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Deň narcisov 2013
Prijmite kvietok nádeje...

Pred 17 rokmi odštartovala Liga proti rakovine 

unikátny projekt - zbierku Deň narcisov. Vďaka 

dôvere ľudí a skvelej organizácii sa stal najväč-

šou fi nančnou zbierkou na Slovensku. Tak-

mer 95 % populácie tento projekt pozná 

a hodnotí ho pozitívne. Cieľom Dňa 

narcisov, aj u nás v Partizánskom, je 

vniesť problematiku boja proti rakovi-

ne ako aj pravdu o súčasnom posta-

vení chorých na Slovensku bližšie k 

ľuďom - do ulíc, aby sa z choroby ne-

stal strašiak, ale fakt, ktorý ľudí spája. Zbier-

ku v našom meste organizuje Klub Nezábudka 

a ďalší dobrovoľníci, ktorí budú označení bielo-žl-

tým identifi kátorom, v piatok 12. apríla. Za ľubovoľný príspevok 

budete s úsmevom obdarovaní žltým kvietkom a letákmi o boji 

proti rakovine.

Krajské ocenenia 
pre pedagógov 

Už tradične pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil predseda Trenčian-

skeho samosprávneho kraja Pavol Sedláček  vybraných 21 pedagógov 

stredných škôl v pôsobnosti TSK. Hlavným kritériom bolo pedagogic-

ké majstrovstvo a prirodzená autorita spojená s rešpektom vo svojom 

okolí. Dňa 28. marca si v priestoroch Strednej odbornej školy podnika-

nia v Trenčíne prevzali ďakovné 

listy predsedu TSK za obetavú a 

tvorivú pedagogickú prácu. Aj 

ich zásluhou sú viacerí študen-

ti z našich škôl úspešní na celo-

slovenských i medzinárodných 

vedomostných olympiádach či 

súťažiach zručnosti a dôstojne 

reprezentujú náš kraj nielen na 

Slovensku, ale aj v zahraničí.

Ďakovné listy si prevzali aj 

pedagógovia z nášho regiónu 

- Mária Orságová (na fotogra-

fi i) zo Spojenej školy v Parti-

zánskom, z organizačnej zlož-

ky Stredná priemyselná ško-

la, Bohuslav Kutiš zo Stred-

nej odbornej školy v Bánovciach nad Bebravou a Viera Verešová 

zo Strednej odbornej školy J. Ribaya v Bánovciach nad Bebravou. 

Oceneným učiteľom gratulujeme! (r)

Sviatočné dni voľna počas veľkonočných sviatkov mali vplyvom „bláznivého aprílového počasia“ aj v niektorých obciach nášho regiónu 

ďaleko od pokoja a rodinnej pohody. Prívalová voda vybrežená z korýt potokov a riek vzbudzovala obavy a postavila do pohotovosti 

desiatky profesionálov i dobrovoľníkov.

Na fotografi i Romana Randziaka neobarokový kaštieľ v Klátovej Novej Vsi v obliehaní rozvodnenej Vyčomy.

Krušné chvíle v obciach na Veľkonočnú nedeľu

(Pokračovanie na str. 3)

Dnes v TEMPE
�  Dôverčiví seniori sa nechávajú oklamať

podvodníkmi (str. 2)

�  Na SOČ-ke odvážne nápady aj návrat k tradíciám   (str. 4)

�  Otvorený list pedagógov    (str. 5)

�  V materských školách kapacity preplnené,

školné najnižšie (str. 7)

Oslavy oslobodenia Partizánskeho z konca druhej svetovej vojny zase raz dokázali, aké je dôležité nezabúdať na historické 

momenty v našich dejinách. Zvlášť dôležitý medzník si predstavitelia mesta spoločne so Slovenským zväzom protifašistic-

kých bojovníkov, politickými stranami a hnutiami, Klubom M. R. Štefánika Partizánske, ako aj ďalšími hosťami i samotnými 

Partizánčanmi pripomenuli v piatok 5. apríla na Námestí SNP v Partizánskom.

Pozvanie na oslavy 68. 

výročia oslobodenia prijal 

aj veľmi vzácny hosť – mi-

moriadny a splnomocnený 

veľvyslanec Ruskej fede-

rácie na Slovensku Pavel 

Maratovič Kuznecov, ktorý 

vyzdvihol priateľské vzťahy 

medzi našimi slovanskými 

národmi. Zároveň pripome-

nul, že vytlačenie nemec-

kého Wehrmachtu nielen 

z Partizánskeho dosiahol 

miestny odboj so spoločný-

mi silami Červenej armády. 

Organizátorov teší aj to, že 

sa podujatie prenieslo z út-

rob mestského úradu na 

námestie, čím získalo piet-

nosť i vyššiu mieru dôstoj-

nosti. Vo svojom príhovore 

primátor mesta Jozef Božik 

zdôraznil význam pripo-

mínania si udalostí z pred-

chádzajúcich vojnových 

Oslavy oslobodenia a spomienka na padlých

Ako prvý položil veniec vďaky k Pamätníku SNP v Partizánskom vzácny hosť osláv 68. výročia oslo-

bodenia mesta – mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku Pavel Ma-

ratovič Kuznecov (za vojakmi vľavo).   Foto: Veronika Matušková(Pokračovanie na str. 3)
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O čom písali naše – vaše noviny pred 70 rokmi
Baťovany 1943Baťovany 1943 - Interný informačný obežník 

spolupracovníkov fi rmy BAŤA. Vychádza kaž-

dý druhý týždeň v 1 500 výtlačkoch nákladom 

reklamného oddelenia. Tlačí tlačiareň Baťa, slov. 

úč. spol. Šimonovany.

� O muža, silne pod vplyvom 

alkoholu, nájdeného hliad-

kou mestskej polície na síd-

lisku Šípok, sa postarala jeho 

manželka. Z domu č. 160/12 

na Ulici Rudolfa Jašíka mest-

skí policajti opakovane vyká-

zali bezdomovcov, muža pod 

vplyvom alkoholu niekoľko-

krát z priestoru železničnej 

stanice. Ten 29. marca v ran-

ných hodinách zomrel.

�� Na Školskej ulici by pravde-

podobne došlo k nezákonné-

mu výrubu stromov, keby na 

skutočnosť neupozornil mest-

skú políciu občan. Po telefonic-

kom overovaní oprávnenosti 

výrubu za prítomnosti poslanca 

príslušnej mestskej časti bol vý-

rub znemožnený. Potrebné po-

volenie neexistovalo.

� V blízkosti obchodnej pre-

vádzky na sídlisku Šípok mest-

ská polícia zasiahla do fyzic-

kej potýčky dvoch mužov. Na 

základe žiadosti Obvodného 

oddelenia PZ o súčinnosť MsP 

preverila oznámenie o fyzic-

kom napadnutí ženy mužom 

pri rodinnej nezhode. Muž 

bol zadržaný a predvedený 

na oddelenie štátnej polície, 

kde bude mať jeho konanie 

dohru. Údajne, podľa vyjad-

renia iného oznamovateľa, 

dvaja Rómovia dobili muža 

na Školskej ulici. Napadnutý 

pod vplyvom alkoholu nemal 

vonkajšie zranenia, nežiadal 

lekársku ani inú pomoc.

�� Hliadky mestskej polície vo 

zvýšenej intenzite hliadkovali 

v okolí kostola v čase obradov 

pri väčšom počte zaparkova-

ných vozidiel a zvýšenom pohy-

be Rómov v jeho okolí. Horská 

ulica sa stala v čase sviatkov ne-

prejazdnou z dôvodu zlého par-

kovania. Mestskí policajti po-

mohli pri riešení situácie, kedy 

zaparkované vozidlá znemož-

ňovali pracovníkom TSM vy-

prázdniť nádoby na smeti.

�� Hliadka mestskej polí-

cie odchytila na Štrkovci psa 

a umiestnila ho do karantén-

nej stanice. Mestskí policajti 

riešili dohovorom priestupok 

majiteľa vlčiaka, ktorý sa do 

príchodu hliadky potuloval 

v objekte nemocnice. Odchyt 

psa pohybujúceho sa po Ulici 

Terézie Vansovej bez pána bol 

pre oznamovateľa i hliadku 

mestskej polície neúspešný.

��Pri kritickej situácii monitoro-

vali mestskí policajti stav hladi-

ny riek Nitry a Belanky. Vykonali 

preventívne kontroly Námestia 

SNP a klubu na Ulici gen. Svo-

bodu v čase konania diskotéky. 

V priebehu kontrol mesta v noč-

ných hodinách zistili nezabez-

pečené objekty, na čo upozor-

nili kompetentných. Do pôvod-

ného stavu dali objavený po-

škodený kryt verejného osvet-

lenia...

�� Dňa 28. marca v ranných 

hodinách upozornil občan na 

odkrytú žumpu pri bývalej 

plavárni v Malých Bieliciach. 

MsP o nebezpečnom mies-

te informovala zodpovednú 

osobu - majiteľa pozemku, 

ktorý sľúbil, že miesto zabez-

pečí. 

�� Občan z Veľkých Bielic upo-

zornil na peňaženku s dokladmi 

v toaletách železničnej stanice. 

Doklady hliadka mestskej polí-

cie odovzdala OO PZ, nakoľko 

šlo o vec pochádzajúcu z pre-

činu krádeže. Krátko po tom-

to oznámení sa vďaka pani M.P. 

dostala do rúk majiteľa ďalšia 

nájdená peňaženka s dokladmi.

 Spracovala M. Rapková

Mestská polícia v Partizánskom 
od 27. marca do 2. apríla 2013

Hasiči a záchranári v akcii
Na Veľký piatok 29. marca počasie v noci a dopoludnia pripomí-

nalo januárovú chumelicu. Príslušníci Hasičského a záchranného 

zboru v Partizánskom však zasahovali iba pri jednej dopravnej ne-

hode a to ráno o 5. hodine v  Chynoranoch, kde vodič narazil do 

stĺpa elektrického vedenia (na foto). Zranený vodič bol ošetrený a 

odvezený RZP. Kuriózny zásah mali hasiči 30. marca popoludní. Mo-

torkár sa vozil po hrádzi rieky Nitry. Za šimonovianskym mostom pri 

Malých Uherciach svoj stroj nezvládol, spadol na zem a motorka do 

rieky. Hasiči ju vylovili medzi cestným a železničným mostom.

Silné sneženie a zrážky aj v okrese Partizánske priniesli problémy 

s vodou. V Klátovej Novej Vsi bola vyhlásená povodňová aktivita na 

riečke Vyčoma. Ohrozovala centrum obce a pri Sádku zaliala niekoľ-

ko hektárov poľa. Hasiči počas Veľkonočnej nedele 31. marca, najmä 

večer a v noci monitorovali hladinu vodných tokov v celom okrese 

Partizánske. Našťastie voda z riek Nitra a Bebrava v okrese Partizán-

ske zaliala iba časť polí pri Chynoranoch (O kritickej situácii v okrese 

Bánovce nad Bebravou píšeme na inom mieste.) Dažde spôsobili vy-

sokú hladinu spodnej vody, takže čerpaniu vody z pivníc sa hasiči 

na Veľkonočný pondelok nevyhli a čerpali ju aj v Oslanoch.

 Foto: archív HaZZ

Dlaždenie ulíc 

v Šimonovanoch
Koľko hriechov sa na svojich 

obciach kedysi napáchali tí drži-

telia pôdy, ktorí sa zubami nech-

tami bránili spriemyselňovaniu 

svojich krajov! Ich obce ostali bez 

príjmov, obyvatelia bez zárobkov 

a tak ich osudom ostal úpadok. 

Aké požehnanie pre kraj zname-

ná priemyselné podnikanie, vidí-

me najlepšie na prípade Šimono-

vian. Baťove závody nielen dali 

chlieb stovkám ľudí z obce a jej 

najbližšieho okolia, ale postupne 

umožňujú tiež také úpravy obce, 

akých by sa táto za bývalých 

okolností nebola dožila za sto ro-

kov. Zásluhou Baťovych závodov 

sa príjmy obce z výnosu obec-

ných prirážok tak podstatne zvý-

šili, že hoci predtým o obecnom 

hospodárení nestačili zaokryť pri 

300-percentných prirážkach ani 

tie najnutnejšie výdavky, teraz i 

napriek tomu, že prirážky sa zní-

žili na 100 percent, obec sa môže 

púšťať do riešenia otázok, ktoré 

sú v porovnaní s počtom jej oby-

vateľstva a jej rozlohou priamo 

veľkorysé. 

Jedna z najcitlivejších  bolestí 

Šimonovian bola obecná cesta, 

vedúca hlavnou ulicou zo štátnej 

hradskej k cintorínu. V letných 

mesiacoch bývala jedinou kopou 

prachu, ktorá sa po každej spŕške 

zmenila v more blata. Keď sa te-

raz fi nančná situácia podstatne 

zlepšila, vládny komisár obce na 

návrh poradného zboru rozho-

dol cestu vydláždiť andezitovými 

kockami. Dlažba a s ňou spojené 

práce vyžiada si náklad vyše mi-

lióna Ks...

V pondelok 19. apríla bolo v 

Šimonovanoch za účasti zástup-

cov Ministerstva hospodárstva, 

Ministerstva dopravy a verejných 

prác, župného úradu, obce a in-

teresantov komisionálne rokova-

nie o stavbe. Členovia komisie s 

úprimným obdivom pozerali na 

veľkorysé podnikanie jednej z 

najmenších obcí stredného Po-

nitria, najmä keď videli uskutoč-

ňovať také dielo, aké je ešte ot-

vorenou otázkou v nejednom 

meste. Keďže aj súkromní inte-

resanti, od ktorých je potrebné 

odkúpiť pozemky na vyrovnanie 

zákľuk, vyšli ochotne v ústrety, 

komisia podala návrh na udele-

nie stavebného povolenia. Teraz 

teda už nič nestojí v ceste plá-

nu, dať šimonovianskym uliciam 

nový krásny vzhľad, ktorý Šimo-

novanom okolité obce zaiste 

budú závidieť. So stavbou, ktorú 

zadali stavebnému oddeleniu fy 

Baťa, sa v krátkom čase začne. 

Hľadá sa 

opäť najčistotnejší...
Ako každý rok je v Baťovych pod-

nikoch zvykom, tak aj tejto jari ve-

denie závodov v Baťovanoch vy-

písalo jarnú súťaž čistoty a poriad-

ku vo výrobniach, skladoch, kan-

celáriách, na nádvoriach a v obyt-

ných štvrtiach v Baťovanoch a v 

Bošanoch. Hoci každá súťaž teší 

sa u nás veľkému záujmu, tejto sa 

venuje obzvláštna pozornosť. Už 

badať priamo horúčkovité prípra-

vy na ňu. V budovách pracujú mu-

rári, stolári, maliari, elektrikári, čis-

tiči okien a iní najrozličnejší reme-

selníci.  (krátené)

K čomu slúžia sudy...
Čo na návštevníka Baťovian 

najväčšmi zapôsobí, je okrem 

zelených plôch trávnikov a bez-

prašných ulíc najmä čistota, k 

udržaniu ktorej slúžia desiatky 

plechových sudov na smeti a od-

padky, postavených v radoch po 

okrajoch ulíc. Čistote obytných 

štvrtí venuje vedenie závodov 

mimoriadnu pozornosť a náš ria-

diteľ p. Ľupták – sám veľký milov-

ník čistoty a poriadku – nesporí 

grošom, keď ide o udržovanie a 

zametanie ciest, odvážanie sme-

tí, odpadkov a pod.  (krátené)

Autobus 

pre spolupracovníkov...
Do práce v našom baťovian-

skom podniku dochádza každo-

denne mnoho ľudí aj z Klátovej 

Novej Vsi a jej okolia. Spolupra-

covníci z týchto dedín majú vla-

kové spojenie len z Bošian. Na 

túto vzdialenú stanicu však mu-

sia chodiť z veľkej časti peši ale-

bo na bicykloch. Vedenie nášho 

podniku rozhodlo sa zaviesť na 

linke Klátova Nová Ves – Bošany 

dopravu fi remným autobusom, 

ktorý bude môcť k robotníckym 

vlakom a od nich voziť za režijný 

poplatok 50-60 našich spolupra-

covníkov.  (krátené)

Nenávidené deti
 ...Alebo stojíte a načúvate v 

inom obchode. Vydáva sa práve 

maslo. Jedna osmička na týždeň, 

výlučne pre deti do jedného roka. 

Teda tvory tie najnevinnejšie a naj-

bezvládnejšie, ktorých život bez 

prevelikej ľudskej lásky a obetí by 

bezpodmienečne zhynul. A príde 

panička a chce aj ona maslo. „Pre-

páčte milostivá,“ – vraví jej preda-

vačka – „masla máme len presne 

vyrátaný prídel pre deti menej ako 

jednoročné.“ Mýli sa, kto sa naz-

dáva, že táto odpoveď paničku, 

o ktorej sa ukázalo, že nemá deti, 

uspokojila. „A to je tiež nejaký po-

riadok?“ - oborila sa na predavač-

ku – „Všetko máte len pre deti a pre 

nás nič!“ Človek až mrazivo cítil, 

ako pre tú osmičku masla až ne-

návidí tie malé, nevinné deti. Ako-

by milosť pani nestrávila aj ume-

lý tuk, alebo bravčovú masť... Boh 

ochráň národ, keby mal byť na ta-

kýchto „vlastencov“ odkázaný! 

 (krátené)

Počas sviatkov 
napadli počítače vírusy 

Počas veľkonočných sviatkov sa 

na políciu obrátilo viacero užívate-

ľov, ktorých počítač napadol vírus. 

Jeden z dôvodov, prečo cez dni 

pracovného pokoja narástol počet 

útokov počítačového vírusu, môže 

byť aj viac času tráveného na inter-

nete. Nielen na Slovensku, ale aj 

vo viacerých krajinách sa prostred-

níctvom internetu šíri „trojský kôň“ 

(kód ransomware) a infi kuje počí-

tače. Užívateľovi sa na monito-

re zobrazí upozornenie, že jeho 

počítač je zablokovaný Policaj-

ným zborom Slovenskej repub-

liky a vyzve ho na zaplatenie po-

kuty. Ako dôvod sa vo výzve väčši-

nou uvádza porušenie autorských 

práv, šírenie detskej pornografi e 

alebo spamu a podobne. Ide o ne-

oprávnené podvodné vylákanie 

fi nančných prostriedkov. Polícia 

preto upozorňuje verejnosť, aby 

na podobné výzvy nereagovala 

a takéto oznámenia ignorova-

la. Polícia takýmto spôsobom v 

žiadnom prípade nekoná! Od-

porúča všetkým užívateľom vyko-

nať antivírusovú kontrolu a inšta-

láciu posledných bezpečnostných 

záplat jednotlivých softwarových 

(antivírusových) aplikácií.

 Prezídium PZ SR

Z hodnotenia bezpečnostnej situácie v mes-

te primátorom vyplynulo, že k zlepšeniu pris-

pel zvýšený počet príslušníkov mestskej polície, 

činnosť psovoda a rozšírenie kamerového sys-

tému. Zlepšila sa tiež spolupráca mestskej polí-

cie so štátnou políciou. Kvôli bezpečnosti školá-

kov bude mestská polícia pokračovať v hliadko-

vej činnosti pri priechodoch vo Veľkých Bielicich. 

Na Mostovej ulici budú osadené plastové bane-

ry, na Hrnčírikovej ulici bude vybudovaný os-

trovček a na komunikáciách sídliska Šípok budú 

vyznačené parkovacie miesta. Z hodnotenia si-

tuácie zástupcom riaditeľa OR PZ SR v Partizán-

skom mjr. Petrom Vančom vyplynulo, že od za-

čiatku tohto roku registruje polícia v okrese prí-

pady prevažne bežnej kriminality, zvýšil sa ale 

počet krádeží áut. To, že nedisciplinovaných vo-

dičov v meste a okrese neubudlo, dokumentuje 

nielen množstvo a suma vybratých pokút, ale aj 

21 zadržaných vodičských preukazov. Dopravní 

policajti majú v súčasnosti sťaženú prácu aj v sú-

vislosti s problematickým registrovaním osob-

ných motorových vozidiel. Polícia od začiatku 

roka zaznamenala v okrese 167 trestných činov, 

z toho 102 už objasnila, pričom najnáročnejšie je 

dokazovanie daňových podvodov. V objasňova-

ní trestných činov patria k najlepším v kraji. Prí-

slušníci HaZZ mali zasa od začiatku tohto roku v 

okrese 43 výjazdov, z toho 16 k požiarom. Vyko-

nali už obhliadky v nákupných centrách zamera-

né na  protipožiarne opatrenia. Od apríla tohto 

roku budú o realizovaných opatreniach informo-

vaní aj poslanci MsZ. 

Podľa policajnej štatistiky si na podvodníkov 

musia neustále dávať pozor aj dôverčiví seniori v 

meste, ktorí sa im dajú často oklamať. Vydávajú 

sa za ľudí v núdzi, napríklad vzdialených príbuz-

ných, hospitalizovaných cestujúcich, či vodičov 

kamiónov. 

Primátor v závere stretnutia požiadal predsta-

viteľov policajných a záchranných zložiek o spo-

luprácu pri zabezpečovaní poriadku a bezpeč-

nosti na podujatiach ako cyklistických pretekov 

Baťovská galuska 8. júna, Dňa záchranných zlo-

žiek mesta 14. júna tohto roku a ďalších, ktoré 

vyvrcholia oslavami 75. výročia založenia mesta 

v polovici septembra tohto roku.

 Ladislav Krbušík

Zo zasadnutia Bezpečnostnej rady mesta Partizánske

Dôverčiví seniori sa nechávajú
oklamať podvodníkmi

Prvé tohtoročné zasadnutie Bezpečnostnej rady mesta Partizánske sa uskutoč-

nilo na pôde magistrátu 26. marca. Primátor Jozef Božik s predstaviteľmi štátnej 

a mestskej polície, Hasičského a záchranného zboru i samosprávy zhodnotili bez-

pečnostnú situáciu v meste i okrese od začiatku tohto roku.  
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Jarné 
stretnutia 

s primátorom
Možnosť dialógu s primátorom 

Partizánskeho a ďalšími predsta-

viteľmi samosprávy môžu v naj-

bližších štyroch termínoch využiť 

obyvatelia ďalších mestských 

častí. Dnes, 8. apríla patrí po-

zvánka občanom Štrkovca, ktorí 

sa stretnú o 17. h v jedálni ZŠ R. 

Jašíka, v stredu 10. apríla taktiež 

o 17. h bude zasa jedáleň ZŠ na 

Veľkej okružnej miestom stretnu-

tia obyvateľov sídliska Luhy II. O 

týždeň, 15. apríla budú mať prí-

ležitosť diskutovať s primátorom, 

odbornými pracovníkmi radnice 

a svojimi poslancami občania z 

mestskej časti Luhy I. Stretnutie 

sa začína o 17. h v jedálni ZŠ na 

Nádražnej ulici. Posledné zo série 

jarných stretnutí sa uskutoční v 

stredu 17. apríla o 17. h vo veľkej 

zasadačke mestského úradu a sú 

naň pozvaní obyvatelia mestskej 

časti Centrum.

V Krásne čistili les
Máme radi naše krásne lesy, do ktorých chodíme na výlety, športo-

vať či oddychovať, a nie je nám jedno, ako vyzerajú. S takýmto mottom 

sme sa rozhodli vyčistiť lesy od odpadu, aby nevyzerali ako smetisko. V 

sobotu 23. marca sa množstvo dobrovoľníkov zapojilo do celosloven-

ského zbierania odpadkov v našich lesoch. Za projekt Život ďakujeme 

všetkým, ktorí priložili ruku k dielu. Osobitne chceme poďakovať dob-

rovoľným hasičom z Krásna za vyzbieranie takmer štvrť tony odpadu. 

Proti neporiadku „zasahovali“ v okolí románskeho kostolíka, slovan-

ského kostrového pohrebiska, ako i v neďalekých lesíkoch v blízkosti 

Krásna.   Andrea Jakubíková

 

Klátova Nová Ves
Prívalový dážď v noci zo sobo-

ty na nedeľu 31. marca, k tomu 
topiaci sa sneh, zem nasiaknu-
tá vodou – to všetko spôsobilo, 
že v  prírodnom lieviku v Kláto-
vej Novej Vsi začala voda v kory-
te Hradského potoka a Vyčomy 
prudko stúpať. Po  vyhlásenom 
druhom stupni  povodňovej ak-
tivity okamžite nasledovalo  vyh-
lásenie tretieho stupňa. Starostka 
obce Iveta Randziaková zvolala 
zasadnutie krízového štábu, kon-
taktovala HaZZ v Partizánskom, 
Slovenský vodohospodársky 
podnik, odbor CO a KR obvodné-
ho úradu v Prievidzi, prostredníc-
tvom obecného rozhlasu boli so 
situáciou oboznámení občania, 
zmobilizovaní dobrovoľníci, ak-

tivační pracovníci, zamestnanci 

obecného úradu, poslanci. Nap-

riek zime, dažďu a vetru za pomo-

ci dostupnej techniky začali s vre-

covaním piesku. Z vriec postave-

né hrádze zabránili, aby sa voda 

dostala do obytných častí domov. 

Zároveň pomáhali ľuďom povy-

nášať zo zaplavených  pivníc veci, 

ktoré by mohla voda poškodiť. 

Panujúci strach z prívalovej vlny 

dedinu doslova spojil. Našťastie 

upravený tok, zmena intenzívne-

ho dažďa na padajúci sneh a mra-

zivé počasie výšku hladiny ustáli-

li. Ale aj tak bol v obci ponechaný 

výstražný III. stupeň povodňovej 

aktivity kvôli prognózovanému 

dažďu na ďalšie dni. Na veľko-

nočný pondelok, keď voda opad-

la, spriechodnili tok vody popod 

mosty odstránením naplavených 

konárov a kmeňov stromov, ka-

meňmi spevnili dostupné vymle-

té brehy toku, zabezpečili ďalšie 

zásoby piesku. Našťastie prívalo-

vá vlna neprišla. Aj v týchto hek-

tických okamihoch sa ukázalo, 

aké je potrebné starať sa o prie-

chodnosť tokov. Konkrétne v Klá-

tovej Novej Vsi je v rámci protipo-

vodňových opatrení už druhý rok 

zamestnaných šesť ľudí, ktorí vy-

čistili celý úsek potoka v intravilá-

ne obce od náletových drevín. Aj 

privolaní hasiči potvrdili, že obec 

tým zachránili od pustošenia. 

„Vyčoma i Hradský potok sa síce 

vyliali, ale zaplavená bola len poľ-

nohospodárska pôda, záhrady, 

miestne komunikácie a pivnice ro-

dinných domov. K bezprostredné-
mu ohrozeniu života ľudí a obydlí 
nedošlo. Klátovonovovešťania ve-
ria, že protipovodňovú ochranu za-
bezpečí vybudovanie suchého pol-
dra na Hradskom potoku,“ boli slo-
vá starostky obce Ivety Randzia-
kovej ku krušným chvíľam počas 

veľkonočných sviatkov. (bab)

   

Chynorany
„Situácia nás najviac vystraši-

la na Veľkonočnú nedeľu podve-

čer, keď sa hladina Nitry zdvihla 

za hodinu o 60 centimetrov. Zvo-

lala som krízový štáb a sledovali 

sme situáciu. Nitra sa vyliala na 

našej strane len po hrádzu, na ne-

danovskej strane sa vybrežila do 

polí. Našťastie začala hladina kle-

sať. Našich občanov nijak nepoš-

kodila,“ hodnotí situáciu na rieke 

Nitre starostka obce Chynorany 

Mária Lachkovičová. Iná situácia 

bola na rieke Bebrave, ktorá sa 

vyliala na polia v okolí Chynorian-

skeho luhu. Časť vody sa dostala 

do melioračného kanála smerujú-

ceho od luhu a zaniesla  ho. Naj-

viac ohrození boli Chynoranci bý-

vajúci v Ulici pod hájom. V súčas-

nosti na kanáli prebieha čistenie.

Bánovce nad Bebravou
 a Rybany

V dôsledku silných dažďov a to-

piaceho sa snehu došlo k vybre-

ženiu vodných tokov aj v okrese 

Bánovce nad Bebravou. Najhor-

šie na tom boli Bebrava, Svinica, 

Machnáč a Hydina. Najkritickejšia 

situácia bola v katastri mesta Bá-

novce nad Bebravou, v mestských 

častiach Biskupice, Horné a Dolné 

Ozorovce, a v obci Rybany. V tých-

to obciach bol v popoludňajších 

hodinách na Veľkonočnú nedeľu 

vyhlásený najvyšší - tretí stupeň 

povodňovej aktivity. Bližšie infor-

mácie nám poskytli kompetentní 

pracovníci OR HaZZ v Bánovciach 

nad Bebravou na čele s riaditeľom 

Jaroslavom Šlosárom: „Okrem mo-

nitoringu naši príslušníci vykonáva-

li spoločne s členmi DHZ a občanmi 

najviac postihnutých častí povo-

dňové zabezpečovacie práce, od-

straňovali prekážky na vodných to-

koch, zvyšovali hrádze vrecovaním, 

atď.. Bebrava sa vybrežila v noci na 

1. apríla hlavne na polia, ale aj do 

obce Rybany, kde zaplavila 13 ro-

dinných domov so záhradami a jed-

nu ulicu odrezala voda od okolia. 

Do Rybian bola 1. a 2. apríla nasa-

dená hasičská jednotka s čerpadla-

mi a s plávajúcimi čerpadlami. Na 

likvidačných prácach sa podieľali aj 

členovia jedenástich Dobrovoľných 

hasičských zborov z okolitých obcí 

so svojou technikou. V rámci pre-

ventívnych opatrení, ale aj na zá

klade predpovedí počasia bola 

nariadená pre príslušníkov OR 

HaZZ stopercentná naplnenosť sta-

vov, ako aj pohotovosť ostatných 

príslušníkov. Tieto opatrenia boli 

odvolané až ráno 4. apríla.“ 

Nielen vedúci pracovníci Okres-

ného riaditeľstva HaZZ v Bánov-

ciach nad Bebravou, vrátane riadi-

teľa Jaroslava Šlosára, ale aj vedenia 

samospráv postihnutých obcí vy-

soko vyzdvihli obetavosť občanov 

a členov Dobrovoľných hasičských 

zborov, ktorí napriek veľkonočným 

sviatkom nezištne pomáhali obča-

nom v núdzi celé dva dni. Na od-

straňovaní následkov po povodni 

pomáhali s mobilnou a čerpacou 

technikou príslušníci DHZ nielen z 

Bánoviec a Rybian, ale pridali sa aj 

Pečeňany, Žitná Radiša, Veľké Chlie-

vany, Šišov, Libichava, Pravotice, Sla-

tina, Uhrovec a Dolné Naštice.  (ab)Povodeň v Rybanoch   Foto: archív HaZZ Bánovce nad Bebravou

Vrecovanie piesku na postavenie hrádzok v Klátovej Novej Vsi  Foto: Roman Randziak

Krušné chvíle v obciach na Veľkonočnú nedeľu

(Dokončenie z 1. str.)

konfl iktov, aby sa z nich ďalšie generácie poučili a neuchyľovali sa už viac ku krvavým riešeniam. K slo-

vu sa dostala aj poslankyňa Národnej rady SR Mária Janíková, ktorá ocenila fakt, že sa v Partizánskom 

nezabúda na zlomové historické okamihy. Následne sprievod na čele so slovenskými vojakmi a ruským 

veľvyslancom položil vence k Pamätníku SNP.

Okrem hlavného programu sa Partizánčania od rána zúčastňovali aj na sprievodných akciách. Žiaci 

základných škôl si zabehli Beh oslobodenia na Námestí SNP a v Dome kultúry boli vystavené ich výtvar-

né práce s tematikou oslobodenia mesta. Samozrejme, nechýbala ani Armáda SR s exhibíciou zbraní 

a vojenskej techniky, ktorá zaujala deti, mladých i starších, a dokonca aj ženy. 

Viac o celých oslavách oslobodenia mesta Partizánske sa dozviete v reportáži Mestskej televí-

zie Partizánske už tento týždeň.

Spomienku na ťažké 

boje domáceho odbo-

ja a sovietskych vojsk 

proti nemeckej armá-

de na území Slovenska 

ukončili slávnostné 

salvy Ozbrojených síl 

Slovenskej republiky, 

ktorými si uctili všet-

kých padlých vojakov. 

Tí nám stále zanechá-

vajú dôležité memen-

to, aby národy Európy 

už viac nezdvihli proti 

sebe zbrane.

Text a foto:

Veronika Matušková

Oslavy oslobodenia a spomienka na padlých
(Dokončenie z 1. str.)
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Myšlienka na tento týždeň

S prianím všetkého najlep-

šieho sa obracia výbor Klubu 

ABŠ na svoje členky, ktoré v 

uplynulých dňoch oslávili krás-

ne životné jubileá. Zdravie, 

šťastie a lásku želá Amálii Hu-

ličkovej  k 85. narodeninám a 

Helene Sipoczovej k 75. naro-

deninám.

Základná organizácia SZTP 

blahoželá svojmu jubilantovi 

Jozefovi Mikulášovi k jeho 

okrúhlej 60-tke. Redakcia sa 

pripája a oslávencom prajeme 

hlavne pevné zdravie.

V budúcich dňoch oslávia 

meniny Milena, Igor, Július, 

Estera, Aleš, Justína a Fedor.

Blahoželáme

KONKURZ NA DIEVČA 2013
Ak si šarmantná, šikovná, vtipná a hlavne sa nehanbíš, príď vo 

štvrtok 11. apríla o 15. hodine na konkurz do súťaže Dievča 2013 

do Centra voľného času Relax v Partizánskom. XIV. ročníka tohto 

úspešného podujatia, ktoré organizuje CVČ Relax v spolupráci s 

Mestskou umeleckou agentúrou, sa môžu zúčastniť dievčatá zo 

základných škôl a osemročného gymnázia v okrese Partizánske 

vo veku od 13 do 15 rokov.

Dievčatá, naberte odvahu a príďte si po prihlášku na súťaž s 

podrobnými informáciami do CVČ Relax, denne v čase od 8. do 

18. hodiny. Na vás všetky sa tešia organizátori súťaže!

Nemôžeme si vybrať, koľko rokov sa dožijeme, ale môžeme si 

sami zvoliť, koľko života našim rokom dokážeme dať. Nemôžeme 

ovplyvniť krásu našej tváre, ale môžeme ovplyvniť jej výraz. Ne-

máme kontrolu nad ťažkými okamihmi života, ale môžeme si ich 

uľahčiť. Nemôžeme ovplyvniť negatívnu atmosféru celého sve-

ta, ale môžeme ovplyvniť atmosféru, ktorá panuje v našej mysli. 

Často sa snažíme ovplyvňovať veci, s ktorými nemôžeme nič ro-

biť. Príliš málo sa snažíme ovplyvňovať to, čo je v našich silách .... 

NAŠE POSTOJE.

John C. Maxwell, spisovateľ, rečník a kazateľ

Okolo Belanky
Sála Domu kultúry v Partizánskom sa sobotu 13. apríla od 18. 

hodiny zaplní milovníkmi dychovej hudby všetkých generácií. 

Dôvodom je slávnostný koncert s názvom Okolo Belanky veno-

vaný hudobníkovi, skladateľovi a pedagógovi Ikovovi Kopáčikovi 

pri príležitosti jeho okrúhleho životného jubilea. Koncert pripra-

vili jeho žiaci, odchovanci a priatelia. Všetci ste srdečne pozvaní, 

vstup je voľný.

Koncert pre Ikova Kopáčika

Panoramatické kino

��9. apríla o 17.00 h – PARÍŽ 

- MANHATTAN

��9. až 11. apríla o 19.30 h 

– SPRING BREAKERS

��11. až 13. apríla o 16.30 h 

– JURSKÝ PARK 3D

��12. až 15. apríla o 19.30 h 

– EVIL DEAD

SPY club

��12. apríla – LE GRANDE 

HOUSE

��13. apríla – PRAGO UNION [cz]

Infi nity club

��12. apríla – OLDIES BUT 

GOLDIES

��13. apríla – INFINITY 

EROTIC DANCE NIGHT

Program kina a klubov v Partizánskom

Až ma tak zmrazilo, keď som sa ráno na Veľkonočný pondelok 

pozrel na teplomer. Teplota okolo nuly a na poliach sneh! Bŕŕŕŕ. 

A vraj sviatky jari. Isteže bývali aj studené, aj upršané Veľké noci, 

ale takúto zimu si veru nepamätám. Doobeda – cestou za dobro-

družstvami, výdatným jedlom a nevyhnutnými promilami – som 

sa kĺzal po zamrznutých kalužiach. Pri snahe o streknutie chlóro-

vanej vody za krk mojej prvej obete sa namiesto kvapaliny z hrdla 

fľaše vyvalila ľadová triešť. Z voňavkového fl akónu namiesto jem-

ne rozprášeného parfumu začali vyletovať voňavé snehové vločky. 

Ani zo striekačiek a iných rafi novane skonštruovaných technic-

kých pomôcok sa vode nechcelo voľne prúdiť, iba ak ju oblievači 

zmiešali s Fridexom a pred použitím riadne zatrepali. Vypolievané 

kindervajíčko som kvôli zamrznutým závitom musel otvárať hasá-

kom. No a pri snahe hodiť svokru do potoka, dopadla jej nemalá 

hmota na ľadovú kryhu, ktorá sa razom zlomila, čím sa, žiaľ, inšpi-

roval aj svokrin členok.

Ej veru, mrazivá to bola tohto roku polievačka. A toto všetko nie-

ktorí vedci bez mihnutia oka nazvú globálne oteplenie. Patrik D.

Mrazivá oblievačka

Tohtoročný monitor pre de-

viatakov zo slovenského jazyka 

ukázal, že v poslednej dobe sa 

dôraz kladie hlavne na čítanie 

s porozumením. Pozorne pre-

čítať predložený text, vnímať 

súvislosti a správne odpovedať 

– to bola väčšina úloh, s ktorými 

museli deviataci zápasiť. Otázok 

z teórie literatúry bolo pomenej. 

Na stredných školách sa zase 

mení dôraz, ktorý majú matu-

ritné komisie klásť pri hodnotení 

študentov z materinského jazy-

ka. Menšia váha ako doteraz sa 

má klásť na literatúru, väčšia na 

gramatiku a sloh. Myslím, že je to 

tak správne. Čo potrebuje bežný 

človek ovládať vo svojom živote? 

Určite je lepšie, ak dokáže grama-

ticky a štylisticky správne napísať 

nejakú správu, referát, zápisnicu, 

svoj životopis a či trebárs príspe-

vok do novín, akoby mal mať roz-

siahle vedomosti z literatúry, kto-

ré využije iba zriedkavo. Okrem 

učiteľov, literárnych historikov 

a kritikov, dramaturgov, prípad-

ne redaktorov špecializovaných 

novín sa rozsiahle vedomosti 

dajú využiť jedine v rôznych sú-

ťažiach. V súčasnej mamonár-

skej dobe, keď za jednu správnu 

odpoveď vo vedomostnej súťaži 

môžete získať až 350 eur, to síce 

nie je na škodu, ale kvôli tomuto 

sa v škole trápime so zapamä-

taním si neúmerného množstva 

informácií?

Navyše, literatúra sa dávala a 

dáva do popredia nielen vo vzťa-

hu k slovenskému jazyku a slohu, 

ale písaná tvorba sa priveľmi 

uprednostňuje pred divadelnou 

a fi lmovou. Hlavne fi lm a dra-

matické televízne programy dnes 

patria medzi častejšie zdroje 

umeleckého vyžitia človeka ako 

písané diela. Preto i v školách 

by sa mal dať fi lmu väčší pries-

tor, ako má v súčasnosti: známi 

autori scenárov, režiséri, ale i vý-

znamní svetoví a slovenskí herci 

by mali byť taktiež súčasťou vše-

obecných vedomostí. Ak by to 

ináč nešlo, tak trebárs aj na úkor 

niektorých menej významných 

spisovateľov.

Možno i ja si raz prečítam oné-

ho povinného Hemingwaya ale-

bo Dostojevského. Ale ich diela 

si chcem vychutnať dobrovoľne 

a bez stresu, aby ma slovenčinár 

náhodou nenachytal, že na kon-

ci tretej kapitoly som si nevšimla 

nejakú podružnú epizódu...

 M. Agliová

Škola a literatúra

Spojená škola Partizánske 

hosťovala 35. ročník regionálne-

ho kola stredoškolskej odbornej 

činnosti, do ktorého sa zapojili 

žiaci z troch okresov hornonit-

rianskeho regiónu. Zo školských 

kôl z Prievidze, Handlovej, No-

vák, Partizánskeho i Bánoviec 

nad Bebravou postúpilo 98 prác, 

z ktorých sa tie najlepšie dostali 

do krajského kola v Trenčíne. 

Úspešné práce boli 27. marca 

odprezentované na pôde Stred-

nej priemyselnej školy v Parti-

zánskom. Zo samotnej Spojenej 

školy sa v regionálnom kole 

ocitlo až 25 prác – tie obstáli 

v silnej konkurencii ostatných 

autorov. 

Študenti si vyberali zo se-

demnástich odborov, obľúbené 

boli najmä umenie, kultúra, ho-

telierstvo, voľný čas, no neobišli 

ani farmakológiu či strojárstvo. 

S pomocou svojich konzultan-

tov i blízkych spracovali témy 

ako víno, choroby, liečivé rast-

liny, tradičné odevy, no potrá-

pili sa aj na rôznych modeloch 

ako sú bicykle či automobily. 

Práve k tým najzaujímavejším 

si pripravili praktické ukážky, 

ktoré si prítomní na prezentá-

ciách mohli nielen prezrieť, ale 

aj ovoňať, či dokonca ochutnať. 

Pedagógovia hodnotili výro-

bu spomínaných vín či dračie 

metamorfózy extravagantnej 

obuvi a ženská časť komisie si 

potešila svoje čuchové zmysly 

pri voňavke. Naopak, mužov 

skôr zaujalo trnkové víno žia-

čok Strednej priemyselnej školy 

v Partizánskom, ktoré ho ponúk-

li na odbornú degustáciu komi-

sii i študentom nad 18 rokov. 

Tému s nadregionálnym význa-

mom si vybrala žiačka Obchod-

nej akadémie z Prievidze, ktorá 

ňou zároveň upozornila na po-

stupný zánik ľudových krojov 

na Slovensku. Na tradičnom 

odeve z Čičmian ukázala, ako sa 

šije i vyšíva, ako už pomaly za-

niká technika riasenia. Študenti 

sa na prezentácie pripravovali 

svedomito a na tvorbu praktic-

kých častí si vymedzili dostatok 

času. Taktiež využili dostupné 

možnosti pri ich výrobe, hoci 

niektorí sa museli uskromniť 

kvôli nie najlepším technickým 

podmienkam. Napriek tomu 

žiaci svoje témy predstavili ko-

misii i spolužiakom s nadšením 

a po prvých momentoch pre-

zentovania z nich opadol aj po-

čiatočný stres.

Dôležitosť stredoškolskej od-

bornej činnosti sa prejavuje aj 

neskôr, keďže okrem osobného 

prínosu ich pripravuje na ma-

turity alebo vysokoškolské štú-

dium. Svoj význam má tiež pre 

školy, ktoré tak zvyšujú kvalitu 

vzdelávania a lákajú k sebe no-

vých študentov.

Text a foto: Veronika Matušková

Nikola Segényová, študentka Spojenej školy v Partizánskom, or-

ganizačnej zložky SPŠ predstavila komisii model extravagantnej 

obuvi s názvom Dračie metamorfózy

Regionálne kolo SOČ-ky v Partizánskom

Odvážne nápady aj návrat k tradíciám

Dámy, ste úžasné! – aj takúto poklonu zložil primá-

tor Partizánskeho Jozef Božik pedagogičkám, ktoré 

prijali pozvanie na slávnostné popoludnie 27. marca 

do Domu kultúry v Partizánskom pri príležitosti Dňa 

učiteľov. Ďakovný list a Plaketu J.A. Komenského z 

jeho rúk ako ocenenie za svoju prácu si prevzali aj 

učiteľky z materských škôl v meste – zľava Zuzana 

Adamcová, Jana Boháčková a Iveta Havlíková. 

S kyticami kvetov a prvými gratuláciami čakali na 

ocenené učiteľky ich kolegyne zo škôl. Kvety ako pre-

jav vďaky putovali od riaditeľky ZŠ na Malinovského 

ulici v Partizánskom Aleny Barancovej aj do rúk oce-

nenej učiteľky tejto školy Drahomíry Nikmonovej. 

Bezprostredne po slávnosti nám povedala:

„Práca učiteľky ma lákala od mojich školských liet. 

Veľmi som obdivovala túto prácu. O inom povolaní 

som ani nesnívala a môj sen sa mi splnil. V súčasnos-

ti už pracujem 35 rokov v školstve. Mojimi rukami 

prešlo veľa žiakov a baví ma odovzdávať im nové 

vedomosti, teší ma, keď moje poznatky padnú na 

úrodnú pôdu.“

Nielen pre sedemnásť ocenených učiteliek z 

Partizánskeho, Skačian, Chynorian, Žabokriek nad 

Nitrou a Veľkých Uheriec, ale aj pre ostatných pe-

dagógov prítomných v sále Domu kultúry pripra-

vili hodnotný hudobný darček ich kolegovia zo 

ZUŠ v Partizánskom.  (bab)

Slávnostný deň 
pre našich učiteľov

Spevácky súbor Nádej z Veľkých Bielic pod vedením Heleny Ok-

kelovej vás pozýva v nedeľu 14. apríla o 16. hodine do Domu 

kultúry v Partizánskom na slávnostný koncert Spomienky veno-

vaný 10. výročiu založenia súboru. Vstup je voľný.

Koncert súboru Nádej
k 10. výročiu založenia
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Z listov našich čitateľov

Podnetom pre redakciu, aby sa zaujímala na Sprá-

ve majetku mesta Partizánske o výšku poplatku za 

prenájom nebytových priestorov, konkrétne spolo-

čenských centier, bol list od rozčarovanej Partizán-

čanky. Citujeme z neho: 

Rada by som sa s vami podelila o svoje pocity, ktoré 

som nadobudla pri platení faktúry za prenájom Spo-

ločenského centra v Malých Bieliciach. V poslednom 

marcovom víkende sme sa rozhodli osláviť okrúhle vý-

ročie člena našej rodiny a na môj údiv za sálu a energie, 

ktoré sme spotrebovali, sme zaplatili bezmála 70 eur. 

Takže občan, ktorý dosiahne takýto pekný vek, prežije 

v meste 70 rokov, si zaplatí za sálu, v ktorej oslavuje, 70 

eur? Za každý rok prežitý v tomto meste 1 euro? Viem, 

že v iných lokalitách sú tieto služby podstatne lacnejšie 

pre občanov mesta, ale pre ľudí z iných miest sú drahšie, 

ale stále nižšie ako u nás. Nezaslúžia si títo naši obča-

nia z úcty k ich veku aspoň malú pozornosť od mesta, 

v ktorom prežili celý život? Je počudovania hodné, že 

cena za prenájom ostala v hodnote 33 eur a zároveň sa 

účtuje, čo je v dnešnej dobe pochopiteľné, cena energií, 

ktorá je vyššia ako prenájom. Účtovať takýto vysoký 

poplatok za prenájom nie je adekvátne, vzhľadom na 

to, že energie sa účtujú zvlášť, tak by mala cena pre-

nájmu ísť smerom dolu. Ja a moja rodina a všetci moji 

známi tam oslavovať za túto cenu už nepôjdeme...

Aké sú pravidlá na stanovenie poplatku?

Od 1. marca 2013 platí pre nebytové priestory 

spravované SMM nový cenník poplatkov, ktorý za-

hrňuje poplatok za prenájom príslušného priestoru 

(platí sa pred akciou) a po akcii sa hradia energie, kto-

rých spotrebu podpíše nájomca. Týka sa kultúrnych 

domov v Šimonovanoch a Návojovciach a taktiež 

Spoločenského centra v Malých Bieliciach. Ceny sú 

stanovené podľa typu akcie (svadba, tanečná zábava, 

spoločenské posedenie, školenie...) na jeden deň, ale-

bo na jednu hodinu pre predajné akcie. Do 28.2.2013 

si záujemcovia zaplatili poplatok len za prenájom a 

aj ten ešte akceptoval zimný a letný čas. V prípade 

Spoločenského centra v Malých Bieliciach je cena za 

prenájom na jeden deň na spoločenské posedenie 33 

eur, ku ktorým sa priráta cena za energie podľa vyčís-

lenej spotreby. Na konkrétnej akcii, ktorej sa zúčastni-

la pisateľka listu, bolo spotrebovaných 37 kubických 

metrov plynu (varenie, kúrenie), čo je 27,97 eur, vyše 

dva kubíky vody za cenu 1,50 € a jedným eurom bola 

vyčíslená spotreba elektriny. Suma sumárum nájom-

ca spotreboval energie za 32,38 eur. Podľa slov ve-

dúceho správy nebytových priestorov Jiřího Foksa, 

k objektivizácii výšky poplatkov viedlo vedenie SMM 

vysoký schodok medzi spotrebou energií na akciách 

a tržbami za prenájom priestorov. Za minulý rok do-

siahli náklady na spotrebovanú energiu 7 755 eur a 

tržby iba 1 771 eur.  Pre zaujímavosť, v Spoločenskom 

centre v Malých Bieliciach sa vlani uskutočnilo 22 

platených akcií a 12 stretnutí výboru mestskej časti, 

v Kultúrnom dome v Návojovciach 21 platených a 20 

akcií VMČ, v bývalom Agitačnom stredisku vo Veľkých 

Bieliciach to boli vlani tri platené akcie a 6 podujatí v 

réžii VMČ. V spoločenskej sále v Šimonovanoch nad 

poštou sa vlani uskutočnilo 24 platených akcií a 22 

organizoval VMČ. Podľa slov Jiřího Foksa prenajímateľ 

je vopred informovaný o pravidlách a cenách a je len 

na ňom, či na ne pristúpi. 

SMM nemá poznatky z iných miest, že by boli po-

skytované priestory, v ktorých sa konajú spoločenské 

podujatia, bezplatne. Treba však konštatovať, že kaž-

dý si priestory k rôznym akciám vyberá sám a dob-

rovoľne. V každom prípade nebytové priestory na 

jednorazové akcie neponúka SMM najdrahšie. O tom 

svedčí veľký záujem o ich prenájom.  (bab) 

S kamarátom sme sa pred Veľkou nocou vybrali 

na baburiatka za rieku Nitru, kde kedysi stál starý 

brodziansky mlyn. Túto lokalitu okupujú už dlhé 

roky bezdomovci. Práve teraz na jar, keď niet lístia, 

lepšie vidieť aj ich príbytky – stany a búdy z lepen-

ky, kartónov a plechov. Z hory sa ozýval krik, na-

háňali sa tam bezdomovci. Ďalší postávali pri ohni 

a popíjali z fl iaš. Chceli sme vybehnúť aj na skalu 

Žabu kvôli výhľadom, ale ďalšia skupina stanov a 

bezdomovcov popíjajúcich alkohol nás odradila. 

Navyše, z viacerých miest hory sa ozýval brechot 

psov. Jeden z nich dokonca na nás vybehol... Ide 

jar. Toto miesto, kedysi také vyhľadávané na ro-

dinné prechádzky, sa stalo nebezpečným. Počet 

príbytkov a bezdomovcov sa tu rozrástol na de-

siatky. A v súvislosti s Veľkou nocou mám obavu aj 

o plánovanú krížovú cestu, ktorá sa tu začala bu-

dovať na neďalekých skalách...

Toľko z dlhého listu nášho čitateľa Miroslava 

Jančicha z Partizánskeho, ktorý k nemu priložil 

aj fotografi u. Na tému bezdomovcov sme aj na 

stránkach Tempa písali viackrát, aj v súvislosti s 

neporiadkom pri lávke cez Nitricu a vysedávaním 

bezdomovcov v okolí predajne potravín v činžia-

ku č. 1080. Vieme, že územie, kde nocujú, patrí 

pod obec Brodzany, ale dlhé roky s tým nič nerobí. 

A keďže túto lokalitu najviac navštevujú Partizán-

čania, aj prítomnosť bezdomovcov najviac poci-

ťujú mešťania, nemôže s tým niečo urobiť polícia 

a okresné mesto? Dokedy budeme čakať? Až kým 

sa tábor bezdomovcov nerozrastie na stovky? 

    (r)

Tento rok žije saleziánska 

rodina na Slovensku veľkými 

očakávaniami. V apríli 2013 

budú po slovenských salezián-

skych strediskách putovať re-

likvie sv. Jána Bosca, do Parti-

zánskeho prídu 24. a 25. aprí-

la 2013. Púť relikví je súčasťou 

prípravy na dvesté narodeni-

ny dona Bosca v roku 2015. 

Ján Bosco pochádzal z veľmi 

skromných pomerov. Narodil sa 

v malej dedinke Becchi v Talian-

sku. Mal dvoch súrodencov, o dva 

roky staršieho brata Jozefa a ne-

vlastného brata Antona. V dvoch 

rokoch mu zomrel otec František, 

takže sa o rodinu starala Janko-

va mama Margita. Od narodenia 

bol vedený k viere a ku kresťan-

stvu. Aj to rozhodlo o Jankovom 

budúcom povolaní. Tým, že sa rád 

učil, mal výborné predpoklady 

stať sa vzdelaným kňazom. V Tu-

ríne, kde si dopĺňal svoje vzdela-

nie, videl nesmiernu biedu a mla-

dých chlapcov, ktorí žobrali o jed-

lo a boli nútení kradnúť, aby pre-

žili. Práve pri tomto pohľade po-

chopil Ján Bosco, aké bude jeho 

ďalšie smerovanie. Cez nesmier-

nu láskavosť a dobrotu sa dostá-

val k chlapcom, ktorých učil, trávil 

s nimi všetok čas. Zakladal dielne, 

aby sa chlapci mohli vyučiť remes-

lu a častokrát sa sám stával peda-

gógom. Dosiahol to, aby zamest-

návatelia s chlapcami uzatvárali 

pracovné zmluvy, čo vtedy nebo-

lo zvykom. Dôraz pri výchove klá-

dol hlavne na rozum, nábožen-

stvo a láskavosť – tieto piliere sa 

stali aj hlavnými pri saleziánskej 

výchove. Don Bosco vychovával 

z chlapcov spravodlivých obča-

nov a dobrých kresťanov. Ešte za 

jeho života vznikla s odobrením 

pápeža nová rehoľa – saleziáni. 

Názov don Bosco prebral od Fran-

tiška Saleského. Ten ho inšpiroval 

aj v životnom kréde: „Daj mi duše, 

ostatné si vezmi.“ Saleziáni pokra-

čujú až dodnes v šírení don Bos-

covej charizmy.  H.V.

Relikvie Jána Bosca v Partizánskom

„Byť priateľom dona Bosca znamená, že mi musíš pomáhať zachrániť si dušu.“
            (sv. Ján Bosco)

Sedím v aute na ceste domov. 

Blížim sa k železničnému prieces-

tiu. Zotmelo sa, idem radšej opatr-

ne. Spomaľujem. Výstražné čer-

vené svetlá začnú striedavo blikať 

a za prenikavého zvuku sa zatvára-

jú závory. Dlhočizná ťažká vlaková 

súprava sa rúti obrovskou rýchlos-

ťou vpred a pred očami sa mi zaraz 

mihá jeden vagón za druhým.

Pozorujúc toto divadlo mi v hla-

ve bežia myšlienky o tom, čo všetko 

by sa mohlo stať nebyť bezpečnost-

ného systému závor, či mojej malej 

nepozornosti...

Spomeniem si na nehodu z roku 

2009, ktorá sa udiala pri Polomke. 

Zomrelo 12 nevinných ľudí. Stria-

sa ma. Premýšľam, čím to je, že sa 

stále dejú takéto veci. Ľudská ne-

opatrnosť? Príliš riskujeme? Ne-

uvedomujeme si následky riskant-

ného prechádzania cez koľajnice 

v čase, keď blikajú červené svetlá? 

Stačí štipka neopatrnosti. Želez-

ničné priecestia sa stávajú najne-

hodovejšími úsekmi vôbec. Zrážky 

vlakov s autobusmi, autami, aj sa-

motnými ľuďmi. Mnohí denne ris-

kujú prechádzaním cez neoznače-

né železničné trate. Je len otázkou 

času, kedy sa v týchto prípadoch 

stane nehoda. V roku 2012 sa sta-

lo na Slovensku 50 nehôd na želez-

ničných priecestiach. Zomrelo pri 

tom až 21 ľudí a pätnásti boli ťaž-

ko zranení.  

Dá sa vôbec zabrániť tomu, aby 

sa stále viac a viac vyskytovali prí-

pady, ktoré sú, žiaľ, často smrteľné? 

Čo robiť, aby sme pravidelne vo ve-

černom spravodajstve nepočúvali 

informácie, že niekoho opäť zrazil 

vlak? Možno by mohlo byť riešením 

začať od našich najmenších. 

Projekt  ŽELKOVA ŠKÔLKA sa ve-

nuje problematike nehôd vzniknu-

tých práve v oblasti železničných 

tratí a priecestí. V roku 2012 vyšla 

v knižnej forme publikácia určená 

pre deti. Hlavnou postavou tejto 

knižky je ježko Želko, ktorý úsmev-

nou formou poučuje neposedné-

ho zajka, ako sa správať v blízkos-

ti železnice. Kniha je plná ilustrácií, 

vďaka ktorým deti názorne vidia, 

aké veci sú nebezpečné a čomu sa 

majú vyhýbať.

K týmto knihám sa deti zatiaľ 

mohli dostať na rôznych akciách 

alebo na internetovej stránke ŽSR. 

V decembri  budú distribuované do 

všetkých slovenských materských 

škôl.

Knihou sa však poslanie Želko-

vej škôlky ešte nekončí. V súčas-

nosti sa pracuje na príprave sé-

rie vzdelávacích animovano-do-

kumentárnych rozprávok. Kon-

cept jedného takéhoto dielu bude 

obsahovať jednoduchý príbeh, 

v ktorom malý zajko istým spô-

sobom poruší pravidlá správania 

sa pri železnici. Následne prichá-

dza ježko Želko, ktorý mu vysvet-

lí, v čom zajko urobil chybu. Na-

sleduje krátky dokument o danej 

problematike, kde dieťa vidí (už 

nie v animovanej, ale reálnej for-

me) ako sa treba zachovať. Na zá-

ver sa zajko poučí. Deti majú väč-

šiu šancu si takto zapamätať, ako 

sa v blízkosti železnice správať 

a akým rizikám sa potom môžu 

vyhnúť...

Najviac obetí z tragédie pri Po-

lomke bolo z Bánoviec nad Beb-

ravou a Partizánskeho. A práve 

v Partizánskom sa bude konať pre-

miéra prvých troch častí animova-

nej Želkovej škôlky. Možno aj vďa-

ka tomuto projektu sa v budúcnos-

ti zamedzí mnohým nešťastiam.

 Petra Piačková

ŽELKOVA ŠKÔLKA
Projekt upozorňujúci na riziká nehôd

Rozčarovanie po oslave
Koľko zaplatíte za prenájom nebytových priestorov?

Obavy z bezdomovcov za riekou

Deň otvorených dverí 
v Prvosienke

Občianske združenie na podporu duševného zdravia – Prvo-

sienka v Partizánskom pozýva širokú verejnosť na Dni otvore-

ných dverí. Od pondelka 15. apríla do piatku 19. apríla môže-

te v čase od 10. do 16. hodiny navštíviť centrum Prvosienka, kde 

jeho členovia trávia svoj voľný čas napríklad aj modelovaním z 

hliny, maľovaním a ručnými prácami. Centrum Prvosienka náj-

dete v jednej z tried v bývalej základnej škole na Námestí SNP.
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Skúška 
lásky

Rýchla lekárska záchranná služ-

ba – tel. 155 a 112, pohotovost-

ná lekárska služba - 749 2451, 

ambulancia lekárov pohotovost-

nej služby 749 5159.

Pohotovosť lekárov je v pra-

covných dňoch od 15.30 do rána 

7.00 h, v sobotu, nedeľu a počas 

sviatkov nepretržite. V Partizán-

skom je v stredisku ambulancií 

na Hrnčírikovej ulici a pre deti 

je v NsP v detskom oddelení, v 

Bánovciach nad Bebravou je v 

hlavnej budove NsP.

Pohotovosť lekární (v pracov-

ných dňoch od 15.30 do 20.00 

h, v sobotu, nedeľu a vo sviatok 

od 8.00 do 20.00 h) zabezpečuje 

v Partizánskom od 8. do 14. ap-

ríla Lekáreň Sunpharma v Kauf-

lande. V Bánovciach nad Beb-

ravou (v pracovných dňoch od 

15.30 do 18.00 h, v sobotu, nede-

ľu a vo sviatok od 8.00 do 18.00 

h) od 8. do 13.4. Lekáreň Schnei-

der a 14.4. Lekáreň Jana.

Pohotovosť stomatológov v 

Partizánskom je zrušená, v Bánov-

ciach nad Bebravou je v hlavnej 

budove NsP do 13. hodiny.

ZDRAVOTNÍCKA POHOTOVOSŤ

Alex Hudec z Hrušovian je druhorode-

ným dieťatkom rodičov Daniely a Ma-

reka. Na svet prišiel 28. marca s váhou 

3420 g a dĺžkou 49 cm. Na bračeka sa 

doma tešila trojročná Nela.

Marek Mikuláš z Práznoviec sa 27. 

marca narodil rodičom Zuzane a Bra-

nislavovi. Pôrodná váha chlapčeka bola 

v ten deň 3230 g a dĺžka 49 cm. Doma 

sa neho tešila sestrička Nina.

Damián Kilimajer z Prievidze sa 

na svet vypýtal 27. marca a svojím 

narodením potešil mamičku Ladu. 

Dieťatko vážilo pri narodení 2820 g 

a meralo 48 cm.

Nela Martincová zo Zemianskych 

Kostolian, prvorodené dieťatko svo-

jich rodičov, uzrela svetlo sveta 27. 

marca. V ten deň vážila 3330 g a me-

rala 51 cm.

Róbert Šúň z Horných Vesteníc 

prišiel na svet 27. marca. Prvorode-

né dieťatko rodičov Jany a Róberta 

vážilo v ten deň 3130 g a me-

ralo 51 cm.

Liana Scheerová z Veľkých Bielic, 

prvorodené dieťa rodičov Lenky 

a Petra, prišla na svet v utorok 26. 

marca. Dievčatko vážilo pri narode-

ní 2970 g a meralo 50 cm.

… a tento poznáte?
- Drahý, dúfam, že nie si poverči-

vý? - spytuje sa nastávajúca.

- Nie, prečo sa spytuješ?

- Lebo ty si môj trinásty snúbenec.

* * *

Hosť reštaurácie si okrajom obru-

sa utiera tanier.

- Vážený pane, - upozorňuje ho 

čašník – naše taniere sú čisté. Ne-

mali by ste ich zbytočne špiniť.

* * * 

- Dnes nevyzeráš veľmi natešený!

- Žena sa chystá odcestovať.

- To ťa tak zobralo?

- Nie, ale keby som vyzeral vese-

lý, istotne by zostala doma.

* * * 

Dvanásťročná Marcelka sa vrá-

ti zo školy a ihneď oznamuje 

mame:

- Vieš, mama, že od budúceho 

týždňa budeme mať sexuálnu vý-

chovu?

- Čudujem sa, čo nové vám už len 

môže povedať učiteľka.

Stretnutie slabozrakých
Základná organizácia Únie nevidiacich a slabozrakých Slo-

venska v Partizánskom pozýva členov na hodnotiacu schôdzu, 

ktorá sa uskutoční v pondelok 8. apríla o 14.30 h v Klube spo-

ločenských organizácií.

Darujte krv! Zachraňuje životy
Na apríl si Národná transfúzna služba Trenčín naplánovala vý-

jazdové odbery krvi v NsP v Partizánskom v utorky 9. a 23. apríla 

v čase od 8. do 10.30 hodiny. Všetci dobrovoľní darcovia i prvo-

darcovia sú vítaní!

Ústrednou témou Svetové-

ho dňa zdravia je motto - Kon-

troluj svoj tlak krvi. O vysokom 

krvnom tlaku – hypertenzii 

hovoríme, ak hodnoty krvné-

ho tlaku sú vyššie ako 140/90 

mmHg. Hypertenzia je nazý-

vaná aj „tichý zabijak“, preto-

že dlho nemusí spôsobovať 

postihnutému žiadne ťažkosti. 

Epidemiologické štúdie uká-

zali, že hypertenzia je jedno z 

najčastejších srdcovo-cievnych 

ochorení. V súčasnosti má vy-

soký krvný tlak na Slovensku 

asi 33 percent dospelých ľudí 

a rovnaké percento má tlak 

mierne zvýšený. V ohrození sú 

tak prakticky dve tretiny po-

pulácie. Z tohto počtu sa lieči 

len polovica a približne len 

jedna tretina má liečbu účinnú 

a dostatočnú. Hypertenzia je 

závažným rizikovým faktorom 

ďalších chorôb, ako sú srdcový 

infarkt, náhla cievna mozgová 

príhoda, zlyhanie srdca, ische-

mická choroba srdca a pod. 

Ak chcete poznať hodnotu 

svojho krvného tlaku a hladinu 

cholesterolu v krvi, pozývame 

vás v utorok 9. apríla v čase 

od 9.00 do 12.00 hodiny do 

Klubu spoločenských orga-

nizácií na Februárovej ulici v 

Partizánskom.

    RÚVZ Prievidza

Kontroluj svoj tlak krvi
Priamo v klube v Partizánskom

Prednáška Klubu SM
Klub Sclerosis multiplex Partizánske vás pozýva vo štvrtok 

11. apríla od 15.30 h na prednášku o inkontinencii a retencii 

moču. Vstup na prednášku v Klube spoločenských organizácií 

na Februárovej ulici je voľný.

Minulý mesiac privítali v Bánovciach nad Bebravou 

hostí z chorvátskeho Medjugorja. Konkrétne Gorana 

Čurkoviča, ktorý sa ako mladý drogovo závislý doká-

zal vďaka komunite Cenacolo zmeniť a v súčasnosti 

vedie slušný kresťanský život. Komunita Cenacolo je 

kresťanské združenie, ktoré prijíma stratených mla-

dých ľudí, nespokojných, búriacich sa, zúfalých, tých, 

ktorí chcú nájsť sami seba a zmysel života. Mladým sa 

v nej predkladá jednoduchý spôsob života rodinné-

ho štýlu s odkrývaním darov práce, priateľstva a vie-

ry. Komunita nie je liečebňa, ale škola života. Pobyt 

v komunite je bezplatný a mladí ľudia žijú len z to-

ho, čo vyprodukujú a z charity. Podmienkou prijatia 

nie je ani kresťanská viera. Prijíma všetkých a nikomu 

nepovie nie. Nepoužívajú sa lieky, ani iné prostriedky 

zamieňajúce drogu. Ich liek sa nazýva „anjel strážny“ 

a to je chlapec, ktorý je už niekoľko mesiacov v komu-

nite. Preberá starostlivosť o nového chlapca, pomá-

ha mu spoznávať štýl života a preklenúť najťažšie ob-

dobie, ktoré je na začiatku. Na Slovensku sa dom ko-

munity Cenacolo nachádza v Kráľovej pri Senci. Prá-

ve odtiaľ prišli do Bánoviec 20. marca štyria pôvodne 

drogovo závislí chlapci. Podobne ako Goran Čurko-

vič, aj oni sa dostali k závislosti na drogách preto, že 

chceli vyskúšať niečo nové. Ich závislosť sprevádza-

lo zlo, násilie, krádeže, nenávisť a nedôvera svojmu 

okoliu. Práve v komunite Cenacolo prišli na úplne iné 

myšlienky a naučili sa žiť plnohodnotne. Predpolud-

ním zavítali do niektorých miestnych škôl, popoludní 

boli k dispozícii vo farskom pastoračnom centre, zú-

častnili sa aj večernej svätej omše v Kostole Najsvätej-

šej Trojice, po ktorej svoj príbeh vyrozprávali formou 

besedy záujemcom z radov verejnosti.   

    Marek Kasala

Viete, čo je Cenacolo?

Vyzvi srdce k pohybu 2013
Piaty ročník celoslovenskej kampane na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie pod záštitou ÚVZ SR a kan-

celárie WHO na Slovensku sa začína od 8. apríla a potrvá do 30. júna 2013. Zapojte sa do súťaže o hodnotné ceny od 

sponzorov! Potrebné je aspoň počas štyroch za sebou nasledujúcich týždňov od 8. apríla do 30. júna venovať pohybu 

210 a viac minút a mať v týždni pohybovú aktivitu aspoň v štyroch dňoch. Účastnícky list do súťaže získate na Regionál-

nom úrade verejného zdravotníctva Prievidza, na www.ruvzpd.sk, v lekárňach a v zdravotníckych zariadeniach.

Úzka biela chodba a ten klasický sterilný nemoc-

ničný pach. Na chodbe len prenikavé svetlo neón-

ky a zavreté dvere. Za nimi sestrička vpichuje kany-

ly do žíl, od stresu vyblednutých rúk. Chce to chvíľu 

trpezlivosti, kým sa kontrastná látka rozleje po tele 

a potom chodbičkou do miestností plných prístro-

jov, kde roztrasené ruky, nohy, stiahnuté žalúdky 

a scvrknuté nervy podstúpia rôzne vyšetrenia...

Ako hovorievala jej priateľka Lenka, „keď sa ne-

vieš vpratať do kože, prejdi sa po bratislavskom Onko-

logickom ústave...“ Stačí len pár minút. Tá veru vie, 

čo hovorí. Chodieva sem pravidelne, vracia sa vždy 

s malou dušičkou, do miestností, označenými žlto-

čiernymi nálepkami, ktoré upozorňujú na škodlivé 

žiarenie. Chodí sem, lebo bunky v jej tele sú agre-

sívnejšie a môžu si kedykoľvek zmyslieť, že sa im za-

chcelo množiť. A takým veriť neradno, tie rakovinot-

vorné treba mať pod kontrolou. A tak sa každý pol-

rok vracia do dverí, ktoré susedia s bielou chodbič-

kou, nechá si vpichnúť kanylu, absolvuje raz to, raz 

iné vyšetrenie...

Vždy, keď to okolnosti dovolia, chodievajú ka-

mošky „na výlet“ do hlavného mesta spolu. Psychic-

ká podpora padne vhod, najmä vo vypätých situáci-

ách, ako je táto a v prostredí, ktoré človek vníma až 

príliš citlivo. Ale život je raz taký a aj ona to tak berie. 

Znova sa na tej sterilnej chodbe ocitá s priateľkou, 

so zdravotnou kartou v ruke a pestrým pásikavým 

svetrom na sebe. Vylepšuje jej náladu. Teda aspoň 

naoko, aj keď Elišku neoklame. Tá ju pozná ako starý 

peniaz a dobre vie, čo sa v jej vnútri zas a znova odo-

hráva. Vnútorný boj, čo bude, ak...

Keď pásikavý svetrík mizne za dverami ambu-

lancie, zostáva Eliška na chodbe s inými pacient-

mi. Vchádza sa po jednom a po Lenke je na rade 

pani v najlepších rokoch. Odvtedy, čo prišla, po-

kukuje so záujmom po dvojici žien, stojacich pred 

ňou. Keď sestrička vysloví Lenkino meno a na 

chodbe ostáva len jej kamarátka, neváha, nahne 

sa k nej a s úsmevom na tvári vraví: „Nehnevajte 

sa, že sa prihováram. Ale vaša sestra má krásny sve-

ter. To ste jej radili vy, však? Ako na vás pozerám, obe 

máte vyberaný vkus,“ opáči pani opatrne a uprie 

hnedé oči na Eliškine pletené šaty. 

Úprimnosť neznámej ženy Elišku trochu prek-

vapí, no s odpoveďou neotáľa: „Ste milá, ďakujem 

za obe.. Ale, ak mám byť úprimná, nie sme sestry. 

Poznáme sa už od detstva, sme dobré priateľky... 

A ako všetky ženy aj my rady nakupujeme,“ usme-

je sa a odvráti zrak, ktorý jej neposlušne blúdi 

po jemných vláskoch, vykúkajúcich spod ženinej 

tmavomodrej šatky.

Neznáma pani sa Eliškinej odpovede ihneď 

chytí a pokračuje: „Viete, ja som bola kedysi tenká 

ako prút. Nemala som takú postavu ako dnes. To tá 

choroba...,“ sklopí zrak. „Tiež som sa tak pekne ob-

liekala, v skrini som mala len šaty a sukne. Všetkých 

farieb! No teraz sa do ničoho nezmestím. Sama sa 

už za seba hanbím.. A... aj môj syn to už nemôže 

so mnou vydržať.. Hanbí sa za mňa...,“ tvár jej na 

chvíľu potemnie. Zrazu však pozrie na Elišku, kto-

rá bezradne, bez dychu sleduje jej mimiku. Smú-

tok zo ženiných očí sa pri pohľade na mladú Eliš-

ku vytratí, mäkko sa na ňu usmeje a so zvláštnou 

iskrou v očiach dopovie poslednú vetu ešte pred-

tým, než sa dvere ambulancie otvoria znova a ne-

pustia ju do svojich útrob.

„Ale viete, čo vám poviem, mladá pani? Ja bu-

dem znovu chudá a znovu si všetky tie krásne šaty 

oblečiem!“  Odpovie rázne a Eliška stíha už len za-

registrovať jej široký úsmev, miznúci za dverami 

ambulancie. „Opatrujte sa, pani!“, venuje Eliška už 

takmer zatvoreným dverám.

Keď po vyše polhodine, strávenej v miestnosti 

s tomografom, vychádza Lenka z dvier, Eliška ešte 

vždy nevychádza z údivu. Hlavou sa jej preháňa 

množstvo otázok, no odpoveď ani jedna. Ako sa 

môže syn hanbiť za chorú matku? Čo je to za člo-

veka, ktorý nepodporí vlastnú mamu, zvádzajúcu 

ťažký boj? Kde sa v tej krehkej žene našlo toľko sily, 

keď ju aj ten najbližší zradil v tej najnevhodnejšej 

situácii? Nemal by si ju vážiť a podporovať ju? Veď 

sa rozhodla bojovať a postaviť sa krutej chorobe!! 

...o tie kilá navyše vôbec nejde... 

Bolo jej z toho smutno, no nedala to pred Len-

kou najavo. Len ju silno chytila pod pazuchu 

a pocítila, že si ju opäť raz o čosi viac váži. A že jej 

rešpekt si zaslúžia všetci bojovníci, ktorí aj nap-

riek všetkému nájdu odhodlanie. Lebo často je to 

hlavne podpora okolia, ktorá ich drží nad vodou 

a dáva im energiu. 

Povzbudivo pohladí Lenku po ramene, keď 

kráčajú po chodníku smerom von z nemocničné-

ho objektu. Výsledky budú až o pár dní, no Eliška 

vie, že nech sa stane čokoľvek, vždy budú stáť po 

svojom boku.

„Viem, že to dokážete,“ prebehne Eliške mysľou, 

keď sa vráti k rozhovoru s neznámou ženou. Us-

meje sa, premeria si Lenku hodnotiacim pohľa-

dom a nahlas preriekne: „Počuj, dnes ti to fakt sek-

ne, ten sveter bola skvelá voľba!“

 Martina Petrášová

Opora v zdraví aj v chorobe

Príbeh zo života 
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V tretí aprílový deň sa na výročnej 

členskej schôdzi zišli členovia ZO 

SZZP č.3 v Bánovciach nad Bebra-

vou. Súčasťou týchto stretnutí býva 

aj zaujímavý kultúrny program, 

o ktorý sa aj tentokrát už tradične 

postarali žiaci Školského klubu detí 

z Gorazdovej ulice. Správu o činnosti 

za uplynulý rok predniesol predseda 

organizácie Jozef Kocúr. Za všetky 

aktivity možno spomenúť návštevy 

početných divadelných predstave-

ní, organizovanie stretnutí členov 

pri rôznych príležitostiach, taktiež 

zdravotné prednášky, rekreačno-

liečebné pobyty, návštevu festivalu 

remesiel v Trenčianskych Tepliciach, 

vínnych slávností v Uherskom Hra-

dišti či mikulášskych trhov vo Valaš-

ských Kloboukoch. Pripomenul aj 

spoluúčasť organizácie na podujatí 

Deň SZZP, kde ZO č. 3 zabezpečovala 

súťaže pre deti a dospelých. Taktiež 

oboznámil s plánmi, ktoré sa bude 

základná organizácia snažiť naplniť 

v roku 2013. Malo by ísť spravidla 

o podobné podujatia ako v roku 

uplynulom a samozrejme aj o posky-

tovanie poradenských služieb svojim 

členom. Pripomenul aj náležitosti 

súvisiace s oslobodením od platenia 

koncesionárskych poplatkov. Tlačivá 

možno nájsť a prípadné nejasnosti 

konzultovať na vysunutom praco-

visku v Klube dôchodcov na Farskej 

ulici. V diskusii vedúca úseku sociál-

nych vecí ÚPSVaR Iveta Duchoňová 

upresnila vybavovanie nového pre-

ukazu občana s ťažkým zdravotným 

postihnutím. Pripomenula, že staré 

preukazy platia do konca tohto roka 

a tiež upozornila na povinnosť pre-

ukazovania príjmov za uplynulý rok 

pre všetky osoby s ŤZP. Pokiaľ si ne-

budú v niečom istí, na úrade sa stret-

nú s ochotným personálom, ktorý sa 

im bude snažiť poradiť čo najlepšie.     

 Marek Kasala

Pozvánka pre záhradkárov
Výbor záhradkárskej osady 

Pod Salašom organizuje pred-

nášku Rez a ošetrovanie ovoc-

ných drevín. Ak vás táto téma 

zaujíma, príďte v piatok 12. ap-

ríla o 17.00 h do CVČ Relax. Viac 

informácií sa dozviete od Pavla 

Vojtelu, špecialistu na ošetrova-

nie ovocných stromkov a drevín.

XV. prehliadka 

pesničkárov a country

Folková jar 
v Partizánskom

Máte radi trampské pesničky, 

folk a country? Už 15 rokov vám 

tieto hudobné štýly ponúka 

Folkový klub Partizánske na re-

gionálnej prehliadke pôvodnej 

tvorby - Folková jar. Príjemný 

večer v Dome kultúry môžete 

prežiť za dobrovoľné vstupné 

v piatok 19. apríla od 19. ho-

diny. Okrem domácich skupín 

Folktón a Pohoda, trampskými 

pesničkami poteší Tipe z Krásna 

a v češtine rád spieva svoje pes-

ničky Mário Drgoňa z Nitry, pre-

zývaný aj slovenský Karel Kryl. 

Folkovo-country štýl s ústnou 

harmonikou zas ponúkne sku-

pina Jasoň zo Sklených Teplíc.,,Nemilovať knihu, znamená nemilovať múd-

rosť a nemilovať múdrosť, znamená stať sa hlu-

pákom.“            J. A. Komenský

S takýmto krásnym mottom boli privítané všet-

ky deti, ktoré prišli  na stretnutie v prednese pró-

zy materských škôl okresu do Materskej školy na 

Malinovského ulici v Partizánskom. Bolo to už po 

12. raz a prednes sa niesol v poznaní, že kniha je 

najlepším priateľom...

Do súťaže sa prihlásili deti z materských škôl v 

Partizánskom, ale aj z neďalekých obcí. V pekných 

príbehoch ukázali svoje nadanie na recitáciu pró-

zy, čo je v ich veku naozaj ťažké. Všetky deti zau-

jato počúvali a porota zložená z pani učiteliek vy-

hodnotila usilovnosť súťažiacich nasledovne:

Prvé miesto získala Ninka Havaldová z MŠ vo 

Veľkých Bieliciach, druhé Sandra Prievalská z 

usporiadateľskej MŠ a o tretie miesto sa podelili 

Ninka Mattová z MŠ na Veľkej okružnej a Sofi a 

Belianska z MŠ na Malej okružnej. Organizátori 

nezabudli ani na ostatných súťažiacich a za svoju 

usilovnosť boli odmenení všetci. Dovidenia o rok 

a všetkým predškolákom prajeme úspešný ná-

stup do veľkej školy.    E. Beňová

Stretnutie s prózou po 12. raz

Škorpióny v múzeu 
Tribečské múzeum v Topoľčanoch pozýva záujemcov od 3. 

apríla do 11. mája 2013 na výstavu Tajomní obyvatelia trópov.

V expozícii si môžete pozrieť živé a preparované škorpióny, pa-

vúky, pakobylky, modlivky a mnohé iné druhy živočíchov z expe-

dícií do Južnej Ameriky alebo Afriky pochádzajúce zo súkromnej 

zbierky Michala Zachara. Výstava je prístupná každý pracovný 

deň od 8. do 16.30 h, v sobotu od 10. do 16.h.

Zber objemného odpadu 
v prímestských častiach Partizánskeho

Mestský úrad Partizánske oznamuje občanom, že od 8. do 15. ap-

ríla 2013 budú na vopred určených miestach pristavené veľkoobje-

mové zberné nádoby, ktoré sú určené na zber objemného odpadu z 

domácností a drobného stavebného odpadu.  

Medzi objemný odpad patrí odpad, ktorý nie je možné pre ich veľký 

rozmer ukladať do štandardných zberných nádob (napr. umývadlo, 

vaňa, dvere, nábytok...) MsÚ upozorňuje občanov, že do veľkoobjemo-

vých zberných nádob je zakázané ukladať: kompostovateľný ma-

teriál zo záhradkárskej činnosti, nebezpečné odpady – žiarivky, 

obaly z farieb, rozpúšťadiel, z lepidiel, vyradené lieky, olovené 

akumulátory, televízory, rádiá, chladničky, motorové oleje... 

Mestský úrad žiada všetkých občanov, aby vo verejnom rovnako aj 

vo svojom záujme tento termín rešpektovali a po ukončení zberu t.j. 

v pondelok 15. apríla 2013 po 7. hodine už objemný a drobný sta-

vebný odpad na stanovištia neukladali. Priestor stanovíšť bude moni-

torovaný príslušníkmi mestskej polície a prípadné porušenie zákazu 

ukladania odpadov bude riešené v priestupkovom konaní. 

Prehľad rozmiestnenia veľkoobjemových zberných nádob:

Malé Bielice  - cesta na Žabokreky, pri bufete, pri ihrisku

Veľké Bielice - pri križovatke, pri ZŠ, pri Belanke, pri žel. moste

Návojovce - pri cintoríne, za ihriskom

Šimonovany - Ulica J. Bottu, Tehelná ulica, za cintorínom.

Upozornenie: 

Zber odpadu zo záhrad bude organizovaný v osobitnom termíne!

Upozornenie pre živnostníkov
s pozastavenou živnosťou

Obvodný úrad Prievidza, odbor živnostenského podnikania upo-

zorňuje podnikateľov, že v zmysle ustanovenia § 57 ods. 6 zákona č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších pred-

pisov účinného od 1. júna 2010, pozastavenie  živnosti nemôže 

trvať dlhšie ako 3 roky. Podnikatelia, ktorí mali pozastavenú živ-

nosť pred 31. májom 2010 na dlhšie obdobie ako tri roky, musia si 

do 31. mája 2013 upraviť dĺžku pozastavenia živnosti na zákonom 

určené maximálne 3 roky, inak im uplynutím tejto doby pozastave-

né živnostenské oprávnenie zanikne.

Materské školy v Partizánskom sú na prasknutie. 

Všetkých šesť predškolských zariadení je naplnených 

až po „literu zákona“. Do 15. marca prebiehal zápis 

detí do materských škôl a v týchto dňoch by mali byť 

počty budúcich škôlkárov takmer jasné. Vrátane tých 

predškolákov, ktorí prešli testami školskej zrelosti a 

bola im povinná školská dochádzka odložená na zákla-

de odporúčania psychologičiek z Centra pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie v Partizán-

skom. Súčasná kapacita, resp. obsadenosť všetkých 

šiestich materských škôl na území mesta je 578 detí. 

Podľa informácií, ktoré redakcii poskytla Katarína Šev-

číková z registra obyvateľov MsÚ v Partizánskom, k 1. 

januáru tohto roku máme na území mesta 584 detí do 

troch rokov a takmer taký istý počet detí vo veku od 

3 do 6 rokov. Z toho vyplýva, že najbližšie tri roky by 

naše škôlky mali byť v stave naplnenosti na takej istej 

úrovni, ako dnes.  

Na území mesta majú deti v materských ško-

lách celodennú stravu za 1,05 eura. Za túto sumu 

majú raňajky, obed i olovrant. Jednotné je aj škol-

né – sedem eur na mesiac. Obidve sumy sú pevne 

stanovené všeobecne záväzným nariadením mesta 

- VZN. Školné neplatia predškoláci a deti z rodín v 

hmotnej núdzi. V tejto súvislosti sa žiada povedať, 

že náklady na prevádzku školských zariadení stú-

pajú a mesto Partizánske zo svojho rozpočtu len 

na materské školy a ich jedálne dopláca sumou 310 

tisíc eur...    

Čo do počtu detí je na území mesta Partizánske 

najväčšou Materská škola na Obuvníckej ulici. „Sme 

absolútne plní. Keby sme chceli rozšíriť kapacitu, tak iba 

tak, že by sme zrušili jedáleň alebo počítačovú miestnosť,“ 

hovorí riaditeľka Mária Gendiarová. Podľa jej informácií 

majú v súčasnosti 134 detí v šiestich triedach, o ktoré 

sa stará jedenásť učiteliek, dvanásta je pani riaditeľka.  

Do 15. marca sa zapísalo 48 nových detí a približne 

taký istý počet, asi 50 detí odchádza do prvého ročníka 

ZŠ. Na otázku zvýšenia školného, o ktorom sa uvažuje 

už dlhšie, povedala: „Keby sa aj zvýšilo o dve – tri eurá, 

myslím si, že by to počet detí prihlásených do materskej 

školy aj tak neovplyvnilo...“

Materská škola na Malej okružnej má päť tried 

so 107 deťmi, o ktoré sa stará deväť učiteliek a jedna 

riaditeľka. A jedna asistentka učiteľky, nakoľko majú 

dieťa na vozíku a sú integrovanou materskou školou 

pre deti so zrakovým postihnutím. Aj tú sú nadstavy. 

Hovorí riaditeľka Ľudmila Beňačková: „Nielen my, ale 

takmer na všetkých škôlkach si museli požiadať o výnim-

ku. Sme úplne naplnení. A pre nás by bolo ideálne výnim-

ku nežiadať...“ Zatiaľ sa im nahlásilo 28 nových detí, do 

prvej triedy ZŠ by malo od septembra chodiť 35 detí, 

z toho rodičia asi 4 – 5 detí sa musia rozhodnúť o od-

klade školskej dochádzky aj na základe odporúčaní 

psychológov. 

Päť tried má aj Materská škola na Malinovského 

ulici na najväčšom sídlisku Šípok. Na súčasných 102 

detí dozerá a vychováva deväť učiteliek a riaditeľka. 

Aj tu je počet novoprihlásených detí a budúcich prvá-

kov približne rovnaký – 34 a 32, z toho asi piatim psy-

chologičky odporučili odklad. Rozhodnutie je však na 

rodičoch. Kapacita škôlky je využívaná na maximum. 

Najmenej detí mali v roku 2005, kedy mali dokonca len 

štyri triedy. Aj pred desiatimi rokmi bola situácia iná. 

Ale to sa už netýkalo počtu detí, ale... „Vtedy ešte jedna 

učiteľka dokázala zvládnuť aj dvadsať detí, dnes pripadá 

na jednu učiteľku asi desať. Ale tie súčasné deti sú iné, 

živšie, menej ovládateľné,“ hovorí dlhoročná riaditeľka 

materskej školy Renáta Verešová.

Materská škola na Veľkej okružnej je spojená 

so základnou školou a zástupkyňou riaditeľky ZŠ pre 

materskú školu je Darina Minariková. Podľa jej infor-

mácií majú kapacitu postavenú na 65 detí a dnes ich 

majú 64. Od septembra by malo do materskej školy 

nastúpiť 30 nových detí a ďalších šesť môžu prijať do 

špeciálnej triedy pre deti s mentálnym postihnutím. 

Do prvej triedy základnej školy by malo odísť asi 

18 detí a dve zo špeciálnej triedy. Všetko sú to však 

počty predbežné. Jedno je však isté, že škola nechce 

počty detí navyšovať ani v budúcom školskom roku. 

Materská škola vo Veľkých Bieliciach na Topoľo-

vej ulici nemôže vyhovieť všetkým žiadostiam rodi-

čov o umiestnenie ich dieťaťa v predškolskom zaria-

dení. Podľa informácií riaditeľky Eriky Hullmanovej 

majú  kapacitu postavenú pre 60 detí a v súčasnosti 

sa o ne stará päť učiteliek a riaditeľka. Od septem-

bra by malo do prvej triedy základnej školy odísť 

17 detí a už v marci mali 29 žiadostí o umiestnenie 

nových detí! „Kapacity máme plné a prednosť dosta-

nú  najstaršie deti - predškoláci. Upozornili sme na to aj 

rodičov. Zatiaľ sme asi šiestim žiadostiam nevyhoveli a 

odporúčali sme im ísť do mesta,“ hovorí riaditeľka.  

Materská škola na Makarenkovej ulici má 110 

detí, približne v každej triede o dve deti viac, ako je 

ideálny stav. Aj tu majú povolené výnimky zo škol-

ského inšpektorátu. Z tohto počtu je 49 predškolá-

kov a z nich až 9 deťom odporúčala psychologička 

odklad školskej dochádzky. Novoprihlásených majú 

41 detí, z toho až 11 predškolákov. To znamená, že 

len z tejto jednej škôlky zasadne v septembri do 

školských lavíc 51 prvákov. Aj s tunajšou riaditeľkou 

Naďou Rehurekovou preberáme výšku školného: 

„Na poradách riaditeliek materských škôl sme kon-

štatovali, že v Partizánskom máme najnižšie školné v 

porovnaní s okolitými mestami...“ 

 Alena Borszéková

Pohľad do všetkých šiestich materských škôl v Partizánskom 
Kapacity preplnené, 

školné najnižšie

MŠ Veľká okružná, foto: P. JančichMŠ Veľká okružná, foto: P. Jančich

S hodnotením aj praktické informácie
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OPUSTILI NÁS
��Mária ĎURINOVÁ z Oslian, 
1.3.2013 vo veku 80 rokov,
� Rudolf KALABUS z Partizánske-
ho, 1.3.2013 vo veku 70 rokov,
� Pavlína MACEJÁKOVÁ z Hradiš-
ťa, 1.3.2013 vo veku 81 rokov,
� Anton BORCHA z Nedašoviec, 
2.3.2013 vo veku 87 rokov,
� Jozef BEKO z Dolných Vesteníc, 
2.3.2013 vo veku 86 rokov,
��Jozef BEZÁK z Chynorian, 
2.3.2013 vo veku 82 rokov,
�� Štefan KAČKOVIČ z Nitrice, 
3.3.2013 vo veku 86 rokov,
��Imrich SZÉKELY z Partizánske-
ho, 3.3.2013 vo veku 92 rokov,
��Jaroslav VYHNIS z Partizánske-
ho, 3.3.2013 vo veku 72 rokov,
�� Ladislav ŠVAJLENKA z Bystri-
čian, 3.3.2013 vo veku 83 rokov,
��Ľubomír KUKA zo Žabokriek nad 
Nitrou, 4.3.2013 vo veku 53 rokov,
��Marián RIZIKY z Malých Kršte-
nian, 4.3.2013 vo veku 65 rokov,
�� Peter ŠANDRÍK z Radobice, 
4.3.2013 vo veku 66 rokov,
��Helena ADAMCOVÁ z Hornej 
Vsi, 5.3.2013 vo veku 77 rokov,
�� Rudolf TERLANDA z Partizán-
skeho, 6.3.2013 vo veku 82 rokov,
��Zuzana MELUŠOVÁ z Klátovej No-
vej Vsi, 7.3.2013 vo veku 82 rokov,
�� Jaroslav JAKUBÍK z Partizán-
skeho, 8.3.2013 vo veku 75 rokov,
��Žaneta BEŇOVIČOVÁ z Partizán-
skeho, 8.3.2013 vo veku 36 rokov,
�� Metod ŠTÁLNIK z Čerenian, 
9.3.2013 vo veku 75 rokov,
�� Katarína IVANKOVÁ z Hornej 
Vsi, 9.3.2013 vo veku 96 rokov,
�� František HOREHÁJ z Partizán-
skeho, 9.3.2013 vo veku 54 rokov,
��Cecília RONČÁKOVÁ zo Žabo-
kriek nad Nitrou, 10.3.2013 vo 
veku 76 rokov,
�� Jozef BELIANSKÝ z Turčianok, 
10.3.2013 vo veku 96 rokov,
�� Rudolf MATIAŠ z Partizánske-
ho, 10.3.2013 vo veku 27 rokov,
�� Paulína ROSINSKÁ z Ješkovej 
Vsi, 11.3.2013 vo veku 89 rokov,
��Eva ŠEVČÍKOVÁ z Partizánske-
ho, 13.3.2013 vo veku 55 rokov,
��Miroslav ĎURIAN z Partizánske-
ho, 14.3.2013 vo veku 58 rokov,
�� Terézia HARCEGOVÁ z Nadlíc, 
15.3.2013 vo veku 76 rokov,
��Jozef LORENC z Partizánskeho, 
16.3.2013 vo veku 83 rokov,
�� Jolana HALVOŇOVÁ z Partizán-
skeho, 17.3.2013 vo veku 67 rokov,
��Tibor ŠUJAN z Turčianok, 
17.3.2013 vo veku 72 rokov,
�� Jozef ŠVEC z Partizánskeho, 
18.3.2013 vo veku 63 rokov,
��Jozef KOMŽÍK z Partizánskeho, 
18.3.2013 vo veku 63 rokov,
�� Božena ŽIŠKOVÁ z Čerenian, 
19.3.2013 vo veku 76 rokov,
��Jozef STELTENPOHL z Návojo-
viec, 20.3.2013 vo veku 77 rokov,
��Margita TOMEČKOVÁ z Partizán-
skeho, 21.3.2013 vo veku 82 rokov,
�� Agneša KOŠÍKOVÁ z Chyno-
rian, 21.3.2013 vo veku 66 rokov,
�� Kamil KOTES z Partizánskeho, 
21.3.2013 vo veku 61 rokov,
��Alžbeta DITTRICHOVÁ z Partizán-
skeho, 21.3.2013 vo veku 81 rokov,
��Jana ŠESTÁKOVÁ z Partizánske-
ho, 22.3.2013 vo veku 68 rokov,
��Rudolf CENTÁR z Partizánske-
ho, 24.3.2013 vo veku 80 rokov,
�� Ľudovít KOŠÍK z Chynorian, 
25.3.2013 vo veku 62 rokov,
��Štefánia PLAVÁ zo Žabokriek nad 
Nitrou, 25.3.2013 vo veku 93 rokov,
�� Ján GALBO z Partizánskeho, 
26.3.2013 vo veku 53 rokov,
�� Peter GREŽĎO z Hornej Vsi, 
27.3.2013 vo veku 80 rokov,
��Mária KOBESOVÁ z Čerenian, 
28.3.2013 vo veku 90 rokov,
��František MRIŽO z Partizánske-
ho, 28.3.2013 vo veku 60 rokov,
�� Štefánia GAŠPARÍKOVÁ z Hra-
dišťa, 28.3.2013 vo veku 88 rokov,
��Anna MELUŠOVÁ zo Žabokriek and 
Nitrou, 29.3.2013 vo veku 92 rokov,
��Albínka TURČEKOVÁ z Nedano-
viec, 31.3.2013 vo veku 77 rokov.
� Rozália CHALMOVIANSKÁ z 
Oslian, 31.3.2013 vo veku 83 rokov,

ČESŤ ICH PAMIATKE!

Osobné doučovanie anglické-
ho jazyka. Partizánske a okolie. 
Cena za hodinu dohodou. Tel. 
0915 530 936, mail: imtooinsa-
ne@gmail.com.  (364)

Manžel na hodinu – dom, záh-
rada, strihanie, murovanie. Tel. 

0904 234 012.  (293)

Hľadáme tesára a stolára 
do drevovýroby na výrobu 
altánkov a prístreškov. Tel. 
0910 770 080. (361)

Úprimne ďakujeme všetkým prí-

buzným, priateľom, susedom, zná-

mym, bývalým kolegom – pedagó-

gom, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou 

drahou zosnulou

Janou ŠESTÁKOVOU 

rod. Miklasovou

z Partizánskeho,

ktorá nás navždy opustila 22. 

marca 2013 vo veku 68 rokov.

Ďakujeme všetkým za prejavy 

sústrasti a kvetinové dary, kto-

rými ste sa snažili zmierniť náš 

žiaľ. Zároveň ďakujeme pánovi 

dekanovi vdp. Miroslavovi Ba-

lážovi za dôstojnú rozlúčku.

Smútiaci manžel a synovia

 s rodinami (350)

Roky bežia, spomienky zostanú, 

zabudnúť nedajú.

Snívajte pokojne svoj večný sen,

v spomienkach sme pri vás

 každučký deň.

Dňa 30. marca 2013 sme si pripo-

menuli smutné štvrté výročie, čo 

nás opustila 

Jolana DEBNÁROVÁ, 

dňa 8. apríla 2013 bude piate vý-

ročie od úmrtia 

Baltazára DEBNÁRA 

a 29. apríla 2013 to bude rok, čo 

od nás navždy odišla do večnosti 

Paulína PRECOVÁ.

S láskou a úctou spomínajú deti s 

rodinami. (349) 

Na hrobe kytica, kahanec svieti,

spomienka manželky, 

vnúčat a Tvojich detí.

Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,

ale v našich srdciach budeš 

navždy žiť.

Dňa 12. apríla 2013 si pripomí-

name desiate výročie úmrtia 

nášho milovaného manžela, 

otca, starkého

Imricha ŠIŠKU

z Partizánskeho.

S úctou a láskou v srdci spomí-

najú manželka Terézia, dcéry 

Eva a Viera s rodinou.

 (204)

Čas plynie ako tichej rieky prúd, 

kto ju mal rád, nevie zabudnúť.

Dňa 12. apríla 2013 si pripomenie-

me druhé výročie, čo nás opustila 

naša milovaná manželka, mamička 

a babička 

Marta VARGOVÁ

z Veľkých Bielic.

S láskou spomíname celá rodina.

 (294)

Stíchol dom, 

už nepočuť Tvoje kroky v ňom.

V neznámy svet odišiel si spať,

zaplakal každý, kto Ťa mal rád.

Tá rana v srdci stále bolí,

na ten deň zabudnúť 

nám nedovolí.

Už niet nádeje... 

len cestička k Tvojmu hrobu 

nás k Tebe zavedie.

Dňa 9. apríla 2013 si pripomíname 

štvrté veľmi smutné výročie, čo nás 

navždy opustil vo veku 30 rokov

Branislav KAPRI

z Partizánskeho.

Na hrobe kytička, kahanček 

svieti, od rodičov, sestier Vladky 

a Evky, a od Samka a Erika - krst-

ných detí. (357)

Dňa 10. apríla 2013 uplynie päť ro-

kov, čo nás vo veku 75 rokov navž-

dy opustil manžel, otec a dedko

Valent MAZÁN

z Partizánskeho.

S láskou na neho spomína celá 

rodina. (356)

Žijeme život bez neho a predsa s ním.

Patria mu naše myšlienky, slová. 

Spomienky možno upokoja dušu, 

ale aj ukrutne bolia!

Chýbaš nám...

 No v srdci každého z nás je miesto,

v ktorom je iba pre Teba priestor!

Dňa 9. apríla 2013 uplynie šesť rokov, 

čo navždy odišiel vo veku 33 rokov 

náš milovaný syn, brat a moderátor

Braňo DVONČ

z Partizánskeho.

S láskou spomínajú rodičia, brat 

Juraj s rodinou a brat Andrej. 

 (362)

(325)

 (326)

NON-STOP
taxislužba
Partizánske

www.modrytaxik.sk

PARTIZÁNSKE

1 jazda do 2 km = 1,50 €

0908 08 09 08

(3
27

)

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)

Predám 3-izbový prízemný byt 

na Malej okružnej. Byt je po re-

konštrukcii. Cena dohodou. Tel. 

0904 282 163.  (268)

Predám 2-izbový byt na sídlisku Ší-

pok v PE, čiastočne prerobený. Cena 

20 000 €. Tel. 0907 756 015.  (288)

Predám výhodne 2-izbový byt 

na Októbrovej ulici na prízemí. RK 

nevolať. Tel. 0905 235 710.  (311) 

Predám poldom na Slovanskej 

ulici v Partizánskom. Tel. 0944 

522 834.  (329)

Predám garáž v osobnom vlast-

níctve o výmere 37 m2 na oplote-

nom pozemku, s vlastným prístu-

pom na Obuvníckej ulici. Cena 

dohodou. Tel. 0948 226 685.  (339)

Prenajmem prerobený, čias-

točne zariadený 2-izbový byt 

v centre mesta PE, aj s možnos-

ťou prenajatia garáže v blízkosti 

bytu. Tel. 0905 949 714.  (343)

Predám chatu v lokalite Pož-

dol vo Veľkých Uherciach. Tel. 

038/749 33 89.  (346)

Predám 5-izbový RD, 2 km od 

PE, poschodový, podpivničený s 

garážou, hrubá stavba, celý uzav-

retý, el. pred dokončením, polovi-

ca omietnutá, 5 á záhrada, tiché 

miesto, RK nevolať. Cena 22 999 

eur. Tel. 0948 245 151.  (347)

Predám poldom v tichej jedno-

smernej ulici v PE, pôvodný stav, 

vo vnútri úplne vyprázdnený, prip-

ravený na rekonštrukciu. Iba vážny 

záujemca. 64 000 €, tel. 0911 434 

719. V prípade kúpy možnosť pos-

kytnutia zdarma architektonických 

plánov na vybudovanie prístavby 

a vnútornú rekonštrukciu. RK, pro-

sím, nevolať.  (351)

Predám 3-izbový prerobený byt 

na Malej okružnej. Cena doho-

dou. Tel. 0907 227 355.  (358)

Predám 2-izbový byt. Strojá-

renská 195. Cena dohodou. Tel. 

0915 132 441.  (365)

Vymením garáž na Riečnej ulici 

v PE za garáž na Makarenkovej 

ulici. Tel. 038/ 749 22 74  (367)

Predám 2-týždňové brojlerové 

káčatá 1ks/3,80 €, 2-týždňové kur-

čatá 1ks/2 € a 8-týždňové nosnice 

1ks/5 €. Tel. 0904 203 037.  (353)

Kúpim staré motocykle – Jawa 350 

alebo 250, Stadion a Jaweta – môžu 

byť aj pokazené, alebo len na ND a 

motory. Tel. 0915 215 406.  (330)

Vezmem do prenájmu ornú pôdu, 

TTP v blízkosti Partizánskeho, 60 €/

ha. Tel. 0908 048 469. (355)

(3
4

0
)

��Kvalifi kačné predpoklady:

Kvalifi kačné predpoklady a osobitné 
kvalifi kačné požiadavky uchádza-
ča na výkon funkcie riaditeľa školy 
č. 317/2009 Z.z. o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamest-
nancoch a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 
437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
kvalifi kačné predpoklady a osobitné 
kvalifi kačné požiadavky pre jednotli-
vé kategórie pedagogických zamest-
nancov a odborných zamestnancov:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 
a odbor vzdelania pre uvedený druh 
školy,
- absolvovanie 1. atestácie alebo jej 
náhrady, 
- minimálne 5 rokov pedagogickej 
praxe.
� Ďalšie požiadavky na uchádzačov:

- spôsobilosť na právne úkony v pl-
nom rozsahu,
- bezúhonnosť,

- znalosť príslušnej legislatívy,
- riadiace a organizačné schopnosti, 
- komunikatívnosť.
��Zoznam požadovaných dokladov:

- overené doklady o dosiahnutom 
vzdelaní, 
- doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- výpis z registra trestov nie starší 
ako 3 mesiace,
- návrh koncepcie rozvoja  školy,
- súhlas na použitie osobných úda-
jov pre potreby výberového kona-
nia v zmysle § 7 ods.1 a 2 zákona č. 
428/2002 Z. z. o ochrane osobných 
údajov v znení neskorších predpisov.
Uzávierka prihlášok je 19. apríla  

2013 do 14.00 h. Prihlášky posie-
lajte na adresu: MsÚ Partizánske, 
Nám SNP 212/4, 958 01 Partizánske. 
Obálku označiť „Výberové konanie 
na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ 
Rudolfa Jašíka, Obuvnícka 432/23, 
Partizánske“ - „Neotvárať“ (341)

Mesto Partizánske, ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení, zastúpe-
né primátorom mesta doc. PaedDr. Jozefom Božikom, PhD., v zmysle § 4 
ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov v súlade s § 5 zákona  č. 552/2003  Z. z. o  výkone  práce  vo  
verejnom  záujme  v  znení neskorších predpisov vyhlasuje   

VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie riaditeľa

Základnej školy  Rudolfa Jašíka, 
Obuvnícka 432/23, 958 01   Partizánske 

Okresný súd Partizánske 
vyhlasuje výber na obsadenie

1 voľného 

štátnozamestnaneckého 

miesta

vo funkcii hlavný radca 

– vyšší súdny úradník

s termínom podania 

prihlášky do 22. 4. 2013.

Bližšie informácie na stránke 

www.justice.gov.sk (359)
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Hrá sa o fi nančné ceny v hodnote 500 €!

�

TIPOVACIA SÚŤAŽ ŠŤASTNÁ SEDMIČKA

 O ČO SA HRÁ

1. cena: ŠEK V HODNOTE 165 € (veno-

valo Poľnohospodárske družstvo podiel-

nikov Veľké Uherce, rastlinná, živočíšna 

výroba, pekárenska činosť, výroba stro-

jov a zariadení pre všeobecné účely, vý-

roba obrábacích strojov, spracovanie poľ-

nohospodárskych produktov, www.pd-

pvu.sk). 

2. ŠEK V HODNOTE 100 € (venovala Ok-

resná organizácia strany  SMER-SD v Parti-

zánskom, sídlo kancelárie na Februárovej 

ulici 152/1, Partizánske).

3. ŠEK V HODNOTE 60 € (venovala fi rma 

OBUV MINO, Nitrianska cesta 503/60, Par-

tizánske, tel.: 038/5313330).

4. ŠEK V HODNOTE 55 € (venovala fi r-

ma Ladicky s.r.o., Partizánske, www.ladic-

ky.sk).

5. ŠEK V HODNOTE 50 € (venoval Pneu-

servis MIKONA, Nemocničná 1569, Parti-

zánske – futbalový štadión ŠK Slovan Ši-

monovany, mob.č.: 0905 329 116, www.

mikona.sk).  

6. ŠEK V HODNOTE 40 € (venovala fi r-

ma CHLADMONT – predaj, dodávka, ser-

vis 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 - me-

dzinárodná i vnútroštátna preprava au-

tobusmi Karosa a Man, minibusom do 

20 osôb, 0905 209 580, www.busslova-

kia.sk).

SPÔSOB DORUČENIA TIKETOV

Vyplnené tikety môžete poslať prostred-

níctvom poštovej služby, či už prilepe-

né na korešpondenčnom lístku, alebo v 

obálke. Ďalšou variantou, ktorú vám po-

núkame, sú zberné miesta vami vyplne-

ných tiketov:

SCHRÁNKA TEMPA v priemyselnom areáli 

v Partizánskom,

SCHRÁNKA TEMPA umiestnená na výško-

vej budove na Nám. SNP v Partizánskom, 

kde sídli naša redakcia,

NOVINOVÝ STÁNOK na sídlisku Šípok v 

Partizánskom (oproti supermarketu CBA),

SOŇA - poštový novinový stánok vo Veľ-

kých 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 

do piatku do 11. h.

S úvodom jarnej časti majstrovských futbalových súťaží ročníka 2012/2013 sa rozbehlo už devätnáste pokračovanie našej-vašej dlhodobej tipovacej súťaže ŠŤASTNÁ SEDMIČKA. Aj tento 

raz sa v tipovačke, v ktorej sa tipujú iba 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 rozdajú 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. Vzhľadom na neustále odkladanie súťažných stretnutí, naďalej stagnuje aj tipovacia súťaž. 

Výsledky z tretieho tipovacieho kola budú doplnené po odohratí tipovaných stretnutí.

PRAVIDLÁ HRY

Úlohou tipujúcich je určiť tip v každom zo 

siedmich vybratých majstrovských futba-

lových zápasov klasickou formou – v prí-

pade víťazstva domácich vpísať do kolón-

ky číslo 1, remíza znamená 0 a víťazstvo 

hostí 2. Za každý jeden správny tip budú 

tipujúcemu pripočítané 2 body, za každý 

nesprávny tip sa naopak odráta 1 bod. Ak 

sa stretnutie z akýchkoľvek dôvodov ne-

odohrá, alebo nedohrá, bude anulované, 

bez pripočítania, resp. odčítania bodov. V 

prípade dodatočného kontumovania tipo-

vaného odohratého stretnutia, berieme za 

správny tip pôvodne dosiahnutý výsledok 

na hracej ploche. Upozorňujeme súťažia-

cich, že musia vyplniť tipy na všetky nami 

ponúknuté stretnutia v danom kole, v 

opačnom prípade za každý nevyplnený tip 

na zápas sa im odráta 1 bod. Platný bude 

vždy prvý doručený tiket od konkrétneho 

tipujúceho, aj z tohto hľadiska žiadame o 

presné vyplnenie osobných údajov súťa-

žiaceho – celé meno, priezvisko, (v prípa-

de zhody u rodinných príslušníkov aj kon-

kretizáciu mladší a starší) a po zaradení do 

súťaže aj identifi kačný kód(!), ktorý bude 

každému tipujúcemu špeciálne pridele-

ný po prvom jeho tipovaní. Dôležitý je aj 

vlastnoručný podpis, ktorým každý účast-

ník pri svojom prvotnom zapojení sa do 

tipovania dáva našej redakcii svoj súhlas 

na dobu neurčitú so spracovaním a zve-

rejnením svojho mena, priezviska a byd-

liska v priebežnom i konečnom poradí 

úspešnosti tipovania. Keďže ide o dlhodo-

bú súťaž na 13 súťažných kôl, bodové vý-

sledky z jednotlivých kôl sa budú sčítavať 

a zakaždým, po konkrétnom kole, budeme 

uverejňovať priebežné poradie tipujúcich. 

Samozrejme, zvíťazí a hlavnú cenu získa ti-

pujúci s najvyšším počtom bodov, tipujúci 

umiestnení na ďalších miestach budú od-

menení podľa počtu cien. V prípade rov-

nosti bodov u viacerých tipujúcich budú 

pre lepšie postavenie v tabuľke smerodaj-

né – 1. vyšší počet tipovaných kôl, 2. vyššia 

úspešnosť v poslednom, resp. v predpos-

lednom kole...

LIGA V HÁDZANÍ ŠÍPOK V PARTIZÁNSKOM
V Charlie pube na sídlisku Šípku v Partizán-
skom pokračovali ďalšie súboje premiérového 
ročníka ligy v hádzaní šípok v hre 301 double 
out. Z pracovných dôvodov sa zo súťaže odhlá-
sil Bronislav Bederka mladší, ktorý nahradil Eu-
gena Gráca. Jeho výsledky boli anulované.

	 VÝSLEDKY 4. a 5. KOLA: L. Boszorád – Mi-

chal Trčo 7:6, L. Guba – M. Boszorád 6:7, B. 

Bederka – M. Lalík 7:6, B. Bederka – A. Lan-

diga 7:6, J. Števica – M. Lalík 6:7, V. Cibula 

– M. Bystričan 2:7, M. Guba – R. Bederková 

7:1, P. Beňačka – R. Bederková 7:0, L. Guba 

– Martin Trčo 7:0, P. Barát – I. Drndzik 2:7, I. 

Drndzik – J. Števica 7:1, V. Cibula – M. Lalík 

1:7, M. Guba – V. Cibula 7:6, M. Guba – M. 

Lalík 7:5, P. Baluch – Martin Trčo 7:3, Michal 

Trčo – M. Bystričan 7:2, V. Cibula – A. Landi-

ga 6:7, P. Barát – Michal Trčo 7:4, I. Drndzik 

– Michal Trčo 7:6, P. Barát – Martin Trčo 7:2, 

V. Cibula – J. Števica 7:1, L. Guba – R. Beder-

ková 7:0, L. Guba – P. Beňačka 3:7, L. Guba 

– M. Bystričan 7:0.


 PORADIE: 1. L. Guba (9 6 2 1 57:30 14), 2. I. 

Drndzik (6 6 0 0 41:14 12), 3. P. Barát (7 5 0 2 
42:28 10), 4. M. Guba (6 5 0 1 37:24 10), 5. Mi-

chal Trčo (7 4 2 1 44:34 10), 6. V. Cibula (9 4 2 
3 43:48 10), 7. M. Boszorád (4 4 0 0 28:11 8), 8. 

P. Beňačka (5 4 0 1 32:15 8), 9. B. Bederka (6 4 
0 2 35:29 8), 10. M. Lalík (7 3 1 3 34:40 7), 11. 

L. Boszorád (4 3 0 1 24:23 6), 12. M. Bystričan 
(6 3 0 3 26:27 6), 13. J. Števica (8 2 1 4 31:46 5), 
14. A. Landiga (5 2 1 2 27:30 5), 15. P. Baluch 
(5 2 0 3 22:29 4), 16. Martin Trčo (8 1 0 7 28:55 
2), 17. R. Bederková (7 1 0 6 14:41 2), 18. J. Pa-

nák (3 1 0 2 10:16 2), 19. P. Podmanický (5 0 1 
4 18:35 1), 20. M. Hláčik (3 0 0 3 1:21 0).     mt

Súťaž Zlatková liga v stolnom tenise, ktorá sa hrá pod záštitou saleziánov a mládežníckej organi-
zácie Domka v Pastoračnom centre na sídlisku Šípok v Partizánskom, pokračovala predposledným 
hracím týždňom. Vedúcu priečku si upevnil Jakub Burák, zmenilo sa však postavenie na zostávajú-
cich medailových pozíciách, keď Peter Škríba zosunul na tretiu priečku Dávida Masára.


 PORADIE: 1. Jakub Burák – 117 bodov, 2. Peter Škríba – 82, 3. Dávid Masár – 76, 4. Radko 

Striženec – 73, 5. Martin Maťašeje – 51, 6. Samuel Oršula – 36, 7. Patrik Vražba – 33, 8. Frederik 

Bauer – 28, 9. Martin Prievalský – 20, 10. Milan Škrabala – 18, 11. Patrik Rajnoha – 17...    mp

ZLATKOVÁ LIGA V PARTIZÁNSKOM

Mestská športová hala v Bánovciach nad Bebravou bola 
miestom konania futbalového turnaja prípraviek U10 pod 
názvom WESC Cup 2013. Turnaj, ktorý sa konal pod záštitou primá-
tora mesta Mariána Chovanca, organizoval tréner bánovskej prípravky 
Pavol Kováč v spolupráci s rodičmi mladých hráčov. Do turnajových bo-
jov zasiahli aj dva tímy domáceho Spartaka a taktiež futbalové nádeje 
FK Tempo Partizánske. V základných skupinách si oba celky Bánoviec 
viedli navlas rovnako, keď „červení“, ako aj „zelení“ po remíze, víťazstve a 
prehre postúpili do vyraďovacích bojov zhodne z druhej priečky svojich 
skupín. „Zelení“ po prehre 0:7 so Zlatými Moravcami dostali šancu za-
bojovať o konečné tretie miesto. Spartakovci síce prehrávali s Vrábľami 
0:1, ale dôsledným bránením a zlepšenou hrou v poli dokázali gólom 
Kyselicu vyrovnať. Rozhodovalo sa tak zo značky pokutového kopu, 
kde aj vďaka výbornému výkonu brankára Kevina Cimru spartakovci 
zdolali svojho súpera 4:2 a získali bronz. Družstvo Bánoviec hrajúce v 
červených dresoch v zápase proti Vrábľam zvíťazilo 3:0 dvoma gólmi 
Hollého a jedným Jakuba a putovalo do finále. V ňom sa Spartak stretol 
po druhýkrát s chlapcami z Futbalovej Akadémie zo Zlatých Moraviec. 
Napriek výbornému výkonu sa však Bánovčanom nepodarilo súperovi 
vrátiť prehru zo základnej skupiny, keď podľahli opäť tesne 0:1 a ob-
sadili cenné druhé miesto. Okrem medailových priečok získal Spartak 
aj jedno individuálne ocenenie, keď najlepším hráčom turnaja sa 
stal Dominik Hollý. Mladí futbalisti FK Tempo Partizánske získali v 
základnej skupine jeden bod za remízu s neskoršie bronzovým tí-
mom Spartaka. Ocitli sa tak v zápasoch o konečné 5.-8. miesto, kde 
po nerozhodných výsledkoch 1:1 najskôr zdolali na pokutové kopy 
Púchovčanov a v stretnutí o konečnú piatu priečku aj FC Nitra.

	 Výsledky a góly našich družstiev – základná skupina: Spar-

tak Bánovce n/B. ,,červení“ – Nová Dubnica 0:0. Spartak Bánovce n/

B. „červení“ – FK Púchov 5:0, góly Spartaka: Jakub 3, Mikulaj 2. Spar-

tak Bánovce n/B. „červení“ – ViOn Zlaté Moravce 2:3, góly Sparta-
ka: Jakub, Hollý. Spartak Bánovce n/B. „zelení“ – Tempo Partizánske 

1:1, gól: Šebeň – A. Kováčik. FC Nitra – Spartak Bánovce n/B. „zele-

ní“ 2:4, góly Spartaka: Šebeň 2, Černo, Tretinár. Vion Vráble – Spartak 

Bánovce n/B. „zelení“ 2:1, gól Spartaka: Šebeň. Tempo Partizánske 

– ViOn Vráble 0:1. FC Nitra – Tempo Partizánske 1:0. Skupina o 5.-
8. miesto: FK Púchov – Tempo Partizánske 1:1 – 1:3 na 6 m kopy, 

gól Tempa: D. Zubatý, 6 m kopy premenili: F. Cviko, M. Kasala, M. Bo-
docký). O 5. miesto: Tempo Partizánske – FC Nitra 1:1 – 2:1 na 6 m 

kopy, gól Tempa: T. Svitok, 6 m kopy premenili: T. Svitok, M. Bodocký. 
Semifinále: ViOn Zlaté Moravce – Spartak Bánovce n/B. „zelení“ 

7:0. Vion Vráble – Spartak Bánovce n/B. „červení“ 0:3, Hollý 2, Jakub. 
O 3. miesto: Spartak Bánovce n/B. „zelení“ – Vion Vráble 1:1 (0:1) 

– 4:2 na 6 m kopy, gól Spartaka: Kyselica. Finále: ViOn Zlaté Moravce 

– FK Spartak Bánovce n/B. „červení“ 1:0.


 Konečné poradie: 1. FA ViOn Zlaté Moravce, 2. FK Spartak Bá-

novce n/B. „červení“, 3. FK Spartak Bánovce n/B. „zelení“, 4. FA ViOn 
Vráble, 5. FK Tempo Partizánske, 6. FC Nitra, 7. FK Púchov, 8. MFK Nová 
Dubnica.
 (vj, mp)

Bánovčania medailoví, Tempo piate
 II. LIGA (TN+NR)

	 27. KOLO: STK TEVOS Partizánske – 

Topoľčany 13:5, body  STK TEVOS: J. Holický 
3,5, R. Néma 3,5, T. Rajtík 3,5, R. Harťanský 2,5. 
STK Veľké Uherce – Zbehy 17:1, body STK: Ľ. 
Mikloš 4,5, L. Göyri  4,5, M. Kršiak 3,5, Jaro-
slav Gubka 2,5, L. Bučko 2. Nová Baňa-

Podlužany – ŠOG Nitra C 8:10. Hontianske 

Trsťany – Trnovec 8:10. Šahy – Bánov 7:11. 

Nové Mesto n/V. – 1. ZŠ Vráble 10:8. Nová 

Dubnica – Rybník 7:11.

	 28. KOLO: STK Veľké Uherce – ŠOG Nitra C 
7:11, body STK: Jaroslav Gubka 2,5, M. Kršiak 
2,5, L. Göyri 1,5, Ľ. Mikloš 0,5. Nová Baňa-

Podlužany – Zbehy 11:7. Šahy – Trnovec 

9:9. Hontianske Trsťany – Bánov 3:15. Nová 

Dubnica – 1. ZŠ Vráble 8:10. Nové Mesto n/

V. – Rybník 8:10.
TABUĽKA 

1. Rybník                         24  24   0   0   290:142   72
2. Bánov                          24  21   1   2   325:107   67
3. Šahy                            24  17   3   4   269:163   61
4. ŠOG Nitra C                24  13   2   9   234:198   52
5. 1. ZŠ Vráble                24  11   6   7    230:202   52
6. TEVOS Partizánske   24  13   1  10   234:198   51
7. Trnovec                       24  10   5   9    204:228   49
8. Topoľčany                   24  10  3   11   212:220   47
9. Nová Dubnica              25   9  3   13   218:232   46
10. Nové Mesto n/V.        25   8   3   14   226:224   44
11. N. Baňa-Podlužany    24   8   3   13   196:236   43
12. STK Veľké Uherce    24   5   0   19  164:268   34
13. Zbehy                        24   3   1   20   128:304   31
14. Hontianske Trsťany    24   1   1   22   112:320   27

III. LIGA (TN)
	 27. KOLO: STK TEVOS Partizánske B – Bys-

tričany B 9:9, body  STK TEVOS: R. Harťanský 
3, Ľ. Popluhár 2, Radovan Eliáš 2, R. Slašťan 1, 
P. Mozola 1. Karpatia Prievidza – STK Kláto-

va Nová Ves 7:11, body STK: A. Uhlárik 4,5, 
M. Uhlárik 3, M. Michalka 3, M. Šútora 0,5. STK 

Prievidza – STK Malé Chlievany 12:6, body 
STK: Ján Dvořák 3, P. Bujna 2, P. Kobulnický 1. 
Drietoma – Nové Mesto n/V. B 10:8. Kera-

ming-Kubran Trenčín B – Lazany B 13:5. Sta-

rá Turá – Nové Mesto n/V. C 15:3. TTC Pov. 

Bystrica – Lazany 12:6.

	 28. KOLO: STK Prievidza – STK Klátova 

Nová Ves 11:7, body STK KNV: M. Uhlárik 3,5, 
A. Uhlárik 3,5, M. Michalka 2,5, M. Šútora 1,5. 
Karpatia Prievidza – STK Malé Chlievany 

11:7, body STK: P. Bujna 3, David Petrík 2, Ján 
Dvořák 2. Stará Turá – Nové Mesto n/V. B 9:9. 

Drietoma – Nové Mesto n/V. C 15:3. Kera-

ming-Kubran Trenčín B – Lazany  13:5. TTC 

Pov. Bystrica – Lazany B 15:3.
 TABUĽKA

1. STK Klátova N. Ves    24   21   2   1   282:150  68
2. Stará Turá                     24  19   2   3    265:167   64
3. TTC Pov. Bystrica          24  16   3  5    249:183   59
4. Drietoma                        24  14   5   5    267:165   57
5. STK Malé Chlievany    24  13   2    9    235:197   52
6. Nové Mesto n/V. B         24  13   2    9    234:198   52
7. Karpatia Prievidza          25  12   3   10   233:217   52
8. Bystričany B                    24   8   6   10    214:218   46
9. STK Prievidza                 25  10   1  14   213:237   46
10. Keraming Trenčín B      24   9   1   14   206:226   43
11. Lazany                           24   7   4   13   201:231   42
12. TEVOS Partizánske B  24   5   3   16   182:250   37
13. Lazany B                        24   4    2   18   170:262   34
14. Nové Mesto n/V. C          24   0   0   24     91:341   24

 IV. LIGA TRENČÍN
	 27. KOLO: STK TEVOS Partizánske C – STK 

Orol Otrhánky 9:9, P. Mozola 4, L. Staňák 2, 
Martin Eliáš 2, T. Hoffmann 1 – J. Mikuš 3,5, J. 
Janáč 2,5, P. Gašparík 2,5, S. Habala 0,5. STK 

Veľké Uherce B – Dubnica n/V. 8:10, body 

STK: M. Truska 3,5, J. Mikloš 2, M. Gubka 1, V. 
Jordanov 1, L. Bučko 0,5. SK Bánovce n/B. – 

ŠKST Bošany 12:6, M. Mikuš 4,5, R. Petrík 3,5, 
D. Floro 3,5, Ľ. Búlik 0,5 – J. Krchník ml. 3, I. On-
druška 1, J. Krchník st. 1, J. Repka ml. 1. Tren-

čianska Teplá B – STK Klátova Nová Ves B 

8:10, body STK: O. Bralušič 3,5, L. Beňačka 2,5, 
A. Fekula 2,5, J. Deviatka 1,5. Handlová – Nová 

Dubnica B 1:8. Ladce – Keraming-Kubran 

Trenčín D 17:1. TTC Pov. Bystrica B – Kera-

ming-Kubran Trenčín C 15:3.

	 28. KOLO: STK Veľké Uherce B – Nová Dub-

nica B 7:11, body STK: L. Bučko 4, M. Truska 3. 
SK Bánovce n/B. – STK Klátova Nová Ves B 

10:8, R. Petrík 3,5, M. Mikuš 2,5, D. Floro 2,5, P. 
Slovák 1,5 – O. Bralušič 4, L. Beňačka 2, J. De-
viatka 2. Trenčianska Teplá B – ŠKST Bošany 

11:7, body ŠKST: J. Krchník ml. 2,5, I. Ondruška 
2, J. Krchník st. 1,5, J. Repka ml. 1. TTC Pov. Bys-

trica B – Keraming-Kubran Trenčín D 18:0 

kont. Ladce – Keraming-Kubran Trenčín C 

16:2. Handlová – Dubnica n/V. 8:10.
 TABUĽKA

1. Dubnica n/V.                   24  22   0   2      306:126   68
2. Nová Dubnica B              24  17   3   4     280:152   61
3. Tren. Teplá B                   25  14   7   4      276:174   60
4. SK Bánovce n/B.           25  15   2   8      242:208   57
5. ŠKST Bošany                24  15   1   8      261:171   55
6. Handlová                         24  13   2   9      248:184   52
7. STK Orol Otrhánky        24  10   6   8      227:205   50
8. STK Klátova N. Ves B    24  10   3  11     222:210   47
9. Ladce                                24  11   1  12    221:211   47
10. STK Veľké Uherce B     24  11   0  13    231:201   46
11. TTC Pov. Bystrica B        24  10   2  10   214:218  44
12. TEVOS Partizánske C   24   3   2  19    137:295   32
13. Keraming Trenčín C        24    3   1  20   115:317   31
14. Keraming Trenčín D         24   0   0   23   62:370   23
( TTC Pov. Bystrica B je bez priznania 2 bodov, 
Keraming Trenčín D je bez priznania 1 bodu.)

V. LIGA
	 25. KOLO: Kanianka – STK TEVOS Parti-

zánske D 12:6, O. Kušnír 4,5, J. Perniš 3,5, A. 
Schnierer 3, D. Píš 1 – Jozef Vlčko 2,5, J. Špeťko 
2, P. Vácval 1,5. STK Veľké Uherce C – Lazany 

C 7:11, D. Kršiak 2,5, P. Kršiak 2,5, T. Valášek 1, 
T. Vlčko 1 – Skarba 4,5, Oboňa 4, Gebrlín 1,5, 
Kmeť 1. STK Žabokreky n/N. – STK Prievidza 

B 10:8, R. Blaniar 3,5, J. Blaniar 3,5, Ľ. Macho 2,5, 
J. Švec 0,5 – P. Bielik 3, J. Škopec 2, J. Morovič 2, 
V. Brodziansky 1. Oslany B – Handlová B 10:8, 

M. Hudec 4,5, B. Šandrik 2,5, R. Šandrik 2,5, P. 
Mello 0,5 – Z. Gafrik 3, M. Čenteš 2, G. Ratkov-
ský 2, J. Bátora 1. Diviaky n/N. – Tužina 9:9, R. 
Vajda 3, P. Ševce 2,5, P. Chudý 2, T. Masaryk 1,5 
– D. Hanzlík ml. 3,5, D. Hanzlík st. 3, V. Polevka 
2, J. Rybár 0,5. ŠKST Bošany B – Oslany 10:8, 

J. Krchník ml. 4,5, J. Krchník st. 2,5, J. Halmo 2, J. 
Repka st. 1 – T. Pinďura 3,5, J. Lacuška 2,5, E. Hý-
rošš 1, Tvrdoň 1. Bystričany C – Nitrica 11:7, 

Barta 4,5, Urban 3,5, Školna 2, Plevka 1 – M. Kle-
man 3,5, L. Rybanský 2,5, M. Rendek 1.

 TABUĽKA
1. STK Prievidza B           25 18 1 6 292:158 62
2. Tužina                            25 15 2 8 265:185 57
3. Diviaky n/N.                  25 14 1 10 255:195 54
4. TEVOS Partizánske D 25 12 4 9 223:227 53
5. Oslany B                       25 11 5 9 245:205 52
6. STK Veľké Uherce C   25 12 3 10 222:228 52
7. STK Žabokreky n/N.    25 11 4 10 246:204 51
8. ŠKST Bošany B           25 10 6 9 231:219 51
9. Handlová B                  25 11 3 11 230:220 50
10. Oslany                          25 11 4 10 227:223 51
11. Kanianka                    25 9 6 10 216:234 49
12. Lazany C                     25 12 0 13 215:235 49
13. Bystričany C               25 4 2 19 139:311 35
14. Nitrica                           25 4 1 20 144:306 34
  (mp, mb)

STOLNÝ TENIS - MUŽI 

Deň s horcami
Turistický klub Horec organizuje v sobotu 13. apríla akciu  Deň s Horcom. Nav-

štívite Uhrovský hrad, na Kňažinových lúkach bude opekačka a pozriete si Medve-

diu jaskyňu. Odchod autobusom SAD o 8.15 do Bánoviec nad Bebravou.

Družstvá FK Spartak Bánovce nad Bebravou nastúpili v zostavách – „červení“: M. Benčík – A. Fraňo, J. Žikla, Ľ. Baško, T. 
Dúbravický, L. Mikulaj, S. Jakub, D. Hollý,  „zelení“: K. Cimra – D. Zdychavský, P. Jánošík, M. Filin, S. Zemeš, T. Černo, R. Še-
beň, D. Tretinár, J. Kyselica, tréner: Pavol Kováč, vedúca družstva: Veronika Jakubová

FK Tempo 

Partizánske 

U10 – horný 

rad zľava: Vladimír 

Svitok (tréner), 

Jakub Kováčik, Pe-

ter Gubov, Marek 

Kasala, Filip Cviko, 

Tomáš Svitok, Dá-

vid Zubatý, Daniel 

Bodocký (asistent 

trénera), dolný rad 

zľava: Adrián Ková-

čik, Matúš Bodocký, 

Timotej Hlaváč a 

Patrik Bezák.

FK Tempo pozýva chlapcov!
Futbalový klub Tempo Partizánske pozýva do radov družstva prípravky U10 chlapcov narodených v 
roku 2003, ktorí majú záujem hrať futbal. Bližšie informácie rodičom nadaných hráčov poskytne tréner 
Vladimír Svitok starší na mob.č.: 0908226247.

Š P O R T
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V. LIGA SEVER

Š P O R T

FUTBALOVÁ MLÁDEŽ

MAJSTROVSTVO REGIÓNU ZÁPAD

IV. LIGA SEVEROZÁPAD

MALÝ FUTBAL V PARTIZÁNSKOMII. FUTBALOVÁ LIGA ŽIEN - SKUPINA JUH

 FUTBALOVÉ SÚŤAŽE DOSPELÝCH

ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ PRIEVIDZA – č.26
ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

� ŠTK vzhľadom na zlé poveternostné 

podmienky odkladá všetky majstrovské 

stretnutia mužov a dorastu, ktoré sa mali 

hrať 6.-7. apríla 2013. Náhradný termín 

bude oznámený v nasledujúcej ÚS. 

� ŠTK berie na vedomie žiadosť FK Rybany 
o zmenu termínu. Nakoľko ide o stretnutie 
hrané na ihrisku súpera, je potrebné predložiť 
vzájomnú dohodu.

DELEGAČNÝ LIST Č. 21
DOSPELÍ
� MO PRIEVIDZA – 19. KOLO – 14.4. o 11. h: 

Veľké Bielice – Uhrovec (Ficel, Jakubis, Preťo 
– Duchovič), o 15.30 h: Veľký Klíž – Opatov-

ce nad Nitrou (Grznár, Kluka, Horeháj – Be-
zák), Bystričany – Lazany (Jakubík, Pánis, Ko-
hút – Hickl), Malinová – Nedanovce (D, Pen-
čák, Kališ – D), Skačany – Chynorany (D, Mi-
koláš, Gendiar – D), Nitrianske Rudno – Se-

bedražie (Mendel, ZsFZ, ZsFZ – D), Diviacka 

Nová Ves – Dežerice (Maňuch, Gajarský, Mo-

niak st. – Nagy), Ráztočno – Pravenec (Mikši, 
Bódi, B. Čulaga – Pastierik). 
� I. TRIEDA MO Bn/B a PE – 17. KOLO – 13.4. 

o 15.30 h: Rybany – Pravotice (Duhina, Cho-
chula, Koči – Zelenák), 14.4. o 15.30 h: Livin-

ské Opatovce – Miezgovce (Bebjak, Mokran, 
Švecová –  Zábojník), Dvorec – Biskupice (D, 
Varga, Záhumenský – D), Brezolupy – Nad-

lice (Feranec, J. Drábik, Koči – Černo), Dolné 

Naštice – Zlatníky (Paulovič, Janega, Híreš – 
Kozinka), Krásna Ves – Malá Hradná (D, Ma-
lík, M. Bulík – D), Hradište – Kolačno (Valach, 
Adamkovič, Bereš – Igaz).  
� II. TRIEDA MO PE – 17. KOLO – 13.4. o 15.30 

h: Nedanovce B – Malé Kršteňany (Mokran, 
Feranec, Gendiar), 14.4. o 15.30 h: Krásno – 

Návojovce (Poliak, Severová), Veľké Uherce 

B-Pažiť – Malé Bielice (Hodas, Gebrlín, v Pa-
žiti), Žabokreky nad Nitrou – Klátova Nová 

Ves (Sliepka st., Jančich), Ostratice – Horná 

Ves (Malejko, Chochula, Duhina), Partizán-

ske B-Brodzany – Malé Uherce (J. Majzlan, 
Mesíček, v Brodzanoch). 

� II. TRIEDA MO BN/B – 11. KOLO – 13.4. o 

15.30 h: Nedašovce – Horné Naštice (Be-
reš, Valach, Malejko), 14.4. o 11. h: Haláčov-

ce-Otrhánky – Veľké Hoste (Adamkovič, 
Cvešper, Malejko), 14.4. o 15.30 h: Šišov – 

Veľké Držkovce (Michale, Poliaček), Podlu-

žany – Prusy (Bolfa, Cvešper), Kšinná – Žit-

ná-Radiša (Vážny, Uhlár).   

DORAST
� MO PRIEVIDZA – 19. KOLO – 13.4. o 14. h: 

Veľké Bielice – Šimonovany (Mikoláš, F. Ja-
nega), o 15.30 h: Chynorany – Sebedražie 

(Horeháj, Jakubík),  14.4. o 13. h: Veľký Klíž 

– Opatovce nad Nitrou (Kluka, Horeháj), 
Bystričany – Lazany (Pánis, Kohút), Kame-

nec pod Vtáčnikom – Veľké Uherce (Gajar-
ský, Moniak st.), Skačany – Nitrianske Prav-

no (Mikoláš, Gendiar), Ráztočno – Pravenec 

(Bódi, B. Čulaga).
� I. TRIEDA MO Bn/B a PE – 11. KOLO – 13.4. 

o 13. h: Podlužany – Biskupice (Híreš, M. Bu-
lík), o 14.30 h: Žabokreky nad Nitrou – Pe-

čeňany (Bebjak, Švecová), o 15.30 Livinské 

Opatovce – Dežerice (Záhumenský, Varga), 
Kšinná – Uhrovec (Adamkovič, Cvešper), 
14.4. o 13. h: Krásna Ves – Klátova Nová Ves 

(Malík, M. Bulík).

STARŠÍ ŽIACI
� III. TRIEDA MO PE – 12. KOLO – 13.4. o 

10.30 h: Bošany – Nadlice (Feranec), o 11. 

h: Šimonovany – Klátova Nová Ves (Kluka), 
o 11.30 h: Skačany – Žabokreky nad Nitrou 
(Varga), Partizánske B-Brodzany – Chynora-

ny (Záhumenský, v Brodzanoch), Veľké Bieli-

ce – Horná Ves (F. Janega), o 14. h: Veľký Klíž 

– Veľké Uherce (Grznár).
� III. TRIEDA MO Bn/B – 10. KOLO – 13.4. o 

11.30 h: Podlužany – Rybany (M. Bulík), Bre-

zolupy – Ruskovce (Adamkovič), Krásna Ves 

– Uhrovec (Malík), Dvorec – Dežerice (Va-
lach), o 13. h: Zlatníky – Pravotice (Malej-
ko), 14.4. o 13.30 h: Dolné Naštice – Bisku-

pice (Híreš).

V FK Tempo stretnutie rodičov!
V pondelok 8. apríla o 18. h sa v bowlingovej herni v Šport Centre DUKAS v Partizán-
skom uskutoční stretnutie rodičov hráčov všetkých mládežníckych družstiev Futbalo-
vého klubu Tempo Partizánske. Počas stretnutia sa bude voliť rodičovská rada, ktorá sa 
bude podieľať na riadení FK Tempo a taktiež sa budú prijímať noví členovia klubu. Me-
dzi pozvanými hosťami stretnutia nechýba primátor Partizánskeho Jozef Božik a tak-
tiež riaditelia domácich škôl Vladimír Ladziansky (spojená škola), Tibor Csollár (gymná-
zium) a Jana Beňušková (ZŠ Veľká okružná).  A vítaní sú aj všetci rodičia hráčov z mlá-
dežníckych tímov.     mp

Chcete hrať futbal?
Futbalový klub ŠK Slovan Šimonovany ozna-
muje chlapcom a dievčatám narodeným v ro-
koch 2002 až 2004, ktorí majú záujem hrať fut-
bal za náš klub, aby prišli na futbalový štadión 
ŠK Slovan. V sprievode jedného z rodičov sa 
môžete prihlásiť od marca až do júla počas tré-
ningov každý pondelok a piatok od 15. h.. Bliž-
šie informácie získate u trénera Viliama Šútoru 
na mob.č. 0904 226 804.  

PRÍPRAVNÝ FUTBAL
MUŽI: TEMPO PARTIZÁNSKE – SPARTAK BÁ-

NOVCE N/B. 1:2 (0:0), 75. J. Šimončič – 62. a 
68. Lukáš Dzúrik. VEĽKÉ BIELICE – BOŠANY 

0:4 (0:1), Ľ. Teplanský, I. Kšiňant, J. Minaro-
vič, D. Frank. SLOVAN ŠIMONOVANY – HOR-

NÉ OBDOKOVCE 0:0, v Malých Kršteňanoch. 
SKAČANY – MALÉ KRŠTEŇANY 8:0 (3:0), B. 
Krajčo 3, Maroš Ďuriš 2, L. Beňačka, M. Borcha, 
P. Dragula. KRÁSNA VES – KŠINNÁ 6:2 (2:0), 
D. Mišák 2, M. Rýdzi 2, P. Fidrik, I. Mikuš – ?.

STARŠÍ DORAST
MAJSTROVSTVO REGIÓNU ZÁPAD

	�20. KOLO: Nové Mesto n/V. – Skalica 1:3. 

Topoľčany – Nové Zámky 0:2. Hlohovec – 

Nemšová 2:2. Stretnutia Spartak Bánovce n/

B. – Galanta, Spartak Trnava B – ČFK Nitra, 

Jaslovské Bohunice – Šaľa, Zlaté Moravce B 

– Dunajská Streda B a Komárno – Šamorín 

ŠTK ZsFZ preložila na 8.5. so začiatkom o 10. a 
12.30 h..

1. Skalica                 18 15 1 2 52:15  46 (+19)

2. Nové Zámky       18 13 1 4 57:22  40 (+16)

3. Zlaté Moravce B 17 11 2 4 35:23  35 (+8)

4. Galanta                17 8 3 6 29:27  27 (+3)

5. Spartak Trnava B 17 7 5 5 36:28  26 (+2)

6. ČFK Nitra           17 8 2 7 28:26  26 (+2)

7. Jaslovské Bohunice 17 8 1 8 27:31  25 (-2)

8. Topoľčany           18 6 6 6 27:26  24 (-6)

9. Hlohovec             18 5 7 6 25:41  22 (-8)

10. Spartak Bánovce n/B. 17 7 0 10 41:34  21 (-6)

11. Komárno            17 6 3 8 29:27  21 (-3)

12. Nové Mesto n/V. 18 5 5 8 21:27  20 (-10)

13. Šamorín             17 6 2 9 27:43  20 (-7)

14. Šaľa                    17 5 4 8 26:24  19 (-5)

15. Dunajská Streda B 17 3 2 12 29:64  11 (-13)

16. Nemšová           18 2 4 12 29:60  10 (-14)

MLADŠÍ DORAST
MAJSTROVSTVO REGIÓNU ZÁPAD

	 20. KOLO: Nové Mesto n/V. – Skalica 3:1. 

Topoľčany – Nové Zámky 2:1. Hlohovec – 

Nemšová 2:3. Stretnutia Spartak Bánovce n/

B. – Galanta, Spartak Trnava B – ČFK Nitra, 

Jaslovské Bohunice – Šaľa, Zlaté Moravce B 

– Dunajská Streda B a Komárno – Šamorín 

ŠTK ZsFZ preložila na 8.5. so začiatkom o 10. a 
12.30 h..

1. Spartak Trnava B 17 15 2 0 50:17  47 (+23)

2. Zlaté Moravce B 17 11 3 3 42:19  36 (+9)

3. ČFK Nitra           17 11 2 4 38:17  35 (+11)

4. Šamorín              17 11 2 4 34:21  35 (+8)

5. Šaľa                    17 10 3 4 50:26  33 (+9)

6. Topoľčany           18 10 1 7 43:33  31 (+1)

7. Komárno               17 8 1 8 43:34  25 (+1)

8. Nové Mesto n/V. 18 8 1 9 44:36  25 (-5)

9. Skalica                  18 7 3 8 17:28  24 (-3)

10. Nové Zámky      18 7 2 9 29:31  23 (-1)

11. Spartak Bánovce n/B. 17 5 3 9 39:35  18 (-9)

12. Jaslovské Bohunice 17 4 5 8 30:40  17 (-10)

13. Nemšová          18 4 2 12 26:54  14 (-10)

14. Hlohovec            18 3 4 11 17:42  13 (-17)

15. Dunajská Streda B 17 3 3 11 25:45  12 (-12)

16. Galanta                17 3 1 13 24:73  10 (-14)

	 VÝSLEDKY 20. KOLA: Skalica – Gabčíkovo 

1:1 (0:0), 81. Vaško – 65. Boleg. Galanta – Šú-

rovce 0:4 (0:2), 11. Hrebík, 29. Lalík, 75. a 85. 

Juhász. Stretnutia Topoľníky – Spartak Bánov-

ce n/B., Nová Ves n/V. – Veľké Ludince, Domani-

ža – Jaslovské Bohunice, Lednické Rovne – Be-

luša a Palárikovo – Neded ŠTK ZsFZ preložila na 

8.5. so začiatkom o 17. h.. Komárno – voľno.                              


 PROGRAM 21. KOLA – 13.4. o 15.30 h: 

Spartak Bánovce n/B. – Galanta (Košťál, Pau-

lovič, V. Kukan – Karnay), 14.4. o 15.30 h: Ne-

ded – Lednické Rovne, Beluša – Topoľníky, Šú-

rovce – Skalica, Gabčíkovo – Domaniža, Jaslov-

ské Bohunice – Nová Ves n/V., Veľké Ludince – 

Komárno, Palárikovo – voľno.

1. Šúrovce              17 12 3 2 35:19  39 (+18)

2. Komárno              16 9 5 2 30:16  32 (+11)

3. Skalica                 17 8 6 3 32:17  30 (0)

4. Palárikovo           16 8 6 2 21:13  30 (+3)

5. Topoľníky            16 8 2 6 21:27  26 (-1)

6. Lednické Rovne 16 7 4 5 28:15  25 (-2)

7. Gabčíkovo           17 6 4 7 21:22  22 (+1)

8. Beluša                 16 5 6 5 16:15  21 (-3)

9. Galanta                17 6 3 8 27:27  21 (-9)

10. Jaslovské Bohunice 16 6 3 7 25:27  21 (0)

11. Veľké Ludince  16 6 3 7 20:23  21 (0)

12. Spartak Bánovce n/B. 16 6 1 9 12:19  19 (-2)

13. Domaniža         15 5 1 9 17:30  16 (-8)

14. Nová Ves n/V.  15 1 4 10   6:25  7 (-14)

15. Neded                16 1 3 12 14:30  6 (-21)  

	 VÝSLEDKY 20. KOLA: Dolné Vestenice – Kr-

tovce 1:0 (0.0), 54. Maruniak. Horná Nitra 

– Holíč 5:0 (1:0), 7. Uríček, 52. Baláž, 54. Slu-

ka, 69. Černák, 83. Turančík. Križovany – Pú-

chov 0:3 (0:0), 60. M. Loduha, 78. Petrúšek, 

80. Crkoň. Stretnutia OFK Bošany – Tempo 

Partizánske, Horné Obdokovce – Častkov-

ce, Nová Dubnica – Trenčianske Stankovce, 

Lehota p/Vt. – Kanianka a Nitrianske Prav-

no – Prečín ŠTK ZsFZ preložila na 8.5. so začiat-

kom o 17. h..    


 PROGRAM 21. KOLA – 13.4. o 15.30 h: Tem-

po Partizánske – Križovany (Z. Kukan, Slovák, 

Zemko – Hromník), OFK Bošany – Dolné Ves-

tenice (Hodoško, Laco, Janus – Panák), 14.4. 

o 15.30 h: Púchov – Nitrianske Pravno, Prečín 

– Horná Nitra, Holíč – Lehota p/Vt., Kanianka – 

Nová Dubnica, Trenčianske Stankovce – Horné 

Obdokovce, Častkovce – Krtovce.  

1. Horná Nitra         18 15 1 2 53:11  46 (+16)

2. Krtovce               18 10 3 5 39:17  33 (+9)

3. Trenč. Stankovce 17 10 3 4 33:24  33 (+9)

4. Nová Dubnica     17 10 2 5 32:17  32 (+5)

5. Lehota p/Vt.        16 7 6 3 25:21  27 (+3)

6. OFK Bošany       17 8 3 6 22:24  27 (0)

7. Častkovce          16 7 3 6 33:24  24 (0)

8. Prečín                 17 6 5 6 29:26  23 (-1)

9. Holíč                   18 6 5 7 30:32  23 (-1)

10. Púchov               18 6 4 8 21:25  22 (-2)

11. Horné Obdokovce 17 5 5 7 20:27  20 (-4)

12. Tempo Partizánske 17 6 2 9 18:30  20 (-7)

13. Kanianka          17 5 1 11 38:51  16 (-8)

14. Križovany           18 4 3 11 17:36  15 (-15)

15. Nitrianske Pravno 17 3 4 10 16:37  13 (-14)

16. Dolné Vestenice 18 2 6 10 14:38  12 (-18)

	 ZOSTÁVAJÚCE VÝSLEDKY 20. KOLA: Zemian-

ske Kostoľany – Oslany 3:0 (3:0), 9. Liptaj, 14. 

Oršula, 27. Hancko. Borčice – Stará Turá 5:0 

(1:0), Tomko 2, Turza, Puček, Kozík. Stretnutia 

Trenčianske Teplice – Slovan Šimonovany,  

Ilava – Horná Poruba, Malá Čausa – Ladce a 

Podolie – Ľuborča ŠTK ZsFZ preložila na 8.5. 

so začiatkom o 17. h.. Cígeľ – voľno. 


 PROGRAM 21. KOLA – 13.4. o 15.30 h: Osla-

ny – Malá Čausa, 14.4. o 15.30 h: Slovan Ši-

monovany – Podolie (Šamaj, Zigo, Ondráš – 

Kútny), Ľuborča – NŽ Veľké Uherce (Dendis, 

Markech, Šálek – Kučera), Trenčianske Teplice 

– Borčice, Kamenec p/Vt. – Ilava, Horná Poru-

ba – Zemianske Kostoľany, Ladce – Cígeľ, Sta-

rá Turá – voľno.           

1. Borčice               17 14 1 2 66:24  43 (+13)

2. Stará Turá           16 11 2 3 23:12  35 (+14)

3. Trenč. Teplice       16 11 1 4 44:19  34 (+7)

4. NŽ Veľké Uherce 16 9 3 4 31:23  30 (+3)

5. Slovan Šimonovany 16 8 4 4 31:23  28 (+4)

6. Cígeľ                  16 8 3 5 29:26  27 (+3)

7. Ladce                 16 7 4 5 21:24  25 (+1)

8. Podolie                 16 7 2 7 24:27  23 (-1)

9. Zem. Kostoľany  16 6 3 7 31:27  21 (-6)

10. Malá Čausa       15 6 2 7 40:28  20 (-1)

11. Kamenec p/Vt. 17 5 2 10 23:35  17 (-4)

12. Horná Poruba   16 4 4 8 23:35  16 (-8)

13. Ľuborča             16 3 6 7 19:27  15 (-9)

14. Oslany              17 2 0 15 11:52  6 (-15)

15. Ilava                   16 1 1 14 10:44  4 (-20)

VEĽKÉ UHERCE – KAMENEC P/VT. 2:0 (1:0)

Domáci mali bleskový nástup do stretnutia. Už v 3. min Jankula poslal do úniku Kováča, ktorý hoci 
tiesnený, z rohu šestnástky delovkou prepálil Janoškove rukavice a domácim vyleteli ruky nad hla-
vy. Potom sa hra odvíjala prevažne medzi oboma šestnástkami, až prišla 36. minúta. Na Kundalom 
zahratý roh si nabehol Kováč a jeho hlavičku zastavila spojnica bránky hostí. O štyri minúty na dru-
hej strane napriahol spoza veľkého vápna Sluka a Znášik jeho pokus vyrazil na roh. Domáci brankár 
zažiaril aj v 69. min pri najväčšej šanci hostí, keď Šimovu gólovú hlavičku z troch metrov famóznou 
robinzonádou vyškriabol od ľavej žrde. V 76. min  pohrozil Kováč, ale jeho strela z rohu šestnástky 
letela tentoraz nad. V 80. min pokúšal šťastie Čavojec, no jeho razantnú strelu z osemnástich met-
rov Znášik vytlačil nad brvno. Veľkouherčania si poistili plný bodový zisk inak vo vyrovnanom stret-
nutí v 84. minúte. Do dobrej streleckej pozície sa dostal Jakubis, no neulakomil sa na zakončenie, 
naopak, z jeho naservírovanej prihrávky Poliak zo štrnástich metrov pohodlne poslal loptu k pra-
vej tyči.� GÓLY: 3. Kováč, 84. Poliak. � ŽK: Pisár. �ROZHODOVALI: Lauko – Urbanovič a Frič 

– 300 divákov. � NOVÝ ŽIVOT: Ľ. Znášik – T. Hudok, P. Gubka, Š. Briadka, P. Svrček, M. Jankula 

(46. J. Súlovský), J. Kundala, D. Jakubis, V. Poliak, R. Kováč, Marián Belianský (86. J. Jánošík), 

tréner: J. Cifrík. � TATRAN: Janoška – Michal Nechala, Kováčik, Pánis, Hrehuš J. Fábry (80. 

Kohút), D. Fábry, Sluka, Pisár, Čavojec, Šimo, tréner: M. Benko.  ap

I. TRIEDA MO PARTIZÁNSKE A BÁNOVCE N/B.– DORAST
 (JAR 2012/2013)

10. kolo – ?
Dežerice – Uhrovec                          
Klátova N. Ves – Kšinná                           
Biskupice – Krásna Ves              
Pečeňany – Podlužany                          
L. Opatovce – Žabokreky n/N.                   

11. kolo – 14.4. o 13. h
Liv. Opatovce – Dežerice                           
Žabokreky n/N. – Pečeňany                           
Podlužany – Biskupice                          
Krásna Ves – Klátova N. Ves                    
Kšinná – Uhrovec                           

12. kolo – 21.4. o 13.30 h
Dežerice – Kšinná                            
Uhrovec – Krásna Ves      
Klátova N. Ves – Podlužany                       
Biskupice – Žabokreky n/N.                    
Pečeňany – Liv. Opatovce               

13. kolo – 28.4. o 13.30 h
Pečeňany – Dežerice                          
Livinské Opatovce – Biskupice  
Žabokreky n/N. - Klátova N. V.                    
Podlužany – Uhrovec                          
Krásna Ves – Kšinná                            

14. kolo – 5.5. o 14. h
Dežerice – Krásna Ves       
Kšinná – Podlužany                         
Uhrovec – Žabokreky n/N.                    
Klátova N. Ves – L. Opatovce                 
Biskupice – Pečeňany                         

15. kolo – 12.5. o 14. h
Biskupice – Dežerice                          
Pečeňany – Klátova N. Ves                   
Livinské Opatovce – Uhrovec                           
Žabokreky n/N. – Kšinná                            
Podlužany – Krásna Ves       

16. kolo – 19.5. o 14.30 h
Dežerice – Podlužany                           
Krásna Ves – Žabokreky n/N.                     
Kšinná – Livinské Opatovce                 
Uhrovec – Pečeňany                          
Klátova N. Ves – Biskupice                          

17. kolo – 26.5. o 14.30 h
Klátova N. Ves – Dežerice                          
Biskupice – Uhrovec                          
Pečeňany – Kšinná                            
L. Opatovce – Krásna Ves     
Žabokreky n/N. – Podlužany                           

18. kolo – 2.5. o 14.30 h
Dežerice – Žabokreky n/N.                    
Podlužany – Liv. Opatovce                 
Krásna Ves – Pečeňany                          
Kšinná – Biskupice                         
Uhrovec – Klátova N. Ves

SCHVÁLENÉ VÝNIMKY: Žabokreky nad Nitrou – domáce stretnutia v sobotu o 14.30 h,  

Biskupice – domáce stretnutia  v sobotu ÚHČ mužov, Kšinná – domáce stretnutia v 

sobotu v ÚHČ mužov, Livinské Opatovce - domáce stretnutia v sobotu v ÚHČ mužov, 

Pečeňany - svoje domáce stretnutia v sobotu v UHČ mužov, Klátova Nová ves – do-

máce stretnutia v sobotu v ÚHČ mužov, Dežerice – domáce stretnutia v sobotu v ÚHČ 

mužov, Podlužany – domáce stretnutia v sobotu v ÚHČ.

II. TRIEDA MAJSTROVSTVÁ OKRESU BÁNOVCE N/B.– DOSPELÍ
 (JAR 2012/2013)

10. kolo – ?
Horné Naštice – Žitná-Radiša                     
Veľké Hoste – Kšinná                         
Prusy – Haláčovce-Otrhánky                
Veľké Držkovce – Podlužany                        
Nedašovce – Šišov                            

11. kolo – 14.4. o 15.30 h
Nedašovce – Horné Naštice                    
Šišov – Veľké Držkovce                   
Podlužany – Prusy                           
Haláčovce-Otrhánky – V. Hoste   
Kšinná – Žitná-Radiša                  
    
12. kolo – 21.4. o 16. h
Horné Naštice – Kšinná                          
Žitná-Radiša – Haláčovce-O.                
Veľké Hoste – Podlužany                         
Prusy – Šišov                             
Veľké Držkovce – Nedašovce                         

13. kolo – 28.4. o 16. h
Veľké Držkovce – Horné Naštice
Nedašovce – Prusy                             
Šišov – Veľké Hoste                     
Podlužany – Žitná-Radiša                    
Haláčovce-Otrhánky – Kšinná
                         
14. kolo – 5.5. o 16.30 h
H. Naštice – Haláčovce-Otrhánky  
Kšinná – Podlužany                         
Žitná-Radiša – Šišov                             
Veľké Hoste – Nedašovce                         
Prusy – Veľké Držkovce                   

15. kolo – 12.5. o 16.30 h
Prusy – Horné Naštice                     
Veľké Držkovce – Veľké Hoste                        
Nedašovce – Žitná-Radiša                      
Šišov – Kšinná                         
Podlužany – Haláčovce-Otrhánky 

16. kolo – 19.5. o 17. h
Horné Naštice – Podlužany                          
Haláčovce-Otrhánky – Šišov                              
Kšinná – Nedašovce                        
Žitná-Radiša – Veľké Držkovce 
Veľké Hoste – Prusy                            

17. kolo – 26.5. o 17. h 
Veľké Hoste – Horné Naštice                     
Prusy – Žitná-Radiša                      
Veľké Držkovce – Kšinná                            
Nedašovce – Haláčovce-O.                
Šišov – Podlužany          
               
18. kolo – 2.6. o 17. h
Horné Naštice – Šišov                             
Podlužany – Nedašovce                          
Haláčovce-O. – V. Držkovce                    
Kšinná – Prusy                            
Žitná-Radiša – V. Hoste

SCHVÁLENÉ VÝNIMKY: Žitná-Radiša – domáce stretnutia v sobotu v ÚHČ, Pod-

lužany – domáce stretnutia v sobotu v ÚHČ, Nedašovce – domáce stretnutia v 

sobotu v ÚHČ, Haláčovce-Otrhánky – domáce stretnutia v nedeľu o 11. h, Hor-

né Naštice – domáce stretnutia v nedeľu o 11. h..

	 14. KOLO: OLD BOYS – BELASÍ 4:5 (0:1), D. 
Michalik, D. Marko, J. Chrenko, A. Darpáš – R. 
Paulus 4, P. Duchovič. DYNAMO – ELÁN 3:7 

(1:1), M. Fabo, M. Kotlárik, B. Bebjak – R. Vlčko 
3, A. Stručka, D. Černo, J. Straka, D. Klačanský. 

EXTROWER – FC CIGÁNKA 2:9 (0:1), M Grác 2 
– P. Kušnier 4, M. Jančovič 3, Matúš Igaz, Marek 
Mozola. 1. FC PAŽIŤ SG – ORLI – odložené. 

MADERA a LUHY – voľno. 

	 DOHRÁVKA 10. KOLA: BELASÍ – MADERA 

7:4 (1:3), S. Záhradný 3, R. Zvarič 2, R. Paulus, B. 
Kňazeje – M. Turček 2, M. Guba, M. Božik.


 PORADIE KANONIEROV: 19 gólov – D. Čer-

no (ELÁN), 17 – R. Vlčko (ELÁN), 13 – J. Škul-

téty (ORLI), 11 – M. Kotlárik (DYNAMO), A. 

Stručka (ELÁN), 9 – A. Dobiáš (ORLI), T. Obert 
(1. FC PAŽIŤ SG), R. Paulus (BELASÍ)...

TABUĽKA

1. ELÁN                 11 10 0 1 75:25  30

2. FC CIGÁNKA     11 9 0 2 43:30  27

3. DYNAMO           10 8 0 2 55:20  24

4. BELASÍ              10 7 1 2 59:27  22

5. 1. FC PAŽIŤ SG 11 5 1 5 40:38  16

6. ORLI                  11 4 2 5 42:45  14

7. OLD BOYS        11 3 1 7 28:49  10

8. EXTROWER       11 2 1 8 28:55  7

9. MADERA           9 2 0 7 34:50  6

10. LUHY               11 0 0 11 22:87  0

 


 PROGRAM 15. KOLA – 13.4.: 9.00 ORLI – 
OLD BOYS, 10.00 MADERA – DYNAMO, 11.00 
FC CIGÁNKA – LUHY, 12.00 BELASÍ – ELÁN, 
služba – EXTROWER, voľno – 1. FC PAŽIŤ SG.       
    mp

V šlágri 14. kola Dynamo nestačilo na Elán, ktorý ovládol hru v druhom polčase. Takmer navlas sa 
zopakoval výsledok z jesennej konfrontácie oboch súperov, keď elánisti vtedy vyhrali 6:2. Šancu 
využili hráči FC Cigánka, ktorí sa po vysokom víťazstve 9:2 nad Extrowerom ocitli na druhej prieč-
ke. Belasí podľa očakávania zvládli v dohrávke Maderu a následne aj oklieštený Old Boys a dotiahli 
sa na prvú trojicu.

	  15. KOLO: Duslo Šaľa B – Spartak Bánov-

ce n/B. 1:2 (1:0), góly: 31. D. Horváthová – 50. 
H. Šupová, 70. A. Domčeková, SPARTAK: S. Filo-
vá – K. Flimelová, S. Škvareninová, M. Striežen-
cová, J. Pistová, N. Griačová, L. Škvareninová 
(50. A. Domčeková), J. Jakubíková, K. Griačo-
vá, H. Šupová, K. Beňadiková, tréner: Miloš Ša-
gát. Myjava –  Skloplast Trnava 3:1 (2:0). FC 

Čaka – voľno. 


 PROGRAM 16. KOLA – 13.4. o 14. h: Spartak 

Bánovce n/B. – Skloplast Trnava (V. Miksa, R. 
Janus ml., v Miezgovciach), 14.4. o 15. h: Spar-
tak Myjava – FC Čaka, Duslo Šaľa B – voľno.  

 TABUĽKA

1. Myjava                  11   6   4   1      31:14   22 (+4)

2. Bánovce n/B.       10   5   4   1      22:9      19     (+7)

3. Šaľa B                   11   5   4   2     19:13    19      (+1)

4. Trnava                  11    2   5   4     20:25    11       (-4)

5. Čaka                     11    0   1  10      5:36     1     (-17)
    mp

František Pavlovič by oslávil 85 rokov...
Keď hrali bývalí futbalisti Iskry Partizánske priateľský zápas, najčastejšie ho rozhodoval 
František Pavlovič. Už dlhých 22 rokov však rozhoduje zápasy vo futbalovom nebi...
Čierny úbor začal obliekať v roku 1952. Začínal v najnižšej súťaži. V prvom majstráku, kto-
rý rozhodoval, Čereňany remizovali 3:3 s  Malými Kršteňanmi. Darilo sa mu, jeho píšťalka 
vydávala čisté tóny. Postupoval takmer každý rok, zastavil sa až v prvej lige. Ľahko sa to 

napíše, ale v praxi ťažko dokazuje. Usi-
lovne trénoval, v čase-nečase behával 
na chatu Ondrej, veľa litrov potu vyce-
dil. A mal aj ďalšie povinnosti. Ako maj-
ster v ZDA sa musel zvŕtať v dielni, ako 
žiak večernej školy zasa v triede. A svoje 
si žiadala aj rodina, najmä päť detí. Prvý 
rok v najvyššej súťaži sa mu vydaril, dru-
hý ešte viac. Medzi najlepšími rozhod-
cami republiky skončil na štvrtom mies-
te. Po treťom roku sa s ligou rozlúčil, v 
tom čase mal už 45 rokov. Dva roky ešte 
pískal najvyššiu slovenskú súťaž, rok di-
víziu. Keď mal 49 rokov, skončil s roz-
hodovaním. Od futbalu však neodišiel, 
stal sa inštruktorom. Rozhodoval aj veľa 
stretnutí podnikovej ligy. Svoju rozhod-
covskú výstroj nepredal a futbal, ktorý 
mu pripravil nezabudnuteľné chvíle, 
mal rád až do konca svojho života. Jed-
na z najväčších postáv vo futbalovej his-
tórii Iskry František Pavlovič, prvý Parti-
zánčan medzi prvoligovými rozhodca-
mi, by 11. apríla 2013 oslávil 85 rokov. 

František Pavlovič (vľavo) s legendárnym Ka-
rolom Joklom

(370)
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I. KOLKÁRSKA LIGA MUŽOV - ZÁPAD

KOLKY (I. LIGA – MUŽI) 13.4. o 15. h: 
BKK Bánovce n/B. – KK Cabaj-Čápor.

HÁDZANÁ (I. LIGA – ST. DORASTEN-
KY) 13.4. o 10. h: HK DANLOG Partizán-
ske – ŠKP Bratislava.
(I. LIGA – ML. DORASTENKY) 13.4. o 12. 
h: HK DANLOG Partizánske – ŠKP Brati-
slava.

FUTBAL-ŽENY (II. LIGA) 13.4. o 14. 
h: Spartak Bánovce n/B. – Trnava (v Miez-
govciach). 

FUTBAL-MUŽI (MO ZÁPAD) 13.4. o 
15.30 h: Spartak Bánovce n/B. – Galanta.
(IV. LIGA) 13.4. o 15.30 h: Tempo Parti-
zánske – Križovany, OFK Bošany – Dolné 
Vestenice.           
(V. LIGA) 14.4. o 15.30 h: Slovan Šimono-
vany – Podolie.
(MO PD) 14.4. o 11. h: Veľké Bielice 
– Uhrovec, 14.4. o 15.30 h: Veľký Klíž – 
Opatovce n/N., Skačany – Chynorany.                        
(I. TRIEDA) 13.4. o 15.30 h: Rybany – Pra-
votice, 14.4. o 15.30 h: Livinské Opatov-
ce – Miezgovce, Dvorec – Biskupice, Bre-
zolupy – Nadlice, Dolné Naštice – Zlatní-
ky, Krásna Ves – Malá Hradná, Hradište 
– Kolačno.  
(II. TRIEDA MO PE) 13.4. o 15.30 h: Neda-
novce B – Malé Kršteňany, 14.4. o 15.30 
h: Krásno – Návojovce, Pažiť – Malé Bielice, 
Žabokreky n/N. – Klátova Nová Ves, Ostra-
tice – Horná Ves, Brodzany – Malé Uherce. 
(II. TRIEDA MO BN) 13.4. o 15.30 h: Ne-
dašovce – Horné Naštice, 14.4. o 11. h: 
Haláčovce-Otrhánky – Veľké Hoste, 14.4. 
o 15.30 h: Šišov – Veľké Držkovce, Kšinná 
– Žitná-Radiša, Podlužany – Prusy. 

FUTBAL-DORAST (V. LIGA) 13.4. o 
13. h: Tempo Partizánske – Bošáca. 
(MO PD) 13.4. o 14. h: Veľké Bielice – Ši-
monovany, 13.4. o 15.30 h: Chynora-
ny – Sebedražie, 14.4. o 13. h: Veľký Klíž 
– Opatovce n/N., Skačany – Nitrianske 
Pravno.                
(I. TRIEDA) 13.4. o 13. h: Podlužany – Bis-
kupice, 13.4. o 14.30 h: Žabokreky n/N. – 
Pečeňany, 13.4. o 15.30 h: Livinské Opa-
tovce – Dežerice, Kšinná – Uhrovec, 14.4. 
o 13. h: Krásna Ves – Klátova Nová Ves. 

FUTBAL-ŽIACI (III. LIGA) 14.4. o 10. 
a 12. h: Tempo Partizánske – Svinná.
(III. TRIEDA PE) 13.4. o 10.30 h: Bošany 
– Nadlice, 13.4. o 11. h: Šimonovany – 
Klátova Nová Ves, 13.4. o 11.30 h: Ska-
čany – Žabokreky nad Nitrou, Partizán-
ske B-Brodzany – Chynorany (v Brodza-
noch), Veľké Bielice – Horná Ves, 13.4. o 
14. h: Veľký Klíž – Veľké Uherce.
(III. TRIEDA BN) 13.4. o 11.30 h: Pod-
lužany – Rybany, Brezolupy – Ruskovce, 
Krásna Ves – Uhrovec, Dvorec – Dežeri-
ce, 13.4. o 13. h: Zlatníky – Pravotice, 
14.4. o 13.30 h: Dolné Naštice – Bis-
kupice.

KAM ZA ŠPORTOM

Celkom tridsaťsedem vytrvalcov sa v Ostraticiach postavilo na štarto-
vaciu čiaru tretieho behu 2. ročníka seriálu Bánovskej bežeckej ligy. 
Tí museli na 8500 metrov dlhej trati vedúcej z Ostratíc do Nedašo-
viec a späť siahnuť na dno svojich síl, keďže ich sprevádzalo chlad-
né počasie a neustály dážď. Absolútnym víťazom medzi mužmi sa v 
čase 32:10,07 min stal Tomáš Benko zo Zemianskych Kostolian. Prvou 
ženou v cieli bola triatloniska Svetlana Lipárová (na foto) z Partizán-
skeho, štartujúca pod hlavičkou TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica. Pre-
miéru na podujatí zaklincovala suverénnym triumfom v čase 35:42,91 
minúty.

PORADIE V 3. KOLE BBL


�MUŽI do 29 rokov: 1. T. Benko (Zem. Kostoľany) 32:10,07 min, 2. T. Pod-
pora (Trenčín) 33:02,24, 3. T. Hupka (Slávia Trnava) 33:59,25, 4. Kristián 

Podlucký (VIA LS Bánovce n/B.) 35:25,09, 5. Filip Pokrývka (Gymnázium 
Bánovce n/B.) 36:08,68, 6. Michal Števica (KRB Partizánske) 38:22,96, 7. 

Juraj Makový (ŠHOK Bánovce n/B.) 40:40,08.


� MUŽI 30-39 rokov: 1. Jozef Kundala (Veľké Bielice) 33:24,44 min, 2. 
M. Makiš (Trenčín) 34:18,18, 3. Benjamín Sládeček (Partizánske) 35:40,79 
min, 4. Peter Duchyňa (Žabokreky n/N.) 37:25:26, 5. Branislav Filo (Ry-
bany) 37:32,89, 6. M. Korec (Bratislava) 40:22,51, 7. Radoslav Gráč (Bánov-
ce n/B.) 40:46,50, 8. Tomáš Mihalička (Partizánske) 1:00:00,00 h..


�MUŽI 40-49 rokov: 1. Jozef Števica (KRB Partizánske) 32:58,08 min, 2. 
Š. Červenka (Dubnica n/V.) 36:22,00, 3. Pavol Grňo (Brezolupy) 37:19,39, 
4. I. Pšenek (Dubnica n/V.) 37:30,86, 5. Miroslav Podlucký (VIA LS Bánov-
ce n/B.) 38:28,80, 6. P. Kuruc (Chocholná) 42:00,15, 7. Marek Žatko (Os-
tratice) 44:59,45,  8. Peter Minarovič (Bánovce n/B.) 45:15,68, 9. Marián 

Adamkovič (obaja Bánovce n/B.) 45:20,27, 10. Miroslav Bitarovský (AT-
LANTICA Bánovce n/B.) 45:23,07, 11. Juraj Bitarovský (ATLANTICA Bá-
novce n/B.) 47:39,90.


�MUŽI 50-59 rokov: 1. J. Gunda (Kanianka) 40:33,02, 2. Drahomír Dub-

nička (Bánovce n/B.) 41:42,77.


�MUŽI od 60 rokov: 1. F. Husár (Trenčín) 40:03,86 min..


�ŽENY do 39 rokov: 1. Svetlana Lipárová (TRIAN ŠK UMB Banská Bystri-
ca) 35:42,91 min, 2. S. Valová (Pravenec) 36:41,93, 3. B. Doskočilová (Čach-
tice) 37:51,96, 4. M. Vaclaviaková (Prievidza) 39:46,75, 5. Mária Stanovičo-

vá (Partizánske) 47:26,06, 6. Barbora Kluvánková (Brezolupy) 48:43,26, 


�ŽENY od 40 rokov: 1. M. Doskočilová (Trenčín) 48:53,34 min, 2. E. Pše-
neková (Dubnica n/V.) 49:55,18. 
 Text: mp, foto: Adriána Gundová

Lipárovej
víťazná premiéra

Počas veľkonočných sviatkov sa v Šport cen-

tre Bošanoch uskutočnil 2. ročník hokejbalo-

vého turnaja mužov Slniečko cup. Organizáto-

rovi podujatia Ivanovi Valkovi narobili menšie 

problémy mužstvá, ktoré nepricestovali a hra-

cí systém sa musel na poslednú chvíľu upra-

viť. Turnaj sa tak niesol v konfrontácii tímov z 

Topoľčian, Partizánskeho a domácich Bošian. 

Päť družstiev najskôr hralo systémom každý 

s každým a poradie v skupine určilo zápasy o 

konečné umiestnenie s tým, že v turnaji ne-

pokračovala v poradí piata Moneta bulls Parti-

zánske. Predovšetkým záverečné zápasy o ko-

nečné umiestnenie priniesli zásluhou všetkých 

aktérov vynikajúci hokejbal. Vo finále potrápili 

Bošanci favorizovaný topoľčiansky tím Úniko-

vý východ, keď po prvej tretine viedli 2:1. Na-

koniec sa preukázali skúsenosti Topoľčancov, 

ktorí si odniesli víťazný pohár  po výhre 4:2. V 

stretnutí o bronz Kladivári z Partizánskeho po-

razili topoľčiansky Notors 96 tesne 4:3. Najpro-

duktívnejším hráčom turnaja sa stal Lukáš Tvr-

dík (Únikový východ Topoľčany), ktorý nazbie-

ral 11 bodov za 3 góly a 8 asistencií, kým naj-

lepším strelcom turnaja sa so 7 gólmi stal jeho 
tímový spoluhráč Milan Kytnár. Práve hokejista 
účastníka KHL Slovana Bratislava bol najväč-
šou hviezdou podujatia. Za najlepšieho bran-
kára bol vyhlásený Jakub Bezák (HbK Bošany) 
a najlepším hráčom sa stal Peter Kmeť (Kladi-
vári Partizánske).

	 VÝSLEDKY ZS: HBK Bošany – Kladivári Par-

tizánske 4:1 (3:0, 1:1), góly: E. Žák 2, Kišac, 
Korec – Balogh. Únikový východ Topoľčany 

– Notors 96 Topoľčany 7:1 (3:1, 4:0), P. Hurtaj 
2, Kytnár 2, Švajlen, Gráčik, L. Tvrdík – D. Hunka. 
HBK Bošany – Moneta bulls Partizánske 6:3 

(3:1,3:2), Korec 2, M. Bezák, Hradiský, E. Žák, 
Kopecký – Hudec, Školka, Dorušinec. Notors 

96 Topoľčany – Moneta bulls Partizánske 

3:1 (2:1, 1:1),  Sandánus, D. Hunka, Bartoník 
– Školka. Únikový východ Topoľčany – Kla-

divári Partizánske 5:0 (4:0, 1:0), Kytnár 2, P. 
Hurtaj, Švajlen, L. Tvrdík. HBK Bošany – Úniko-

vý východ Topoľčany 0:7 (0:5, 0:2), Kytnár 2, 
Lutonský 2, P. Hurtaj, Švajlen, L. Tvrdík. Moneta 

bulls Partizánske – Kladivári Partizánske 3:5 

(0:0, 3:5), Školka, Horňák, Uhrecký – Greguš 2, 

Minárik, Balogh, Janček. Notors 96 Topoľčany 

– HBK Bošany 2:1 (0:0, 2:1), D. Hunka, Gerhát 
– M. Bezák. Moneta bulls Partizánske – Úni-

kový východ Topoľčany 0:5 kont.. Kladivári 

Partizánske – Notors 96 Topoľčany 4:3 (2:2, 

2:1), Balogh, J. Majerčík, Minárik, Kmeť – Maj-
tán, Gerhát, Bartoník.

TABUĽKA ZS
1. Únikový východ TO       4  4  0  0 24:1      8
2. HBK Bošany                4  2  0  2  11:13    4
3. Kladivári PE                 4  2  0  2  10:15    4
4. Notors 96 PE                 4  2  0  2    9:13    4
5. Moneta bulls PE           4  0  0  4   7:19    0
(O poradí na 2.- 4. mieste rozhodlo skóre zo 
vzájomných zápasov.)

	 O 3. MIESTO: HK Kladivári Partizánske – 

Notors 96 Topoľčany 4:3 (2:2, 2:1), Balogh, 
J. Majerčík, Minárik, Kmeť – Majtán, Gerhát, 
Bartoník.

	�FINÁLE: Únikový východ Topoľčany – HbK 

Bošany 4:2 (1:2, 3:0), Lutonský 2, Kytnár, R. 
Škvarenina – M. Bezák, E. Žák.     mp

Bošiansky Slniečko cup pre Únikový východ

Najvyššie Truska
Bodku za tohtoročnými majstrovstvami Trenčianskeho kraja v kolkoch jednotliv-

cov urobil krajský šampionát v hlavnej mužskej kategórii. Na dráhach v Pobedime 

súperilo o titul dvadsaťosem kolkárov. K triumfu sa prehádzal Marián Huba z TKK 

Trenčín, ktorý zvalil 626 kolov – v plných 406 a v dorážke ich poslal na zem 220. 

Druhú priečku obsadil Jozef Miklovič (KK Pobedim) so 617 kolmi a tretie Martin 

Valo (DKK Nové Mesto n/V.), ktorý zvalil o sedem kolov menej. Najlepšie z našich 

kolkárov skončil Partizánčan v službách TKK Trenčín Milan Truska ml., ktorý za-

znamenal výkon 594 kolov. Ďalšie umiestnenie: 9. Pavel Bročko 582, 20. Anton 

Šujan 533, 25. Jaroslav Podolák 524, 26. Július Bročko (všetci BKK Bánovce n/B.) 

522, 28. Pavol Jorík ml. (Partizánčan v TKK Trenčín) 517. mp

Hegemónia Puebla pokračuje

TURNAJ VO VÝSLEDKOCH

	 A-SKUPINA: Harvard Partizánske U15 – 

Povestné banány Partizánske 3:7  (1:4), R. 
Ferai, A. Staňo, E. Takács – R. Cvopa 2, J. Majer-
čík, T. Majerčík, S. Zelezník, D. Nechala. Blades 

Bánovce n/B. – DarkSide Partizánske 0:5 

(0:2), J. Zajac, M. Zajac 2, P. Beňačka, D. Inge-
li. Harvard Partizánske U15 – Blades Bánov-

ce n/B. 0:5 (0:2), V. Trepáč, J. Antala st., J. An-
tala ml., A. Chochol, J. Hlatký. Povestné baná-

ny Partizánske – DarkSide Partizánske 4:4 

(1:2), T. Kučera 2, J. Majerčík 2 – J. Zajac 3, D. 
Ingeli. DarkSide Partizánske – Harvard Par-

tizánske U15 12:1 (6:0), D. Ingeli, Pavol Utekal 
3, J. Zajac 2, M. Zajac 5, Michal Trčo – A. Staňo. 
Blades Bánovce n/B. – Povestné banány Par-

tizánske 7:9 (3:4), J. Antala ml. 2, J. Hlatký 2, 
A. Chochol, M. Maďara, Vavro – T. Majerčík 2, D. 
Turček 2, Z. Tupý, S. Zelezník, J. Majerčík, R. Cvo-
pa, T. Kučera. PORADIE: 1. DarkSide Partizán-

ske (15:4) 5, 2. Povestné banány Partizánske 

(20:14) 5, 3. Blades Bánovce n/B. (12:14) 2, 4. 

Harvard Partizánske U15 (4:24) 0.

	 B-SKUPINA: Stars Partizánske – Pentagons 

team Topoľčany 4:4 (2:2), I. Skukálek 2, Marek 
Ďuriš, A. Mikuš – Striž 2, Paluš 2. DruFloZa Prie-

vidza – Pueblo Partizánske 2:4 (1:3), Čavojský, 
Baniar – R. Tkáč, O. Školka, V. Cibula, M. Necha-
la. Stars Partizánske – DruFloZa Prievidza 2:2 

(2:2), I. Skukálek, M. Ondruška – Kováč, M. Ma-
ruš. Pentagons team Topoľčany – Pueblo Par-

tizánske 3:7 (2:2), M. Ohanka 3 – M. Nechala 2, R. 
Tkáč 2, Pavol Križan, Pavol Kollár, J. Šimončič. Pu-

eblo Partizánske – Stars Partizánske 2:2 (0:1), 

M. Hulla, V. Cibula – D. Zvalo, I. Skukálek. DruF-

loZa Prievidza – Pentagons team Topoľčany 

10:3 (6:2), Perniš 4, Kováč 2, Otto 3, Čavojský, 
D. Makeš – M. Ohanka, R. Drienik, H. Klosterman.

PORADIE: 1. Pueblo Partizánske (13:7) 5, 2. 
DruFloZa Prievidza (14:9) 3, 3. Stars Partizánske 

(8:8) 3, 4. Pentagons team Topoľčany (10:21) 1.

	 O 3. MIESTO: Povestné banány Partizán-

ske – DruFloZa Prievidza 3:2 (0:1), S. Zelez-
ník, T. Majerčík, J. Majerčík – Otto, Baniar.

	 FINÁLE: DarkSide Partizánske – Pueblo 

Partizánske 5:6 (3:3), J. Zajac, M. Zajac 2, P. Be-
ňačka, Michal Trčo – Pavol Križan 2, O. Školka, 
M. Nechala, V. Cibula, R. Tkáč.  
 mp

Pueblo Partizánske 
– horný rad zľava: 
Peter Švec, Michal 
Hulla, Juraj Šimon-
čič, Pavol Kollár, 
Ondrej Školka, Mi-
chal Faber, Martin 
Remeň, dolný rad 
zľava: Pavol Križan, 
Matej Nechala, Šte-
fan Rajčan, Vladi-
mír Cibula a René 
Tkáč. 

Regionálne majstrovstvá vo florbale mladšie-
ho žiactva základných škôl Orion florbal cup, 
ktoré v Mestskej športovej hale v Partizánskom 
organizovali OR SAŠŠ v spolupráci s CVČ Relax, 
sa stali záležitosťou domácich šampiónov. V 
kategórii žiakov si prvenstvo suverénnym spô-
sobom vybojovala ZŠ Žabokreky nad Nitrou a 
medzi dievčatami triumfovala ZŠ Klátova Nová 
Ves. Oba víťazné tímy postúpili na krajské maj-
strovstvá do Trenčína.

	�ŽIACI: ZŠ Žabokreky n/N. – ZŠ Koš 5:1. ZŠ 

Žabokreky n/N. – ZŠ Zlatníky 2:0. ZŠ Koš – 

ZŠ Zlatníky 5:0. PORADIE: 1. ZŠ Žabokreky 

n/N. (skóre 7:1) 6 bodov, 2. ZŠ Koš (6:5) 3, 3. ZŠ 

Zlatníky (0:7) 0. 


�Zostava víťaznej ZŠ Žabokreky nad Nitrou: 
J. Bereš, P. Hájovský, E. Bereš, O. Krajčovič, 

F. Mikula, D. Navrkal, D. Šišolák, S. Tasary, L. 

Hatala, P. Paľák, J. Žatko.

	� ŽIAČKY: ZŠ Klátova Nová Ves – Gymná-

zium V.B.N. Prievidza 2:1. ZŠ Klátova Nová 

Ves – ZŠ Partizánska Bánovce n/B. 1:0. Gym-

názium V.B.N. Prievidza – ZŠ Partizánska 

Bánovce n/B. 4:2. PORADIE: 1. ZŠ Klátova 

Nová Ves (skóre 3:1) 6 bodov, 2. Gymnázium 
V.B.N. Prievidza (5:4) 3, 3. ZŠ Partizánska Bá-

novce n/B. (2:5) 0.


� Zostava víťaznej ZŠ Klátova Nová Ves: K. 

Borčinová, K. Hrádeľová, F. Valúchová, S. 

Valúchová, L. Valúchová, V. Alakšová, P. 

Molčanová, L. Brazdilová, I. Hudoková, V. 

Španková, D. Rusňáková, S. Melušová.     

 mp

Regionálnymi šampiónmi 
Klátovčanky a Žabokrečania

Na florbalovej scéne v Partizánskom všetko po starom. V rivalite klubov naďalej platí nadvláda Pu-
ebla. Aj po poslednej marcovej nedeli, kedy sa v Mestskej športovej hale v Partizánskom rozpútali 
boje počas Veľkonočného florbalového turnaja, ktorý by sa mal stať tradíciou. Do jeho diania za-
siahlo päť domácich celkov, ktorým robili spoločnosť po jednom zástupcovi z Bánoviec nad Bebra-
vou, Topoľčian a Prievidze. Prvenstvo si vybojovalo práve Pueblo, ktorému bod po remíze zobralo 
jediné mix-družstvo na turnaji Stars z Partizánskeho. Aj vo finále to malo Pueblo opäť naklonené, 
keď s Darkside prehrávalo už 0:3, ale ešte do prestávky sa vrátilo do hry a stretnutie rozhodlo vo svoj 
prospech v pomere 6:5. Zopakoval sa tak scenár z decembrového 3. ročníka turnaja O pohár Jozefa 
Božika, v ktorom úradujúceho majstra domácej ligy malo na lopate družstvo Papagáje z Partizán-
skeho, ale Pueblo nakoniec dosiahlo tretí triumf. Tretiu priečku získali Povestné banány z Partizán-
skeho po tesnom víťazstve 3:2 nad prievidzským družstvom DruFloZa. Najlepším hráčom turnaja sa 
stal Michal Zajac, ktorý si prevzal cenu z rúk hlavného organizátora turnaja Dušana Ďuríčka.

Nadstavbová časť o konečné umiestnenie v tretej najvyššej slovenskej basketbalovej lige mužov 
vstúpila do odvetnej časti. Vo finálovej skupine basketbalisti Iskry Partizánske si poradili pod domá-
cimi košmi Základnej školy Malinovského s celkom Hinghlanders Komárno, ktorý porazili o dvanásť 
bodov 74:62. Partizánčania tak vrátili svojmu súperovi pehru 59:65 z úvodného kola. Iskra ťažila z 
výškovej prevahy svojich podkošových hráčov, z ktorých to ,,sypalo“ hlavne Lukášovi Varadymu, 
autorovi 28 bodov. V skupine o konečné 7.-10. miesto BBK Bánovce nad Bebravou privítal v posled-
nom domácom stretnutí aktuálnej sezóny lídra súťaže Klokanov z Ivanky pri Dunaji a vonkoncom 
ho nešetril. V Ivanke Bánovčania prehrali 58:86 a tak mali súperovi čo vrátiť. A vrátili aj s úrokmi, keď 
Klokanov zdolali vysoko 108:83. Z hráčov domáceho BBK bol pri streleckej chuti najmä prievidzská 
posila Filip Pavlenda, ktorý nastrieľal 25 bodov.

SKUPINA O 1.-6. MIESTO

ISKRA PARTIZÁNSKE – KOMÁRNO 74:62 (38:33)
Vo vyronanej úvodnej štvrtine hostia ťažili z rýchlych protútokov, kým domáci sa snažili zúžitkovať 
svoju výškovú prevahu cez podkošových hráčov. Aj zásluhou Terlandových bodov Iskra v 14. min 
viedla 24:20. O vyšší rozdiel v skóre sa však postarali Varady s Novotným v rozpätí 16. a 18. min, kedy 
domáci odskočili na 35:27. Čiperní hostia však do konca druhej štvrtiny skorigovali stav na rozdiel 
piatich bodov 38:33. A v 25. min išlo Komárno do vedenia 42:43. Aktívny Zemba síce jednou pre-
menenou šestkou zrovnal skóre, ale hostia opäť naklonili misky váh na svoju stranu – 43:46. Vzápätí 
Novotný posielal Iskru do vedenia 49:46 a s trojbodovým rozdielom 53:50 vstupovali družstvá do 
poslednej štvrtiny. V jej úvode Partizánčania zaznamenali osembodovú šnúru – 61:50 – na ktorú už 
hostia nedokázali odpovedať. V 37. min Talár jedinou úspešnou trojkou domáceho celku natiahol 
odstup na dvanásť bodov – 67:55 –  a ten si domáci udržali až do záverečného klaksónu.

� ISKRA: Matúš Novotný 12, L. Varady 28, R. Zemba 14, M. Talár 8, Martin Sasko 0, (Michal 

Sasko 1, M. Špánik, E. Jakubík 2, Michal Trčo 4, P. Terlanda ml. 5), tréner: R. Trčo. � ŠTVRTI-

NY: 15:14, 23:19, 15:17, 21:12. � TH ISKRY: 40/25. � ROZHODOVALI: Macura a Pavelka – 80 

divákov.

II. BASKETBALOVÁ LIGA MUŽOV 

	 Zostávajúce výsledky 4. kola: Štadión Tren-

čín – BSC Bratislava C 79:53 (41:29). Domov 

Topoľčany – BK EXIT Nitra 65:73 (36:42).

� Program 5. kola – 13.4.: BSC Bratislava C – Is-

kra Partizánske, BK EXIT Nitra – Štadión Trenčín, 
Hinghlanders Komárno – Domov Topoľčany.

TABUĽKA 

1. Štadión Trenčín             8 6 2 563:547 14

2. Iskra Partizánske         8 4 4 571:558 12

3. Domov Topoľčany         8 4 4 543:532 12

4. Hinghlanders Komárno 8 4 4 516:532 12

5. BK EXIT Nitra               8 3 5 534:523 11

6. BSC Bratislava C         8 3 5 493:528 11

SKUPINA O 7.-10. MIESTO

BBK BÁNOVCE N/B. – IVANKA P/D. 108:83 (44:45)
Úvodná štvrtina sa niesla vo vyrovnanom duchu, no v jej závere sa Bánovčanom podarilo vzdia-
liť na rozdiel ôsmich bodov – 29:21. V druhej štvrtine domáci pôsobili nekoncentrovane v obrane 
a zbytočnými faulami posadili súpera na koňa. Klokani vycítili šancu a do polčasu otočili skóre na 
44:45. Po veľkej prestávke vybehli na palubovku iní Bánovčania, ktorí kraľovali na palubovke a pred-
vádzali doslova strelecký koncert. Po tridsiatich minútach BBK viedol o šestnásť bodov - 84:68 – a v 
záverečnej štvrtine svoje víťazstvo ešte prikrášlil na konečných 108:83. Bánovčania si tak zakniho-
vali najvyššie tohtosezónne víťazstvo.

� BBK: F. Pavlenda 25, M. Bučko 20, M. Tragor 20, I. Kolačan 11, M. Uhrín 10 (D. Makiš 15, 

J. Gajdoš 5, A. Makiš 2) tréner : I. Turčan. ŠTVRTINY: 29:21, 15:24, 40:23, 24:15. TH BBK: 

5/2. � ROZHODOVALI: Lacko ml. a Weiss – 60 divákov. 

	 Zostávajúci výsledok 3. kola: STU Bratislava 

– Levice B 74:78 (27:36).

� Program 4. kola – 20.4.: Basketbal Levice B 

– BBK Bánovce n/B., Klokani Ivanka p/D. – STU 
Bratislava.      

TABUĽKA 

1. Basketbal Levice B 5 3 2 404:383 8

2. Klokani Ivánka p/D. 5 3 2 405:397 8

3. STU Bratislava   5 2 3 341:333 7

4. BBK Bánovce n/B. 5 2 3 348:385 7  

 (mp, rt, tp)

	 24. KOLO: Victoria Pezinok – BKK Bánov-

ce n/B. 7:1 (3222:3101), ako hrali: Hájek 560/1 

– P. Bročko 556/0, Pecháček 539/1 – M. Súke-

ník 528/0, Žák 503/0 – Podolák 538/1, Vandák 

553/1 – A. Šujan 517/0, Vajs 521/1 – J. Bročko 

(61. h V. Košík) 493/0, Šottníková 546/1 – J. Lip-

ták (61. h M. Papšo) 469/0. Šaľa –  Preseľany 

1:7 (3148:3325). Nové Mesto n/V. – Piešťa-

ny B 2:6 (3202:3258). Cabaj-Čápor – Pieš-

ťany 4:4 (3197:3182). Hlohovec – Zlaté Kla-

sy 6:2 (3315:3285). Stará Turá – Modranka 

B 5:3 (3297:3237). Galanta – Pobedim 6:2 

(3137:3105).

 mp

TABUĽKA
1. Zentiva Hlohovec           24  18  1    5   134,5:57,5    37
2. Družba Piešťany            24  18  1    5   124,5:67,5    37
3. KK Zlaté Klasy               24  15  4    5   117,0:75,0    34
4. MKK Galanta                 24  15  4    5   116,0:76,0    34
5. KK Cabaj-Čápor            24  16   1   7   119,0:73,0    33
6. Slovan Šaľa                   24  11  0   13    93,0:99,0    22
7. KK Pobedim                  24    9  3   12    94,0:98,0    21
8. KK Preseľany                24    9  2   13   85,5:106,5   20
9. Victoria Pezinok            24    8  3   13   86,5:105,5   19
10. ŠK Modranka B           24    9  1   14   85,5:106,5   19
11. MKK Stará Turá           24    7  4   13   79,5:112,5   18
12. BKK Bánovce n/B     24     9  0  15    74,0:118,0   18
13. Družba Piešťany B      24    6  0   18   68,0:124,0   12
14. ZKK Nové Mesto n/V.  24    5  2   17   67,0:125,0    12

Kolkári BKK Bánovce nad Bebravou ťahali za kratší koniec s Victoriou Pezinok, ktorej na bratislav-
ských Pasienkoch podľahli 1:7 na body a zvalili o 121 kolov menej 3101:3222. O jediný víťazný mik-
rosúboj Bánovčanov sa postaral Jaroslav Podolák. Po 24. kole Bánovčania klesli v tabuľke o dve 
priečky na dvanáste miesto.

Štartuje Bánovská florbalová liga
V nedeľu 21. apríla odštartuje 2. ročník Bánovskej florbalovej ligy, ktorej stretnutia budú prebiehať v Mestskej športovej hale v Bánov-

ciach nad Bebravou. Záujemcovia sa môžu prihlásiť najneskôr do 17. apríla u Róberta Pavláska na mob.č. 0902 158 238, alebo u Jozefa 

Farkaša na mob.č. 0908 879 108. Zatiaľ je prihlásených sedem družstiev z Bánoviec nad Bebravou, Partizánskeho a Handlovej.     mp



8. apríl 201312 Š P O R T

HÁDZANÁRSKA INTERLIGA ŽIEN – WHIL

Vo výbornom svetle sa na 22. ročníku medzinárodného 
hádzanárskeho turnaja mládeže Prague Handball Cup 
predstavili staršie žiačky HK Slávia Partizánske. V českej 
metropole si na jednom z najväčších mládežníckych há-
dzanárskych podujatí počínali naozaj skvele. Vo svojej ve-
kovej kategórii, ktorá patrila so 67 účastníkmi k druhej naj-
početnejšej, sa stali bez straty bodu víťazom turnaja. Vďa-
ka kolektívnemu výkonu postupne zostali na ich štíte čes-
ké Žirovice po tesnom víťazstve 11:10, Museldall Greven-
macher (12:5) z Luxemburska, dánsky  Sonderris (14:7), 
švédsky Sävehof (16:10), dánsky Viby (13:6) a ďalší český 
tím Háje Praha, ktorý sa neskôr dostal až do finále, zdo-
lali 17:8. Partizánčanky sa razom stali favoritom na jednu 
z medailových priečok. O radosť ich však obral nie práve 
najšťastnejší hrací systém turnaja. Po postupe do tento-
raz trojčlennej skupiny si poradili s Českými Budejovicami 
v pomere 16:10 a čakal ich ďalší predstaviteľ dánskej há-
dzanárskejj školy Hĺndbold Greve. Hoci slávistky v prvom 

dejstve prišli o zranenú pivotku Adriánu Smatanovú, pol-
čas vyhrali 8:4 a tri a pol minúty pred koncom ešte viedli 
11:9. Dánkam sa podarilo vyrovnať a keďže Češky zdola-
li 17:8, z postupu sa radovali severanky. Zverenky trénera 
Petra Ivanku, hoci na turnaji zaznamenali sedem víťazstiev 
a jednu remízu, skončili pätnáste, no v stovežatej Prahe za-
nechali vďaka predvedenej hre výborný dojem.

	 Výsledky a góly HK Slávia Partizánske – v základnej sku-
pine: Partizánske – Žirovnice /Česko/ 11:10 (6:3), Ka-
rásková 4, Hullmanová 3, Maxová 2, Korcová, Smatanová. 
Partizánske – Museldall Grevenmacher /Luxembursko/ 
12:5 (7:4), Karásková 4, Hullmanová 2, Smatanová 2, Kor-
cová, Šútorová, Gašparovičová, Zdychavská. Partizánske 

– Sonderris /Dánsko/ 14:7 (10:1), Karásková 7, Maxová 
2, Šútorová 2, Hullmanová, Korcová, Gašparovičová. Parti-

zánske – Sävehof /Švédsko/ 16:10 (8:8), Karásková 5, Ma-
xová 4, Hullmanová 2, Smatanová 2, Korcová, Gašparovičo-

vá, Zdychavská. Partizánske – Viby /Dánsko/ 13:6 (8:2), 
Karásková 3, Junasová 3, Maxová 2, Palušová, Korcová, Tur-
čeková, Zdychavská, Točíková. Partizánske – Háje Praha /
Česko/ 17:8 (13:4), Korcová 5, Maxová 4, Smatanová 3, Ka-
rásková 3, Palušová, Hullmanová. V štvrťfinálovej skupine: 
Partizánske – České Budejovice 16:10 (6:6), Hullamová 
5, Korcová 4, Karásková 3, Smatanová 3, Zdychavská. Par-

tizánske – Hĺndbold Greve /Dánsko/ 11:11 (8:4), Karás-
ková 4, Hullmanová 2, Korcová 2, Zdychavská 2, Šútorová.       
        mp
Družstvo starších žiačok HK Slávia Partizánske 
– zľava hore: Peter Ivanka (tréner), Miriam Hri-
čovská (vedúca družstva), Patrícia Korcová, Bar-
bora Bošanská, Kristína Turčeková, Iveta Šútorová, Ad-
riána Smatanová, Soňa Gašparovičová, Miriam Hričov-
ská, vedúci Ján Hullman, zľava dole: Veronika Palušová, 
Katarína Zdychavská, Angelika Maxová, Tatiana Karás-
ková, Martina Hullmanová a Petra Točiková.

Partizánčanky neprehrali, no z medaily sa netešili

Bedmintonisti BK Gymnázium Partizánske sa 
niesli na víťaznej vlne aj v druhom kole skupiny 
o konečné umiestnenie na 1.-9. mieste, ktoré 
bolo rozdelené do turnajov v Partizánskom a v 
Malinove. V boji o dve postupové miesta do III. 
ligy postupne z telocvične Gymnázia Partizán-
ske vyprevadili s prehrou všetky tri bratislavské 
tímy – B-družstvo Koliby zdolali 5:3, nad ,,céč-
kom“ Filozova vyhrali 7:1 a nad E-tímom Filozo-
va rovnako hladko 8:0. V aktuálnom súťažnom 
ročníku Partizánčania počas doterajších všet-
kých piatich turnajov (aj so základnou časťou) 
nestratili ešte ani bod a sú na najlepšej ceste 
postúpiť do treťoligových vôd. V poslednom 3. 
kole nadstavbovej časti narazia v Bratislave na 
druhú Ilavu a tretí M-Šport Trenčín C. Gymnázi-
um Partizánske v druhom turnaji nadstavbovej 
časti nastúpilo v zostave: Pavol Holák, Marián 
Bánovský, Milan Hlavačka, Tomáš Kútny, Marek 
Žajdlík, Naďa Horváthová a Sylvia Hlavačková. 

	 2. KOLO (turnaj v Partizánskom): Gymná-

zium Partizánske – Koliba Bratislava B 5:3 

(sety 10:7), ako hrali: Holák – Mošovský 21:15, 
21:18, Bánovský – Blaško 14:21, 14:21, Kútny 
– Baries 13:21, 21:19, 22:20, Horváthová – Hrč-
kuľáková 21:12, 21:11, Holák-Kútny – Scholtz-
Blaško 21:11, 21:16, Hlavačka-Žajdlík – Mo-
šovský-Pychoň 15:21, 11:21, Hlavačková-Hor-
váthová – Brziaková-B. Scholtzová 21:12, 21:8, 
Hlavačková-Hlavačka – Scholtz-B. Scholtzová 
13:21, 15:21. Gymnázium Partizánske – Fi-

lozof Bratislava C 7:1 (15:4), ako hrali: Holák 
– Cúth 21:9, 21:13, Bánovský – Šarmír 16:21, 
21:13, 12:21, Kútny – Šuvada 21:10, 21:12, Hor-

váthová – Baginová 21:12, 17:21, 21:13, Holák-
Kútny – Šarmír-Macher 21:15, 25:23, Hlavač-
ka-Žajdlík – Šuvada-Varga 21:9, 21:14, Hlavač-
ková-Horváthová – Baginová-Gahérová 21:9, 
21:10, Hlavačková-Žajdlík – Gahérová-Macher 
17:21, 21:14, 21:17. Gymnázium Partizán-

ske – Filozof Bratislava E 8:0 (16:2), ako hrali: 
Holák – Adámi 21:8, 21:5, Bánovský – Benický 
22:20, 10:21, 21:18, Kútny – Mucka 21:10, 21:12, 
Horváthová – Kosorínska 21:8, 21:8, Holák-Kút-
ny – Adámi-Benický 21:19, 21:19, M. Hlavačka-
Žajdlík – Krakovský-Petráš 21:16, 19:21, 21:17, 
Horváthová-Hlavačková – Milly-Čuháková 
21:13, 21:8, Žajdlík-Hlavačková – Petráš-Kudlá-
čová 21:9, 21:12. M-Šport Trenčín C – Koliba 

Bratislava B 1:7 (6:14). M-Šport Trenčín C – 

Filozof Bratislava C 6:2 (13:7). M-Šport Tren-

čín C – Filozof Bratislava E 8:0 (16:0). Ilava – 

Koliba Bratislava B 2:6 (4:13). Ilava – Filozof 

Bratislava C 6:2 (12:6). Ilava – Filozof Brati-

slava E 7:1 (15:4). (Turnaj v Malinove): Malino-

vo – Dolný Ohaj 3:5 (8:12). Malinovo – Nové 

Zámky 8:0 kont. (16:0). Dolný Ohaj – Nové 

Zámky 8:0 kont. (16:0).
TABUĽKA 

1. Gymnázium Partizánske 6  6 0 0 39:9  12

2. Sokol Ilava                             6   5  0   1    32:16   10

3. M-Šport Trenčín C                 6   4  0   2    27:21     8

4. Koliba Bratislava B                5   3  1   1    28:12     7

5. OŠK Dolný Ohaj                    5   3  0   2    25:15    6

6. Filozof Bratislava C               5   1  1   3    14:26     3

7. MBK PE Malinovo                 5   1  0   4    17:23     2

8. A team Nové Zámky             5   0  0   5      6:34     0

9. Filozof Bratislava E               5   0  0   5      4:36     0
 Text: mp, foto: Dalibor Zoller 

Partizánske naďalej na víťaznej vlne
IV. BEDMINTONOVÁ LIGA DRUŽSTIEV – SKUPINA O 1.-9. MIESTO

Partizánčanky počas štvorhry - zľava: Naďa Horváthová so Sylviou Hlavačkovou 

I. LIGA – STARŠIE DORASTENKY
	 22. KOLO: Trenčín – HK DANLOG Parti-

zánske 31:31 (17:13). Partizánčanky v 28. min 
viedli 31:27(!). Následne prišlo vylúčenie Horní-
kovej a domáca Milanová tromi gólmi v rade 
zariadila remízu. HK DANLOG: N. Beláková – D. 
Krajčovičová 2, S. Ondriškovičová, V. Šudíková, 
E. Bettáková 5, P. Legeňová 5, L. Horníková 1, 
V. Kapsová 6, P. Gregušová 5, V. Gajdošová 7, 
trénerka: K. Beňušková. UDHK Nitra – Talent 

Dunajská Streda 33:21 (17:13). Michalovce 

– Sereď 55:23 (28:13). ŠKP Bratislava – Pre-

šov 22:20 (10:9). Šaľa – Bytča 29:20 (13:11). 

Brezová p/Br. – Senica 22:15 (14:8). Šurany a 

Bernolákova Košice – voľno. 

	�PREDOHRÁVKA 28. KOLA: HK DANLOG Par-

tizánske – MHK Bytča 21:27 (9:13), HK DAN-
LOG: N. Beláková – P. Gregušová 1, M. Svo-
bodová 1, V. Gajdošová 1, M. Kompasová, L. 
Kubáňová 2, V. Kapsová 4, S. Ondriškovičová, V. 
Šudíková, E. Bettáková 6, P. Legeňová 6, L. Hor-
níková, trénerka: K. Beňušková.

1. UDHK Nitra           19 18 0 1 673:468 36
2. Michalovce          19 17 0 2 647:428 34
3. Šaľa                     20 16 1 3 614:449 33
4. Bytča                  19 15 1 3 583:430 31
5. Bernolákova Košice 18 12 1 5 517:461 25
6. Šurany                18 10 1 7 474:387 21
7. Trenčín                18 8 1 9 545:483 17
8. DANLOG Partizánske 20 8 1 11 524:549 17
9. Dunajská Streda 20 7 1 12 447:572 15
10. ŠŠK Prešov      18 5 1 12 340:439 11
11. ŠKP Bratislava 20 5 1 14 433:566 11
12. Brezová p/Br.   18 4 0 14 401:488 8
13. Sereď                19 1 1 17 449:724 3
14. Senica                 18 1 0 17 393:596 2

I. LIGA – MLADŠIE DORASTENKY
	 22. KOLO: Trenčín – HK DANLOG Partizán-

ske 31:36 (21:16), HK DANLOG: N. Chotváčo-
vá – T. Koprdová 2, P. Gregušová 3, V. Gajdošo-
vá 12, V. Kapsová 7, D. Krajčovičová 9, B. Krá-
lová 1, T. Horečná, D. Paulenová, V. Bohunská, 
J. Mitalová, P. Križmová 1, M. Kovalovská, Ľ. 
Vácvalová 1, trénerka: K. Beňušková. Micha-

lovce – Močenok 39:24 (13:10). ŠKP Brati-

slava – Prešov 26:26 (14:14). Šaľa – Bytča 

25:25 (11:14). Bernolákova Košice – Vranov 

n/T. 23:13 (12:4). Brezová p/Br. a UDHK Nit-

ra – voľno. 

	 DOHRÁVKA 15. KOLA: Bernolákova Košice 

– Močenok 12:30 (8:14). 

	 PREDOHRÁVKA 28. KOLA: HK DANLOG 

Partizánske – MHK Bytča 31:30 (14:17), 
HK DANLOG: N. Beláková, N. Chotváčová – T. 
Koprdová 1, M. Kovalovská 2, K. Križmová 1, 
T. Horečná 1, V. Gajdošová 5, D. Paulenová, V. 
Bohunská, Ľ. Vácvalová 2, V. Kapsová 5, D. Kraj-
čovičová 9, B. Králová, P. Gregušová 5, tréner-
ka: K. Beňušková.

1. UDHK Nitra          16 13 0 3 452:372 26
2. ŠŠK Prešov         15 12 1 2 375:264 25
3. Michalovce         16 12 0 4 526:389 24
4. Bytča                  16 11 1 4 473:409 23
5. Šaľa                    17 10 1 6 497:426 21
6. Trenčín                16 9 0 7 452:425 18
7. DANLOG Partizánske 17 7 0 10 417:485 14
8. ŠKP Bratislava   17 6 1 10 467:456 13
9. Vranov n/T.         14 4 0 10 367:424 8
10. Močenok          17 4 0 13 382:513 8
11. Brezová p/Br.   14 3 0 11 266:383 6
12. Bernolákova Košice 15 2 0 13 310:438 4
 mp

MLÁDEŽ MEDZI SEDMIČKAMI

Bánovčanky rozbehli duel vo veľkom štýle a po 
piatich minútach viedli 3:0. Vzápätí na strane 
hostiek otvorila strelecký účet Turzová, no vý-
borne hrajúce domáce hádzanárky naďalej drža-
li opraty stretnutia pevne vo svojich rukách. V 15. 
min Srncová z pivota zvyšovala na 8:2, no Zlatnej 
sa podarilo do konca prvého polčasu skorigovať 
skóre na 10:7. Úvodných osem minút po zmene 
strán domáce opäť výborne bránili a Čížová bola 
nepriestrelná. V 38. min Mikulášová upravovala 
na 14:7 a zdalo sa, že hostky sú na kolenách. No 
opak bol pravdou. Domáce začali produkovať 
školácke chyby a hostky v rozpätí dvanástich mi-
nút skóre zrovnali. V 50. min Mikulášová úspeš-
nou sedmičkou prepísala skóre na 15:14, no ďal-
ších osem minút Bánovčaky neboli schopné skó-
rovať. Ešte v predposlednej minúte Lodiar viedol 
15:17, aby následne Čížová zneškodnila dve tu-

tovky hostiek. V dramatickej koncovke najskôr 
Novosadová znížila a pol minúty pred závereč-
ným klaksónom Obstová vyrovnala na koneč-
ných 17:17. Päť sekúnd pred vypršaním hracieho 
času ešte Ballová kryla strelu Halmovej.

� GABOR: M. Rychtárechová, L. Čížová – M. 

Šipláková 1, B. Mikulášová 2/1, Denisa Hal-

mová 3/1, P. Koláriková, E. Turková 2, M. Reš-

ková, M. Obstová 3, M. Novosadová 4, E. Hru-

bá, R. Stránska, J. Srncová 2, tréner: R. Makýš. 

�� LODIAR: Ballová – Szabóová 3, Turzová 

6, Kasznárová 4/1, Šebenová, Rísová, Lehot-

ská, Goghová 1, Zakál 2/2, Behinská 1, Bíro-

vá, tréner: P. Talár. � POK. HODY: 4/2 – 3/3. � 

VYLÚČENÉ: 3 – 4. � ROZHODOVALI: Baďura a 

Barbierik – 150 divákov. � PRIEBEH: 3:0, 3:1, 

8:2, 8:5, 10:6, (10:7), 14:7, 14:14, 15:14, 15:17, 

17:17.    (mp, rm)

I. HÁDZANÁRSKA LIGA ŽIEN
Po mesačnej prestávke pokračovala druhá naj-
vyššia slovenská hádzanárska liga žien stretnu-
tiami 14. kola. Hádzanárky Jednoty Sokol Gabor 
Bánovce nad Bebravou v ňom vyzvali Lodiar 
Zlatnú na Ostrove a obe družstvá sa postarali o 
infarktový záver. V 38. min Bánovce viedli 14:7, 
no osemdesiat sekúnd pred koncom stretnutia 
už bolo skóre opačné – 15:17. Deľbu bodov na-
koniec zariadila Michaela Obstová. Výborný vý-
kon v domácom tíme podala brankárka Lucia 
Čížová, ktorá zneškodnila dvadsať striel. Zostá-
vajúce výsledky 14. kola: Juniorky Michalovce 

– Sereď 42:21 (21:7). Inter Bratislava – Seni-

ca 41:22 (21:10). Bernolákova Košice – Ban-

ská Bystrica 29:33 (10:15). Nesvady – Moče-

nok 36:25 (21:13). Dohrávka 10. kola: Juniorky 

Michalovce – Nesvady 48:26 (27:14). 12. kola: 
Bernolákova Košice – Močenok 32:26 (16:10). 
1. Inter Bratislava   14 12 1 1 437:353 25
2. Michalovce-juniorky 14 12 0 2 524:372 24
3. Banská Bystrica  14 10 0 4 454:419 20
4. Nesvady             14 9 1 4 380:356 19
5. Zlatná n/O.          14 6 3 5 317:301 15
6. Bernolákova Košice 14 5 0 9 363:403 10
7. Senica                 14 5 0 9 375:438 10
8. Močenok               14 4 0 10 389:457 8
9. Gabor Bánovce n/B. 14 3 1 10 345:393 7
10. Sereď                 14 1 0 13 320:412 2


 PROGRAM 15. KOLA – 13.-14.4.: Močenok – 

Gabor Bánovce n/B., Bernolákova Košice – Ju-
niorky Michalovce, Banská Bystrica – Inter Bra-
tislava, Senica – Nesvady, Zlatná n/O. – Sereď.  

GABOR BÁNOVCE N/B. – ZLATNÁ N/O. 17:17 (10:7)

Telocvičňa Športového gymnázia v Žiline 

bola dejiskom majstrovstiev Slovenska re-

publiky seniorov v športovom karate pre 

rok 2013. Do bojov o slovenské tituly za-

siahlo 89 pretekárov z tridsaťjeden klu-

bov. Na žilinských tatami mal zastúpenie 

aj karate klub TREND Bánovce nad Bebra-

vou v podobe svojho trénera a šéfa v jed-

nej osobe Petra Bežáka (na foto). A ten 

si v súbornom cvičení kata mužov nad 35 

rokov počínal naozaj skvele. V prvom kole 

bezchybne zacvičil kururunfa kata a v dru-

hom annan, pričom svojich oboch súpe-

rov zdolal jasne 5:0 na body. Suverénne si 

počínal aj vo finále, kde rovnakým bodo-

vým skóre porazil Tibora Kissa z TAIYO Ko-

lárovo, keď majstrovsky predviedol supa-

rinpei kata a mohol sa tešiť z titulu sloven-

ského šampióna. ,,Tri dni pred majstrov-

stvami som si doprial oddych, natréno-

vaného som mal dostatok. A práve táto 

zmena oproti mojim predchádzajúcim 

štartom, mi veľmi prospela. Cvičilo sa 

mi perfektne, po polhodinovej rozcvič-

ke som vedel, že som na tom výborne 

po fyzickej i psychickej stránke. Som 

veľmi spokojný,“ neskrýval radosť drži-

teľ 4. Danu  Peter Bežák, pre ktorého je to prvé zlato z majstrovstiev Slovenska v kata. Doteraz sa 

mohol pochváliť tromi slovenskými titulmi vicemajstra v kata a jedným striebrom aj v športovom 

zápase kumite. Bežákovu vitrínu však zdobí aj víťazstvo na Európskom pohári v kata z talianskeho 

Rovigo z roku 2003 a taktiež triumf na turnaji Lodž Open v Poľsku z rovnakého roku. V súťaži klubov 

republikových majstrovstiev zvíťazil Rapid Bratislava s bilanciou 3 zlaté, 2 strieborné a 3 bronzové 

medaily, druhý skončil CMK Banská Bystrica (3 – 0 – 2), tretia Slávia Zvolen (2 – 1 – 0), kým bánov-

ský TREND obsadil jedenáste miesto. mp

Foto: Zdeno Petrík

Bežák majstrom Slovenska

Už úvodné minúty naznačili, že zošívané to nebudú mať na domácej palubovke vonkoncom ľahké. V 12. min sa Šá-
teková dostala do úniku a jej ruka posielala Danlog do štvorgólového vedenia – 4:8. Partizánčanky  si v ďalších mi-
nútach udržiavali dvoj-trojgólové vedenie. V 20. min s prehľadom hrajúca Šáteková strelou z diaľky upravovala na 
10:13. V domácej bránke sa však rozchytala striedajúca Satrapová a v 28. min Jonášová z krídla vyrovnávala na 14:14. 
Vzápätí tesne minula Šáteková, no domáca Jačková sa nemýlila – 15:14. V samom závere mohla za remízového stavu 
poslať oba tímy do šatní Minarčíková, no lopta z jej ruky smerovala od pravej žrde do ľavej a mimo bránku. Po obrát-
ke Partizánčankám zvlhol na sedem minút pušný prach a až v 37. min Hodošková z krídla korigovala na 18:15. S pri-
búdajúcimi minútami si slavistky vypracovali šesťgólový náskok – v 47. min 26:20 – ktorý do 56. min natiahli o ďalšie 
tri góly – 32:23. Aj keď záver patril Partizánčankám, tie stačili štyrmi gólmi už len kozmeticky upraviť skóre. Symboli-
kou zápasu bolo, že prvý a aj posledný gól duelu vsietila najlepšia kanonierka interligy Klaudia Michnová.

��SLAVIA: Kudláčková, Satrapová – Janoušková, Knedlíková 7, Palasová, Rezlerová, Königová, Mouleová, K. 

Černá 4, Jonášová 6/2, Jačková 2, Kutlvašrová 8, Vélová, Pokorná, Jedličková 2, Keclíková 3/1, tréner. T. Hla-

vatý. � HK DANLOG: K. Škvareninová, S. Súlovská – V. Žišková, S. Blažeková 2, P. Legeňová, L. Kubáňová, K. 

Kankulová 3, Z. Janšáková 1/1, A. Šáteková 6, K. Michnová 9/4, E. Hodošková 1, E. Minarčíková 5, E. Bettáko-

vá, tréner: J. Hanták. � POK. HODY: 4/3 – 6/5. � VYLÚČENÉ: 7 – 3. � ROZHODOVALI: Bečička a Horák – 110 

divákov. � PRIEBEH: 0:1, 1:1, 1:3, 2:4, 3:4, 4:6, 4:8, 5:9, 8:9, 8:10, 9:12, 10:13, 12:14, (15:14), 18:14, 18:15, 

21:15, 23:17, 24:20, 26:20, 29:22, 29:23, 32:23, 32:27. (mp, pr)

Beňušková s titulom, Michnová opäť najlepšou kanonierkou!

Súťaž už tento víkend vstupuje do svo-
jej druhej časti. Štyri najlepšie tímy budú v 
oboch krajinách hrať o majstrovský titul. V 
slovenskom semifinále play-off narazia na 
seba dvojice Michalovce – Senec a Šaľa – 
Partizánske. V boji o českého majstra postú-
pili do finálovej skupiny Most, Poruba, Veselí 
nad Moravou a Slavia Praha.

	� Zostávajúce výsledky posledného 26. 
kola: Šaľa – Most 20:29 (10:14). Zlín – Veselí 

n/M. 29:35 (12:15). UDHK Nitra – Olomouc 

29:28 (14:14). Michalovce – Jindřichův 

Hradec 41:18 (18:7). Poruba – Senec 39:30 

(19:14). Písek – voľno.


 PROGRAM SLOVENSKÉHO SEMIFINÁLE 
PLAY-OFF – 13.4. o 15.45 h: Michalovce – 
ŠKP SENEC, o 18. h: Duslo Šaľa – HK DAN-

LOG Partizánske, 14.4. o 10.30 h: Duslo 

Šaľa – HK DANLOG Partizánske, Michalov-
ce – ŠKP SENEC.

KONEČNÁ TABUĽKA ZČ
1. Most                   24 22 0 2 704:546 44
2. Michalovce         24 20 2 2 786:540 42
3. Poruba                  24 18 0 6 787:625 36
4. Veselí n/M.            24 16 2 6 612:559 34
5. Slavia Praha        24 16 0 8 747:612 32
6. Šaľa                      24 15 1 8 712:604 31
7. DANLOG Partizánske 24 12 1 11 627:633 25
8. Senec                 24 9 0 15 610:687 18
9. Olomouc             24 8 1 15 594:663 17
10. Zlín                     24 6 0 18 615:721 12
11. Písek                     24 4 1 19 583:734 9
12. Jindřichův Hradec 24 4 0 20 499:715 8

13. UDHK Nitra-Sereď 24 2 0 22 571:808 4


� PORADIE STRELKÝŇ: 174 gólov – Klaudia 

Michnová (HK DANLOG Partizánske), 157 – J. 

Vargová (UDHK Nitra), 155 – S. Szarková (Šaľa), 

154 – K. Černá (Slavia Praha), 145 – M. Hrbko-

vá (Poruba), 138 – M. Borovská (Písek)...

KONEČNÁ TABUĽKA ČD

1. Most                   24 22 0 2 704:546 44

2. Poruba                  24 18 0 6 787:625 36

3. Veselí n/M.            24 16 2 6 612:559 34

4. Slavia Praha        24 16 0 8 747:612 32

5. Olomouc             24 8 1 15 594:663 17

6. Zlín                     24 6 0 18 615:721 12

7. Písek                     24 4 1 19 583:734 9

8. Jindřichův Hradec 24 4 0 20 499:715 8

13. UDHK Nitra-Sereď 24 2 0 22 571:808 4

KONEČNÁ TABUĽKA SD

1. Michalovce         24 20 2 2 786:540 42

2. Šaľa                      24 15 1 8 712:604 31

3. DANLOG Partizánske 24 12 1 11 627:633 25

4. Senec                 24 9 0 15 610:687 18

5. UDHK Nitra-Sereď 24 2 0 22 571:808 4

SLAVIA PRAHA – DANLOG PARTIZÁNSKE 32:27 (15:14) 

Základná časť 11. ročníka spoločnej slovensko-českej súťaže v hádzanej žien (WHIL) vyvrcholila uplynulú sobotu stretnutiami záverečného 26. kola. Ešte v stredajšej pre-

dohrávke Šale s DHK Baník Most (20:29) sa definitívne rozhodlo o celkovom víťazovi WHIL. Premiérový triumf si vybojovali hádzanárky DHK Baník aj s Partizánčankou 

Petrou Beňuškovou, ktorá je režisérkou hry nového majstra interligy. Nie je to však jediná trofej v rukách Partizánčanky. Najlepšou kanonierkou súťaže sa tak ako vlani  

stala Klaudia Michnová z HK Slávia DANLOG Partizánske, ktorá tentoraz vsietila 174 gólov. Najúspešnejším tímom v histórii WHIL je so štyrmi triumfmi na svojom konte 

Iuventa Michalovce (2005, 2006, 2007, 2009), po dva majú Slovan Duslo Šaľa (2004, 2008) a DHC Slavia Praha (2010, 2011), jeden rakúske Hypo Niederösterreich (2003), 

HK Britterm Veselí nad Moravou (2012) a DHK Baník Most (2013). Hádzanárky HK Slávia DANLOG Partizánske ukončili svoju púť základnou časťou interligy v pražskom 

Edene, kde domácej Slavii podľahli 27:32, pritom v zápase viedli aj o štyri góly. Zvláštnu príchuť malo stretnutie pre trénera Pražaniek Tomáša Hlavatého, ktorý ešte v 13. 

kole zdolal klub svojho súčasného zamestnávateľa 24:20 z lavičky Partizánskeho. Po 18. kole však odišiel do Prahy.

Klaudia MichnováPetra Beňušková


