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Zážitkový Ježiško„

TOPOĽČANY 
– VEĽKÉ BIELICE

P rí loha Tempa o bohatej histó rii 
130-ročnej „babičky“, železničnej trate 
na strednom Ponitrí  

Postavme mesto
na nohy

Dobrovoľníci z rôznych firiem si vyhrnuli 
rukávy a potvrdili záujem spraviť niečo 
pre iných

Na úpätí 
Araratu

Školáci z Partizánskeho sa s projektom 
Comenius vybrali do krajiny medzi 
Európou a Áziou

Na hranici
nemožného

Jedinečný akrobatický kúsok na kolobež-
ke, o ktorý sa postaral Partizánčan Peter 
Belianský 

s.4 s.12

RÓBERT BEZÁK

:  „Buďte si blízki!“

Viac o návšteve Mons. Róberta Bezáka 
v Partizánskom nájdete na s.3

Tento týždeň sa bude v Parti-
zánskom zdržiavať zážitkový 
Ježiško. ozdáva radosť po celý 
rok a pripomína tak ľu om, že 
na svete je fajn a vždy sa oplatí 
na niečo sa tešiť. Tento týždeň 
sa objaví u nás v meste.
Nikto ho síce nikdy nevidel, no 
d kazov zanechá viacero. Ten 
svoj darček  si nájde každý. 
Vlastne, jedni si ho už našli. 

ar , ktorý k veriacim v Parti-
zánskom prišiel až z talianskeho 
Bussolenga a s ním stretnutie, 
na ktoré tak ľahko nezabudnú. 
Ten alší je obdobou adventné-
ho kalendára. Nie je čokoládový 
a má síce len päť okienok, no 
stojí za to ich otvoriť. Volá sa 
Týždeň zdravia a počas piatich 
dní bude vychádzať v ústrety 
vášmu zdraviu a kondícii. Podo-
týkam, bezplatne.
V noši darčekov sa jeden nájde 
aj pre školopovinných. Ve  čo je 
lepšie ako piatkový poukaz na 
letné prázdniny  Tiež by som 
taký brala   k teda neberiem 
do úvahy alšiu nádielku. Tú si 
budú isto považovať študen-
ti, ktorých v piatok čakajú 
promócie.  ke že na darčeky 
nie sme nikdy starí, jeden si 
v sobotu nájdu seniori. Popu-
lárna športová olympiáda nie 
je o konkurencii, ale o skvelých 
momentoch.  o tie nebude cez 
víkend núdza ani na oslavách 
jubilea železničnej trate Topoľ-
čany  Veľké Bielice.

arčekov bude koncom júna 
neúrekom a ak ste poslúchali, 
ujde sa i vám.  ak nie, máte 
presne pol roka do Vianoc, aby 
ste to napravili. Pekný zážitko-
vý týždeň  

V centrálnej časti mesta prebieha súčasne 
viacero investičných akcií. Práce na zateple-
ní a obnove fasády bočných stien domu kul-
túry, ktoré mali byť ukončené už koncom 
mája, budú trvať ešte zhruba tri týždne. Voči 
realizačnej firme, ktorá stavbu neodovzdala 
do užívania v dohodnutom termíne, bude 
preto mesto postupovať v zmysle uzatvore-
nej zmluvy a omeškanie bude sankcionovať. 
Na Nádražnej ulici, medzi blokmi 647 
a 648, sa nedávno začala výstavba spevne-
ných plôch. Najsk r sme vypílili stromy, 
ktoré zasahovali do stavby a teraz robí-
me zemné a búracie práce. ostaneme sa 
až na podložie, ktoré zhutníme a následne 
budeme postupovať podľa projektu,  pri-
blížil práce stavbyvedúci. Po úprave terénu 
vznikne medzi blokmi okolo 26 odstavných 
miest, ktorých povrch budú tvoriť vegetač-
né tvarovky kvôli lepšiemu odvodneniu plo-
chy.  (Pokračovanie na str. 3)

Júnová 
schôdza MsZ
V pozvánke na nadchádzajúce ro-
kovanie mestského parlamentu sú 
dve dvadsaťštvorky. Ide v poradí 
o 24. riadne zasadnutie Mestské-
ho zastupiteľstva v Partizánskom 
v tomto volebnom období a primá-
tor mesta ho zvolal na 2 4 .  j ú n a . 
Miestom rokovania 25-členného 
poslaneckého zboru je tradične 
veľká zasadačka MsÚ, začína sa 
o 13. hodine a je verejné.

Prichádza 
dovolenka...
Jej kroky počujeme už aj v redakcii. 
Dvere do sveta zážitkov a oddychu 
nám otvorí 8. júla. Na budúci týž-
deň teda pripravujeme už posledné 
preddovolenkové dvojčíslo Tempa 
s uzávierkou 2. júla a s dátumom 
vydania 7. júla. Po dovolenke sme 
k dispozícii našim prispievate-
ľom a klientom v redakcii opäť od 
23. júla. Tempo vyjde v pondelok, 
28. júla. redakcia

Každý mesiac mapuje primátor Partizánskeho Jozef Božik v teréne stav investičných aktivít v meste. Jeho os-
tatný kontrolný deň v 18. júna zahŕňal prehliadku rozpracovaných stavieb, ktoré budú mať vo �nále vplyv aj na 
kvalitu života Partizánčanov. 

Kontrolný deň na stavbách
Viaceré projekty vo �niši, ďalšie v polčase, či v prvej tretine

s.5Príloha
vo vnútri

DO STREDY VO VYSIELANÍ

Po dlhom úsilí sa podarilo - chodník cez železničné priecestie je na svete

Foto: LH Prod.
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TÝŽDEŇ ZDRAVIA 2014
od 23. do 28. júna

Mesto Partizánske v spolupráci s Regionálnym úradom verej-
ného zdravotníctva v Prievidzi, Regionálnym kultúrnym centrom 
v Prievidzi, Úniou nevidiacich a slabozrakých, Zväzom postih-
nutých civilizačnými chorobami, Zväzom telesne postihnutých, 
Zväzom diabetikov, Klubom kardiakov, Ligou proti rakovine – 

Klubom nezábudka, Ligou proti reumatizmu, Miestnym spolkom 
Slovenského Červeného kríža, OZ Prvosienka, OZ Frézia, MO 

JDS, Mestskou umeleckou agentúrou Partizánske, Centrom voľ-
ného času Relax a školami, podporujúcimi zdravý životný štýl, 

vás pozývajú na TÝŽDEŇ ZDRAVIA V PARTIZÁNSKOM, ktorý sa 
uskutoční v dňoch 23. – 28. júna 2014.

PONDELOK (23. jún)
9.00 – 12.00 h PORADŇA NA PODPORU ZDRAVIA

(Klub spoločenských organizácií, denné centrum)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prievidzi - meranie cho-
lesterolu, krvného tlaku, poradenstvo, meranie hladiny cukru v krvi.

9.00 – 13.00 h ZRAKOVÉ POMÔCKY
(Klub spoločenských organizácií, denné centrum)

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO Partizánske 
– výstava, skúšanie a predaj optických a kompenzačných 

pomôcok pre zrakovo postihnutých a sociálne poradenstvo z 
Krajského strediska v Trenčíne.

UTOROK (24. jún)
9.00 – 12.00 h MERANIE CUKRU V KRVI

(Klub spoločenských organizácií, denné centrum)
Zväz diabetikov, ZO Partizánske - meranie hladiny cukru v krvi 

a meranie tlaku krvi.

10.00 – 16.00 h DUŠEVNÉ ZDRAVIE
(bývalá I. ZŠ na Námestí SNP, prízemie, č. dv. 16)

Prvosienka, OZ na podporu duševného zdravia  -  poraden-
stvo a prezentácia výrobkov spojená s predajom.  

11.00 – 13.00 h DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 
DENNÉHO CENTRA FRÉZIA 

– aktivity mladých ľudí s mentálnym postihnutím
(Denné centrum Frézia, Veľká okružná)

STREDA (25. jún)
9.00 – 13.00 h DEŇ MLADÝCH MESTA – NA KOLE-

SÁCH PROTI RAKOVINE
(Námestie SNP)

9.00 – 13.00 h ORTOPEDICKÉ POMÔCKY
(Klub spoločenských organizácií, denné centrum)

ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých Partizánske – po-
radenstvo v sociálnej oblasti, poradenstvo pri používaní a vý-
bere ortopedických pomôcok, výstava ručných prác členov.

14.00 – 16.00 h ARYTMIA SRDCA, 
SLEDOVANIE A LIEČBA

(Klub spoločenských organizácií, denné centrum)
Kardioklub Partizánske – odborná prednáška na tému Arytmia 
srdca, jeho sledovanie a liečba, lektor Mgr. Igor Chamila, pred-

seda Slovenského kardioklubu.  

ŠTVRTOK (26. jún)
9.30 – 10.30 h PRVÁ POMOC PRE VEREJNOSŤ

(Námestie SNP)
Slovenský Červený kríž, územný spolok Topoľčany - ukážky 

poskytovania prvej pomoci.

9.00 – 12.00 h MERANIA
(Klub spoločenských organizácií, denné centrum)

Zväz postihnutých civilizačnými chorobami, ZO Partizánske - 
meranie cholesterolu, krvného tlaku, poradenstvo.  

14.00 – 16.00 h STRES A ZDRAVIE
(Klub spoločenských organizácií, denné centrum)

Liga proti rakovine - Klub nezábudka Partizánske – prednáška 
na tému Stres a jeho vplyv na naše zdravie,

 lektorka PhDr. Ľubica Pastoreková. 
Kuchár bez čapice – motivácia k zdravému životnému štýlu,   

meranie krvného tlaku a množstva tuku v organizme.

9.00 – 15.00 h ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL
(Námestie SNP)

Predaj a prezentácia výrobkov podporujúcich zdravý životný 
štýl v oblasti stravovania, prírodnej a liečivej kozmetiky. 

PIATOK (27. jún)
10.00 – 11.30 h SCLEROSIS MULTIPLEX

(Klub spoločenských organizácií, denné centrum)
Klub sclerosis multiplex Partizánske – poradenstvo o formách 
pomoci pri prekonávaní ťažkostí a zmierňovaní zdravotných 

a sociálnych dôsledkov ochorenia.

SOBOTA (28. jún)
8.00 – 16.00 h IX. ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA DÔCHODCOV

(Športový areál ZŠ R. Jašíka)
MsO a RO Jednoty dôchodcov Slovenska v Partizánskom vás 

pozývajú na športový deň dôchodcov.

Záujem seriózne a obojstranne riešiť problémy s bývaním vo výš-
kovej budove na Námestí SNP 215/7 v Partizánskom ilustruje aj účasť 
nájomníkov na domovej schôdzi, konanej 4. júna vo veľkej zasadačke 
mestského úradu. Prišlo na ňu 23 nájomníkov z celkového počtu 81 
prenajatých bytov. V úvode ich Pavol Dorman, riaditeľ mestskej ne-
ziskovej organizácie Správa majetku mesta (SMM), ktorá tento objekt 
spravuje, informoval o aktuálnom stave v bytovom dome. 

V a o i o ýva z  výš-
kov  v 81 och  o  vr a e 
de   ov e za vore ých. 
Ak l e dlh a o o  a l ž-

ch po e ých  ž va   
pred av e 1  44 94 e r. Týka sa 34 
nájomníkov, z ktorých trinásti uzatvorili 
so SMM splátkový kalendár. V súvislosti 
s touto informáciou vyzval prítomných k 
zlepšeniu platobnej disciplíny. Zároveň 
ich upozornil, že o ci  k or  i 

e d  pl i  vo e povi o i v pla-
e  o ho ale o d  por šo-

va  do ový poriadok  poškodzova  
e ký a e ok  i ar ša  ed-

k  pol ži ie  z ov v ah  
epred žia i  o  z l v  a i 
epo k  hrad  ova ie.    
Primátor mesta Jozef Božik obyvateľov 

výškovej informoval, že uzatvorené byty 
sa nebudú opätovne prenajímať. Naopak, 
počet aktívnych bytových jednotiek bude 
ďalej klesať vysťahovávaním nájomníkov 
pre neplatenie nájomného alebo porušo-
vanie domového poriadku a neprispôso-
bivé správanie. Nájomníci budú vyzvaní k 
presťahovaniu sa na nižšie poschodia, aby 
sa znížili náklady na energie a prevádzku 

bytového domu. Zároveň prítomných in-
formoval o plánovaných aktivitách mesta 
v oblasti bývania i možnostiach výstavby 
nových nájomných domov. Do nich môžu 
byť presťahovaní len v prípade, ak budú 
riadne a načas platiť nájomné za byt 
a služby spojené s jeho užívaním, ako aj 
ďalšie poplatky voči mestu - za komunálny 
odpad a chovanie psa.

Riaditeľ SMM zdôraznil rešpektovanie 
domovníka Pavla Vargu, ktorý dohliada na 
dodržiavanie domového poriadku, čistoty 
a poriadku v celom objekte, nahlasuje 
opravy, pomáha pracovníkom SMM pri 
opravách a doručovaní pošty, informuje 
o problémových nájomníkoch. Vedúci 
údržby SMM Vladimír Marko informoval 
nájomníkov o bezpečnostných dôvodoch 
odstavenia jedného z výťahov a cenových 
ponukách na jeho rekonštrukciu.

Samotní nájomníci žiadali prehodnotiť 
možnosť prerábky osvetlenia schodišťa na 
časovače. Na niektorých poschodiach totiž 
svetlo svieti nielen v prípade potreby, ale 
celý deň i noc. ažovali a a -
o ka  k orý a v l r e pr va 

k edo  a o riadi eľ  
rea oval rozhod  v ahova  

e ova ho po pl  o e  
z l v . r o  po k zali a  a 
o  že o va elia zo . po chodia 
e pra  v polo ých prie o-

roch  a chod ch e eporiadok  
z odpadkov a š ri z pach. Zodpoved-
ná pracovníčka SMM oznámenie prešetrí 
a ak sa situácia nezlepší, nebudú vinníkom 
predĺžené nájomné zmluvy. (b)

Výšková budova v centre Partizánskeho

Nájomníci majú na výber: BUĎ – ALEBO...

DOPYTLIAČILI
Vyšetrovateľ Odboru kriminálnej polície 
z Bánoviec nad Bebravou obvinil zo zloči-
nu nedovoleného ozbrojovania a obchodo-
vania so zbraňami a z prečinu pytliactva 
dvoch mužov vo veku 60 a 61 rokov  zo 
Žabokriek nad Nitrou. V piatok 13. júna v 
podvečer sa dohodli na spoločnej akcii. Na 
poľnej ceste pri lesnom poraste odložili 
skúter a bicykel, šli smerom na Skačany 
a čakali. Pri sebe mali brokovnicu a gu-
ľovnicu. V jej puškohľade sa okolo polnoci 
objavila srnčia zver, na ktorú 60-ročný 
muž vystrelil. Zasiahnutú laň našli pytliaci 
v jačmeni, kde ju strelec podrezal, odral 
a obaja si nabalili mäso do igelitiek. Na 
ďalší deň sa starší z dvojice vrátil po tašku 
s mäsom, a vtedy ho prichytili poľovníci. 
Policajti u pytliakov zaistili guľovú a bro-
kovú zbraň, puškohľad, nože a asi 17 kg 
mäsa. Pri domovej prehliadke u nich našli 
ďalších 20 kg chladného mäsa z diviny, 
v umývadle kúsky mäsa a ruksak zašpi-
nený od krvi z ulovenej zveri. Poľovnému 
združeniu spôsobila „škodná“ škodu 
564 eur. Ani jeden z dvojice nie je drži-
teľom zbrojného preukazu. Vyšetrovateľ 
spracoval návrh na ich väzobné stíhanie.

„PERLY“ 
NA DNE MORSKOM...
Tentoraz to neboli perly v mori, ale na 
dne kúpaliska v Bánovciach nad Bebravou 
platobná karta. V nedeľu 15. júna ju tam 
objavil 19-ročný chlapec a namiesto odo-
vzdania, si ňou uhradil drobné nákup za 
necelých 20 eur. Napriek tomu mu v zmys-
le zákona hrozí trest odňatia slobody až na 
tri roky pri obvinení z prečinu neoprávne-
ného vyrobenia a používania platobného 
prostriedku, elektronických peňazí alebo 
inej platobnej karty. 

V UKRADNUTOM AUTE 
DO VIEDNE
Z prečinu neoprávneného používania 
cudzieho motorového vozidla je obvinený 
30-ročný Peter z okresu Partizánske, kto-
rý si 13. júna v Žabokrekoch nad Nitrou 
na cestu za prácou do Viedne „požičal“ 
Škodu Octávia. Zbadal ju odstavenú 
pred rodinným domom. Neuzamknu-
tú, s kľúčmi v zapaľovaní, s osobnými 
dokladmi majiteľa auta, GPS navigáciou, 
fotoaparátom, autochladničkou a kom-
plet rybárskym náčiním. Nasadol a vydal 
sa na cestu. Do Viedne sa však nedo-
stal, v Trnave mu došla nafta. Auto aj 
s vecami uzamkol, kľúč si vzal so sebou 
a odišiel. 

ol cia pozorň e vodi ov  a  i 
vozidlo vžd  d klad e za kli a 

e ech vali v ňo  veci  k or  l ka-
 zlode ov. okiaľ e o ev h -

 apr. pri za vke a dlhše  
ce e  re a veci prikr  a parkova  
z ad e a r že o  parkovi k . 

o zi e  že došlo k  kr deži a a 
ale o vec  z o orov ho vozidla  
ih e  vola e pol ci .  

ZA KÁVU 
DO VÄZBY 
Poverený príslušník Obvodného oddelenia 
PZ z Partizánskeho  vzniesol ďalšie obvine-
nie pre prečin krádeže. Obvinený 29-ročný 
Partizánčan odcudzil 16. júna v obcho-
de dve kávy v hodnote približne 11 eur. 
Pretože bol za podobný čin už postihnutý 
v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch, 
mu hrozí trest odňatia slobody až na dva 
roky a na základe príkazu sudcu bol vzatý 
do väzby. 
 KR PZ v Trenčíne

Z POLICAJNÉHO ZÁPISNÍKA

Nehody, náhody, 
úmysel

Počas piatich dní, od 13. do 18. júna 
príslušníkom Hasičského a zá-
chranného zboru v Partizánskom 
opäť nehrozila žiadna nuda. Po 
otváraní bytu na Veľkej okružnej v 
Partizánskom 13. júna, za dverami 
ktorého bola dezorientovaná dia-
betička, vyslobodzovali nasledujúci 
deň na tej istej ulici desaťročného 
chlapca, ktorý sa ocitol v zasek-
nutom výťahu na medziposchodí. 
Pätnásteho júna najskôr pred treťou 
hodinou v noci štartovali k požiaru 
škodovky medzi Livinou a Livinský-
mi Opatovcami, pred 18. hodinou 
k horiacej tráve pri hlavnej ceste 
pred Žabokrekmi nad Nitrou, kde 
bol kvôli požiaru odstavený jeden 
jazdný pruh. Horiace odpadky, 
ktoré hasili pri železničnej stanici 
vo Veľkých Bieliciach 18. júna ráno 
pred piatou hodinou, pravdepo-
dobne zapálili bezdomovci. Za 
uvedených päť dní zasahovali hasiči 
a záchranári pri dvoch dopravných 
nehodách, a to 16. júna dopolud-
nia na križovatke Nádražnej a 
Družstevnej ulice v Partizánskom, 
kde sa pri zrážke dvoch osobných 
áut zranila jedna osoba, a 17. júna 
popoludní na odbočke do Veľkých 
Uheriec. Táto nehoda sa zaobišla 
bez zranení, hasičov zamestnalo 
odstraňovanie prevádzkových 
kvapalín vytečených z vozidiel. 
Medonosný hmyz, ktorý sa vyrojil z 
hniezda zo spíleného stromu, hasiči 
odchytili 16. júna na poludnie v 
Kúpeľoch v Malých Bieliciach. (bab)

Hasiči v akcii

Foto: bab
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Utorok 17. júna bol všedným pracovným dňom. Napriek tomu sa v kostole Božského 
srdca Ježišovho v Partizánskom konala svätá omša nevšedného charakteru. Mnoho 
veriacich prišlo o 17. hodine na slávnosť, aby zdieľali výnimočnú radosť.

Výnimočnosťou tejto 
sviatosti bola prítomnosť 
viacerých kňazov ako v bežný 
cirkevný deň. Dvadsaťtri z 
nich si totiž práve v ten deň 
pripomínalo okrúhle 30. 
výročie kňazskej vysviacky. 
Stretnutie seminaristov roční-
ka 1984 z kňazského seminára 
v Badíne je akousi tradíciou, 
uviedol redakcii farár farnosti 
Partizánske - mesto Mons. 
Vladimír Farkaš. Bývalí spo-
lužiaci ju udržiavajú napriek 
tomu, že sú „roztrúsení“ po 
celej krajine, nielen preto, aby 
si pripomenuli študentské 
časy, ale aby spoločne poďa-
kovali za vstup do Kňazského 
povolania. Slávnosti sa nezú-
častnil biskup Banskobystric-
kej diecézy Marián Chovanec, 
ktorý v ten deň slávil 25. 
výročie svojej vysviacky v 
Budínskom seminári. Veria-
cich, ako aj spolubratov však 
nechal pozdravovať. Slávnosť 
celebroval vzácny hosť, Mons. 
Róbert Bezák, ktorý prišiel 
z talianskeho Bussolenga. 
„Vybavil si všetky náležitosti 
v Taliansku na tunajší pobyt. 

hceli sme spoločne po ako-
vať za tých 30 rokov a bolo to 
o tej podstate veci, po akovať 
za to, že sme kňazmi,“ pove-
dal Mons. Vladimír Farkaš. 
V závere svätej omše zazneli 
ďakovné slová, ako aj výzva 
z úst hlavného celebran-

ta Mons. Róberta Bezáka: 
„ k nebudeme žiť s láskou, 
život nemá zmysel.  Nato sa 
ozval silný potlesk veriacich. 
Najčastejšie nám opísali 
svoje dojmy slovami: Bolo to 
silné.  Vzácneho hosťa Mons. 
Róberta Bezáka sme poprosili 
o krátky rozhovor.

Pre redakciu Tempa nám 
zhodnotil vstup do 

kňazskej vysviacky s 
odstupom rokov:

„Ke  som začal ako kňaz 
p sobiť v Brezne... som mal 
24 rokov. Taký krásny vek, 
mladý. Som si myslel, čo 
všetko dokážem, ako sa to 
bude vyvíjať... No, teraz 
mám 54 a  nikdy som 

nepredpokladal, že m žem 
d jsť do situácie, ke  sa 
zrazu ocitnem dokonca v 
cudzej krajine, kde čakám na 
stretnutie s tým d ležitým 
človekom, ktorým je pre 
mňa pápež.  

Nielen v súvislosti s 
odvolaním z postu 

arcibiskupa Trnavskej 
arcidiecézy sa stretol 
s otázkou: Šiel by do toho, 
keby vedel, čo ho čaká? 

„To sa nedá takto povedať. 
To všetko, čo sa nazbieralo 
po častiach... teraz som 
schopný mnoho z toho 
uniesť, nehovorím, že všetko. 

le keby mi niekto bol po-
vedal v tej chvíli, čo všetko 

ma čaká, asi by som sa bol 
naľakal.  

Pre veriacich Rímsko-ka-
tolíckej cirkvi je vzorom 

Kristus. Jeho  nasledovanie 
opísal z vlastnej skúsenosti. 

„Nakoniec ale žiť s Kris-
tom, to je tak... kus aj žiť v 
tieni. V tieni kríža, v tieni 
utrpenia, ťažkosti, nebyť 
prijatý. Takže, ak toto je 
tá pravá cesta Krista, tak 
musím povedať, že naozaj je 
ťažká, náročná. Na druhej 
strane, ale ak ste pozvaný 
žiť s niekým jeho život, je to 
aj česť. Takže beriem to z tej 
strany, že je to ťažká česť, 
ktorú teraz žijem.

V súčasnosti je titulova-
ný ako emeritný arcibis-

kup, čo znamená akoby na 
„dôchodku“. Spýtali sme 
sa teda na jeho aktuálnu 
činnosť. „Ja sa ako na 
d chodku nechcem cítiť. 

hcem žiť aktívnym životom, 
ktorý mi je umožnený v tom 
priestore, a teda aj v tých 
rámcoch, ktoré mám. Takže 
sa snažím zachovať si ten 
rozmer života v takej 
starostlivosti aj o to 
racionálne, že študujem, v 
starostlivosti aj o seba – 
športujem, starostlivosti o aj 
vzťahy – ke  ma kdesi 
pozvú, tak rád tam idem...

V z vere šho roz-
hovor  zopakoval lov  
zo v e  o še  Bu te si 
blízki  dl

RÓBERT BEZÁK
:  „Buďte si blízki!“

Správa majetku mesta
Správa majetku mesta, n. o., Partizánske, Ul. 29.augusta 
1191/51, oznamuje svojim klientom ako správca bytov a nebyto-
vých priestorov zmenu pracovnej doby. Počas mesiacov la a 
a a i vo e z leži o i v av e od .  do 14.  h. 
Pohotovostná služba a stránkové dni zostávajú nezmenené.

Mestská umelecká agentúra
Zmenu pracovnej doby počas letných mesiacov avizuje aj 
Mestská umelecká agentúra v Partizánskom. V júli a augus-
te zastihnete jej zamestnancov v do e k l r  od .  
do 14.  h  o dova do  k l r  de o vore  
až do 18.  h.

Mestská knižnica
Obozretní by mali byť aj návštevníci e ke  k iž ice. 
Tá bude počas dvoch letných mesiacov otvorená iba v pra-
covných dňoch, a to od 8.  do 1 .  h. Počas čerpania 
dovolenky v dňoch od 28. júla do 8. augusta bude knižnica 
zatvorená.

Pracovisko Sociálnej poisťovne 
v Partizánskom:
Rozšírené stránkové a úradné hodiny
Sociálna poisťovňa, pobočka Topoľčany oznamuje svojim 
klientom, že v záujme zlepšenia a skvalitnenia poskytovaných 
služieb v zmysle zákona  č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 
s účinnosťou od . a 14 rozširuje stránkové dni a úradné 
hodiny na vysunutom pracovisku v Partizánskom nasledovne:

Foto: MTP

(Dokončenie z 1. strany)
Vypílené dreviny bude mesto alter-
novať novou výsadbou. Pribudne tiež 
vydláždená plocha pre kontajnery 
a chodník v dĺžke približne 28 metrov, 
od radových garáží až ku spojnici 
s chodníkom na Nádražnej ulici. 

Investície 
do chátrajúcich objektov
Bývalá slobodáreň č. 8 a budova nedo-
končeného nového kultúrneho domu 
pri kine sú ďalšie stavby v centre mes-
ta, na ktorých napredujú rekonštrukč-
né práce. Dlhodobo chátrajúce objekty 
mesto odpredalo a noví majitelia ich 
prestavujú na bytový dom a športo-
vo-spoločenské zariadenie. 
V budove bývalej slobodárne, v ktorej 
má vzniknúť 32 malometrážnych 
bytov, sa momentálne robia tesár-
ske práce a betonáž schodísk. I keď 
investor na čas väčšinu robotníkov 
stiahol pracovať do iného regiónu, 
decembrový termín dokončenia 
stavby podľa neho ohrozený nie je. 
O aktuálnom stave prác informoval 
aj stavbyvedúci budúceho športo-
vo-spoločenského centra, ktorého 
súčasťou bude aj ubytovacia časť: 

okončili sme deliace stropy, položili 
sme stratené debnenie, pripravujeme 
armatúry a čakáme na podporné 
nosníky, aby sme mohli začať s 
betonážou. V druhej, ubytovacej časti 
riešime priečky a výmurovky okien.  
Prestavba budovy by mala byť podľa 
zmluvy o predaji hotová najneskôr 
v roku 2016.  

Bez povšimnutia nezostal počas 
kontrolného dňa nový vzhľad mestskej 
budovy na Námestí SNP pri tržnici, 
ktorej časť zrekonštruoval súkromný 
podnikateľ na predajňu zmrzliny. 
Do vynovenia a úpravy druhej časti 
budovy plánuje investovať čoskoro aj 
majiteľ susednej predajne pekáren-
ských výrobkov.   

Projekty v ďalších 
mestských častiach
Investície mesta smerujú aj do projek-
tov v ďalších mestských častiach. Rušno 
majú v týchto týždňoch obyvatelia Rieč-
nej ulice na Štrkovci, kde Západosloven-
ská distribučná, a. s. začala prekládku 
vzdušných vedení do zeme. Mesto sa 
pripojilo k tejto akcii, nakoľko potrebu-
je vyriešiť rozvody verejného osvetlenia 
a mestského rozhlasu. To znamená, že 
na iečnej ulici, v d žke asi 600 metrov, 

pribudne 12 nových st pov verejného 
osvetlenia a takisto sa bude nanovo 
riešiť mestský rozhlas,  vysvetlila pred-
nostka MsÚ Dáša Jakubíková. 
Už koncom mesiaca však utíchnu 
pracovné stroje v Návojovciach, kde 
mesto buduje suchý polder s krytým 
odvodňovacím kanálom. V súčasnej 
dobe sa dorába betonáž odkrytého 
kanála, po ktorej budú nasledovať 
posledné terénne úpravy. 
V deň kontrolného výjazdu bola vo finál-
nej fáze tretia etapa rozšírenia urnového 
hája na cintoríne na Šípku, kde pribudlo 
167 nových urnových schránok.
K definitívnemu ukončeniu sa blíži 
aj výstavba chodníka cez železničné 
priecestie pri Kau ande. Od 24. do 
27. júna by však mali vodiči aj chodci 
pri jeho prechode zvýšiť pozornosť, 
pretože nebude fungovať výstražné 
svetelné zariadenie a premávku bude 
koordinovať strážnik trate. Železnič-

né priecestie by malo byť opäť plne 
funkčné, aj vrátane nového chodníka, 
už 30. júna.   

Zastávka v nemocnici 
aj na Bezručovej
Prestavuje a renovuje sa aj za múrmi 
Nemocnice s poliklinikou v Partizán-
skom. Jej nájomca, Nemocnica na 
okraji mesta, n. o., člen spoločnosti 
Svet zdravia, investuje do rozsiahlej re-
konštrukcie a modernizácie oddelenia 
anestéziológie a intenzívnej medicíny. 
V týchto priestoroch sa bude v budúc-

nosti odohrávať všetka intenzívna sta-
rostlivosť nemocnice. Budú sa tu riešiť 
stavy, ktoré si vyžadujú intenzívnu 
starostlivosť, či už chirurgickú, neuro-
logickú alebo internú. de nám týmto 
projektom  najmä o skvalitnenie čin-
ností, skoncentrovanie techniky, per-

sonálu a o zlepšenie spolupráce medzi 
lekármi, ktorí vykonávajú intenzívnu 
starostlivosť,  zdôraznil námestník pre 
liečebno-preventívnu starostlivosť NsP 
Gabriel Krbúšik. 
V harmonograme kontrolného dňa 
bola po prvý raz zahrnutá aj zastávka 
na Bezručovej ulici, kde ešte pred 
časom stála budova bývalej materskej 
školy. Nevyužívaný objekt mesto pre-
dalo súkromnému investorovi, ktorý 
na jeho mieste plánuje vybudovať 18 
prevažne 3-izbových rodinných domov 
v dvojradovej zástavbe. Teraz robíme 
terénne úpravy, vykopávky p vod-
ného vedenia a čistenie po zbúraní 
objektu. Pokiaľ p jde všetko, ako 
má, zhruba do pol roka by sme chceli 
vytiahnuť hrubé stavby,  uviedol 
stavbyvedúci. www.partizanske.sk
 Foto: ek

Rozkopávka na Riečnej ulici

Z júnového kontrolného dňa primátora na stavbách
Viaceré projekty vo �niši, ďalšie v polčase, či v prvej tretine

ZMENY PRACOVNEJ DOBY

Bližšie informácie 
nájdete na webovej 
stránke Sociálnej 
poisťovne www.
socpoist.sk.

pondelok 8.00 – 15.00 h
utorok 8.00 – 15.00 h
streda 8.00 – 16.00 h
štvrtok bez úradných hodín 
 pre klientov
piatok 8.00 – 14.00 h

Na cintoríne na Šípku pribudlo 167 nových urnových schránok

Mestská televízia PartizánskeMestská televízia PartizánskeMestská  Televízia  Partizánske

LIVE
STREAM

www.respublica.skwww.respublica.skwww.respublica.sk

OD STREDY VO VYSIELANÍ
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Niekoho to len baví a niekto mal to šťastie, že mu osud nadelil talent. V obi-
dvoch prípadoch však platí, že úspech nezostáva bez povšimnutia. 

Mladí a úspešní žiaci základných a stred-
ných škôl v Partizánskom sa stretli v stredu 
18. júna v Klube spoločenských organizácií 
s primátorom mesta Jozefom Božikom. 
Z jeho rúk si prevzali ocenenia za dosiah-
nuté úspechy na okresnej, krajskej, ale aj 
celoslovenskej úrovni. Pri odovzdávaní 
spomienkových darčekov asistoval aj vi-
ceprimátor Vladimír Ladziansky. Celkovo 
bolo ocenených 50 mladých ľudí, ktorí do-

siahli úspechy vo vedomostných olympiá-
dach, v rámci projektov SOČ, ale aj v špor-
te. Svojimi výsledkami nielen dokazujú, že 
poctivou prácou ako osobnosti rastú a zís-
kavajú svoju výnimočnosť, ale aj výborne 
reprezentujú svoje mesto -  Partizánske. 

Ocenení boli v Partizánskom žiaci zo ZŠ 
Rudolfa Jašíka A drea vecov  a a 

ak kov , zo ZŠ Radovana Kaufmana 
Dia a T r ekov  er  G li  zo 

ZŠ na Veľkej okružnej L cia iakov  
o a a dr šov  Iva a Bi aro -

v  zo ZŠ vo Veľkých Bieliciach L cia 
Le elov  Le ka Bara ov  zo ZŠ 
na Malinovského ulici Nia Vac l iako-
v  A dre  Gr a  zo ZUŠ ri a 

olzap elov  Ale a dra Vl kov  
z Gymnázia Va e a ra kov  A a 

orov  Da a a r kov  oze  
r a  rik Neda  Z za a lava -

kov  arek opiar  Zde ko epa  
Ni a ro kovi ov  ar i  iške e  
Na lia vecov  zo Spojenej školy To-

š Vl ko  ra  op l  oze  epka  
e er Belia ký  L k š G a  a rik 

Led ický  ri i  ar i kovi  -
dre  eši a  Nikola iškov  Iva a 

i rov  Z za a oh  De i a 
God lov  a o a  e r k  Adria a 
Val škov  Adria a kolekov  a-
rek Belica  ri a kodkov  Ve-
ro ika a alov  i o a Be icov  
Ale a dra Dovi i ov . Za športové 
úspechy v tenise získal ocenenie ichael 

koda. Bedmintonový klub nominoval na 
ocenenie Zi  lava kov  arol  
A  e kov  Na  orv hov  a 

a ela Iva k  a basketbalový oddiel 
ISKRA Ti ora oprd . 

 Text a foto: ek

Talentovaní a úspešní

Koncom mája zvolal starosta 
Veľkého Klíža do kultúrneho 
domu zástupcov spoločenských 
organizácií pôsobiacich v obci, 
mužskú spevácku skupinu, zá-
stupkyne spevokolu Chor de 
Clus a niekoľkých jednotlivcov, 

ktorí svojimi aktivitami pri-
spievali a prispievajú ku kul-
túrno-spoločenskému životu 
obce. Dôvodom bola návšteva 
redaktorov Slovenského roz-
hlasu a nahrávka relácie Zvony 
nad krajinou. Hana Michalčí-

ková a Peter Buček boli milo 
prekvapení záujmom všetkých, 
ktorí prišli a ochotne odpoveda-
li na otázky. Osviežením milého 
a spontánneho stretnutia bola 
mužská spevácka skupina, spie-
vali samozrejme aj členky zo sú-
boru Chor de clus. A nahrávalo 
sa nielen v interiéri, ale aj v ex-
teriéri. Kroky rozhlasových re-
daktorov smerovali k jednému 
z najznámejších klížskych vče-
lárov, k pamätníkovi čias druhej 

svetovej vojny, rezbárovi mo-
numentálnych drevených sôch 
a tiež k umeleckému stolárovi. 
V sprievode domácich redak-
torov Nového Clusu a starostu 
Jozefa Bielicha si prezreli ro-
mánsky kostolík, farský kostol, 
poklonili sa pamiatke význam-
ného slovenského spisovateľa 
Ladislava ažkého pri jeho hro-
be. Všetko dopĺňalo hovorené 
slovo. Návšteve zo Slovenské-
ho rozhlasu sa potešili aj deti 

v miestnej mater-
skej škole. Spontán-
nosť a úprimnosť 
stretnutia len pod-
čiarkli očakávanie 
odvysielania relá-
cie. Stalo sa tak za-
krátko. Hodinovú 
reláciu Zvony nad 
krajinou ste mohli 
počuť na vlnách Slo-
venského rozhlasu 
Rádia Regina Bra-
tislava dopoludnia 
v nedeľu 8. júna.
 Peter Maťašeje

Zvony nad klížskou krajinou

Zamestnanci súkromných �riem vymenili na jeden deň 
svoju náplň práce za plechovice s farbami, štetce, hrable 
či iné pracovné nástroje. Oslovení myšlienkou pomáhať a 
prispieť na dobrú vec sa stali súčasťou najväčšieho podu-
jatia �remného dobrovoľníctva na Slovensku a v strednej 
Európe s názvom Naše mesto, ktoré každoročne spája 
dobrovoľníkov a neziskové organizácie s �rmami.

Ploty ožili farbami
Do dobrovoľníckej akcie sa 
13. júna v Partizánskom zapo-
jilo 95 dobrovoľníkov, ktorí po-
čas dňa skrášľovali areál troch 
objektov. Obnovu náterov si 
vyžadovalo oplotenie v areá-
li Nemocnice na okraji mesta, 
n.o., v Partizánskom pri det-
skom oddelení. Päťdesiatpäť 
dobrovoľníkov neváhalo pomôcť 
s natieraním plotov, ale aj čiste-
ním trávnatých plôch parku, aby 
sčasti spríjemnili pobyt pacien-
tom a návštevníkom nemocnice. 
Ďalších 30 dobrovoľníkov sa 
pustilo do natierania 350 met-

rov dlhého oplotenia okolo špor-
tového areálu ZŠ Rudolfa Jašíka 
na Obuvníckej ulici. Tretia akti-
vita prebiehala v MŠ na Topoľo-
vej ulici vo Veľkých Bieliciach, 
kde desiati dobrovoľníci taktiež 
aspoň farebne vynovili oplotenie 
tunajšej materskej školy. 

Prišli a pomohli 
vďaka Nadácii Pontis

Možnosť pomôcť mestu, v kto-
rom dobrovoľníci žijú a pra-
cujú, existuje vďaka Nadácii 
Pontis. Pontis znamená v pre-
klade most a naším cieľom je 
premostiť dobrovoľníkov a ne-

ziskové organizácie s rmami 
a vytvoriť tak medzi nimi dobré 
partnerstvo a susedstvo,  pre-
zradila programová koordiná-
torka Nadácie Pontis Slavomíra 
Urbanová. Zamestnanci firiem 
sa môžu priamo prihlasovať na 
ponúkané aktivity cez nadáciu. 
Ako ďalej uviedla, inšpiráciou 
pre vytvorenie podujatia tohto 
charakteru bola akcia New ork 
Cares, kde sa v určitý čas v roku 
spoja ľudia z firiem a verejnosti, 

aby upratali svoje okolie, alebo 
sa postarali o objekty, ktorým 
sa nemôžu venovať počas práce. 
Na Slovensku 6500 dobrovoľní-
kov postavilo 14 miest na nohy 
manuálnymi aktivitami, alebo 
venovalo svoj čas a skúsenosti 
seniorom, postihnutým ľudom 
či ľuďom bez domova. Početná 
účasť je potvrdením toho, že zá-
ujem urobiť niečo pre iných sa 
ešte z našich životov nevytratil. 
 Sandra Čaprnková

Z penziónu na výlet 
Tisíce dobrovoľníkov z firiem a z verejnosti sa každý rok zapá-
jajú do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva nielen 
na Slovensku, ale aj v strednej Európe - Naše mesto. V piatok 
13. júna sa trinásť dobrovoľníkov vybralo do Penziónu Jeseň 
v Malých Kršteňanoch, aby zamestnancom pomohlo zorganizo-
vať výlet do Bojnej. Šestnásť babičiek a deduškov, šesť z nich na 
vozíkoch, si s ich pomocou prezreli malú zoologickú záhradu, 
pokochali sa prekrásnou prírodou a ochutnali vynikajúce bryn-
dzové halušky.  Text a foto: Milan Škvarenina

Rezbár Marián Dobiaš (vľavo) predstavoval ukážky zo svojej tvorby 
v rozhovore s redaktorom Petrom Bučekom. Foto: Peter Maťašeje

Nadácia PONTIS v Partizánskom
: Postavme naše mesto na nohy

Foto: MTP

Redaktorka Nového Clusu Tatiana Sasková 
(vpravo) odpovedá na otázky Hany Michal-
číkovej Foto: Dana Smatanová
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Myšlienka na tento týždeň

Blahoželáme

Program kina a klubu

Čo je dôležité pre Ondřeja Brzobohatého? 
Rodina, život, vzťah – ale aj práca. Premýšľanie nad tým, 
čo a ako robiť, čo možno najlepšie, najpoctivejšie. A tešiť sa. 
Niekde som čítal, že šťastie je, keď človek má čo robiť, má 
koho milovať a má sa na koho tešiť. Ja spĺňam všetky tie tri 
kritériá, čiže som šťastný...,

povedal hudobník, skladateľ, dirigent, spevák, textár, 
herec, moderátor pre TV OKO č. 24/2014

Meniny oslávi  J á n ,  T a d e á š ,  O l í v i a ,  A d r i á n a ,  
L a d i s l a v ,  L a d i s l a v a ,  B e á t a ,  P e t e r ,  P a v o l ,  P e t r a ,  

P a v l a  a M e l á n i a .

Festival v Nedanovciach
Dychová hudba Nedanovčianka a Obecný úrad Neda-

novce srdečne pozývajú všetkých priateľov dychovej hudby 
na 11. ročník festivalu dychoviek v Nedanovciach. Konať sa 
bude pri príležitosti 670. výročia prvej písomnej zmienky o 
obci Nedanovce. Uskutoční sa v nedeľu 9. a so začiat-
kom o 15.30 hodine v príjemnom prostredí areálu Kultúrne-
ho domu v Nedanovciach. Na festivale vystúpia Boboťanka 
z Bobotu, Chynorianka z Chynorian, Nedakoňanka z Ne-
dakoníc (ČR) a domáca Nedanovčianka. Pre návštevníkov 
festivalu bude pripravené pestré občerstvenie. 

Panoramatické kino Partizánske
 23. júna – pondelok o 19. h – KROK DO TMY
 24. júna – utorok o 16.30 h – POSLEDNÝ VRCHOL
 24. a 25. júna – utorok a streda o 19. h – WTF
 26. až 30. júna – štvrtok až pondelok o 19. h – TRANS-

FORMERS 4.: ZÁNIK

In£nity CLUB
 27. júna – piatok – INFINITY FRIDAY NIGHT
 28. júna – sobota – VIDEOPARTY BY DJ JULO alias 

PYTHON

Študentov podporili absolventi
Baťovej školy práce

Na hodinách aplikovanej ekonómie sa tretiaci Spojenej ško-
ly v Partizánskom, o. z. Obchodná akadémia venovali celý 
školský rok vlastnej študentskej firme UTILIT . 
Na vlastnej koži sme si vyskúšali nástrahy podnikania. 

Našu podnikateľskú  činnosť podporil aj Partizánčan 
Vladimír Slivka. Bol naším konzultantom a pripravil si pre 
nás prednášku, kde zhrnul svoje skúsenosti z podnikania. 
Porozprával o mnohých krajinách, s ktorými rma, v kto-
rej p sobil, nadviazala obchodné vzťahy. Medzi nimi boli 
napríklad Južná frika, ína, usko či Ukrajina. ozve-
deli sme sa, ako fungujú rmy vo svete a akým sp sobom 
sa nadväzujú obchodné vzťahy medzi podnikmi z celého 
sveta.  jeho rozprávania sme si odniesli veľa poznatkov 
z reálneho sveta podnikania, ktoré sa nám m žu zísť. 
Program aplikovaná ekonómia podporili okrem Vladimíra 
Slivku aj alší členovia Klubu absolventov B P. akujeme 
im za pomoc.  Veronika Kollárová, prezidentka UTILITÉ

Ďalšia zastávka s Comeniom 
:  na úpätí Araratu

Projekt Comenius From Footprint 2 Fingerprint – Kids 4 a Green 
Tomorrow tentoraz zavial troch žiakov a dve učiteľky zo ZŠ 

na Malinovského ulici v  Partizánskom až na východ Tu-
recka, na úpätie bájnej biblickej hory Ararat. Témou tohto 
projektového stretnutia bola solárna energia, na ktorú 
sme sa už vopred pripravovali na hodinách formou pro-
jektového vyučovania. Zistené výsledky sme odprezen-

tovali v anglickom jazyku na klimatickej konferencii v  tu-
reckom Igdire. Ale poďme pekne po poriadku...

Medzi Európu a Áziou
Našou prvou zástavkou po dvoch hodi-
nách letu z Viedne bol 21. mája Istanbul. 
Zažiť obchodovanie a zjednávanie na 
Grand bazári, vstúpiť do Modrej mešity 
či obdivovať veľkoleposť Hagie Sofie – 
starobylého kresťanského Chrámu Božej 
múdrosti, neskôr mešity a dnes múzea – 
je neopakovateľný pocit. Ale najväčším 
zážitkom pre nás bola plavba po Bospo-
re. Obklopení z jednej strany Európou 
a z druhej strany Áziou sme sa nechali 
unášať atmosférou Orientu. Noc sme 
strávili v tomto rušnom meste a ráno sme 
opäť absolvovali dvojhodinový let do vý-
chodotureckého Igdiru.

Igdir je asi osemdesiattisícové mesto povest-
né pestovaním broskýň, jeho symbolom je 
bocian. Hneď od prvého momentu cítite, že 
ste v inom svete. Moderné stavby a asfaltové 
cesty sa miešajú s prašnými cestami a chátra-
júcimi domami. Miestne obyvateľstvo tvoria 
Turci a tureckí Kurdi. Dominantou mesta 
je mešita, z ktorej sa päťkrát denne ozýva 
hlasné volanie muezína. Je to neopakova-
teľný zážitok hlavne vtedy, keď je váš hotel 
v tesnej blízkosti mešity a prvá modlitba sa 
začína o 3.35 ráno. Nebola to však jediná vec, 
na ktorú sme si museli zvykať. Ocitli sme sa 
v mužskom svete – predavači, upratovači, 
čašníci – ženy medzi seba nevpustili. 

Populárna solárna energia
Tureckí žiaci, učitelia i rodičia nás prijali 
veľmi srdečne a počas celého pobytu nás 
obdarúvali svojou pozornosťou a pohos-
tinnosťou. Spolu s nórskymi a nemeckými 
priateľmi sme sa v Turecku cítili naozaj 
dobre. V škole sme mohli čerpať inšpiráciu 
z práce žiakov i učiteľov. Zúčastnili sme sa 
prehliadky ročníkových projektov, kde žia-
ci základnej školy sami prichádzali s rôz-
nymi praktickými zlepšeniami v oblasti 
matematiky, chémie či fyziky. Zistili sme, 
že solárna energia je v tejto časti Turecka 
veľmi populárna a väčšina domov má so-
lárne kolektory. Navštívili sme aj modernú 
vodnú elektráreň či soľnú baňu.

Za ostnatým drôtom
Život spätý s prírodou sme však v plnej 
miere mohli pozorovať za bránami Igdiru, 
cestou k hore Ararat. Pastieri žijúci v jur-
tách, pasúci svoje stáda, dotvárali kolorit 

krajiny. Ararat sa pred nami vynáral v opa-
re. Je to posvätná hora Arménov ležiaca na 
území Turecka. Traduje sa, že na nej pristál 
Noe so svojou archou. Je však aj prame-
ňom sporu medzi Arménskom a Tureckom. 
Hranica medzi týmito dvoma krajinami je 
uzatvorená a strážená vojakmi, lemuje ju 
ostnatý drôt. Z Igdiru je vzdialená necelých 
20 km, ale ak by ste tam chceli ísť, musí-
te ísť cez Gruzínsko. Blízko je aj Irán – 60 
km. Mali sme možnosť na vlastné oči vidieť 
túto hranicu a iránske strážne veže. V tej-
to oblasti je zvýšený počet vojakov, jedna 
hliadka zastavila aj náš autobus. Zvyknutí 
na voľný pohyb a otvorené hranice sme 

mali chvíľami zmiešané pocity. Výprava 
do Igdiru bola naozaj výpravou za hranice 
všedných dní. Dvadsiateho ôsmeho mája 
sme sa šťastne vrátili domov.

 Martina Boratková

Štyritisíc kilometrov po európskych metropolách

Paríž a Londýn očami Žabokrečanov
V každom z nás drieme 

túžba po nových zážitkoch. 
Chceme spoznávať nové kra-
jiny, prežiť niečo výnimočné. 
Túžba vidieť niečo nové hnala 
aj deti zo ZŠ v Žabokrekoch 
nad Nitrou, ktoré sa rozhodli 
navštíviť európske metropoly 
Paríž a Londýn. Viac ako rok 
pripravoval tento výlet pán 
učiteľ Kučerka, no kvôli zdra-
votným problémom ho  na-
pokon nemohol absolvovať. 
Deviateho júna sa výletníci na-
lodili pred školou do autobusu 
smer Paríž. Privítal nás sychra-
vým počasím, no ani to nás ne-
odradilo od prehliadky mesta. 
Prezreli sme si Pantheón, uni-
verzitu La Sorbonne, úžasný 
chrám Notre Dame, Víťazný 
oblúk a putovanie sme ukonči-
li na najvyššom bode Paríža pri 
Bazilike Sacre Coeur. Na ďalší 
deň nás čakala najväčšia atrak-
cia - Eifellova veža, plavili sme 
sa po Seine a navštívili Louvre, 
kde sme všetci, samozrejme, 
chceli vidieť slávnu Monu Lisu. 
Z prístavného mesta Calais 
sme sa presunuli trajektom  
do Anglicka. Plavba bola krás-
na, mnohí sme niečo také ešte 
nezažili. V slnečnom Londýne 
sme začali prehliadku v jeho 
juhovýchodnej časti Green-
wich na nultom poludníku, 

potom náš autobus zakotvil pri 
moste Tower Bridge a pevnosti 
Tower of London. Na malom 
námestí sme ochutnali národ-
né jedlo Angličanov - fish and 
chips. Čakala nás posledná 
atrakcia dňa - múzeum vosko-
vých figurín, na ďalší deň Lon-

dýnske oko - London Eye. Z 
jeho kabínky sme mali Londýn 
ako na dlani. Neobišli sme ani 
jeden zo skvostov mesta - Big 
Ben, estminsterskú katedrá-
lu, Buckinghamský palác, Ná-
rodnú galériu, Britské múze-
um, a samozrejme, ani známu 

nákupnú ulicu - Oxford street. 
Cestou späť cez eurotunel 
previezol náš autobus popod 
more vlak. Koľko  kilometrov 
sme vlastne za celý čas prešli  
Páni šoféri to vedeli presne - 
4 046 km. 

  Text a foto: Alica Málišová

Na pravom tureckom bazári

Chlapci zo šípockej školy pred Modrou 
mešitou

Projekt Comenius From Footprint 2 Fingerprint – Kids 4 a Green 
Tomorrow tentoraz zavial troch žiakov a dve učiteľky zo ZŠ 

na Malinovského ulici v  Partizánskom až na východ Tu

jektového vyučovania. Zistené výsledky sme odprezen
tovali v anglickom jazyku na klimatickej konferencii v  tu

reckom Igdire. Ale poďme pekne po poriadku...

Tento školský rok naši žiaci vycestovali za 
svojimi spolužiakmi do Francúzska, Ne-
mecka, Nórska a Turecka. Komunikovali 
bez problémov v anglickom jazyku, vede-
li v ňom odprezentovať aj odborné témy, 
v aka projektovému vyučovaniu, partner-
skému učeniu a učeniu v súvislostiach zís-
kali mnoho nových vedomostí a zručností 
pre život a ich alšiu kariéru. Vždy vzorne 
reprezentovali našu školu, mesto i vlasť. a 
to patrí veľká v aka všetkým, ktorí im pri 
tom pomáhali – učiteľom, rodičom, spolu-
žiakom.  aj všetkým, ktorí nás akýmkoľ-
vek sp sobom počas našich ciest podporo-
vali. akujeme.
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Nemocnica s poliklinikou, n.o.

Partizánske

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

Vitajte
medzi nami!

be
h 

zo
 ž

iv
ot

a

ZDRAVOTNÍCKA POHOTOVOSŤ

Vraví sa, že ženy sú domýš-
ľavé. Páni tvorstva ale viac. 
Stačí, ak po nich hodíte 
milý úsmev, pohľad do očí 
je o stotinku sekundy dlhší 
a  sú namäkko. Vaše slušné 
vychovanie, profesionálne 
správanie sa k ľuďom, vy-
plývajúce aj z vášho posta-
venia v zamestnaní si začnú 
vysvetľovať ako čosi viac 
– osobný záujem, sympatie, 
či nebodaj, lásku na prvý 
pohľad. Našuchoria sa ako 
moriaci a myslia si o svojej 
neodolateľnosti bohviečo.
Náhoda chcela, že trojici ka-
marátok sa prihodila navlas 
podobná situácia. Na prste 
sa im ešte neligoce obrúčka, 
no ako sa zvykne vravieť, aj 
keď ju máte, nie je to ešte 
telesná chyba. Každá z nich 
prišla služobne do kontaktu 
s mužmi, ktorých očarilo 
ich vyžarujúce uidum, 
a pohroma bola na svete. 
Upäli sa na ne až chorobne. 
Prenasledovali ich v zames-
tnaní neustálymi telefo-
nátmi, drobnými prejavmi 
pozornosti – kvietkom, 
čokoládou, pozvaniami na 
kávičku. A pretože sú to 
dobre vychované mladé 
dámy, nedokázali im z 
mosta-doprosta povedať – 
Neotravuj, daj mi pokoj, 
nemám záujem... Zo strany 
dotieravcov bol však až 
chorobný záujem.
Kolegovia si ich začali 
doberať, na akých maniakov 
to natrafili, striehnuť na 
telefonáty neúnavných ctite-
ľov, vymýšľať tie najneuve-
riteľnejšie výhovorky, prečo 
nie sú práve zastihnuteľné, 
na to, kedy sa nápadníci 

zjavia v okruhu sto metrov. 
A tí neoblomne krúžili ako 
jastraby. 
 a, pozri, ten chlap je 

tu zas  - zasyčala medzi 
pery Veronika, keď cestou 
na obed zbadala z diaľky 
blížiacu sa pohromu. Drgla 
do kamošky a vyhodili 
smerovku mimo cieľa 
svojej cesty, len aby sa vyhli 
dotieravému ctiteľovi. Ten 
si však na svoju obeť počkal. 
Darmo nakúkali pri východe 
z reštaurácie, či je vzduch 
čistý. Ukrýval sa v zákutí 
stromov a z lavičky sledoval 
celý priestor námestia, len 
aby mu Veronika neunikla. 
A znovu tá istá obohraná 
pesnička – Prečo si mi ne-
zavolala, prečo si mi neod-
písala, kedy sa stretneme...
Na ďalší deň, keď museli 
s kamoškou hľadať úkryt 
v lekárni, len aby sa vyhli 
stretnutiu s namýšľajúcim 
si seladónom, trojica oblie-
haných obetí razantne roz-
hodla – osť  Takto to alej 
nem že ísť. Tým chlapom 
musíme raz a navždy dať 
najavo, že nestojíme o ich 
pozornosť. 
Kolegom v práci dali tiež 
patričné inštrukcie: Pre 
žiadneho z nich tu nie sme 
a ani nebudeme. k sa ozvú 
v telefóne, povedzte im, že 
sme odišli na zahraničnú 
služobnú cestu.  ak sa 
budú pýtať, kedy sa vráti-
me, povedzte – nikdy. 
Po čase telefonáty a vyčká-
vanie pred úradom ustalo. 
Odmietnutým nápadníkom 
asi konečne došlo, že z tohto 
mráčka pršať nebude...
 (bab)

Dotieravci

Rýchla lekárska záchranná služ-
ba – el. 1  a 11  pohotovostná 
lekárska služba - 49 4 1  am-
bulancia lekárov pohotovostnej 
služby 49 1 9.

oho ovo  lek rov je v pracov-
ných dňoch od 15.30 do rána 7.00 
h, v sobotu, nedeľu a počas sviatkov 
nepretržite. V ar iz ko  je 
v stredisku ambulancií na Hrnčí-
rikovej ulici a pre deti je v NsP v 
detskom oddelení, v B ovciach 

ad Be ravo  je v hlavnej budo-
ve NsP. oho ovo  o a ol -

ov v Partizánskom je zrušená, v 
Bánovciach nad Bebravou je v hlav-

nej budove NsP do 13. hodiny.
oho ovo  lek r  zabezpe-

čuje v ar iz ko  Lekáreň 
Sunpharma v Kau ande v čase od 
8. do 20. hodiny. V B ovciach 

ad Be ravo  (v pracovných 
dňoch od 15.30 do 18.00 h, v so-
botu, nedeľu a cez sviatky od 8.00 
do 18.00 h) pohotovosť zabezpe-
čuje od 23. do 27. júna Lekáreň 
sv. Kataríny na Ulici M. R. Štefá-
nika, 28. júna Lekáreň sv. Lukáša 
na Záfortni, 29. júna Lekáreň sv. 
Kataríny na Ulici M. R. Štefánika 
a 30. júna Lekáreň Zornica na Tex-
tilnej ulici.   

Eliška Jankulová zo Žabokriek nad Nitrou pri 
narodení 16. júna vážila 3360 g a merala 50 cm. Z 
prvého bábätka sa tešili rodičia Ivana Žuchovská a 
Jozef Jankula. 

Lilien Macková z Klátovej 
Novej Vsi prišla na svet 14. júna 
s váhou 2940 g a dĺžkou 49 cm. 
Šťastných urobila rodičov Marti-
nu Halmovú a Filipa Macka.

Simona Schronerová z Partizánskeho svojí m 
príchodom na svet potešila mamičku Katarínu, 
otecka Milana a dvojročnú sestričku Rebeku. V deň 
narodenia, 13. júna vážila 3740 g a merala 52 cm.

Karolína 
Slováková 
z Bošian sa 
prihlásila na 
svet 14. júna 
len rok a pol 
po svojom 
bračekovi Ada-
movi. Vážila 
3440 g a me-
rala 52 cm. 
Z dcérky sa 
tešia rodičia 
Monika Ma-
riana a Karol.

Michal Michalka z Veľkých 
Krštenian má mamičku Paulínu 
Kopálovú, otecka Františka Mi-
chalku a desaťročného bračeka 
Mária. Narodil sa 16. júna s 
váhou 4260 g a dĺžkou 55 cm. 

Miroslav Hunka z Chynorian 
je prvorodeným potomkom 
rodičov Andrey Belkovičovej a 
Miroslava Hunku. Prvý raz za-
plakal 14. júna, kedy vážil 2560 g 
a meral 46 cm. 

Dávid Gelačák z Partizán-
skeho urobil svojím príchodom 
na svet šťastných rodičov Eriku 
a Eduarda i päťročnú sestričku 
Lauru. V deň narodenia, 9. júna 
vážil 3550 g a meral 52 cm.

Beáta Bírešová zo Zlatník 
sa narodila 12. júna mamičke 
Erike Birčákovej a oteckovi 
Branislavovi Bírešovi. V ten deň 
vážila 2900 g a merala 47 cm. 
Na sestričku sa tešili nevlastní 
súrodenci Branislav a Lívia.

Nino Bárta z Prievidze je pr-
vorodeným dieťatkom rodičov 
Miroslavy Vidovej a udovíta 
Bártu. Na svet prišiel 16. júna s 
váhou 3210 g a dĺžkou 50 cm. 

Samuel Lacko z Partizánske-
ho je bábätkom rodičov Katarí-
ny a Františka. Ich prvorodené 
dieťatko prišlo na svet 10. júna s 
váhou 3430 g a dĺžkou 50 cm. 

Jánske ohne v Brodzanoch...
...sa siedmy rok rozhoreli v sobotu 14. júna. V kultúrnom progra-
me vystúpili okrem domáceho Husiarika aj detské folklórne súbory 
Domovina zo Zemianskych Kostolian, Uhrovčan z Uhrovca a všet-
ko „okorenila“ ľudová hudba Ladislava Broďániho. Milovníkov fol-
klóru a detských návštevníkov potešili aj ľudoví umelci – drotári 
manželia L rinczovci z Krásna, medovnikárka Milka Gavorníková 
z Brodzian, či možnosť vyskúšať si chodúle, alebo zajazdiť na Šiale-
nom Bullovi, špeciálne upravenom bicykli. Po guláši a koláčoch sa 
len tak zaprášilo, kto chcel, mal možnosť si opekať na ohni. Spev 
s cimbalovou hudbou sa ozýval do neskorej noci. Pálenie Jánskych 
ohňov otvorilo brány letu. Text: G.P., foto: Monika Ondrušková

Čo budete potrebovať?

2  menšie cukety
200 g balkánskeho syra (feta)
100 g syra Lučina
 jarnú cibuľku 
 strúčik cesnaku
 čerstvý tymian
 oregano
 zemiaky ako príloha 

Postup prípravy:
Cukety poriadne umyjeme a poz-
dĺžne rozkrojíme. Vydlabeme z nich 
vnútro. Dužinu nakrájame na menšie 
kocky a orestujeme na panvici spolu 
s jarnou cibuľkou. Pridáme tymian 
a oregano, dochutíme pretlače-
ným strúčikom cesnaku a necháme 
vychladnúť. Do vychladnutej zmesi 
pridáme syr a lučinu. Touto zmesou 
plníme vydlabané cuketové lodičky. 
Pekáč necháme „obliznúť“ olejom 
a poukladáme doň naplnené cukety. 
Dáme piecť pri 200 °C. Môžeme podá-
vať samé alebo s prílohou v podobe 
gratinovaných zemiakov či pečiva.

ZDRAVÁ CUKETA
: Odborníčka na štíhlu líniu
Miláčik záhradkárov či dáma medzi tekvicami - zelená cuketa je kráľovná 
prívlastkov a obľúbená zelenina, ktorá k nám prišla zo strednej Ameriky. Zná-
ma je viac než 7000 rokov a jej popularita stále stúpa. Vďaka tomu, že je 
ľahko stráviteľná, si ju môžete dopriať na kilá.

Cuketové lodičky

Cuketa je spoločníčka do koča 
i do voza. Privolí, ak si ju bude-
te chcieť pripraviť naslano, no 
neodmietne ani, ak ju použijete 
ako hlavnú surovinu do sladké-
ho koláča. Je to skrátka skvelá 
kamarátka. Nudiť sa s ňou 
nebudete, ak ju šupnete na 
panvicu,  do pekáča, zapekacej 
misy, či do šalátu. A keďže je tu 
leto, pohojdajte svoje chuťové 
poháriky na cuketových lodič-
kách s balkánskym syrom na 
palube. Dobrú chuť  

Pozitívne stránky cukety:
 má nízku kalorickú hod-

notu a viac než 90 % vody,

 je vhodná na prečistenie 
tela, pomáha totiž odkysliť 
organizmus,

 platí, že menšie cukety 
obsahujú viac živín a majú 
aj výraznejšiu chuť,

 rozhýbe črevá a pozitív-
ne vplýva na celý tráviaci 
systém,

 prospieva diabeti-
kom, ľuďom s nadváhou 
i trpiacim na dnu, reuma-
tizmus či iné ochorenia 
kĺbov,

 posilňuje svaly a srdce, 
zlepšuje činnosť mozgu,

 obsahuje vlákninu, 
karotény, horčík, železo 
i draslík, ktorý pomáha 
vyplaviť z tela soli.
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za 35
bodov –25 %

na dezodoranty, antiperspiranty  
a deo natural spreje
Od 01. 06. do 30. 06. 2014.

Kupón na zľavu platí do 21. 07. 2014.
Predaj je obmedzený na 10 ks z každého druhu výrobku.

Tempo 10.indd   1 6/2/14   10:13 AM

(14038)

Výhercovia čitateľskej súťaže k 130. výročiu železnice
:  Na trati TOPOĽČANY – VEĽKÉ BIELICE
V štyroch pokračovaniach priblížil 
týždenník Tempo svojim čitateľom v 
spolupráci s Klubom Modrý Horizont 
bohatú 130-ročnú históriu železnice na 
trati Topoľčany – Veľké Bielice. Na záver 
každého textu bola pripojená aj súťažná 
otázka a ak ste na ňu správne odpovedali, 
dostali ste sa do záverečného žrebovania 
o ceny od organizátorov súťaže. Aj tí 
spomedzi vás, ktorí správne odpovedali 
na poslednú otázku – kým služobným 
jazykom sa hovorilo na trati Topoľčany 
– Veľké Bielice do zoštátnenia železníc v 
roku 1900  Bol to n e m e c k ý  j a z y k .
Správnu odpoveď uviedli: Anna Pod-
stavková, Zdenka Furáková, Emília Šú-
torová, Mária Rodinová, Mária Duchyňo-
vá, Soňa Jančichová, Renáta Kováčová, 
Miroslav Jančich, Jozef Hlaváč, Milka 
Badinská, Anton Hamada, Miriam 
Čavojová, Marta Kulatá, Martin Vlčko, 
Jozefína Šramková, Iveta Kubicová, Ján 
Valášek, Marta Majtényiová – všetci z 
Partizánskeho, Marián Podoba z Ostra-

tíc, Július Staňo z Malých Uheriec, Ida 
Ďurišová, Ivana Ďurišová zo Skačian, 
Gabriela Vojtelová z Klátovej Novej Vsi, 
Ján Pavlišin, Milan Ďatelinka z Nadlíc, 
Peter Bezák zo Žabokriek nad Nitrou.

ťastie sa pri záverečnom žrebovaní 
usmialo na:

vu o avč ov  z o ian  na 
P a v l i š i n a  z  N a d l í c ,  A n n u  P o d s t a v -

ov  iu uchy ov  a m liu 
to ov  z a tiz ns eho  ktorí 

získavajú od Klubu Modrý Horizont po 
dva lístky na cestu historickým vlakom na 
trati Topoľčany – Veľké Bielice v dňoch 
28. a 29. júna.

Polročné predplatné týždenníka Tempo 
vyhral oze  lav č z a tiz ns eho.

Knižný darček z predajne KN H  LV  a 
 od súboru Jánošík – senior získavajú 

I v e t a  K u b i c o v á  z  P a r t i z á n s k e h o  a  
M a r i á n  P o d o b a  z  O s t r a t í c .

Všetkým víťazom blahoželáme a čakáme 
ich v redakcii, kde si m žu ceny prevziať

Z roveň pozorň e e a 
prievod  akcie o l v 1 . výro ia 

želez ice. o a  oh o v ke d  – 
8. a 9. a i že e v are li 

r šňov ho depa v Topoľ a och 
pozrie  vý av  o hi rii želez ice 
a vý av  želez i ých vozidiel. 
Vý ava al  Veľk  želez ica po eš  

. až 9. a vo vý av e  ie i 
v Do e k l r  v ar iz ko  
kde i že e zak pi  a  l k  a 
ce  hi orický  vl iko . Na 
výstavu Malá Veľká železnica nadväzujú 
dvojdňové oslavy 130. výročia otvorenia 
trate Topoľčany – Veľké Bielice. Na 
železničnej stanici vo Veľkých Bieliciach 
sa začínajú v sobotu 28. júna o 8.45 h 
slávnostným otvorením, odhalením 
pamätnej tabule a krstom knihy. 
Pripravená je  prehliadka parného vlaku 
a jazda do Radošiny. 

Zraz turistov v Skačanoch s vôňou cibule
Piatok trinásteho a spln Mesiaca – to boli hlavné atribúty, s ktorými odštartoval regionálny zraz turistov v Ska-

čanoch. Keď k tomu prirátame ešte ukážkové počasie po celé tri dni, úžasné miesto na stanovanie v zelenom 
areáli školy a historické pamiatky, niet sa čo diviť, že turisti z troch okresov, ale aj z Nitry, odchádzali zo Skačian 
nadmieru spokojní.

V sobotňajšie ráno nastúpili 
účastníci zrazu pred obecný úrad, 
kde všetkých privítal starosta 
obce Ladislav Struhár, primátor 
Bánoviec nad Bebravou Marián 
Chovanec a regionálny predse-
da KST Peter Dragúň. Históriou 
obce a kultúrnymi pamiatkami 
previedla turistov Eva Struháro-
vá, ktorej výklad a nadšenie pre 
poklady rodnej obce bol odme-
nený dlhotrvajúcim potleskom. 
Vedenia trasy v lesnom teréne 
sa ujali domáci Jozef a Vladimír 
Gahérovci. Neobišli ani takmer 
tristoročnú vzácnu oskorušu, či 
tzv. skačiansky kaňón. Na Svinej 
hore síce už orchidey odkvitli, ale 
výhľady a pestrý koberec lúčnych 
kvetov by jej závideli aj národné 
parky. V chladivom tieni lesa za-
ujali kamenné pivnice, ktorých 
vek odhadujú minimálne na sto 
– dvesto rokov. Slúžili na usklad-
ňovanie ovocia, ktoré sa na týchto 
miestach pestovalo už storočia. 
Na kóte Varty si turisti vypočuli 
informácie o tom, ako na týchto 
miestach i na blízkom vrchu Strá-
že stáli hliadky. Cesta z Hradišťa 
do Vesteníc totiž bola hranicou 
medzi pozemkami nitrianskeho 
a trenčianskeho biskupstva. Tá 
posledná – vojenská hliadka tu 
slúžila aj počas druhej svetovej 

vojny. Obrovské pokosené lúky 
a vysoké obilie takmer do výšky 
človeka, ale aj prírodná pamiatka 
Nitrica patrili medzi posledné ob-
divované prírodné skvosty. 

Ešte sa chrbát po túre po-
riadne nevysušil, ani paštétový 
chlieb nevytrávil, a už sa šesť 
turistických družstiev rozhodlo 
zabojovať o titul Cibuliari 2014. 
A tak sa hádzalo cibuľou do ko-
šíka, jedol sa cibuľový chlieb na 
rýchlosť, alebo sa obliekali ako 
cibule. Až 36 kusov odevov, vrá-
tane spacáku, za 5 minút natiah-
li na seba až dva súťažiace tímy. 
Titul Cibuliari získalo družstvo 
z KST Žochár Topoľčany, druhí 
boli Nitrania a tretí skončil KST 
Kamarát Uhrovec. Zvláštnu 
cenu – vrecko s pravou skačian-
skou cibuľou si víťazné družstvo 
prevzalo pri večernom táboráku 
z rúk Janky Bližniakovej, vedú-
cej súboru Cibuliar. A bola to 
práve táto partia veselých senio-
rov, ktorá harmonikou a pies-
ňami roztancovala uchodených 
a potom vo futbalovom turnaji 
upachtených turistov. Dokon-
ca aj samotného starostu obce 
Tesáre, ktorý si prišiel prevziať 
zrazovú štafetu. Takže o rok 
vôňu cibule vystrieda vôňa dre-
va... Text a foto: uhr
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Dňa 20. júna 2014 uplynulo päť 
rokov od chvíle, čo ma navždy 
opustila moja milovaná mamička

Mária MAJERČÍKOVÁ
z Partizánskeho.

S láskou a úctou spomína syn 
Pavel. (14587)

Dňa 27. júna 2014 si pripomína-
me tretie výročie, čo nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, 
otec, dedko

Alojz SIROŇ
z Partizánskeho.

S láskou a úctou spomínajú man-
želka, syn a dcéra s rodinou.

Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. (14593)

Dňa 23. júna 2014 si pripomína-
me smutné prvé výročie, čo nás 
opustila naša drahá mama, stará 
a prastará mama

Cecília GREGOROVÁ
z Pažite.

S láskou a úctou spomínajú dcéra 
Marika a syn Pavol s rodinami.

akujeme všetkým, čo jej spolu 
s nami venujú tichú spomienku.
 (14608)

Dňa 23. júna 2014 si pripomí-
name smutné 10. výročie, čo nás 
navždy opustila naša milovaná 
mamička, babička a prababička

Zdenka HÝLLOVÁ
rod. Černušková
z Partizánskeho.

Zároveň si pripomíname 30. vý-
ročie úmrtia otca a starého otca

Ondreja HÝLLA
z Partizánskeho.

Kto ste ich poznali, venujte im 
spolu s nami tichú spomienku.
Deti s rodinami (14617)

VÝHODNÉ PÔŽIČKY
NAJĽAHŠIA PÔŽIČKA DO 5 000 EUR 

MANŽELSKÁ PÔŽIČKA DO 10 000 EUR 
HYPOPÔŽIČKA DO 100 000 EUR

PÔŽIČKA NA BÝVANIE - HYPOMÍNUS DO 20 000 EUR
PÔŽIČKU NA AUTO DO 20 000 EUR

REFINANCOVANIE HYPOTÉK S PENIAZMI NAVYŠE

Partizánske: OD Prior, ( 0907 238 673
Prievidza: OD VTÁČNIK, ( 0905 935 646
Handlová: Nám. Baníkov 13 (oproti aut. stanici),  
( 0917 389 139 
www.centralapoziciek.sk

(14339)

Nočný klub v CZ vo Veselí nad 
Moravou prijme sympatické 
dievčatá. Bohatá domáca i  za-
hraničná klientela a pekné 
peniaze na ruku každý deň. 
Pracovná doba i dohodou. Zdar-
ma zabezpečené ubytovanie 
hotelového typu. Serióznosť a 
diskrétnosť samozrejmosťou. 
Príďte sa presvedčiť a nebudete 
ľutovať. Tel. 0905 244 226.  (14257)

Predám smrek. tatranský obklad 
3 €/m2, zrubový pro�l, hranoly, 
dlážkovicu na podlahy. Tel. 0908 
234 866. (14441)

Predám domáce vajcia. Tel. 0918 
162 972. (14616)

Predám zachovalý dvojramenný 
plynový varič spolu s bombou a 
nepoužitú skladaciu paličku – so 
zľavou. Tel. 038/749 37 97, 0908 
500 324. (14622)

Predám krásne zdravé čistokrvné 
šteniatka labradora – jedna sučka 
a traja psíkovia. Rodičia sú s PP z 
chovateľských staníc. Šteniatka 
budú odčervené a zaočkované, s 
preukazmi. Odber po 1. júli. Cena 
dohodou. Tel. 0908 270 771. (14613)

Rýchla pôžička 0908 938 353.
 (14612)

(14015)

1 JAZDA V PARTIZÁNSKOM už od 1€    aj 7 a 9 MIESTNE TAXI

So slzami v očiach a láskou v srdci
sme s Tebou, Ty s nami, ke
k Tvojmu hrobu kyticu kvetov kladieme,
pokojný, večný spánok Ti prajeme.

Dňa 25. júna 2014 uplynú dva 
roky, čo nás navždy opustila 
naša milovaná mamička, babka 
a prababka

Marta ŽATKOVÁ 
rod. Bezáková

z Partizánskeho.

S láskou na ňu spomínajú manžel, 
dcéry Alica, Marta, ubica, Dag-
mar so svojimi rodinami. (14624)

Dňa 28. júna 2014 uplynie 30 ro-
kov, čo nás vo veku 52 rokov 
navždy opustil manžel, otec 
a starý otec

Ing. Alexander ŠVEC
z Partizánskeho.

Kto ho poznal, spomenie si, kto 
ho mal rád, nikdy nezabudne.
S láskou spomínajú manželka a 
deti s rodinami. (14631)

Dňa 20. júna 2014 sme si so žia-
ľom v srdci pripomenuli 10. vý-
ročie úmrtia nášho manžela, otca 
a starkého

Štefana KOVÁČIKA
z Krásna.

S láskou a úctou spomínajú man-
želka a traja synovia s rodinami. 

akujeme všetkým, ktorí mu 
spolu s nami venujú tichú spo-
mienku. (14634)

Predám dvojpodlažný rodinný 
dom so záhradou vo Veľkých Bie-
liciach, v peknom tichom prostre-
dí pri rieke. Cena 65 900 eur. Tel. 
0907 780 800. (14455)

Predám veľkometrážny 1-izbový 
byt na Veľkej okružnej v PE. Tel. 
0918 376 857, volať po 16. h. (14602)

Dám do prenájmu garáž pri Peu-
geote. Tel. 0903 479 142. (14614)

Dám do prenájmu 1-izbový byt 
na Veľkej okružnej. Tel. 0908 822 
896. (14618)

Predám 30 árový pozemok v Ši-
monovanoch. Tel. 0903 716 651.
 (14619)

Predám v Partizánskom na Lu-
hoch 3-izbový byt. Tel. 0911 560 
035. (14620)

Dávam do prenájmu dvojizbový 
byt na Malej okružnej. Tel. 0905 
497 019. (14625)

Predám 3-izbový VM byt v  OV 
na Šípku. Kompletne prerobený, 
s klimatizáciou. Cena 49 000 eur. 
Tel. 0907 791 029. (14628)

Predám 1-izbový byt v OV na dol-
nom Šípku. Plastové okná, bez-
pečnostné dvere. Cena 22  900 
eur. Tel. 0915 841 780. (14626)

Predám garáž na Rooseveltovej 
ulici v garážovom dvore, montáž-
na jama, elektrina, po rekonštruk-
cii. Cena 6 900 €. Tel. 0908 779 
703. (14632)

Prijmem ľudí na zatepľovanie, 
práca dlhodobá. Tel. 0908 405 
669. (14594)

  

Prijmeme mužov a ženy s VP skup. 
B. Podmienkou je vlastné auto. Info: 
pon - pia od 10.00 do 17.00 h na tel. 
č. 0904 403 626. (14623)

Nájde sa žena, ktorá by chcela 
48-ročného krásavca zo Zlatých 
Moraviec? Aj rozvedená. Tel. 
0902 402 067. (14615)

Alergologická ambulancia 

na Ulici Rudolfa Jašíka v Par-
tizánskom oznamuje pacien-
tom, že v dňoch od 23. júna 
do 4. júla je z dôvodu čerpania 
dovolenky zatvorená. Podrob-
nejšie informácie o zastupova-
ní poskytnú všeobecní lekári.

 (14579)

MESTO PARTIZÁNSKE
vyhlasuje výberové konanie 

na pozície učiteľa materskej školy 
nasledovne:

MŠ Obuvnícka ul. – 5 voľných pracovných miest
MŠ Topoľová ul. – 1 voľné pracovné miesto

Kvali£kačné predpoklady:
- príslušné vzdelanie v zmysle 
zákona č. 317/2009 Z.z. o pe-
dagogických zamestnancoch a 
odborných zamestnancoch a o 
zmene a doplnení niektorých 
zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 
437/2009 Z.z.
Iné kritériá a požiadavky 
pre výkon práce učiteľa 
materskej školy:
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka,
- znalosť školskej legislatívy,
- komunikačné a organizačné 
schopnosti, 
- pozitívny prístup k deťom,

- aktívne využívanie informač-
no-komunikačných techno-
lógií. 

Uchádzači o prácu učiteľa ma-
terskej školy doručia na MsÚ, 
Nám. SNP 212/4, Partizánske:
- prihlášku na prijímací poho-
vor s uvedením telefonického 
a e-mailového kontaktu,
- motivačný list,
- overené kópie dokladov o 
dosiahnutom vzdelaní, 
- profesijný životopis
v er e do . . 14 do 
14.  hodi . lk  e 
po re  oz a i  i eľ 

.

Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady, budú pozva-
ní telefonicky alebo e-mailom na prijímací pohovor, ktorý sa 
uskutoční 4.7. alebo 7.7.2014. (14633)

Skvelé Topoľčianky
Celoslovenské stretnutia novinárov z regionálnych a podnikových redakcií majú tr-
vanie dvoch konských životov. V poradí 41. sa uskutočnilo práve v Mekke chovateľov 
a šľachtiteľov týchto zvierat – v Topoľčiankach. Mestečko ich privítalo vo svojom naj-
ligotavejšom skvoste – v zámku, kde si na dva júnové dni rozložili svoj hlavný stan. 
No nielen bývalí zámockí páni, ale aj súčasní radniční sa snažia, aby život 2 700 oby-
vateľov a pobyt mnohých návštevníkov mal tú najvyššiu kvalitu. Preto je medzi troma 
perlami – zámkom, Národným žrebčínom a Vinárskymi závodmi tou štvrtou samo-
správa Topoľčianok, ktorej predstavitelia na čele so starostom Jurajom Meskom pri-
jali novinárov v obdivuhodnom kúte Slovenska. Už pohľad na zrekonštruované cen-
trum dával tušiť, že Topoľčianky idú s dobou. Zmodernizovali materskú a základnú 
školu, požiarnu zbrojnicu, podporujú kultúrne spolky, organizujú množstvo poduja-
tí. Prvou perličkou na náhrdelníku novinárskeho stretnutia bola návšteva Národné-
ho žrebčína a zasvätený výklad toho najpovolanejšieho – riaditeľa Michala Horného. 
Ako je známe, nielen prvý česko-slovenský prezident Tomáš G. Masaryk, pravidelne 
obývajúci svoje letné sídlo v Topoľčiankach, obľuboval jazdu na koni. Milovníčkou 
koní, na chrbte ktorých sa previezli celé dejiny, je aj anglická kráľovná. Práve jej patrí 
symbolický dar topoľčianskeho žrebčína  – biely lipican. V zámku, kedysi obývanom 
rodmi Rákoczy, Keglevich, či Habsburgovcami obdivovali novinári, medzi nimi aj zá-
stupcovia redakcie Tempo, nádhernú architektúru, bohatosť salónov, so záujmom si 
vypočuli príbehy, ukryté medzi zámockými múrmi, a s pokorou prijali požehnanie od 
miestneho farára Antona Ižolda na mimoriadnej pobožnosti pre novinárov v zámoc-
kej kaplnke. A ako by to bolo, pobudnúť v Topoľčiankach a nenavštíviť aj miesto, kde 
sa rodí výborné víno. Konateľ Vinárskych závodov Karol Kríž pred návštevníkmi ne-
utajil žiadne zákutie, od viníc až po pivnice, a samozrejme, nechýbala ani degustácia 
lahodného moku. Aj pri nej sa rozvíjali debaty o novinárčine, vymieňali sa skúsenosti 
a poznatky, hodnotila sa obsahová náplň regionálnych periodík.
Vďaka hostiteľom si ľudia od pera odnášali zo svojho tradičného stretnutia veľa prí-
jemných zážitkov s príjemnými ľuďmi a novú posilu do svojej práce. Ak hľadáte tip 
na rodinný výlet – neďaleké Topoľčianky so zámkom, žrebčínom, zubrou zvernicou 
a vynikajúcim vínom sú ideálne.    (bab)
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LIGA V HÁDZANÍ ŠÍPOK V PARTIZÁNSKOM

TENISOVÉ SÚŤAŽE DRUŽSTIEV

KAM ZA ŠPORTOM
TENIS 28.-29.6. od 9. h: turnaj starších žiakov 
D-triedy na kurtoch TC Partizánske.
29.-30.6. od 9. h: turnaj starších žiačok D-trie-
dy na kurtoch TC Partizánske.

ATLETIKA 29.6. od 10. h: 5. preteky Bánov-
skej bežeckej ligy v Uhrovskom Podhradí. 
Prezentácia pretekárov: 9:30 – 9.50 h, 3,5 km 
dlhá trať s výbehom na nádvorie Uhrovské-
ho hradu. 

FLORBAL 29.6. od 9. h: finálový turnaj Parti-
zánsko-bánovskej florbal4you ligy v Mestskej 
športovej hale v Partizánskom.

AUTOKROS 29.9. od 10. h: 4. kolo seriálu Au-
tokros grande Slovakia v Motoršport aréne 
Beckert v Oslanoch.

FUTBAL (TURNAJ – MUŽI) 28.6. od 13. h: 
7. ročník turnaja družstiev Amatérskej hoke-
jovej ligy v Nadliciach. Program turnaja: o 13. 
h: Nadlice – Dolné Vestenice, o 14.15 h: Ža-
bokreky n/N. – Bystričany, o 15.30 h: zápas o 
3. miesto, o 16.45 h: finále.
28.6. od 13.30 h: 12. ročník futbalového tur-
naja O pohár starostu obce Malé Kršteňany. 
Štartujú: Malé Kršteňany, Veľké Kršteňany, 
Malé Uherce a Pažiť. Od 20. h sa uskutoční dis-
kotéka s Mirom Cibulom.

Vztýčením vlajky a zapálením olympijské-
ho ohňa odštartovala v slnečné dopolud-
nie 11. júna olympiáda materských škôl z 
Partizánskeho a okresu. Do jej deviateho 
ročníka sa zapojilo presne 10 škôl. Otvore-
nie olympiády doplnilo aj vystúpenie diev-
čat z tanečnej skupiny Rytmus.  Ani horúce 
počasie nezabránilo tomu, aby tí najmenší 
ukázali svojho športového ducha v piatich 
súťažných disciplínach: beh na 40 metrov, 
hod kriketovou loptičkou, skok do diaľky, 
beh cez prekážky a štafetový beh. V kaž-
dej disciplíne súťažili zvlášť chlapci a zvlášť 
dievčatá. Deti z materských škôl prejavi-
li, že im nechýba správne nasadenie, chuť 
hýbať sa a zapájať do športových aktivít. 
Detská olympiáda je aj dôkazom toho, že 
vzbudzovať záujem o šport už v skorom 
veku sa oplatí.   
Najúspešnejšou materskou školou sa opäť 
stala MŠ Malá okružná (119 bodov), dru-
há skončila MŠ Malinovského (92 b), tre-
tia bola MŠ Obuvnícka (63 b), na štvrtom 
mieste sa umiestnila MŠ Malé Uherce (57 
b), o piate miesto sa podelila MŠ Topoľo-

vá a MŠ Chynorany (46 b), šieste miesto 
patrilo MŠ Veľká okružná (44 b), na sied-
mom mieste skončila MŠ Veľké Uherce 
(38 b), ôsmou v poradí bola MŠ Žabokre-
ky nad Nitrou (24 b) a na deviatom mieste 
sa umiestnila MŠ Skačany (18 b).

MEDAILISTI - DIEVČATÁ
Beh na 40 m – 1. Karin Králová (MŠ Ma-
linovského) 7,95 s, 2. Michaela Burso-
vá (MŠ Malinovského) 8,03 s, 3. Natália 
Hubková (MŠ Topoľová) 8,29 s. Hod kri-
ketovou loptičkou – 1. Ema Tomová (MŠ 
Malé Uherce) 10,32 m, 2. Kristína Križa-
nová (MŠ Malá okružná) 9,92 m, 3. Kia-
ra Bánovská (MŠ Malinovského) 9,40 m. 
Skok do diaľky – 1. Nina Holbayová (MŠ 
Chynorany) 2,46 m, 2. Mária Tamajko-
vá (MŠ Chynorany) 2,44 m, 3. Nina Mat-
tová (MŠ Veľká okružná) 2,37 m. Beh cez 
prekážky – 1. Sára Šebestová (MŠ Malá 
okružná) 8,82 s, 2. Patrícia Cuperová (MŠ 
Veľká okružná) 8,92 s, 3. Liana Drugdová 
(MŠ Veľká okružná) 9,28 s. Štafeta – 1. MŠ 
Malinovského (Michaela Bursová, Karin 

Radolcová, Sofia Marková, Karin Králová, 
Alekszándra Bedevelszki, Nikol Stýskalo-
vá) 54,06 s, 2. MŠ Malá okružná (Sára Še-
bestová, Sára Duchovičová, Lea Ryban-
ská, Viktória Vlčková, Alexandra Filipová) 
54,25 s, 3. MŠ Obuvnícka (Lea Mrížová, 
Tereza Kmetová, Lucia Knajbelová, Laura 

Behúl, Kristína Slivoníková, Lucia Kotláro-
vá) 57,74 s.

MEDAILISTI - CHLAPCI
Beh na 40 m – 1. Matej Zajac (MŠ Malé 
Uherce) 7,63 s, 2. Martin Chocholáček 
(MŠ Obuvnícka) 8,00 s, 3. Kimi Tőrők (MŠ 
Malá okružná) 8,13 s. Hod kriketovou lop-
tičkou – 1. Tomáš Tadial (MŠ Malá okruž-
ná) 19,32 m, 2. Daniel M. Jankula (MŠ 
Malá okružná) 19,02 m, 3. Simon Konš 
(MŠ Žabokreky nad Nitrou) 15,46 m. Skok 
do diaľky – 1. Juraj Duchovič (MŠ Veľké 
Uherce) 2,64 m, 2. Filip Staňo (MŠ Malé 
Uherce) 2,43 m, 3. Jakub Gašparovič (MŠ 
Malá okružná) 2,42 m. Beh cez prekážky – 
1. Michal Mšáll (MŠ Malá okružná) 8,23 s, 
2. Simon Špidlík (MŠ Malá okružná) 8,37 s, 
3. Dávid Šebesta (MŠ Veľká okružná) 8,52 
s. Štafeta – 1. MŠ Malá okružná (Simon 
Špidlík, Michal Mšáll, Kimi Tőrők, Tomáš Ta-
dial, Timotej De Marchi, Adam Gregor Po-
doba) 52,80 s, 2. MŠ Malé Uherce (Filip 
Staňo, Mário Kováčik, Matej Zajac, Michal 
Tvrdík, Tomáš Remeň, Roman Hudec) 53,47 
s, 3. MŠ Veľké Uherce (Juraj Duchovič, Paľ-
ko Červeňansky, Dalibor Toma, Alex Chu-
dík, Jakub Lajstrík, Samuel Školka) 55,91 s.
 Text + foto: sč      

Deti z materských škôl ako malí olympionici

Andrea Švecová 
dosiahla najlepší slovenský výkon

V 3. kole seriálu majstrovstiev Západoslovenského atletické-
ho zväzu staršieho a najmladšieho žiactva sa predstavili aj tri 
Partizánčanky – Petra Točíková, Romana Ondrušová a An-
drea Švecová (na foto). A všetky tri zverenky trénera Vladi-
míra Ištvána sa na štadióne Športového gymnázia Trenčín 
postarali o pozoruhodné výsledky. V kategórii najmladšieho 
žiactva žiarila Andrea Švecová (ZŠ Rudolfa Jašíka Partizánske), 
ktorá si dobehla v čase 20,7 s po prvenstvo v behu na 150 m. 
Ešte výraznejší triumf dosiahla talentovaná Švecová na tris-
tovke, na ktorej zvíťazila v čase 44,90 s, čo znamenalo najlepší 
slovenský výkon tejto kategórie. Druhej v poradí Jane Hollej 
(AK Bojničky) nadelila v cieli stratu 4,65 sekundy. V kategórii 
starších žiačok na šesťdesiatke sa Petra Točíková (ZŠ Rudol-
fa Jašíka Partizánske)  kvalifikačným časom 8,3 s dostala do 
B-finále. V ňom si polepšila o jednu desatinu sekundy a skon-
čila druhá. V behu na 300 m si o tri desatiny sekundy vylep-
šila osobný rekord a s časom 20,1 s skončila piata. Osobný re-
kord o šesť desatín sekundy si vylepšila aj Roman Ondrušová. 
Žiačka ZŠ na Veľkej okružnej v Partizánskom ovládla dianie na 
tristovke, ktorú vyhrala v čase 44,93 sekundy. Útočila aj na tri-
umf v behu na 800 m, nakoniec sa musela uspokojiť s druhou 
priečkou v čase 2:38,1 min, keď so sekundovým náskokom 
zvíťazila Zuzana Karabová z AK Bojničky. Obe Partizánčan-
ky Ondrušová s Točíkovou štartovali v kvartete nitrianskeho 
ŠOG aj v štafete na 4 x 300 m, kde v čase 3:04,30 min obsadili 
druhé miesto. Text: mp, foto: vš

Druhý ročník ligy v hádzaní šípok v Partizán-
skom v hre 301 double out na sedem víťazných 
duelov, pokračoval v Charlie pube na sídlisku 
Šípok ďalšími stretnutiami. V šlágri kola Martin 
Boszorád vyhral 7:4 nad Ivanom Drndzíkom, 
čo mu v priebežnej tabuľke vynieslo vedúcu 
priečku. Súboj o prvé miesto sa tak ešte viac 
zdramatizoval, rozhodnutie prinesie až posled-
né kolo. Zlatú medailu stále môže získať kaž-
dý z prvej trojice hráčov. Kontumačné prehry 
za neúčasť na stretnutiach si vyslúžili Radovan 
Zemba a Matúš Bystričan.

 VÝSLEDKY: I. Drndzík – Michal Trčo 7:4. M. 
Boszorád – M. Bystričan 7:0. M. Bystričan – 
R. Zemba 7:6. R. Bederková – M. Bystričan 
7:0. M. Guba – M. Bystričan 7:0. J. Zajac – R. 
Zemba 7:0. M. Lalík – V. Cibula 7:2. M. Lalík – 
R. Bederková 7:2. B. Bederka – V. Cibula 7:3. 
J. Števica – M. Bystričan 7:0. Martin Trčo – J. 
Zajac 7:4. L. Guba – M. Bystričan 7:0. P. Barát 
– J. Zajac 7:3. M. Boszorád – V. Cibula 7:0. L. 
Boszorád – M. Bystričan 7:0. R. Bederková – 

R. Zemba 7:0. B. Bederka – M. Bystričan 7:0. 
M. Boszorád – I. Drndzík 7:4.

TABUĽKA
1. M. Boszorád           34  30  1    3   229:109  61
2. L. Guba                  33  30  0    3   223:111  60 
3. I. Drndzík                32  29  0    3   214:84    58 
4. R. Fereje                 34  22  3    9   198:151   47 
5. P. Barát                   34  22  2   10  196:155   46
6. B. Bederka             34  21  3  10   195:141   45
7. J. Panák                  34  20  3   11  193:141   43
8. Michal Trčo             34  20  2  12  180:152  42 
9. L. Boszorád            34  19  3   12  193:152  41
10. M. Guba                 32  19  2   11  184:154  40 
11. J. Števica              34  15  2  17  166:185   32 
12. M. Lalík                 32  14  4  14  163:176   32 
13. Martin Trčo           34  11  2  21  144:200   24 
14. M. Bystričan       34    9  3  22  130:209   21 
15. V. Cibula               34    9  1  24  130:206   19 
16. J. Zajac                 32   7  1  24  123:195   15 
17. R. Bederková       33    3  2  28    78:215    8 
18. Radovan Zemba  34    1  1  32    42:229    3 
 (mp, mt)

Vo Zvolene, kam sa presunul z Banskej 
Bystrice, napísal piatu kapitolu najväč-
ší hokejbalový turnaj v Európe – Országh 
Cup. Medzi štyridsiatimi dvomi klubmi z 
celého Slovenska, ktoré bojovali o lákavé 
prvenstvo na tomto prestížnom podujatí, 
boli naši dvaja zástupcovia ŠK Harvard Par-
tizánske a premiéru si odkrútil HBK Boša-
ny. Turnaj, ktorý nesie meno legendárne-
ho slovenského hokejového reprezentan-
ta – Banskobystričana Vladimíra Országha, 
najskôr prebiehal v základných skupinách 
– v ôsmich štvorčlenných a dvoch päť-
členných – po nich nasledovali vyraďo-
vacia fáza play-off a stretnutia o koneč-
né umiestnenie. Úspešnejší z našej dvoji-
ce bol skúsenejší Harvard. Po víťazstvách 
3:1 nad tímom Demons Hliník nad Hro-
nom a One Taxi Banská Bystrica v pome-
re 5:2, Partizánčania prehrali 1:3 s družs-
tvom Aqualand Poprad. Bola z toho druhá 
priečka v A-skupine, ktorá Harvard poslala 
do druhého predkola play-off o postup do 
osemfinále proti Las Vegas Warriors Levice. 
Tento duel však hokejbalisti z Partizánske-
ho nezvládli a po prehre 0:5 s neskorším fi-

nalistom sa s turnajom rozlúčili výsledným 
dvadsiatym miestom. ,,Aj keď sme pred 
turnajom nemali veľké oči, v kútiku 
duše sme verili v pekné umiestnenie, čo 
dvadsiate miesto rozhodne nie je. Náš 
tím bol síce zložený aj z extraligových 
hráčov a reprezentantov, ale aj z cha-
lanov, ktorí dlhší čas hokejbal nehrali. 
Sám som cítil určitý hendikep. Prvé dva 
zápasy sme pomerne hladko zvládli, no 
ten tretí s Popradom bol už ťažší. Aj na-
priek prehre sme mali dostatok šancí a 
boli úseky, v ktorých sme boli lepší. Zá-
pas play-off proti Leviciam sme hrali na 
malom ihrisku vonku vo veľkom teple, 
čo nám vôbec nevyhovovalo, viac nám 
sedela hra na štadióne na veľkom ihris-
ku. Po rýchlom úvodnom góle sme dos-
tali o chvíľu druhý a už sme sa z toho 
nevedeli dostať,“ zhodnotil vystúpenie 
Harvardu Ivan Skukálek. Hokejbalisti HBK 
Bošany rovnako v štvorčlennej I-skupine 
na úvod prehrali s HBK Wolfs Senica hlad-
ko 0:8. V druhom meraní síl ich čakal ešte 
nepríjemnejší súper – domáca Bukovinka 
Zvolen. Bošanci nepredali svoju kožu lac-

no, no inkasovaný gól v poslednej minú-
te zápasu na 0:1 ich pripravil o prvý bod. 
Hoci po faule slovenského reprezentanta 
Mareka Ďalogu to mohli byť Bošany, kto-
ré sa mohli ujať vedenia. V poslednom sku-
pinovom vystúpení si zmerali sily s tímom 
HBK Bulldogs Spišská Nová Ves, ktorého 
dres obliekli ďalší slovenskí hokejoví re-
prezentanti Tomáš Jurčo i bratia Hudáč-
kovci. ,,V tomto zápase sme boli lepším 
tímom, no za nepriaznivého stavu dva-
tri sme nepremenili množstvo šancí a 
nakoniec sme inkasovali do prázdnej 
bránky”, poznamenal brankár bošianské-
ho HBK Jozef Adamčík. Po prehre 2:4 ob-
sadili Bošany v základnej skupine posled-
nú priečku, no aj napriek tomu pri systé-
me turnaja postúpili do prvého predkola 
play-off, kde ich čakal bývalý extraligista 
Žirafa Žilina. Bošanci v oklieštenej zosta-
ve na dne so svojimi silami podľahli 1:5, 
hoci viedli 1:0, a umiestnili sa na koneč-
nej 39. priečke. ,,Je neuveriteľné, ako 
nám môže večer pred začiatkom tur-
naja vypadnúť sedem hráčov, s kto-
rými sme počítali v prvých dvoch for-

máciách! Hoci som na poslednú chvíľu 
zlanáril Mareka Šramku, náš tím nemal 
potrebnú kvalitu a ani patričný vekový 
priemer pre tento turnaj. Útechou zo-
stávajú nabrané skúsenosti a náš bo-
jovný výkon”, poznamenal hrajúci vedúci 
družstva Lucián Daňo. Úlohu favorita na 5. 
ročníku podujatia potvrdil domáci Sharks 
Zvolen, ktorý si po piaty raz v rade vybojo-
val triumf. Druhú priečku obsadil premo-
žiteľ Harvardu, levický Las Vegas Warriors, 
tretie miesto patrí Slovenskému orlu Tren-
čín a štvrtý skončil Országh Team Banská 
Bystrica.

ZOSTAVY NAŠICH DRUŽSTIEV
 ŠK HARVARD Partizánske: T. Bzinák – 

I. Skukálek, P. Ivanka, M. Behúl, J. Rím-
sky, M. Somora, A. Botka, L. Botka, Ma-
rek Ďuriš, J. Korec, M. Cicák, Ľ. Dorica a 
P. Klačanský. 

 HBK Bošany: J. Adamčík – T. Janček, J. 
Botka, P. Skladaný, M. Bezák – A. Daňo, 
L. Daňo, M. Šramka, M. Hatala, T. Bezák, 
J. Bezák, P. Koleno, D. Magdolen a M. 
Korec. (mp, ld)

Országh Cup 2014: 
20. ŠK Harvard Partizánske, 39. HBK Bošany

Súťaže družstiev Západoslovenského teniso-
vého zväzu pokračovali ďalšími stretnutiami. 
Smolu mali dorastenky A-družstva TC Partizán-
ske, ktoré si zmerali sily s prvými dvomi celka-
mi. Najskôr v dohrávke 2. kola s Nemšovou roz-
hodol o ich prehre horší pomer hier, kým v ďal-
šom na body vyrovnanom stretnutí s Novým 
Mestom nad Váhom zas prehrali na sety. Ešte 
väčšiu smolu mali staršie žiačky TC Partizánske, 
ktoré sa v záverečnom 5. kole predstavili na 
pôde lídra v Senici. O víťazovi stretnutia, ktoré 
skončilo na body i sety nerozhodne, rozhodol 
až pomer hier, ktorých mali o jednu navyše Se-
ničanky. Zverenky nehrajúceho kapitána Fran-
tiška Kopála obsadili konečnú štvrtú priečku.

 II. TRIEDA A – DORASTENKY 
 4. KOLO: Klimatech Nové Mesto n/V. – TC 

Partizánske 3:3 (sety – 8:6, hry – 72:56), ako 
hrali dvojhry: Čechvalová – Natália Maťašeová 
6:0, 6:0, Fábryová – Patrícia Mikušová 5:7, 3:6, 
P. Betáková – Timea Betáková 6:2, 7:5, Dedíko-
vá – S. Duchovičová 6:3, 6:2, štvorhry: Dedíko-
vá-Fábryová – T. Betáková-P. Mikušová 5:7, 7:6, 
3:6, P. Betáková-Oravcová – S. Duchovičová-N. 
Maťašeová 3:6, 6:0, 3:6. TC Partizánske B – TC 
Topoľčany B 0:6 (sety – 0:12, hry – 14:72), ako 
hrali dvojhry: Magdaléna Mráziková – Hatalová 
1:6, 2:6, Veronika Súlovská – Grznárová 3:6, 0:6, 
Zuzana Valachová – Atovičová 1:6, 0:6, Alexan-
dra Balážová – Minarovičová 2:6, 0:6, štvorhry: 
Z. Valachová-V. Súlovská – Atovičová-Grznáro-
vá 1:6, 1:6, M. Mráziková-A. Balážová – Hata-
lová-Minarovičová 2:6, 1:6. OSKORUŠA Stará 
Turá – TK TENEM Nemšová 1:5. 

 DOHRÁVKA 2. KOLA: TK TENEM Nemšová 

– TC Partizánske 3:3 (sety – 7:7, hry – 66:54), 
ako hrali dvojhry: Maschtovská – Natália Ma-
ťašeová 6:0, 6:0, Čišecká – P. Mikušová 6:0, 6:3, 
Michalíková – T. Betáková 2:6, 5:7, Galková – 
S. Duchovičová 1:6, 4:6, štvorhry: Michalíko-
vá-Maschtovská – S. Duchovičová-N. Maťašeo-
vá 4:6, 6:0, 7:6, Galková-Čišecká – P. Mikušová-T. 
Betáková 6:2, 3:6, 4:6.

TABUĽKA
1.-2. TENEM Nemšová               4  4  0   19:5    8
     Klimatech Nové Mesto n/V.       4  4  0   19:5   8
3. TC Partizánske                       4  2  2 16:6 6
4. OSKORUŠA Stará Turá   4  1  3    6:18   5
5. TC Topoľčany B   4  1  3  11:13   5 
6. TC Partizánske B                    4  0  4   1:23   4

  II. TRIEDA A – STARŠIE ŽIAČKY
 5. (POSLEDNÉ) KOLO: TK Senica – TC Par-

tizánske 3:3 (sety – 6:6, hry – 53:52), ako hra-
li dvojhry: Bolebruchová – Sascha Hanáková 
6:0, 6:2, Jamrichová – Natália Maťašeová 4:6, 
3:6, Filová – Timea Betáková 1:6, 3:6, Kozáko-
vá – Simona Duchovičová 7:6, 6:0, štvorhry: 
Kozáková-Filová – S. Duchovičová-T. Betá-
ková 1:6, 3:6, Jamrichová-Bolebruchová – N. 
Maťašeová-S. Hanáková 6:3, 7:5. TK TENEM 
Nemšová – TC Topoľčany 1:5. AŠK Skali-
ca – voľno.    

KONEČNÁ TABUĽKA
1. TK Senica                4   4  0   14:10   8
2. TC Topoľčany          4   3  1  16:8     7
3. TK 77 Skalica          4   2  2   12:12   6 
4. TC Partizánske       4   1  3   12:12   5
5. TENEM Nemšová    4   0  4     6:18   4
  mp

Balážová víťazkou
 Na 2. ročníku Hornosalibskej desiatka v Horných Salibách mal dvojčlenné zastúpenie aj Klub re-

kreačných bežcov Partizánske. Víťazkou kategórie žien nad 60 rokov sa v čase 54:09 min stala Zla-
tica Balážová, kým v kategórii mužov nad 60 rokov skončil Milan Samec v čase 41:09 min štvrtý.  

 Teplo a vietor sprevádzali 26. ročník Záhoráckeho maratónu (42195 m) v Senici, na ktorého štarto-
vaciu čiaru sa postavilo 46 vytrvalcov. V kategórii mužov nad 60 rokov dobehol do cieľa štvrtý v čase 
3:42:01 h Jozef Zeleník zo Securitas Honeywell Partizánske, ktorý na senickom podujatí štartoval už 
sedemnástykrát. Pre Zeleníka to bol tohtoročný druhý a v kariére 203. maratón v poradí.    mp

Babia hora z poľskej strany
Presne pol stovky turistov z Horca sa druhú júnovú sobotu vybralo do Poľska. Po druhýkrát bol 
ich cieľom dominantný vrch Oravských Beskýd Babia hora. Kým počasie doma bolo takmer bez-
oblačné, po príchode do štartovacieho bodu v Lipnickom sedle vítali účastníkov výstupu husté 
mraky a neskôr sa spustil aj dážď. Keď začal ustávať, nasledoval ďalší organizačný rébus - platba 
za vstupné do národného parku. Po vyjednaní zľavy kráčame po upravenom kamennom chod-
níku k prvej vyhliadkovej plošine Sokolica. Vyhliadková ako vyhliadková - jemný dážď, ale najmä 
hmla nám znemožnila akékoľvek výhľady do oravských a poľských dolín. I kvôli studenému vetru 
radšej rýchlo pokračovať na vrchol. Ešte prejsť okolo nevýrazného vrchu Kepa a o jedenástej ho-
dine stojíme na Babej hore vo výške 1725 metrov. Poliaci ju nazývajú Diablak. Nuž, dnes si toto 
pomenovanie skutočne zaslúžila. Prudký vietor, miestami až víchrica, sťažovala nielen pohyb, ale 
niekomu aj bežné postávanie a pojedanie.
Po oddychu zostupujeme po kamenných blokoch do sedla Brána. Jeden chodník vedie z neho 
aj na Malú Babiu horu. Takmer nikto však netúžil v nevľúdnom počasí zdolávať ďalšie výškové 
metre iba preto, aby si vychutnal ešte hustejšiu hmlu ako na Diablaku. Iba jeden náš člen si odbe-
hol aj na Malú... My ostatní schádzame k poľskej chate Markowe Szcawiny a k cvičnej horolezec-
kej stene. Posledným zaujímavým prírodným objektom, okolo ktorého prechádzame, je Modré 
pliesko. A potom už finálny zostup do Lipnického sedla, kde sa naša túra začínala. Tak ako to už 
býva, na jej záver sa počasie umúdrilo. Po ceste späť sa zastavujeme v motoreste pri Kraľovanoch. 
Zaujímavejšia ako stánok s ovčím a kozím syrom bola návšteva neďalekého Šútovského jazera. 
Malebná okolitá príroda a krištáľovo čistá voda, ktorá je vhodná nielen na kúpanie, ale mihali sa v 
nej aj urastené pstruhy. Keď nie z vrcholu Babej hory, aspoň z autobusu si vychutnávame pohľad 
na Choč, Šíp, na ožiarené končiare Malej, Lúčanskej a neskôr i Veľkej Fatry. Ľubo Mazán
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V nedávno skončenom súťažnom ročníku priviedol družstvo žien ŽFK Bánovce nad 
Bebravou k titulu v II. lige. Zároveň s kolektívom mužov TJ Partizán Miezgovce v I. triede 
Majstrovstiev okresov Bánovce n/B. a Partizánske obsadil šiestu priečku. To však nebolo 
všetko, dve kolá pred záverom sezóny sa stal trénerom tímu mužov Spartaka Bánovce 
nad Bebravou, s ktorými stihol vyhrať zostávajúce dva duely. Reč je o trénerovi Milošovi 
Šagátovi (na foto) z Miezgoviec.

? Máte za sebou maximálne úspešnú sezónu pri druho-
ligovom družstve žien ŽFK Bánovce nad Bebravou. 

Zo štrnástich stretnutí ste trinásť vyhrali a v poslednej dohráv-
ke v Bzinoch ste remizovali bez gólov, keď stretnutie v dru-
hom polčase predčasne ukončila prietrž mračien. O absolút-
nej dominancii ŽFK hovorí aj vysoko aktívne gólové skóre 
53:8... Čo všetko je podľa vás za tak suverénnym ťažením? 
,,V prvom rade tvrdá práca, zodpovedný prístup hrá-
čok k tréningom a zápasom, a v neposlednom rade vý-
borný kolektív. Súčasný kolektív žien ŽFK je tvorený z 
mladých dievčat z okresov Partizánske, Bánovce nad 
Bebravou a Topoľčany. Oduševnenosť a lásku k futba-
lu preukazujú už len tým, že dochádzajú na tréning na 
vlastné náklady. Nezanedbateľný je aj fakt, že praktic-
ky všetky dievčatá študujú na vysokej škole, čo tiež nie 
je ľahké zladiť s futbalom. Keď ma pred dvomi rokmi 
oslovila na tréningu mužov prezidentka klubu a kapi-
tánka žien Marika Striežencová, či by nemohli s nami 
trénovať, nerátal som s tým, že z jedného tréningu 
budú dva súťažné ročníky a hra o titul v druhej lige. Tré-
ner družstva žien musí byť hlavne psychológ a dokázať 
pochopiť, prečo sa do futbalu tak zbláznili a čo chcú v 
ňom dosiahnuť. Dievčatá išli do každého zápasu s cie-
ľom vyhrať, no nie vždy to bolo ľahké a jednoznačné.“ 

? Ziskom majstrovského titulu ste si zároveň vybojo-
vali postup do I. ligy. Využije ŽFK právo postupu?

,,Bohužiaľ, nie, no verím, že dievčatá aj v budúcom roč-
níku budú hrať prím v druhej lige. Prvá liga je z dôvo-
du tvrdých podmienok SFZ momentálne neuskutoč-
niteľným snom. Ak chce ŽFK prežiť, musí začať stavať 
futbalový dom od základov, čo znamená vytvoriť druž-
stvo žiačok a neskôr junioriek, ktoré po dosiahnutí pat-
ričnej kvality neskôr prestúpia do kategórie žien. Prvá 
lastovička je už na svete v podobe družstva žiačok, kto-
ré pod mojím dohľadom a Petry Gergelovej už pravi-
delne trénuje v Miezgovciach. ŽFK však robí veľmi dob-
ré meno aj samotným Bánovciam, preto si aj od mesta 
zaslúži pomoc.“

? V nedávno skončenej súťažnej sezóne ste sedeli 
na dvoch trénerských stoličkách súčasne. Okrem 

žien ŽFK ste viedli aj 
družstvo mužov TJ Par-
tizán Miezgovce v I. 
triede Majstrovstiev 
okresov Bánovce n/B. a 
Partizánske. S družs-
tvom ste obsadili šiestu priečku s bilanciou jedenástich 
víťazných a šiestich nerozhodných stretnutí, ktoré vám 
vyniesli zisk 39 bodov a gólové skóre 44:38. Spokojný, 
alebo mal káder na viac?
,,Pred dvomi rokmi sme postúpili do prvej triedy a v 
minulom ročníku obsadili ôsme miesto. Pred nedávno 
skončenou sezónou sme si stanovili cieľ skončiť do šies-
teho miesta, ktorý sa nám vďaka výborným podmien-
kam vytvorených obcou a zlepšeným prístupom hráčov 
v jarnej časti podarilo splniť. Po zbabranej jesennej časti 
sme po tvrdej zimnej príprave hrali v odvete podľa oča-
kávania. V jarnej časti ma trápia len dva pokazené zápa-
sy, vysoká prehra jedna-šesť v Biskupiciach a dva-tri v 
poslednom kole v Zlatníkoch. V nižších súťažiach je naj-
väčším problémom mužstva hlavne životospráva, ktorá 
niektorým hráčom stále nič nehovorí. Pri mužoch v Miez-
govciach som bol päť rokov, počas ktorých sme postúpili 
do vyššej súťaže a myslím si, že aj zastabilizovali káder.“ 

? Viesť dva typologicky odlišné tímy v dvoch rôznych 
súťažiach asi nebola vonkoncom ľahká záležitosť...

,,Spočiatku boli tréningy spoločné, no ak vám prí-
de dvadsať až dvadsaťpäť mužov a žien, nedá sa to 
zvládnuť, preto som tréningový proces oboch druž-
stiev rozdelil. Klamal by som, ak by som tvrdil, že to 
nebolo vyčerpávajúce. Odísť na tréning o pol piatej 
a vrátiť sa z neho o pol ôsmej dva až trikrát do týžd-
ňa, popritom cestovať v sobotu so ženami na zápasy 
a v nedeľu s mužmi, vôbec nie je jednoduché. Ak však 
vidíte za sebou výsledky a spokojné tváre ľudí okolo 
seba, únavu prekonáte. Najviac však obdivujem svo-
ju manželku, ktorá mi to všetko trpela, aj keď som si 
veľakrát vypočul svoje. Našťastie, pochádzam z fut-
balovej rodiny a futbal tak mala okolo seba počas ce-
lého nášho dvadsaťsedemročného spoločného živo-

ta. Aj touto cestou svojej rodine a manželke za všet-
ko ďakujem!“

? To však z vašej trénerskej anabázy nebolo všetko a 
dve kolá pred koncom mužských futbalových súťa-

ží zarezonoval éterom váš prestup do bánovského Sparta-
ka, ktorý hral štvrtú najvyššiu slovenskú súťaž mužov... 
,,Bánovský futbal som neustále pozorne sledoval a po-
čas môjho futbalového života som s ním bol dosť spätý. 
Možno veľa ľudí nevie, ale žiacky vek od desať do štr-
násť rokov som prežil v Spartaku pod taktovkou tréne-
rov T. Halmu a J. Parkana. Aj keď som ako dorastenec 
hral v Baníku Prievidza, vrátil som sa na krátku dobu 
späť do družstva mužov Spartaka. V rokoch dvetisíc-
jeden až dvetisícpäť som trénoval prvoligových star-
ších žiakov a neskôr treťoligových starších dorastencov 
Spartaka. Moje prepojenie so Spartakom však nebol je-
diný dôvod na prijatie ponuky. Nemusím pripomenúť, 
že situácia okolo bánovského futbalu nie je vôbec jed-
noduchá. Je veľa neprajníkov, ktorí všetko kritizujú, ale 
klubu nepomôžu. Mesto síce vynakladá nemalé finanč-
né prostriedky na chod klubu, ale aj tak je podstatná 
časť zabezpečenia nielen financií na pleciach správnej 
rady, čo v dnešnej dobe nie je vôbec jednoduché. Di-
vácka návštevnosť v Bánovciach je na úrovni okresných 
súťaží, veľa kvalitných hráčov z rôznych dôvodov hráva 
po okolitých dedinách a prekáračky v médiách vytvá-
rajú dojem nestability. Možno aj to bol ďalší z dôvodov, 
prečo som prijal ponuku a budem chcieť podľa svojich 
možností a schopností pomôcť. Netvrdím, že všetko v 
klube sa zmení z večera do rána, ale ak budú ľudia spo-
lu komunikovať, určite sa veľa veci vyrieši. Vážim si kaž-
dého, kto akokoľvek pomôže bánovskému futbalu.“

? Ako sa váš prestup do Spartaka vlastne zomlel? 
,,Po domácej prehre dva-tri s Jaslovskými Bohuni-

cami ma oslovili členovia Správnej rady Spartaka. Na roz-
hodnutie som mal dvadsaťštyri hodín. Viem, že určité po-
nuky môžete v živote odmietnuť len raz, preto som súhla-
sil. Najskôr ako asistent trénera, no po debakli nula-štyri 
v Beluši štyri kolá pred koncom ročníka, som sa stal hlav-
ným trénerom. Veľa ľudí mi to prialo, no boli aj takí, čo sa 
čudovali, na čo som sa to vlastne nechal nahovoriť. Časom 
sa ukáže, či moje rozhodnutie bolo správne, alebo nie.“ 

? Pre mnohých možno prekvapivé angažovanie, keď-
že predtým si, s výnimkou Antona Čukana, sadali 

na vrtkavú trénerskú stoličku družstva mužov Spartaka len 
cezpoľní tréneri... Možných neprajníkov ste však na istý čas 
umlčali, keďže ste v dvoch zostávajúcich zápasoch naplno 

bodovali a pritom ste neinkasovali! Doma ste zdolali Tren-
čianske Stankovce v pomere 2:0 a rovnakým výsledkom ste 
uspeli na pôde tretieho tímu v Gabčíkove. Nepreceňujeme 
výsledky, ale pravdepodobne ste ani vy sám nečakali tak 
vydarený vstup do družstva...
,,Musím však priznať, že na prvý môj zápas som išiel s 
malou dušičkou. Vedel som, že ak tento zápas doma 
prehráme, budem asi najrýchlejšie odvolaný tréner v 
tejto súťaži. Videl som niekoľko domácich zápasov a 
vedel som, že toto mužstvo má svoju kvalitu. V čase, 
keď vám nejde karta, však nepotrebujete ani tak tré-
nera, ako skôr psychológa. V priebehu celého týždňa 
som mužstvo pripravoval na sobotný zápas. Hráčom 
neustále prízvukujem, že futbal sa nehrá len nohami a 
srdcom, ale hlavne hlavou. Pred zápasom som hráčom 
okrem iného povedal, že majú poslednú možnosť pred 
domácim publikom dokázať, že si zaslúžia nosiť dres 
bánovského Spartaka a ako-tak si napraviť pokazenú 
reputáciu. Hráči to pochopili, dodržali taktické poky-
ny, vnútili súperovi svoj systém hry, nechali na ihrisku 
srdce a po dobrom výkone zvíťazili. Podobne to fungo-
valo aj o týždeň v Gabčíkove. No tentoraz stál pri nás 
aj ,futbalový Boh.´ Nepodceňujem, ale ani nepreceňu-
jem tieto víťazstva. Samozrejme, iná by bola situácia, 
ak by sa hralo o vypadnutie a hráči by boli pod tlakom. 
No napriek tomu, nech si myslí každý čo chce, body sa 
z dolnej zeme len tak nevozia. A najkrajšou odmenou 
pre celý realizačný tím boli po zápase uznanlivé slová 
hŕstky našich prítomných fanúšikov.“

? V Spartaku sa očakávalo v uplynulej sezóne viac. V 
akom stave ste prebrali družstvo a na čom budete 

musieť, podľa vás, najviac popracovať? 
,,Po nevydarenej jesennej časti vedenie klubu posilnilo 
hráčsky káder. Popri novom trénerovi Ondrejovi Šmel-
kovi prišli noví a myslím si, že aj kvalitní hráči. Cieľom 
preto bolo pokúsiť sa dotiahnuť na postupovú šestku. 
Mužstvo však aj napriek hráčskej kvalite podávalo ko-
lísavé výkony. Posledné dve kolá však ukázali, že hráči 
majú svoju futbalovú kvalitu, na ktorej sa dá stavať. Po-
pri zlepšení kondície, na ktorú v krátkej letnej prestáv-
ka veľa času nezostáva, bude potrebné hlavne zastabi-
lizovať káder. Nie je mysliteľné, aby takmer v každom 
majstrovskom zápase hrala iná zostava. A musím pri-
znať, že som zostal nemo prekvapený, keď na zápas do 
Beluše a doma s Trenčianskymi Stankovcami nastúpilo 
mužstvo bez druhého brankára a s dvomi zranenými 
náhradníkmi. Jednoducho, veľa vecí sa musí zmeniť...“

? Môžete konkretizovať, aké zmeny sa udejú v kádri a 
aké sú ciele mužstva pre budúcu sezónu? 

,,Podľa vyjadrenia hráčov, po poslednom zápase by 
k výrazným zmenám nemalo dôjsť. Iba dvaja boli na 
skusy v iných kluboch. Je len na nich a vedení klubu, 
či sa ich posuny zrealizujú. Podstatná časť hráčov zo 
základného kádra odchádza tento týždeň na zaslú-
žené dovolenky. Preto na turnaji v Biskupiciach dos-
tali príležitosť aj iní hráči, ktorí prejavili záujem hrať 
v bánovskom Spartaku. V hľadáčiku klubu sú možno 
dve-tri posily z blízkeho okolia hlavne na posty, kde 
nám to škrípe. Zdôrazňujem, že všetci hráči Sparta-
ka, hosťujúci v iných kluboch, majú dvere otvorené a 
môžu sa zapojiť do prípravy a urobiť niečo pre klub. 
Letnú prípravu začneme v prvý júlový týždeň a v jej 
priebehu odohráme sedem prípravných zápasov.“

? Bánovský Spartak v reorganizačnom ročníku si 
miesto v nanovo vytvorenej III. lige Západ nevy-

bojoval a v nastávajúcom súťažnom ročníku bude hrať 
IV. ligu Severozápad...
,,Táto súťaž nebude o nič jednoduchšia, než býva-
lé Majstrovstvo regiónu. Futbalová kvalita v nižších 
súťažiach je často nahrádzaná hlavne bojovnosťou 
a preto to rozhodne nebude prechádzka ružovým 
sadom. Treba si tiež uvedomiť, že napríklad zápasy 
s Partizánskym, Šimonovanmi, Trenčianskymi Tepli-
cami, Hornou Nitrou budú mať nádych susedských 
derby zápasov a pred početnou diváckou návšte-
vou sa hráči budú chcieť ukázať.  Každopádne, na-
ším cieľom bude hrať moderný útočný futbal s ma-
ximálnou bojovnosťou a dobrým výsledkom, ktorý 
dokáže konečne na tribúny pritiahnuť divákov. Sa-
mozrejme, že naším cieľom je bojovať o popredné 
priečky.“ 

? Mimochodom, čo povedali na váš prestup do 
Spartaka futbalistky ŽFK a futbalisti TJ Partizán, 

ktorých ste predtým viedli?
,,Všetci zostali touto informáciou zaskočení a u než-
nejšieho pohlavia tiekli aj slzy. Potrvá ešte nejaký 
čas, kým sa s tým vyrovnajú hlavne dievčatá, pre-
tože taká partia, akú sme vytvorili, sa nerodí každý 
deň. Jedinou istotou v živote človeka je však sku-
točnosť, že nič netrvá večne. A hovorí sa, že v naj-
lepšom treba prestať. Sľúbil som však dievčatám, že 
pokiaľ mi to čas dovolí, tak im pomôžem. A ak budú 
mať ešte záujem, tak sa skôr či neskôr k nim vrátim.“
 mp

,,Zdôrazňujem, že všetci hráči Spartaka, hosťujúci v iných kluboch, majú dvere otvorené,“
TVRDÍ NOVÝ KORMIDELNÍK DRUŽSTVA MUŽOV FK SPARTAK BÁNOVCE NAD BEBRAVOU MILOŠ ŠAGÁT

Do plejády hráčov, ktorých bošiansky futbalový klub vychoval 
pre najvyššiu slovenskú súťaž, neodmysliteľne patrí aj skvelý 
útočník Miroslav Papranec. Excelentný zakončovateľ s vyspe-
lou technikou a dynamitom v pravačke sa však 14. júna rozlúčil 
s aktívnou činnosťou. ,,S futbalom som začínal v ôsmich ro-
koch v Bošanoch pod trénerom Jozefom Špankom. Je to člo-
vek, ktorý pre bošiansky futbal urobil veľmi veľa, dlhé roky 
vychovával mládež. Jemu som prakticky vďačný za všetko, 
on ma pritiahol k futbalu,“ hlási sa k svojmu prvému trénero-
vi dnes 39-ročný Miroslav Papranec. Pri pohľade na neho počas 
jeho rozlúčkového stretnutia proti Modre v poslednom 30. kole 
IV. futbalovej ligy Severozápad, sa však mnohým na jazyk tlači-

la otázka, či si to nemohol so zavesením kopačiek na klinec ešte 
rozmyslieť. A o ďalšie tri-štyri roky hráčsku kariéru natiahnuť... 
Práve Papranec sa v 69. minúte postaral o jediný a zároveň víťaz-
ný gól Bošian, keď sa v šestnástke hostí zbavil dvoch Modranča-
nov a povedľa brankára Píša poslal loptu do siete. ,,Roky a ani 
zdravie mi to už nedovolia. Rozhodol som sa tak, ako som 
sa rozhodol. Ťažko je mi o tom hovoriť. Ten, kto zažil koniec 
športovej kariéry, sa vie vžiť do mojich pocitov. Srdce by aj 
chcelo, ale pľúca a ani nohy mi už nedovolia pokračovať.“ Po-
čas slávnostného aktu pred úvodným hvizdom rozlúčkového zá-
pasu bolo na Mirovej tvári badať dojatie. Posledný duel v drese 
bošianskeho OFK a ovácie verných fanúškov urobili svoje. Do-

máca ikona s preň typickou deviatkou na drese im zakývala na 
pozdrav. V zástupe tých, ktorí Miroslava Papranca s nostalgiou 
vyprevádzali do ,,futbalového dôchodku“, nechýbali okrem spo-
luhráčov ani predseda OFK Ladislav Bíreš, vedúci družstva Fran-
tišek Švec, či tréner Rastislav Kostka, ktorý sa môže rovnako po-
chváliť ešte pestrejšou hráčskou kariérou. A aké sú ďalšie plány 
Mira Papranca? Zostane, alebo sa nadobro vytratí z futbalového 
diania? Už v súčasnosti odovzdáva svoje bohaté skúsenosti mlá-
deži. ,,Samozrejme, zostávam pri futbale aj naďalej! V Topoľ-
čanoch trénujem mladých chlapcov, baví ma to a chcem v 
trénovaní pokračovať aj ďalej.“ A nebránil by sa ani trénerskej 
ponuke z Bošian. ,,Ak ponuka bude konkrétna, nebudem sa 
jej brániť. Poznám tunajšie zázemie, tak prečo nie? Uvidíme, 
možno sa časom dám aj na funkcionárčenie.“  
Najvyššiu slovenskú súťaž si Miroslav Papranec zahral v sláv-
nom Spartaku Trnava a taktiež v Baníku Prievidza. Bílym An-
delom sa stal v devätnástich rokoch a v malom Ríme pobudol 
jeden a pol roka. V rokoch 1997 až 2003 obliekal aj dres dru-
holigových Levíc, Piešťan a Topoľčian. V histórii bošianskeho 
futbalu jeden z jeho najlepších kanonierov strieľal na sklonku 
svojej kariéry góly aj za OFK Nedanovce. Pri otázke, ak by si pre-
mietol film svojej futbalovej kariéry a vypichol destináciu, kde 
prežil tie najkrajšie futbalové časy, už ,,bývalý“ obávaný kano-
nier s prezývkou ,,Paprdo“ bez rozmýšľania odpovedá: ,,Naj-
krajšie? Liga, je liga, túži po nej každý futbalista a mne sa 
ten sen, zahrať si v nej, splnil. Možno aj preto niektorí oča-
kávajú, že vyslovím názov niektorého z klubov Trnava, ale-
bo Prievidza, kde som mal tú možnosť zahrať si najvyššiu 
slovenskú súťaž. Najkrajšie futbalové časy som však pre-
žil v neďalekých Topoľčanoch, kde sme vytvorili naozaj vý-
bornú partiu. Doteraz som s viacerými chalanmi v kontak-
te. Navyše, ľudia v Topoľčanoch milujú futbal, čo vtedy do-
kazovali početnými návštevami na zápasoch. Aj preto ma 
veľmi mrzí, kam futbal v Topoľčanoch v súčasnosti speje. 
Je smutné, že tak skvelí chalani, ktorí boli súčasťou topoľ-
čianskeho klubu a darilo sa im, nepokračujú v načatej prá-
ci.“ A ktorý z fragmentov jeho tridsaťjedenročnej futbalovej ka-
riéry mu najviac utkvel v pamäti? ,,Bolo to v čase, keď som 
hral druhú ligu práve za Topoľčany. V domácom stretnu-
tí sme hostili pred sedemtisíc divákmi Nitru, ktorá postu-
povala do najvyššej súťaže. A ja som v tom pre mňa krás-
nom zápase premenil dôležitú jedenástku. Aj keď nám na-
koniec k víťazstvu nepomohla, tento moment budem mať 
navždy zafixovaný v pamäti.“ mp

Kanonier Miroslav Papranec 
sa rozlúčil s kariérou, ako inak, gólom

Biskupice dosiahli zlatý hetrik
Futbalisti Sokola Biskupice sa v domácom 
prostredí stali víťazom 14. ročníka futba-
lového turnaja mužov O pohár primátora 
Bánoviec nad Bebravou. Biskupičania vo 
finále zdolali Spartak Bánovce nad Bebra-
vou v pomere 2:0 a tretí raz v rade sa te-
šili z turnajového triumfu. Tretie miesto 
získal OŠK Pečeňany po víťazstve 2:1 nad 
Tatranom Bobot v ,,bronzovom“ dueli. Naj-
lepším strelcom turnaja sa s 5 gólmi stal 

Ondrej Škorec (Biskupice), za najlepšieho 
brankára bol vyhlásený Peter Igaz (Bisku-
pice) a cenu určenú najlepšiemu hráčo-
vi získal Jozef Poštrk (Bánovce n/B.). Ceny 
najlepším odovzdávali primátor Bánoviec 
Marián Chovanec, poslanec MsZ v Bánov-
ciach nad Bebravou Milan Igaz a tajomník 
usporiadateľského klubu Miroslav Jánošík. 
Súčasťou podujatia bol aj exhibičný fut-
balový zápas old boys, v ktorom domáci 

Sokol Biskupice podľahol Slovanu Brati-
slava v pomere 5:7 po polčase 3:3. Za So-
kol napli sieť Milan Kráľ, Mário Ragan, Pe-
ter Krištof, Martin Slovák a 66-ročný Anton 
Čukan, za víťazov sa do čierneho trafili po 
tri razy bývalí slovenskí reprezentanti Jaro-
slav Timko s Jozefom Kožlejom a raz Pavol 
Jančovič. Pred 300 divákmi stretnutia roz-
hodovali Dalibor Adamkovič, Miloš Valach 
a Dušan Bereš.

 VÝSLEDKY – SEMIFINÁLE: Biskupi-
ce – Pečeňany 8:0 (0:0), O. Škorec 4, 
L. Vavro, J. Kosiba, P. Zajac, J. Pitlovaný. 
Bánovce n/B. – Bobot 4:2 (1:1), R. Kňa-
ze, M. Borcha, P. Ďurkáč, K. Beňačka – J. 
Kňaze, Galko. O 3. MIESTO: Bobot – Pe-
čeňany 1:2 (0:2), Galko – J. Hergezel, R. 
Lukniš. FINÁLE: Biskupice – Bánovce 
n/B. 2:0 (0:0), P. Mačas, O. Škorec.
 mp

Dorastenci FK Tempo 
po štyroch rokoch znovu treťoligoví!

Športovo-technická komisia Západoslovenského futbalového zväzu zverejnila uplynulý štvr-
tok vo svojej úradnej práve č. 39 predbežné zaradenie klubov do ňou riadených majstrov-
ských súťaží. Po nedávno skončenom reorganizačnom ročníku súťaží dospelých to bola ne-
trpezlivo očakávaná správa! Niekoľko družstiev, ktoré do zverejnenia správy nesplnili všetky 
náležitosti, však boli do súťaží zaradené podmienečne. V prípade, že si ich do stanoveného 
termínu nesplnia, mužstvá do súťaží zaradené nebudú! S treťou ligou mužov sa rozlúčil Spar-
tak Bánovce nad Bebravou, ktorý zostúpil do IV. ligy Severozápad, kde naposledy účinkoval v 
sezóne 2008/2009. Štvrtoligové vody zas opustili oba tímy OFK Bošany, muži aj dorast. Prekva-
pila však absencia bošianskeho dorastu v V. lige Sever, kam zostúpil. Na druhej strane poteši-
la informácia o postupe družstva dorastu FK Tempo Partizánske do III. ligy, hoci v uplynulom 
ročníku obsadili štvrtú priečku v IV. lige Severozápad! Partizánčania sa vracajú do treťoligo-
vých vôd po štyroch rokoch. Prekvapujúci je astronomický skok dorastencov Cígľa do V. ligy 
Severozápad z tretieho miesta I. triedy MO Prievidza. Hoci, podľa danej hierarchie by mal byť 
jednoznačným postupujúcim víťaz MO Prievidza, ktorým sú od uplynulej soboty, dva dni po 
uverejnení úradnej správy ZsFZ(!), dorastenci OFK Klátova Nová Ves. A keďže samotný klub má 
záujem o účinkovanie v V. lige Sever, uvádzame Klátovčanov miesto Cígľa...

NASADENIE NAŠICH KLUBOV DO KRAJSKÝCH SÚŤAŽÍ
III. LIGA ZÁPAD

DOSPELÍ 
 Účastníci: MFK Topoľčany, FC Horses Šú-

rovce, FKS Nemšová, FK Spartak Vráble, FKM 
Nové Zámky, MFK Vrbové, FK Púchov, FK Slo-
van Levice, PFK Piešťany, MŠK Thermál Veľký 
Meder, KFC Komárno, TJ Gabčíkovo, OTJ Pa-
lárikovo, FC Neded, ŠK LR CRYSTAL Lednic-
ké Rovne, TJ Družstevník Veľké Ludince, TJ IS-
KRA Borčice, TJ Družstevník Vrakúň.

IV. LIGA SEVEROZÁPAD 
DOSPELÍ 

 Účastníci: FC Baník Horná Nitra, TJ Partizán 
Domaniža, TJ Kovo Beluša, ŠK Blava Jaslov-
ské Bohunice, OŠK Trenčianske Stankovce, 
FK Spartak Bánovce nad Bebravou, MŠK 
Slovan Trenčianske Teplice, TJ Iskra Holíč, ŠK 
Slovan Šimonovany,  FK Junior Kanianka, 
FK TEMPO Partizánske, MFK Nová Dubni-
ca, OK Častkovce, FO ŠK Modranka, Jednota 
Sokol Chocholná-Velčice a TJ Slavoj Boleráz. 

V. LIGA SEVER
 DOSPELÍ 

 Účastníci: OFK Bošany, TJ Partizán Prečín, 
OFK Lehota pod Vtáčnikom, ŠK Vegum Dol-
né Vestenice, TJ Družstevník Malá Čausa, TJ 
Tatran Horovce, TJ Partizán Cígeľ, TJ Nový Ži-
vot Veľké Uherce, MFK Stará Turá, TJ Tatran 
Cementáreň Ladce, OŠK Podolie, TJ Slovan 
Trenčianska Turná, TJ Slovan Zemianske Kos-
toľany, TJ Tatran Uhrovec, Spartak Myjava B 
a FK Streženice. 

III. LIGA ZÁPAD
STARŠÍ A MLADŠÍ DORAST 

 Účastníci: PFK Piešťany, FC Slovan Hlo-
hovec, FK Slovan Duslo Šaľa, FK Spartak 
Bánovce nad Bebravou, AFC Nové Mesto 

nad Váhom, FC ŠTK 1914 Šamorín, ŠK LR 
CRYSTAL Lednické Rovne, MŠO Štúrovo, ŠK 
Šurany, ŠKF Sereď, MŠK Považská Bystrica, 
FC Slovan Galanta, KFC Komárno, FK Tempo 
Partizánske, FC ViOn Zlaté Moravce B a FK 
2007 Dunajská Streda.

V. LIGA SEVER
DORAST

 Účastníci: TJ Slovan Dolná Súča, OFK Drie-
toma, TJ Partizán Domaniža, OŠK Bošáca, 
MFK Stará Turá, OŠK Chynorany, ŠK Slovan 
Šimonovany, TJ Slovan Trenčianska Turná, 
TJ Družstevník Opatová n/V., TJ Žiar Paprad-
no, FK Junior Kanianka, TJ Partizán Prečín, TJ 
Družstevník Dubodiel, OK Častkovce, FK Ko-
šeca a OFK Klátova Nová Ves.

II. LIGA 
STARŠÍ A MLADŠÍ ŽIACI

 Účastníci: FK Slovan Duslo Šaľa, TJ Slavoj 
Moravský Svätý Ján, MFK Skalica, FC ViOn 
Zlaté Moravce, FC Slovan Galanta, PFK Pieš-
ťany, FK Lokomotíva Trnava, FK Tempo Par-
tizánske, FC Slovan Hlohovec, MFK Považ-
ská Bystrica, ČFK Nitra, MFK Topoľčany, KFC 
Komárno, ŠKF Sereď, MFK Nováky, FKM 
Nové Zámky.

III. LIGA SEVER 
STARŠÍ A MLADŠÍ ŽIACI

 Účastníci: FKS Nemšová, MFK Nová Dub-
nica, TJ Kovo Beluša, FK Junior Kanianka, TJ 
Priehrada Nitrianske Rudno, Nové Mesto 
nad Váhom, TJ Partizán Cígeľ, FK Spartak 
Bánovce nad Bebravou, TJ Žiar Papradno, 
ŠK Vegum Dolné Vestenice, TJ Slovan Ze-
mianske Kostoľany, ŠK LR CRYSTAL Lednické 
Rovne, AS Trenčín a MTJ Nitrianske Pravno.
 (mp, zdroj: zsfz)

Pamätný dres s nezabudnuteľnou deviatkou odovzdal Miroslavovi Paprancovi spoluhráč Milan Murko (vpravo)
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ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA
 ŠTK pre pokles počtu hráčov v družstve hostí pod 

sedem (SP čl.100, písm.e.) kontumovala nedohraté 
stretnutie 28. kola MO PD dorastu Čereňany – Bystri-
čany a pripísala 3 body FK Čereňany. Výsledok dosiah-
nutý na HP ostáva v platnosti.

 ŠTK navrhuje KR riešiť neospravedlnenú neúčasť po-
zvaného R Vladimíra Jakubíka na svojom zasadnutí.

 ŠTK oznamuje FK, že od budúceho ročníka sa pri-
pravuje prechod na ISSF systém vo všetkých súťažiach 
mužov a dorastu. ŠTK preto žiada zainteresované od-
diely o predbežnú technickú prípravu. 

 ŠTK oznamuje FK, že plánovaný začiatok nové-
ho futbalového ročníka 2014/2015 bude 2.-3. augus-
ta 2014.

 ŠTK žiada funkcionárov FK, aby dodržali termín do-
ručenia prihlášok do súťaží, ktorý je stanovený do 4.7. 
2014.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA
 NEPODMIENEČNÉ TRESTY – 1 s.s. od 19.6. 2014: 

Peter Dragula (Krásno), Juraj Hrčka (Haláčovce-Otr-
hánky).

 ZMENA TRESTU: Samuel Beliansky (Veľký Klíž) na 
1.s.s podmienečne do 30.9. 2014.

 DK oznamuje, že hráč, ktorý v poslednom kole sú-
ťažného ročníka 2013/2014 bude napomínaný 5, 9 
a 12 ŽK, môže podľa DP čl. 37 odsek 6, do 14 dní od 
oznámenia disciplinárneho opatrenia písomne po-
žiadať o určenie pokuty miesto pozastavenia výko-
nu športovej činnosti v novom súťažnom ročníku 
2014/2015. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu za-
platí, pozastavenie výkonu športovej činnosti sa ruší 
a môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. 
Žiadosť je potrebné označiť názvom „Žiadosť o urče-
nie pokuty za pozastavenie výkonu športovej činnosti" 
a doručiť v stanovenej lehote na DK OblFZ Prievidza. 
Pokuty: 5 ŽK – 15 eur, 9 ŽK – 20 eur a 12 ŽK – 25 eur.

KOMISIA MLÁDEŽE
KM na základe uzávierky prihlášok na turnaj prípraviek 
v Nedožeroch-Brezanoch oznamuje, že turnaj sa v uve-
denom termíne 28.6. 2014 uskutoční. Bližšie informá-
cie nájdete na www.oblfzprievidza.sk. Celkovo sa pri-
hlásilo 16 družstiev. 

ĎALŠIE PORADIE TIPUJÚCICH 
PO 14. KOLE:

008. 080 Michal Omelka, Partizánske 62
009. 110 Anton Eliaš, Malé Uherce 62
010. 126 Marek Gális, Bánovce n/B. 62
011. 007 Mikuláš Majtényi, Partizánske 59
012. 010 Anton Kováč, Partizánske 59
013. 022 Ivan Kopál, Partizánske 59
014. 054 Marta Bezáková, Partizánske 59
015. 060 Martin Vaňo, Chynorany 59
016. 083 Jozef Omelka, Partizánske 59
017. 099 Jozef Minárik, Partizánske 59
018. 140 Ivan Masaryk, Bánovce n/B. 59
019. 018 Miriam Čavojová, Partizánske 56
020. 023 Jozef Ladický, Bánovce n/B. 56
021. 032 Ivan Kopúnik, Partizánske 56
022. 038 Juraj Magát, Partizánske 56
023. 066 Ladislav Beňačka, Partizánske 56
024. 077 Božena Ďurišová, Veľké Kršteňany 56
025. 094 Jozef Ondruška, Partizánske 56
026. 095 Dušan Hubinský, Partizánske 56
027. 109 Tomáš Čangel, Malé Uherce 56
028. 111 Ján Kysel st., Partizánske 56
029. 115 Jaroslav Vlčko st., Veľké Uherce 56
030. 124 Róbert Žiak, Partizánske 56
031. 152 Jaroslav Podolák, Bánovce n/B. 56
032. 046 Vojtech Turček, Krásno 53
033. 053 Adam Krajčík, Partizánske 53
034. 069 Martina Gahérová, Skačany 53
035. 070 Jozef Rybanský, Skačany 53
036. 160 Stanislav Hulla ml., Partizánske 53
037. 170 Juraj Kuric, Oslany 53
038. 045 Tibor Olach, Veľké Bielice 51
039. 009 Dušan Priecel, Partizánske 50
040. 017 Miroslav Calpaš, Partizánske 50
041. 093 Peter Bezák, Žabokreky n/N. 50
042. 119 Július Náhlovský, Kolačno 50
043. 122 Viliam Šútora, Partizánske 50
044. 133 Ján Mikuš, Bánovce n/B. 50
045. 144 Ján Sany, Bánovce n/B. 50
046. 049 Anton Kajaba, Partizánske 48
047. 068 Dušan Buchel, Uhrovec 48
048. 089 Viliam Hačko, Brodzany 48
049. 090 Ľudovít Hačko, Brodzany 48
050. 128 Jozef Kutiš, Bánovce n/B. 48
051. 154 Jozef Borcha st., Bánovce n/B. 48
052. 167 Jakub Kližan, Skačany 48
053. 005 Denisa Krajčovičová, Partizánske 47
054. 008 Milan Majtényi, Partizánske 47
055. 024 Ivan Bezák, Ostratice 47
056. 028 Ján Mošať, Partizánske 47
057. 033 Štefan Tamajka, Kolačno 47
058. 039 Marián Vlasák, Partizánske 47
059. 052 Ján Dermek st., Partizánske 47
060. 074 Jozef Hruška, Partizánske 47
061. 075 Jozef Ovsianka, Žabokreky n/N. 47
062. 087 Ivan Nižňanský, Partizánske 47
063. 116 Jozef Beliansky st., Kolačno 47
064. 131 Pavol Podoba, Bánovce n/B. 47
065. 138 Jozef Čukan, Biskupice 47

066. 141 Jozef Krištof, Bánovce n/B. 47
067. 156 Dušan Baláž, Oslany 47
068. 159 Milan Hačko, Brodzany 47
069. 065 Jozef Gerši, Bošany 45
070. 001 Martina Marková, Partizánske 44
071. 006 Patrick Tisovský, Žabokreky n/N. 44
072. 012 Eduard Letavay, Partizánske 44
073. 055 Stanislav Kluka, Brodzany 44
074. 059 Anton Čangel, Brodzany 44
075. 125 Ján Gieci, Bánovce n/B. 44
076. 132 Igor Antala, Dolné Naštice 44
077. 145 Miroslav Štefánik, Bánovce n/B. 44
078. 150 Eva Peťovská, Bánovce n/B. 44
079. 155 Branislav Šipka, Bánovce n/B. 44
080. 153 Martina Hudecová, Bánovce n/B. 43
081. 171 Ivan Ďurkáč, Haláčovce 43
082. 056 Peter Vanko, Partizánske 42
083. 102 Jozef Horniak, Partizánske 42
084. 105 Marián Kollár, Partizánske 42
085. 106 Jozef Kluka, Bošany 42
086. 147 Ján Danko, Dolné Naštice 42
087. 034 Miloš Jankeje, Návojovce 41
088. 041 Anton Hamada, Partizánske 41
089. 047 Ján Pavlišin, Nadlice 41
090. 051 Jozef Bezák, Partizánske 41
091. 073 Miloš Badinský, Partizánske 41
092. 134 Jozef Puterka, Bánovce n/B. 41
093. 139 Peter Kušnier, Bánovce n/B. 41
094. 165 Marián Ondruška, Partizánske 41
095. 019 Roman Kopál, Dolné Vestenice 40
096. 172 Miroslav Jánošík, Biskupice 40
097. 164 Martin Jančich, Brodzany 40
098. 107 Karol Pauer, Nedanovce 39
099. 011 Vladimír Ďuriš, Skačany 38
100. 091 Jozef Plavý, Žabokreky n/N. 38
101. 127 Ján Križan, Bánovce n/B. 38
102. 043 Marián Franc, Horná Ves 37
103. 169 Norbert Kňazo, Partizánske 37
104. 058 Vladimír Galbo, Veľké Bielice 36
105. 148 Milan Kráľ, Bánovce n/B. 36
106. 149 Marián Varhaník, Bánovce n/B. 36
107. 013 Jozef Jančich, Partizánske 35
108. 020 Rudolf Tomáš, Partizánske 35
109. 021 Ján Kopál, Partizánske 35
110. 030 Jozef Hlaváč, Partizánske 35
111. 062 Jozef Fábry, Partizánske 35
112. 092 Stanislav Hulla st., Partizánske 35
113. 098 Peter Jakubička, Veľké Bielice 35
114. 117 Karol Bobok, Kolačno 35
115. 129 Milan Škultéty, Bánovce n/B. 35
116. 121 Juraj Vlčko, Veľké Uherce 33
117. 135 Tomáš Podolák, Bánovce n/B. 33
118. 014 Soňa Jančichová, Partizánske 32
119. 029 Július Kováčik, Partizánske 32
120. 162 Ivan Gogola, Partizánske 32
121. 071 Adam Mekýš, Skačany 30
122. 015 Miroslav Jančich, Partizánske 29
123. 113 Ľuboš Pauko, Veľké Uherce 29
124. 157 Pavol Majerčík, Partizánske 29
125. 158 Tatiana Ondrušová, Partizánske 29
126. 057 Milan Kuzma, Partizánske 28

127. 108 Jozef Mesiarik, Brodzany 28
128. 136 Milan Pavle, Bánovce n/B. 28
129. 016 Milan Dian, Partizánske 26
130. 078 Július Longauer, Partizánske 26
131. 085 Rudolf Trčo, Partizánske 26
132. 100 Ivan Činčura, Partizánske 26
133. 104 Anton Petrík, Návojovce 26
134. 151 Peter Peťovský, Bánovce n/B. 26
135. 076 Jozef Vaňo, Návojovce 26
136. 130 Dušan Hudec, Biskupice 26
137. 072 Marcel Ďuriš, Veľké Kršteňany 24
138. 163 Janka Šútorová, Partizánske 24
139. 025 Jozef Vlčko, Partizánske 23
140. 137 Martin Čukan, Biskupice 23
141. 086 Ivan Grman, Partizánske 23
142. 036 Pavol Drábek st., Partizánske 22
143. 146 Jozef Kutiš st., Bánovce n/B. 21
144. 044 Miroslav Duchovič, Kolačno 21
145. 161 Anton Klanica, Partizánske 21
146. 096 Norbert Franc, Partizánske 20
147. 079 Vladimír Gahér, Skačany 19
148. 101 Lukáš Bilas, Partizánske 19
149. 003 František Klučiar, Partizánske 19
150. 142 Miroslav Pavlen, Brezolupy 19
151. 035 Ivan Jaško, Rajčany 18
152. 176 Milan Ďatelinka, Nadlice 17
153. 173 Ivan Peniažka, Nedanovce 16
154. 114 Monika Černušková, Čereňany 16
155. 037 Július Števica, Partizánske 16
156. 166 Ondrej Čangel, Partizánske 15
157. 118 Ľuboš Preťo, Kolačno 14
158. 031 Michal Majtényi, Partizánske 11
159. 120 Michal Kurtulík, Partizánske 10
160. 048 Ivan Martiška, Partizánske 8
161. 026 Radoslav Cagáň, Hradište 7
162. 168 Daniel Peniaška, Partizánske 6
163. 027 Vladimír Bátora, Bánovce n/B. 6
164. 061 Matúš Hormuzache, Klátova Nová Ves 5
165. 063 Vladimír Baláž, Pažiť 4
166. 143 Marek Pakanec, Haláčovce 3
167. 064 Rudolf Baluch, Partizánske 2
168. 084 Maroš Janček, Partizánske 2
169. 050 Ľuboš Švec ml., Partizánske 2
170. 175 Nikola Paľáková, Žabokreky n/N. 2
171. 067 Miroslav Kňaze, Partizánske 1
172. 004 František Gregor, Partizánske 1
173. 040 Dušan Savara, Partizánske 1
174. 081 Peter Minárik, Bánovce n/B. 0
175. 088 Petra Mikušková, Otrhánky -1
176. 174 Samuel Fábry, Partizánske -4

(poradie, súťažný kód, meno, priezvisko, bydlisko, body)

SPRÁVNE TIPY 14. (POSLEDNÉHO) KOLA: 1. 
Diviacka Nová Ves – Chynorany 0 (2:2), 2. Mali-
nová – Ráztočno 2 (2:3), 3. Skačany – Rudnian-
ska Lehota 1 (8:1), 4. Veľké Bielice – Pravenec 
1 (3:1), 5. Sebedražie – Opatovce nad Nitrou 2 
(2:3), 6. Veľký Klíž – Dežerice 1 (7:0), 7. Nitrian-
ske Rudno – Dolné Naštice 1 (4:0).

TIPOVACIA SÚŤAŽ ŠŤASTNÁ SEDMIČKA

DORAST
MO PRIEVIDZA

 29. (POSLEDNÉ) KOLO: Veľké Bielice – Prave-
nec 4:1 (2:1), 2. a 16. J. Belianský, 71. a 82. Š. Šev-
čík – 5. A. Majzlan, ČK: 89. E. Adamček (P). Nit-
rianske Pravno – Bystričany 3:0 kont. (hostia 
nepricestovali). Veľké Uherce – Čereňany 5:1 
(3:1), 7. R. Vlčko, 30. Ľ. Valter, 40. P. Chochula, 46. 
P. Duchovič, 69. Š. Maťašeje – 36. Ľ. Brida.. Kláto-
va Nová Ves – Valaská Belá 6:0 (0:0), R. Paško 3, 
M. Peciar, M. Španko, M. Zajíc. Skačany – Laza-
ny 3:2 (2:2), 8. Matúš Ďuriš, 16. Maroš Ďuriš, 52. 
T. Ďuriš – 10. M. Burza, 25. S. Klopan. Veľký Klíž 
– Kamenec p/Vt. 2:1 (0:0), 76. a 83. S. Belianský 
– 59. M. Remiš. Sebedražie – Opatovce n/N. 3:2 
(1:1), 5., 68. a 72. M. Parízek – 36. J. Borko, 76. M. 
Sonnemann (11 m).  Ráztočno – voľno. 
1. Klátova Nová Ves 28 22 2 4   84:24 68 (+26)
2. Veľké Uherce      28 22 1 5 124:26 67 (+25)
3. Čereňany             28 18 2 8 104:47 56 (+14)
4. Skačany             28 16 5 7   73:37 53 (+11)
5. Sebedražie         28 16 2 10   84:56 50 (+8)
6. Pravenec             28 14 7 7   82:55 49 (+7)
7. Opatovce n/N.     28 12 5 11   53:46 41 (-1)
8. Veľké Bielice       28 13 2 13   58:50 41 (-1)

9. Lazany                 28 12 4 12   55:46 40 (-2)
10. Valaská Belá     28 12 2 14   57:49 38 (-4)
11. Nitr. Pravno       28 9 5 14   52:73 32 (-10)
12. Veľký Klíž          28 6 4 18   45:110 22 (-20)
13. Ráztočno          28 7 1 20   37:84 22 (-20)
14. Kamenec p/Vt. 28 6 3 19   44:102 21 (-21)
15. Bystričany          28 1 3 24   23:170 6 (-36)

PRÍPRAVKA 
MAJSTROVSTVÁ KRAJA – 5. ROČNÍK

 VÝSLEDOK: Tempo Partizánske – Púchov 
3:1 (3:0), góly Tempa: P. Bezák, D. Zubatý, A. Ko-
váčik. 

KONEČNÁ TABUĽKA
1. Spartak Bánovce n/B. 14 12 1 1   77:19 37
2. Horná Nitra 14 11 1 2 206:40 34
3. Dubnica n/V. 14 7 0 7   85:112 21
4. Myjava    14 6 2 6   72:63 20
5. Tempo Partizánske 14 6 2 6   48:46 20
6. Považská Bystrica 14 5 1 8   68:111 16
7. Nové Mesto n/V.          14 4 1 9   42:67 13
8. Púchov           14 1 0 13   45:185   3

MAJSTROVSTVÁ KRAJA – 4. ROČNÍK
 VÝSLEDOK: Tempo Partizánske – Púchov 

6:2 (2:1), góly Tempa: V. Karásek  4, P. Procház-
ka, M. Mulina. 

KONEČNÁ TABUĽKA
1. Horná Nitra 14 11 0 3 175:72 33
2. Tempo Partizánske 14 10 1 3   79:40 31
3. Púchov           14 7 2 5 105:103 23
4. Nové Mesto n/V. 14 7 1 6   57:49 22
5. Dubnica n/V. 14 5 2 7   90:114 17
6. Spartak Bánovce n/B. 14 4 3 7   63:74 15
7. Pov. Bystrica 14 4 0 10   62:107 12
8. Myjava           14 3 1 10   66:138 10

MAJSTROVSTVÁ KRAJA – 3. ROČNÍK
 VÝSLEDOK: Tempo Partizánske – Púchov 1:3 

(1:1), gól Tempa: L. Michalák. 
KONEČNÁ TABUĽKA

1. Horná Nitra 14 13 0 1 208:63 39
2. Dubnican/V.           14 9 0 5 116:68 27
3. Púchov         14 9 0 5   99:84 27
4. Tempo Partizánske 14 7 0 7   60:73 21
5. Nové Mesto n/V. 14 6 0 8   42:91 18
6. Považská Bystrica 14 5 0 9   48:96 15
7. Spartak Bánovce n/B. 14 4 0 10   52:82 12
8. Myjava           14 3 0 11   50:118   9

S ukončením jarnej časti futbalového ročníka 2013/2014 sa uzavrelo aj už  dvadsiate prvé pokra-
čovanie našej dlhodobej súťaže ŠŤASTNÁ SEDMIČKA. Tipujúci v nej opäť súťažili o sedem atrak-
tívnych finančných cien, tento raz v celkovej hodnote 500 €! Spomedzi 176 tipujúcich sa po štr-
nástich tipovacích kolách zrodila nasledovná sedmička šťastných výhercov:

1. cena: ŠEK V HODNOTE 165 € (venovalo 
Poľnohospodárske družstvo podielnikov PDP 
Veľké Uherce – rastlinná, živočíšna výroba, 
pekárenska činnosť, výroba strojov a zaria-
dení pre všeobecné účely, výroba obrábacích 
strojov, spracovanie poľnohospodárskych 
produktov, www.pdpvu.sk) – získava: Martin 
Jakubík z Partizánskeho – 74 bodov.
2. ŠEK V HODNOTE 90 € (venovala firma 
STAVIVÁ Mališka, kompletný stavebný ma-
teriál, fasádne štúdio a moderné kúpeľňové 
štúdio, Šimonovianska 1763/102, 958 03 Par-
tizánske, mob. č.: 0905 841 840, 0901 776 858, 
0905 426 503, www.maliska.sk) – získava: Ján 
Kotlárik z Návojoviec – 71 bodov.
3. ŠEK V HODNOTE 70 € (venovala predaj-

ňa KOVOMAX BM, s.r.o., hutný materiál, žele-
ziarstvo, spojovací materiál, Šimonovianska 
34/90, 958 03 Partizánske, tel.: 038/749 44 99, 
www.kovomax.sk) – získava: Marián Cvešper 
zo Skačian – 68 bodov.
4. ŠEK V HODNOTE 55 € (venovala firma La-
dický, s.r.o., Uherecká cesta 347/2A, 958 03 
Malé Uherce, mob. č.: 0903 130 531, www.
ladicky.sk) – získava: Štefan Pauko z Veľkých 
Uheriec – 68 bodov.
5. ŠEK V HODNOTE 50 € (venoval Pneuser-
vis MIKONA, Nemocničná 1569, Partizánske 
– futbalový štadión ŠK Slovan Šimonovany, 
mob.č.: 0905 329 116, www.mikona.sk) – zís-
kava: Róbert Janus st. z Partizánskeho – 68 
bodov. 

6. ŠEK V HODNOTE 40 € (venovala firma GE-
NERALI SLOVENSKO, Andrea Papalová – kan-
celária Partizánske, Hrnčírikova 227/10 (bu-
dova Kaskáda), mob. č.: 0905 434 629, e-mail: 
andrea.papalova generali.sk) – získava: Vla-
dimír Galbo ml. z Partizánske – 65 bodov.
7. ŠEK V HODNOTE 30 € (venovala predaj-
ňa KOVOMAX BM, s.r.o., hutný materiál, žele-
ziarstvo, spojovací materiál, Šimonovianska 
34/90, 958 03 Partizánske, tel.: 038/749 44 99, 
www.kovomax.sk) – získava: Ján Bezák z Par-
tizánskeho – 65 bodov.

V prípade rovnosti bodov u viacerých výher-
cov rozhodujú o vyššom postavení v tabuľke 
– 1. vyšší počet tipovaných kôl (toto kritérium 
rozhodlo o víťazovi), 2. vyššia úspešnosť v po-
slednom, resp. v predposlednom kole atď... 
Všetci výhercovia budú v krátkom čase tele-
fonicky informovaní o termíne a spôsobe pre-
vzatia cien.

V 21. ročníku Šťastnej sedmičky dotipované!

V tretiu júnovú nedeľu sa futbalové nádeje FK 
Tempo Partizánske zúčastnili turnaja  prípraviek 
U9 v Zlatých Moravciach. A zverenci trénerskej 
dvojice Radoslav Michalák – Jozef Čavoj si počí-
nali úspešne, keď si na zlatomoravskom trávni-
ku vybojovali veľmi pekné druhé miesto spome-
dzi trinástich účastníkov. Pritom Partizánčanom 
nevyšiel vstup do turnaja, keď v úvodnom due-
li podľahli Bánovciam v pomere 0:3. Prehra však 

mladých futbalistov FK Tempo vyprovokovala k 
bojovnému výkonu, ktorý im vydláždil cestu až 
do finále. V ňom narazili na Levice, ktoré sa ujali 
vedenia už v 30. sekunde. Tempo vyrovnalo zá-
sluhou svojho najlepšieho strelca Martina Čavo-
ja, no Levičania strhli víťazstvo na svoju stranu tri 
minúty pred koncom stretnutia. Výborný výkon 
v drese Tempa podala medzi tromi žrďami chy-
tajúca Timea Jánošíková, ktorá získala ocenenie 

pre najlepšieho brankára turnaja. Konečné pora-
die družstiev: 1. Vráble, 2. Tempo Partizánske, 3. 
ViOn Zlaté Moravce (bieli), 4. Galanta, 5. Šaľa, 6. 
Lokomotíva Trnava, 7. Dukla Banská Bystrica, 8. 
Spartak Bánovce n/B., 9. FC Nitra, 10. Karlova Ves 
Bratislava, 11. Levice (žltí), 12. ViOn Zlaté Morav-
ce (červení) a 13. Levice (zelení). 

 Výsledky a góly FK Tempo Partizánske – zák-
ladná skupina: Tempo Partizánske – Bánovce 
n/B. 0:3. Tempo Partizánske – Levice 3:0, M. 
Čavoj 3. Tempo Partizánske – ViOn Zlaté Mo-
ravce 3:2, M. Čavoj, L. Michalák, P. Šimka. Štvrť-
finále: Tempo Partizánske – Lokomotíva Tr-
nava 2:1 – po 7 m kopoch, M. Čavoj. Semifiná-
le: Tempo Partizánske – Galanta 2:1 – po 7 m 
kopoch, L. Michalák. Finále: Tempo Partizánske 
– Vráble 1:2, M. Čavoj (7 m). mp

Družstvo žiakov FK Tempo Partizánske U9 – horný rad zľava: Martin Minár, Samuel 
Olach, Jozef Čavoj (tréner), Matúš Dobiš, Pavol Šimka, Nikolas Kvašaj, Martin Šoóš, Ra-
doslav Michalák (tréner), Timotej Tula, dolný rad zľava: Dávid Bottka, Timea Jánošíková, 
Martin Čavoj, Tomáš Bajcsi, Damián Cifra a Lukáš Michalák.

Štyri domáce kolektívy a jeden zástupca Hor-
ných Vesteníc uplynulú sobotu rozohrali v 
Partizánskom stretnutia na 14. ročníku tur-
naja v malom futbale. Podujatie, ktoré orga-
nizuje Výbor mestskej časti Luhy I, sa tradič-
ne konalo na ihrisku s umelým trávnikom v 
areáli Športcentra Dukas. Rybník domácim 
celkom vypálil FC Kuvajt Horné Vestenice, 
ktorý suverénne preplával náročným, ale 
zato spravodlivým hracím systémom každý s 
každým. Hornovesteničiari nestratili ani bod 
a po víťazstve v mestskej lige a v Superpohá-
ri si v Partizánskom v krátkom časovom ho-
rizonte pripísali na konto tretí triumf. Druhé 
miesto vďaka lepšiemu vzájomnému zápa-
su získali hráči družstva Madera, kým tretie 
miesto obsadil obhajca vlaňajšieho prvens-

tva Pueblo. Cenu pre najlepšieho hráča tur-
naja získal Roland Čaprnka (FC Kuvajt). A 
to hráč účastníka druhej rakúskej triedy US 
Aschbach bol ešte jeden zápas pred koncom 
turnaja adeptom na v poradí tretí honor naj-
lepšieho kanoniera na podujatiach malého 
futbalu v Partizánskom. Post najlepšieho za-
končovateľa si nakoniec vystrieľal Martin 
Popluhár (Pueblo), ktorý päťgólovým zápi-
som v poslednom dueli zaokrúhlil svoj vý-
sledný rezultát na deväť presných zásahov. 
Cenu pre najlepšieho brankára turnaja si od-
niesol Ivan Gogola z družstva Madera.

 VÝSLEDKY: MAPO Partizánske – MADE-
RA Partizánske 2:1 (1:1), J. Drábek, P. Mi-
halička – M. Mošať. FC KUVAJT Horné Ves-

tenice – PUEBLO Partizánske 5:1 (1:0), R. 
Kuzma, R. Čaprnka, D. Šuhajda, J. Kolenčík, 
D. Krajčík – M. Fáber. MADERA – BETÓN 
Partizánske 2:1 (2:1), Miroslav Hallo 2 – 
L. Hunka. MAPO – FC KUVAJT 0:4 (0:2), R. 
Čaprnka 3, J. Matejovič. BETÓN – PUEBLO 
1:9 (0:5), Marián Ďuriš – O. Školka 3, M. Po-
pluhár 3, M. Fáber, Pavol Kollár, R. Hantabal. 
MADERA – FC KUVAJT 2:4 (0:3), A. Šulaj 2 – 
R. Čaprnka 3, D. Krajčík. BETÓN – MAPO 5:3 
(4:1), F. Hlaváč 4, Miroslav Ivanka – R. Miku-
láš 2, P. Mihalička. PUEBLO – MADERA 1:3 
(0:1), M. Popluhár – M. Guba, M. Mošať, D. 
Galovič. FC KUVAJT – BETÓN 4:1 (2:0), J. 
Putiška 2, R. Čaprnka, R. Kuzma – Miroslav 
Ivanka. MAPO – PUEBLO 1:9 (0:4), J. Čuper-
ka – M. Popluhár 5, O. Školka 2, R. Hantabal, 
M. Košík. 

KONEČNÁ TABUĽKA
1. FC KUVAJT H. Vestenice 4  4  0  0  17:4   12
2. MADERA Partizánske 4  2  0  2    8:8     6 
3. PUEBLO Partizánske 4  2  0  2  20:10   6
4. BETÓN Partizánske 4  1  0  3    8:18   3
5. MAPO Partizánske 4  1  0  3    6:19   3
(Stretnutia, ktoré sa hrali v hracom čase 2 x 12 
minút, rozhodovali Róbert Janus st. a Róbert Ja-
nus ml..)

ZOSTAVY MEDAILISTOV
1. FC KUVAJT Horné Vestenice: L. Matejovič – J. 
Putiška, D. Krajčík, R. Čaprnka, D. Šuhajda, J. 
Kolenčík, J. Fáber, J. Matejovič, R. Kuzma. 
2. MADERA Partizánske: I. Gogola – M. Guba, 
M. Čulaga, V. Mitaš, D. Galovič, M. Mošať, A. 
Šulaj, Miroslav Hallo, O. Jurík.
3. PUEBLO Partizánske: M. Remeň – R. Hanta-
bal, R. Hudok, M. Popluhár, M. Fáber, O. Škol-
ka, Pavol Kollár, M. Košík. Text + foto: mp

FC Kuvajt v Partizánskom naďalej kraľuje

Nádeje FK Tempo druhé, 
Jánošíková najlepším brankárom

FUTBALOVÁ SÚŤAŽ DOSPELÝCH

MAJSTROVSTVO OBLASTI PRIEVIDZA
VEĽKÉ BIELICE – PRAVENEC 3:1 (1:0)

Z úvodného tlaku vyťažili domáci tri rohové kopy, z tretieho v 9. min po zahratí Putiškom sa lopty zmocnil Mi-
nárik, v neprehľadnej situácii prihral Beňuškovi, ktorý zblízka nedal Šujanovi šancu zasiahnuť a domáci sa ujali 
vedenia. Už o minútu dlhý Radosov výkop preskočil vybiehajúceho Šujana, lopty sa zmocnil ortuťovitý Be-
ňuška, ale v poslednej chvíli od gólu zachraňoval hostí obetavý zákrok Patrika Minicha. Gólom otrasení hostia 
čiastočne otvorili hru, ale so strelami Mihaličku v 16. min a Jánošku v 25. min nemal domáci gólman žiadne 
problémy. V 26. min sa po prihrávke Minárika v brejku ocitol opäť Beňuška, tiesnený Valachom však strieľal 
tesne vedľa. Na opačnej strane sa v 38. min vyznamenal nádherným zákrokom Radosa po tvrdej a dobre mie-
renej strele Mihaličku z trestného kopu z hranice veľkého vápna. Druhý polčas začali lepšie hostia a za nezá-
živnú hru Bieličanov prišiel trest. V 62. min Mikulovu tvrdú strelu z takmer štyridsiatich metrov podporovanú 
vetrom Radosa iba vyrazil pred dobiehajúceho Uhliara, ktorý z pár metrov vyrovnal. V ďalších dvadsiatich 
minútach hry dominovali obranné formácie oboch mužstiev. V 78. min si hostia vypracovali gólovú príleži-
tosť po centri Mikulu do pokutového územia domácich, ale v tutovke na loptu nedočiahol všadeprítomný 
Mihalička. Posledná desaťminútovka patrila už jednoznačne domácim. V 80. min Jakubíkova jedovka spoza 
šestnástky Šujana neprekvapila, o minútu výborne zakombinovali Beňuška s Jakubíkom, strela Jakubíka však 
preletela ponad brvno bránky hostí. V 83. min vybojoval stratenú loptu Minárik, nakopol ju presne na nohu 
Beňuškovi, ktorý nezaváhal a poslal domácich opäť do vedenia. Krátko po rozohratí vyrobila obrana hostí fa-
tálnu chybu, ktorú využil výborne hrajúci Beňuška. Po sólovom nájazde od polovice ihriska obišiel aj Šujana a 
zavŕšil nielen zaslúžené víťazstvo domácich, ale aj druhý hetrik vo veľkobielickom drese.

 GÓLY: 9., 83. a 84. Beňuška – 62. Uhliar.  ŽK: 9. Bystrianský, 57. Beleš – 70. Mihalička.  ROZHODO-
VALI: Ficel – Matúš a Zaťko – 150 divákov.  FK: M. Radosa – J. Putiška (71. L. Švec), T. Škoda, O. Beleš, 
J. Bratkovič, M. Bystriansky, L. Podolinský, Patrik Beňuška (90. Jakub Beliansky), J. Minárik, S. Mlatec, 
R. Vlčko (34. Jozef Jakubík, 89. Š. Ševčík), tréner: A. Horváth.  MTJ: L. Šujan – P. Bobocký, P. Minich, M. 
Valach, T. Drexler, Marek Mikula (89. M. Dzina), N. Jánoška, L. Minich, J. Uhliar (70. J. Krč), P. Adamček, 
J. Mihalička, tréner: J. Adamček. Peter Múčka

 ZOSTÁVAJÚCE VÝSLEDKY 29. (POSLEDNÉHO) 
KOLA: Diviacka Nová Ves – Chynorany 2:2 (2:1), 
31. Ľ. Štrbák, 43. vlastný J. Čangel – 26. Miroslav 
Marko, 81. P. Andel, ČK: 80. J. Čangel (CH), rozhod-
ca: M. Grolmus – 150 divákov. Malinová – Ráztoč-
no 2:3 (0:1), 63. M. Stiffel, 78. P. Pekár – 35. vlastný J. 
Dudáš, 64. M. Petrucha, 71. L. Krutý, rozhodca: Gaš-
parovič – 200 divákov. Skačany – Rudnianska Le-
hota 8:1 (4:0), 17., 45., 64. a 82. B. Krajčo, 37. a 41. T. 
Fuka, 63. M. Borcha, 77. Maroš Ďuriš – 90. Miroslav 
Cebák (11 m), rozhodca: Šamko ml. – 200 divákov. 
Sebedražie – Opatovce n/N. 2:3 (0:1), 89. M. Brin-
dza, 90. J. Píš (11 m) – 22. a 76. R. Petreje, 53. M. Ko-
váč, rozhodca: M. Bezák – 200 divákov. Veľký Klíž 
– Dežerice 7:0 (3:0), 5. a 29. Mário Masár, 45., 48. a 
79. Š. Kučera, 58. Martin Šesták, 88. S. Holák, rozhod-
ca: V. Miksa – 200 divákov. Nitrianske Rudno – Dol-
né Naštice 4:0 (1:0), 15. a 60. B. Bárta, 58. R. Oršu-

la, 88. B. Škraban, rozhodca: Stránsky – 100 divákov. 
Uhrovec – voľno.  
1. Uhrovec     28 21 5 2 91:28  68 (+26)
2. Rudn. Lehota 28 14 5 9 62:73  47 (+5)
3. Chynorany 28 13 7 8 49:35  46 (+4)
4. Skačany    28 13 7 8 63:49  46 (+4)
5. Nitr. Rudno 28 11 6 11 52:51  39 (-3)
6. Dolné Naštice 28 11 5 12 58:66  38 (-4)
7. Veľké Bielice 28 10 7 11 43:39  37 (-5)
8. Opatovce n/N. 28 9 9 10 68:65  36 (-6)
9. Sebedražie 28 10 5 13 52:54  35 (-7)
10. Dežerice 28 10 4 14 51:52  34 (-8)
11. Veľký Klíž 28 9 6 13 74:68  33 (-9)
12. Ráztočno 28 9 5 14 39:56  32 (-10)
13. Pravenec 28 9 5 14 46:68  32 (-10)
14. Malinová 28 8 7 13 53:76  31 (-11)
15. Diviacka N. Ves 28 7 9 12 40:61  30 (-12)

Timea Jánošíková
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PARTIZÁNSKO-BÁNOVSKÁ FLORBAL4YOU LIGA 

Nielen vo svete, ale aj na Slovensku sa v posledných rokoch teší 
čoraz väčšej popularite šport s názvom freestyle scootering, čo v 
preklade znamená akrobatická jazda na kolobežke. Jazdci na ko-
lobežkách sa predháňajú, kto z nich vystrúha inovatívnejší a lepší 
trik, či už cez prekážku, prípadne na rampách rôznych parametrov. 
Poviete si, že takých alebo podobných kolobežkárov, skeytistov a 
korčuliarov sa po sídliskách poneviera množstvo. Omyl! Partizán-
čan Peter Belianský (na foto) je minimálne v slovenskej komunite 
vyznávačov adrenalínových športov tohto druhu výnimočný. Mi-
nulý rok totiž ako jediný Slovák dokázal urobiť na kolobežke sal-
to vzad so spustením rúk z riadidiel! Pri pohľade na jeho unikátny 
backflip condor, ktorý by si pokojne mohol dať aj patentovať, sa 
však zastavuje dych a tuhne krv v žilách. S osemnásťročným štu-
dentom odboru cestovný ruch na SOŠ v Partizánskom sme sa po-
rozprávali o jeho záľube.

? Vráťme sa úplne na začiatok, ako si sa dostal k športu free-
style scootering?

,,Vďaka rodičom, ktorí mi kúpili kolobežku, keď som mal päť 
rokov. Najskôr však päť rokov stála v pivnici, až som prišiel 
na jej využitie a začal som preskakovať nerovnosti na chodní-
koch a kanále na cestách. Keď som mal desať rokov, začal som 
chodiť do skateparku na sídlisku Šípok, kde som mohol skúšať 
obtiažnejšie triky. Po tom, ako si rodičia všimli, že ma tento 
šport baví, kúpili mi špeciálnu kolobežku na skákanie. Tomu-
to športu sa venujem už osem rokov a v súčasnosti si nedoká-
žem predstaviť, že by som sa ho mal vzdať.“ 

? Čo ťa primälo k tomu, že si sa rozhodol urobiť na kolobežke 
salto vzad so spustením rúk z riadidiel? 

,,Keď som mal asi päťnásť rokov, veľmi som chcel robiť otočky 
dole hlavou, presne tak, ako som videl na videách na interne-
te. Minulý rok sa mi to konečne podarilo a následne som sa 
v auguste dostal na slovenskej súťaži vo freestyle scooterin-
gu v Novom Meste nad Váhom až do finále. Mal som nutkanie 
urobiť nejaké bláznovstvo na záver finálovej jazdy, tak som 
sa rozhodol nakombinovať do salta vzad aj spustenie rúk. Po 
predvedení tohoto triku som mal neopísateľnú radosť z úspe-
chu, ktorý okamžite vyvolal. Bohužiaľ, ďalšie súťaže sa konali 
v susedných Čechách, ale keďže moje možnosti na prepravu 
boli obmedzené, nemohol som sa ich zúčastniť.“

? Neviem si dosť dobre predstaviť, ako sa niekto môže naučiť 
salto vzad? 

,,Učil som sa ho práve v Novom Meste nad Váhom do takzva-
nej penovej jamy a ešte v ten deň som sa po podpore od spo-
lujazdcov odvážil pretočiť sa vzad aj naostro. A následne v ten 
istý deň po príchode do Partizánskeho som ho predviedol na-
ostro aj v našom skateparku, spoločne aj so spolujazdcom Ma-
túšom Duchoslavom.“

? Si prvý a jediný Slovák, ktorému sa podarilo salto vzad vy-
šperkované spustením rúk z riadidieľ kolobežky. Ako vlast-

ne funguje rebríček poradia levelov fínt komunity tebe podob-
ných adrenalinových kolobežkárov? 

,,O úspechoch, prvenstvách a rebríčkoch sa dozvedáme my, 
vyznávači tohoto športu na Slovensku zo slovenského fóra na 
facebooku. Tam pridávame, či už svoje videá úspechov, alebo 
fotky, kde ich môžu vidieť všetci členovia fóra. Raz som v jed-
nej súťaži adrenalínových videí získal za svoje s mojimi trikmi 
viac ako šesťsto hlasov, čo ma milo prekvapilo.“

? Kde berieš potrebnú odvahu na takéto akrobatické kúsky?

,,No sčasti ide o moju zvedavosť, od ktorej sa potom 
odvíja aj tá odvaha. Hľadám limity, čo moje telo dokáže a 
kde je hranica nemožného. Veľmi často mi odvahu dodávajú 
aj spolujazdci, ktorí ma k tým akrobatickým kúskom doslova 
vyhecujú.“ 

? Čo všetko ovládaš na kolobežke? 

,,Oficialne názvy nebudem spomínať, pre mnohých by 
to bolo zbytočné, pokúsim sa to upresniť v slovenčine. Doká-
žem štyrikrát vo výskoku na prekážke otočiť doskou kolobež-
ky pod nohami o tristošesťdesiat stupňov, ďalej dokážem oto-
čiť svoje telo aj s kolobežkou o tristošesťdesiat stupňov, pri-
čom sa mi točí doska pod nohami taktiež o tristošesťdesiat 
stupňov. Dokážem si aj prehodiť vo výskoku kolobežku oko-
lo hlavy a vrátiť ju späť pod nohy, a taktiež točiť riadidlami a 
zároveň doskou kolobežky. Viem aj mnoho iných kombinácii, 
ktoré sa však ťažko popisujú, lepšie je to vidieť naživo. Spomí-
nané salto vzad však už nerobím, pretože prekážky v našom 
skateparku pre tento trik nevyhovujú. Predtým som ho uro-
bil aj viac ako desaťkrát za deň, len tak z nudy, až kým som si 
neuvedomil, že stačí jeden chybný pokus a môžem sa vážne 
zraniť. Pred pol rokom som mal pád práve pri pokuse o sal-
to vzad. Našťastie si to odniesli len natiahnuté väzivá v ľavej 
ruke. Odvtedy som sa dole hlavou nezatočil, ten trik mi nestojí 
za zdravie. Pri jazde na kolobežke som zatiaľ zlomeninu neutr-
pel, dúfam, že to tak aj zostane.“

? Čo ti hovoria na tvoju nebezpečnú športovú záľubu rodičia 
a kamaráti?

,,Rodičia zo začiatku protestovali, ale po čase prišli na to, že 
je to márne. Teraz ma už iba každý deň vyprevádzajú z bytu 
so slovami: ,Dávaj si pozor, nie že prídeš dolámaný.´ Kamaráti 
ma, samozrejme, podporujú.“ 

? Akým športom, prípadne ďalším záľubám sa venuješ?

,,V poslednom čase po večeroch, keď ustane vietor, 
hrám s kamarátmi bedminton. Pár rokov dozadu som hrával 
s partiou airsoft, čo je podobná hra ako paintball, avšak s roz-
dielom projektilov, ktoré strieľate. Baví ma tiež aj volejbal, ale 
ten hrávam len v škole na telesnej výchove.“ 

? Kto u nás v Partizánskom patrí do komunity tebe podob-
ných adrenalínových kolobežkárov? 

,,Mojimi najvernejšími spolujazdcami sú Matúš Duchoslav 
a Adam Zorvan, s ktorými sa takmer každý deň schádzame 
u nás v skateparku na Šípku. Naše rady nabrali aj nových 
jazdcov, troch mladých chalanov zo Základnej školy na Mali-
novského ulici – Samuela Ježa, Martina Hačka a Matúša Deb-
nára. Aj oni začali obľubovať tento šport a ja verím, že aj vďa-
ka nim sa v našom meste začne výraznejšie rozvíjať a pribud-
ne ešte viac nových jazdcov.“   mp

 ,,Hľadám limity, čo moje telo dokáže a kde je hranica nemožného,“
ROZHOVOR S PETROM BELIANSKÝM - PREDSTAVITEĽOM FREESTYLE SCOOTERING

Jedinečný backflip condor v prevedení Petra Belianského

Korytár druhý v ,,malej Európe“
V talianskom meste Gonars pokračoval štvrtým kolom deväťdielny seriál autokrosových pretekov 
Zóny strednej Európy. Na štartovací rošt sa postavil aj jediný slovenský zástupca Stanislav Kory-
tár (na foto) zo Šimonovian. V divízii plechových štvorkoliek – touring autocross – si na svojom žl-
tom volkswagene polo vyjazdil výborné druhé miesto za víťazným Talianom Michellem Ottobonim 
štartujúcim na Škode Fabia wrc, kým tretí uvidel v cieli šachovnicovú zástavku Josef Kohbach (VW 
Golf) z Rakúska. ,,Chcel som si vyskúšať preteky aj mimo Slovenska, aj keď to je finančne ná-
ročné. Musím však priznať, že som sklamaný. Myslel som si, že Taliansko je motoristická kraji-
na. Trať bola síce slušná, ale organizácia nebola na požadovanej úrovni. Talianski organizáto-
ri by sa pri návšteve pretekov AGS v Oslanoch asi cítili ako na majstrovstvách sveta,“ vyjadril 
sklamanie Stanislav Korytár, ktorý však vyjadril uznanie víťaznému Talianovi Ottobonimu: ,,Nemal 
som šancu mu konkurovať. Talian jazdil na upravenej Fabii, ktorá mala vyše päťsto päťdesiat 
koní.“ Pre skúseného Korytára to bolo druhé pódiové umiestnenie v aktuálnej sezóne ,,malej Euró-
py“, keď predtým skončil rovnako druhý vo Veľkých Uherciach. V priebežnom poradí figuruje s 34 
bodmi na striebornej priečke s trojbodovou stratou na vedúceho pretekára seriálu, Čecha Ľuboša 
Kuželu. mp

Niková s Jánošíkom 
víťazmi Veľkej ceny mládeže

Bratislavská Športová hala Pasienky privíta-
la účastníkov 18. ročníka Veľkej ceny mládeže 
v športovom karate – Grand Prix Slovakia. Na 
siedmich tatami sa predstavilo 385 pretekárov 
zo sedemdesiatich štyroch klubov reprezentu-
júcich šesť krajín – Slovensko, Českú republiku, 
Chorvátsko, Maďarsko, Slovinsko a Litvu. Do sú-
bojov na prestížnom a kvalitne obsadenom po-
dujatí zasiahli aj reprezentanti našich karate 
klubov Drap Partizánske a Trend Bánovce nad 
Bebravou, ktorí neobišli naprázdno. Dvojica ka-
ratistov bánovského Trendu si z hlavného mes-
ta Slovenska odniesla celkom štyri vzácne kovy. 
Víťazkou súborného cvičenia kata dievčat sa sta-
la Alica Niková (na foto), ktorá zároveň skonči-
la druhá v športovom zápase kumite dievčat v 
hmotnosti -24 kg. Zrkadlový efekt úspešnosti 
oproti svojej klubovej kolegyni predviedol Ma-
túš Jánošík, ktorý získal zlato v kumite chlapcov 
vo váhe +28 kg a obsadil druhé miesto v kata. Zo 
štvorice drapákov – Adam Buday, Dominik Bu-
day, Ema Melišová a Matúš Križma sa medailo-
vo presadili poslední dvaja menovaní. V kumite 
juniorov v hmotnosti +76 kg si striebro vyzápasil 
Matúš Križma, kým Ema Melišová v kumite mlad-
ších žiačok vo váhe -35 kg brala bronz.  mp

V Mestskej športovej hale v Partizánskom po-
kračovala PBF liga stretnutiami 16. a 17. kola a 
jednou predohrávkou záverečného 18. kola me-
dzi  WAY TO WIN Prievidza a NIBIA Partizánske. 
Pred posledným kolom má istú účasť vo finálo-
vom turnaji o majstra ligy trojica Pubelo, Way To 
Win a Dark Ducks. O poslednú štvrtú postupovú 
priečku sa pobijú Blades, ktorý v 17. kole otočil 
zápas s posledným Benors a Osobitná Delegá-
cia. O najrýchlejší gól aktuálnej súťažnej sezóny 
sa postaral Ondrej Školka, ktorý po prihrávke Ju-
raja Šimončiča skóroval už v 9. sekunde stretnu-
tia 16. kola Pueblo – Rebels. Historickú tabuľku 
však vedie Matej Beňo, ktorý v premiérovom 
ročníku ligy v drese vtedajšieho družstva Wolves 
skóroval už v 8. sekunde.

 16. KOLO: HELLO KITTY Veľké Kršteňany – 
OSOBITNÁ DELEGÁCIA Partizánske 4:7 (0:1, 
2:3, 2:3), 19. R. Makva (L. Vaňo), 29. L. Vaňo 
(Marcel Ďuriš), 36. M. Kopál (R. Makva), 45. M. 
Kopál (Michal Krištín) – 7. a 42. M. Hrivnák (S. 
Horňák), 16. J. Majerčík (D. Hudec), 20. J. Majer-
čík (S. Zelezník), 30. T. Majerčík,  43. S. Horňák (J. 
Majerčík), 45. M. Igaz (T. Majerčík). ŠK REBELS 
91 Topoľčany – PUEBLO Partizánske 5:8 (2:1, 
0:3, 3:4), 4. a 43. J. Gálet (D. Hatala), 6. T. Gergel 
(F. Vaško), 42. J. Gálet, 44. D. Labuda (D. Hata-
la). – 00:09 O. Školka (J. Šimončič), 17. J. Šimon-
čič (Pavol Križan), 21. R. Hudok (O. Školka), 26. R. 
Hudok (J. Šimončič), 31. Pavol Kollár (J. Šimon-
čič), 34. R. Hudok (V. Cibula), 39. J. Popluhár (V. 
Cibula), 41. Michal Križan (R. Hudok). NIBIA 
Partizánske – DARK DUCKS Partizánske 4:7 
(1:2, 1:2, 2:3), 9. Ľ. Dorica, 27. D. Zvalo (D. Ďu-

ríček), 37. I. Skukálek (P. Klačanský), 44. D. Zva-
lo (Š. Hrkotáč), – 10. P. Ondrejmiška, 15. M. Za-
jac (J. Korec), 22. P. Ondrejmiška (M. Zajac), 30. 
M. Šimurka (P. Ondrejmiška), 34. J. Korec, 43. D. 
Šebo (M. Šimurka),  45. P. Ondrejmiška. Predo-
hraté: WAY TO WIN Prievidza – BLADES Bá-
novce n/B. 5:4 (2:2, 1:2, 2:0), 6. A. Kotrík (P. Šin-
gliar), 8. L. Urblík (A. Kotrík), 22. M. Lenner, 38. 
M. Maslen (L. Botka), 44. M. Maslen (A. Kotrík) 
– 9. Adam Grman, 13. J. Hlatký (L. Urban), 19. 
J. Gašparovič,  23. Z. Tupý (J. Gašparovič). FAL-
CONS Diviacka Nová Ves – BENORS Bánovce 
n/B. – odložené. 

 17. KOLO: OSOBITNÁ DELEGÁCIA Parti-
zánske – WAY TO WIN Prievidza 3:8 (0:4, 2:0, 
1:4), 21. M. Hrivnák (A. Belica), 27. M. Hrivnák 
(M. Tupý), 40. J. Majerčík (S. Zelezník) – 00:54 L. 
Urblík (A. Kotrík), 3. L. Poliak (M. Maslen), 5. M. 
Lenner (M. Maslen), 8. a 40. A. Kotrík (L. Urblík), 
36. M. Maslen (A. Botka), 44. S. Baniar (Kotrík), 
44. A. Kotrík (M. Lenner). DARK DUCKS Parti-
zánske – ŠK REBELS 91 Topoľčany 10:2 (4:1, 
3:0, 3:1), 5. P. Ondrejmiška (M. Jursa), 6. J. Ko-
rec (A. Chochol), 12. M. Cicák (M. Zajac), 14. D. 
Šebo (A. Chochol), 22. A. Chochol (J. Vaňo), 27. 
M. Šimurka, 28. J. Vaňo (D. Šebo), 33. P. Ondrej-
miška (M. Zajac), 38. A. Chochol (D. Šebo), 39. J. 
Vaňo (J. Korec) – 13. D. Labuda, 44. R. Hostin-
ský (D. Hatala). NIBIA Partizánske – HELLO 
KITTY Veľké Kršteňany 3:4 sn (1:1, 2:1, 0:1), 
13. M. Ondruška (P. Klačanský), 20. M. Kurucá-
rová (I. Skukálek), 28. D. Ďuríček (M. Petrík) – 
5. R. Makva (L. Vaňo), 21. Marcel Ďuriš (Michal 
Krištín), 35. R. Makva  (M. Kopál), rozhodujúci 
nájazd premenil Michal Krištín.

BLADES Bánovce n/B. – BENORS Bánovce n/B. 
5:3 (1:1, 1:1, 3:2), 8. D. Turček (J. Gašparovič), 20. 
L. Urban (E. Takács), 40. E. Takács, 42. D. Turček 
(Adam Grman), 45. E. Takács (J. Gašparovič) – 12. 
M. Holbay (P. Michalík), 26. P. Michalík (J. Kuric), 
33. M. Bujna (J. Kuric). PUEBLO Partizánske – 
FALCONS Diviacka Nová Ves 5:0 kont. (hos-
tia neprišli).

 PREDOHRÁVKA 18. KOLA: WAY TO WIN Prie-
vidza – NIBIA Partizánske 10:3 (2:0, 4:2, 4:1), 
8. A. Kotrík (L. Pavlíček), 12. Maslen (M. Ba-
niar), 25. M. Lenner (L. Botka), 26. A. Kotrík (L. 
Urblík), 29. A. Botka (D. Nguyen), 30. L. Urblík (D. 
Nguyen), 34. L. Botka (A. Botka), 35. L. Urblík, 38. 
D. Nguyen (L. Poliak), 40. A. Botka (M. Maslen) 
– 22. Ľ. Dorica (I. Skukálek), 27. D. Zvalo (Š. Hr-
kotáč), 32. P. Klačanský (Ľ. Dorica).
 

TABUĽKA
1. PUEBLO PE              17   14   0   0    3   105:57   42
2. WAY TO WIN PD        18   12   1   1    4   110:76    39
3. DARK DUCKS PE      17   10   1   2    4   91:59 34
4. BLADES Bn/B. 17     9   1 0 7 70:65 29
5. O-DELEGÁCIA PE     17     8   0   3 6 69:65 27
6. NIBIA FT PE 18     7   1   1 9 73:93 24
7. REBELS 91 TO 17     6   1   0  10   69:80 20
8. FALCONS D.N.V. 16     4   2   1    9   65:85 17 
9. HELLO KITTY VK 17    3   2 0 12 63:101 13
10. BENORS Bn/B. 16     3   0   1  12   61:95  10

 KANADSKÉ BODOVANIE: 1. M. Nechala (Pue-
blo) 34 bodov /28 gólov + 6 asistencií/, 2. P. Mi-
chalík (Benors) 31 /19+12/, 3. J. Kuric (Benors) 
31 /14+17/, 4. M. Zajac (Dark Ducks) 30 /19+11/, 
5. O. Školka (Pueblo) 30 /10+20/...

 KANONIERI: 28 gólov – M. Nechala (Pueblo), 
19 – M. Zajac (Dark Ducks), P. Michalík (Benors), 
17 – Urblík (Way to Win), J. Majerčík (Osobitná 
delegácia)... 

 NAHRÁVAČI: 20 asistencií – O. Školka (Pue-
blo), 17 – J. Kuric (Benors), 16 – A. Kotrík (Way 
to Win), 15 – J. Gašparovič (Blades), 14 – R. Hu-
dok (Pueblo)... 

 BRANKÁRI: 1. M. Jursa (Dark Ducks) priemer 
3,09 gólu na zápas, 2. G. Mészáros (Nibia), 3. 
T. Belica (Osobitná delegácia) 3,53, 4.-5. M. 
Struhačka (Blades) a J. Gulík (Pueblo) 3,67...

 Program posledného 18. kola – 28.6. o 9. h: 
FALCONS Diviacka Nová Ves – BLADES Bánov-
ce n/B., o 10. h: PUEBLO Partizánske – DARK 
DUCKS Partizánske, o 11. h: FALCONS Diviacka 
Nová Ves – BENORS Bánovce n/B. (dohrávka 16. 
kola), o 12. h: HELLO KITTY Veľké Kršteňany – ŠK 
REBELS 91 Topoľčany, o 13. h: BENORS Bánovce 
n/B. – OSOBITNÁ DELEGÁCIA Partizánske, (MŠH 
v Partizánskom).         

 Program finálového turnaja – 29.6. o 9. h: 
PUEBLO Partizánske – BLADES Bánovce n/B./
OSOBITNÁ DELEGÁCIA Partizánske, o 10. h: 
WAY TO WIN Prievidza – DARK DUCKS Parti-
zánske, o 11.30 h: PUEBLO Partizánske – WAY 
TO WIN Prievidza, o 12.30 h: DARK DUCKS 
Partizánske – BLADES Bánovce n/B./OSOBIT-
NÁ DELEGÁCIA Partizánske, o 14. h: BLADES 
Bánovce n/B./OSOBITNÁ DELEGÁCIA Parti-
zánske – WAY TO WIN Prievidza, o 15. h: DARK 
DUCKS Partizánske – PUEBLO Partizánske.
 (mp, jv)

V nitrianskej hale Júliusa Strniska pokračova-
la tretím kolom Žiacka liga v zápasení voľným 
štýlom družstiev oblasti Západ. Na nitrianskych 
žinenkách sa predstavilo v troch vekových ka-
tegóriách 103 mladých borcov z ôsmich klu-
bov. V súťaži družstiev v kategórii prípravky sa 
zrodilo nasledovné poradie: 1. Trenčianska Tur-
ná (55 bodov), 2. Dunajská Streda (53), 3.  Du-
najplavba Bratislava (29), 4. MZK Bánovce n/B. 
(28), 5. Baník Prievidza (18), 6. AC Nitra (10), 7. 
Považská Bystrica (10), 8. GLADIATORS TEAM 
Partizánske (10), u mladších žiakov: 1. AC Nit-
ra (28 bodov), 2. Trenčianska Turná (23), 3. MZK 
Bánovce n/B. (17), 4. Dunajská Streda (11), 5. 
Dunajplavba Bratislava (10), 6. Baník Prievidza 
(5), GLADIATORS TEAM Partizánske a Považská 
Bystrica nemali zastúpenie a nakoniec u star-
ších žiakov: 1. Dunajplavba Bratislava (43 bo-
dov), 2. AC Nitra (24), 3. MZK Bánovce n/B. (14), 
4. Dunajská Streda (10), 5. Trenčianska Turná 
(8), kým GLADIATORS TEAM Partizánske, Považ-
ská Bystrica a Baník Prievidza nemali zastúpe-
nie. Klubové prvenstvo si po sumáre všetkých 
troch vekových kategórií v 3. kole vybojovala 
Trenčianska Turná, ktorá si pripísala na konto 
86 bodov. Druhé miesto patrí Dunajplavbe Bra-
tislava (82), kým tretia skončila Dunajská Stre-
da (74). Ďalšie poradie: 4. AC Nitra (62), 5. MZK 
Bánovce nad Bebravou (59), 5. Baník Prievidza 
(23), 7.-8. GLADIATORS TEAM Partizánske a Po-
važská Bystrica (10).
V súťaži jednotlivcov mladí zápasníci družstva 
MZK Bánovce n/B. a GLADIATORS TEAM Par-
tizánske dosiahli v 3. kole tieto umiestnenia 
v jednotlivých vekových a hmotnostných ka-
tegóriách – prípravka do 22 kg: 3. Alex Jane-
ček, do 24 kg: 3. Ondrej Čukan (obaja MZK Bá-
novce n/B.), do 26 kg: 4. Tomáš Špidlík (GLA-
DIATORS TEAM Partizánske), 6. Samuel Pa-
raskov (MZK Bánovce n/B.), do 33 kg: 3. Lukáš 
Kušnier (GLADIATORS TEAM Partizánske), 6. 
Matyaš Filo (MZK Bánovce n/B.), 9. Lukáš Vlč-
ko (GLADIATORS TEAM Partizánske), do 36 kg: 
3. Matúš Karas, 4. Michal Dančiak (obaja MZK 
Bánovce n/B.), 5. Matej Korec, 6. Dávid Gre-
guš (obaja GLADIATORS TEAM Partizánske), do 
40 kg: 9. Martin Viselka, 10. Teo Šinský, do 44 
kg: 5. Marcel Španko, 7. Ivan Baško, do 52 kg: 
1. Adam Stepien, mladší žiaci – do 57 kg: 1. 
Samuel Znášik, 4. Samuel Lojška, 5. Henrich 

Čukan, do 68 kg: 2. Tomáš Miškolci, starší žia-
ci do 53 kg: 1. Samuel Karas, do 85 kg: 3. Pat-
rik Michalička, 4. Michal Miškolci (všetci MZK 
Bánovce n/B.). 

TABUĽKY 
  PRÍPRAVKA

1. Dunajská Streda 47   60   53   160
2. Trenčianska Turná 43   47   55   145
3. Baník Prievidza 35   46   18   99
4. Dunajplavba Bratislava 30   28   29   87
5. MZK Bánovce n/B. 36   17   28   81
6. AC Nitra 34   20   10   64
7. Považská Bystrica 12   12   10   34
8. GLADIATORS Partizánske    3    3    10   16

 MLADŠÍ ŽIACI
1. MZK Bánovce n/B.                16   34   17   67
2. Dunajplavba Bratislava           25   27   10   62 
3. AC Nitra                                  22   12   28   62
4. Trenčianska Turná                 14   23   23   60
5. Dunajská Streda                    10   28  11   49
6. Baník Prievidza                        9     7    5   21
7. GLADIATORS Partizánske    2     3    0    5  
8. Považská Bystrica                   0     0     0   0

STARŠÍ ŽIACI
1. Dunajplavba Bratislava          41   54   43   138
3. AC Nitra                                 16   22   24   62
3. MZK Bánovce n/B.               30   17   14   61
4. Trenčianska Turná                16   19     8   43
5. Dunajská Streda                     3     0   10   13
6. Baník Prievidza                       6     4    0   10
7. GLADIATORS Partizánske   0     0     0    0
8. Považská Bystrica                  0     0     0    0
  

 LIGA – SPOLOČNE
1. Dunajplavba Bratislava           96   109   82   287
2. Trenčianska Turná                  73    89   86   248 
3. Dunajská Streda                     60    88  74   222
4. MZK Bánovce n/B.                 82   68   59   209
5. AC Nitra                                  72    54   62   188
6. Baník Prievidza                       50    57   23   130
7. Považská Bystrica                  12    12   10   34
8. GLADIATORS Partizánske     5     6    10   21 

* Poznámka: prvá až tretia kolónka – počet bo-
dov v 1. až 3. kole, štvrtá kolónka – celkový súčet 
bodov. (mp, mu)

ŽIACKA ZÁPASNÍCKA LIGA DRUŽSTIEV

Traja zjazdári DH-Postivie na „bedni“
V DEMA Bikecentre Kálnica sa na prelome mesiacov mája a júna konal 4. ročník podujatia BIKEFEST. Najväčší bicyklový 
festival na Slovensku, ktorý ponúka viacero pretekov opäť priniesol aj patričnú dávku adrenalínu. Ten si boli užiť aj re-
prezentanti klubu DH-POSITIVE Partizánske. Hneď v prvý deň prekvapil Ľuboš Cifrík víťazstvom na premiérových pre-
tekoch CTM Enduro Race, keď ovládol kategóriu juniorov. ,,Boli to pre nás s Rišom (Gendiar – pozn. red) prvé originál 
enduro preteky. Nečakal som, že budú až tak veľmi namáhavé. Ale aspoň sme si skúsili, aké je to vyšliapať zo 
seba aj posledný kúsok energie,“ boli slová víťaza kategórie juniorov Ľuboša Cifríka, kým Richard Gendiar obsadil v 
kategórii hobby 32. miesto. Rýchlo rastúca disciplína enduro preteky, ktorá je náročná predovšetkým na kondíciu prete-
károv, ale aj na techniku jazdenia v rôznych terénoch, je najväčšou novinkou v súťažiach. Na viac ako stovku pretekárov 
čakali štyri poctivé prírodné zjazdy o celkovej dĺžke 21500 metrov s prevýšením 680 metrov, na ktoré sa museli dostať 
po vlastných. Prioritou pre jazdcov DH-Positive však bola kráľovská disciplína cyklistky – zjazd na horských bicykloch. V 
downhill absolvovali pretekári na 1300 m dlhej trati s názvom Era s prevýšením 125 m dve jazdy, z ktorých sa rátal lepší 
čas. Smolu mal prvý štartujúci Ján Benzír, ktorý si na druhom skoku po štarte pri zlom dopade vykĺbil rameno a puto-
val do trenčianskej nemocnice. V prvom kole so štyridsiatimi štyrmi pretekármi v najpočetnejšie obsadenej kategórii 
juniorov naznačil útok na popredné umiestnenie Juraj Straka, ktorý v čase 1:30,58 min figuroval na priebežnej štvrtej 
priečke. V druhom kole ešte zrýchlil na 1:28,91 min a výborné tretie miesto bolo na svete. Pozíciu v Top 10 si vyjazdil 
vďaka vydarenejšej druhej jazde Ľuboš Cifrík, ktorý v čase 1:29,95 min skončil šiesty. Rýchlejší v prvých zjazdoch boli 
Marek Guba, ktorý v čase 1:34,76 min obsadil štrnástu priečku, kým Ľuboš Dobrotka (1:40,63) skončil na 28. mieste.
V elitnej kategórii mužov Filip Chalmovianský obsadil v prvom zjazde piate miesto v čase 1:24,99 min, Jakub Béreš 
(1:24,53) figuroval na treťom mieste. V druhej jazde boli obaja rýchlejší – Béreš (1:21,91) sa posunul na výborný striebor-
ný stupienok, keď rýchlejší bol len Martin Knapec (1:21,19), kým Chalmovianský skončil štvrtý (1:23,27). Desiatu priečku 
obsadil Bánovčan Adrián Laššo (1:31,70). mp

Jakub Béreš



Výročie 130 rokov 
železničnej trate

TOPOĽČANY – VEĽKÉ BIELICE

Na peróne vo Veľkých Bieliciach v prvom desaťročí 20. storočia

V
šeobecný rozvoj hospo-
dárstva v Uhorsku v 2. po-
lovici 19. storočia, ktoré 
dovtedy stagnovalo oproti 

ostatnej Európe, priniesol so sebou aj 
obrovskú zmenu v doprave, v spôsobe ko-
munikácie (zmeny v poštových službách, 
telegraf, telefón) a podporil rozvoj obcho-
du. Končí sa éra povozníkov, furmanov 
– nastupuje éra železníc. V čase počiat-
kov železníc, presnejšie v prvej polovici 
19. storočia, bola vo všeobecnosti doprav-
ná sieť v Uhorsku vo veľmi zanedbanom 
stave a na území dnešného Slovenska 
priam katastrofálna. Tento stav dlho pre-
trvával. Slovenská šľachta a meštianstvo 
vystupovali v značnej miere promaďarsky 
a národne uvedomelí vzdelanci len začí-
nali pracovať na rozvoji vlastnej kultúry a 
snažili sa dať svojmu ľudu predovšetkým 

to, čo je najnutnejším znakom národa, 
spisovnú reč. 

Avšak počas nasledujúcich približne 
osemdesiatich rokov (1840 - 1918) sa 
situácia radikálne zmenila – prostredníc-
tvom železničnej dopravy. Pás koľajníc 
na podvaloch zavítal do takmer každej 
doliny, do každého väčšieho mesta. 
Úplne prvou verejnou železničnou traťou 
nielen na území Slovenska, lež celého 
vtedajšieho Uhorska bola konská želez-
nica z Bratislavy do Trnavy, ktorej prvý 
úsek bol verejnej prevádzke odovzdaný 
roku 1840. Keďže ale v tomto prípade 
nešlo o využitie motorickej sily, za sku-
točný deň zrodu železníc na Slovensku 
sa považuje až 20. august roku 1848, 
kedy dorazil po novopostavenej trati 
z rakúskeho Marcheggu do Bratislavy 
prvý parný vlak. Táto prvá lastovička 

však ešte dlho „leto neprivolala“; v ob-
dobí nasledujúcich dvadsiatich rokov sa 
totiž na Slovensku dokončila iba trať z 
Bratislavy do Pešti (1850) a krátky úsek 
Tiskej železnice (1860, na Slovensku Ko-
šice – Čaňa). Pomalší priemyselný rozvoj 
ako v Rakúsku a malý záujem uhorskej 
šľachty zapríčinil, že sa stavba železníc v 
Uhorsku rozvíjala oveľa pomalšie ako v 
iných krajinách. Národná poroba a uplat-
ňovanie cudzích záujmov v hospodárskej 
politike na Slovensku boli príčinou, že 
pred rakúsko-maďarským vyrovnaním 
priemyselné a banské oblasti nemali 
žiadne železničné spojenie. Po vyrovnaní 
(1867) sa obrovským tempom rozvinula 
aj výstavba železníc. Začiatkom roku 1871 
bolo už v Uhorsku v prevádzke 3474 km, 
z toho na Slovensku však iba 280,7 km 
tratí. Smery železničných tratí určovala 

uhorská vláda, teda záujmy maďarských 
vládnucich tried. Prejavilo sa to hlavne 
snahou vytvoriť jednotný celouhorský trh 
s centrom v Budapešti. Tým sa ovplyvnila 
aj voľba trás železničných tratí, ktoré sa 
sem mali vejárovite zbiehať. Okrem toho 
sa mala zapojiť domáca železničná sieť 
na zahraničné trhy. Štát, do roku 1867 
habsburská (rakúska) monarchia, od 
roku 1867 Rakúsko-Uhorsko, plnil len 
úlohu dozorcu a vydával povolenia (kon-
cesie) na výstavbu a prevádzku.  V roku 
1868 štát, vidiac mnohokrát ekonomicky 
neúspešné súkromné spoločnosti, založil 
vlastný železničný podnik Uhorské krá-
ľovské štátne železnice (Magyar Királyi 
Államvasútak, ďalej len MÁV). Najväčšiu 
časť nových, niekoľko stoviek kilometrov 
dlhých železníc postavili alebo začali sta-
vať v rokoch 1867 až 1873. 

Zdrojom zaujímavých informácií o živo-
te na železnici v obci Veľké Bielice a v ne-
malej miere i nášho regiónu je Pamätná 
kniha, ktorá sa na veľkobielickej železnič-
nej stanici vedie od roku 1923. Viesť takéto 
knihy bolo povinnosťou, ktorá vyplývala 
z rozkazu Riaditeľstva čsl. štátnych dráh 
v Bratislave č. 34 – II. z 13.11.1923 – 
„ ... aby boli zachované dôležité a pa-
mätihodné udalosti železničné.“

Listujeme v Pamätnej knihe 
železničnej stanice 

Veľké Bielice
 Do roku 1910 bola služobnou rečou 
nemčina, po zoštátnení do majetku ŠD 
MÁV, maďarčina.

 Prvými zamestnancami stanice boli 
v prevažnej miere Česi a Maďari.

 Začiatkom 20. storočia sa medzi zamest-
nancami začínajú objavovať aj Slováci z Veľ-
kých a Malých Bielic a okolitých obcí : Anton 
Beňuška, Jozef Horváth, ktorý tragicky 
zahynul v službe 2.11.1937, Peter Beňuška, 
Ladislav Takáč, od roku 1925 Ján Horváth...

 Vodcom štrajku železničných robotní-
kov po vzniku ČSR v roku 1918 bol Hugo 
Humborský, traťmajster vo V. Bieliciach, 
zamestnanci maďarskej národnosti opus-
tili Bielice, alebo boli preložení do iných 
oblastí, aj obecný notár v obci si zachránil 
kožu útekom do Maďarska. 

 V roku 1921 odviedli četníci od vlaku 
tunajšieho farára Š. Pašku k výsluchu do 
dopravnej kancelárie pre protištátne reči pri 
kázni. Farníci z obce sa farára zastali, ka-
meňmi, palicami a sekerami zaútočili na sta-
nicu, v dôsledku čoho boli četníci prinútení 
farára prepustiť. Incident mal súdnu dohru. 

 V roku 1926 bola zriadená zastávka 
Malé Bielice aj s čakárňou pre cestujú-
cich.

 8.8.1928 bolo na trati Veľké Bielice – 
Prievidza zriadené zvonkové a telefonické 
vedenie Neuhold.

 V roku 1935 Firma Šimor Super Sol Ši-
monovany – Eugen Salzberg – vybudovala 
v stanici vedľa skladišťa tovaru skladište 
pre kamennú múčku s rozlohou 145 m².

 2. novembra 1937 vlak 601 na výhybke 
č. 1 prešiel a usmrtil staničného pomocní-
ka Jozefa Horvátha, ktorý mal službu ako 
výhybkár. Menovaný mal 53 rokov a za-
nechal po sebe vdovu a deväť nezaopat-
rených detí. Príčina nehody nie je známa, 
svedkovia neboli. 

 V novembri 1937 sa začalo s výstavbou 
vodárne, ktorá bola dokončená v septem-
bri 1939.

 6. 10. 1938, v deň vyhlásenia autonó-
mie Slovenska v rámci česko-slovenského 
štátu, nebolo vo Veľkých Bieliciach žiad-
nych príhod, či nepokojov. Oslava z vy-
hlásenia autonómie sa uskutočnila o dva 
dni neskôr. Jej súčasťou bol lampiónový 
sprievod a slávnostný prejav pri pomníku 
padlých, ktorý mal správca stanice Ján 
Rendko, od 12.10.1938 prvý veliteľ Hlin-
kovej gardy v obci.

 Dňa 24.4.1940 bola daná do prevádzky 
železničná vlečka do továrne Baťa v Baťo-
vanoch.

 V decembri 1940 bolo v obci zavedené 
elektrické osvetlenie.

 26.5.1943 bola elektrifikovaná stanič-
ná budova.

 Zápis z decembra 1943:  Svetová vojna 
pokračuje ďalej. Zásobovanie, zamest-
nanosť a zárobky obyvateľstva sú stále 
dobré, a tak aj obyvateľstvo sa chová po-
kojne a podporuje vládu samostatného 
Slovenského štátu.

 5.9.1944 po prudkej prestrelke me-
dzi povstalcami a Nemcami obsadili 
Nemci stanicu. Výsledkom bojov boli 
poškodené nákladné vozne v stanici, 
staničné budovy, vodáreň... Škoda asi za 
100 000,- Ks.

 Dňa 11.10.1944 poškodili partizáni že-
lezničný most, päť dní nepremávali vlaky. 

 31.3.1945 ustupujúci Nemci vyhodili 
do vzduchu železničný most na rieke 

Nitrica (Belanka), vodáreň, čerpaciu sta-
nicu i cestný most na rieke Nitre.

 Stav zamestnancov stanice v roku 
1953: 1 prednosta, 3 výpravcovia, 22 ro-
botníkov, 17 úradníkov. Naložených bolo 
5 360 vozňov, vyložených 9 470.

 V roku 1971 bol v stanici vybudovaný 
vodovod, počet zamestnancov 65 (spolu 
s Partizánskym), z toho 15 žien. Nalo-
žených bolo 5 615 vozňov, vyložených 
17 474.

 V roku 1984 realizoval Cukrovar a Kávo-
viny, n. p. Sereď vyasfaltovanie plochy za 
siedmou koľajou na skládku cukrovej repy. 

 V roku 1995 bolo naložených 1 341 
vozňov, vyložených 1 793, predaných 
cestovných lístkov 428 870.

 Súčasná nakládka a vykládka v ná-
kladnej železničnej doprave je v dôsled-
ku priemyselnej recesie a v dôsledku roz-
šírenej kamiónovej dopravy obmedzená.

Náčelníci, prednostovia, 
resp. správcovia 

na železničnej stanici 
Veľké Bielice od jej vzniku:

Obdobie
Správca, náčelník, 

resp. prednosta žel. stanice 
Veľké Bielice od jej vzniku

1884 - ?
František Landa z obce Mořina, 

okres Beroun
 (max. do roku 1901)

 ? - 1918 Josef Zartl (min. od roku 1901)

1918 - 1920 Andělín Benda

1920 - 1924 František Rabský

1924 - 1924 Josef Jakl (2 mesiace)

1924 - 1933 Július Pastorek

1933 - 1934 Jozef Ulč

1934 - 1945 Ján Rendko

1945 - 1945 Štefan Horváth (5 mesiacov)

1945 - 1953 Štefan Nič

1953 - 1976 Gustáv Ceman

1976 - 1977 František Vrba

1977 - 1984 Vojtech Kišac

1984 - 1990 Jozef Sitár

1990 - 2011
Marián Štálnik (od r. 2004 

stanica nesamostatná, patrí pod 
Chynorany)

2011
Jozef Bielik (stanica 

nesamostatná, patrí pod Nováky)

Pozn. Na miestnom cintoríne vo Veľkých 
Bieliciach je pochovaný János Matuss (1872 
– 1941), hlavný dozorca západnej časti že-
leznice MÁV (NYUG. MÁV FÖFELÜGYELO).

Použité zdroje:
J. Petrinec a kol.: 100 rokov železníc na 
Hornej Nitre 1896 – 1996
Pamätná kniha železničnej stanice 
Veľké Bielice
V. Uhlár, P. Múčka: 
Veľké Bielice – história a súčasnosť; 2003
www.vlaky.net
www.mdc.sk

Text: Mgr. Peter Múčka, 
Použité foto: archív autora, MDC, Mgr. Ivan Mallo

Výpravná budova v stanici Topoľčany z roku 1995

Železničná stanica Chynorany z roku 1920

Jozef Horváth (1886 – 1937)



nom, ktorý je len o 16 km dlhší ako dnešná 
trať z Bratislavy do Leopoldova. Spoločnosť 
takto vybudovala 34 km trate v priebehu 
dvoch rokov.

Pozn. Hospodársky spolok údolia Nitry 
založil v 19. storočí spolu s meteorologic-
kou stanicou Gregor Friesenhof (1840 – 
1913, pochovaný v Krásne), brat kňažnej 
Natálie Oldenburgovej, obývajúcej kaštieľ 
v Brodzanoch. Gregor založil aj tlačiareň 
(1875), v ktorej sa tlačili správy meteoro-
logickej stanice a knihy, bol zakladateľom 
hasičstva na Hornej Nitre a zakladajúcim 
členom Matice slovenskej v Turčianskom 
Svätom Martine (1863). 

Na vybudovanie ďalších 36 km však už 
spoločnosť finančne nestačila pokračovať 

v tomto tempe, lebo súčasne stavala trať zo 
Štúrova na Čatu a Šahy a do Levíc. Okrem 
toho budovala i železnicu údolím Žitavy do 
Zlatých Moraviec zo Šurian, ktorú predĺžila 
až do Topoľčianok. 

Stavba železnice údolím rieky Nitry do-
spela do Topoľčian a bola slávnostne odo-
vzdaná do prevádzky 16. septembra l88l, 
kedy zavítal do mesta aj prvý slávnostný 
vlak. Po postavení železnice do Topoľčian 
prichádzal do mesta aj priemysel, posta-
vená bola napríklad rafinéria a parná píla. 
Topoľčany postupne vzrastali a v roku 
1909 dokonca na železnici zaviedli aj pria-
my vozeň Topoľčany - Budapešť. 

V snahe spojiť Topoľčany s Prievidzou 
sa na naliehanie podnikateľov pokračovalo 
ďalej a už o tri roky bola verejnej doprave 
odovzdaná trať, ktorá končila vo Veľkých 
Bieliciach. Peniaze na ďalšie pokračovanie 
výstavby, ako dôsledok jednej z cyklických 
hospodárskych kríz, neboli.  

Dňa 19.8.1884 po prvý raz prišiel 
vlak až do Veľkých Bielic, ktoré sa 
na dlhých 12 rokov stali konečnou sta-
nicou. 

Prevádzka na trati bola vykonávaná 
parnou trakciou rušňami série 310.0, pri-
čom jej železničné nákladné vozne mali 
hmotnosť sotva 5 – 7 ton, vzhľadom na 

maximálne dovolený osový tlak 12 ton, pri 
zachovaní rýchlosti 25 - 30 km/hod. Vlaky 
osobnej prepravy mali 5 - 6 osobných voz-
ňov s I., II. triedou, väčšinou však iba s III. 
triedou.

Z Veľkých Bielic ako poslednej stanice 
sa tovary na vozoch museli rozvážať hore 
Nitricou na Rudno i hore Nitrou až do 
Prievidze. Do Bielic na železničnú stanicu 
zvážali výrobky aj z fabriky na stoličky vo 
Veľkých Uherciach, z paličkárne v Dolných 
Vesteniciach, z mlyna a škrobárne v Bro-
dzanoch, z liehovaru v Malých Bieliciach... 
.... Pretože v Bieliciach bola v tom čase 
konečná stanica, museli sa vybudovať 
tri koľaje a štvrtá s točňou pre lokomo-
tívy. Od roku 1910 bolo už koľají šesť. 
Šiestu koľaj pristavali kvôli zvyšujúcej sa 

nakládke cukrovej repy, ktorej pestova-
nie neustále rástlo. V roku 1888 začala 
svoju prevádzku aj vlaková pošta TÓT 
MEGYER – NAGY BÉLICZ (Slovenský 
Meder, teraz Palárikovo – Veľké Bielice). 
Horná Nitra sa tak už v prvopočiatkoch 
organizovaných poštových služieb v bý-
valom Uhorsku nachádzala na dôležitej 
poštovej linke, čo pre jej rozvoj malo 
veľký význam nielen kultúrny, ale aj hos-
podársky. Vlaková pošta zaraďovaná do 
osobných železničných súprav, tzv. poš-
tové vozne, prepravovala okrem listových 
aj objemnejšie zásielky a stala sa kon-
kurenciou pre štátnu poštu v tradičnom 
chápaní (poštové úrady v obciach). Ešte v 
60. rokoch minulého storočia sa vykladali 
poštové zásielky na železničnej stanici vo 
Veľkých Bieliciach a odtiaľ v dávnejších 
časoch konským povozom, potom autom, 
sa rozvážali na poštové úrady do Skačian, 
Hradišťa a Vesteníc. 

Rozsiahla železničná stanica zabrala pre 
koľajište, sklady a prístupové cesty, široké  
lány najúrodnejších rolí vo Viazoch. Oži-
vila však dolinu a Bieliciam pridala na vý-
zname. Ožili aj kúpele v Malých Bieliciach 
hojnosťou návštevníkov po nedeliach, 
kedy sa doviezli vlakom okúpať, ale mladí 
až z Topoľčian najmä zabávať sa tancom 
pri hudbe v kúpeľnej reštaurácii. 

Podnikatelia Adolf Schmitt, od roku 
1857 majiteľ  „Veľkobošianskej cisár-
sko-kráľovskej patentovej továrne na 
kožu, hnacie remene a vojenskú výstroj“ 
(garbiarne) v Bošanoch, bratia Tho-
netovci, majitelia továrne na ohýbaný 
nábytok vo Veľkých Uherciach, a najmä 
Mikuláš Zay z Uhrovca, majiteľ sklární, 
mali záujem o spojenie Veľkých Bielic s 
Prievidzou, centrom Hornej Nitry, čo sa 
však stalo až 19.3.1896. Spomínaní podni-
katelia sa zaslúžili aj o vydanie povolenia 
na výstavbu Miestnej železnice Topoľčany 
– Bošany - Trenčín, ktorú otvorili v roku 
1901, pričom od Bošian po Chynorany 
premávali  vlaky oboch železníc súbežne 
vedľa seba.

Železničná stanica Veľké Bielice done-
dávna dobre slúžila aj pri výstavbe prie-
myslu v Partizánskom. Z Veľkých Bielic  
privážala do mesta suroviny a vlečkou späť 
výrobky do sveta. 

Začínajúca ekonomická kríza v roku 1873 
na čas zastavila výstavbu železníc. V roku 
1880 však štát vytvoril podmienky na bu-
dovanie miestnych železničných tratí, pre 
ktoré platili zjednodušené technické para-
metre. Vďaka tomu sa na železničnú sieť 
napojili mnohé mestečká a dediny najmä na 
slovenskom vidieku. Uhorská snaha postaviť 
si vlastné, na Rakúsku nezávislé exportné 
železničné trate, viedla k forsírovanej vý-
stavbe viacerých tratí aj na území dnešné-
ho Slovenska. Roku 1872 bola dokončená 
Košicko - bohumínska železnica a Uhorská 
severná železnica (na Slovensku trate Fiľa-

kovo – Zvolen – Kremnica – Vrútky), roku 
1873 nasledovali Uhorská severovýchodná 
železnica (na Slovensku Košice – Čop) a 
Prešovsko-tarnovská železnica. Napokon sa 
roku 1874 podarilo dokončiť výstavbu tratí 
Gemerských priemyselných železníc z Fiľa-
kova cez Rožňavu do Dobšinej s odbočkou 
Jesenské – Tisovec a Prvej Uhorsko-halič-
skej železnice (na Slovensku Michaľany – 
Lupkowský priesmyk). Možno konštatovať, 
že práve počas krátkeho obdobia medzi 
rokmi 1867 – 1874 boli vybudované základ-
né obrysy našej dnešnej železničnej siete. 
Hlavným motívom horúčkovitej výstavby 
týchto zväčša súkromných železníc na roz-
hraní 60. a 70. rokov 19. storočia bola štátna 
garancia zúročenia investovaného kapitálu. 
Vo svetle hlbokej ekonomickej krízy prvej 
polovice 70. rokov sa však takáto motivácia 
ukázala ako nie veľmi hospodárna a štát 
od nej v rámci úsporných opatrení upustil. 
Ďalšia železničná výstavba, orientovaná na 
lacné a stavebne nenáročné miestne železni-
ce sa potom vo významnejšej miere rozbehla 
až začiatkom 90. rokov; súkromný stavebný 
kapitál bol pritom motivovaný prísľubom 

štátu prevziať organizáciu prevádzky na do-
hotovenej železnici za 50 % jej hrubých príj-
mov. Tak bolo na Slovensku do konca I. sve-
tovej vojny postavených takmer 50 lokálok 
(medzi nimi aj technicky náročné ozubni-
cové alebo elektrifikované železnice), čo 
v konečnom dôsledku znamenalo, že do uve-
deného obdobia bolo na území Slovenska 
postavených až 90 % všetkých v súčasnosti 
existujúcich železničných tratí. S výstavbou 
železníc na Slovensku sa začala presadzo-
vať aj svojbytná železničná architektúra. 
Uplatňovala sa na budovách postavených 
pri nových tratiach. V mestách alebo dedi-
nách sa železničné stanice stali významnými 
objektmi. Boli miestom stretávania sa oby-
vateľov i centrom obchodu. Novopostavená 
železničná stanica bola v prevažnej väčšine 
novátorským a modernizačným objektom 
miestnej infraštruktúry. Železničné stanice 
a železničné objekty od Topoľčian (1881) 
až po Prievidzu (1896) stavali v štýle StEG, 
podľa vzoru staničných prijímacích budov 
I. triedy pre miestne trate. 

Návrh vybudovať železnicu z južného 
a juhozápadného Slovenska do Trenčína 

a do Prievidze údolím rieky Nitry sa po prvý 
raz zjavuje na scéne v roku l865, kedy gróf 
Keglevič požiadal o udelenie predbežnej 
koncesie k jej stavbe. Projekt sa nerealizoval 
pre nedostatok financií a po opakovaných 
neúspešných pokusoch ju vybudovala až Ra-
kúska spoločnosť štátnej dráhy (StEG).  

K už skôr realizovaným častiam železni-
ce odovzdala StEG (15.1.1874) do verej nej 
prevádzky prestavanú bývalú cukrovarskú 
železnicu Palárikovo - Šurany, ktorá bola 
vybudovaná v roku 1867. O vyše dva roky 
(1.11.1876) bol otvorený úsek Šurany - Iván-
ka pri Nitre na základe udelenej koncesie 
podľa zákona č. XLIII/1875. Na veľké na-
liehanie Hospodárskeho spolku pre údolie 
Nitry schválil Uhorský snem dotiahnutie 
železnice až do neďalekej Nitry, stalo sa 
tak 19.11.1876. Tak sa dočkala i historická 
Bratislava spojenia so svojím dávnym mest-
ským rivalom ešte z dôb Veľkej Moravy; 
síce cez Palárikovo - v našom poňatí odklo-

Železničná stanica Veľké Bielice z konca 19. storočia

Železničná stanica Bošany z roku 1901

Železničná stanica Topoľčany z roku 1901 Gregor Friesenhof (1840 – 1913)

Veľkobielická stanica z roku 1936

Pohľad na zničený most ponad rieku Nitricu (Belanku)


