
 CENA 0,50€ 
 26. jún 2017 / ročník LXXVIII
 číslo 25

www.novinytempo.sk

OTROCI MÓDY

Ešteže nikto 
nešiel po chodníku
Auto narazilo do stromu a ostalo prevrátené 
na chodníku. Takto hrozivo vyzerala nehoda, 
ktorá zamestnala záchranné zložky v Partizán-
skom v sobotné júnové ráno. Našťastie, pre 
mladú vodičku sa kolízia neskončila tragicky.
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Život je príliš krátky 
na to, aby sme chodili 

zle oblečení. Hovorím 
si to zakaždým, keď mám 

zálusk na nový kúsok do šatníka. Znepokojilo 
ma však, keď som sa nedávno dozvedela fakt, 
že na výrobu jedného bavlneného trička sa 
spotrebuje približne 2 700 litrov vody. A také 
rifle jej spotrebujú až 7-tisíc! Práve módny 
priemysel je druhým najväčším spotrebite-
ľom vody a po ropnom priemysle aj druhým 
najväčším znečisťovateľom životného 
prostredia. Vysychanie Aralského jazera má 
tiež na svedomí. Neuvedomujeme si, že kvôli 
reťazcom, ktoré produkujú takzvanú rýchlu 
módu – oblečenie za pár eur, ktoré je aktuál-
ne len niekoľko mesiacov, musia výrobcovia 
zaplatiť krutú daň. Približne 90 percent 
oblečenia pochádza z Ázie. V krajinách 
ako Bangladéš a Kambodža pracujú ľudia 
v preplnených textilných fabrikách v dosť 
neférových podmienkach, v rozpadnutých 
budovách plných špiny a toxických výparov, 
za minimálnu mzdu, lebo často nemajú na 
výber. Nehovoriac o detskej pracovnej sile.    
Ak dávame prednosť kvantite pred kvalitou 
a módny výstrelok si chceme kúpiť ešte 
lacnejšie, musia makať ešte viac... A napo-
kon z oblečenia, za ktoré my dáme pár eur, 
dostanú ázijské šičky len niekoľko centov. Na 
poplach bijúce zistenia vyplynuli z priesku-
mov Európskej komisie, podľa ktorých 
občania EÚ vyhodia za rok 5,8 milióna ton 
nepotrebného textilu. A len štvrtina z toho ide 
na recykláciu alebo charitu. Ostatné končí 
na skládkach odpadov. Skúsme sa možno 
nad tým zamyslieť, keď si 
nabudúce budeme kupo-
vať napríklad ďalšie 
nepotrebné tričko...

Investuje sa do ulíc 
a chodníkov
Ulice Hôrka a Športovcov sú prvé dve ko-
munikácie vo Veľkých Bieliciach, ktoré boli 
po ukončení výstavby kanalizácie opravené 
v plnom profile. Skonštatoval to primátor 
Jozef Božik na júnovom kontrolnom dni na 
stavbách.

Prvú slovenskú družicu 
konštruoval Bánovčan!

Svet a Slovensko obletela v piatok 23. júna správa o úspešnom vypustení prvej  
slovenskej družice do vesmíru. Na svoju dvojročnú púť odletela prvá družica  
MADE IN SLOVAKIA z Indie. Len málokto však vie, že na jej  
skonštruovaní pracoval aj mladý, len 27-ročný Ondrej Závodský 
(druhý sprava) z Bánoviec nad Bebravou!               Zdroj foto: SOSA 

na pracovné operácie:

Firma 
RICHTER SLOVAKIA s.r.o. 
Nitrianska cesta 21, Partizánske 

(areál bývalého ZDA)

príjme 
MAJSTRA SPODKOVEJ DIELNE

MANIPULANTA 
A OBUVNÍKOV

Uchádzači, hláste sa osobne  na personálnom oddelení, 
na tel. č. 038/7479211, 0903 159 275 alebo mail: 

jarmila.jancova@shoeandshirt.com

Práca na jednu zmenu !!! 

▪ Gumovanie ▪
▪ Nakladanie ▪

▪ Cvikanie ▪
▪ Nazúvanie ▪

▪ Drásanie šalových podošiev ▪
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Pokračovanie 
nájdete na s.4

NA VNÚTROŠTÁTNU A MEDZINÁRODNÚ PREPRAVU A ZÁUJEMCOV O ROZŠÍRENIE 
VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA NA SK. E. VYŽADUJEME PRAX V RIADENÍ 

NÁKLADNÉHO VOZIDLA ASPOŇ 1 ROK. ROZŠÍRENIE NA SK. E UHRADÍME.

mzda aj nad 1500€
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TÝŽDEŇ ZDRAVIA 
od 26. júna do 1. júla
Mesto Partizánske neporuší tra-
díciu ani v tomto roku a v dňoch 
od 26. júna do 1. júla bude žiť 
Týždňom zdravia. Ten bude opäť 
bohatý na dobré rady od odbor-
níkov a prezentácie aktivít, ktoré 
prispievajú k zlepšeniu zdravia. Všetky merania, prednášky a podujatia, ktoré 
sú k dispozícii v rámci aktuálnych šiestich dní, nájdete podrobne rozpísané na 
webovej stránke mesta Partizánske alebo vo vydaní Tempa č. 24. 
Na Týždeň zdravia vás pozývajú mesto Partizánske v spolupráci s Regionálnym 
úradom verejného zdravotníctva v Prievidzi, Regionálnym kultúrnym centrom 
v Prievidzi, Úniou nevidiacich a slabozrakých, Zväzom postihnutých civilizač-
nými 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, Klubom Sclerosis Multiplex, Nemocnicou v Partizánskom, Komunit-
ným centrom Partizánske, Centrom voľného času a školami, podporujúcimi 
zdravý životný štýl.

Rokovanie MsZ 
aj o mestských organizáciách
Výročné správy o hospodárení a činnosti za rok 2016 budú na 
júnovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Partizánskom 
predkladať mestské organizácie. Poslanci sa budú okrem toho 
vyjadrovať aj k návrhu na schválenie VZN o výške príspevku 
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zaria-
deniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Partizánske, 
a zaoberať sa budú tiež návrhom na schválenie Aktualizácie 
VZN mesta o sociálnych službách a o spôsobe určenia a pla-
tenia úhrady za sociálne služby. Opäť sa občanom ponúka aj 
možnosť vyjadriť sa k verejným témam v časti Slovo pre verej-
nosť, ktoré je v programe o 15.30 hodine. V poradí 17. riadne 
zasadnutie MsZ zvolal primátor Jozef Božik na utorok 
27. júna a miestom rokovania, ktoré je verejné a začína sa 
o 13. hodine, je tentoraz sála Domu kultúry v Partizánskom. 

TÝŽDEŇ
ZDRAVIA
MESTO PARTIZÁNSKE

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA V PRIEVIDZI, REGIONÁLNE KULTÚRNE 
CENTRUM V PRIEVIDZI, ÚNIA NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH, ZVäZ POSTIHNUTÝCH 

CIVILIZAčNÝMI CHOROBAMI, ZVäZ TELESNE POSTIHNUTÝCH, ZVäZ DIABETIKOV, KLUB KARDIAKOV,
LIGA PROTI REUMATiZMU, LIGA PROTI RAKOVINE - KLUB NEZÁBUDKA, MIESTNY SPOLOK

SLOVENSKÉHO čERVENÉHO KRÍžA, OBčIANSKE ZDRUžENIE PRVOSIENKA, 
OBčIANSKE ZDRUžENIE FRÉZIA, MESTSKÁ ORGANIZÁCIA JDS, cVč PARTIZÁNSKE, 

šKOLY PODPORUJÚCE ZDRAVÝ žIVOTNÝ šTÝL

26. 6. 2017 - 1. 7. 2017
Rozpis aktivít v rámci “Týždňa zdravia” bude uvedený na samostatnom plagáte
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Mestská polícia v Partizánskom od 14. do 20. júna 2017

 MsP poskytla asistenciu Správe majetku 
mesta, n. o., Partizánske, pri uzamknutí jedného 
z bytov na Nábrežnej ulici. Vyhovela aj žiadosti 
zamestnancov sociálneho oddelenia MsÚ 
Partizánske pri kontrole rodín v meste, ale tiež 
hasičom pri likvidácii požiaru v pivničných 
priestoroch domu č. 1549 na Ulici Janka Kráľa. 
MsP reagovala na telefonickú žiadosť štátnej 
polície o zabezpečenie osôb počas prijatia ag-
resívne sa správajúceho psychicky narušeného 
pacienta v Nemocnici v Partizánskom. Hliadka 
MsP zotrvala na mieste do odvozu pacienta do 
psychiatrickej liečebne. 

 Mestskí policajti vykázali spred pre-
vádzky na Hrnčírikovej ulici bezdo-
movca spozorovaného počas kontroly 
mesta. Preverili telefonické oznámenia 
o ležiacom mužovi silne pod vplyvom 
alkoholu pri garážach na Veľkej okružnej 
a o mužovi ležiacom na trávniku, ktorý sa 
nehýbal. Prebrali ich a z miesta vykázali. 
V sobotu 17. júna v neskorých večerných 
hodinách upozornil anonym mestskú 
políciu na osobu, ktorá spadla z bicykla 
na Malej okružnej. K 65-ročnému mužovi 
privolali mestskí policajti RZP.

 Na dodržiavanie Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta o podmienkach držania 
psov v Partizánskom upozornila hliadka MsP 
obyvateľa domu na Októbrovej ulici, poučila ho 
a napomenula.

 Dňa 15. júna v ranných hodinách preve-
rila MsP telefonické oznámenie o pohy-
be túlavého psa na hrádzi rieky Nitry. 
Mestskí policajti psa odchytili a umiest-
nili do útulku. V piatok 16. júna v popo-
ludňajších hodinách zasa umiestnili do 
útulku túlavého psa, ktorého odchytili na 
Bielickej ulici. 

 MsP v súčinnosti so štátnou políciou a RZP pre-
verila oznámenie podané 15. júna o 09.35 hodine. 
Oznamovateľka mala obavy o zdravie a život svo-
jej susedy, ktorú dlhšiu dobu nevidela. Hľadaná 
osoba sa nachádzala v liečebnom zariadení a bolo 
postarané aj o jej zvieratá.

 Hliadka MsP vykázala z budovy mest-
ského úradu arogantne sa správajúce-
ho muža. MsP v spolupráci so štátnou 

políciou vyriešila situáciu na Nábrežnej 
ulici, kde po sebe kričali Rómovia. Z Ná-
mestia SNP vykázali hlučne sa správa-
júcich Rómov, spred prevádzky na Ulici 
gen. Svobodu nemiestne sa správajúcich 
bezdomovcov.

 Dňa 19. júna o 20. hodine preverila MsP 
anonymné oznámenie o cudzích osobách 
vchádzajúcich do areálu bývalých ZDA. Hliadka 
MsP z nezabezpečenej budovy vykázala 37-roč-
ného muža z Hornej Vsi a dve osoby vo veku 
31 a 36 rokov z Partizánskeho. 

 Na základe žiadosti štátnej polície pre-
verila MsP oznámenie o tom, že muž pri 
bare napadol ženu. MsP vyriešila rodinné 
nezhody napomenutím.

 Príslušníci MsP upozornili na správanie oby-
vateľov domu č. 206 na Nábrežnej ulici, ktorí 
17. júna pred 23. hodinou rušili nočný pokoj. 
V tomto čase hliadka opakovane upozornila aj 
účastníkov rodinnej oslavy v Kultúrnom dome 
vo Veľkých Bieliciach na dodržiavanie nočného 
pokoja a zotrvala na mieste. Spred domu č. 204 
na Nábrežnej ulici po 23. hodine príslušníci 
MsP vykázali hlučnú partiu osôb. Zo železničnej 
stanice, ale aj spred prevádzky Ulita, vykázali 
20. júna po napomenutí osoby bez domova pod 
vplyvom alkoholu.

 MsP poskytla asistenciu lekárke 
v ambulancii z dôvodu jej ochrany pri 
ošetrovaní agresívneho pacienta, ktorý 
bol následne odvezený do psychiatric-
kej liečebne. Tiež pomohla pracovníč-
kam sociálneho zariadenia pri prevoze 
psychicky narušenej osoby do jej bytu, 
z dôvodu obáv pri prevzatí si osobných 
vecí.

 Počas kontroly mesta 20. júna v čase 
o 14.45 hodine spozorovali príslušníci MsP 
motorové vozidlo značky Mercedes stojace na 
verejnej zeleni. Zistili meno majiteľa vozidla, 
skontaktovali sa s ním, upozornili ho a vyzvali, 
aby vozidlo preparkoval. O 17. hodine stálo auto 
na tom istom mieste. Keďže vodič nerešpektoval 
výzvu, MsP konala nekompromisne, a to zalo-
žením „papuče“ na vozidlo a uložením blokovej 
pokuty vo výške 30 eur. 
 Spracovala: M. Rapková

Z POLICAJNÉHO ZÁPISNÍKA

Havaroval 
pod vplyvom alkoholu

Dopravní policajti z Partizánskeho vzniesli obvinenie pre prečin  
ohrozovania pod vplyvom návykovej látky voči 39-ročnému Stanislavovi z okresu 
Partizánske. Obvinený vodič mal 17. júna o 21.20 hodine jazdiť autom značky 
Seat Cordoba v Partizánskom, časť Veľké Bielice, v smere od miestneho kostola 
na cestu I/64. Pri obchádzaní stojaceho auta jazdil v protismernej časti vozovky, 
kde čelne narazil do protiidúceho vozidla značky Volvo. Vodič sa podrobil dycho-
vej skúške, pričom nafúkal 2,75 promile alkoholu. Pri dopravnej nehode nedošlo 
k zraneniu osôb. Škoda na autách bola odhadnutá na 2 500 eur. Nezodpovedné-
mu vodičovi hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody až na jeden rok.

Polícia opätovne upozorňuje vodičov, ktorí pred jazdou požijú alkoho-
lické nápoje a sadnú si za volant, že svojou nezodpovednosťou ohrozujú 
nielen svoj život a zdravie, ale ohrozujú tiež životy a zdravie ostatných 
účastníkov cestnej premávky!

Okradla 84-ročnú babičku
Zo zločinu podvod vyšetrovateľ Odboru kriminálnej polície z Partizánskeho 
obvinil 27-ročnú Klaudiu, občianku ČR s prechodným pobytom na Slovensku, 
žijúcu v Lučenci. Obvinená Klaudie spolu s ďalšou ženou po vzájomnej dohode 
31. marca predpoludním zavolala 84-ročnej babičke z okresu Partizánske. 
Žena sa v telefóne predstavila ako jej priateľka a požiadala ju, aby jej požičala 
peniaze s tým, že ich v krátkej dobe vráti. Povedala, že pošle po peniaze svoju 
asistentku. Obvinená v krátkej dobe babičke niekoľkokrát opakovane volala a 
uisťovala sa, či jej peniaze požičia. Taktiež jej povedala, že si už ide po peniaze a 
veľmi sa ponáhľa. Neznáma žena prišla k starenke s telefónom v ruke a tvrdila, 
že prišla po hotovosť pre priateľku. Starenka jej ju nechcela dať. Podvodníčka 
však vytočila nejaké telefónne číslo a odovzdala babičke telefón s tým, že jej 
volá kamarátka. Žena v telefóne sa predstavila ako jej priateľka a povedala, že o 
12. hodine zatvárajú banku, a preto peniaze súrne potrebuje. Poškodená násled-
ne podvodníčke odovzdala 1 900 eur. Keď poškodenej žene ani na druhý deň jej 
kamarátka peniaze nevrátila a zistila, že si od nej ani nič nepýtala, uvedomila si, 
že sa stala obeťou podvodu. Policajti Odboru kriminálnej polície z Partizánskeho 
podvodníčku vypátrali. Vyšetrovateľ spracoval podnet na väzobné stíhanie ob-
vinenej Klaudie. Sudca Okresného súdu v Partizánskom rozhodol, že obvinená 
bude stíhaná väzobne. Za uvedený skutok spáchaný na chránenej osobe, osobe 
vyššieho veku, hrozí obvinenej v zmysle zákona trest odňatia slobody na tri až 
desať rokov. KR PZ Trenčín

Slovenský paralympijský výbor a mesto Partizánske pozývajú verejnosť na podujatie DEŇ RADO-
VANA KAUFMANA – DEŇ MLADÝCH, ktoré sa uskutoční v stredu 28. júna na Námestí SNP. 
O 9. hodine sa program Na kolesách začína jazdou pre deti materských a základných škôl, o 9.45 ho-
dine pokračuje oceňovaním talentovanej mládeže na pešej zóne. Nenechajte si ujsť vyhodnotenie sú-
ťaže o Zlatý odznak Radovana Kaufmana o 10.45 hodine, ktoré sa udeje na Námestí SNP. Zavŕšením 
programu je slávnostné odhalenie sochy Radovana Kaufmana v areáli Základnej školy Radovana Kauf-
mana na Nádražnej ulici so začiatkom o 13.30 hodine. Viac informácií na stránke kaufman.spv.sk.

Peklo pre alergikov
Obyvatelia mesta Partizánske sa každoročne pasujú s problematikou nepokosenej trávy. Kým mesto 
sa na svojich pozemkoch snaží kosiť v pravidelných intervaloch, o súkromných či štátnych pozemkoch 
sa to, žiaľ, povedať nedá. 

Partizánčania na nepokosené pozemky 
upozornili aj prostredníctvom sociálnej 
siete. Predmetom sťažností bola najmä 
vysoká tráva v okolí hrádze pri rieke 
Nitre. „Pre niekoho, kto alergiu nemá, 
je vysoká tráva len estetická otázka, 
ale pre alergikov či astmatikov je to 
každodenné peklo,“ vyjadril sa jeden 
z diskutujúcich. Problémom je, že 
mesto nie je oprávnené zasahovať do 
pozemkov, ktoré nie sú jeho majetkom. 
Jedným z nich je aj hrádza rieky Nitry, 
ktorá patrí Správe povodia hornej Nitry. 
Podľa slov primátora mesta Partizánske 
Jozefa Božika občania mesta pravidelne 
žiadajú, aby bola tráva pokosená oveľa 
skôr ako v júni, a to najmä kvôli veľ-
kému množstvu alergikov. „Každý rok 
upozorňujeme Správu povodia hornej 
Nitry, aby kosenie prebehlo podstatne 
skôr a aby kosili častejšie. Väčšinou 
to býva tak, že pokosia raz, dvakrát, 
podľa toho, koľko majú finančných 
prostriedkov,“ objasňuje primátor. 
Kým mesto Partizánske má za 
sebou už druhú kosbu, správa 
povodia začala s kosením až pred 
niekoľkými dňami. Teplé počasie 
a výdatné dažde však spôsobili, že 
trávnaté porasty v spomínanej oblasti 
už dorástli až do výšky jedného metra. 
„Kosenia sú podmienené viacerými 
faktormi. Cieľom kosenia nie je udržať 
pohľadový trávnik, v našom prípade 
ide o udržiavacie kosenie, nie o takzva-
nú parkovú úpravu,“ objasňuje dôvody 

málo častého kosenia Pavel Machava, 
hovorca Slovenského vodohospodár-
skeho podniku. Vysvetlenie sme dostali 
aj na otázku, prečo sa začalo v danej 
lokalite kosiť až pred pár dňami. „Pod-
nik má regionálnu štruktúru a každá 
správa má obmedzený počet techniky, 
teda nie je možné v jednom čase poko-
siť celý región. Pracuje sa postupne, 
na základe harmonogramu, aby 
bola čo najoptimálnejšie využitá 
technika i pracovníci.“
Samostatnou kapitolou sú súkromní 
vlastníci, ktorí majú povinnosť starať sa 
o zeleň na pozemkoch, ktoré vlastnia. 
„Mesto permanentne žiada vlastníkov 
pozemkov, aby si zeleň kosili. Keď si 

však nevie poradiť, obráti sa na Okres-
ný úrad v Prievidzi, kde začne správne 
konanie, na konci ktorého môže byť 
sankcia,“ hovorí primátor s tým, že 
sankciu mesto vyrubiť nemôže. Takéto 
úkony patria do kompetencie Okresné-
ho úradu všeobecnej štátnej správy. Na-
priek tomu, že mesto má najväčší podiel 
pozemkov a stará sa o viac ako 800-tisíc 
m² zelene, v katastri mesta Partizánske 
sú na verejných priestranstvách aj ďal-
šie pozemky, ktoré mu nepatria. „Tam 
mesto Partizánske nemôže kosiť, ale 
opakovane žiada majiteľov, aby si ich 
pokosili, či už je to štát alebo súkromní 
majitelia,“ uzatvára primátor.  
 (vs), foto: MTP

Problémom je, že mesto nie je oprávnené zasahovať do 
pozemkov, ktoré nie sú jeho majetkom - jedným z nich 
je aj hrádza rieky Nitry
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JEDNOU VETOU
 pikošky  zaujímavosti  rekordy 

V okrese Partizánske a Bánovce nad Bebravou nájdeme 
dokopy už len sedem telefónnych automatov.

Letné kúpalisko Dúha v Partizánskom sa prispôsobuje vysokým 
teplotám a upravuje svoje prevádzkové hodiny. Brány otvára 
pre návštevníkov každý deň už o 10. hodine. Zrelaxovať sa mô-
žete na Dúhe v pracovných dňoch do 19. hodiny, cez víkend si 
v bazénoch môžete pobudnúť až do 20. hodiny. Jednou z novi-
niek na kúpalisku sú rôzne druhy cvičenia pri bazénoch. Zacvičiť 
si môžete napríklad zumbu, v pondelky a piatky aquafitness. 
Utorky budú patriť cvičeniu salsation, štvrtky zase tabate.   

Najbližších desať rokov bude MHD v Bánovciach nad 
Bebravou zabezpečovať naďalej SAD Prievidza. Vyplynulo 
to z výsledkov verejnej súťaže, nakoľko bola jediná, ktorá sa 
prihlásila.

V Prievidzi začala fungovať požičovňa zdravotníckych po-
môcok, ktorá môže byť užitočná pre zdravotne postihnutých, 
seniorov i deti – je v nej možné si zapožičať sprchové kreslo, 
polohovaciu posteľ, chodítko, invalidný vozík a iné. 

Podľa vyjadrení SHMÚ sa v piatok 23. júna nadránom prehnal 
hornonitrianskou a oslianskou kotlinou vietor, ktorý miestami 
krátkodobo dosahoval rýchlosť až 90 km/h.

Obec Veľké Držkovce
          956 54 Veľké Držkovce 212

Obec Veľké Držkovce podľa ustanovenia  
§ 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov 
a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 

verejnom záujme v znení neskorších predpisov 
vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie

riaditeľa/-ky materskej školy
Materská škola Veľké Držkovce, 956 54 Veľké Držkovce 179

Požiadavky, kritériá, potrebné doklady sú uvedené 
na webovom sídle obce Veľké Držkovce:  

www.velkedrzkovce.php5.sk/?page=oznamy

Žiadosti sa podávajú do 11.6.2017 do 12. hodiny  
na Obecnom úrade Veľké Držkovce č. 212.

Kontakt pre vyžiadanie informácií: 0908 782 528
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Obec BRODZANY   
vyhlasuje výberové konanie

na prenájom 25 m2 predajnej plochy 
autobusovej čakárne.
Napojená na IS, sociálne zariadenie.

Možnosť obhliadky dňa 29. júna 2017 od 10.00 – 13.00 h.

Ponuky zasielajte v zalepenej obálke s označením „Výberové 
konanie – AZ – NEOTVÁRAŤ“

Bližšie info na www.brodzany.sk.

Informácie na tel.: 038/748 72 15,  0911 104 321.
Mail: oubrodzany@stonline.sk

Z júnového kontrolného dňa na stavbách
Úvod júnového kontrolného dňa primátora Jozefa Božika na stavbách mal slávnostný podtón. Dôvodom bolo 
ukončenie kompletnej rekonštrukcie strešného plášťa na budove Základnej školy (ZŠ) na Veľkej okružnej. 

Úspešné zavŕšenie jedného z najväčších 
investičných projektov mesta na Luhoch 
v tomto volebnom období symbolicky 
spečatilo prestrihnutie pásky. Spolu s pri-
mátorom sa ho zhostil riaditeľ školy Juraj 
Guniš, ktorý neskrýval radosť: „Školu už 
máme zateplenú, pred dvomi rokmi sme 
vymenili kúrenie a teraz máme už aj novú 
modernú a zateplenú strechu. Pre nás to 
znamená ušetrené financie na ener- 
giách, ktoré budeme môcť investovať do jej 
ďalšieho rozvoja.“ Rozsiahla rekonštrukcia 

strechy trvala tri mesiace. „Po prvý raz, 
a to v rámci celého Slovenska, bol na 
tejto stavbe použitý úplne nový ma-
teriál. Je bezúdržbový a vzťahuje sa 
naň záruka až štyridsať rokov,“ dodal 
Jozef Debnár z realizačnej spoločnosti.
V ZŠ na Malinovského ulici bola nedávno 
zrenovovaná prístupová časť do školskej 
jedálne, ktorá zahŕňala výmenu obkla-
dov, umývadiel a vodovodných batérií 
v umyvárni, ako aj výmenu okna a vyma-
ľovanie stien na chodbe. V týchto dňoch 
sa v priestoroch školy opäť rekonštruuje. 
„Kompletne prerábame hygienické 
zázemie a šatne v telocvični. Na túto 
prestavbu sme získali časť pros-
triedkov zo štátu a časť financuje 
mesto, za čo sme veľmi vďační,“ 
uviedla riaditeľka školy Alena Barancová. 
V záujme samosprávy je tiež bezpečnejší 
a komfortnejší pohyb v areáli ZŠ Rudolfa 
Jašíka, dôkazom čoho sú viaceré novozre-
konštruované spojovacie chodníky. 
V zariadení sociálnych služieb Do-
mov, n.o. boli v ostatných týždňoch  
vymenené podlahy v chodbovej časti 
kuchyne a na treťom poschodí, vráta-
ne všetkých izieb, chodby, spoločen-
skej miestnosti a kaplnky. „Tieto práce 
boli súčasťou reklamácie. Popri nich sme sa 
rozhodli aj všetky tieto priestory svojpo-
mocne vymaľovať,“ zdôraznila riaditeľka 
Domova Petra Zubatá. 

Investície do rekonštrukcie ulíc 
a nových chodníkov

Ulice Hôrka a Športovcov sú prvé dve ko-
munikácie vo Veľkých Bieliciach, ktoré boli 
po ukončení výstavby kanalizácie opravené 
v plnom profile. „Dodávateľ prác na vý-
stavbe kanalizácie avizoval opravy 
miestnych komunikácií len v šírke 
ryhy po rozkopávkach. Nám sa s ním 

podarilo dohodnúť a vyčleniť z mest-
ského rozpočtu financie, aby boli 
tieto dve ulice a ešte časť ulice Lány 
zrekonštruované v plnom profile. 
Znamená to, že časť nákladov zaplatil 
dodávateľ a časť mesto. Našou ambíciou 
však je, aby všetky ulice, výrazne poško-
dené výstavbou kanalizácie, boli časom 
opravené kompletne. Je to ale určite otázka 
niekoľkých rokov,“ zdôraznil primátor. 
Hrboľatý povrch cesty s jamami a výmoľami 
na Pekárenskej ulici je už dnes tiež minulos-

ťou. Kompletná rekonštrukcia jednej 
z najužších miestnych komunikácií 
v Šimonovanoch bola dokončená 
koncom apríla. „Práce sme začali ešte 
v minulom roku, počas zimy boli prerušené 
a pokračovali sme opäť od marca tohto 
roka,“ opísal priebeh prác vedúci oddelenia 
výstavby a územného rozvoja Mestského 
úradu (MsÚ) v Partizánskom Milan Kráľ 
s tým, že do rekonštrukcie ulice sa investo-
valo viac ako 200-tisíc eur.
V najstaršej mestskej časti Šimonovany 

bola dokončená aj výstavba chodníka 
v dĺžke 70 metrov popri štátnej ceste 
I/64, od autobusovej zastávky po vstup na 
Šimonoviansku ulicu. Projekt v celkovej 
hodnote približne 38-tisíc eur zahŕňal 
okrem samotného chodníka i vybudovanie 
vsakovacích objektov, vybetónovanie opor-
ného múru a osadenie zábradlia. 
Ku spokojnosti nejedného obyvateľa Veľ-
kým Bielic bola v máji zrealizovaná výstavba 

chodníka cez notársku záhradu, ktorý spája 
Agátovú ulicu a cestu II/579. Chodník je 
dlhý 100 metrov a široký 1,5 metra.

Pribúdajú aj viaceré 
parkovacie miesta
Jedným z aktuálne rozpracovaných inves-
tičných projektov samosprávy je výstavba 
spevnených odstavných plôch medzi 
bytovými domami č. 720 a 765 na Uli-
ci gen. Svobodu. Obyvateľom bytoviek 
poskytnú 26 miest na parkovanie. 
„Práce by mali trvať približne dva mesiace. 
Po ich skončení začíname na tejto ulici 
budovať spevnené plochy pre štyri vozidlá 
medzi blokmi č. 720 a 721 a následne aj za 
blokom č. 721, a to pre 25 áut,“ povedal Ró-
bert Dorušinec z Technických služieb mesta 
Partizánske, ktoré stavbu realizujú.
Vybudovaním spevnených plôch z vegetač-
ných tvárnic v uplynulých dňoch sa rozšírili 
a skvalitnili aj možnosti parkovania pri 
bloku č. 147 na Makarenkovej ulici a pri 
vstupe do areálu Základnej školy vo Veľkých 
Bieliciach.
Mesto pokračuje aj v budovaní stojísk 
kontajnerov na separovaný a komunálny 
odpad. Tie najnovšie, so zastrešením 
a oplôtkami, pribudli na sídlisku 
Šípok. Dve na Horskej ulici pri bloku 
č. 1308, 1309 a jedno bude už čoskoro 
dokončené na Malinovského ulici pri 
bloku č. 1155.
Koncom mája boli ukončené úpravy 
v mestskej karanténnej stanici pre psov. 
Ich súčasťou bolo vybudovanie betónovej 
plochy pod kotercami, ktorá je vyspádo-
vaná do odtokového žľabu a ústí do novej 
žumpy. Nový je aj výbeh pre psov s rozlo-
hou 60 metrov štvorcových.
Poslednou zastávkou kontrolnej skupiny 
bola veľká zasadačka Mestského úradu, 
ktorá je aj miestom konania pravidelných 
rokovaní mestského zastupiteľstva. 

„V roku 2015 sme v zasadačke vymenili 
okná, elektroinštaláciu, stropy, osvet-
lenie, kúrenie. Terajšie práce sa týkajú 
renovácie interiérového vybavenia. Nové 
sedadlá a stoly budú po novom napev-
no zabudované do podlahy, ktorá bude 
kompletne zrekonštruovaná,“ informoval 
vedúci oddelenia služieb MsÚ Martin 
Hlbočan.  

 Text a foto: www.partizanske.sk

Ešteže nikto 
nešiel po chodníku
Hrozivo vyzerajúca nehoda sa našťastie neskončila tragicky. 
V sobotu 17. júna ráno na Nitrianskej ceste v Partizánskom mladá 
vodička pravdepodobne neprispôsobila jazdu svojim schopnos-
tiam a povahe vozovky. Podľa neoficiálnych informácií sa ponáhľa-
la na skúšku. Jej auto po zrážke so stromom ostalo prevrátené na 
chodníku. Pri nehode asistovali všetky záchranné zložky, hasiči 
museli vodičku z auta vystrihávať. Pre bolesť brady, krčnej chrbtice 
a tiež pre malé tržné rany na ľavej ruke ju záchranári previezli na 
chirurgiu do Nemocnice v Partizánskom.  Text a foto: dl

Oznam
Oznam pre občanov o zmene úradných hodín 

na MsÚ v Partizánskom počas letných mesiacov

 júl a august 2017:

 pondelok 6.30 - 14.00 h
 utorok 6.30 - 14.00 h
 streda 6.30 - 15.30 h
 štvrtok 6.30 - 14.00 h
 piatok 6.30 - 13.00 h

Zmena pracovnej doby 
v Mestskej umeleckej agentúre
Zmenu pracovnej doby počas letných mesiacov avizuje aj Mestská 
umelecká agentúra v Partizánskom. Jej zamestnancov tam v júli a 
auguste zastihnete od 6. do 14. hodiny. Obozretní by mali byť aj 
návštevníci mestskej knižnice. Tá bude počas dvoch letných mesia-
cov otvorená iba v pracovných dňoch, a to od 8. do 15. hodiny. 
Počas čerpania dovolenky v dňoch od 24. júla do 4. augusta bude 
knižnica zatvorená.

Na Ulici gen. Svobodu pribudne 
26 miest na parkovanie

Budova Základnej školy na Veľkej okružnej 
má renovovaný strešný plášť. Po prvý raz, 
a to v rámci celého Slovenska, bol pri re-
konštrukcii použitý úplne nový materiál
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Náučná bylinkovo-relaxačná oáza
Jeden z projektov komunitného participatív-
neho rozpočtu mesta sa vo štvrtok 15. júna 
dočkal slávnostného otvorenia. Základnú 
školu na Malinovského ulici v Partizánskom 
obohacuje v areáli náučná, bylinkovo-re-
laxačná Zelená oáza. „Niekedy tu bolo 
školské políčko, ale keďže sa prestalo 
vyučovať pracovné vyučovanie, osta-
lo ležať ľadom. Tak sme si povedali, 
že niečo s tým chceme urobiť, aby tu 
bol opäť kus zelene a pekné prostre-
die,“ uviedla riaditeľka ZŠ na Malinovské-
ho ulici Alena Barancová. Deti predviedli 
tanečno-kultúrny program, ale ukázali sa aj 
ako zdatní záhradkári. Ozrejmili vlastnosti 
liečivých byliniek, ktoré posadili do školské-
ho políčka. Zelená oáza slúži na vzdelávanie 
i oddych. Pri vybudovanom ohnisku sa budú 
utužovať vzťahy a rozvíjať vzťah k prírode. 
Ako redakcii potvrdila riaditeľka školy: „Boli 
sme veľmi prekvapení, ako veľmi pozitív-
ne to vnímajú deti. Zo začiatku, keď oáza 
nemala tie kontúry ako má dnes, nebolo to 

pre ne až také atraktívne. Postupne, ako sa 
začala rysovať a vyzerať pekne, tak sa deti 
rady chytili aj lopaty aj motyky.“ Pracovné 
vyučovanie sa síce zo školských osnov vytra-
tilo, ale vzťah k prírode vyblednúť nesmie. Aj 
to bude poslaním Zelenej oázy vytvorenej za 

pomoci mesta Partizánske. „Toto je konkrét-
ny, veľký krok na ceste, ktorá by mala viesť 
k tomu, že život nielen v Partizánskom, ale 
na celom Slovensku bude zasvätený príro-
de, jej ochrane a rozvoju,“ uzavrel primátor 
mesta Jozef Božik. (dl), foto: MTP

Zahniezdila v miske
Kuriózne miesto pre svoje potomstvo si vybrala samička dravca – sokola myšiara. Zahniezdila totiž v miske na 
okne obuvníckej firmy v Partizánskom.

Sokol myšiar nazývaný tiež 
pustovka obyčajná, je jedným 
z našich najmenších sokolov 
a zároveň najbežnejším, ktorý 
hniezdi na Slovensku. Nové-
ho prisťahovalca spozorovali 
zamestnanci firmy asi pred 
mesiacom. Všimli si, že do 
provizórneho hniezda zniesla 
samička päť vajíčok. Takýto 
netradičný príbytok nie je pre 
myšiara nič neobvyklé, pretože 
rovnako ako ostatné sokoly si 
hniezdo nestavia a v súčasnosti 
sa sťahuje bližšie k ľudským 
obydliam. „Prirodzene hniezdi 
na skalách, prípadne v kame-
ňolomoch, v dutinách stromov 
na okrajoch lesov, ale veľmi 
často práve aj na kostolných 
vežiach, zrúcaninách hradov. 
V posledných rokoch sa čoraz 
častejšie objavuje hniezdenie na 
balkónoch činžových domov, 
čiže panelákov a, samozrejme, 
zahniezdi aj vo výklenkoch na 
budovách,“ dozvedeli sme sa od 

ornitológa Stanislava Harvan-
číka. 
Samička sedí na vajciach približ-
ne mesiac. Po vyliahnutí mláďatá 
zahrieva ešte asi osem dní a kŕmi 
ich prevažne hrabošmi. Vo veku 
tridsať dní malé dravce opúšťajú 
hniezdo. Podľa slov odborní-
ka, ak sa sokol myšiar u nás 
udomácnil, je dôležité nerušiť 
ho, aby mohol v pokoji zahrievať 
znášku. „Je to chránený živočích, 
tak by sa nemalo a ani sa ne-
smie hniezdo zničiť, zlikvidovať,“ 
zdôraznil ornitológ. V prípade 
problémov súvisiacich s hniez-
dením sa môžeme obrátiť na 
ochranárov prírody. „My už teda 
usmerníme, čo sa tam dá urobiť, 
čo sa nedá urobiť, aby aj majiteľ 
alebo obyvateľ bol spokojný a 
aby aj dravec úspešne mohol 
vyhniezdiť,“ vysvetlil Harvančík. 
Kým teda mladé sokolíky nevy-
letia z hniezda, musíme takúto 
vtáčiu návštevu vystáť.
 Text a foto: sč

Počas našej obhliadky sa nám podarilo zachytiť jedno z mláďat 
sokola myšiara 

Prvú slovenskú družicu 
konštruoval Bánovčan!
Dokončenie z 1. strany

„Bude to malá, zato veľmi významná kocka. 
Iba 10 cm veľká, avšak naozajstná vesmír-
na družica Made in Slovakia. Bude fotiť 
Zem z výšky asi 400 km a prijímať veľmi 
dlhé rádiové vlny,“ píše sa na webovej strán-
ke Slovenskej organizácie pre vesmírne akti-
vity (SOSA). Neváži ani kilogram a na svojej 
palube nesie niekoľko kamier a technológií, 
vďaka ktorým budú naši vedci robiť vesmír-
ny výskum. Odborníci z celého Slovenska na 
nej pracovali niekoľko rokov. Akú úlohu mal 
pri jej zrode rodák z Bánoviec nad Bebra-
vou? „Mojou úlohou v tíme bola rea-
lizácia komunikačného modulu pre 
družicu skCUBE. Je to veľmi kritická 
časť, ktorej funkčnosť sa očakáva 
hneď po vypustení na obežnú dráhu 
Zeme. Komunikácia bude prebiehať 
s pozemnou stanicou až na vzdiale-
nosť 2000 km. Odosielať sa budú rôzne 
telemetrické dáta o stave satelitu, takisto 
aj obrázky nafotené palubnou kamerou 
pomocou vysokorýchlostného prenosu dát. 
Tento modul som vyvíjal na Elektrotech-
nickej fakulte Žilinskej univerzity,“ vysvetlil 
Ondrej Závodský (na foto). Keďže ide 
o veľmi prestížnu udalosť, jednak v rámci 
vedeckého pokroku, jednak v zmysle zvidi-

teľnenia Slovenska vo svete profesionálnej 
vedy, zaujímalo nás, ako vedec vníma fakt, 
že je členom takého významného projektu 
v pomerne mladom veku. „Už od malička sa 
venujem elektronike. Byť súčasťou tímu 
skCUBE bolo pre mňa obrovskou 
príležitosťou a výzvou zdokonaliť sa 
v tomto odbore, nakoľko vývoj elek-
troniky schopnej pracovať vo vesmíre 
je úplne iná liga.  Snáď najväčším 
úspechom bolo, že sa projekt aj napriek 
množstvu problémov podarilo dotiahnuť do 
konca. Vypustenie na obežnú dráhu Zeme 
beriem už iba ako čerešničku na torte.“ 
Každého laika zaujíma, ako sa k také-
muto projektu môže človek dopraco-
vať. Preto sme sa opýtali, či je to len 
o šikovnosti, alebo treba mať aj kúsok 
šťastia, jednoducho byť v správny 
čas na správnom mieste. Predsa len, 
každý dobrý vedátor sa nemôže dostať 
do SOSA.  „Asi pred piatimi rokmi som 
začal s vypúšťaním stratosférických me-
teorologických sond, balónov naplnených 
vodíkom. Niektoré pokusy sme robili aj na 
letisku v Partizánskom. Balóny dokázali 
stúpať do výšky približne 30 km a zbierali 
rôzne informácie – od teploty, vlhkosti, cez 
UV žiarenie až po rádioaktivitu. Cez tieto 
aktivity som sa spoznal s nadšencami zo 

Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivi-
ty (SOSA). Postupom času sme si povedali, 
že chceme ísť vyššie ako do stratosféry, 
okúsiť vesmír, a tak vznikol projekt prvej 
slovenskej družice skCUBE,“ opísal vedátor. 
Jednoducho povedané, Ondrejove slová 
potvrdzujú staré pravidlo, že kde je vôľa, tam 
je aj cesta. Na tomto projekte pracoval od 
začiatku. Prvé myšlienky zostrojiť družicu 
spadajú do roku 2011, pričom jej intenzívny 
vývoj trval približne tri roky, ale na samotný 
štart družice sa čakalo viac ako rok. Vypuste-
nie družice sa nakoniec úspešne uskutočnilo 
23. júna 2017 o 5.59 hodine nášho času na 
indickej rakete PSLV-C38. Ako nám ešte 
v piatok potvrdil vedec, už sa podarilo prijať 
aj prvé signály z vesmíru, čo je dobrým zna-
mením, že družica funguje. 
 (dl), zdroj foto: SOSA

Čakajú, či ich župa posunie
Trenčianska župa uviedla prvý ročník participatívneho komunit-
ného rozpočtu. Prihlásiť sa doň mohli všetci záujemcovia z okre-
sov Trenčianskeho samosprávneho kraja. Na svoj projekt môžu 
získať finančnú podporu až 2 200 eur. Z okresu Partizánske sa 
v priestoroch Strednej odbornej školy v utorok 20. júna prezen-
tovalo pred zástupcami kraja vo verejnom zvažovaní päť predlo-
žených projektov. Do 1. júla župa vyhodnotí, ktoré z nich spolu 
s ostatnými posunie do verejného internetového hlasovania. To 
bude prebiehať počas prvých dvoch júlových týždňov. Zatiaľ majú 
nádej prilepšiť si Základná škola s MŠ na Veľkej okružnej, ŠK 
Harvard Partizánske, Centrum voľného času, Klub rádioamatérov 
KA-PA-OM3KAP a obec Ostratice. O tom, za ktoré projekty budú 
môcť Partizánčania zabojovať, vás budeme informovať. 
 Text a foto: dl  

Verejného zvažovania sa zúčastnili aj poslanci zastupiteľstva 
TSK Iveta Randziaková a Jozef Božik  

Najskôr zmizla krava, 
potom automat!
V Bánovciach nad Bebravou bol kedysi pri poliklinike mliečny 
automat. Išlo o jeden z prvých na Slovensku! V lete 2009 ho 
slávnostne namontovali farmári MVL AGRO z Malých Chlie-
van, a to spoločne s kravkou životnej veľkosti, ktorá pútala 
pozornosť. Potom nastal „výbuch“ mliečnych automatov mon-
tovaných na Slovensku. Mnohé mestá prebrali túto výbornú 
myšlienku. Bánovce boli skutočným príkladom. Išlo však len 
o výkrik do tmy potápajúceho sa slovenského mliečneho prie-
myslu. Ceny zahraničného, dovozového mliečka rapídne klesali 
a domáca produkcia sa tak stávala nerentabilnou. Naučiť 
spotrebiteľa piť domácu kvalitu sa neosvedčilo. Trvanlivosť 
krabicového mlieka spolu s nízkou cenou vyhrali. Žiaľ. Jedného 
pekného dňa pred poliklinikou zmizla pútajúca krava. Možno 
ju niekto ukradol? Nádejali sa obyvatelia. Hneď nato, v marci 
2017, zmizol aj mliečny automat. Podľa sekretariátu danej 
firmy asi navždy. Čo to znamená? Čo symbolizuje krach pokusu 
o záchranu? Takmer desaťročie skúšky farmárov potvrdilo, že 
nad osudom pravého domáceho mlieka visí Damoklov meč. Tak 
si zaželajme aspoň dobré akciové ceny tých vodnatých prevare-
ných krabíc, nech ten úpadok stojí za to! (dl)
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počasie

Myšlienka na tento týždeň
„Zvykol som závidieť Harrymu Potterovi, že sa do-
káže rozprávať s hadmi. No ukázalo sa, že ja som 
to robil celé roky.“ (net)

Program kina a klubu
PANORAMATICKÉ 3D KINO PARTIZÁNSKE

 26. júna – pondelok o 19.00 h – TRANSFOR-
MERS: POSLEDNÝ RYTIER
 27. júna  - utorok o 19.00 h – ŠPINA
 29. júna až  2. júla – štvrtok až nedeľa o 16.30 
h – JA, ZLODUCH 3
 29. júna a 1. júla – štvrtok a sobota o 19.00 h – 
DIVOKÁ BABSKÁ JAZDA
 30. júna a 2. júla – piatok a nedeľa o 19.00 h – 
BRLOH 

INFINITY DANCE CLUB PARTIZÁNSKE
 30. júna – piatok – DJ TAMIRA GRAND NIGHT
 1. júla – sobota – FUN VIDEOPARTY • DJ JULO 
alias PYTHON

Blahoželáme
Členovia Klubu ABŠ srdečne blahoželajú Jánovi 
Podmanickému, ktorý 24. júna oslávil 65 rokov 
života. Srdečné želanie od členov ZO Slovenského 

zväzu telesne postihnutých v Partizánskom patrí 
Elene Gállikovej, ktorá 19. júna oslávila okrúhle 
60. narodeniny. Aj my z redakcie Tempo sa k blahože-
laniam pripájame a oslávencom želáme veľa zdravia 
a ešte mnoho rokov prežitých v kruhu najbližších.

Meniny oslávi – Ladislav, Ladislava, Beáta, 
Peter, Pavol, Petra, Pavla, Melánia, Diana, 
Berta a Miloslav.        

AKO nám bude
Počasie by malo byť o niečo pestrejšie. Približne do stredy-štvrt-
ku sa očakáva horúce počasie s možnými búrkami z tepla. Toto 
horúce počasie by mal postupne ukončiť studený front aj s 
potrebnými zrážkami. Ich intenzita je však otázna. Ochladenie 
za frontom by mohlo byť výrazné.
Denné teploty:  30/34 °C, postupne 20/25 °C
Nočné teploty: 20/16 °C, neskôr 15/10 °C

TOP meteo-správy
V stredu 21. júna o 6.24 hodine sa nám oficiálne začalo astrono-
mické leto. A začalo sa dosť extrémne. Severnú pologuľu trápili 
na viacerých miestach extrémne horúčavy, kým južnú mimo-
riadny chlad. Tam sa však začala astronomická zima. Čo myslíte, 
kde v rámci Ruska by sme našli najväčšie teplo? Je to prekvapivo 
na juhu Sibíri. V obci Čemal sa 18. júna oteplilo na 37,1 °C, čo je 
rekordná júnová teplota. Horúčavy naďalej sužovali Pyrenejský 
polostrov. V španielskej Cordobe zaznamenali 16. júna 44,5 °C 
a o deň neskôr namerali v portugalskom Álcacer do Sal dokonca 
44,9 °C. Doslova peklo na Zemi však zažili obyvatelia juhozá-
padnej časti USA. Štáty Kalifornia, Nevada a Arizona zasiahli 
extrémne horúčavy, ktoré hlavne v Kalifornii prekročili hranicu 
50 °C. V jednej z najteplejších lokalít na svete, v kalifornskom 
Údolí smrti namerali 19. júna 52 °C a na stanici Katherines 
Landing to bolo až 52,8 °C! Viete si predstaviť noc, keď teplota 
do rána neklesne pod 40 °C? Na letisku Khasab v Ománe sa to 
stalo. Najnižšia teplota tam v noci zo 16. na 17. júna dosiahla 
neuveriteľných 44,2 °C! Je to historicky najvyššia nočná teplota 

nameraná na svete. Obyvatelia južnej pologule zasa riešili opač-
né teplotné extrémy. Argentínu a Čile zasiahla vlna mimoriad-
neho chladu a v Argentíne sa k tomu pridali aj snehové nádielky. 
Na niektorých miestach boli vydané výstrahy druhého stupňa 
pred intenzívnym snežením. Teploty klesli až na -18 °C. V Čile 
bolo ešte chladnejšie a 18. júna tam v obci Balmaceda namerali 
-20,8 °C! Tento mrazivý vzduch tam doputoval až z antarktickej 
oblasti, kde na stanici Concordia klesla teplota 19. júna na ne-
skutočných -83,0°C! Je to zatiaľ najväčší mráz na svete v tomto 
roku a zároveň najnižšia júnová teplota na danej stanici. 

 Miloš Úradníček, amatérsky meteorológ

Požiare v Portugalsku Zdroj: zpravy.idnes.cz

Šuper Šrandovná Šobota
Tradičné stretnutie obyvateľov mestských častí Šípok, Štrkovec a Šimonovany, nesúce názov ŠŠŠ, pripadlo tento 
rok na predposlednú júnovú sobotu. Usporiadateľmi a hostiteľmi sa stali Šimonovanci. 

Hoci počasie nevyšlo podľa predstáv, náv-
števníkom ani organizátorom chuť zabávať 
sa nechýbala. „Ľudí pribúda, navarené je 
dosť, občerstvenia tiež a myslím, že takéto 
podujatie ľudí stmeľuje. To je hlavný 
princíp, aby sme ľudí zbližovali a aby 
boli spokojní,“ povedal v mene Výboru 
mestskej časti Šimonovany Peter Matloň. 
Zmyslom susedského stretnutia však nie 
je len zábava, ale aj familiárne súperenie. 
Jednotlivé mestské časti už od rána 
varili súťažný guláš, šimonoviansku 
fazuľovicu a pripravovali občerstve-
nie. To padlo vhod aj športovcom 
zastupujúcim mestské časti, ktoré 
si takýmto spôsobom zmerali sily. 
„Základom je futbal, kde sú mužstvá mie-
šané – muži so ženami, ale takisto prebieha 

volejbalový turnaj výborov mestských 
častí,“ vysvetlil Peter Matloň. Kým jedni 
športovali, druhí si pochutnávali na koláčoch 
a zákuskoch, ktoré pripravovali mamičky 
i babičky. Tie boli zaradené do ďalšej súťaže, 
kde o výhercovi rozhodovali prísne detské 
jazýčky. Cenu za najchutnejší koláč 
získali gazdinky zo Štrkovca a z ví-
ťazstva v kategórii zákuskov sa tešil 
lahodný šimonoviansky krémeš. Na 

príprave súťažného guláša sa však podieľali 
predovšetkým muži. Svoje tajomstvo nám 
však gulášmajstri prezradiť nechceli. „To sa 
nedá prezradiť, to žiadny šéfkuchár nepre-
zradí,“ povedal nám so smiechom hlavný 
kuchár tímu Šípkarov Mário Marko. Zatĺkať 
sa rozhodol aj gulášmajster mestskej časti 
Šimonovany: „Náš guláš je taký špeciálny, 
že ani nikto nevie, čo je v ňom.“ Šéfkuchár 
Štrkovca Pavel Gašparík sa nás zasa snažil 

presvedčiť, že žiadnu tajnú ingredienciu do 
svojho guláša nepridáva: „Žiadne tajomstvo 
nemáme, guláš je klasická vec, ktorú robia 
všetci zhruba rovnako.“ Porota zostavená 
z náhodne vybraných zástupcov jednotlivých 
mestských častí po degustácii „naslepo“ 
napokon rozhodla o víťazovi. Prvé miesto 
získal guláš mestskej časti Šimonova-
ny, druhé putovalo na Šípok a tretie 
si vyslúžili Štrkovčania. Po tom, čo si 
šéfkuchári prevzali svoje odmeny, zábava 
mohla pokračovať. Na svoje si v nej prišli aj 
deti. „Prichystali sme autíčka, na ktorých 
sa môžu deti voziť, máme skákací hrad,“ 
vymenoval Peter Matloň. V kreatívnom kúti-
ku deti využili svoju tvorivosť pri kreslení či 
modelovaní. Veľký úspech mal u nich práve 
skákací hrad, ktorý mohli využívať bezplatne. 
Napriek nepriazni počasia sa obyvatelia 
troch mestských častí skvelo bavili a obľúbe-
né podujatie si užili. „Nepršalo nám, takže to 
vyšlo celkom fajn. Dúfam, že boli všetci spo-
kojní s tým, čo a ako sa tu dialo a hádam 
aj guláš bol dobrý. Atmosféra bola veľmi 
priateľská,“ zhrnul za výbor mestskej časti 
Šimonovany Peter Korytár.  (vs), foto: MTP

Šimonoviansky gulášmajster Andrej 
Grolmus navaril najchutnejší guláš, 
za čo si vyslúžil odmenu v podobe 
zlatej varešky a kuchárskej knihy

Guláše a fazuľovica zahriali žalúdky, susedské stretnutie teda nemohla pokaziť 
ani zamračená obloha

Železničná stanica v Partizánskom
ožila hudbou
Obyčajná železničná stanica v Partizánskom sa na chvíľu zmenila na neobyčajnú. Vo 
večerných hodinách v piatok 16. júna sa priestory jej vestibulu stali dejiskom hudob-
ného podujatia.

Noc hudby je súčasťou celo-
slovenského projektu, vďaka 
ktorému ožíva hudba na rôz-
nych netradičných miestach. 
Organizátori z občianskeho 
združenia Fabrika umenia sa 
podľa slov Kataríny Janíčkovej 
po minuloročnom premiérovom 
ročníku rozhodli opäť na túto 
akciu využiť potenciál, ktorý 
videli v budove železničnej 
stanice. Pri výbere kapiel 
vsadili tentoraz na folkovú 
speváčku Luciu Šútorovú 
z Nitry, ktorá svoje piesne 
dopĺňala hrou na gitare. Na 
druhom ročníku podujatia 
sa predstavilo aj duo z Par-
tizánskeho, bratia Maroš 
a Matej Pechovci. Mladí cha-
lani fungujú v kapele s názvom 
Inverzia od decembra minulého 
roka. Ako prezradil Maroš, 
momentálne pôsobia v Brne, ale 
vždy sa radi vrátia a zahrajú si 
aj pred domácim publikom, pre 
ktoré si pripravili hlavne vlast-
nú tvorbu, ale aj prespievané 
hity od začínajúcich umelcov. 
Program zavŕšila bratislav-

ská psychadelicko-popová 
skupina Bad Karma Boy. 
Myšlienka netradičného miesta 
na koncertovanie oslovila aj 
účinkujúcich. „Ja to vnímam 
veľmi pozitívne, aj ako kapela 
to vnímame pozitívne, lebo je to 
zaujímavý priestor, v ktorom 
sa veľa toho nedeje a získava 
takú pozornosť,“ vyjadril sa 

Maroš Pecho. „Minulý rok malo 
podujatie obrovské ohlasy 
hlavne na sociálnych sieťach, 
kde sme dostávali množstvo 
správ o tom, aké je úžasné, že 
sme našli využitie priestoru 
a že by sme to mali robiť častej-
šie,“ dodala Katarína Janíčková 
z Fabriky umenia. 
 (sč), foto: MTP

Maroš a Matej Pechovci z domácej kapely Inverzia oslovili 
publikum svojím vystúpením

Filmové leto 
na pešej zóne
Filmové zážitky pod holým 
letným nebom sľubuje Bažant 
Kinematograf, ktorého atmosfé-
ru zažijú Partizánčania už o pár 
dní. V meste sa pojazdný auto-
bus objaví v polovici júla a pri-
vezie kolekciu piatich filmov 
slovenskej a českej produkcie. 
Premietanie na Námestí SNP 
štartuje v stredu 19. júla českým 
titulom Teória tigra, ktorý 
potvrdí, že aj skrotení muži 
môžu „zdivočieť“. Klasika, ktorá 
poteší všetky vekové kategórie – 
Obecná škola, je v programe 
letného kina vo štvrtok 20. júla. 
Piatkový večer 21. júla môžete 
stráviť v spoločnosti rozprávky 
Sedem zhavranelých bratov 
na motívy diela Pavla Dobšin-
ského. O tom, ako si učiteľka 
postupne podrobí rodiny svojich 
žiakov a manipuluje celým oko-
lím, hovorí film Učiteľka, ktorý 
sa bude na pešej zóne premietať 
v sobotu 22. júla. Sériu filmov 
zavŕši v nedeľu 23. júla titul 
Baba z ľadu o šesťdesiatničke 
Hane, ktorá zisťuje, že nikdy nie 
je neskoro vziať život do vlast-
ných rúk. Zmena programu je 
vyhradená. Začiatok premieta-
nia je každý večer o 21.30 hodi-
ne, vstup je voľný. Predstavenia 
sa v prípade nepriaznivého 
počasia nekonajú.
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Teo Svitok zo Zemianskych 
Kostolian je prvým dieťatkom 
mamičky Adriany Michaličkovej 
a otecka Jána. Teo sa narodil 
11. júna s mierami 3670 g a 54 cm. 

Nemocnica s poliklinikou, n.o.
Partizánske

Rubriku sme pripravili v spolupráci s gynekologicko-pôrodníckym oddelením 
Nemocnice v Partizánskom

ZDRAVOTNÍCKA POHOTOVOSŤ

Rýchla lekárska záchranná služba - 155 a 112 
Pohotovostná lekárska služba - 749 24 51 
Ambulancia lekárov pohotovostnej služby - 749 51 59

Pohotovosť lekárov
Pracovné dni - od 15.30 do rána 7.00 h 
V sobotu, nedeľu a počas sviatkov - nepretržite
Partizánske - v stredisku ambulancií na Hrnčírikovej ulici 
a pre deti je v nemocnici v detskom oddelení
Bánovce nad Bebravou - v hlavnej budove NsP

Partizánske 
Lekáreň Benu v Kauflande v čase od 8.00 do 20.00 h
Lekáreň Schneider v Tescu v čase od 9.00 do 20.00 h
Bánovce nad Bebravou 
- v pracovných dňoch od 15.30 do 18.00 h
- v sobotu, nedeľu a cez sviatky od 8.00 do 18.00 h

Od 26. júna do 1. júla Lekáreň Schneider v Kauflande 
Dňa 2. júla Lekáreň Pharmacum v Tescu 
Dňa 3. júla Lekáreň ku Gymnáziu na Radlinského ulici

Pohotovosť lekární

Alžbetka Hummlerová z Par-
tizánskeho je sladkým dievčat-
kom mamičky Dominiky a otecka 
Petra Závodného. Ich prvá dcérka 
prišla na svet 19. júna, kedy vážila 
3130 g a merala 52 cm.

Natália Machovičová z Ješko-
vej Vsi je druhou dcérkou ma-
mičky Zuzany a otecka Ľuboša. 
Na dievčatko narodené 17. júna 
s mierami 3720 g a 51 cm doma 
čakala ročná sestrička Zuzka. 

Vitajte medzi nami!

Romanka Pánisová z Nitrice je 
malou princezničkou rodičov Mar-
cely a Martina. Ich prvorodená 
dcérka prišla na svet 13. júna, kedy 
vážila 3930 g a merala 51 cm.

Pavol Karvay z Partizánske-
ho bude nosiť meno po svojom 
oteckovi Pavlovi. Mamička Jarmila 
Kotlárová ich prvorodeného synče-
ka priviedla na svet 19. júna, kedy 
vážil 2870 g a meral 49 cm. 

Tobias Švec z Bošian prvým 
plačom potešil mamičku Luciu 
a otecka Tomáša 17. júna. Ich prvo-
rodený syn v tento deň vážil 3540 g 
a meral 52 cm. 

Lukáško Tomašík z Oslian 
prišiel na svet rok po bračekovi 
Tomáškovi. Druhý synček rodičov 
Jany a Tomáša po prvý raz za-
plakal 15. júna, kedy vážil 2510 g 
a meral 50 cm.  

Michal Hlaváč z Diviackej No-
vej Vsi je prvorodeným synčekom 
mamičky Ivany a otecka Norberta. 
Miško narodený 16. júna v tento 
deň vážil 4330 g a meral 55 cm. 

Brian Khϋebach z Prievidze 
prišiel na svet 19. júna, tri roky 
po sestričke Kiare. Z chlapčeka 
narodeného s mierami 3720 g 
a 54 cm majú radosť rodičia Denisa 
a Oliver.  

Vivienne Gondášová z Parti-
zánskeho po prvý raz zaplakala 
16. júna, kedy vážila 3830 g a me-
rala 55 cm. Z prvorodenej dcérky 
majú radosť rodičia Miroslava 
Magušinová a Milan Gondáš. 

Lilien Beckertová z Oslian – 
Ľubianky prvým plačom potešila 
svojich rodičov Máriu Pešťanskú 
a Jána Beckerta 17. júna. Ich 
prvorodená dcérka v tento deň 
vážila 3260 g a merala 51 cm. 

Mathias Fabric z Partizánskeho 
je malým pokladom mamičky Mi-
riamy a otecka Milana. Ich synček 
prišiel na svet 19. júna s mierami 
3820 g a 56 cm a z bračeka má 
radosť 12-ročná sestrička Vaneska. 

Hudobné vyznamenanie otcom
Už celé roky Deň otcov svieti v kalendári podujatí obce Veľké Uherce. Uctiť si otcov si vzali za svoje deti zo ZUŠ 
pod vedením Anny Hamadovej, Juraja Slivku a Antona Peniažku.

„Aký prívlastok by ste dali svojmu otcovi 
v súvislosti s jeho sviatkom?“ pýta sa pani 
učiteľka piatakov. Každé dieťa odpovedalo 
spontánne – tak, ako to cíti. „Náš ocko je 
milý, náš prísny, nás obetavý a náš je náš 
a sme radi, že ho máme,“ vyznali sa deti. 
Pani učiteľka sa usmiala a položila deťom 
ďalšiu otázku. „Vieš si predstaviť, že by 
ocko bol zlý, že by sa zle správal k mamičke 
a k vám, že by sa o vás nestaral a nemal 
vás rád?“ Trieda stíchla a deti sa zamysleli. 
Janka vykríkla: „Náš ocko taký nie je, ale 
u susedov, tam majú zlého ocka, no náš je 
dobrý a ja nechcem myslieť na to, že by bol 
iný, ako je.“ Väčšina detí bola zaskočená 
otázkou pani učiteľky, po chvíli sa však roz-
hovorili ako naslovovzatí odborníci. Vyme-
novali niekoľko spôsobov, ako potrestať zlé-
ho človeka. Debatu uzavrela Žanetka, triedna 
filozofka: „Sú všelijakí otcovia, ale hlavné je, 
že sa dospelí zmieria a všetko je zas tak, ako 
má byť. A vôbec, nehovorme o rodičoch zle, 
ja sa toho bojím. Keď budeme my, deti, 
poslúchať, mamka s ockom sa budú 
mať radi a nebudú sa hádať, budú vša-
de okolo nás vládnuť len láska, pokoj 
a porozumenie. Nebude už miesto pre zlo, 
ktoré je zlom pre deti i dospelých.“ „Žanetka, 
ani ja by som to takto pekne nepovedala,“ 
uznala pani učiteľka. „Za odmenu, za vašu 
úprimnosť, vám porozprávam skutočný prí-
beh, kde v jednej rodine – no veď počúvajte.“ 
V triede sa všetci uvoľnili a započúvali do 

skutočného príbehu starého otca pani uči-
teľky, samozrejme, s dobrým koncom, čo na 
deti pôsobilo upokojujúco. Deti potrebujú po-
kojné rodinné zázemie, kde je lásky nadostač, 
kde je istota, že mama, otec a ja sme rodina 
a máme sa nadovšetko radi. 
Vyznanie lásky detí otcom vo Veľkých 
Uherciach malo tiež svoje čaro. Po-
dobne ako deti v škole slovom, deti zo 
ZUŠ si zvolili vyznanie formou hudby 
(na foto). Radosť bolo sledovať ich napätú 
a sústredenú tvár, aby hra na nástroj znela 

čo najlepšie. Ich bravúrne vystúpenia boli 
prejavom majstrovstva budúcich umelcov. 
A hoci sú za finálnym výsledkom hodiny 
driny, efekt bol neopísateľný. Očká im žiarili 
spokojnosťou a nadšením, že hudobný darček 
otcom, starým otcom i budúcim otcom bol 
tým najkrajším vyznaním pre tých, ktorí sú 
pre nás najdrahší.
Za pekné vystúpenie deťom i pedagógom 
v mene obce poďakovala starostka Alena 
Chalupová. Elena Foltánová
 Foto: archív obce

Ich krv zachraňuje životy
V Centre voľného času v Partizánskom sa 20. júna stretlo 
takmer tridsať ľudí s dobrým srdcom. Tí sa rozhodli darovať 
krv a prispieť tak svojou kvapkou k záchrane tých, ktorí túto 
životodarnú tekutinu potrebujú. Z Partizánskeho sa rozhod-
li pomôcť Jozef Marko, Ivan Beňovič, Jozef Bratko, 
Anton Krechňák, Elena Dodoková, Marián Brunay, 
Róbert Šútora, Martin Žember a Dušan Valach. Krv 
darovali aj Michal Mitana z Hradišťa, Rastislav Macho, 
Zuzana a Dušan Gálisovci z Krušoviec, Erika Kosorínová 
z Chynorian, Mária Hronkovičová z Bošian, Ján Najman 
z Ješkovej Vsi, Miroslav Štrpka zo Skačian, Miroslav 
Štrpka a Peter Slivka z Veľkých Bielic, Eduard Gelačák 
z Kolačna, Ján Dudáš z Veľkých Uheriec, Nikola Palkovi-
čová z Malých Krštenian, Martin Petrus z Oslian, Radoslav 
a Lukáš Mikovci z Dolných Vesteníc, Magdaléna Čertíko-
vá z Veľkých Krštenian a aj Erik Krčula z ďalekej Revúcej. 
Darcom krvi vyslovujeme úprimné poďakovanie v mene všet-
kých, ktorým ich krv pomáha!

Mobilný odber sa v Partizánskom uskutoční opäť o mesiac, 
25. júla v priestoroch Centra voľného času od 8. do 11. hodiny.
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Baťovci 
na ranči
Šport, príroda, hudba, zábava – to všetko 
sa núkalo členom Klubu absolventov 
Baťovej školy práce v Partizánskom, ktorí 
nevynechali Juniáles na ranči v Bojnej. 
Akcia, ktorá sa koná pravidelne a na ktorej 
sa podieľali organizátorky Betka Mattová 
a Alena Burzová, má vždy úspech. Vyvoláva 
túžbu i očakávania na budúci ročník. 
Prostredie ranča ponúka návštevníkom 
široké možnosti využitia voľného času všet-
kým, ktorí milujú prírodu, radi sa dosýta 
nadýchajú čistého vzduchu a ktorých teší 
aspoň chvíľa pobytu strávená v blízkosti asi 
štyridsiatich druhov zvierat. A ak nechýba 
ani chutné jedlo, čo viac si môže baťovec 
v nádherný júnový deň priať. Samozrejme, 
aké by to bolo spoločenské posedenie bez 
tanca, spevu a hudby. Nedá sa nespomenúť 
chutné škvarkové pagáčiky, od ktorých dlho 
voňalo úpätie Považského Inovca. V závere 
výletu sa stalo aj svedkom už tradičného 
neľútostného súboja v petangu medzi 
ženami a mužmi. S Bojnou sa baťovci lúčili 
spokojní a so spevom.
 Emília Badinská

Turisti všetkých krajín, 
spojte sa! 
To je ústredné heslo II. Medzinárodného 
zrazu turistov. Uskutoční sa v dňoch 6. až 
9. júla v Autokempingu Duchonka 
a určite na ňom nebudú chýbať 
ani turisti z nášho regiónu. 
Všetky ubytovacie kapacity sú 
obsadené, už treba prísť len 
stanovať! Organizátori pre 
vás i pre hostí z krajín 
V4 – Česka, Maďarska 
a Poľska – pripravili 
zaujímavé túry po okolí, aj 
bohatý kultúrny program. Pri 
jeho slávnostnom otvorení v srdci 
diania – v kempe na Retro terase, sa 
vo štvrtok 6. júla o 19. hodine odprezentuje 
folklórny súbor Drienovec s Poluvskou 
muzikou a prítomných turistov pozvú 
na ľudovú veselicu. V piatok 7. júla na 
poludnie sa krstí nový altánok na vrchole 
Panskej javoriny a po zotmení si môžete 
pozrieť divadlo Perinbaba podľa Feldeka 
priamo v prírodnom amfiteátri Topoľ-
čianskeho hradu. Pri splne Mesiaca si zasa 
užijete štyri kilometre na nočnom pochode 
z hradu na Duchonku. V sobotu 8. júla sa 

ide okolo Rotundy sv. Juraja v Nitrianskej 
Blatnici na preslávené slovanské nálezisko 

Valy nad Bojnou. Tam si môžete 
vychutnať Cyrilometodské 

slávnosti so sv. omšou a so 
šermiarskymi súbojmi. 

Záverečný ceremoniál 
ukončenia zrazu v so-
botu večer sa začne 

odovzdávaním troch 
štafiet, nakoľko me-

dzinárodný zraz je aj 
slovenským i regionálnym 

zrazom. Jedna štafeta bude 
putovať do Maďarska, druhá „za 

kopec“ do Piešťan a tretia do Uhrovca. 
Po oficialitách a koncerte folkových kapiel 
na turistov čaká oldies párty v štýle retro. 
Takto ladený je aj celý zraz turistov, kde 
organizátori chcú dosiahnuť i to, aby sa 
turisti vrátili opäť pod stany. Takže, príďte 
stanovať! Čaká vás otvorená náruč brezo-
vého hája Duchonky, skvelí ľudia a ešte 
lepší turistický a kultúrny program! Viac na 
www.rrkstto.sk. Alena Borszéková,
 členka organizačného tímu zrazu

Vďaka dotácii z Fondu na podporu tematického 
vzdelávania mesta Partizánske žiaci zo Základnej 
školy vo Veľkých Bieliciach a Základnej školy 

s MŠ na Veľkej okružnej v Partizánskom navštívili Múzeum holo-
kaustu v Seredi. Jeho úlohou je uchovávať životné príbehy obetí a 
tých, ktorí prežili holokaust. Vďaka návšteve múzea mali možnosť 
pripomenúť si pohnuté osudy ľudí a udalosti, ktoré by sa v živote 
nikdy nemali stať.

Dieťatko sa cez pusinky dostalo 
až do perinky. Takto milo sa 
začalo každoročné vítanie detí 
v Žabokrekoch nad Nitrou. Rodičia 
detičiek narodených v roku 2016 
dostali od obce dar pre deti, detičky 
hračku a mamičky kvietok. Tak 
vitajte, milí malí občania a nech vám 
je všetkým na svete krásne!

 Text a foto: Alica Málišová

No a čo, že je 
teplo! Športovať 

predsa treba. To si 
povedali aktívni dô-
chodcovia zo Žabokriek 
nad Nitrou a 14. júna 
usporiadali v areáli 
základnej školy obecné 
kolo olympiády dôchod-
cov. Súťažili s plným 
nasadením a elánom, 
veď víťazi jednotlivých 
kategórií sa už o pár dní 
zúčastnia okresného 
kola v Partizánskom. Po 
skončení nechýbala tra-

dičná opekačka za kultúrnym domom, kde si po celom dni vyhladnutí 
seniori oddýchli a posilnili sa jedlom.  Text a foto: Alica Málišová

NAPÍSALI NÁM

Foto: Silvia Schönová

Foto: Jana Beňušková

Dobrodružstvo na Malom Dunaji
Každoročne sa gymnazisti z Partizánskeho zúčastňujú kurzu letných športov a ani tento rok nebol výnimkou. 
O tom, ako si ho užili a aké zážitky si priniesli domov, napísala za študentov 2.A, 2.B a 6.D triedy gymnazistka 
Nikola Nosková.
Náš výlet sa začal 5. júna návštevou Oázy 
sibírskeho tigra, kde nás čakala chovateľka 
šeliem. Nielen, že sme sa naučili o tých-
to stvoreniach niečo nové, ale sme sa aj 
zabavili. Cesta autobusom pokračovala ešte 
niekoľko kilometrov a nastal čas rozlúčiť 
sa so šoférom. Privítali nás loďky a pádla, 
každý si nasadil vestu, zobral si tie najdô-
ležitejšie veci a prvý úsek našej trasy po 
Malom Dunaji sa mohol začať. Niektorým 
to išlo tak dobre, že už po prvých záberoch 
sa odvážili v loďke postaviť sa. Iní však 
skončili vo vode až podozrivo rýchlo. No 
užili sme si aj preteky a menšie vojny. 
Najobľúbenejšou disciplínou bolo 
plávanie popod padnuté stromy 
pri brehoch rieky. Utŕžili sme pri 
ňom síce niekoľko škrabancov a pár 
z nás muselo potom zachraňovať 
loďky a pádla, ktoré skončili vo 
vode, ale stálo to za to. Prvý večer 
v kempe Madarász sme strávili pri ohni aj 
pri rieke chytaním rýb, či hraním futbalu 
a volejbalu. Celý večer sa kempom ozývali 
gitara, ukulele a spev. 
Ďalší deň nás čakal náročnejší a dlhší 
úsek Malého Dunaja. Takmer stojatá voda 
a vietor nám plavbu vôbec neuľahčili. Po 
takmer piatich hodinách sme „zakotvili“ 

v kempe AlbaRegia. Príjemný večer však 
prekazila búrka, ktorá vyhnala niekoľkých 
z nás von zo zatopených stanov. Unavení 
a nevyspatí sme sa ďalšie ráno pobrali na 
cestu. Posledný úsek dlhý 23 kilometrov 
sme napokon zvládli, vyčerpané ruky nás 
doviezli až do nášho cieľa, ktorým bolo 
termálne kúpalisko Topoľníky. Strávili 
sme tam zvyšok nášho kurzu. Rozdelení 
na dve družstvá nás každý deň čakali 

súťaže. Futbal, volejbal, beh, plávanie, ale 
aj súťaže, ktoré potrápili naše hlavy. 
Myslím, že môžem za všetkých žiakov 
povedať, že neľutujeme ani minútu. Zažili 
sme niečo nové, zabavili sme sa a lepšie sa 
navzájom spoznali. Súťaže, ktoré nám pri-
pravili pedagógovia, nás nútili spolupra-
covať a pomáhať si. DOBRODRUŽSTVO 
a ZÁBAVA – tieto dve slová opisujú náš 
kurz najlepšie. 

Gurmanfest 
pre labužníkov
Sú hudobné festivaly, ktoré pohladia vaše ucho, sú divadelné či 
filmové festivaly, na ktorých si popasiete zrak a zrelaxujete sa. 
A potom sú festivaly, ktoré sú nielen pastvou pre oči, ale aj pre 
maškrtné bruško. Gastronomických podujatí a dobrého jedla 
nie je nikdy dosť a pre fajnšmekrov je určená aj súťaž vo varení 
rôznych kulinárskych špecialít, ktorá sa pod názvom Gurmanfest 
koná v sobotu 8. júla v Malých Kršteňanoch. V amfiteátri sa od 
14. hodiny budú rozliehať vône všakovakých lahôdok, oplatí sa 
prísť! Gurmanfest bude plný dobrého jedla, zábavy a atrakcií pre 
detí. Podujatie si nenechá ujsť špeciálny hosť, herec Matej Landl.

Mestská televízia PartizánskeMestská  Televízia  Partizánske
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PREDÁM tatranský profil

od 2,7€.
zrubový obklad, dlážkovica.

Dovoz nad 20 m2
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Dosekávanie dátumov úmrtia,
obnova nápisov.

Gravírovanie, Reštaurovanie,
Čistenie starých hrobov

Práce vykonávané na mieste

0904 912 009

Zlato - Striebro - Farba (1
70

45
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Informácie a objednávky: 038 769 26 55 alebo stk.rybany@stonline.sk 

STK Rybany, s.r.o., Rybany 2, 956 36 RYBANY    Otváracie hodiny PO-PIA: 7:00 hod až 15:00 hod

TECHNICKÉ A EMISNÉ KONTROLY 
OSOBNÝCH A NÁKLADNÝCH VOZIDIEL

komplet cena TK+EK= 45 €, cena pre dôchodcov a ZŤP 38 €

NERISKUJTE POKUTU A ABSOLVUJTE STK VČAS!
www.stkrybany.sk Platby aj platobnou kartou! 
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ON-LINE OBJEDNÁVANIE na www.stkrybany.sk
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Alrek, s.r.o. je slovenská výrobno-obchodná spoločnosť 
so sídlom a prevádzkou v Partizánskom, kde pôsobí už od roku 
2008. Disponujeme vlastnými výrobnými, skladovými a kance-

lárskymi kapacitami o výmere cca 4500 m2.

Zaoberáme sa hlavne recykláciou plastových odpadov priamo 
z výroby (nie z komunálneho odpadu), ale aj obchodnou 

činnosťou v uvedenej oblasti. Našimi zákazníkmi sú výrobcovia 
plastových dielov zo všetkých odvetví priemyslu, najmä auto-
mobilového, elektrotechnického, medicínskeho, stavebného, 
príp. iné. Zákazníkom poskytujeme komplexný servis v oblasti 
odpadového hospodárstva s dôrazom na ich vlastné potreby.

Naša spoločnosť aktívne pôsobí v medzinárodnom prostredí.

Sme stabilný zamestnávateľ, momentálne zamestnávame viac 
ako 30 ľudí s dlhodobou perspektívou. 

Hľadáme nových kolegov, ktorí budú rásť s nami.

Aktuálne obsadzujeme pozíciu:

Operátor drviaceho zariadenia (Drvič):
 Trojzmenná prevádzka,

 kontrola a drvenie plastov.

Benefity: 
 Stabilná a dlhodobá práca,
  stravovacie karty,  

príspevky zamestnávateľa 
nad rámec zákona,

 dochádzkový bonus,
 výkonnostné odmeny,
  motivačný systém odmien,
 výplata načas,
  hlavný pracovný pomer
  príplatky za hluk, príplatky 

za nočné zmeny,  
príspevky do DDS.

Osobnostné 
predpoklady 
a zručnosti:
  Manuálna zručnosť  

a dobrý zrak,
 zodpovedný prístup k práci,
 vysoké pracovné nasadenie,
  skúsenosť z automotive 

výhodou,
  skúsenosť z oblasti  

odpadového hospodárstva 
výhodou.

Kontakt: 
Alrek, s.r.o.
Víťazná 181/42
958 04 Partizánske

Stránkové dni:
Utorok  12:00 – 15:00 hod.
Streda  12:00 – 15:00 hod.
Štvrtok  12:00 – 15:00 hod.

Prosíme o kontaktovanie výlučne počas stránkových hodín.

mobil: +421 917 457 460, 
e-mail: personalne@alrek.sk
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Poďakovanie
Úprimné poďakovanie 
za príkladnú zdravotnú 
starostlivosť patrí celému 
chirurgickému oddeleniu 
Nemocnice v Partizánskom 
a primárovi MUDr. Marti-
novi Rusovi. 

Srdečne ďakuje 
Ladislav Podoba. 

Ticho je v dome,
chýba nám Tvoj smiech.

Ako Ti z očí žiarila láska a dobrota,
tak nám budeš chýbať
do konca nášho života.

Dňa 27. júna 2017 si pripomíname 
6. výročie, čo nás navždy opustil 
náš drahý manžel, otec, dedko

Alojz SIROŇ
z Partizánskeho.

S láskou a úctou spomínajú man-
želka, deti s rodinou. (170482)

Kto v srdciach žije, nezomiera...

Dňa 29. júna 2017 uplynú 3 smut-
né roky od chvíle, čo nás navždy 
opustila manželka, mama a babka

Terézia PETRÍKOVÁ
z Veľkých Bielic. 

S láskou a úctou spomínajú man-
žel a deti s rodinami.  (170487)

Dňa 23. júna 2017 uplynulo 35 ro-
kov, čo nás navždy opustil náš 
drahý manžel, otec a dedko

Jozef PANÁK
z Partizánskeho.

Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka, 
dcéry a synovia s rodinami. (170507)

Dňa 26. júna 2017 uplynie 20 ro-
kov, čo nás navždy nečakane opus-
til vo veku nedožitých 54 rokov náš 
milovaný manžel, otec a dedko

Jozef BEBJAK
z Malých Uheriec. 

Kto ho poznal, nemôže zabudnúť.
S láskou najbližšia rodina (170510)

Od života pre seba nič si nežiadala,
všetko len pre svoje deti a rodinu,
svoje zlaté srdce celé si nám dala,

večný kľud nech dá Boh Ti za 
odmenu.

Úprimne ďakujeme všetkým pria-
teľom a známym, ktorí sa prišli 
rozlúčiť a vyprevadiť na poslednej 
ceste našu matku 

Hedvigu FRANCOVÚ
z Radobice,

ktorá nás opustila 12. júna 2017 
vo veku 66 rokov.

Smútiaca rodina (170521)

E-mail:   alexandra.sagatova@svetzdravia.com ,  
tel.č.      +421 910 960 044 

Stačí ak nám ponúknete: 
Vzdelanie: dosiahnuté vzdelanie v príslušnom odbore 
 
My Vám ponúkame: 
- perspektívne a stabilné zamestnanie vo Vašom regióne 
 

Do pracovného pomeru prijmeme:  
sestru, zdravotníckeho asistenta, sanitára, kuchára 

 Miesto výkonu práce: Nemocnica Partizánske 

    

Nemocnica na okraji mesta, n.o. 

V prípade záujmu nás kontaktujte: 

E-mail:   alexandra.sagatova@svetzdravia.com ,  
tel.č.      +421 910 960 044 

Stačí ak nám ponúknete: 
Vzdelanie: dosiahnuté vzdelanie v príslušnom odbore 
 
My Vám ponúkame: 
- perspektívne a stabilné zamestnanie vo Vašom regióne 
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 Miesto výkonu práce: Nemocnica Partizánske 

    

Nemocnica na okraji mesta, n.o. 

V prípade záujmu nás kontaktujte: 

E-mail:   alexandra.sagatova@svetzdravia.com ,  
tel.č.      +421 910 960 044 

Stačí ak nám ponúknete: 
Vzdelanie: dosiahnuté vzdelanie v príslušnom odbore 
 
My Vám ponúkame: 
- perspektívne a stabilné zamestnanie vo Vašom regióne 
 

Do pracovného pomeru prijmeme:  
sestru, zdravotníckeho asistenta, sanitára, kuchára 
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Nemocnica na okraji mesta, n.o. 

V prípade záujmu nás kontaktujte: 

Dňa 25. júna 2017 uplynulo päť 
rokov, čo nás navždy opustila 
naša milovaná mamička, babka 
a prababka 

Marta ŽATKOVÁ 
rod. Bezáková

z Partizánskeho.

S láskou na ňu spomínajú dcéry 
Alica, Ľubica, Marta a Dagmar 
s rodinami. (170518)

Prijmeme predavačku do pre-
dajne Evatex-odevy, textil v  Par-
tizánskom na Šípku. Tel. 0907 
650 396. (170488)

Alergologická ambulancia Parti-
zánske neordinuje od 26. júna do 
7. júla 2017.  (170503)

STAVEBNÁ FIRMA Q-HYDRO 
prijme okamžite zodpovedných 
MALIAROV/ NATIERAČOV 
– živnostníkov jednotlivcov 
alebo dvojice, na natieranie 
plechových strešných krytín. 
Miesto výkonu práce: celá SR. 
Mzda: 50 €/ deň. Benefity: uby-
tovanie + strava ZDARMA. Bliž-
šie informácie: 0911 276  489,  
q-hydro@centrum.sk.  (170498)

Kúpim ľudové kroje a staré textí-
lie. Tel. 0902 708 047.  (170509)

Predám garáž na Veľkej okruž-
nej pri železničnej trati. Tel. 0915 
340 698.  (170505)

Kúpim - prenajmem garáž v blíz-
kom centre Partizánskeho. Tel. 
0903 442 467.  (170508) 

Predám trojizbový veľkometrážny 
byt na 3. poschodí, ulica Horská, 
Šípok. Tel. 0907 714 941.  (170516)

Predám dvojizbový byt v  cen-
tre mesta Partizánske. Tel. 0915 
418 287.  (170517)

Predám staršiu obývaciu stenu, 
sedaciu súpravu, kuchynskú linku 
s  nadstavcami, 220 l chladničku, 
plynový sporák plus dve plynové 
fľaše, dve váľandy, všetko vhodné 
na chalupu. Cena dohodou. Tel 
0904 452 913.  (170513)

Predám tatranský obklad 2,90 € 
leštený, zrubový-pologuľatý pro-
fil, hranoly a dlážkovicu na podla-
hy. Tel. 0908 234 866.  (170055)

Predám pálenicu v  Chynora-
noch. Tel. 0948 330 341. (170511)

Predplaťte si TEMPO

Viac informácií  o predplatnom  
sa dozviete v redakcii novín  
na Februárovej ulici 152/1 v Partizánskom

POLROČNÉ predplatné  
týždenníka Tempo 11,25 €

Len 0,45 €

za jeden výtlačok! 

Inzerujte v TEMPE!

www.novinytempo.sk

(170514)
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926. jún 2017 Tempo č. 25www.novinytempo.skŠ P O R T

TENISOVÉ SÚŤAŽE DRUŽSTIEV
DORASTENKY

II. TRIEDA B
 5. KOLO: TC Nové Zámky – TC Partizánske 
2:4 (sety – 6:8, hry – 55:67), ako hrali dvojhry: 
P. Kováčiková – Sascha Hanáková 6:4, 6:4, S. 
Hrušková – Nikola Škríbová 6:0, 6:0, Z. Zmarko-
vá – Natália Maťašeová 5:7, 6:4, 1:6, D. Rečková 
(skreč) – Simona Duchovičová 7:6, 2:3, štvorhry:  
S. Hrušková-P.Kováčiková – S. Duchovičová-N. 
Maťašeová 1:6, 3:6, D. Rečková-Z. Zmarková – N. 
Škríbová-S. Hanáková 3:6, 3:6. TCN Nitra – Čer-
veník 6:0. Topoľčany – Veľké Úľany 6:0. Hlo-
hovec – Slávia Nitra – nehralo sa.
 6. KOLO: TC Partizánske – TCS Nitra 2:4 
(sety – 4:8, hry – 32:52), ako hrali dvojhry: Sas- 
cha Hanáková – N. Opršalová 1:6, 3:6, Nikola 
Škríbová – T. Porubská 1:6, 0:6, Natália Maťašeo-
vá – P. Takáčová 1:6, 2:6, Simona Duchovičová – 
P. Hlaváčová 6:0, 6:0, štvorhry: N. Škríbová-Sláv-
ka Fridlová – P. Takáčová-T. Porubská 0:6, 0:6, S. 
Duchovičová-N. Maťašeová – P. Hlaváčová-N. 
Opršalová 6:3, 6:1. Červeník – Hlohovec 3:3. 
Slávia Nitra – Topoľčany 3:3. Veľké Úľany – 
Nové Zámky 0:6.
1. TC Topoľčany 6  5  1  28:8 11
2. TCN Nitra 6  4  2  20:16  10
3. Slávia SPU Nitra    5  4  1  26:4 9
4. HTC Hlohovec 5  4  1  19:11 9
5. TC Nové Zámky 6  3  3  21:15 9
6. TC Partizánske 6  2  4  14:22 8
7. TK Červeník 6  1  5 10:26  7
8. TK Veľké Úľany 6  0  6 0:36  6

MLADŠÍ ŽIACI
I. TRIEDA

 4. KOLO: AS Trenčín – TC Partizánske 6:0 (sety – 
12:0, hry – 72:2), ako hrali dvojhry: 1. dvohra sa ne-
hrala, Y. Rogulski – súper nenastúpil, M. Kido – Tomáš 
Cabaj 6:0, 6:0, A. Ondrášik – Daniel Gerbel 6:0, 6:1, 
J. Králik – Timotej Dzian 6:1, 6:0, štvorhry: J. Králik-Y. 
Rogulski – T. Dzian-D. Gerbel 6:0, 6:0, A. Ondrášik-M. 
kido – súper nenastúpil. Trnava – Piešťany 7:0.
 5. KOLO: TC Partizánske – Empire Trnava 0:6 
(sety – 0:12, hry – 8:72), ako hrali dvojhry: 1. štvor-
hra sa nehrala, Tomáš Cabaj – A. Dosedla 0:6, 0:6, 
Jakub Blinka – P. Hulín 1:6, 0:6, Daniel Gerbel – M. 
Macháč 0:6, 0:6, Timotej Dzian – S. Guzoň 2:6, 1:6, 
štvorhry: T. Dzian-D. Gerbel – S. Guzoň-M. Macháč 
2:6, 1:6, J. Blinka-T. Cabaj – A. Dosedla-P. Hulín 0:6, 
1:6. Piešťany – AS Trenčín 1:6.
1. Empire Trnava 5 5  0  33:1 10
2. AS Trenčín 5 4  1  27:7 9
3. TC Partizánske 5 1  4 3:29  6
4. Kúpele Piešťany 5 0  5 4:30 4

DETI DO 10 ROKOV
SKUPINA A

 5. (POSLEDNÉ) KOLO: Veľké Kostoľany A – AS 
Trenčín 3:3. Piešťany – Veľké Kostoľany B – nehra-
lo sa. ŠK MR TC Bánovce nad Bebravou – voľno.
1. TC Bánovce n/B. 4  4  0  21:3 8
2. AS Trenčín 4  3  1  14:10  7
3. TC Veľké Kostoľany A 4  1  3 9:15  5
4. HSC Piešťany                3  1  2  10:8 4
5. TC Veľké Kostoľany B   3  0  3 0:18  3

Guštarova s Hačkovou víťazkami Slovenského pohára,
dve bronzové priečky pre družstvá FBK Harvard

V priebehu troch júnových víkendov sa na 9. ročníku Slovenského 
pohára vo florbale v Topoľčanoch predstavilo až päť kolektívov  
z klubu FBK Harvard Partizánske. Dva z nich nadviazali na pred-
chádzajúce strieborné ťaženie v kategórii amatérov družstva 
Team 68 Partizánske, ktorého základ tvorili hráči FBK Harvard. 
V kategóriách U9 a U19 si florbalisti Harvardu vybojovali zhod-
ne bronzové medaily. Juniorská kategória bola úspešná pre Par-
tizánske aj v individuálnych oceneniach. Najlepším útočníkom 
turnaja tejto vekovej kategórie sa stal Dominik Vlčko a miesto v 
all start tíme si svojimi výkonmi vyslúžil brankár Matej Sklenár. 
V kategórii žien síce FBK Harvard nemal tímové zastúpenie, no 
dve jeho odchovankyne – brankárka Petra Hačková a útočníčka 
Lenka Guštarová – si v drese IBK Presburg vychutnali oslavy ko-
lektívneho triumfu.

 KATEGÓRIA U9 – výsledky FBK Harvard Partizánske v základ-
nej skupine: Žochár Topoľčany – Harvard Partizánske 5:5. 
Harvard Partizánske – Coyotes Jablunkov 3:12. Snipers Bra-
tislava – Harvard Partizánske 9:9. Blueberries Modra – Har-
vard Partizánske 5:7. Semifinále: Snipers Bratislava – Har-
vard Partizánske 8:4.  O 3. miesto: Žochár Topoľčany – Har-
vard Partizánske 3:12. Finále: Coyotes Jablunkov – Snipers 
Bratislava 13:3.
r Zostava FBK Harvard Partizánske U9: J. Kochan – A. Chudík, 
Tobias Školka, M. Žiško, L. Škvarenina, D. Galáč, J. Vician, tré-
ner: E. Takács.
 KATEGÓRIA U13 (mladší žiaci) – výsledky FBK Harvard Parti-
zánske U13 v základnej B-skupine: Harvard Partizánske – 1. SC 
Malacky 4:3. Harvard Partizánske – DFA Nitra 0:5. Hurikán 
Bratislava – Harvard Partizánske 3:3. Štvrťfinále: Harvard 
Partizánske – CVČ AHOJ Piešťany 2:6. Finále: CVČ AHOJ Pieš-
ťany – Snipers Bratislava 3:2 s.n.
r Zostava FBK Harvard Partizánske U13: K.Tomík, – Timon 
Školka, D. Duchovič, S. Chudík, D. Suchý, T. Kollár, T. Smata-
na, M. Šimko, D. Šamko, F. Jaššo, tréner: E. Takács.

 KATEGÓRIA U15 (starší žiaci) – výsledky FBK Harvard Partizánske 
v základnej B-skupine: Harvard Partizánske – DFA Nitra 2:2. FPS 
Banská Bystrica – Harvard Partizánske 2:1. FBK Zákamenné – 
Harvard Partizánske 3:1. Harvard Partizánske – 1. FBC Zvolen 
0:2. Finále: Ice Players Sereď – FBK Zákamenné 3:2 s.n.
r Zostava FBK Harvard Partizánske U15: S. Hvojník, K. Tomík – Ti-
mon Školka, S. Chudík, D. Suchý, T. Smatana, T. Orság, S. Ger-
hát, Š. Blažek, M. Maďar, L. Chreno, D. Minarovič, Š. Blažek, tré-
ner: E. Takács.

 KATEGÓRIA U19 (juniori) – výsledky FBK Harvard Partizánske v zá-
kladnej A-skupine: Kamenta Topoľčany – Harvard Partizánske 1:4. 
Harvard Partizánske – 1.FBC Zvolen 4:2. Hunters Kysúcké Nové 
Mesto – Harvard Partizánske 0:1. Štvrťfinále: Harvard Partizánske 
– KFC Frýdek-Místek 2:1 s.n. Semifinále: Maskantje Juniors Koši-
ce – Harvard Partizánske 2:1. Finále: IBF Pressburg – Maskantje 
Juniors Košice 1:3.
r Zostava FBK Harvard Partizánske U19: M. Sklenár – D. Hudec, Mi-
chal Križan, D. Vaňo, M. Gašparovič, P. Baštrnák, O. Krajčovič, D. 
Krajčík, D. Vlčko, E. Takács, R. Ferai, tréneri: Š. Rajčan a D. Ďuríček.

 KATEGÓRIA MUŽI ELITA – výsledky FBK Harvard Partizánske v zá-
kladnej B-skupine: Meteníci Likavka – Harvard Partizánske 2:2, 
góly Harvardu: L. Botka, A. Botka. FBC 11 Trnava – Harvard Par-
tizánske 3:3, góly Harvardu: L. Botka, A. Botka, S. Druska. Club 69 
Trenčín – Harvard Partizánske 14:3, góly Harvardu: A. Botka 2, I. 
Skukálek. Osemfinále: Harvard Partizánske – Žochár Topoľčany 
6:2, góly Harvardu: L. Botka 3, D. Vlčko, O. Krajčovič, M. Križan. Štvrť-
finále: FBC 11 Trnava – Harvard Partizánske 7:3, góly Harvardu: 
L. Botka, A. Botka, D. Vlčko. Finále: FRAM Floorbal team – Club 69 
Trenčín 5:4 s.n.
r Zostava FBK Harvard Partizánske muži: M. Sklenár – S. Druska, 
E. Takács, I. Skukálek, A. Botka, L. Botka, P. Baštrnák, O. Krajčo-
vič, Michal Križan, D. Vlčko, J. Korec, D. Vaňo, D. Múčka, tréner: 
D. Ďuríček.  mp, dď

Členky víťazného ženského tímu IBK Presburg – 
zľava: Petra Hačková a Lenka Guštarová

  Foto: Peter Hačko

Turanskí s dvomi víťazstvami
Seriál Minirally cup pokračoval tretím podujatím pod názvom 2. Minirally Liptovské Sliače. Na podujatí, 
ktoré bolo zároveň Memoriálom Mariána Golského, si na 50,2 km dlhom okruhu s piatimi rýchlostnými 
skúškami výborne viedla posádka Andrej Turanský – Marián Turanský z Partizánskeho. Na Honde Civic Vti 
i napriek technickým problémom nenašli na Liptovských Sliačoch premožiteľov a bez jedinej trestnej se-
kundy sa v čase 16:41,05 minúty stali víťazmi divízie A2 do 1600 ccm, keď pred druhou posádkou Viliam 
Pitoňák – Veronika Madaiová jazdiacej na Peugeote 106 triumfovali s viac ako 34 sekundovým náskokom. 
„Na zablatenej klzkej trati poznačenej neustálym dažďom sme mali problémy s výkonom motora. 
Poslednú rýchlostnú skúšku sme dokonca prešli na troch valcoch. Vďaka Andrejovej super jazde  
a pevným nervom sme však postupne odsunuli ostatné posádky za seba. Spokojní sme aj s umiest-
nením v absolútnom poradí,“ pochvaľoval si starší z rodinnej posádky Marián Turanský, ktorý zastáva 
rolu spolujazdca. V absolútnom poradí obsadili Turanskí spomedzi štyridsaťsedem posádok všetkých di-
vízií štrnástu priečku. Na víťaznú dvojicu Deak – Maliak na Mitsubishi Lancer Evo IX, ktorá taktiež zajazdila 
bez penalizácie, strácali v cieli 2:32,53 minúty. Aj v štvrtom podujatí MRC v Dolnej Strehovej nenašli Andrej 
Turanským s Mariánom Turanským vo svojej triede premožiteľov. Posádka z Partizánskeho pokorila 30 km 
dlhú trať s piatimi rýchlostnými skúškami v čase 24:16,51 minúty a opäť s nulovou penalizáciou. A práve 
čistá jazda Andreja Turanského rozhodla o triumfe tejto rodinnej posádky, ktorú tvorí syn s otcom. Ten-
toraz s  tesnejším rozdielom 7,79 sekundy zví-
ťazili pred svojimi rivalmi Viliamom Pitoňákom  
a Veronikou Madaiovou (Peugeote 106), kto-
rých pripravila o prvenstvo desaťsekundová pe-
nalizácia. V absolútnom poradí si Turanskí opro-
ti predošlému podujatiu polepšili o tri priečky, 
keď tentoraz skončili v silnej konkurencii na je-
denástom mieste.  mp

Lukostrelci z Partizánskeho 
opäť medailoví

Lukostrelci z Partizánskeho nezaháľajú 
ani v júni. Okrem najznámejších prete-
kov Slovenského pohára SLA 3D sa čle-
novia klubu 3beč zúčastnili aj ďalších se-
riálových súťaží. Jednou z nich je séria 
pretekov 3D West Cup, ktorá sa odohrá-
va prevažne v západnej časti Slovenska. 
Dejiskom druhého kola tejto súťaže bolo 
známe lyžiarske stredisko Snowland Val-
čianska dolina neďaleko Martina. Pre-
tekov sa zúčastnilo sedemdesiatdeväť 
lukostrelcov, z toho osem reprezentan-
tov z Partizánskeho. Ani tento raz sa tri-
bečská výprava nedala zahanbiť a všetci 
ôsmi športovci si aj napriek nástrahám 
fyzicky i strelecky náročnej trate priviezli 
cenný kov. V kategórii PBHB veteráni 
obsadil druhé miesto Jozef Matejov.  
V kategórii TRLB deti – dievčatá súťažia-
ca Michaela Mašlániová získala zlatú 
medailu, a hoci bola v danej divízii jedi-
nou strelkyňou, prvé miesto jej na základe výborného výsledku právom patrí, keďže nastrieľala 353 
bodov. V kategórii TRLB muži strieľali dvaja tribečania. Zlatú priečku si vybojoval Róbert Straňák, kým 
bronz si odniesol Miroslav Mašláni. Na druhom mieste sa v kategórii TRLB veteráni umiestnil Sta-
nislav Bočkay. Medailové zadosťučinenie konečne dosiahla Mária Pátková v kategórii TRLB ženy. Jej 
výsledok tentoraz stačil na tretie miesto. V mikrosúboji v kategórii TRRB kadeti pokračujú aj nádejní 
lukostrelci Ondrej Škorňák a Miroslav Cibula. Vo Valči bola šťastena viac naklonená opäť Cibulovi, 
ktorý svojho klubového rivala porazil a získal zlatú medailu, kým Škorňák sa musel uspokojiť s druhým 
miestom.  mpt

Zľava medailisti kategórie kadetov TRRB: 
Ondrej Škorňák a Miroslav Cibula 

V Partizánskom oslava florbalu
Po minuloročnom úspešnom premiérovom roč-
níku Československého florbalového pohára sa 
organizátori rozhodli pokračovať v novozačatej 
tradícii. O hlavnú cenu v podobe PRIZE MO-
NEY vo výške 500 € zabojuje v Mestskej špor-
tovej hale v Partizánskom v prvý júlový víkend 
osem kolektívov. Ťahákom budú celky z Českej 
republiky (FBC Frídek-Místek), Švajčiarska (Fre-
unde des gepflegtenballsports) a Poľska (Eu-
rotripUnihockey), ale aj finalista slovenskej ex-
traligy AS Trenčín, či družstvo FRAM Floorball 
Team s viacerými slovenskými reprezentantmi. 
V silnej konkurencii nebude chýbať ani domá-
ci prvoligista FBK Harvard. V oba hracie dni sa 

stretnutia začínajú o 9. h, finále je na programe 
2. júla o 14.15 h.

 Program – sobota (1. júl) o 9. h: AS Trenčín 
– Harvard Partizánske, o 9.45 h: Žochár To-
poľčany – Snipers Bratislava, o 10.30 h: Frý-
dek-Místek – EurotripUnihockey, o 11.15 h: 
FRAM Floorball Team – Freunde des gepfle-
gtenballsports, o 12. h: slávnostné otvorenie 
turnaja, o 12.30 h: AS Trenčín – Frýdek-Místek, 
o 13.15 h: Žochár Topoľčany – FRAM Floor-
ball Team, o 14. h: Harvard Partizánske – Eu-
rotripUnihockey, o 14.15 h: Snipers Bratisla-
va – Freunde des gepflegtenballsports, o 15.30 

h: Frýdek-Místek – Harvard Partizánske, o 
16.15 h: FRAM Floorball Team – Snipers Brati-
slava, o 17. h: EurotripUnihockey – AS Trenčín, 
o 17.45 h: Freunde des gepflegtenballsports – 
Žochár Topoľčany.

 Program – nedeľa (2. júl) o 9. h: stretnutie 
skupiny o 5.-8. miesto, o 9.45 h: stretnutie sku-
piny o 5.-8. miesto, o 10.30 h: 1. semifinálové 
stretnutie, o 11.15 h: 2. semifinálové stretnutie, 
o 12. h: stretnutie o konečné 7. miesto, o 12.45 
h: stretnutie o konečné 5. miesto, o 13.30 h: 
stretnutie o konečné 3. miesto, o 14.15 h: finále, 
o 15. h: záverečný ceremoniál.  mp

Seniori na Krajských športových hrách
Na 10. ročníku Krajských športových hier se-
niorov JDS Trenčianskeho kraja sa zúčastni-
lo aj 17 športovcov – seniorov Jednoty dô-
chodcov Partizánske – okres. Z  Novej Dub-
nice si v utorok 20. júna odniesli 21 medailí 
a zo všetkých okresov Trenčianskeho kraja sa 
umiestnili na 2. mieste. Súťažilo sa v dvoch 
vekových kategóriách v športových disciplí-
nach: beh (muži-60 m, 300 m, ženy-50 m, 
200 m), hod plnou loptou (muži, ženy), hod 
váľkom (ženy), hod granátom na cieľ (muži), 
hod kriketkou na cieľ (ženy), penaltový roz-

strel (muži), trestné hody basketbal (muži, 
ženy), streľba zo vzduchovky (muži, ženy), 
stolný tenis (muži, ženy), petang (muži, 
ženy). 
Zo žien získali medaily – V. Surovičová (zla-
tá, strieborná), J. Šrámková (zlatá, striebor-
ná), A. Šuleková (zlatá, bronzová), M. Tyirja-
ková (zlatá), I. Popluhárová (strieborná, 
bronzová), B. Henčeková (strieborná), D. 
Turčeková (strieborná), E. Badinská (bron-
zová) a M. Janovicová (strieborná). 
Z  mužov si medaily odniesli – M. Šakový 

(dve zlaté), V. Slivka (zlatá, bronzová), R. Iva-
novič (zlatá), J. Rímsky (strieborná), P. Vac-
val (strieborná), J. Solčiansky (bronzová). 
Za družstvo bojovali aj F. Rado a V. Zábojník.
Seniori Miroslav Šakový a Valéria Surovičová 
budú 10.-17. júla reprezentovať JDS Západo-
slovenského kraja na Športových hrách se-
niorov ČR v Plzni. V polovici augusta na celo-
slovenských športových hrách nebudú chý-
bať ani niektorí reprezentanti z JDS Partizán-
ske.  Text: Valéria Surovičová
 Foto: Vladimír Slivka

PCI ŠÍPKARSKÁ LIGA V ŠÍPKACH V PARTIZÁNSKOM
Piaty ročník PCI šípkarskej ligy v šípkach v hre 501 
double out na päť víťazných legov, ktorej domov-
ským stánkom je Charlie pub na sídlisku Šípok  
v Partizánskom, má za sebou duely 38. a predpo-
sledného 39. kola. Líder súťaže Ivan Drndzík prišiel 
po remíze s Michalom Savarom o štvrtý bod v ak-
tuálnom ročníku, ale jeho pozícia zostala neohro-
zená. Už po piaty raz získal titul a s druhou prieč-
kou sa opäť musí uspokojiť Lukáš Guba. Otvorené 
zostáva ešte obsadenie tretej priečky, na ktorú si 
robia zálusk Jaroslav Masaryk a  obhajca bronzu 
Bronislav Bederka.

 VÝSLEDKY 38. A 39. KOLA: L. Guba – B. Bederka 
5:0. L. Guba – I. Gogola 5:2. L. Guba – M. Boszo-
rád 2:5. L. Guba – I. Drndzík 2:5. M. Javořík – R. 
Trčo 0:5. I. Drndzík – L. Boszorád 5:0. I. Drndzík 
– J. Števica 5:0. I. Drndzík – M. Savara 4:4. M. 
Jankula – Michal Trčo 0:5. I. Drndzík – M. Janku-
la 5:0. I. Salinková – J. Masaryk 0:5. I. Salinka – 
J. Masaryk 1:5. Martin Trčo – M. Jankula 5:0. J. 
Števica – L. Ducký 5:1. J. Masaryk – Š. Bilas 5:0. 
R. Zemba – L. Ducký 5:3. I. Salinková – Martin 
Trčo 1:5. I. Salinková – I. Salinka 3:5. I. Salinka 
– M. Boszorád 4:4. I. Salinka – M. Ferencei 4:4. I. 
Salinková – I. Drndzík 0:5. L. Boszorád – I. Salin-
ková 5:0. B. Bederka – I. Salinková 5:0. M. Feren-
cei – M. Jankula 5:0.

TABUĽKA
1. Ivan Drndzík 48  44  4 0 236:52 92
2. Lukáš Guba 48  41  3 4 227:77 85
3. Jaroslav Masaryk 47 32  5  10  201:107  69
4. Bronislav Bederka 45  33  2  10   186:98 68
5. Milan Guba 47  30  6  11 198:119 66 
6. Ladislav Boszorád 48  30  6  12 196:127  66
7. Michal Savara 48  30  5  13  199:124  65
8. Martin Boszorád 46  28  7 11  184:116  63
9. Zdeno Snoha 48  22  11  15  185:145  55
10. Štefan Bilas ml. 48  21  13  14  171:150  55
11. Ivan Salinka 48  22  11  15  174:156  55
12. Július Števica 48  21 9 18  165:154  51
13. Ivan Gogola 47  21 6 20  171:149  48
14. Milan Javořík st. 45  20   7 18  155:138  47
15. Michal Trčo 46   16  6 20  152:150  46
16. Martin Ferencei 45  18   8 19  154:140  44
17. Marek Jankula 48  17   6 25  136:170  40
18. Martin Trčo 46  16 6 24  141:166  38
19. Rudolf Trčo 48  11 6 31  121:192  28
20. Ivana Salinková 48  12 4 32  108:190  28
21. Ľubomír Ducký 48  12 2 34  114:190  26
22. Ľubomír Perniš 47 9 3 34  107:194  22
23. Radovan Zemba 47 8 3 36 81:198  19
24.-25. Radovan Fereje 48 0 2  46 8:238 2
      Krste Tanushevski 48 0 2  46 8:238 2
 mp
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KONEČNÉ TABUĽKY FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ DOSPELÝCH RIADENÝCH OBFZ PRIEVIDZA – SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2016/2017 

KANONIERI V KLUBOCH
LEHOTA POD VTÁČNIKOM (74 gólov – 19 strelcov): 
19 gólov – Michal Benčat, 10 – Tomáš Kohút, 8 – Pat-
rik Mišeje, Milan Šnirc, 3 – Juraj Viktory, Michal Cebo, 
Jaroslav Belaň, Pavel Chrenko, Šimon Čepko, Matúš 
Hubočan, 2 – Vladimír Lučan, 1 – František Hrdý, Ma-
túš Šimko, Milan Píš, Branislav Kráľ, Tibor Benko, Mar-
tin Michalík, Stanislav Frank, Dušan Oravec, (1 vlast-
ný gól súpera).
NITRIANSKE SUČANY (78 gólov – 13 strelcov): 12 
gólov – Emil Čičmanec, 10 – Lukáš Sluka, 9 – Juraj 
Halaška, 8 – Marek Miklaš ml., Róbert Mihálik, 6 – An-
drej Vlnka, 5 – Peter Kaňa, Peter Čertek, Matúš Miklaš, 
2 – Libor Vlnka, 1 – Rudolf Pánis, Andrej Miklaš, Mi-
chal Petráš, (5 vlastných gólov súpera).
VEĽKÉ BIELICE (65 gólov – 13 strelcov): 17 gólov 
– Martin Vaňo, 11 – Patrik Beňuška, 6 – Jozef Jaku-
bík, David Kišac, 5 – Jozef Súlovský, Martin Olach, 
4 – Jaroslav Minárik, 3 – Július Putiška, Igor Šiška, 2 
– Šimon Ševčík, 1 – Daniel Buričan, Ján Zentko, Mi-
chal Chotváč. 
NITRIANSKE RUDNO (74 gólov – 10 strelcov): 28 gó-
lov – Michal Kuric, 10 – Ján Drobec, 9 – Branislav Bár-
ta, 7 – Miroslav Chudý, 4 – Matej Škraban, Juraj Ko-
hút, 3 – Branislav Škraban, 2 – Jakub Kohút, Ján Hro-
nec, 1 – Šimon Cibulka, (1 vlastný gól súpera), (1 vý-
hra 3:0 kont.). 
DOLNÉ VESTENICE (74 gólov – 15 strelcov): 10 gó-
lov – Zlatko Bakoš, 8 – Pavol Beňuška, 7 – Andrej Ma-
sarovič, Jozef Kolenčík, Jaroslav Malina, Marek Cagáň, 
5 – Pavol Kermiet, Mário Šamko, 4 – Miroslav Hrošov-
ský, 3 – Marek Krivosudský, 2 – Michal Masarovič, Ši-
mon Tadial, 1 – Jakub Šagát, Radovan Zaťko, Jozef Pa-
gáč, (4 vlastné góly súpera).

DEŽERICE (57 gólov – 14 strelcov): 12 gólov – Lukáš 
Dzurik, 10 – Peter Benca, 9 – Patrik Valíček, 6 – Jakub 
Ďurček, 5 – Michal Bodocký, 3 – Patrik Briššák, 2 – Ju-
raj Bujna, Juraj Gieci, Dominik Stránsky, 1 – Marcel 
Galko, Ján Valach, Dalibor Raffay, Miroslav Čahoj, Ju-
dali Echreme Jerbeche Nkokolo, (1 gól vlastný súper). 
SKAČANY (66 gólov – 12 strelcov): 12 gólov – Matúš 
Ďuriš, 9 – Ondrej Beleš, 8 – Branislav Krajčo, 6 – Mar-
tin Štrpka, 5 – Jaroslav Norocký, 4 – Jozef Gálus, 3 – 
Michal Hudec, Mário Borcha, Peter Ďuriš, Jozef Žovi-
nec, 2 – Tomáš Ďuriš, 1 – Andrej Loči, Jozef Kližan, Ma-
roš Ďuriš, Mário Loči, Tomáš Fuka, (1 výhra 3:0 kont.).   
KOLAČNO (62 gólov – 16 strelcov): 11 gólov – To-
máš Mokoš, 10 – Juraj Čangel, 8 – Peter Duchovič, 

6 – Vratko Pastierik, 4 – Branislav Kráľ, 3 – Vladimír 
Vlčko, Lukáš Duchovič, Juraj Mikuláš, Marek Tamaj-
ka, 2 – Michal Vlčko, Vladimír Poliak, Patrik Chochu-
la, Róbert Hartmann, 1 – Filip Max, Miroslav Ivanka, 
Dušan Jakubis. 
PRIEVIDZA & HANDLOVÁ B (50 gólov – 12 strelcov): 
8 gólov – Martin Smidka, 7 – Róbert Piroška, 6 – Jaro-
slav Rendek, 5 – Dávid Maruniak, 4 – Miroslav Bilčík, 
Filip Spevár, 3 – Stanislav Valach, Ján Kečkeš, 2 – Má-
rio Smidka, Martin Kozárik, 1 – Andrej Brzáč, Tibor Bu-
gár, (1 gól vlastný súper), (1 výhra 3:0 kont.).
KAMENEC POD VTÁČNIKOM (47 gólov – 10 strel-
cov): 12 gólov – Ján Šimo, Michal Remiš, 7 – Michal 
Nechala, 3 – Marek Nechala, Lukáš Hrehuš, 2 – Ma-

tej Sluka, Matúš Višňovský, Patrik Ciminga, 1 – Tomáš 
Gabriel, Pavol Hudec, (2 vlastné góly súpera). 
DIVIACKA NOVÁ VES (44 gólov – 15 strelcov): 6 gó-
lov – Peter Jankeje, 5 – Ľubomír Hagara, Ľubomír 
Koššo, 4 – Boris Šlabjar, Miroslav Kaňa, 3 – Ľubomír 
Štrbák, Marek Uhlár, Mário Havránek, 2 – Lukáš Vavro, 
Róbert Štrbák, Ľubomír Koššo, Juraj Sobota, 1 – Mi-
chal Géczy, Jakub Majerník, Maroš Šimurda.
MALÁ HRADNÁ (48 gólov – 15 strelcov): 7 gólov – 
Tomáš Bros, 4 – Tomáš Jandák, Lukáš Beňo, Tomáš 
Rychtárech, Kamil Hudec, 3 – Bohuš Varhaník, Jakub 
Varhaník, Michal Varhaník, Lukáš Bolfa, Peter Paulus, 
2 – Marek Dudáš, Martin Varhaník, 1 – Lukáš Jandák, 
Milan Urbánek, Nebojsa Žigić, (1 výhra 3:0 kont.).

RUDNIANSKA LEHOTA (53 gólov – 13 strelcov): 15 
gólov – Dávid Belanec, 9 – Martin Furka, 6 – Milan 
Cebák, 4 – Andrej Šimo, Andrej Harag, Miroslav Ha-
rag, 2 – Branislav Blaho, Andrej Belanec, Michal Škra-
ban, 1 – Patrik Gaman, Vladimír Pánis, Lukáš Balucha, 
Michal Caňo, (1 vlastný gól súpera).  
SEBEDRAŽIE (57 gólov – 14 strelcov): 17 gólov – 
Martin Hurtiš, 10 – Vladimír Šlosár, 7 – Matej Špeť-
ko, 6 – Pavel Kolodzej, 4 – Martin Parízek, 3 – Jarolím 
Ondráš, Jozef Píš, 1 – Marek Pavlík, Lukáš Búry, Mário 
Bielik, Peter Cmarko, Vladimír Habalčík, Milan Staňo, 
Mário Bielik. 
NITRIANSKE PRAVNO (46 gólov – 15 strelcov): 8 gó-
lov – Juraj Hianik, 7 – Pavel Pekár, 5 – Lukáš Kaman, 

3 – Igor Slezák, Marek Chupek, Ján Štálnik, 2 – Ma-
rián Valentín, Tomáš Pavlíček, Roman Vetrák, Michal 
Jamrich, Ján Češek, Peter Roháč, 1 – Marián Galus, 
Michal Dekan, Štefan Haluš, (2 vlastné góly súpera). 
 

PORADIE TOP 10 KANONIEROV
28 gólov – Michal Kuric (Nitrianske Rudno), 19 – 
Michal Benčat (Lehota pod Vtáčnikom), 17 – Mar-
tin Vaňo (Veľké Bielice), Martin Hurtiš (Sebedražie), 
15 – Dávid Belanec (Rudnianska Lehota), 12 – Ján 
Šimo (Kamenec pod Vtáčnikom), Michal Remiš (Ka-
menec pod Vtáčnikom), Matúš Ďuriš (Skačany), Lu-
káš Dzurik (Dežerice), Emil Čičmanec (Nitrianske 
Sučany)...

VI.  LIGA – MA JSTROVST VÁ OBL ASTI PRIEVIDZ A

K O N E Č N Á  TA B U Ľ K A J E S E Ň J A R
1. Lehota p/Vt.    30 21 6 3 74:20  69 (+24)
2. Nitr. Sučany 30 19 7 4 78:32  64 (+19)
3. Veľké Bielice 30 19 4 7 65:31  61 (+16)
4. Nitr. Rudno 30 16 5 9 74:51  53 (+8)
5. Dolné Vestenice 30 16 5 9 74:47  53 (+8)
6. Dežerice   30 15 5 10 57:43  50 (+5)
7. Skačany   30 15 4 11 66:46  49 (+4)
8. Kolačno    30 14 2 14 62:73  44 (-1)
9. Prievidza B 30 13 2 15 50:49  41 (-4)
10. Kamenec p/Vt. 30 12 4 14 47:54  40 (-5)
11. Diviacka N. Ves 30 11 4 15 44:52  37 (-8)
12. Malá Hradná 30 11 2 17 48:74  35 (-10)
13. Rudn. Lehota 30 10 4 16 53:68  34 (-11)
14. Sebedražie 30 7 3 20 57:101 24 (-21)
15. Nitr. Pravno 30 7 2 21 46:77  23 (-22)
FK Malá Čausa bola vylúčená zo súťaže, dosiahnuté výsledky 
zostávajú v platnosti.

1. Nitr. Sučany       15 11 3 1 42:10  36 (+12)
2. Lehota p/Vt.       15 9 3 3 44:13  30 (+6)
3. Dolné Vestenice 15 8 4 3 36:20  28 (+4)
4. Dežerice            15 8 4 3 29:20  28 (+4)
5. Veľké Bielice       15 8 2 5 28:17  26 (+5)
6. Nitr. Rudno         15 7 4 4 32:25  25 (+4)
7. Diviacka N. Ves  15 7 2 6 22:22  23 (+2)
8. Prievidza B         15 7 1 7 22:19  22 (+1)
9. Malá Hradná      15 7 1 7 24:30  22 (+1)
10. Kolačno            15 6 2 7 24:41  20 (-4)
11. Kamenec p/Vt. 15 6 0 9 22:33  18 (-6)
12. Skačany           15 5 2 8 31:28  17 (-7)
13. Nitr. Pravno        15 5 2 8 27:36  17 (-7)
14. Rudn. Lehota    15 3 2 10 27:42  11 (-10)
15. Sebedražie        15 3 1 11 18:57  10 (-11)

1. Lehota p/Vt.       15 12 3 0 30:7    39 (+18)
2. Veľké Bielice      15 11 2 2 37:14  35 (+11)
3. Skačany              15 10 2 3 35:18  32 (+11)
4. Nitrianske Sučany 15 8 4 3 36:22  28 (+7)
5. Nitrianske Rudno 15 9 1 5 42:26  28 (+4)
6. Dolné Vestenice 15 8 1 6 38:27  25 (+4)
7. Kolačno                 15 8 0 7 38:32  24 (+3)
8. Rudnianska Lehota 15 7 2 6 26:26  23 (-1)
9. Dežerice               15 7 1 7 28:23  22 (+1)
10. Kamenec p/Vt. 15 6 4 5 25:21  22 (+1)
11. Prievidza B          15 6 1 8 28:30  19 (-5)
12. Sebedražie          15 4 2 9 39:44  14 (-10)
13. Diviacka N. Ves 15 4 2 9 22:30  14 (-10)
14. Malá Hradná       15 4 1 10 24:44  13 (-11)
15. Nitrianske Pravno 15 2 0 13 19:41  6 (-15)

1. Nitrianske Sučany 15 12 2 1 56:17  38 (-7)
2. Veľké Bielice      15 12 2 1 42:11  38 (-7) 
3. Lehota p/Vt.       15 11 3 1 42:10  36 (-9)
4. Kolačno                 15 11 1 3 43:26  34 (-11) 
5. Dežerice                 15 10 3 2 40:13  33 (-12)
6. Skačany                 15 10 2 3 43:18  32 (-13)
7. Dolné Vestenice 15 9 2 4 39:23  29 (-16)
8. Nitrianske Rudno 15 8 4 3 37:18  28 (-17)
9. Diviacka N. Ves 15 8 3 4 23:14  27       (-18)
10. Malá Hradná      15 9 0 6 34:24  27 (-18)
11. Prievidza B           15 8 1 6 23:24  25 (-20)
12. Rudnianska Lehota 15 7 2 6 35:22  23 (-22)
13. Nitrianske Pravno 15 7 0 8 35:33  21 (-24)
14. Kamenec p/Vt. 15 6 3 6 23:21  21 (-24)
15. Sebedražie           15 4 1 10 30:42  13 (-32)

1. Lehota p/Vt.         15 10 3 2 32:10  33 (+33)
2. Nitrianske Sučany 15 7 5 3 22:15  26 (+26)
3. Nitrianske Rudno 15 8 1 6 37:33  25 (+25)
4. Dolné Vestenice 15 7 3 5 35:24  24 (+24)
5. Veľké Bielice        15 7 2 6 23:20  23 (+23)
6. Kamenec p/Vt.     15 6 1 8 24:33  19 (+19)
7. Skačany               15 5 2 8 23:28  17 (+17)
8. Dežerice             15 5 2 8 17:30  17 (+17)
9. Prievidza B             15 5 1 9 27:25  16 (+16)
10. Rudnianska Lehota 15 3 2 10 18:46  11 (+11)
11. Sebedražie           15 3 2 10 27:59  11 (+11)
12. Diviacka N. Ves 15 3 1 11 21:38  10 (+10)
13. Kolačno              15 3 1 11 19:47  10 (+10)
14. Malá Hradná         15 2 2 11 14:50  8 (+8)
15. Nitrianske Pravno 15 0 2 13 11:44  2 (+2)

D O M A V O N K U

KANONIERI V KLUBOCH
CHYNORANY (71  gólov – 13 strelcov): 14 gólov – 
Lukáš Rajnoha, 9 – Michal Pospíchal, 7 – Peter Van-
čo, Martin Ondrejkovič st., 6 – Marek Benko, Patrik Jo-
zefák, 4 – Juraj Čangel, 3 – Martin Ondrejkovič ml., 
Martin Neubauer, Dávid Michalík, Patrik Ovečka, 2 
– Martin Podmanický, 1 – Miloš Gajdoš, (3 vlastné 
góly súpera).
NEDANOVCE (71 gólov – 13 strelcov): 18 gólov – An-
drej Žurek, 10 – Martin Mozola, Ladislav Žák, 7 – Peter 
Andel, 6 – Boris Baniat, 5 – Matúš Pastírik, 4 – Mar-
tin Stanko, 3 – Erik Škarba, 2 – Dragan Milić, Anton 
Kaplán, 1 – Radovan Rosa, Lukáš Packo, Jiří Kocfel-
da, (1 vlastný gól súpera).  
SLATINA NAD BEBRAVOU (83 gólov – 13 strel-
cov): 16 gólov – Zlatko Bakoš, Aleksandar Andel-
ković, 15 – Michal Hošek, 10 – Peter Botka, 7 – Žel-
jko Luković, 3 – Jaroslav Černoš, Dragan Milić, Pa-
vel Bartko, 2 – Juraj Kubala, Róbert Svetlík, 1 – Ján 
Hanko, Martin Brezina, Peter Hrebíček, (1 víťazstvo 
3:0 kont.).
KRÁSNA VES (67 gólov – 13 strelcov): 16 gólov – 
Roman Ruman, 9 – Ivan Kern, 8 – Aleksander Stra-
kúšek, 7 – Jaroslav Galbavý, 5 – Rastislav Kolárik, 4 
– Roman Šebeň, Lukáš Vlnka, 3 – Milan Rýdzi, Leon-
tij Nikolskyj, 2 – Jaroslav Kameništiak, Dušan Mišák, 
Miroslav Brachtír, Peter Fidrik.
PRAVOTICE (53 gólov – 12 strelcov): 12 gólov – 
Radovan Hrubý, 10 – Patrik Varga, 8 – Tomáš Šinský, 
7 – Jaroslav Bitarovský, 5 – Pavol Netopil, 4 – Michal 

Šinský, 2 – Marián Gális, 1 – Martin Bitarovský, Juraj 
Graňačka, Lukáš Zajac, Juraj Melas, Peter Slamka.
PEČEŇANY (70 gólov – 15 strelcov): 19 gólov – Dá-
vid Havala, 10 – Tomáš Dúbravka, 8 – Tomáš Ko-
siba, 4 – Filip Rychtárech, Juraj Kubala, Peter Mo-
rávek, 3 – Peter Hostačný, Peter Hano, Martin Krivý, 
Marek Broniš, Rastislav Lukniš, 2 – Ivan Ďurkáč, 1 
– Adam Srnec, Dávid Jakab, Andrej Kramár, (1 vlast-
ný gól súpera). 
VEĽKÝ KLÍŽ (53 gólov – 14 strelcov): 10 gólov – 
Ján Kučera, 9 – Ján Dovalovský, 6 – Milan Vaňo, Ju-
raj Chrenko, 4 – Patrik Bielich, Samuel Belianský, 2 
– Stanislav Holák, Ivan Chrenko, Michal Kučera, 1 – 

Jozef Bielich, Jakub Bielich, Marek Marko, Richard 
Mihaleje, Róbert Chrenko, (3 vlastné góly súpera).
DVOREC (48 gólov – 12 strelcov): 17 gólov – Jozef 
Flóro, 10 – Pavol Škorec, 6 – Peter Hano, 3 – Pavol Ko-
záček, Filip Kajan, 2 – Tomáš Šedivý, Dušan Kajan, 1 
– Dušan Gabaj, Peter Gunár, Erik Šobáň, Peter Galata, 
Peter Sedliaček. 
OSTRATICE (53 gólov – 10 strelcov): 20 gólov – Mi-
roslav Rybár, 15 – Pavol Podoba, 8 – Lukáš Ševčík, 2 
– Matúš Ševčík, Denis Paulen, 1 – Juraj Marko, Dávid 
Kňazo, Jaroslav Crho, Tomáš Nedas, Ľudovít Závoczki, 
(1 vlastný gól súpera).
DOLNÉ NAŠTICE  (53 gólov – 15 strelcov): 8 gólov 

– Martin Galbavý, 7 – Lukáš Ďurina, 6 – Tobias Cibu-
la, Patrik Kristlík, 5 – Peter Krištof, Martin Kyselica, 3 
– Kristián Beňačka, Tomáš Herda, 2 – Stanislav Pavle, 
Miroslav Luprich, Michal Gahér, 1 – Martin Antala, 
Branislav Kurtulík, Samuel Oršula, Michal Muran.
ŽABOKREKY NAD NITROU (49 gólov – 13 strelcov): 
12 gólov – Rudolf Poništiak, 9 – Adam Ladický, 5 – 
Rudolf Paľák, Adrián Vavro, 4 – Andrej Darfáš, 3 – Ju-
raj Chrenko, Lukáš Pukanec, 2 – Matúš Čačko, Andrej 
Paľák, 1 – Peter Pitron, Adam Hájovský, Dušan Villár, 
Martin Školka.
BISKUPICE (40 gólov – 12 strelcov): 9 gólov – Patrik 
Valíček, 8 – Pavol Baláž, 4 – Daniel Smolka, 3 – Peter 

Kobulnický, Lukáš Grunta, Lukáš Furmančok, Pat-
rik Zajac, 2 – Filip Lagin, 1 – Jozef Božik, Roman Já-
nošík, Branislav Henček, Viliam Sečanský, (1 vlast-
ný gól súpera).
MIEZGOVCE (38 gólov – 13 strelcov): 7 gólov – 
Anton Madaj, 6 – Milan Kráľ, 4 – Václav Herián, Mi-
chal Herian, Šimon Vavro, 3 – Radovan Trgyňa, 2 
– Maroš Šagát, Tomáš Filo, 1 – Martin Vedej, Juraj 
Trgyňa, Marek Beňuška, Ján Kušnier, Martin Vavro, 
(1 vlastný gól súpera).
PODLUŽANY (39 gólov – 15 strelcov): 7 gólov – 
Jozef Horvát, 5 – Peter Papulák, Rudolf Hudec, 3 
– Peter Bartoň, Dávid Pisár, Filip Rychtárech, Šte-

fan Francz, 2 – Filip Vuong, Mário Križan, 1 – Lukáš 
Podlucký, Jakub Černák, Tibor Michalička, Michal 
Jamrich, Martin Grznár, Boris Miškov.

PORADIE TOP 10 KANONIEROV
20 gólov – Miroslav Rybár (Ostratice), 19 – Dá-
vid Havala (Pečeňany), 18 – Andrej Žurek (Neda-
novce), 17 – Jozef Flóro (Dvorec), 16 – Zlatko Ba-
koš (Slatina n/B.), Aleksandar Andelković (Slati-
na n/B.), Roman Ruman (Krána Ves), 15 – Michal 
Hošek (Slatina n/B.), Pavol Podoba (Ostratice), 14 
– Lukáš Rajnoha (Chynorany)...

VII.  LIGA – I.  TRIEDA MA JSTROVSTIEV OKRESOV PARTIZ ÁNSKE A BÁNOVCE NAD BEBRAVOU  

K O N E Č N Á  TA B U Ľ K A J E S E Ň J A R
1. Chynorany 26 17 4 5 71:30  55 (+16)
2. Nedanovce 26 15 6 5 71:39  51 (+12)
3. Slatina n/B. 26 15 4 7 83:45  49 (+10)
4. Krásna Ves 26 13 5 8 67:49  44 (+5)
5. Pravotice 26 12 7 7 53:36  43 (+4)
6. Pečeňany 26 12 3 11 70:52  39 (0)
7. Veľký Klíž 26 11 6 9 53:49  39 (0)
8. Dvorec      26 9 5 12 48:54  32 (-7)
9. Ostratice  26 10 2 14 53:78  32 (-7)
10. Dolné Naštice 26 9 5 12 53:55  32 (-7)
11. Žabokreky n/N. 26 9 4 13 49:70  31 (-8)
12. Biskupice 26 7 6 13 40:59  27 (-12)
13. Miezgovce 26 6 5 15 38:74  23 (-16)
14. Podlužany 26 5 2 19 39:98  17 (-22)

1. Slatina n/B.       13 10 2 1 49:17  32 (+11)
2. Chynorany          13 9 1 3 39:17  28 (+10)
3. Veľký Klíž          13 7 2 4 28:26  23 (+2)
4. Nedanovce         13 6 3 4 29:27  21 (+3)
5. Pečeňany          13 6 2 5 35:23  20 (+2)
6. Ostratice             13 6 2 5 26:32  20 (-1)
7. Dolné Naštice   13 5 3 5 31:23  18 (-3)
8. Krásna Ves         13 5 2 6 32:28  17 (-1)
9. Pravotice           13 4 4 5 25:22  16 (-2)
10. Žabokreky n/N.        13 5 1 7 19:37  16 (-2)
11. Biskupice        13 4 3 6 24:23  15 (-6)
12. Miezgovce         13 4 2 7 21:33  14 (-7)
13. Dvorec             13 3 3 7 14:29  12 (-6)
14. Podlužany        13 2 0 11 14:49  6 (-15)

1. Nedanovce        13 9 3 1 42:12  30 (+9)
2. Chynorany         13 8 3 2 32:13  27 (+6)
3. Krásna Ves          13 8 3 2 35:21  27 (+6)
4. Pravotice           13 8 3 2 28:14  27 (+6)
5. Dvorec                13 6 2 5 34:25  20 (-1)
6. Pečeňany            13 6 1 6 35:29  19 (-2)
7. Slatina n/B.       13 5 2 6 34:28  17 (-1)
8. Veľký Klíž           13 4 4 5 25:23  16 (-2)
9. Žabokreky n/N. 13 4 3 6 30:33  15 (-6)
10. Dolné Naštice 13 4 2 7 22:32  14 (-4)
11. Ostratice            13 4 0 9 27:46  12 (-6)
12. Biskupice         13 3 3 7 16:36  12 (-6)
13. Podlužany         13 3 2 8 25:49  11 (-7)
14. Miezgovce       13 2 3 8 17:41  9 (-9)

1. Slatina n/B.        13 11 0 2 52:21  33 (-6)
2. Nedanovce          13 10 2 1 41:13  32 (-7) 
3. Chynorany            13 9 2 2 35:10  29 (-10) 
4. Pravotice           13 9 2 2 33:15  29 (-10)
5. Krásna Ves       13 9 0 4 42:25  27 (-12)
6. Ostratice             13 8 2 3 33:34  26 (-13) 
7. Veľký Klíž           13 7 4 2 34:21  25 (-14)
8. Biskupice              13 7 4 2 26:18  25 (-14)
9. Dvorec               13 6 3 4 29:21  21 (-18)
10. Žabokreky n/N. 13 6 3 4 29:26  21 (-18)
11. Dolné Naštice 13 5 3 5 24:29  18 (-21)
12. Miezgovce         13 5 2 6 25:29  17 (-22)
13. Podlužany         13 4 2 7 23:39  14 (-25)
14. Pečeňany           13 3 3 7 28:33  12 (-27)

1. Pečeňany              13 9 0 4 42:19  27 (+27)
2. Chynorany          13 8 2 3 36:20  26 (+26)
3. Nedanovce        13 5 4 4 30:26  19 (+19)
4. Krásna Ves        13 4 5 4 25:24  17 (+17)
5. Slatina n/B.         13 4 4 5 31:24  16 (+16)
6. Dolné Naštice   13 4 2 7 29:26  14 (+14)
7. Pravotice           13 3 5 5 20:21  14 (+14)
8. Veľký Klíž           13 4 2 7 19:28  14 (+14)
9. Dvorec               13 3 2 8 19:33  11 (+11)
10. Žabokreky n/N. 13 3 1 9 20:44  10 (+10)
11. Ostratice          13 2 0 11 20:44  6 (+6)
12. Miezgovce          13 1 3 9 13:45  6 (+6)
13. Podlužany        13 1 0 12 16:59  3 (+3)
14. Biskupice        13 0 2 11 14:41  2 (+2)

D O M A V O N K U

KANONIERI V KLUBOCH
KRÁSNO (64 gólov – 10 strelcov): 20 gólov – Marián 
Dragula, 11 – Martin Šesták, 9 – Milan Turček, 7 – Sta-
nislav Záhradný, Marek Mozola, 2 – Adam Magdolen, 
Radoslav Kopčo, Martin Šulovský, 1 – Peter Záhradný, 
Róbert Žiak ml. (2 vlastné góly súper).  
PARTIZÁNSKE B-BRODZANY (86 gólov – 26 strel-
cov): 12 gólov – Štefan Kučera, Jozef Kompas, 8 – La-
dislav Dovičovič, 5 – Daniel Benca, Ernest Blaho ml., 
4 – Mário Mano, Tomáš Obert, 3 – Martin Repa, Peter 
Ciglian, Alexander Dobiaš, Ľubomír Šmitala, Marek 
Košík, Daniel Šakový, 2 – Martin Jančich, Ľuboš Pre-
ťo, Marián Dragula, Maroš Kučerka, 1 – Juraj Hačko, 
Filip Ondruška, Dávid Križan, Martin Januška, Sebas-
tián Greguška, Jozef Čavoj, Andrej Nižňanský, Štefan 
Hrkotáč, Patrik Šóš (1 vlastný gól súpera). 
NADLICE (46 gólov – 13 strelcov): 10 gólov – Tomáš 
Masný, 8 – Tomáš Hlinka, 6 – Lukáš Halo, 4 – Július 
Paulička, Vladimír Masaryk, 3 – Mário Marko, Peter 
Turčan, 2 – Milan Kopecký, Stanislav Liday, 1 – Pe-
ter Dubravický, Miroslav Marko, Radovan Šupa, Jú-
lius Gális. 
LIVINSKÉ OPATOVCE (44 gólov – 11 strelcov): 
13 gólov – Peter Poluch, 9 – Michal Medo, 5 – 
Branislav Poluch, 4 – Boris Hippík, 3 – Jozef Hollý, 
2 – Michal Čuhák, Marián Šmitala, Martin Petre-

je, Denis Šiška, 1 – Roman Žaťko, Ľuboš Záhu-
menský.
PAŽIŤ (69 gólov – 15 strelcov): 19 gólov – Tomáš 
Rybanský, 15 – Ondrej Školka, 9 – Matej Nechala, 5 
– Michal Maťašeje, Matúš Staňo, 3 – Erik Palkovič, 2 
– Marek Adamec, Štefan Maťašeje, Juraj Šimončič, 1 
– Milan Chuťka, Andrej Baláška, Tomáš Čangel, Ró-
bert Hantabal, Pavol Kollár, Tomáš Dubina (1 vlast-
ný gól súpera). 
MALÉ BIELICE (35 gólov – 11 strelcov): 10 gólov 
– Patrik Kollár, 4 – Štefan Rajčan, Tomáš Niko, Peter 

Okenka, Andrej Suchý, 3 – Lukáš Podolinský, 2 – Lu-
káš Ivanka, 1 – Matej Minárik, Róbert Podolinský, Erik 
Benzír, Stanislav Zelezník.    
VEĽKÉ KRŠTEŇANY (27 gólov – 11 strelcov): 3 
góly – Ľuboš Makva, Jozef Zvalo, Jozef Straka, 
Ján Kopál, Jozef Chymo, 2 – Anton Makva, Vladi-
mír Kopál, Tomáš Bryndza, 1 – Michal Krištín, Mi-
loš Hodul, Matúš Matušík (1 víťazstvo 3:0 kont.) 
KLÁTOVA NOVÁ VES (41 gólov – 14 strelcov): 7 
gólov – Patrik Fraňo, 6 – Jozef Paulík, 5 – Lukáš 
Hatala, 4 – Marko Debnár, 3 – Martin Lacena, Mi-

roslav Rendl, 2 – Tomáš Španko, Matúš Hormuza-
che, Alexander Jovanovič, Kamil Lacika, Michal 
Domček, 1 – Peter Kopček, Rastislav Borčin, Pe-
ter Petrikovič. 
MALÉ UHERCE (45 gólov – 13 strelcov): 18 gólov 
– Dominik Černo, 6 – Ondrej Jurík, 4 – Šimon Men-
tel, 3 – Roman Szabo, Matej Čulaga, Silvester Ada-
mík, 2 – Michal Závodný, 1 – Daniel Galovič, Tibor 
Bezák, Viliam Németh, Alexander Pihík, Miroslav 
Toman, Stanislav Debnár. 
NÁVOJOVCE (23 gólov – 9 strelcov): 7 gólov – 

Igor Žember, 6 – Peter Reck, 3 – Martin Ištván, 2 
– Mário Hunka, 1 – Jakub Srogončík, Miloš Liška, 
Jozef Mikláš, Ľubomír Kopál, Martin Kráľ.
RADOBICA (33 gólov – 14 strelcov): 7 gólov – 
Ján Repa, 6 – Michal Kmeť, 3 – Martin Kmeť, 2 – 
Ján Čmiko, Michal Čangel, Rastislav Šebesta, Ju-
raj Jančich, Ľuboš Pauko, 1 – Štefan Pauko, Pe-
ter Vrábel, Filip Jančich, Roman Košovský, Mar-
cel Mučka, Peter Grolmus (1 vlastný gól súpera). 
HRADIŠTE (27 gólov – 10 strelcov): 8 gólov – 
Ján Struhár, 6 – Juraj Vaňo, 4 – Tomáš Kňaze, 2 

– Jozef Koreň, Michal Paver, 1 – Martin Navrkal, 
Andrej Sapár, Lukáš Kuril, Pavol Mozola, Martin 
Beduš. 

PORADIE TOP 10 KANONIEROV
20 gólov – Marián Dragula (Krásno), 19 – Tomáš Ry-
banský (Pažiť), 18 – Dominik Černo (Malé Uherce), 
15 – Ondrej Školka (Pažiť), 13 – Peter Poluch (Livin-
ské Opatovce), 12 – Štefan Kučera (Tempo Partizán-
ske B-Brodzany), Jozef Kompas (Tempo Partizánske 
B-Brodzany), 11 – Martin Šesták (Krásno), 10 – To-
máš Masný (Nadlice), Patrik Kollár (Malé Bielice)...

VIII.  LIGA – II.  TRIEDA MA JSTROVSTIEV OKRESU PARTIZ ÁNSKE 

K O N E Č N Á  TA B U Ľ K A J E S E Ň J A R
1. Krásno               22 17 2 3 64:23  53 (+20)
2. Brodzany           22 15 4 3 86:31  49 (+16)
3. Nadlice              22 14 3 5 46:31  45 (+12)
4. Liv. Opatovce   22 13 5 4 44:21  44 (+11)
5. Pažiť                  22 14 2 6 69:38  44 (+11)
6. Malé Bielice      22 8 2 12 35:48  26 (-7)
7. Veľké Kršteňany 22 7 3 12 27:48  24 (-9)
8. Klátova N. Ves  22 6 6 10 41:57  24 (-9)
9. Malé Uherce      22 6 2 14 45:72  20 (-13)
10. Návojovce       22 6 2 14 23:47  20 (-13)
11. Radobica         22 4 4 14 33:52  16 (-17)
12. Hradište          22 3 3 16 27:72  12 (-21)

1. Livinské Opatovce    11 8 2 1 26:8    26 (+8)
2. Krásno                11 8 1 2 26:16  25 (+10)
3. Pažiť                     11 7 2 2 28:17  23 (+5)
4. Nadlice              11 7 1 3 20:14  22 (+7)
5. Brodzany           11 6 2 3 37:14  20 (+5)
6. Klátova Nová Ves  11 5 4 2 19:13  19 (-2)
7. Malé Bielice        11 4 1 6 19:26  13 (-5)
8. Návojovce            11 3 2 6   9:16  11 (-4)
9. Veľké Kršteňany 11 3 2 6 11:23  11 (-4)
10. Hradište           11 2 1 8 15:32  7 (-8)
11. Malé Uherce     11 2 0 9 10:30  6 (-12)
12. Radobica             11 1 2 8 12:23  5 (-10)

1. Krásno               11 9 1 1 38:7    28 (+10)
2. Brodzany            11 8 2 1 45:19  26 (+11)
3. Pažiť                   11 8 0 3 43:17  24 (+6)
4. Nadlice               11 7 2 2 26:17  23 (+5)
5. Livinské Opatovce 11 5 3 3 18:13  18 (+3)
6. Malé Uherce      11 4 2 5 35:42  14 (-1)
7. Malé Bielice       11 4 1 6 16:22  13 (-2)
8. Veľké Kršteňany 11 4 1 6 16:25  13 (-5)
9. Radobica            11 3 2 6 19:27  11 (-4)
10. Návojovce        11 3 0 8 14:31  9 (-9)
11. Klátova Nová Ves 11 1 2 8 20:42  5 (-10)
12. Hradište           11 1 2 8 12:40  5 (-13)

1. Pažiť                  11 9 1 1 45:15  28 (-5)
2. Livinské Opatovce 11 9 1 1 28:6    28 (-5)
3. Brodzany           11 8 2 1 55:14  26 (-7)
4. Krásno               11 8 2 1 38:11  26 (-7)
5. Nadlice               11 8 0 3 27:18  24 (-9)
6. Klátova Nová Ves 11 6 2 3 29:16  20 (-13)
7. Malé Bielice      11 5 2 4 17:19  17 (-16)
8. Návojovce          11 4 1 6 17:19  13 (-20)
9. Malé Uherce       11 3 2 6 26:24  11 (-22)
10. Veľké Kršteňany 11 3 2 6 14:17  11 (-22)
11. Hradište          11 3 1 7 15:27  10 (-23)
12. Radobica         11 2 3 6 18:25  9 (-24)

1. Krásno               11 9 0 2 26:12  27 (+27)
2. Brodzany           11 7 2 2 31:17  23 (+23)
3. Nadlice               11 6 3 2 19:13  21 (+21)
4. Pažiť                  11 5 1 5 24:23  16 (+16)
5. Livinské Opatovce 11 4 4 3 16:15  16 (+16)
6. Veľké Kršteňany 11 4 1 6 13:31  13 (+13)
7. Malé Bielice       11 3 0 8 18:29  9 (+9)
8. Malé Uherce       11 3 0 8 19:48  9 (+9)
9. Radobica           11 2 1 8 15:27  7 (+7)
10. Návojovce        11 2 1 8   6:28  7 (+7)
11. Klátova Nová Ves 11 0 4 7 12:41  4 (+4)
12. Hradište          11 0 2 9 12:45  2 (+2)

D O M A V O N K U

KANONIERI V KLUBOCH
RYBANY (91 gólov – 19 strelcov): 20 gólov – Peter 
Tretinár ml., 13 – Marek Ďuračka, 9 – Ľuboš Bobuš, 8 
– Peter Šimuni, 7 – Daniel Kramár, 6 – Radovan Kikuš, 
4 – Stanislav Feješ, Marek Mezovský, Radovan Kasala, 3 
– Martin Parkan, 2 – Juraj Mišina, Branislav Koryťák, Mi-
lan Janečka, Matúš Hormuzache, 1 – Pavol Kikuš, Peter 
Kajan, Ondrej Malánik, Roland Mozola, Peter Stolárik.   
ZLATNÍKY (60 gólov – 9 strelcov): 12 gólov – Mário 
Oravec, 11 – Ján Gežo, 10 – Frederik Borik, 6 – Michal 
Boháčik, 5 – Nikolas Valter, 4 – Tomáš Schneider, 3 – 
Peter Dúcky, Peter Blina, 2 – Denis Ibl, (4 vlastné góly 
súpera).
PRUSY (68 gólov – 18 strelcov): 16 gólov – Vladimír 
Mozola, 9 – Matúš Chudiváni, 6 – Martin Kyselica, 5 – 
Tomáš Škorec, 4 – Lukáš Kšiňan, 3 – Radovan Števan-
ka, Peter Šebo, Marko Markovič, Jozef Pitlovaný, Tomáš 
Kutiš, Andrej Kúdela, 2 – Marcel Dranačka, Peter Igaz, 
Patrik Súkeník, 1 – Michal Jenis, Martin Gieci, Lukáš Pu-
terka, Štefan Géci. 
VEĽKÉ HOSTE (59 gólov – 15 strelcov): 15 gólov – Mi-
chal Novotný, 12 – Denis Bjelko, 6 – Martin Malánik, 5 – 
Boris Kočica, 4 – Igor Haluza, Štefan Malánik, 3 – Mário 
Záfer, Dalibor Malánik, 1 – Tomáš Chalmovanský, Ma-
rek Sileš, Dušan Šedina, Tomáš Šedina, Jozef Januška, 
Ján Gerši, Boris Maslák. 

BREZOLUPY (70 gólov – 9 strelcov): 21 gólov – 
Ľuboš Kozinka, 12 – Rastislav Horňáček, 9 – Peter 
Kajaba, 8 – Miroslav Plášek, Branislav Valach, 5 – 
Pavol Mačas, 4 – Erik Chrenko, 2 – Tomáš Bezák, 
1 – Tomáš Valach.
ŠIŠOV (71 gólov – 11 strelcov): 15 gólov – Mi-
chal Pisár, 13 – Ľubomír Krištof, 10 – Tomáš Mo-
zol, 9 – Ján Poništ, 5 – Lukáš Geleta, Marek Pál, 4 
– Peter Stolárik, 3 – Tomáš Slovák, Lukáš Daniš, 
2 – Miroslav Čuhák, 1 – Norbert Sabo, (1 vlastný 
gól súpera).

NEDAŠOVCE (58 gólov – 14 strelcov): 17 gólov 
– Marek Karvaš, 13 – Marek Rekem, 5 – Jakub 
Sekáč, 4 – Marek Czanik, Lukáš Grňo, 3 – Peter 
Kopilák, 2 – Štefan Mráz, 1 – Martin Taras, Juraj 
Divéky, Jozef Šagát, Vladimír Prievalský, Tomáš 
Kasala, Martin Guniš, Jozef Sivoň, (1 víťazstvo 
3:0 kont.).
HORNÉ NAŠTICE (54 gólov – 13 strelcov): 17 
gólov – Peter Konský, 6 – Matej Polhorský, Peter 
Kojzár, 4 – Tomáš Filin, Tomáš Hoťko, Marcel Gaľ-
ko, 3 – Ján Janek, Marián Ďurech, 2 – Juraj Sza-

bo, Vladimír Macko, 1 – Jozef Gráč, Tomáš Javor-
ský, Roman Hrubý.
VEĽKÉ DRŽKOVCE (56 gólov – 13 strelcov): 11 
gólov – Martin Matuška, 10 – Rudolf Chromík, 6 
– František Olbert, Andrej Chromík, 5 – Marián Ky-
selica, Martin Ševčík, 4 – Martin Kucharčík, 2 – An-
drej Matuška, 1 – Dušan Šima, Martin Lastovica, 
Juraj Panáček, Erik Chromek, Vladimír Ďatelinka, 
(2 vlastné góly súpera). 
ŽITNÁ-RADIŠA (34 gólov – 13 strelcov): 8 gólov 
– Jakub Trebichavský, 6 – Dominik Švelka, 4 – To-

máš Dúbravka, 3 – Jozef Mišina, Matúš Botka, 2 – 
Peter Žikla, Patrik Ducho, 1 – Peter Ondrušek, Pat-
rik Adame, Dominik Jankeje, Dávid Gregor, Pavol 
Mozga, Michal Tonka.
RUSKOVCE (19 gólov – 8 strelcov): 5 gólov – Ja-
roslav Líška st., 4 – Tan Tran, 3 – Jozef Trúchly, 2 
– Martin Adamec, Branislav Lobotka, 1 – Jaroslav 
Bačko, Lukáš Novotka, Cuong Nguyen. 
KŠINNÁ (23 gólov – 10 strelcov): 10 gólov – Šte-
fan Šiko, 3 – Ivan Ďurech, 2 – Marek Kotvas, 1 – Ľu-
dovít Závoczki, Miroslav Rybanský, Tomáš Mišina, 

Dávid Botka, Igor Škultéty, Jozef Mišák, Vladimír 
Škultéty, (1 vlastný gól súpera).

PORADIE TOP 11 KANONIEROV
21 gólov – Ľuboš Kozinka (Brezolupy), 20 – Peter 
Tretinár ml. (Rybany), 17 – Marek Karvaš (Neda-
šovce), Peter Konský (Horné Naštice), 15 – Michal 
Pisár (Šišov), Michal Novotný (Veľké Hoste), 13 – 
Marek Ďuračka (Rybany), Marek Rekem (Neda-
šovce), Ľubomír Krištof (Šišov), 12 – Mário Ora-
vec (Zlatníky), Denis Bjelko (Veľké Hoste)...  

VIII.  LIGA – II.  TRIEDA MA JSTROVSTIEV OKRESU BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

K O N E Č N Á  TA B U Ľ K A J E S E Ň J A R
1. Rybany        22 18 3 1 91:16  57 (+24)
2. Zlatníky       22 13 4 5 60:29  43 (+10)
3. Prusy         22 13 4 5 68:36  43 (+10)
4. Veľké Hoste 22 13 2 7 59:43  41 (+8)
5. Brezolupy 22 12 4 6 70:45  40 (+7)
6. Šišov          22 12 3 7 71:35  39 (+6)
7. Nedašovce 22 11 1 10 58:44  34 (+1)
8. Horné Naštice 22 8 5 9 54:66  29 (-4)
9. Veľké Držkovce 22 5 5 12 56:70  20 (-13)
10. Žitná-Radiša 22 3 5 14 34:94  14 (-19)
11. Ruskovce 22 2 4 16 19:92  10 (-23)
12. Kšinná      22 1 2 19 23:93  5 (-28)

1. Rybany              11 9 2 0 38:9    29 (+11)
2. Šišov                    11 8 2 1 42:9    26 (+8)
3. Prusy                     11 5 3 3 32:20  18 (+3)
4. Zlatníky                 11 5 3 3 28:20  18 (+6)
5. Brezolupy             11 5 3 3 35:28  18 (0)
6. Veľké Hoste          11 5 2 4 29:22  17 (+5)
7. Nedašovce           11 5 0 6 19:20  15 (-3)
8. Horné Naštice   11 4 2 5 16:32  14 (-4)
9. Veľké Držkovce 11 3 3 5 26:30  12 (-3)
10. Žitná-Radiša     11 2 4 5 20:28  10 (-8)
11. Ruskovce           11 2 1 8   7:37  7 (-11)
12. Kšinná                    11 0 1 10 13:50  1 (-17)

1. Rybany              11 9 1 1 53:7    28 (+13)
2. Zlatníky                11 8 1 2 32:9    25 (+4)
3. Prusy                   11 8 1 2 36:16  25 (+7)
4. Veľké Hoste         11 8 0 3 30:21  24 (+3)
5. Brezolupy           11 7 1 3 35:17  22 (+7)
6. Nedašovce             11 6 1 4 39:24  19 (+4)
7. Horné Naštice   11 4 3 4 38:34  15 (0)
8. Šišov                   11 4 1 6 29:26  13 (-2)
9. Veľké Držkovce 11 2 2 7 30:40  8 (-10)
10. Kšinná             11 1 1 9 10:43  4 (-11)
11. Žitná-Radiša   11 1 1 9 14:66  4 (-11)
12. Ruskovce            11 0 3 8 12:55  3 (-12)

1. Rybany                11 9 2 0 52:5    29 (-4)
2. Brezolupy            11 9 0 2 45:16  27 (-6)
3. Prusy                        11 8 1 2 41:13  25 (-8)
4. Šišov                      11 7 1 3 41:19  22 (-11) 
5. Nedašovce           11 7 0 4 38:17  21 (-12)
6. Zlatníky                11 6 2 3 28:16  20 (-13)
7. Veľké Hoste         11 6 1 4 33:23  19 (-14)
8. Horné Naštice       11 5 4 2 30:26  19 (-14) 
9. Veľké Držkovce 11 2 4 5 27:36  10 (-23)
10. Žitná-Radiša        11 2 2 7 19:34  8 (-25)
11. Ruskovce           11 2 2 7   9:39  8 (-25)
12. Kšinná                  11 0 2 9 14:42  2 (-31)

1. Rybany                11 9 1 1 39:11  28 (+28)
2. Zlatníky              11 7 2 2 32:13  23 (+23)
3. Veľké Hoste         11 7 1 3 26:20  22 (+22)
4. Prusy                    11 5 3 3 27:23  18 (+18)
5. Šišov                      11 5 2 4 30:16  17        (+17)
6. Brezolupy             11 3 4 4 25:29  13 (+13)
7. Nedašovce             11 4 1 6 20:27  13 (+13) 
8. Veľké Držkovce 11 3 1 7 29:34  10 (+10)
9. Horné Naštice   11 3 1 7 24:40  10 (+10)
10. Žitná-Radiša     11 1 3 7 15:60  6 (+6)
11. Kšinná                  11 1 0 10   9:51  3 (+3)
12. Ruskovce            11 0 2 9 10:53  2 (+2)

D O M A V O N K U
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ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA
 ŠTK kontumovala neodohraté MFS 30. kola 
VI. ligy – MO PD muži Skačany – Malá Čau-
sa na 3:0 a pripisuje 3 body FK Skačany pre 
vylúčenie mužstva hostí zo súťaže (SP čl. 12, 
bod. 2).
 Víťazi jednotlivých súťaží majú právo postu-
pu do vyššej súťaže po splnení podmienok: 
MO PD muži – Lehota pod Vtáčnikom, I. trie-
da MO PD muži –Opatovce nad Nitrou, I. trie-
da MO BN-PE muži – Chynorany, II. trieda MO 
PD muži – Nedožery-Brezany, II. trieda MO BN 
muži – Rybany, II. trieda MO PE muži – Krásno, 
MO PD dorast – Dolné Naštice, I. trieda MO PD 
dorast – Zemianske Kostoľany, I. trieda MO 
BN-PE dorast – Rybany.
 Zostupujúce mužstvá: MO PD muži – Malá 
Čausa, I. trieda MO PD muži – Koš, I. trieda MO 
BN-PE muži – Podlužany, MO PD dorast – Veľ-
ké Bielice. Ďalší zostupujúci budú známi po 
vylosovaní súťaží ZsFZ.
 ŠTK upozorňuje FK na vysporiadanie po-

hľadávok medzi klubmi najneskôr do 30. júna 
2017.
 ŠTK oznamuje všetkým FK, že predpokla-
daný začiatok jesennej časti súťažného roční-
ka 2017/2018 v súťažiach s počtom účastníkov  
16 a 14 je 12.-13.8., súťaže s nižším počtom 
účastníkov ako 14 začínajú neskôr.
 ŠTK oznamuje všetkým FK, že Výkonný vý-
bor OblFZ schválil zmenu v Rozpise súťaží pre 
súťažný ročník 2017/2018 v počte mládežníc-
kych družstiev v MO PD a v I. triede. V oboch 
súťažiach je povinnosť mať jedno mládežnícke 
družstvo zapojené v dlhodobej súťaži. V prípa-
de chýbajúceho družstva môže FK zaplatiť po-
platok v MO PD – 700 €  a v I. triede – 500 €.
 ŠTK oznamuje funkcionárom FK, že Aktív 
ŠTK spojený s vylosovaním nového súťažné-
ho ročníka 2017/2018 sa bude konať v piatok 
7. júla od 16. h v KC (dom kultúry) v Novákoch. 
Prezentácia funkcionárov FK začína od 15:15 h. 
Program: otvorenie, ocenenie víťazov súťaží a 
najlepších strelcov súťaží všetkých vekových 

kategórií, zmeny v Rozpise súťaží futbalové-
ho ročníka 2017/2018, organizačná príprava 
futbalového ročníka 2017/2018 a vylosovanie 
majstrovských súťaží (žiaci, muži, dorast), dis-
kusia, záver aktívu a jeho ukončenie.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA
 NEPODMIENEČNÉ TRESTY – 1 ss od 22.6. 
2017: Ľubomír Macega (Dolné Vestenice), Ja-
kub Hrdý (Sebedražie), Július Putiška (Veľké 
Bielice).
 Peter Ďuriš (Skačany) na základe zaplatenia 
pokuty 30 € v zmysle DP čl. 37/6 a U533, sa ruší 
U520 – pozastavenie výkonu športovej činnos-
ti a hráč môže v novom súťažnom ročníku na-
stúpiť v 1. kole.
 Filip Krčík (Opatovce n/N.) na základe zapla-
tenia pokuty 30 € v zmysle DP čl. 37/6 a U533, 
sa ruší U523 – pozastavenie výkonu športovej 
činnosti a hráč môže v novom súťažnom roční-
ku nastúpiť v 1. kole.
 V zmysle DP čl. 17 ods. 8, DK prerušuje vý-
kon disciplinárneho opatrenia – pozastavenia 
výkonu športovej činnosti hráčov, uloženého 
na určité časové obdobie (týždeň, mesiac ne-

podmienčne), ktoré nie je dlhšie ako šesť me-
siacov, počas celej dĺžky letnej prestávky. 
 DK upozorňuje všetky FK, že ISSF prerušenie 
výkonu disciplinárneho opatrenia – pozasta-
venia výkonu športovej činnosti nezohľadňu-
je (neprerušuje), preto tento výkon treba sle-
dovať. Za evidenciu výkonu disciplinárneho 
opatrenia a následný neoprávnený štart hráča 
zodpovedá oddiel.
 DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý v po-
slednom kole súťažného ročníka 2016/2017 
bude napomínaný 5, 9, 12 a 15 ŽK, môže po 
udelení trestu (DP čl. 37, odsek 6) do začiatku 
nového súťažného ročníka 2017/2018 písom-
ne prostredníctvom podania v ISSF – discipli-
nárna komisia, požiadať o určenie pokuty na-
miesto pozastavenia výkonu športovej čin-
nosti. Po podaní bude pokuta vygenerovaná 
k úhrade prostredníctvom faktúry a zastave-
nie výkonu športovej činnosti sa zruší a hráč 
môže nastúpiť už v 1. kole nového súťažného 
ročníka 2017/2018. Stanovené finančné po-
kuty sú nasledovné: dospelí – 30 €, dorast –  
15 € a žiaci – 5 €.

ÚRADNÁ SPRÁVA OblFZ PRIEVIDZA – č. 34

Triumfy pre Výber OblFZ a Baník Haláčovce
Trénersko-metodická komisia a Komisia mládeže v spolupráci  
s TJ Družstevník Nedožery-Brezany usporiadali dva mládežnícke 
futbalové turnaje. Oba sa hrali na futbalových ihriskách v Nedože-
roch-Brezanoch. Na záverečnom dorasteneckom turnaji štyroch za 
účasti víťazov majstrovských súťaží oblastného zväzu dominoval štvr-
tý tím do partie. Výber OblFZ Prievidza počas turnaja neinkasoval ani 
gól a po finálovom víťazstve 3:0 nad Družstevníkom Dolné Naštice 
jeho hráči zodvihli nad hlavy víťaznú trofej. Víťazný kolektív mal vo svo-
jich radoch najlepšieho hráča turnaja Mareka Blaháča, kým za najlep-
šieho brankára bol vyhlásený Samuel Ľahký (TJ Družstevník Dolné Na-
štice) a najlepším strelcom sa stal štvorgólový Marián Dado zo Slova-
na Zemianske Kostoľany. Turnaj majstrov súťaží starších žiakov sa stal 
záležitosťou futbalových nádejí Baníka Haláčovce-Otrhánky, ktoré vo 
finále vyhrali nad rovesníkmi z OFK Klátova Nová Ves až po dramatic-
kom jedenástkovom rozstrele 7:6, keď v riadnom hracom čase skončilo 
stretnutie nerozhodne 1:1. Najlepším hráčom turnaja sa stal Ľubomír 
Kolembus z Baníka Haláčovce-Otrhánky, cenu pre najlepšieho branká-
ra získal jeho klubový kolega Timotej Dubravický a honor najlepšieho 
strelca si so štyrmi gólmi vystrieľal Martin Néč z OFK Klátova Nová Ves.

 SEMIFINÁLE – DORAST: Výber ObFZ Prievidza – TJ Rybany 3:0, A. 
Beka 2, E. Madaj. Družstevník Dolné Naštice – Slovan Zemianske 
Kostoľany 2:1, A. Porubský, A. Kramár – M. Dado. O 3. MIESTO: TJ Ry-
bany – Slovan Zemianske Kostoľany 2:7, D. Kramár 2 – M. Dado 3, 
L. Turanský 3, A. Belica. FINÁLE: Výber ObFZ Prievidza – Družstevník 
Dolné Naštice 3:0, M. Blaháč 2, A. Beka.

r KONEČNÉ PORADIE: 1. Výber ObFZ Prievidza, 2. Družstevník Dol-
né Naštice, 3. TJ Rybany, 4. Slovan Zemianske Kostoľany.

 SEMIFINÁLE – STARŠÍ ŽIACI: Partizán Malinová – Baník Haláčov-
ce-Otrhánky/Pečeňany 0:5, D. Matejček 2, Ľ. Kolembus, M. Polúch, 
vlastný. Vegum Dolné Vestenice – OFK Klátova Nová Ves 0:9, M. 
Néč 4, D. Šarina 2, Š. Stanko, J. Biháry, M. Brázdil. O 3. MIESTO: Parti-

zán Malinová – Vegum Dolné Vestenice 6:3, A. Štefan 2, D. Grom, P. 
Žilla, J. Švorc, J. Gebrlín – A. Mäsiar 2, T. Švirik. FINÁLE: Baník Haláčov-
ce-Otrhánky/Pečeňany – OFK Klátova Nová Ves 1:1 – 7:6 na 11 m 
kopy, T. Božik – Marek Halmo.
r KONEČNÉ PORADIE: 1. Baník Haláčovce-Otrhánky/Pečeňany, 
2. OFK Klátova Nová Ves, 3. Partizán Malinová, 4. Vegum Dolné 
Vestenice.  mp

Tréner OFK Krásno Róbert Žiak starší: 
„V mojej trénerskej kariére to bol najvydarenejší súťažný ročník“

Futbal na Krásne prežíval v posledných dvoch 
desaťročiach turbulentné obdobie. Niekdajšia 
stálica krajských súťaží účinkovala naposledy 
v V. futbalovej lige mužov v súťažnom ročníku 
2004/2005. Po páde prišiel v sezóne 2006/2007 
zostup do Majstrovstiev oblasti Prievidza. Len-
že v najvyššej oblastnej súťaži sa OFK neohrial 
dlho. V nasledujúcom ročníku Krásno obsadilo 
14. miesto a v sezóne 2008/2009 mu počas zim-
nej prestávky patrila posledná šestnásta prieč-
ka. Pre dlhší čas pretrvávajúce finančné prob-
lémy sa rozhodli funkcionári klubu pre najradi-
kálnejší krok a družstvo mužov i dorastencov z 
majstrovských súťaží odhlásili. Svoje pôsobenie 
v klube vtedy ukončil aj tréner Róbert Žiak starší, 
ktorý patril medzi nadšencov krásňanského fut-
balu. Od súťažného ročníka 2009/2010 účinko-
val OFK Krásno v najnižšej okresnej súťaži – v II. 
triede Majstrovstiev okresu Partizánske. V janu-
ári predchádzajúceho roku na trénerskú stolič-
ku OFK opäť zasadol Róbert Žiak starší, s ktoré-
ho príchodom zadul v klube nový vietor. A po 
poslednom hvizde v nedávno skončenom fut-
balovom ročníku oslavovali na Krásne postup 
do I. triedy Majstrovstiev okresov Partizánske a 
Bánovce nad Bebravou. O svoje dojmy z úspeš-
nej futbalovej misie sa s nami podelil tréner Ró-
bert Žiak starší.

? Ako znie vaše hodnotenie uplynulej sú-
ťažnej sezóny?

„Aj hráčom som po skončení sezóny pove-
dal, že s takým výborným kolektívom, kto-
rý mal chuť trénovať a  hral s veľkým nasa-
dením, som sa snáď nestretol ani na mojich 
predchádzajúcich trénerských štáciách. Pre 
mňa bolo najväčšou výzvou presvedčiť cha-
lanov o tom, že keď budeme poctivo tréno-
vať, môžeme zdolať každého. Myslím si, že 
sme boli najlepšie trénovaným mužstvom 
spomedzi všetkých družstiev a to bolo pod-
ľa mňa rozhodujúce predovšetkým v záve-
roch stretnutí.“

? Bol postup vašim prvoradým cieľom?
„Jednoznačne! Už keď som sa v po-

lovici minulého ročníka po dlhšom lanárení 
vrátil na Krásno, spolu s členmi výboru klubu 
sme si vytýčili, že najskôr skonsolidujeme ká-
der a v práve skončenom ročníku zabojuje-
me opostup. Ak by nám to nevyšlo, tragédiu 
by sme z toho nerobili. Som však rád, že sa 
nám to podarilo. Dovolím si tvrdiť, že v mo-
jej trénerskej kariére to bol najvydarenejší 
súťažný ročník. Nie každému mužstvu sa po-
darí vyhrať dlhodobú súťaž, lebo postúpiť sa 
dá aj z tretieho miesta. Som rád, že aj ja som 
mohol byť toho súčasťou.“

? Koho ste považovali za najväčších súpe-
rov v boji o postup?

„Po jesennej časti mohlo päť mužstiev zabo-
jovať o postup, pretože bodové rozdiely boli 
minimálne. Všetko mali vo svojich rukách Li-
vinské Opatovce a očakával som, že na jar 
zamiešajú karty Nadlice. Pre mňa boli však 
najväčším konkurentom Brodzany, ktoré sú 
„béčkom“ Tempa Partizánske. Práve s nimi 
sme odohrali kvalitou najlepšie stretnutia.“

? Je niečo, čo by ste vytkli svojim zveren-
com v uplynulej sezóne?

„Ani nie. Nespokojný som bol snáď len po 
domácom jarnom zápase s Nadlicami, ktorý 
sme nešťastne prehrali. Vtedy nás však zu-
žovali menšie vnútorné problémy, pod ktoré 
sa podpísala súhra okolností. Bolo nás málo, 
na stretnutie sme sa ťažšie schádzali a odzr-
kadlilo sa to aj na výkone mužstva a na ko-
nečnom výsledku. Bola to naša jediná prehra 
na domácom trávniku. Ale ako som už spomí-
nal, s prístupom hráčom som bol počas celej 
súťažnej sezóny maximálne spokojný. Som 
rád, že pochopili moju filozofiu a i napriek 
svojim súkromným povinnostiam sa odda-
li futbalu. A priznám sa, že po poslednom 
stretnutí som sa tešil, že sme zažili takú vy-
darenú sezónu.“

? Čo boli podľa vás tie najdôležitejšie fak-
tory, ktoré sa podpísali pod postup Krás-

na?

„Dôležité bolo, že sme vhodne doplnili ká-
der. Disciplína, trénovanosť a nasadenie v 
stretnutiach boli asi tie najdôležitejšie uka-
zovatele. A v neposlednom rade, na Krásne 
sa vytvorila výborná partia, ktorá si krok za 
krokom išla za svojím cieľom. Celý náš herný 
prejav bol postavený na kolektívnom výko-
ne. My sme v jarnej časti nestratili na súpero-
vých ihriskách ani bod, čo bol tiež jeden z roz-
hodujúcich faktorov na našej ceste za postu-
pom. A napríklad, počas celej sezóny nám ani 
jeden hráč nestál kvôli žltým kartám, čo tiež 
o niečom hovorí. Akurát na jeseň sme opráv-
nene dostali jednu červenú kartu po nešťast-
nom zákroku v stretnutí v Návojovciach.“

? Krásno v minulosti patrilo medzi popred-
né kluby vo vyšších okresných futbalo-

vých súťažiach, dokonca hralo aj V. ligu. Čo bolo 
príčinou, že trvalo až osem futbalových ročníkov, 
kým postúpilo z najnižšej okresnej súťaže?
„Neviem sa k tomu s určitosťou vyjadriť, pre-
tože som bol počas týchto rokov mimo futba-
lového diania na Krásne. Podľa mňa na Krás-
ne v predchádzajúcich rokoch chýbal cieľ  
a ambície.“

? Myslíte si, že váš postup bude tým správ-
nym impulzom, ktorý oživí futbalové 

dianie v obci?
„Veľmi si želám, aby to tak bolo! Aj touto ces-
tou by som chcel vyzvať našich bývalých fut-
balových priaznivcov, a mali sme ich v minu-
losti dostatok, aby opäť začali chodiť na naše 

stretnutia. Futbal hráme predovšetkým pre 
nich a myslím si, že náš postup je prvotným 
signálom, aby nám opäť začali veriť. Futbal je 
v súčasnej dobe aj o sponzoroch. Doteraz nás 
spolu s obcou podporoval len jeden sponzor, 
za čo im ďakujem. Bol by som rád, keby na na-
šom futbalovom stánku pribudlo v nastávajú-
cej sezóne viac reklamných bannerov.“

? Jednou z podmienok štartu družstva 
mužov v I. triede majstrovstiev okresov 

je aj zaradenie jedného mládežníckeho družstva 
do dlhodobej súťaže. V opačnom prípade klub 
zaplatí pokutu 500 €...
„Krásno je jednou z mnohých obcí, kde v sú-
časnosti nemáme šancu postaviť mládežníc-
ke družstvo a zaradiť ho do dlhodobej sú-
ťaže. Pokúsime preto nadviazať spoluprácu  
s okolitými klubmi a mládežnícke družstvo si 
doslova požičiame. Pokuta je až ten posled-
ný variant.“

? Plánujete posilniť káder pred nastávajú-
cim ročníkom a na čo si trúfate v I. triede 

majstrovstiev okresov?
„Predbežne sme dohodnutí so štvoricou hrá-
čov, ktorí by mohli posilniť Krásno. Na novú 
súťaž sa všetci tešíme a pokiaľ všetko pôjde 
tak ako má, aj čo sa týka príchodu nových 
hráčov, dovolím si tvrdiť, že sa budeme po-
hybovať v prvej polovici tabuľky. A možno 
sa staneme aj prekvapením súťaže...(úsmev)“ 
 mp

Družstvo mužov OFK Krásno – víťaz VIII. ligy – II. triedy MO Partizánske v súťažnom ročníku 2016/2017 – horný rad zľava: Richard 
Vančo (fanúšik), Martin Mikloš (starosta), Marián Vančo (predseda OFK), Jozef Desát, Adam Magdolen, RadoslavKopčo, Martin 
Čabrák, Martin Šesták, Martin Šúlovský, Stanislav Záhradný, Oto Mikloš (tajomník OFK), Róbert Žiak st. (tréner), Anton Kašička (pok-
ladník), Marek Mozola ml. (fanúšik), dolný rad zľava: Ľuboš Bohunský, Peter Dragula, Marián Dragula, Róbert Žiak ml., Peter Záhrad-
ný, Milan Turček, Marek Mozola, Andrej Fraňo a Martin Pilip. Chýbajú Marián Ďuriš a Zoltán Hunka

Vladimír Tkáč opäť  
s majstrovským double!
Pod Zoborom sa rodí ďalšia zlatá futbalová 
generácia. Dorastenci FC Nitra sú po roku 
opäť najlepší na Slovensku v kategórii U19. 
Tvrdý boj o titul až do samého záveru súťaž-
ného ročníka 20016/2017 zvládli s bilanciou 
šestnásť víťazstiev, šesť remíz a štyri prehry. 
V dvadsiatich šiestich majstrovských stretnu-
tiach získali 54 bodov. Rovnaký počet síce 
získali aj druhé Michalovce, ale Nitrania mali 
lepšie vzájomné zápasy so Zemplínčanmi. 
Pod obhajobu titulu slovenského šampióna 
sa opäť výraznou mierou podpísal aj útoč-
ník Vladimír Tkáč (na foto) z Partizánskeho. 
„Obhajoba je vždy ťažšia. Každý súper 
sa na nás veľmi zodpovedne pripravoval  
a každý zápas nás stal veľa síl,“ priznal od-
chovanec FK Tempo Partizánske, ktorý sa so 
štrnástimi gólmi stal štvrtým najlepším strel-
com uplynulého ročníka I. ligy dorastencov 
U19. So svojím spoluhráčom z hrotu útoku 
Marekom Fábrym, ktorý s dvadsaťjeden zá-
sahmi ovládol súťaž kanonierov, Nitre doslo-
va vystrieľali titul. Veď nitriansky tím počas 
ročníka zaznamenal spolu 53 gólov. „Sezó-
na mi vyšla perfektne, odohral som kaž-

dý zápas a strelil nejaké góly. O to si titul 
viac vážim a ďakujem za každú poskyt-
nutú šancu,“ vyznal sa Vladimír Tkáč, ktoré-
ho služby si cenia pod Zoborom. Po trojroč-
nom hosťovaní si funkcionári FC v lete pre-
došlého roku zaviazali talentovaného útoč-
níka prestupom. „Zatiaľ je to len prestup 
medzi klubmi bez konkrétneho podpi-
su zmluvy. Uvidíme, ako sa situácia vy-
vinie do budúcna. V prvej polovici júna 
som však podpísal zmluvu so spoločnos-
ťou Football Service Agency, ktorá zastu-
puje aj hráčov ako Stoch alebo Hološko,“ 

prezradil Vladimír Tkáč, ktorému po návra-
te tímu mužov FC Nitra späť do Fortuna ligy 
na úkor VSS Košice bliká šanca na štart v naj-
vyššej slovenskej futbalovej súťaži mužov: 
„Pod trénerom Galádom som už absol-
voval zimnú prípravu. Máme spolu dobre 
vzťahy a určite sa pobijem o svoju šancu 
zahrať si najvyššiu slovenskú súťaž mu-
žov.“ Získaním slovenského titulu si futba-
listi nitrianskej devätnástky opäť vybojova-
li účasť vo finále Česko–Slovenského pohá-
ra, v ktorom v minulom roku triumfovali 4:1 
nad českým šampiónom AC Sparta Praha. Aj 
v tohtoročnej ôsmej edícii konfrontácie maj-
strov Slovenska a Česka sa situácia zopako-
vala spred roka. Nitrania uplynulý utorok 20. 
júna vo Frýdku-Místku pokorili pražskú Spar-
tu v jedenástkovom rozstrele v pomere 4:1, 
keď sa stretnutie v riadnom hracom čase 
skončilo bezgólovou remízou. Stretnutie 
sa v úmornej horúčave väčšinou odvíjalo 
medzi šestnástkami, keďže my aj sparťa-
nia sme zodpovedne bránili. Myslím si, že 
sme boli lepšie fyzicky pripravení, keďže 
niektorí hráči Spary dostali svalové kŕče,“ 

povedal po stretnutí Vladimír Tkáč, ktorý vy-
behol na trávnik v 46. minúte a v rozstrele zo 
značky bieleho bodu bol jedným zo štvorice 
úspešným exekútorov FC, keď v tretej sérii s 
istotou poslal loptu k pravej žrdi. Zverencov 
trénera Michala Kuruca čaká ešte jedna vý-
zva. Prvenstvom v slovenskej lige U19 si zno-
vu zabezpečili aj účasť v Lige majstrov. Pre-
stížnu súťaž UEFA Youth League si po prvý 
raz zahrali práve v roku 2016, kedy skonči-
li na štíte španielskej Malagy, no predvede-
ným výkonom rozhodne nesklamali. 
 mp

V Šimonovanoch 
turnaj dorastencov

Futbalový štadión ŠK Slovan Šimonovany bude v sobotu 1. júla miesto ko-
nania 2. ročníka futbalového turnaja dorastencov U19. Na podujatí sa pred-

staví účastník Majstrovstiev oblasti Prievidza ŠK Slovan Šimonovany a piatoligisti Družstev-
ník Nedožery-Brezany, Družstevník Jacovce a OFK Tovarníky.

r Program semifinále – sobota 1.7. o 14. h: Šimonovany – Tovarníky, o 15.15 h: Nedože-
ry-Brezany – Jacovce, o 16.30 h: slávnostné otvorenie turnaja, o 16.45 h: stretnutie o ko-
nečné 3. miesto, o 18. h: finále, o 19.30 h: vyhodnotenie turnaja.  mp

Gális na úvod deviaty
Na strelnici v Zbehoch sa uskutočnilo úvodné kolo I. slovenskej ligy v športovej streľbe z maloka-
librových zbraní. Mužskú kategóriu v streľbe z ľubovoľnej malokalibrovej pušky na šesťdesiat rán 
v ľahu vyhral s výkonom 583 bodov Marián Čáčik z ŠKP Bratislava pred druhým Jozefom Jelínkom 
(574 b) z ŠŠK Chrabrany a tretím Jozefom Širokým (573) z ŠSK Vištuk. Jeden z favoritov na medai-
lovú priečku Róbert Gális starší z ŠSK DaM Partizánske zaostal za papierovými predpokladmi a 
po položkách 91 – 94 – 90 – 90 – 94 – 93 obsadil s celkovým súčtom 552 bodov deviatu priečku. 
Súťaž juniorov vyhral s výkonom 546 bodov Róbert Gális mladší a súťaž dorasteniek Veronika To-
mová s nástrelom 538 bodov. Obaja reprezentanti ŠSK DaM Partizánske však nemali vo svojich 
kategóriách súperov. Na regulárnosťou priebehu súťaže dozeral hlavný rozhodca Vincent Kroč-
ka z Partizánskeho.

r MUŽI: 1. M. Čáčik (ŠKP Bratislava) 583 bodov, 
2. J. Jelínek (ŠSK Chrabrany) 574, 3. J. Široký (ŠSK 
Vištuk) 573, 4. Z. Schmidt (ŠŠK Bánov) 565, 5. V. 
Wollmann (ŠŠK Šaľa) 562, 6. M. Vašíček (SZTŠ 
Zbehy) 559, 7. J. Garaj (ŠŠK Piešťany) 559, 8. A. 
Helerová (ŠŠK Piešťany) 557, 9. Róbert Gális st. 
(ŠSK DaM Partizánske) 552, 10. P. Tóth (ŠSK Kajal) 
551, 11. F. Doboš (ŠŠK Piešťany) 543, 12. F. Bujka 
(ŠSK Kajal) 542, 13. Milan Dúbravka (ŠŠK Bánov-
ce n/B.) 535, 14. Ľ. Patrovič (ŠŠK Chrabrany) 528, 
15. Andrej Nociar (ŠSK DaM Partizánske) 526, 
16. J. Horník (ŠŠK Rumanová) 520.

r ŽENY: 1. I. Jahvodková 578 bodov, 2. B. Zá-
pražná (obe ŠSK Vištuk) 577, 3. M. Nemečková 
(ŠKP Bratislava) 563, 4. E. Sedláčiková (ŠŠK Pieš-
ťany) 547.
r JUNIORI: 1. Róbert Gális ml. (ŠSK DaM Parti-
zánske) 546 bodov.
r DORASTENKY: 1. Veronika Tomová (ŠSK DaM 
Partizánske) 538 bodov.
r DORASTENCI: 1. M. Okoličáni (Anschutz Kolta) 
549 bodov, 2. D. Štrbík 548, 3. A. Sedlák (obaja 
ŠK Vištuk) 542, 4. L. Mikuláš (Anschutz Kolta) 539. 
 mp

Baník Haláčovce-Otrhánky
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Olej si zlepšil osobný rekord   
Na otvorených majstrovstvách Čes-
ka v atletike v Třinci si slovenský re-
prezentant Matúš Olej z Brodzian 
zlepšil vo vrhu guľou osobný rekord 
pod holým nebom na 18,61 m. Re-
prezentant ŠK Dukla Banská Bys-
trica mal doteraz na konte najviac 
18,24 m z augusta 2015 z mítingu v 
Banskej Bystrici. Za svojím absolút-
nym maximom, ktoré zaznamenal  
19. februára tohto roku v  bratislav-
skej hale Elán, zaostal dvadsaťpäť-
ročný vrhač, ktorý bojuje o nominá-
ciu na II. ligu majstrovstiev Európy tí-
mov v Tel Avive, iba o päť centimet-
rov. Na českom šampionáte dosia-
hol Olejov sériu: 18,27 – x – 18,61 – 18,31 – x – 18,51 m. Víťazom v Třinci sa stal Tomáš Staněk, ktorý 
v druhej sérii vrhol 21,61 m. Hranicu 21 m potom prekonal ešte vo štvrtom pokuse.  (mp, zdroj: saz)

Tréner hádzanárok HK Sokol Richard Makýš: 
„Dokázali sme skĺbiť skúsenosť starších hráčok s dravosťou mladých dorasteniek“

? Priznajte, aké myšlienky vám vírili hlavou tesne po po-
slednom hvizde, po ktorom ste víťazstvom v Šuranoch 

premenili majstrovský mečbal a vybojovali ste si právo postupu 
do medzinárodnej interligy WHIL?
„V prvom rade som sa tešil z toho, akú radosť mali dievča-
tá a náš fanklub z dosiahnutého úspechu. A potom som sa 
vrátil v myšlienkach do roku 2012, keď sme s novým vede-
ním klubu začali ženskú hádzanú v Bánovciach stavať zno-
va na nohy...“

? Prekvapilo vás vaše vysoké víťazstvo v Šuranoch, ktoré 
boli obhajcom prvenstva v I. lige? Obyčajne takéto 

stretnutia bývajú nervózne a končia tesným rozdielom v skó-
re…
„Celý týždeň sme sa zodpovedne pripravovali na posled-
ný zápas. Dievčatá si verili a už pri úvodnom predstavova-
ní bolo vidieť, ako sa na zápas tešia. Podporované naším 
skvelým fanklubom predviedli kvalitný výkon a potvrdili, 
že prvenstvo im patrí zaslúžene. Konečné skóre len pod-
čiarklo našu hernú dominanciu nad minuloročným lídrom 
súťaže.“

? Až tri družstvá mohli pred posledným kolom pomýšľať 
na celkové prvenstvo. Očakávali ste tak vyrovnaný sú-

ťažný ročník s napínavou koncovkou? 
„Už na začiatku ročníka som povedal, že očakávam, tak 
ako sezóny predtým, veľkú vyrovnanosť. Nielen my, Inter 
a Hlohovec, ale aj Stupava a juniorky Michaloviec mali päť 
kôl pred koncom ligy šancu na prvenstvo. Tento fakt vplý-
val na dramatickosť súťaže a nútil družstvá k maximálnym 
výkonom.“

? Čo bolo podľa vás najväčšou zbraňou vášho družstva  
v konfrontácii s vašimi súpermi?

„Päť rokov spoločnej práce sa prejavilo na zohratosti družs-
tva, zlepšili sme obranu, ktorú podporili svojimi spoľahli-
vými výkonmi brankárky a ostali sme verní atraktívnej 
útočnej hre. A hlavne sme dokázali skĺbiť skúsenosť star-
ších hráčok s dravosťou mladých dorasteniek. Vytvorili 
sme výborný kolektív, ktorý fungoval nielen na ihrisku, ale 
aj mimo neho. To všetko boli naše najväčšie zbrane v po-
rovnaní so súpermi.“

? Vy ste sa ešte pred koncom súťažného ročníka, keď Bá-
novce okupovali prvú priečku a smerovali za triumfom, 

vyjadrili, že ste tento scenár očakávali až o rok neskôr. Čo vás 
viedlo k týmto úvahám?
„Súťaž sme nezačínali v optimálnom zložení. Pre materské 
povinnosti prerušila činnosť brankárka Michaela Kuchar-
čik a po niekoľkých zápasoch skončila aj Petra Vaňová. Po 
zraneniach a následných operáciách začínali hrať Hrubá, 
Bencová a Šipláková. Preto sme si dávali skromnejšie cie-
le a plánovali sme útok na špičku ligy až na ďalšiu sezónu.“ 

? Myslíte, že tento kolektív je pripravený na medzinárod-
nú súťaž?

„To ukáže samotná súťaž. Máme naplánovanú letnú prípra-
vu, ktorá by mala zlepšiť nielen hernú pripravenosť družs-
tva, ale hlavne kondičnú úroveň hráčok, ktorá je jedným  
z najdôležitejších predpokladov úspechu vo WHIL. My ne-
máme v tejto súťaži čo stratiť. Môžeme len prekvapiť a ja 

dúfam, že to bude prekvapenie pozitívne. Nakoľko nikto 
zo slovenských družstiev nevypadáva, môžeme sa v kľude 
sústrediť na jednotlivé zápasy a ukázať svoje schopnosti.“

? Nemrzí vás, že vaše talentované dorastenky a juniorky 
nedostali príležitosť v  reprezentačných výberoch Slo-

venska?
„To je vecou trénerov jednotlivých výberov, ktorí zodpo-
vedajú za nomináciu a následne za výsledky svojho družs-
tva. Mňa skôr mrzí, že našim dievčatám nebolo umožnené 
získať takzvané ostaršenia pred dvomi sezónami, keď som 
im chcel dať šancu zahrať si v prvej lige žien. V ďalšej sezó-
ne už Alžbeta Obstová a Karolína Matušincová patrili me-
dzi najlepšie strelkyne tejto súťaže, keď prekonali stogó-
lovú hranicu, čo zopakovali opäť aj v tomto ročníku. Som 
optimista a predpokladám, že účinkovanie vo WHIL otvo-
rí dvere do reprezentačných výberov viacerým hráčkam  
z nášho kádra.“

? Hrať interligu WHIL nie je len o hráčskom kádri, ale aj  
o finančnom zabezpečení. Máte vyrovnaný rozpočet na 

nasledujúcu sezónu? 
„Vďaka podpore mesta a záujmu sponzorov súťaž finan- 
čne zvládneme.“

? Jedným z klubov, ktorý sa práve aj kvôli nedostatku fi-
nancií odhlásil z WHIL, je susedný HK Slávia Partizánske. 

Súťaž tak prišla o medziokresné derby. Z Partizánskeho však vy-
chádzal impulz o možnej úzkej spolupráci s Bánovcami…
„K dnešnému dňu neprebehli žiadne oficiálne ani neoficiál-
ne jednania o prípadnej spolupráci s Partizánskym. Derby 
medzi týmito dvomi družstvami vždy zaplnilo halu a malo 
svoju hernú a aj spoločenskú úroveň. Nielen mne a hráč-
kam, ale hlavne fanúšikom oboch strán, budú tieto zápa-
sy chýbať. To je jeden z dôvodov, prečo prajem Partizánča-
nom, aby sa čo najskôr vrátili na stratené pozície.“

? Viete už teraz povedať, ktoré z hráčok posilnia káder? 
„Do kádra sa po materskej prestávke vráti brankár-

ka Michaela Kucharčik a do prípravy sa zapojí  aj spojka Do-
minika Országhová. A šancu dáme niektorým ďalším hráč-
kam z dorastu. Máme rozrobené aj príchody hráčok z iných 
klubov, ale pokiaľ nie je dohoda definitívna, o menách ne-
budem hovoriť. Naša filozofia zostáva rovnaká ako v mi-
nulosti. Kolektív budeme stavať na vlastných odchovan-
kyniach, ktoré budeme dopĺňať vhodnými typmi hráčok  
z iných klubov, schopnými stotožniť sa s podmienkami a fi-
nančnými možnosťami nášho klubu.“

? Kedy začínate s prípravou a kde by mala prebiehať?
„Dievčatá začínajú individuálne trénovať už prvého 

júla a na prvom spoločnom tréningu sa zídeme sedemnásteho 
júla. Nakoľko máme v Bánovciach ideálne podmienky na prí-
pravu, jej prevažná časť bude prebiehať v športovej hale. Vy-
užívať budeme aj plaváreň, futbalový štadión a okolité teré-
ny. V rámci prípravy odohráme niekoľko priateľských zápasov  
a máme naplánované zatiaľ dva turnaje – devätnásteho au-
gusta domáci turnaj O pohár partizánskej brigády Jana Žižku 
a o týždeň neskôr Memoriál Ernesta Brosku v Trenčíne.“  mp

Družstvo žien Hk Sokol RMK Bánovce nad Bebravou – horný rad zľava: Richard Makýš (tréner), Jana Bencová, Kristína 
Obstová, Alžbeta Obstová, Dominika Hanová, Petra Vaňová, Karolína Matušincová, Maroš Nagy ml. (vedúci družstva), 
stredný rad zľava: Miroslav Nagy (prezident klubu), Laura Bridová, Denisa Halmová, Iveta Rebrošová, Jana Srncová, 
Maroš Nagy st. (organizačný pracovník), dolný rad zľava: Martina Šipláková, Eliška Hrubá, Lucia Čížová, Martina Saka-
lošová, Lucia Chocinová a Alexandra Ráciková. Chýbajú Eva Turková a Barbora Mikulášová  Foto: Dušan Čaniga

Osemnásť víťazstiev, štyri prehry, gólové skóre 723:571 a 36 bodov. To je bilancia hádzanárok HK Sokol RMK Bánovce nad 
Bebravou, ktoré sa v súťažnej sezóne 2016/2017 stali majstrom I. ligy žien. Zverenkyne trénera Richarda Makýša si zároveň vy-
bojovali postup do medzinárodnej česko- slovenskej ligy WHIL. Naposledy Bánovce nad Bebravou figurovali v interlige v se-
zóne 2010/2011. O čerstvom úspechu bánovskej hádzanej sme sa rozprávali s dlhoročným trénerom Richardom Makýšom. 

Švecovej zlatý hetrik 
na šampionáte dorastu

Slovenský atletický šampionát dorastu v Dub-
nici nad Váhom sa niesol v znamení úspechov 
nádejí z nitrianskych klubov. V medailovej bi-
lancii triumfoval ŠK ŠOG so šiestimi zlatými, 
šiestimi striebornými a siedmimi bronzovými 

medailami pred AC Stavbár s bilanciou 6 – 1 – 
2. Na ďalších pozíciách v medailovom hodno-
tení skončili AK Spartak Dubnica nad Váhom (5 
– 7 – 8), Slávia ŠG Trenčín (4 – 5 – 1), ŠK Dukla 
Banská Bystrica (2 – 4 – 5), Slávia STU Bratislava 
(2 – 1 – 0) a AK ZŤS Martin (2 – 0 – 1). O triumf 
nitrianskeho ŠK ŠOG sa v individuálnych zápo-
leniach pričinili aj atléti a atlétky z okresu Par-
tizánske. Najúspešnejšou atlétkou republiko-
vých majstrovstiev sa s tromi zlatými medaila-
mi stala Andrea Švecová z Partizánskeho, kto-
rá pritom prvý rok patrí vekom ešte len do ka-
tegórie starších žiačok. O prvý triumf sa zveren-
kyňa Jozefa Šveca, ktorý je jej otcom, postarala 
v behu na 400 m. Svoje favoritky zdolala skve-
lým časom 56,91 s, ktorým si vylepšila osobné 
maximum o takmer päť sekúnd. „Po halových 
majstrovstvách Slovenska, kde som získala 
na štyristovke bronzovú medailu, ma vied-
la túžba tentoraz získať zlato. Keďže v hale 
sú štyri dráhy a môj čas stačil až do druhého 
rozbehu, nedokázala som si ustrážiť tem-
po, pretože moje najväčšie súperky bežali 
v rozbehu predo mnou. Teraz to však bolo 
iné. Na tieto preteky som bola dokonale pri-
pravená psychicky aj fyzicky. Pomohlo mi aj 
to, že v dráhe hneď vedľa mňa bežala halo-
vá víťazka, čo ma donútilo držať s ňou tem-
po počas prvých dvesto metrov. Z posled-
nej zákruty som vybiehala ako prvá a pod-
ľa dohody s ocinom som uvoľnila tempo na 
tridsať metrov a potom som už len došprin-
tovala do cieľa. Výsledný čas ma príjemne 
prekvapil, pretože som si trúfala na hranicu 

päťdesiatosem sekúnd. Chcem sa poďako-
vať nadácii Talenty Novej Európy za podpo-
ru aj v tomto súťažnom roku,“ povedala An-
drea Švecová, ktorá víťazným časom splnila li-
mit na Európsky olympijský festival mládeže v 

Györi i limit IAAF na tohtoročné majstrovstvá 
sveta do 17 rokov v Nairobi. Ani na jednom po-
dujatí však pre jej mladý vek nemôže štartovať. 
Zlaté ťaženie Švecovej pokračovalo v štafete na 
4 x 100 m, kde spolu s Lenkou Kovačovicovou, 
Natáliou Lehockou a Emmo Zapletalovou zví-
ťazili v čase 48,30 sekundy. Na druhý deň žiač-
ka Gymnázia Partizánske zavŕšila zlatý hetrik 
prvenstvom vo švédskej štafete na 100 – 200 
– 300 – 400 m, kde nitrianske kvarteto v rov-
nakom zložení vytvorilo s časom 2:14,82 minú-
ty nový slovenský rekord dorasteniek, pričom 
Švecová bežala tristometrový úsek. Doterajšie 
maximum 2:15,89 minúty patrilo z roku 2014 
štvorici trnavskej Slávie. Medaily sa na majs-
trovstvách Slovenska dočkala aj Partizánčan-
ka Dominika Hubková, ktorá si na 5000 m 
chôdze v osobnom rekorde 28:21,28 sekundy 
dokráčala pre kov bronzového lesku. Osobné 
limity si vylepšili aj ďalšie dve atlétky z Parti-
zánskeho. V behu na 200 m skončila Katarína 
Ištvánová v čase rovných 27 sekúnd dvanásta 
a na štyristovke cez prekážky Simona Lacko-
vičová (1:08,66 min) obsadila siedme miesto. 
Obe štartovali aj na hladkej štyristovke, kde 
Ištvánová (1:01,35 min) skončila štvrtá a Lacko-
vičová v novom osobnom limite 1:02,34 minú-
ty obsadila piatu priečku. Na štart šesťdesiatky 
sa zo šprintérok postavila Katarína Mišový-
chová z Partizánskeho, ktorá s časom 13,47 su-
kundy skončila sedemnásta a v skoku do diaľky 
Philipp Charles Ručka z Chynorian obsadil s 
výkonom 563 cm jedenáste miesto.
  Text: mp, foto: Vladimír Ištván

Néč-Lapinová s Dvončom medzi svetovou triatlonovou elitou

Kanaďan Lionel Sanders sa v hlavnej kategórii 
mužov stal víťazom The Championship 2017, ne-
oficiálneho svetového šampionátu v strednom 
triatlone, ktorý sa konal v Šamoríne-Čilistove. 
Dvadsaťosemročný rodák z Windsoru v štáte On-
tario zvládol predpísané objemy 1,9 km plávanie 
– 90 km cyklistika - 21,1 km beh vo výslednom 
čase 3:40:03,7 h. Druhý skončil Nemec Sebas-
tian Kienle (3:41:46,1) a tretí jeho krajan Michael 
Raelert (3:45:34,6). Najlepší zo Slovákov Richard 
Varga, ktorý absolvoval svoju premiéru v tejto 
kategórii triatlonu, obsadil jedenástu priečku. 
Za víťazným Sandersom zaostal o 18:43,1 min. 
Na prestížne preteky, ktoré sa konali v známom 
šamorínskom multišportovom komplexe x-bio-
nic® sphere, sa pred rokom kvalifikoval aj Miro-
slav Dvonč z Partizánskeho. Reprezentant klubu 
Triatlon Team Nereus Žilina, štartujúci v kategórii 

mužov od 40 do 45 rokov vyplával v čase 37:51,6 
minúty na 42. pozícii, no treťou najrýchlejšou jaz-
dou na bicykli (2:14:17,2 h) sa predral štartovým 
poľom na deviate miesto. V polmaratóne zabe-
žal dvadsiaty tretí čas 1:45:53,8 hodiny, čo mu 
v konečnom sumáre (4:45:58.4 h) vynieslo v sil-
nej konkurencii 129. miesto v absolútnom po-
radí svetovej triatlonovej špičky. Zároveň osem-
nástu priečku vo svojej vekovej kategórii, kde 
bol druhým najlepším Slovákom. „Plávanie vo 
vodnom diele Gabčíkovo bolo pre mňa utrpe-
ním kvôli silným prúdom, no hlavne mi nevy-
hovuje štart z vody. Prvé depo bolo od vody 
dosť ďaleko, čomu zodpovedajú aj časy v ňom 
strávené. Cyklistika je mojou najobľúbenej-
šou disciplínou a patrične si ju užívam. Prvé 
kilometre som si hľadal pozíciu a rytmus. Keď 
som sa dostal do tempa s najťažším možným 

prevodom, postupne som začal obiehať mo-
jich súperov. Viac ako tridsaťstupňová horú-
čava sa však začala prejavovať už počas cyk-
listiky, len málokedy sa počas nej potrebujem 
schladzovať. A bežať v nej polmaratón bolo 
hotové peklo. Aj napriek tomu som si oproti 
minulému roku zlepšil čas na tejto trati o päť 
minút. Nielen ja, ale aj môj tréner bol s mo-
jím výkonom spokojný. Urobil som maximum  
a to je pre mňa najdôležitejšie,“ zhodnotil svoj 
štart na polovičnom ironmane Miroslav Dvonč, 
ktorý dobehol do cieľa za bývalým futbalovým 
reprezentantom Filipom Šebom, ktorý s časom 
4:45:24,3 hodiny skončil v kategórii mužov od 
30 do 34 rokov trinásty. V ženskej kategórii sa z 
víťazstva tešila Britka Lucy Charlesová (4:13:59,1 
h), striebro zobrala Austrálčanka Annabel Luxfor-
dová (4:14:33,3 h) a bronz patrí kanadskej favo-
ritke Heather Wurteleovej (4:15:36,5 h). Najlep-
šou spomedzi Sloveniek bola Kristína Néč-La-
pinová z Bánoviec nad Bebravou. Ôsma prete-
kárka v poradí z nedávnych majstrovstiev Európy 
v strednom duatlone v nemeckom St. Wendeli 
skončila v absolútnom ženskom poradí dvad-
siata druhá v čase 4:51:05,5 hodiny, ktorý me-
dzi profesionálkami znamenal pätnástu prieč-
ku. „Bola to pre mňa česť postaviť sa na štart 
medzi profesionálky tohto športu ako jediná 
Slovenka. Plávanie bolo celkom slušné vďaka 
Nemke Schwalbe, s ktorou sme odbicyklova-
li úsek taktiež na jednej úrovni a aj polmara-
tón sme spolu bežali plece vedľa pleca. A tak 
sme aj dobehli do cieľa držiace sa za ruky. Ďa-
kujem všetkým za povzbudzovanie,“ pove-
dala po pretekoch Kristína Néč-Lapinová, kto-
rá na všetkých troch úsekoch dosiahla pätnáste 
časy v poradí – plávanie (36:48.9  min), cyklisti-

ka (2:29:43.8 h) a beh (1:38:27,6 h). V Šamoríne 
sa štartovalo viacero prominentných pretekárov. 
Dvojnásobný olympijský víťaz Brit Alistair Brown-
lee šampionát nedokončil. Ďalší zo špičkových 
svetových protagonistov olympijského triatlo-
nu Juhoafričan Richard Murray finišoval na pia-
tom mieste. Medzi aktívnymi účastníkmi podu-
jatia bol aj prezident Bahrajnského olympijské-
ho výboru a zároveň bahrajnský šejk Nasser bin 
Hamad al Chalifa, ktorý v minulosti patril medzi 
špičkových bežeckých vytrvalcov. Tridsaťročné-
ho člena bahrajnskej panovníckej rodiny na tra-
ti bežeckej časti triatlonových pretekov dopre-
vádzal na bicykli jeden z členov jeho ochranky.  
 (mp, zdroj: stú)

Bánovčanky v úvode preverí 
český šampión

V spoločnej medzinárodnej česko-slovenskej súťaži v hádzanej žien WHIL sa v sezóne 
2017/2018 takisto ako v predchádzajúcej predstaví trinásť tímov. Zmena v počte účastní-
kov nastala v oboch krajinách. Na českej strane pribudol nováčik HK Hodonín, na sloven-
skej opustili súťaž HK Slávia Partizánske, ŠKP Bratislava a na interligovú mapu sa vrátil HK 
Sokol RMK Bánovce nad Bebravou. V 16. ročníku interligy bude účinkovať osem českých  
a päť slovenských klubov. Neúčasť Partizánskeho, ktoré sa prihlásilo do I. ligy žien, bola zná-
ma už dlhšie. Napokon v menoslove účastníkov chýba aj ŠKP Bratislava, ktorý v uplynulom 
ročníku uzatváral poradie bez zisku bodu. V porovnaní s predchádzajúcou edíciou sa počet 
zúčastnených družstiev nezmenil. Bánovce nad Bebravou sa ako aktuálny víťaz I. ligy žien 
vracajú do WHIL po šiestich rokoch. Zatiaľ naposledy v nej účinkovali v súťažnom ročníku 
2010/2011, keď si vybojovali bronz. Na aktíve klubov WHIL v Brne vyžrebovali novú sezó-
nu. V 1. kole interligy 2017/2018, ktoré je na programe v prvý septembrový víkend (2.-3. 9.), 
sa úradujúci majstri oboch krajín stretnú s nováčikmi. Obhajca celkového prvenstva Iuven-
ta Michalovce privíta HK Hodonín, kým Bánovce budú hostiť českého šampióna DHK Ba-
ník Most.

r Program 1. kola WHIL 2017/2018 (2.-3. 9.): HK Sokol RMK Bánovce nad Bebravou – DHK 
Baník Most, Iuventa Michalovce – HK Hodonín, Sokol Písek – HK Slovan Duslo Šaľa, SHK Ve-
selí nad Moravou – HK AS Trenčín, DHK Zora Olomouc – DHC Sokol Poruba, DHC Slavia Praha 
– HC Zlín a Bemaco Prešov – voľno.  (mp, zdroj: szh)Miroslav Dvonč

Kristína Néč-Lapinová s Ulrike Schwalbe (vpravo) 
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