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���KULTÚRNE LETO 2013 V PARTIZÁNSKOM

Program na júl, augusta, september (str. 4)

��Talentovaná mládež 2013 (str. 5)

���Kto si rozdelí výhru 500 eur v tipovacej súťaži

ŠŤASTNÁ SEDMIČKA? (str. 9)

Pokus o rekord bol preložený
Hoci sa mesto Partizánske dôkladne pripravovalo na pokus o re-

kord, jeho plány v stredu 26. júna nakoniec nevyšli. Očakávanú ak-

ciu Deň mladých prekazilo počasie a program podujatia museli or-

ganizátori preložiť. Partizánčania sa tak o slovenský rekord v hro-

madnom tancovaní choreografi e gangnam style pokúsia začiat-

kom septembra. Spolu s náhradným termínom sa mení aj miesto 

konania rekordu. Bude ním Námestie SNP v Partizánskom.

Podujatie ŠŠŠ 
tentoraz na Štrkovci

Už po šiesty raz spojili svoje sily poslanci a členovia VMČ Šimo-

novany, Štrkovec a Šípok v Partizánskom a pripravili pre vás špor-

tovo-zábavné podujatie pod názvom ŠŠŠ. Tento rok sú organizá-

tormi Štrkovčania, ktorí vás pozývajú v sobotu 6. júla do areálu 

ZŠ Rudolfa Jašíka na Obuvníckej ulici. Tu sa od 15. hodiny začne 

odvíjať pestrý program. Budú to jednak športové zápolenia vo fut-

bale, volejbale i fl orbale, ale aj kopanie jedenástok, či preťahova-

nie lanom. Hlavným bodom programu je opäť súťaž vo varení gu-

lášu o rád zlatej varešky a súťaž o najchutnejší babičkin koláč. Or-

ganizátor nezabudol ani na hudobný a tanečný program. V dobrej 

nálade môžete na akcii ŠŠŠ zotrvať až do 24. hodiny!
Z troch predložených všeobec-

ne záväzných nariadení bolo ako 

prvé, na základe skúseností z jeho 

praktickej aplikácie, aktualizova-

né VZN o prenájme pozemkov vo 

vlastníctve mesta. Eliminuje nap-

ríklad aj negatívny dopad za ná-

jom pozemkov na sídlisku Luhy I, 

ktoré sa vyčlenilo mimo kategó-

rie centra mesta. Poslanci schváli-

li aj vymedzenie trhových miest v 

rámci ďalšej aktualizácie VZN a po 

dodatočnej úprave na podnet po-

slankyne Márie Jančovej aj aktuali-

záciu VZN, v ktorom sa menia ná-

ležitosti v príspevku na prepravnú 

službu. Využívať túto dobrovoľnú 

sociálnu službu nad rámec záko-

na umožní mesto napriek zvýše-

niu ceny od poskytovateľa aj po-

berateľom starobných dôchodkov 

nad 70 rokov bez sociálnej odká-

zanosti. Do akej miery zaťaží roz-

počet mesta, nedokáže radnica 

odhadnúť. 

Z prítomných 22 poslancov sa 

dvaja zdržali hlasovania o VZN, 

ktorým sa mení názov verejné-

ho priestranstva - parku za výš-

kovou budovou na Námestí SNP. 

Jeho pomenovaním na Park J. A. 

Baťu vyjadrí mesto vzťah k svoj-

mu zakladateľovi. V súvislosti s 

týmto priestorom uvažovali nah-

las poslanci J. Krasula a M. Hazu-

chová nad vizitkou, ktorú vysiela 

vzhľadom a okolím nepopulárna 

výšková budova. 

Šesť mestských organizácií 

predložilo poslaneckému zbo-

ru výročné správy o minuloroč-

ných hospodárskych výsled-

koch. Vydavateľstvo Tempo v mi-

nulom roku investovalo do mo-

dernizácie televízneho štúdia, 

Júnová schôdza Mestského zastupiteľstva v Partizánskom
Modernizácia, ústretovosť, úcta k minulosti

Priebeh rokovania mestského parlamentu možno charakterizovať aj týmito slovami. Na jeho 

začiatku  ospravedlnil primátor Jozef Božik neúčasť poslankyne NR SR Márie Janíkovej, i zástup-

cov bezpečnostných zložiek – Hasičského a záchranného zboru i Obvodného oddelenia PZ v Par-

tizánskom, ktoré nasadili svoje kapacity do pátracej akcie po nezvestnej mladej žene zo Skačian. 

Napokon, nástrahami leta, bezpečnosťou občanov a hospodárnym nakladaním s mestským ma-

jetkom sa zaoberalo aj v poradí 16. riadne zasadnutie zastupiteľstva, konané 25. júna.

(Pokračovanie na str. 3)

Opýtajte sa detí, na čo sa najviac tešia v júni a odpoveď bude asi 

u väčšiny z nich rovnaká. Ak to nie je koniec školského roka, dozaista 

je odpoveďou Cesta rozprávkovým lesom. Pravidelne sa na ňu teší 

mnoho malých návštevníkov. Tento rok im ju ale počasie nedopria-

lo v riadnom termíne, a tak jej organizátori určili nový čas a miesto. 

Rozprávkový svet otvoril svoje brány v predposlednú júnovú nede-

ľu. Na Letisku v Malých Bieliciach tam na malých návštevníkov čakali 

viaceré rozprávkové bytosti.

Rozprávkové letisko

Foto: MTP Foto: Alena Borszéková

(Pokračovanie na str. 5)

Chvíľa, na ktorú sa toľko ča-

kalo, nadišla! Po strastiplnej ces-

te a zdĺhavej rekonštrukcii sa 

klienti a zamestnanci Domova, 

mestskej neziskovej organizá-

cie, predsa len dočkali. Ofi ciálne 

otvorenie objektu na Nádražnej 

ulici v Partizánskom sa uskutoč-

nilo 28. júna pri príležitosti 10. 

výročia vzniku tejto mestskej or-

ganizácie. Pri slávnostnom pre-

strihnutí pásky asistovali primá-

torovi Jozefovi Božikovi poslanci 

NR SR Mária Janíková a Jaroslav 

Baška. Na otvorení nechýbali ani 

poslanci mestského zastupiteľ-

stva, pracovníci MsÚ, mestských 

organizácií a všetci tí, ktorí sa 

podieľali na tom, aby zariadenie 

sociálnych služieb mohlo uzrieť 

svetlo sveta. 

Financovanie projektu a proces 

rekonštrukcie totiž ani zďaleka ne-

pripomínali prechádzku ružovou 

záhradou. V priebehu roka 2011 

sa 35 klientov Domova, n.o., pre-

sťahovalo do náhradných priesto-

rov Nemocnice s poliklinikou v Par-

tizánskom. Do vynoveného zaria-

denia sa vrátili takmer po dvoch ro-

koch. Do neľahkého obdobia sa vo 

svojom príhovore vrátil aj primátor 

Jozef Božik: „Keď mesto Partizánske 

podpísalo zmluvu v súvislosti s ne-

návratným fi nančným príspevkom 

z Európskej únie, nebolo to jedno-

duché obdobie. Vtedy sme si uvedo-

movali, že celý projekt má veľké rizi-

ká. Dodávateľ mal tiež svoje limity, 

a aj tieto limity boli prekážkou toho, 

aby stavba bola odovzdaná načas.“ 

Rekonštrukcia Domova, n.o., stála 

takmer 1,8 milióna eur. Mesto Par-

tizánske investovalo do realizácie 

projektu viac ako 380 tisíc eur, no 

výsledok je podľa primátora obdi-

vuhodný. Novému šatu sa teší aj 

jeho riaditeľka Petra Zubatá: „Re-

konštrukcia trvala dlho a bola ná-

ročná, ale sme konečne tu. Sme spo-

kojní, že sme sa konečne mohli pre-

sťahovať a myslím si, že sa tu páči aj 

klientom.“

Domov, n.o., je kombinované za-

riadenie sociálnych služieb s kapaci-

tou pre 87 klientov. Starostlivosť po-

skytuje pobytovou formou na dobu 

neurčitú. 

 Martina Petrášová

Nový DOMOV bude domovom pre 87 klientov

Viac o slávnostnom otvorení zaria-

denia sociálnych služieb nájdete v re-

portáži MTP už túto stredu!

Prázdniny zaliate slnkom, vodou, 

dobrou náladou a zážitkami

praje všetkým školákom redakcia
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Mestská polícia v Partizánskom 
od 19. do 25. júna 2013

��MsP zasiahla do nemiestne-

ho správania sa Rómov na Náb-

režnej ulici niekoľkokrát. Dňa 

20. júna upozornila opakovane 

veľké množstvo Rómov pri do-

moch č. 205 a č. 204 na rušenie 

nočného pokoja, iných hlučne 

sa správajúcich vykázala z par-

ku v blízkosti kostola. Na druhý 

deň v spolupráci so zložkami 

štátnej polície riešila na Náb-

režnej ulici hromadnú bitku.

�� Nočný pokoj narúšali skupin-

ky mladých ľudí, osoby bez prí-

strešia i zákazníci prevádzok. MsP 

v priebehu víkendu vyriešila se-

dem priestupkov proti verejné-

mu poriadku rušením nočného 

pokoja týkajúcich sa prevádzok.

�� Mestskí policajti zadržali 

troch chlapcov, ktorí rušili noč-

ný pokoj na Ulici gen. Svobo-

du, prevracali nádoby na sme-

ti a znečistili motorové vozid-

lo vykonaním osobnej potreby. 

Jednému z nich uložili bloko-

vú pokutu. Iných mladých ľudí 

upozornili na hlučné správanie 

opakovane v blízkosti domu č. 

1030 na Veľkej okružnej, ďal-

ších na Obuvníckej ulici, ktorí 

spôsobovali hluk tlačením čas-

ti stola po ceste. Pri kontrole 

mesta v skorých ranných hodi-

nách spozorovala hliadka troch 

chlapcov a jedno dievča pohy-

bujúcich sa smerom ku kostolu. 

Jedna z osôb, ktorá začala trhať 

kvety pred budovou SPŠ, bola 

zadržaná a vyzvaná, aby v ko-

naní nepokračovala a predloži-

la osobné doklady. Po ignoro-

vaní výziev bola osoba z Čere-

nian predvedená na oddelenie 

mestskej polície. Dohru na od-

delení mestskej polície mal aj 

prípad, ktorý MsP preverila na 

základe matky jedného zo zadr-

žaných. Maloletý sedel v krčme 

v nočných hodinách a odmietal 

sa vrátiť domov. On aj jeho ka-

maráti boli odovzdaní zákon-

ným zástupcom. Na oddelenie 

mestskej polície bol predve-

dený za pomoci donucovacích 

prostriedkov aj muž rušiaci noč-

ný pokoj a ignorujúci výzvy prí-

slušníkov MsP. Dychová skúška 

mala pozitívny výsledok. O dcé-

re pod vplyvom alkoholu infor-

movala MsP jej otca. Hliadkou 

nájdené 14-ročné dievča v noč-

ných hodinách na verejnom 

priestranstve odišlo domov 

z oddelenia mestskej polície 

v sprievode svojich rodičov...

�� Hliadka mestskej polície pre-

viezla k lekárovi jedného z akté-

rov bitky. K incidentu s fyzickým 

napadnutím došlo medzi dvoma 

bratmi  v dome na Horskej ulici. 

�� Z opusteného domu vo 

Veľkých Bieliciach hliadka 

vykázala troch bezdomovcov 

silno pod vplyvom alkoholu. 

Osoby bez domova znečisti-

li verejné priestranstvo aj za 

budovou na Ulici gen. Svo-

bodu. Po výzve hliadky ne-

poriadok po sebe upratali 

a miesto opustili. Mestskí po-

licajti vstupovali do konania 

bezprizorných opakovane.

�� MsP preverila telefonické 

oznámenie o pohybe podoz-

rivých osôb v Návojovciach. 

Osoby vnikli neohlásene do 

rodinného domu a neodbyt-

ne ponúkali na predaj „liečivé“ 

lampy a matrace. MsP vykonala 

okamžite kontrolu inkrimino-

vaného miesta a následne ce-

lého mesta. Vyzvala občanov 

prostredníctvom mestského 

rozhlasu, aby neumožnili vstup 

do svojich domov alebo by-

tov podvodníkom, ktorí mohli 

podviesť a okradnúť najmä sta-

rých a bezvládnych ľudí.

�� V čase konania rybárskych 

pretekov preverila MsP podoz-

rivých Rómov pohybujúcich sa 

okolo zaparkovaných vozidiel.  

��Dve hodiny po polnoci pre-

verila MsP na základe telefo-

nického oznámenia podozri-

vého muža pohybujúceho sa 

pred domom na Malinovského 

ulici. Muž sa nevedel udržať na 

vlastných nohách. Hliadka zis-

tila jeho meno a bydlisko a od-

viedla ho k rodičom.

�� V jednom z horúcich dní 

MsP v spolupráci s Hasičs-

kým a záchranným zborom 

v čase výpadku elektrickej 

energie na území mesta vy-

slobodila osobu zo zastave-

ného výťahu.

��Vodičke, ktorá motorové vo-

zidlo zaparkovala na verejnej 

zeleni na Ulici gen. Svobodu, 

uložila hliadka blokovú pokutu 

vo výške 30 €.

�� Počas nočnej kontroly 

mesta zistili príslušníci mest-

skej polície, že je na Horskej 

ulici otvorená garáž. Maji-

teľ si objekt po vyrozumení 

zabezpečil, k protizákonnej 

činnosti nedošlo.

�� Vďaka poctivej nálezkyni, 

obyvateľke domu č. 1014/13 

na Malej okružnej, bol majite-

ľovi vrátený mobilný telefón, 

ktorý priniesla na oddelenie 

mestskej polície.

 Spracovala: Mária Rapková

Príčinou požiaru, ktorý sa 

vznietil 20. júna popoludní v 

činžiaku na Mostovej ulici vo 

Veľkých Bieliciach (na foto), 

bolo neopatrné zaobchádzanie 

s otvoreným ohňom. Pri jeho 

likvidácii Jednotkou HaZZ z Par-

tizánskeho bolo z činžiaku eva-

kuovaných päť osôb. V ten istý 

deň o 17. hodine boli hasiči a 

záchranári požiadaní o otvore-

nie bytu, z ktorého sa neozýva-

la chorá pani. Nakoniec sa s ňou 

podarilo skontaktovať. Bola 

mimo bytu, a preto ho nemuse-

li otvárať násilím. Roj včiel opäť 

ohrozoval personál a klientov 

detských ambulancií na Hrnčí-

rikovej ulici v Partizánskom. Ha-

siči roj likvidovali 22. júna ráno 

po 8. hodine. Na Mostovú ulicu 

vo Veľkých Bieliciach mali opä-

tovný výjazd 25. júna po 16. ho-

dine. Požiar vchodových dve-

rí do bytu spôsobilo úmyselné 

zapálenie horľavej látky. 

  -r-  

 Foto: HaZZ Partizánske Kradol v Prievidzi
Obvineniu z prečinu krádeže čelí od 22. júna 31-ročný Partizán-

čan. V predošlú noc sa v Prievidzi na Necpalskej ceste vlámal do 

odstaveného vozidla značky Peugeot Boxer, z ktorého si privlast-

nil príklepovú vŕtačku a karbobrúsku. Majiteľ vyčíslil škodu na 400 

eur. Obvinený môže stratiť slobodu až na dva roky.

 KR PZ v Trenčíne

Nové oddelenie 
dokladov zbraní a streliva

Okresné riaditeľstvo PZ v Bánovciach nad Bebravou začína 3. júla 

2013 so skúšobnou prevádzkou oddelenia dokladov zbraní a streli-

va OR PZ Trenčín, vysunuté pracovisko Bánovce nad Bebravou. Kan-

celária bude zriadená v budove Obvodného úradu Bánovce nad 

Bebravou, Nám. Ľ. Štúra, 1. posch., č. d.  108. Stránkové dni v skú-

šobnej prevádzke budú pre verejnosť v dňoch: 3. júla, 17. júla, 7. 

augusta a 21. augusta 2013 v čase od 13. do 16. hodiny.

Po vyhodnotení skúšobnej prevádzky budú od september 2013  

stránkové dni v každú prvú a tretiu stredu v mesiaci v čase od 13. 

do 16. hodiny.

Hasiči v akcii

V dňoch 19. a 20. júna 2013 sa primátor Jozef Božik stretol s členmi 

dvoch poradných zborov – členmi Mládežníckeho parlamentu a Ra-

dou starších mesta Partizánske. Poďakoval im za občiansku a brigád-

nickú aktivitu vo zveľaďovaní nášho mesta a informoval ich o ďalšom 

rozvoji mesta a podujatiach v roku 75. výročia jeho založenia. 

Primátor mesta oboznámil mladých ľudí a seniorov svojich po-

radných zborov s novokoncipovanou Kartou mesta Partizánske, 

ktorú môžu využiť pri zľavách na rôznych podujatiach a cestova-

ní autobusmi mestskej hromadnej dopravy nielen v našom meste. 

Študenti z mládežníckeho parlamentu primátora informovali o svo-

jich aktivitách, medzi ktorými sú aj stretnutia s členmi mestskej or-

ganizácie Jednoty dôchodcov Slovenska, s ktorými si už zahrali pe-

tang. Vo vzájomných stretnutiach chcú pokračovať v júli t. r. Medzi-

generačnými hrami. Ešte predtým pomáhali pri zabezpečovaní ak-

cie Na kolesách proti rakovine, v lete chcú pokračovať v revitalizá-

cii detských ihrísk a opäť pripraviť turnaj v plážovom volejbale na 

kúpalisku Dúha. Zapojili sa tiež do podujatia Objatie zadarmo, do 

kampane pod názvom Bez nenávisti na internete a pripravia pozná-

vacie zájazdy.   

Seniori z Rady starších sú ochotní brigádnicky pomôcť pri budo-

vaní petangového ihriska v mestskom parku pri Hrnčírikovej ulici. 

Svojou účasťou podporili aj podujatia, ktoré pre obyvateľov i star-

ších spoluobčanov pripravilo mesto. V tom období sa pripravova-

li na úspešné reprezentovanie mesta na krajskej a VIII. športovej 

olympiáde dôchodcov. Na stretnutí vyjadrili svoje postrehy a pripo-

mienky k životu v meste. Najviac ich mrzí znečisťovanie parkov a ve-

rejných priestranstiev, zlá kvalita chodníkov a bezohľadnosť nedis-

ciplinovaných vodičov v meste. (krb)

Mladí ľudia a seniori v meste nezaháľajú

Bánovce majú ďalšieho novokňaza
Nie tak dávno bol vysvätený za kňaza rodák z Bánoviec nad Beb-

ravou Andrej Filin. Už v tom čase diakonské svätenie prijal aj ďalší 

Bánovčan – Lukáš Kutiš. Prešiel rok a Lukáš sa takisto stal kňazom. 

Kňazské svätenie prijal od biskupa Viliama Judáka v nitrianskej Ka-

tedrále sv. Emeráma v sobotu 15. júna. V nedeľu 23. júna slávil svoju 

primičnú svätú omšu vo farskom Kostole Najsvätejšej Trojice v Bá-

novciach nad Bebravou. Počas tejto slávnosti vystúpil so svojím prí-

hovorom a poďakovaním aj primátor mesta Marián Chovanec. An-

drej Filin v homílii zdôraznil význam kňazstva, pripomenul, že byť 

kňazom nie je iba povolanie, ale predovšetkým poslanie. V závere 

slávnosti vyslovil veľké poďakovanie a dal svoje novokňazské po-

žehnanie predstaviteľom cirkevného života, rodičom, celej rodine, 

známym, kamarátom a všetkým farníkom. Slávnostnú atmosféru 

dotvárali svojím spevom aj členovia mládežníckeho spevokolu. 

 Marek Kasala

Klub spoločenských orga-

nizácií patril 20. júna jubilan-

tom. Svoj krásny vek oslávilo 

46 seniorov, ktorí sa stretli aj 

napriek horúcemu počasiu. 

So sebou si priniesli dobrú ná-

ladu a množstvo spomienok.

Receptov na dlhove-

kosť mali viacero, no je-

den z nich bol priam uš-

ľachtilý: „Keď človek 

pracuje, aj jeho telo je 

vypracované, a potom 

vydrží aj ten život,“ pre-

zradil 80-ročný Ján Be-

ňačka. Takýmto zrnkom 

múdrosti sa možno tiež 

inšpirovali jeho vrstovní-

ci: Ján Bánovský, Margi-

ta Gajdošová, Magdalé-

na Hesková, Anna Hoff -

manová, Anna Madová, 

Anna Majtényiová, Milan 

Neština, Július Šelmeci, 

Libuša Šelmeciová, Ire-

na Šimnová, Ján Valášek, 

Rudolf Zbonka a Anna 

Zvalová, ale aj tí o päť ro-

kov starší: Anna Bezáko-

vá a Hedviga Imrichová.  

Všetci si už v živote veľa prežili 

a každý bol na niečo hrdý. Se-

demdesiatročná Emília Mlyná-

rová je pyšná na svoje tri dcé-

ry, ktoré jej dali sedem krás-

nych vnúčat. Hrdosť na rodinu 

Jubilanti oslavovali
Recept na dlhovekosť 
aj porozumenie medzi generáciami

pravdepodobne cítia aj ďalší se-

demdesiatnici: Vladislav Bančák, 

Jozef Božik, Rudolf Dian, Ján Ja-

kuba, Alojz Jančich, Anton Junas, 

Amália Martišková, Emília Mly-

nárová, Ján Pažický, Anton Švec 

i Juliana Valachová. Všetkým ju-

bilantom spríjemnil oslavu spe-

vácky súbor Jeseň a zablahoželať 

im prišiel primátor mesta Jozef 

Božik. Zároveň im poďakoval za 

záchranu nemocnice, čo sa po-

darilo aj vďaka ich podpisom. 

Popritom sa zamysleli nad me-

dzigeneračným porozumením. 

Podľa 75-ročnej Izabely Klučia-

rovej by mali byť mladí ľudia 

ohľaduplnejší voči starším 

a nerobiť si z nich posmech. 

Tak by vzťahy medzi 

pokoleniami určite 

fungovali lepšie. S tým 

môžu len súhlasiť ďalší 

oslávenci v jej veku: Ján 

Cíger, Rozália Červeňan-

ská, Ján Habala, Alžbe-

ta Chocholová, Paulína 

Chrenková, Ladislav Ja-

náč, Štefan Jaššo, Katarí-

na Kosorínová, Anna Lač-

ná, Dušan Ľupták, Věra 

Manová, Stanislav Mikuš-

ka, Eva Podobová i Anna 

Slabeyová.

Na stretnutie jubilan-

tov prišli aj naši najstarší: 

91-ročná Františka Bystrá 

a Justína Tatarková, 92-

ročný Ján Magula a 97-

ročná Oľga Laššáková. 

Veľké životné skúsenosti, 

ktoré dostali od svojich 

predkov, sa zrkadlia v ich veku. 

A čo to znamená pre nás? Mali 

by sme naplno využiť každú se-

kundu svojho života, aby sme 

raz mohli spomínať tak ako oni. 

 Veronika Matušková

Primátor Jozef Božik poblahoželal všetkým k ich jubileám
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Správa káblových rozvodov sa sna-

ží výpadok klientov nahradiť inter-

netizáciou, Technické služby mesta 

zvýšili efektivitu tepelného hospo-

dárstva, dotujú mestské športovis-

ká a ďalší rozvoj TSM si vyžaduje 

obnovu vozového parku. Dlhodo-

bým cieľom Správy majetku mesta 

je, aby nájomcami bytových pries-

torov boli len slušní občania. V prí-

pade mestskej neziskovej organi-

zácie Domov poslankyňa M. Hazu-

chová ocenila obetavosť personá-

lu pri poskytovaní služieb v provi-

zórnych priestoroch nemocnice a v 

budúcej správe očakáva aj sociálny 

program vo vzťahu k zamestnan-

com. Vďaka manažérskym schop-

nostiam Umeleckej agentúry APC, 

ktorá sa medzičasom premenova-

la na Mestskú umeleckú agentúru, 

sa výrazne obohatil kultúrny život 

v Partizánskom. Všetky správy boli 

schválené a primátor mesta  orga-

nizáciám vyjadril poďakovanie za 

odvedenú prácu.

Presun v rámci bežných výdav-

kov, o ktorom ako o rozpočtovom 

opatrení rozhodol primátor, vzali 

poslanci na vedomie a súhlasili aj 

s návrhmi v poradí tretej zmeny v 

rozpočte, predloženej prednostkou 

MsÚ Dášou Jakubíkovou. Týkala sa 

použitia fi nancií získaných z predaja 

bývalej slobodárne a čerpania dotá-

cií na spolufi nancovanie projektov. 

Vzápätí bola predložená konkrétna 

podoba jedného z nich, a to Elek-

trovnické služby mesta Partizánske 

s orientačným objemom 800 tisíc 

eur. Päťpercentné spolufi nancova-

nie mestom na projekte by nemalo 

presiahnuť sumu 45 tisíc eur. 

Hlavný kontrolór mesta Dušan 

Beduš informoval o vykonaných 

kontrolách a predložil plán kontrol-

nej činnosti na druhý polrok. 

Obsiahlu časť rokovania zabra-

li návrhy na zmeny vlastníckych 

vzťahov k mestskému majetku. V 

rámci nich bol schválený prenájom 

dvora na Školskej ulici pre vlastní-

kov bytov, k čomu mal dôvetok 

poslanec J. Krasula poukázaním 

na spolunažívanie s prevádzkova-

teľom susednej herne. Obyvatelia 

sa spoliehajú na jeho ubezpeče-

nie, že samospráva je na strane do-

držiavania zákona a nedovolí zne-

hodnocovať podmienky ich býva-

nia. Potvrdilo to aj rozhodnutie 

nepredať fi rme pozemok pod 

herňou, ba ani prenajať poze-

mok pod letnou terasou. Podob-

ne obišiel aj žiadateľ, ktorý sa 

uchádzal o odkúpenie pozemku 

pod čerpacou stanicou geoter-

málneho vrtu v chránenom úze-

mí Bielických Bahien. Podľa J. 

Krasulu by mal byť žiadateľ vyzva-

ný, aby s mestom uzatvoril nájom-

nú zmluvu na stanicu a potrubie, 

ktoré vedie do susedného sklení-

kového hospodárstva. Poslancom 

sa nepozdávala ani žiadosť o do-

stavbu pod daňovým úradom a 

neschválili ju. Žiaľ, vzdiaľuje sa aj 

vidina príjmu z predaja bývalej MŠ 

na Bezručovej ulici. Do opakova-

nej obchodnej verejnej súťaže sa 

neprihlásil nikto. Ako uviedol pri-

mátor, situáciou sa bude opäť za-

oberať VMČ, mestská rada i zastu-

piteľstvo a pokiaľ nebude vôľa ob-

čanov, objekt bude ďalej chátrať...

V prípade druhej opakovanej ve-

rejnej obchodnej súťaže – predaja 

tzv. Sopkovho dvora za cenu vyše 

33 tisíc eur bolo mesto úspešné. 

Kvôli vysporiadaniu pozemkov a 

následnému odovzdaniu kruho-

vej križovatky do majetku Sloven-

skej správy ciest, mesto odkupuje 

od nákupného centra pozemky za 

dohodnutú cenu 50 eur za meter 

štvorcový. 

Na základe úspešného výbero-

vého konania schválilo mestské za-

stupiteľstvo vymenovanie Ericha 

Kadnára za konateľa spoločnosti 

Vydavateľstvo Tempo a za poslan-

ca Jaroslava Tkáča, rezignujúceho 

na funkciu predsedu komisie vý-

stavby a územného plánovania pri 

MsZ, zvolilo vo verejnom hlasovaní 

Ľudovíta Kamiena. Bez výhrad bolo 

schválené aj navýšenie základného 

imania obchodnej spoločnosti TSM 

o sumu 20 tisíc eur. Účelovo je via-

zaná na rekonštrukciu prístrešku 

tribúny Mestského futbalového 

štadióna Karola Jokla.

V rámci interpelácií odznela 

od poslankyne M. Jančovej pri-

pomienka na oneskorené kose-

nie sídliska Luhy II., od J. Krasu-

lu a Ľ. Popluhára na rušenie noč-

ného pokoja zvýšeným hlukom z 

prevádzok. Práve tento problém 

bude v záujme ochrany obča-

nov témou zvolaného stretnutia 

s prevádzkovateľmi. Poslanec Ľ. 

Fiksel sa zaujímal, kedy budú obno-

vené detské ihriská na Šípku a J. Za-

jac o ďalší rozvoj nemocnice, ktorú 

mesto prenajalo a. s. Svet zdravia. 

Zástupca prednostky Š. Hučko in-

formoval, že prvky na detské ihris-

ká sú objednané, o bohatom mo-

dernizačnom pláne a jeho realizá-

cii v nemocnici oboznámil primá-

tor. Poslankyňa M. Hazuchová žia-

dala urobiť „inventúru“ v prijatých 

uzneseniach MsZ a vyradiť z nich 

neaktuálne, pripomenula zámer 

zlikvidovať na Štrkovci neoprávne-

ne postavené drevené garáže. Po-

slanci za Šípok H. Vanková a S. Ta-

lár tlmočili viaceré výhrady voči vo-

dorovnému dopravnému značeniu 

komunikácií na sídlisku. S nevôľou 

občanov sa stretlo hlavne vyzna-

čenie Malinovského ulice, ktorá 

sa má v krátkom čase rekonštru-

ovať. Na požiadavku poslankyne 

H. Kúdelovej o zintenzívnení hlia-

dok mestskej polície počas víken-

dov reagoval náčelník MsP J. Piter-

ka informáciou, že v službe sú už tri 

dvojčlenné hliadky. 

Primátor rokovanie ukončil žela-

ním príjemného prežitia leta. 

 M. Babčanová

Modernizácia, ústretovosť, 
úcta k minulosti

Boj proti rakovine je ťažký a nie každý 

ho vyhrá. Pomôcť chorým na túto záker-

nú chorobu môžu však ostatní kedykoľ-

vek. Aj Partizánčania sa rozhodli zapojiť 

do XI. ročníka kampane Na kolesách pro-

ti rakovine, a to morálne i fi nančne.

Žiaci základných a materských škôl 

spolu s Denným centrom Frézia Partizán-

ske „vzali svoje kolesá na nohy“ a 26. júna 

jazdili po krátkej trati na znak podpo-

ry onkologickým pacientom. Kolieskové 

korčule, kolobežky či bicykle – nezáleža-

lo ani tak na prostriedku, išlo predovšet-

kým o myšlienku. Naši najmenší si dokon-

ca priniesli so sebou malé kruhy, s ktorý-

mi dobehli až do cieľa. Počas verejnej fi -

nančnej zbierky mohol ktokoľvek prispieť 

symbolickou sumou do malých pokladni-

čiek. Vyzbierané peniaze sú určené na ná-

kup tkaninového mikroanalyzátora – prí-

stroja na výskum rakoviny. Podujatie pred 

Futbalovým štadiónom Karola Jokla mo-

deroval riaditeľ ZŠ R. Jašíka Rudolf Ivano-

vič, ktorý ho venoval dnes už zosnulému 

Radovanovi Kaufmanovi, nášmu rodáko-

vi a veľkému športovcovi. Privítal aj jeho 

mamu Alenu Kaufmanovú, riaditeľku ZŠ 

na Nádražnej ulici. Ani napriek amputo-

vanej nohe a pravej lopatke sa jej syn nik-

dy nevzdával a na paraolympiáde v Syd-

ney v roku 2000 vytvoril svetový rekord 

na 1 kilometri s pevným štartom, a tak 

isto aj predtým na majstrovstvách sveta 

v Colorado Springs v roku 1998. Za svoju 

vytrvalosť, húževnatosť a nepoddajnosť 

si vyslúžil štátne vyznamenanie Pribinov 

kríž 2. triedy. Na jeho počesť odštartovali 

symbolickú jazdu na kolesách Maroš Vitá-

zek a Ivan Zuzelka z centra Frézia, pričom 

im tlieskali všetci prítomní, vrátane pri-

mátora a ďalších zástupcov mesta.

Obyvatelia Partizánskeho tak opäť 

ukázali, že pomôcť sa dá akokoľvek. Tým 

oživili jedno zo životných hesiel Radova-

na Kaufmana – priatelia sú ako anje-

li, ktorí ťa podržia, keď máš unavené 

krídla.  Veronika Matušková

Na kolesách proti rakovine

Symbolickú jazdu odštartovali Maroš Vitázek a Ivan Zuzelka z centra Frézia.

Na svete je nová karta mesta 

Partizánske a platiť začne od 1. 

júla tohto roku. Tým sa zároveň 

zruší platnosť pôvodnej karty, 

ktorá bola pilotným projektom. 

Podľa slov primátora Jozefa Boži-

ka chce mesto ponúknuť ľuďom 

„ďalší benefi t, vychádzajúci z toho, 

že sú občanmi mesta Partizánske, 

majú tu trvalý pobyt a majú splne-

né všetky záväzky voči mestu.“ 

Karta bude slúžiť ako doprav-

ná elektronická peňaženka. Zna-

mená to, že jej držitelia vďaka 

nej zaplatia znížené cestovné 

v rámci prímestskej a mestskej 

hromadnej dopravy v Partizán-

skom. Štandardných 0,50 eur sa 

tak prakticky zmení na 0,37 eur. 

Podobný benefi t si držitelia kar-

ty budú môcť uplatniť aj v mes-

te Martin. Dôvodom je, že obe 

mestá fungujú v tej istej štruktúre 

karty Multicard. Modifi kovaná 

karta mesta Partizánske ponúka 

viaceré zľavy v 300 vybraných ob-

chodných prevádzkach v rámci 

Trenčianskeho kraja i mesta Mar-

tin. A nielen to. V Partizánskom 

si občania môžu vďaka karte 

uplatniť zľavu 0,50 € pri návšte-

ve kúpaliska Dúha a 10 % zľavu 

v digitálnom kine. Lacnejšie ich 

vyjde aj korčuľovanie v zimnom 

štadióne. Za zvýhodnenú sumu 

s 5 %-nou zľavou si držitelia karty 

budú môcť dovoliť aj nadštan-

dardné ubytovanie v NsP v Parti-

zánskom. 

Súčasťou karty je fotografi a 

a základné údaje o jej majiteľovi. 

Jej cena bude na jeden rok 4,80 

eur. Zaobstarať si kartu mesta 

Partizánske nebude nič zložité. 

Občania si ju môžu vybaviť na 

pôde mestského úradu v kance-

lárii prvého kontaktu alebo na 

pracovisku SAD v Partizánskom.

 Martina Petrášová

Partizánske zavádza novú kartu mesta

Dopravná situácia v centre Partizánskeho sa opäť 

zlepšila vďaka zrekonštruovanej ceste na Ulici R. Jaší-

ka. Motoristi po nej jazdia od 21. júna, kedy boli do-

končené posledné úpravy. Firme sa dokonca podari-

lo odovzdať stavbu za 190 tisíc eur v predstihu. Dnes 

tam môže na odstavných plochách parkovať 21 áut, 

pribudli nové chodníky a zrekonštruované bolo aj od-

vodnenie. Projektanti nezabudli ani na chodcov – kvô-

li ich bezpečnosti vybudovali deliaci ostrovček. Mes-

to však s opravami cestných komunikácií nekončí. 

Podľa slov primátora Jozefa Božika sa môžu vodiči pri-

praviť na rekonštrukciu Ulice Hrnčiríkovej, kde sa prá-

ce už začali. Taktiež má mesto v pláne renovovať Uli-

cu Malinovského a Februárovú. Samozrejme, zlepšenie 

stavu ciest závisí najmä od fi nancií. Preto vynovená Uli-

ca R. Jašíka je veľkým plusom v centre Partizánskeho a 

určite teší nielen motoristov.  Veronika Matušková

 Foto: Katarína Komžíková

Ulica Rudolfa Jašíka je otvorená!

V obradnej sieni mesta 

Partizánske privítal primá-

tor Jozef Božik 26. júna bez-

príspevkových darcov krvi 

z Mestského spolku Červe-

ného kríža. Darcom krvi sa 

poďakoval za príkladný ob-

čiansky postoj a informoval 

ich o všestranných aktivitách 

mesta v roku 75. výročia jeho 

založenia.

Účastníkom stretnutia sa pri-

hovorili aj predsedníčka Mestské-

ho spolku SČK Anežka Ciulisová 

a riaditeľka Územného spolku SČK 

v Topoľčanoch Martina Martono-

vá. Na stretnutie pozvali organizá-

tori 64 bezpríspevkových darcov 

krvi. Tí, ktorí sa zúčastnili na stret-

nutí, sa zapísali do Pamätnej knihy 

mesta  a za bezpríspevkové daro-

vanie krvi si prevzali ďakovné listy 

a symbolické darčeky. Na stretnu-

tie boli pozvaní držitelia Plakety 

prof. MUDr. Jána Kňazovického 

(r. 2008 – 2012), ktorí darovali krv 

viac ako 100-krát: Vladimír Schrédl, 

Ján Laluha, Dušan Dobrucký, La-

dislav Kováčik, Jozef Antl, Ivan Be-

ňovič, Pavol Dorman, Peter Mikula, 

Milan Majtényi a Anna Šmatláko-

vá, ktorá darovala krv viac ako 80-

krát a držitelia Diamantovej pla-

kety prof. MUDr. Jana Janského 

(r. 2006 – 2012): František Beňuš-

ka, Ivan Paule, Ján Remeň, Vladimír 

Krátky, Jozef Zubatý, Anton Hrdlík, 

Dana Kodajová, Jozef Marko, Vi-

liam Šútora, Miroslav Gajdoš a Mi-

lan Burza. Pozvaní boli aj držitelia 

Zlatej plakety prof. MUDr. Jana 

Janského (r. 2005 -2012): Franti-

šek Berger, Jozef Gerbel, František 

Godál, Peter Jančich, Róbert Kližan, 

Antónia Kuníková, Peter Rondoš, 

Ivan Šuňal,  Dušan Barborka, Marta 

Ďuračková, Rastislav Hatala, Jaros-

lav Kubjatko, Juraj Oršula, Jaroslav 

Špeťko, Ján Kluvanec, Rastislav Du-

nár, Peter Hatala, Miroslav Chalmo-

viansky, Štefan Kačina, Imrich Vraž-

ba, Ladislav Cichý, Kvetoslav Grež-

ďo, Milan Javořík, Ján Kopál, Ivan 

Max, Milan Štefčík, Branislav Švec, 

Miroslav Trník, Jaroslav Hajro, Jar-

mila Juríková, Peter Nádasky, Mi-

roslav Vavrinec, Jozef Brida, Anton 

Gašparík, Stanislav Mihál, Helena 

Ščúryová, Mária Švecová, Eva Bi-

lasová, Štefan Rakoncza, František 

Štetiar, Jozef Bratko, Peter Peciar 

a Miroslav Jančich. (krb)

bezpríspevkových darcov krvi
Primátor ocenil

(Dokončenie zo str. 1)
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Dovolenka v Tempe 

už o týždeň!
Nielen školáci sa tešia na 

prázdninové dni, ktoré im na-

stali. Na „vyfúknutie si“ v práci 

čakáme viacerí, redakčný ko-

lektív nevynímajúc. Dovolen-

ku máme naplánovanú od 9. 

do 23. júla. Tento týždeň pri-

pravujeme dovolenkové číslo 

Tempa, ktoré vyjde 8. júla, na-

sledujúce vydanie bude mať 

dátum 29. júla.

Galéria pod holým nebom...
...“obliekla“ centrum Partizánskeho do atraktívneho 

šatu. Včera ešte obyčajný park s trávou, dnes vyzdobe-

ný umeleckými dielami. Všetko výtvormi žiakov Súk-

romnej umeleckej školy z Ateliéru Štefan Janco vo Veľ-

kých Bieliciach. Novú formu ich prezentácie otvorili ne-

tradične v piatok 21. júna deti z dramatického odboru a 

potom sa do spoločného maľovania mohol zapojiť kto-

koľvek. Dvere do Umeleckého námestia máte otvorené 

nepretržite. Galéria so sochami je zároveň aj akýmsi tes-

tom našej kultúrnej vyspelosti. Dokážeme sa ich dotý-

kať iba zrakom? Ako sa ukázalo po prvom víkende, van-

dali hrubou silou skazy... (bab)

Panoramatické kino
� 1. júla o 19.30 h – SVETOVÁ 

VOJNA

� 2. a 3. júla o 19.30 h – TRANZ

� 3. až 9. júla o 17. h – JA, ZLO-

DUCH 2

� 4. - 8. júla o 19.30 h – OSAME-

LÝ JAZDEC

Infi nity club
� 5. júla – EVOLUTION NIGHT 

- DJ GREMI a DJ WITTO

� 6. júla – METAXA SUN LATI-

NO PARTY

Country fest 
v Krásne

Pre milovníkov folku a coun-

try je určená pozvánka na sobo-

tu 6. júla na COUNTRY FEST Krás-

no. V programe, ktorý sa začína už 

od 14. hodiny na miestnom futba-

lovom ihrisku, vystúpi medzi iný-

mi aj pesničkár Drobec. Publiku 

sa predstaví folkový Cwrkot, blu-

egrassové Šidlo a Folktón z Par-

tizánskeho, Jasoň zo Sklených 

Teplíc, Dostavník a Countrykravy 

z Bánoviec nad Bebravou, ale aj 

skupiny Pohoda a Texas z Topoľ-

čian. Deti zaujmú rôzne bezplat-

né atrakcie, z ktorých najviac po-

teší skákanie na nafukovacích hra-

doch a maľovanie na tvár. Vstup 

na akciu pre všetkých je voľný! 

Myšlienka
na tento týždeň

Aké by mali byť podľa vás deti?

Staroba má niekoľko príz-

nakov. Prvým signálom je, že 

hľadáte miesto, kam si vyloží-

te nohy, aby ste si mohli zavia-

zať šnúrky na topánke. Druhým 

je, že nemáte radi kričiace deti. 

Najradšej by som mal teda deti, 

ktoré nekričia v bazéne. Ale nek-

ričia ani tak deti ako ich rodičia. 

Deti sú dospelé, len ich rodičia 

sa pred nimi hrajú na deti.

 Juraj KUKURA, 

 riaditeľ divadla Aréna,

 spoluorganizátor 

 Detskej univerzity Komenského

 (SME, 22. júna 2013)

Blahoželáme
V budúcich dňoch oslavuje 

meniny – Berta, Miloslav, Pro-

kop, Cyril, Metod, Patrícia, Pat-

rik, Oliver a Ivan.

Program kina a klubov 

v Partizánskom

Koncert súboru
 Jeseň

Výbor mestskej časti Návojov-

ce a Rímsko-katolícky farský úrad 

v Skačanoch pozývajú verejnosť 

na slávnostný koncert spevácko-

dramatického súboru Jeseň z Par-

tizánskeho. Uskutoční sa v piatok 

5. júla o 16. hodine v Dome 

kultúry v Návojovciach pri príle-

žitosti 1150. výročia príchodu sv. 

Cyrila a Metoda na naše územie. 

Vstup na koncert je voľný.
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... zaujímavé reportáže z diania v Partizánskom a okolí 
na každú obrazovku v sieti SKR, KABELTELSAT a SkyLAN...

Dajte nám tip na reportáž! Volajte, mailujte:
Vydavateľstvo Tempo, Nám. SNP 215/7, Partizánske,

 tel. 038/749 42 61, e-mail: tempo@novinytempo.sk

Ak sa venujete fi lmovaniu videokamerou, 

staňte sa našimi spolupracovníkmi!

Ballon day v hlavnej réžii Hvezdárne v Partizánskom nebol len 

o balónoch, ale aj o hviezdach, raketových modeloch  a kozmo-

nautike. Na Letisku v Malých Bieliciach pripravila spolu s podpo-

rou primátora mesta a ďalších partnerov rôzne aktivity nielen pre 

deti. Mohli sledovať rakety vo vzduchu, hrať sa na počítačoch, skla-

dať i ovládať robotov na diaľkové ovládanie či pozerať sa na Sln-

ko cez veľké ďalekohľady so špeciálnymi fi ltrami. Pozorovanie ži-

votodarného ohnivého kruhu zaujalo asi všetkých. V jednom tele-

skope videli Slnko s tmavými škvrnami a v druhom aj jeho erupcie 

po obvode. Druhá zaujímavá aktivita sa odohrávala v prenosnom 

planetáriu. Návštevníkom sa nad hlavami objavili hviezdne sústa-

vy i Mesiac. A práve ten sa im ukázal v plnej kráse od novu až po 

spln. Zážitok z digitálnej oblohy im neprekazilo ani horúce poča-

sie, ktoré sa do čiernej pologule prenieslo veľmi rýchlo. Hlavným 

lákadlom však boli balóny. Stratosférický balón sa pokúsili vypustiť 

čo najvyššie, a  tak prekonať súčasný slovenský rekord. To sa im, bo-

hužiaľ, nepodarilo. V podvečerných hodinách všetkých potešil tep-

lovzdušný balón, ktorý hore vynášal najmä deti. Balloon Day aj na-

priek neúspešnému pokusu o rekord spestril deň hlavne rodinám 

a ich ratolestiam.  Veronika Matušková

Hore až ku hviezdam...

Celoslovenský rekord vo vypúšťaní stratosférického balóna sa po-

koriť nepodaril

Decká, ste šikovné!
Takto spontánne pochválila svojich žiakov učiteľka Gymnázia 

Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou Mária Škultétyová. 

Ako sama hovorí, dôvodov na to má niekoľkokrát v roku. Naposledy 

na adresu Miroslava Igaza, ktorý v súťaži Cesty za poznaním minu-

losti získal 1. miesto. Podľa slov poroty, jeho víťazná práca bola výni-

močná. Z celoslovenských Ciest priniesla do bánovského gymnázia 

diplom a cenu za 3. miesto Erika Hanková, z Literárneho Kežmarku 

Marianna Kšiňanová druhé miesto v 2. kategórii. Treba dodať, že 

Marianna nechala za sebou až 92 autorov z celého Slovenska. Víťaz-

stvo v 3. kategórii si za „čistú“ poéziu odniesol Dominik Holíček.

Pri vstupnej bráne vítali deti zbrojnoši a na prvom stanovišti ich so 

sladkými odmenami čakala Snehulienka a sedem trpaslíkov. Nielen zboj-

níkov, ale aj čertov zaujímalo, či ratolesti poslúchajú svojich rodičov. Ve-

selo bolo na stanovišti u Červenej čiapočky, ktorá spolu s vĺčkom a ho-

rárom prekvapila návštevníkov milým divadielkom. Rozprávková cesta 

však nebola iba o absolvovaní úloh či rozdávaní pečiatok. Deti sa obo-

známili s prácou lesníkov a pomohli žabiakovi vyčistiť rybník od odpad-

kov. Mimochodom, vodníkova studnička, ktorú pripravili turisti z KST Ka-

marát, bola podľa slov malých návštevníkov najatraktívnejším stanoviš-

ťom na trase. Prejsť sa po kráľovskom nádvorí popri strážcoch, šašovi a 

dvorných dámach bolo výsadou najšikovnejších detí, ktoré zdarne absol-

vovali celú rozprávkovú trasu. Za to ich dvorné dámy odmenili medailou 

s logom fi lmovej veveričky Scrat z Doby ľadovej.

Z kráľovského dvora vhupli deti spolu s rodičmi a kamarátmi rovno do 

sveta hudby, tanca a zábavy. V programe, ktorý patril podujatiu Letisko 

deťom, sa im celé nedeľné popoludnie venovala obľúbená moderátor-

ská dvojica Miro a Čipso. Pod prezývkou Kingy a Kongy si pre deti pripra-

vili interaktívnu hodinku a zábavné súťaže, ktorými zaujali aj dospelých. 

V sprievodnom programe vystúpili medzi inými aj tanečníčky z Modan-

su, Flowers, Rhiannon či Tutti Frutti zo Skačian, hudbou bavili prítomných 

nielen muzikanti zo skupiny Metafora, ale aj speváčka Henrieta Mudríko-

vá. O tom, že na letisku mali deti v tento deň raj, svedčila ponuka rozma-

nitých zábavných atrakcií. Vyšantiť sa mohli v nafukovacom hrade, na ko-

lotočoch, niektorí si zajazdili i na poníkoch. Na letisku nechýbali ani súťa-

že, ktoré návštevníkom ponúklo CVČ Relax. Martina Petrášová

Rozprávkové letisko
(Dokončenie zo str. 1)

Rozdávanie radosti 
objatím

Mladí z Mládežníckeho parlamentu a ICM Partizánske opäť nelenili 

a 26. júna sa zapojili do celoslovenskej akcie Hug Day 2013 organizova-

nej študentským informačným portálom Student24. Konala sa vo vyše 

25 mestách Slovenska pri príležitosti Medzinárodného dňa objatí. 

Čo bolo hlavnou myš-

lienkou tohto skvelého po-

dujatia? No predsa vyčaro-

vať úsmev na tvárach na-

šich spoluobčanov, ľudí, me-

dzi ktorými žijeme, a naplniť 

na malý okamih ich srdce  

radosťou veľmi jednodu-

chým spôsobom – objatím. 

To sa nám aj podarilo, pres-

ne 1052 krát. Síce sme sa 

nevyhli ani odmietnutiam 

a nepochopeniu, ale nás to 

neodradilo a ďalej sme sa 

snažili rozdať kúsok lásky 

a našej vlastnej pozitívnej 

energie, ktorej v parlamen-

te nemáme málo. Odmenou 

nám boli rozžiarené tváre 

ľudí v každom veku, od ma-

ličkých detí až po seniorov. Medzi pozitívne reakcie patrili poďakovania, 

pochvaly za našu iniciatívu, ale najmä úsmevy, ktoré nám obdarovaní 

ľudia vrátili späť. S otvorenou náručou sme navštívili aj Domov,  Základ-

nú umeleckú školu, redakciu Tempo, niekoľko obchodíkov, pracovníčky 

mestského úradu a naše objatie  neodmietol ani primátor Jozef Božik.

Na záver by som chcela dodať svoje vlastné pocity z tohto podujatia. 

Pri písaní tohto článku už uplynulo vyše 24 hodín od posledného obja-

tia, ktoré som rozdala, no napriek tomu mám ešte stále v srdci ten hre-

jivý pocit, že som možno niekomu zlepšila čo i len kúsok dňa. My, mladí 

sme nevyšli do ulíc preto, aby sme sa predvádzali či upriamili na seba 

pozornosť, dokonca ani nie preto, aby sme šírili záhadnú nákazlivú cho-

robu, ale preto, aby sme ukázali všetkým ostatným, že nám záleží na 

tom, v akej spoločnosti žijeme, že dobro zo sveta ešte nezmizlo a že ho 

chceme šíriť, ako sa len dá. Prosím, zastavte sa na chvíľku, zamyslite sa 

a pridajte sa k nám, ktorí stále veríme, že svet je dobré miesto.

 Veronika Suchánková

Najdlhší deň v tomto roku - 21. jún mal v Partizánskom neoby-

čajné pokračovanie. Na Letisku v Malých Bieliciach sa piatkový ve-

čer po prvý raz odohrával v znamení podujatia Noc hudby. Mul-

tižánrový minifestival nasledoval rovnomennú akciu, ktorá sa na 

celoslovenskej úrovni konala pod organizátorskou taktovkou bra-

tislavského Hudobného centra. V Partizánskom sa pod jej usporia-

danie podpísali členovia skupiny The Frozen Future v spolupráci 

s mestom Partizánske a Mestskou umeleckou agentúrou. Vystú-

pili napokon i pred 

publikom, kde sa 

postupne vystrie-

dali aj ostatní hu-

dobníci. Keďže cie-

ľom podujatia je 

spájať rôzne štý-

ly, v tento večer sa 

na pódiu objavi-

li hiphoperi Rude 

a Kok, poprockoví 

The Frozen Future, 

Katarína Kosáčová 

(na fotografi i s člen-

mi organizátorskej 

hudobnej skupiny), 

jazzová speváčka 

Ester Wiesnerová 

a Noc hudby zavŕši-

la drum and basso-

vá formácia Bercox 

a Macaque. (ma)

Prvá letná noc
ožila hudbou

Športovci, víťazi olympiád 

i rôznych súťaží – šikovná mlá-

dež z Partizánskeho si v piatok 

21. júna prevzala od mesta ďa-

kovné listy za svoje úspechy.

V Klube spoločenských or-

ganizácií sa zišlo 56 talento-

vaných žiakov základných 

a stredných škôl, a taktiež 

členky HK Slávia Partizánske 

a Bedmintonového klubu pri 

Gymnáziu Partizánske. Darilo 

sa jednotlivcom, ale aj druž-

stvám. Žiačky ZŠ R. Jašíka vy-

hrali Majstrovstvá Slovenska 

družstiev dievčat v basketba-

le a študent tej istej školy Mi-

chael Škoda sa stal víťazom 

Majstrovstiev Slovenska druž-

stiev mladších žiakov v tenise. 

Z Gymnázia Partizánske exce-

lovala na jednotku Nikola Bo-

ratková v celoštátnom kole 

olympiády vo francúzskom ja-

zyku, ako aj Vanesa Šramková 

so svojou esejou v celosloven-

skom kole Olympiády ľudských 

práv. Ani Obchodná akadémia 

ako súčasť Spojenej školy ne-

zaostáva. Študentka Dorota 

Dragulová sa stala absolútnou 

víťazkou súťaže MY Popstar, 

pričom organizátor TSK jej dal 

možnosť nahrať vlastný hu-

dobný album. Ďalším úspeš-

ným reprezentantom školy 

je manažérsky tím študent-

ských spoločností Fertilité, kto-

rý v Bratislave získal 1. mies-

to za Top podnikateľský plán 

a Top podnikateľský produkt. 

Zároveň bol nominovaný na 

Medzinárodný veľtrh študent-

ských spoločností v Londýne. 

Z množstva športovcov sa há-

dzanárky z HK Slávia Partizán-

ske tešia na postup na Maj-

strovstvá Európy v Poľsku.

Radosť z nadanej mládeže 

nemajú len rodičia, ale aj ich 

školy. Učitelia sa snažia žiakov 

správne nasmerovať, aby sa 

ich talent naplno prejavil. Za 

úspechmi všetkých ocenených 

sú však dlhé hodiny tvrdého 

tréningu, učenia a zdokonaľo-

vania sa. 

 Veronika Matušková

Talentovaná mládež 2013

Talentovaná mládež dostala za svoje úspechy ďakovné listy. 

Na fotografi i pri ich preberaní z rúk primátora Juraj Ciriak a Ma-

túš Václav, ktorí v celoslovenskej súťaži Piano v modernom ryt-

me získali 3. miesto v štvorručnej hre na klavír

Foto: S. ŠuňalováFoto: S. Šuňalová

Poďakovanie pri odchode do dôchodku
Dvadsiaty ôsmy jún 2013 bol posledným pracovným dňom pre 

dlhoročného pracovníka Správy majetku mesta Partizánske Milana 

Jančoviča. V organizácii pracoval ako vodár - kúrenár ešte za éry 

Domovej správy mesta Partizánske.

Milan Jančovič odviedol v prospech vlastníkov a nájomcov by-

tov a nebytových priestorov nevyčísliteľné množstvo opráv a kus 

dobrej práce, za ktorú mu vedenie SMM a kolektív pracovníkov 

ďakuje a do ďalšej etapy života na zaslúženom odpočinku želá 

veľa zdravia a rodinnej pohody.

Foto: Tomáš MališkaFoto: Tomáš Mališka
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Vitajte medzi nami!

ZDRAVOTNÍCKA 
POHOTOVOSŤ

D á v i d 

Dilong

z Kolačna uro-

bil 18. júna 

šťastných ro-

dičov Stanisla-

vu a Ľudovíta 

i štvorročného 

brata Daniela. 

Vážil 3660 g a 

meral 54 cm. 

Michaela Hudecová zo Ska-

čian je prvým dieťatkom ro-

dičov Mariany Maňákovej a Michala 

Hudeca. Narodila sa 19. júna s váhou 

3590 g a dĺžkou 53 cm.

Karolínka Medzayová z Veľ-

kých Krštenian prišla na svet 

19. júna s váhou 3540 g a dĺžkou 47 

cm. Okrem rodičov Michaely a Juraja 

sa zo sestričky tešili súrodenci Jožko, 

Viktorka a Andrej.

Samuel Poliak z Radobice prišiel 

na svet 24. júna s váhou 3080 g 

a dĺžkou 50 cm. Je prvým očaká-

vaným dieťatkom rodičov Jany a 

Jána.

Amy Petríková z Veľkých Bielic po-

tešila svojím príchodom na svet 18. 

júna rodičov Máriu a Romana i bra-

ta Romana. V deň narodenia vážila 

3770 g a merala 52 cm.

Eliška Kováčová z Čerenian je dru-

hým dieťatkom rodičov Lucie a Petra. 

Narodila sa 24. júna s váhou 3580 g a 

dĺžkou 51 cm. Na sestričku doma ča-

kal šesťročný Richard.

Branislav Buček z Partizánskeho, 

synček mamičky Ingrid a otca Bra-

nislava Lakatoša, uzrel svetlo sveta 

23. júna, kedy vážil 3810 g a me-

ral 52 cm. 

Nikolka Ništinová z Hradišťa urobi-

la svojím príchodom na svet 21. júna 

šťastných rodičov Katarínu a Mareka, 

ako aj trojročného bračeka Alexeja. 

Vážila 2530 g a merala 48 cm.

Odbery krvi 
každý utorok
Počnúc mesiacom júl dochá-

dza k úprave termínov, kedy sa 

môže darovať krv v NsP Parti-

zanske. Bude to každý pracov-

ný utorok od 8.00 do 11.00 

hodiny, to znamená v tomto 

mesiaci 2., 9., 16., 23. a 30. júla.

Rýchla lekárska záchranná 

služba – tel. 155 a 112, poho-

tovostná lekárska služba - 749 

2451, ambulancia lekárov poho-

tovostnej služby 749 5159.

Pohotovosť lekárov je v pra-

covných dňoch od 15.30 do rána 

7.00 h, v sobotu, nedeľu a počas 

sviatkov nepretržite. V Parti-

zánskom je v stredisku ambu-

lancií na Hrnčírikovej ulici a pre 

deti je v NsP v detskom oddele-

ní, v Bánovciach nad Bebravou 

je v hlavnej budove NsP. Poho-

tovosť stomatológov v Parti-

zánskom je zrušená, v Bánov-

ciach nad Bebravou je v hlavnej 

budove NsP do 13. hodiny.

Pohotovosť lekární (v pra-

covných dňoch od 15.30 do 

20.00 h, v sobotu, nedeľu a 

cez sviatky od 8.00 do 20.00 h) 

zabezpečuje v Partizánskom 

od 1. do 8. júla Lekáreň Sun-

pharma v Kaufl ande. V Bánov-

ciach nad Bebravou (v pracov-

ných dňoch od 15.30 do 18.00 h, 

v sobotu, nedeľu a cez sviatky od 

8.00 do 18.00 h) od 1. do 4. júla 

Lekáreň Zornica na Textilnej uli-

ci 4, 5. až 8. júla Lekáreň Schnei-

der na Svätoplukovej ulici.

Zmena otváracích hodín 
v MUA

Zmenu otváracích hodín po-

čas letných mesiacov avizuje aj 

Mestská umelecká agentúra. Jej 

zamestnancov tu v mesiacoch 

júl a august nájdete v pracov-

ných dňoch od 6. do 14. hodiny. 

Budova Domu kultúry sa však 

bude zatvárať až o 18. hodine. 

Vstupenky na kultúrne a spolo-

čenské podujatia bude Mestská 

umelecká agentúra predávať od 

19. augusta až do 16. hodiny.

Zmena otváracích hodín 
v Mestskej knižnici 

v Partizánskom
Mestská knižnica v Partizán-

skom bude počas letných me-

siacov pracovať v pozmene-

nom režime. Znamená to, že 

jej otváracie hodiny budú po-

čas pracovných dní v júli a au-

guste upravené tak ako po mi-

nulé roky. Cez prázdniny mô-

žete výpožičné služby využívať 

od pondelku do piatku v čase 

od 8. do 15. hodiny. Ak sa chce-

te vybaviť knižkami na dovolen-

ku či na prázdniny, urobte tak 

do 22. júla. Vtedy sa totiž začí-

na dvojtýždňová dovolenka za-

mestnancov mestskej knižnice, 

ktorá potrvá do 2. augusta. 

Zmena pracovnej doby 
v SMM

Správa majetku mesta, n. o., 

Partizánske, so sídlom na Ul. 

29. augusta 1191/51, ako správ-

ca bytov a nebytových priesto-

rov oznamuje svojim klientom 

zmenu pracovnej doby počas 

mesiacov júl a august 2013 od 

6.00 do 14.00 hodiny.

Pohotovostná služba a stránko-

vé dni zostávajú v platnosti.

Toto všetko a ešte omnoho viac 

sme mali možnosť prežiť vďaka 

projektu Comenius – Školské par-

tnerstvá, do ktorého sa minulý 

školský rok zapojila naša škola – 

Gymnázium Partizánske. 

Skupina 15 študentov spolu s pe-

dagógmi sa veľmi tešila na príchod 

kamarátov zo zahraničia. Prípravy 

začali vytvorením učebne Come-

nius, výzdobou školy a „uvítacieho 

songu“. Takisto aj učitelia sa potrá-

pili, kým vymysleli program (ako sa 

neskôr ukázalo, naozaj zaujímavý). 

Konečne sme sa v nedeľu 2. 

mája dočkali svojich nových spo-

lubývajúcich z Talianska, Gréc-

ka, Rumunska, Maďarska a Poľska 

(študentom z Českej republiky 

sa, bohužiaľ, nepodarilo zúčastniť 

sa projektu). Spolu prišlo 25 ľudí, 

z každej krajiny dvaja profesori 

a dvaja študenti, s výnimkou Gréc-

ka, z ktorého nás prišli navštíviť až 

štyria študenti. Prvé zvítania a roz-

hovory cestou domov prelomili tie 

najväčšie zábrany.

Na druhý deň hostí privítal ria-

diteľ gymnázia Tibor Csollár so zá-

stupkyňou Oľgou Švrčkovou. Na-

sledovala prehliadka školy, obo-

známenie sa s organizáciou výuč-

by a malé občerstvenie. Reakcie 

na prostredie budovy a profesorov 

boli viac než pozitívne. Väčšina štu-

dentov si obzerala pestré nástenky 

na chodbách, s veľkým záujmom 

a nadšene sledovala výklady pro-

fesorov na vyučovacích hodinách, 

len poľským študentkám pripomí-

nala naša škola „špitál“, na čo sme 

sa všetci schuti zasmiali. 

Veľmi zábavný bol príchod 

niektorých žiakov do nových ro-

dín. Študentom z Grécka sa zdalo 

zvláštne, že pred vstupom dovnút-

ra si treba vyzuť topánky. Nestačili 

sa čudovať, keď sme sa im snažili 

vysvetliť, že pred dovŕšením veko-

vej hranice 18 rokov na Slovensku 

alkohol nekúpite, prečo im naše 

mamy pripravili také bohaté raňaj-

ky, prečo sa v aute môže viezť len 

povolený počet osôb... Vrelé priví-

tanie sa dostalo našim hosťom aj 

od primátora Jozefa Božika.

Nasledujúce dni sme navštívi-

li hrad Beckov, Trenčiansky hrad 

či Bojnický zámok a príjemne nás 

prekvapila Prehistorická jaskyňa 

v Bojniciach, kde sme sa dozve-

deli o spôsobe života neandertál-

ca. Prvý večer patril relaxu v kúpe-

ľoch v Malých Bieliciach. Na večere 

Handmade Things sme sa pokúsili 

napodobniť techniku paličkovania 

a vyrobiť krásne slovenské vzory 

z nitiek za pomoci pani Kovalíko-

vej. Vyrábali sme rámiky na foto-

grafi e, či zaujímavé šperky a  pra-

podivné tvary z Fimo hmoty a kto 

mal odvahu, mohol si uháčkovať 

malé zvieratko, s ktorým mu po-

mohla pani Reiselová z Rybian. 

Ako by to vyzeralo, keby sme sa 

zahraničnej návšteve nepochválili 

krásnou slovenskou kultúrou? Žia-

ci 2.D triedy z osemročného gym-

názia a tanečníci zo súboru Jáno-

šík pripravili scénku o národnom 

hrdinovi Jurajovi Jánošíkovi a ne-

zabudli pritom ani na hrdinov os-

tatných krajín. Večer na nás čakal 

DJ a skvelá diskotéka.

Na ďalší deň sme pre hostí pri-

pravili vedomostnú súťaž o kraji-

nách, ktoré sa tento rok zúčastni-

li projektu. Najmä rumunské (ale 

tak isto aj slovenské) študentky 

sa nedali zahanbiť. Medzi jednot-

livými kolami vystúpili žiaci nášho 

gymnázia so zaujímavým progra-

mom, v ktorom každá scénka, ta-

nec či spev charakterizovali urči-

tú krajinu. Videli sme a vypočuli 

si rumunskú ľudovú pieseň, Cho-

pinovu klavírnu skladbu, áriu od 

Mozarta v taliančine, grécke báj-

ky, známu pieseň Klid, mír a poko-

ra, uhorské tance v husľovom pre-

vedení. Program sa skončil v štýle 

modernej hudby. Celé dopoludnie 

viedla v anglickom jazyku študent-

ka Anna Šútorová. Zbytok dňa sme 

trénovali anglický jazyk, grilovali 

a varili guláš pod dohľadom našich 

pedagógov Lišku a Vyskočilovej.

Štyri dni ubehli ako voda a na-

stal rozlúčkový deň. Keďže nám po-

časie veľmi neprialo, strávili sme ho 

medzinárodnými futbalovými, fl or-

balovými a volejbalovými zápasmi. 

Po spoločnom obede, odovzdaní 

certifi kátov a typicky slovenských 

darčekov nasledovalo závereč-

né poďakovanie. Patrilo tak zahra-

ničným, ako aj našim študentom 

a profesorom, osobitne  pani pro-

fesorke Zuzane Poluchovej, ktorá 

viedla našich študentov v projekte 

Comenius od samého začiatku. 

Lúčenie nemalo konca – kraja 

a v kútiku duše sme dúfali, že sa 

s novými priateľmi nevidíme na-

posledy. Pri odchode autobusu 

padlo aj zopár slzičiek. Na peknú 

akciu budeme spomínať ešte veľ-

mi - veľmi dlho.

 Text: Tamara Zajačková

 Foto: Tomáš Vyskočil

Päť dní plných zábavy, 
neočakávaných dobrodružstiev 
a zážitkov s novými priateľmi... 

Jánošík a turecké dievčatá

COMENIUS aj v Partizánskom

Víťazi vo vedomostnej súťaži, rumunsko-grécky tím so svojimi učiteľmi
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Deti z divadelného krúžku v 

Žabokrekoch nad Nitrou sú veľ-

mi šikovné a usilovné. Rozpráv-

ku Dobrodružstvá Janka Hraš-

ka, po úspešnej premiére pred 

domácim publikom, ponúk-

li odohrať aj v družobnej obci 

Žabokreky pri Martine. Oslo-

vili starostku  Zuzanu Valockú, 

ktorá bola ponukou nadšená a 

pozvala ich na 21. júna. Aj keď 

bolo mimoriadne teplo, a navy-

še sa pridali aj problémy s nakla-

daním množstva kulís do auto-

busu, náladu im to nepokazilo. 

Aby zaplnili autobus, zobrali so 

sebou aj starších kolegov z es-

trádneho súboru Veselí žabok-

reckí dôchodcovia. Tých sa v 

Žabokrekoch pri Martine ujali 

domáci dôchodcovia a zobra-

li ich na exkurziu do susednej 

obce Necpaly. Dohodli si spo-

ločné stretnutie v Žabokrekoch 

nad Nitrou v septembri pri prí-

ležitosti 10. výročia založenia 

organizácie JDS. Mladí divadel-

níci odohrali predstavenie pre 

deti z materskej a základnej ško-

ly. Okrem pohostenia a malých 

darčekov dostalo každé dieťa za 

odmenu lístok do aquaparku v 

Turčianskych Tepliciach, kde sa 

ešte v ten deň dosýtosti vybláz-

nili.  Vďaka za pekný výlet patrí 

všetkým, ktorí pomohli pri jeho 

organizácii. 

 Alica Málišová

Žabokrečania v družobných Žabokrekoch

V Brodzanoch pálili 
Jánske ohne

Oživiť tradíciu pálenia ohňov na sviatok Jána, ktorým sa kedysi 

oslavoval letný slnovrat a bol spájaný s rôznymi čarami a poverami, 

bolo po roku opäť cieľom peknej folklórnej tradície v Brodzanoch v 

sobotu 22. júna. Členovia miestneho detského folklórneho súboru 

Husiarik sa na túto akciu pripravujú takmer celý školský rok. Jednot-

livé programové čísla nacvičujú s úsilím, aby sa predviedli v plnej 

paráde pred svojimi rodičmi, babkami, kamarátmi, obyvateľmi Bro-

dzian, alebo návštevníkmi  tohto v okolí jedinečného podujatia. A 

že ich úsilie nebolo márne, dokazoval neutíchajúci potlesk. V kultúr-

nom programe okrem domáceho Husiarika vystúpil aj DFS Domo-

vina zo Zemianskych Kostolian. Účastníci mali možnosť vidieť ukáž-

ky ľudových umelcov - drotárov, manželov Lörincových z Krásna. 

Výborný guláš a koláče uspokojili hladné žalúdky a dobrá hudba, 

o ktorú sa postaral DJ, roztancovala každého. O tom, že zábava bola 

výborná, svedčí aj fakt, že po skončení diskotéky sa nik nepoberal 

domov, ale spievalo sa a zabávalo ďalej.  G.P.

Areál Materskej školy Maľo-

vaný svet na Malej okružnej v 

Partizánskom sa 18. júna po-

poludní zaplnil deťmi, pre kto-

ré boli pripravené súťaže, hry 

a zábava. Mohli sa vyšantiť na 

dvoch nafukovacích hradoch, 

povoziť sa na voze s poníkom, 

na elektrických autíčkach 

a motorkách, nechať sa skráš-

liť maľovaním na tvár alebo 

na ruku. Návštevníci si spolu 

s deťmi pomaškrtili na zeleni-

nových šalátoch a osviežujú-

cich nápojoch. Ako odmenu 

za absolvovanie súťaží dosta-

li všetky deti knižky, sladkos-

ti a drobné hračky. Vrcholom 

Dňa plného hier bola tombo-

la s tridsiatimi cenami, me-

dzi ktorými si deti našli rôzne 

hračky, ale aj športové a vý-

tvarné potreby. V prvej cene 

sa ukrýval dvadsaťminútový 

vyhliadkový let, určený pre 

tri osoby na Letisku v Malých 

Bieliciach. A pretože v MŠ 

na Malej okružnej nikto ne-

prehráva, ostatné deti do-

stali za svoj tombolový lístok 

malú odmenu. 

Deň plný hier v MŠ na Malej okružnej

Zájazd do Malej Fatry 34 

horcov z Partizánskeho obo-

hatilo niekoľko turistov z Prie-

vidze a Nedožier. Ich spoloč-

ná 18-kilometrová túra nebo-

la náročná ani tak svojou dĺž-

kou, ale vyše 1550-metrovým 

prevýšením. Už v Starom dvo-

re, kde bol štartovací bod, k 

nám pribehlo mačiatko. Neda-

lo sa odohnať. Jednoducho sa 

s nami vybralo na túru. Pekne 

po svojich štyroch labkách vy-

šlo nielen do sedla Príslop, 

ale strmým a miestami skal-

natým chodníkom sa vyštve-

ralo až na výhľadový vrch Ba-

raniarky. Mača nezabúdalo ani 

na pitný režim a od turistov si 

vymraučalo niekoľko deci mlie-

ka. Namiesto účastníckeho lis-

tu dostalo pár koliesok salámy. 

Až po piatich kilometroch a 

prekonaní 700 výškových met-

rov (!) sa na vrchu Kraviarske 

rozhodlo, že na dnes už stači-

lo. Čo s ním? Šup do batoha a 

zvyšok túry buď prespalo, ale-

bo pohodlne sledovalo fatran-

ské končiare z vaku. My ostatní, 

ktorých nechcel nikto nosiť, ani 

kŕmiť, sme v horúčave poctivo 

šľapali ďalej. Občerstvenie ma-

lým prameňom vody v sedle, 

výstup na vrch Pekelník a od-

tiaľ na Veľký Kriváň. 

Na Slovensku máme Kriváne 

až tri, z toho dva sú na hlavnom 

fatranskom hrebeni. Vďaka pek-

nému počasiu i hromadným ak-

ciám bolo všade plno turistov. 

Hmýrili sa i na najvyššom vrchole 

Fatry. Okrem Čechov a Poliakov 

stretávame aj Nemcov a Angli-

čanov. Obloha sa však postupne 

zaťahuje a pri príchode do Sní-

lovského sedla začínajú padať aj 

prvé kvapky. Veľká väčšina našich 

turistov sa rozhodla nepokračo-

vať ďalej po hrebeni, ale lanov-

kou zísť dole do doliny a na os-

tatných počkať v reštaurácii. Iba 

zopár horcov sa vybralo podľa 

plánu na ďalšie výhľadové vrchy. 

Cez národnú prírodnú rezerváciu 

Chleb a Hromové sa nádherným 

hrebeňom dostali na Poludňo-

vý grúň. Na Hromovom skutoč-

ne bolo počuť hromy, ale blesky 

šľahali iba vo vzdialenom pohorí, 

takže ani búrka, ani dážď sa nako-

niec v Malej Fatre nekonali. 

Strmý zostup k Chate na 

Grúni dal zabrať hlavne kole-

nám. A ako skončilo štvorno-

hé odstavča z čeľade mačko-

vitých? Bolo prepašované do 

autobusu a obohatí jednému 

nášmu turistovi zbierku domá-

cich zvierat. Ľubo Mazán

Na Veľkom Kriváni

Prvý poľovný lístok
Do lavíc ZŠ Rudolfa Jašíka v Partizánskom zasadlo 22. júna jede-

násť kandidátov, ktorí skladali skúšky na prvý poľovný lístok. Naj-

mladším z nich bol 16-ročný Michal Šujan (na foto v popredí). Siedmi 

z kandidátov zároveň pred trojčlennou odbornou komisiou zložili 

skúšky na odbornú spôsobilosť držania poľovných zbraní. 

 Foto: Š. Čepko

Juniáles baťovcov
Ranč pod Babicou v Bojnej je členom Kubu absolventov Baťo-

vej školy práce v Partizánskom dobre známy. Ako miesto svojho 

výletu a juniálesu si ho vybrali 20. júna. Úctyhodný počet 76 čle-

nov privítala členka výboru Alžbeta Mattová a ponúkla im prog-

ram – vychádzky do okolia, športovú súťaž, tanec a zábavu. Do 

petangu sa zapojilo 36 výletníkov, ktorí súťažili odušu. Víťazom 

sa nakoniec stal pán Duda. Baťovci sa potešili prítomnosti man-

želov Kasaničovcov z Kanady, ktorí v rámci dovolenky v Partizán-

skom prišli medzi nich. Pána Kasaniča si viacerí dobre pamätajú 

ako muzikanta skupiny El Kaso, ktorá kedysi vyhrávala na hoteli. 

Na ranči bolo veselo – tancovalo a spievalo sa, dôchodco-

via, ktorí sa zmenili na mládežníkov, boli aj napriek úmornej 

horúčave plní elánu a humoru.

 M. Markovičová, foto: Milan Tomiš

Exkurzia za zdravím
V polovici júna sme sa my, žiaci chemického krúžku Základnej 

školy vo Veľkých Bieliciach, pod vedením pani učiteľky Gabriely 

Krbušíkovej zúčastnili exkurzie v hemodialyzačnom centre v Parti-

zánskom. Cieľom exkurzie bolo rozšíriť si vedomosti z chémie, ale aj 

biológie. Dozvedeli sme sa veľa nových poznatkov o dialýze, medi-

cínskych prístrojoch, osmóze a difúzii. V centre nás sprevádzal pri-

már MUDr. G. Krbušík a zdravotná sestra A. Gubková. Ich odborný 

výklad každého zaujal. Po teoretickom vysvetlení sme priamo na 

pracovisku videli fi ltre vody, ktoré fungujú na princípe osmózy a di-

fúzie, a taktiež pacientov na dialýze. Zhodli sme sa, že ľudia, kto-

rí viackrát do týždňa podstupujú túto procedúru, to nemajú ľahké. 

Sľúbili sme si, že sa budeme zdravšie stravovať, aby sme zlými ná-

vykmi neohrozovali svoje zdravie a budúcnosť. Nina Danišová

Foto: Ľ. Beňačková

„Aj napriek horúcemu 
počasiu, ktoré v tento deň 
vládlo, sme spolu strávi-
li príjemné popoludnie 
plné radosti a zábavy. Aj 
touto cestou ďakujeme 
všetkým, ktorí nám po-
máhali s jeho zdarným 
priebehom.“
 Ľudmila Beňačková, 
 riaditeľka MŠ
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Predám 5-izbový rodinný dom, 
2 km od Partizánskeho, poscho-
dový, podpivničený s garážou, 
hrubá stavba, celý uzavretý, el. 
pred dokončením, 1/2 omietnu-
tá, 5á záhrada, tiché miesto, RK 
nevolať. Cena 22 999 €. Tel. 0948 
245 151.  (639)

Predáme rodinný dom v Skača-
noch. Cena dohodou. Tel. 0908 
739 629.  (654)

Predám 2-izbový byt v centre Par-
tizánskeho, poschodie 2./4, prero-
bený. Tel. 0904 469 872. (658)

Predám stavebný pozemok v ob-
ci Klátova Nová Ves, cca 16 á, IS 
na hranici pozemku. Tel. 0905 
449 524. (630)

Predám poldom s garážou na 
Slovanskej ulici č. 11 v PE. Cena 
52 900 €. Tel. 0944 522 834. (674)

Kúpim starší dom s pozemkom 
v okolí Partizánskeho do 30 000 €. 
Tel. 0903 735 852. (682)

Predám 3-izbový byt na Malej 
Okružnej, prerobený. Tel. 0907 
227 355.  (684)

Predám 1-izbový byt na Veľkej 
okružnej v PE, s balkónom, výťa-
hom, 1. poschodie, zrekonštru-
ovaný. Tel. 0907 678 639. (689)

Predám 4-árovú záhradku s mu-
rovanou chatkou v osobnom vlas-
tníctve. Tel. 0915 332 369. (693)

Predám veľký 2-izbový byt 
(65 m2 + dve pivnice), vlastné 
kúrenie, kotol Beretta, nové 
radiátory, plastové okná, zre-
konštruovaná kuchyňa, chodba, 
obývačka. Cena dohodou. Tel. 
0905 421 847. (696)

Predám garsónku v Partizán-
skom, v časti Luhy I, 7. poscho-
die. Zariadená + kuchynská linka. 
Cena dohodou. Tel. 0915 132 814 
alebo 0907 566 005. (703)

Dám do prenájmu garáž pri Pe-
ugeote. Tel. 0903 479 142. (704)

Predám 3-izbový rodinný dom v 
Krásne na 11,5 árovom pozemku. 
Dom kúpou voľný, cena dohodou. 
Tel. 0908 751 205. (712)

PRIJMEME do stáleho pracov-
ného pomeru na dobu neur-
čitú NAKLADAČA ŠÁLOVÝCH 
PODOŠIEV. Mesačný zárobok 
570 € v čistom za podmienky 
kvalitne vykonanej práce. 
Životopisy: kristina.vinklero-
va@gmail.com, mobil 0915 
638 914. (705)

�������

Prijmem KOZMETIČKU do saló-
nu Beaty Spot, živnosť nutná. 
Tel. 0914 113 999. (706)

�������

Dôchodkyňa hľadá prácu - upra-
tovanie alebo rôzne pomocné 
práce. Tel. 0903 019 120. (708)

�������

Zámočnícka fi rma z Partizán-
skeho prijme do TPP zámočníka 
– zvárača. Prax min. 3 roky nut-
ná. Nástup možný ihneď. Tel. 
0905 522 372. (714)

Darujem nemeckého krátkosrsté-
ho stavača s PP a mačiatka. Tel. 
0944 522 834.
Darujem mačiatka. Tel. 0918 
338 741.

Úprimne ďakujeme všetkým prí-

buzným, priateľom, susedom a 

známym, ktorí na poslednej ceste 

vyprevadili našu drahú mamičku, 

babku a prababku

Ľudmilu ŠVECOVÚ 

rod. Javoříkovú

z Partizánskeho,

ktorá nás navždy opustila 15. júna 

2013 vo veku nedožitých 75 rokov.

Ďakujeme všetkým za kvetinové 

dary a prejavy sústrasti, ktorými 

ste sa snažili zmierniť náš žiaľ.

Smútiaca rodina  (701)

Úprimne ďakujeme všetkým prí-

buzným, priateľom, susedom a 

známym, ktorí na poslednej ceste 

vyprevadili našu milovanú mamu, 

sestru a kamarátku

Jozefínu NAŠTICKÚ

z Partizánskeho,

ktorá nás navždy opustila 20. júna 

2013 vo veku 56 rokov.

Ďakujeme všetkým za prejavy sú-

strasti a kvetinové dary, ktorými 

sa snažili zmierniť náš žiaľ.

Smútiaca rodina (713)

Renátka Madová,

už piatykrát sa pomaly – no neúp-

rosne blíži deň, keď Ťa pred nami 

navždy ukryla čierna zem. Veríme, 

že sa na nás z nebies usmievaš a ak 

vidíš niečo, čo by si nechcela, po-

máhaš. Modlíme sa za Tvoj pokoj-

ný odpočinok so Svetlom a spomí-

name na Teba len v dobrom.

Mamička a sestra Táňa (681)

Bolesťou zronená si tíško odišla 

snívať svoj večný sen 

a nám v srdci ostal 

veľký žiaľ a spomienky.

Cesta k hrobu matky je boľavá,

slzami kropená - plamienok sviečok

Ti našu vďaku odnáša 

a láska k Tebe v nás ostáva.

Dňa 25. júna 2013 uplynul rok, čo 

nás opustila naša milovaná ma-

mička, starká a prastarká

Marta ŽATKOVÁ

rod. Bezáková 

z Partizánskeho.

S láskou spomína manžel a dcéry 

s rodinami. (709)
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v TEMPE

Inzerujte
NON-STOP
taxislužba
Partizánske

www.modrytaxik.sk

PARTIZÁNSKE

1 jazda do 2 km = 1,50 €

0908 08 09 08

(3
27
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Nedeľa 

s detským divadielkom
Nedeľňajšie popoludnie prišli klientom Do-

mova v Partizánskom spestriť deti z mestskej 

časti Šimonovany pod vedením Márie Znáši-

kovej. Pripravili si pre nich divadielko O troch 

prasiatkach. Patrí im vrelá vďaka! Napriek ho-

rúcemu slnečnému dňu, ktorý mohli stráviť na 

kúpalisku, nezabudli na našich seniorov a vy-

kúzlili im príjemnú atmosféru. 

Piatkový slnečný deň 14. júna sa pre se-

niorov z neziskovej organizácie DOMOV stal 

vďaka obetavosti dobrovoľníkov z fi rmy Ho-

neywell Partizánske nezabudnuteľným. Pät-

násť klientov sa vďaka nim mohlo zúčastniť 

výletu na Salaši Kostrín v Klátovej Novej Vsi. 

Projekt sa konal pod záštitou nadácie Pontis 

s názvom Rozohrej naše mesto. Dobrovoľníč-

ky si pre seniorov pripravili rôzne vedomost-

né kvízy z histórie nášho mesta. A väčšina 

tých skôr narodených dokázala, že ju dobre 

ovláda. Napokon, svoj produktívny život za-

svätili práve Partizánskemu. Za správne od-

povede boli dobrovoľníčkami odmeňova-

ní drobnými darčekmi. Náladu na Kostríne 

spestril klaun a Scooby doo, ktorým sa po-

tešili aj ďalší návštevníci salaša. Klienti deba-

tovali s dobrovoľníčkami, spievali a pochut-

nali si na syroch, guláši a bryndzových ha-

luškách. V mene personálu Domova a v me-

ne klientov patrí fi rme Honeywell srdečná 

vďaka!

 Martina Slobodová, sociálna pracovníčka

Klienti Domova na Kostríne

Do podujatia Naše mesto sa 

v dňoch 14. až 15. júna zapoji-

lo aj Partizánske. Priestor pre ak-

tivity dobrovoľníkov ponúkol 

i penzión pre seniorov v Malých 

Kršteňanoch. Do projektu sa za-

pojilo 10 dobrovoľníkov z fi rmy 

z Malých Bielic a pomôcť prišli 

i zamestnanci penziónu. 

Klienti penziónu sa vybra-

li bezbariérovým autobusom 

do bojnickej ZOO (na foto-

grafi i). Dobrovoľníci popri tla-

čení vozíkov s úsmevom na 

tvári venovali svoj čas i záu-

jem seniorom a viedli rozho-

vory s klientmi. Cestu domov 

autobusom sprevádzala opäť 

dobrá nálada i spev. „Je obdi-

vuhodné, ako to dobrovoľníci 

zvládli. Boli veľmi ochotní a na-

plno sa venovali dôchodcom,“ 

vyjadrila svoje poďakovanie 

dobrovoľníkom koordinátor-

ka projektu v penzióne Zuza-

na Kollárová. 

Zámerom zariadenia bolo 

„vyjsť von“. A tak vďaka ocho-

te pracovníkov ZOO a dobro-

voľníkom, zapojeným do pro-

jektu, mohli seniori zažiť niečo 

nové, aby sa stále mohli tešiť 

zo života. M. H. 

Dobrovoľníci so seniormi v ZOO

(695)

Dňa 6. júla 2013 si pripomíname 

štvrté výročie, čo nás vo veku 74 

rokov navždy opustil náš milo-

vaný manžel, otec a dedko

Anton BELAN

z Bošian.

S úctou a láskou spomínajú man-

želka Hedviga, dcéra Magda a syn 

Juraj s rodinami. (700)

Kto ju poznal, spomenie si,

kto ju mal rád, nezabudne.

Žiješ v srdciach tých, 

ktorí Ťa milovali.

S bolesťou v srdci si dňa 5. júla 

2013 pripomenieme prvé výro-

čie úmrtia našej drahej mamy, 

manželky, starej mamy

Oľgy GUBKOVEJ

z Veľkých Uheriec.

To, že sa rana zahojí, 

je len zdanie.

V srdci bolesť zostala 

a tiché spomínanie.

Spomienky na prežité chvíle s 

Tebou si navždy zachováme v 

našich srdciach.

Manžel, dcéry a syn s rodinami

 (650)

Dňa 25. júna 2013 uplynuli štyri 

roku od chvíle, čo nás náhle vo 

veku 76 rokov navždy opustila 

naša mamička a babka

Mária GATIAROVÁ

z Partizánskeho.

Kto ste ju poznali, venujte jej, pro-

sím, spolu s nami tichú spomienku.

Smútiaca rodina (692)

Predám za 100 eur stavebný 

výťah na rodinný dom. Tel. 0905 

949 714. (707) 

Ubytovanie v Podhájskej v 2-

3 posteľových izbách. V každej 

kúpeľňa so sprchovým kútom + 

kuchynský kútik (chladnička) a 

TV. 10 € za noc. Tel. 0907 627 557. 

 (716)
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LIGA V HÁDZANÍ ŠÍPOK V PARTIZÁNSKOM

V Bratislave za účasti 131 mladých borcov zo siedmich 
klubov pokračovala štvrtým kolom Žiacka liga v zápa-
sení voľným štýlom družstiev oblasti Západ. Klubové 
prvenstvo si po sumáre všetkých troch vekových ka-
tegórií opäť vybojoval AC Nitra, ktorého dvadsaťšesť 
reprezentantov vyzápasilo 115 bodov. Druhé miesto 
v štvrtom kole patrilo usporiadateľskej Dunajplavbe 
Bratislava (28 zápasníkov – 107 bodov), tretia skonči-
la Trenčianska Turná (27 – 106), štvrtý MZK Bánovce 
nad Bebravou (23 – 79), piate miesto obsadila Dunaj-
ská Streda (12 – 53), šieste Baník Prievidza (12 – 42) a 
siedme Považská Bystrica (3 – 6). 
V súťaži družstiev kategórie prípravky sa v 4. kole zro-
dilo nasledovné poradie: 1. Trenčianska Turná (70), 2. 
AC Nitra (62), 3. Dunajská Streda (34), 4. MZK Bánovce 
n/B. (30), 5. Dunajplavba Bratislava (22),   6. Baník Prie-
vidza (12), 7. Považská Bystrica (3), u mladších žiakov: 
1. Dunajplavba Bratislava (59), 2. AC Nitra (33), 3. Ba-
ník Prievidza (22), 4. Trenčianska Turná (17), 5. Dunaj-
ská Streda (14), 6. MZK Bánovce n/B. (9), 7. Považská 
Bystrica (3) a nakoniec u starších žiakov: 1. MZK Bánov-
ce n/B. (40), 2. Dunajplavba Bratislava (26), 3. AC Nitra 
(20), 4. Trenčianska Turná (19), 5. Baník Prievidza (8), 6. 
Dunajská Streda (5) a 7. Považská Bystrica (0). 
V súťaži jednotlivcov mladí zápasníci družstva MZK 
Bánovce n/B. dosiahli v 4. kole tieto umiestnenia 
v jednotlivých vekových a hmotnostných kategó-
riách – prípravka do 28 kg: 3. Matyáš Filo, do 33 kg: 
2. Marko Sochora, 3. Matúš Karas, 6. Michal Dan-

čiak, do 36 kg: 7. Patrik Novotka, do 40 kg: 5. Mar-

cel Španko, 6. Ivan Baško, do 44 kg: 5. Adam Ste-

pien, do 56 kg: 2. Samuel Lojška, do 60 kg: 2. Samu-

el Cibiri, 6. Tomáš Miškolci, mladší žiaci – do 48 kg: 
5. Samuel Znášik, do 52 kg: 4. Henrich Čukan, do 73 
kg: 3. Nikolas Virgovič, starší žiaci do 38 kg: 2. Peter 

Ducho, 4. Dominika Fadinová, do 42 kg: 4. Kristína 

Fadinová,  do 47 kg: 2. Samuel Karas, 4. Miroslav 

Jamriška, do 53 kg: 1. Juraj Bočák, do 66 kg: 1. Jo-

zef Mesiarkin, 4. Patrik Michalička, do 73 kg: 3. Mi-

chal Miškolci. 

Starší žiaci Bánoviec znovu víťazmi
ŽIACKA ZÁPASNÍCKA LIGA DRUŽSTIEV

TABUĽKY PO 4. KOLE
  PRÍPRAVKA

1. Trenč. Turná  43 73 70 70 256
2. AC Nitra 54 58 66 62 240
3. MZK Bánovce n/B. 43   48   27   30   148
4. Dun. Bratislava 7  40   35    22   104
5. Baník Prievidza 29 25 12 12 78
6. Dunajská Streda 0  0  19 34  53
7. Pov. Bystrica 4  2    4 3 13

 MLADŠÍ ŽIACI
1. Dun. Bratislava 21   61   49   59   190
2. AC Nitra 18   22   40   33 113
3. Trenč. Turná 33   24   22   17 96
4. MZK Bánovce n/B.       30   34   22    9 95
5. Baník Prievidza 22   14   14   22 72
6. Dunajská Streda 0     0    14   14    28
7. Pov. Bystrica 5     0     5      3   13

STARŠÍ ŽIACI
1. MZK Bánovce n/B. 14   21   38   40   113
2.  AC Nitra 21   18   30   20     89
3. Dun. Bratislava 10   30   18   26     84
4. Trenč. Turná 0    12    18   19    49
5. Baník Prievidza 4     0     10     8    22 
6. Dunajská Streda               0     0      5     5     10
7. Pov. Bystrica                     0     0      0    0        0

 LIGA – SPOLOČNE
1. AC Nitra                        93     98   136   115   442
2. Trenč. Turná 76   109   110   106   401
3. Dun. Bratislava 38   131   102   107   378
4. MZK Bánovce n/B. 87   103     87     79   356
5. Baník Prievidza 55    39     36     42  172
6. Dunajská Streda            0      0       38     53    91
7. Pov. Bystrica 9 2 9 6    26

* Poznámka: prvá až štvrtá kolón-

ka – počet bodov v 1. až 4. kole, pia-

ta kolónka – celkový súčet bodov.

 (mp, mu)

Beňačka strieborný
V poradí štvrtý celoslovenský bodovací turnaj v stolnom tenise v kategórii veterán sa 
konal v Trenčíne. Do bojov o nominačné body zasiahlo deväťdesiatštyri milovníkov 
celuloidovej loptičky vrátane sedmičky veteránov z okresu Partizánske. Z nich si naj-
lepšie viedol Ladislav Beňačka z STK Klátova Nová Ves, ktorý utrpel porážku až vo fi-
nále a v kategórii mužov od 60 do 64 rokov skončil druhý.
Víťazi jednotlivých vekových kategórií a umiestnenie reprezentantov z okresu Parti-
zánske – 40-49 rokov: 1. Š. Sagačik (Valašské Meziříči), 4. Miroslav Michalka (STK Klá-
tova Nová Ves), 50-59 r.: 1. D. Cvečko (Martin), 4. Oliver Bralušič, 12. Anton Fekula 
(obaja STK Klátova Nová Ves), 60-64 r.: 1. V. Bunzel (Lazany), 2. Ladislav Beňačka (STK 
Klátova Nová Ves), 11. Tibor Duda (ŠKST Bošany), 65-69 r.: 1. J. Kučera (Česká repub-
lika), 70-74 r.: 1. A. Paríšek (Košice), 75-79 r.: 1. O. Kysel (Bratislava), 7. Július Ková-

čik (BELMONT KLIMA Partizánske), 11. Jozef Mikyška (ŠKST Bošany), 80 a viac r.: 1. Š. 
Mády (Martin). jk

TENISOVÉ SÚŤAŽE DRUŽSTIEV

Tenisové súťaže družstiev Západoslovenské-
ho tenisového zväzu pokračovali ďalšími stret-
nutiami. Z trojice družstiev Tennis clubu Parti-
zánske si víťazstvo pripísali na konto len ,,áčko“ 
dorasteniek. V Topoľčanoch zverenky nehrajú-
ceho kapitána Františka Kopála remizovali 3:3 s 
domácim B-družstvom, no na sety vyhrali 8:6 a 
do tabuľky si pripísali dva body.

 II. TRIEDA A – DORASTENKY 
� 4. KOLO: TC Topoľčany B – TC Partizánske 

B 6:0 (sety – 12:0, hry – 72:3), ako hrali dvojhry: 
Minarovičová – A. Šútorová 6:0, 6:0, Atovičová 
– Z. Valachová 6:3, 6:1, Grznárová – V. Súlovská 
6:0, 6:0, Tobiášová – A. Balážová 6:0, 6:1, štvor-
hry: Tobiášová-Minarovičová – Z. Valachová-V. 
Súlovská 6:3, 6:2, Grznárová-Atovičová – A. Šú-
torová-A. Balážová 6:1, 6:1. OSKORUŠA Stará 

Turá – Ostrov Trenčín 0:6. TK TENEM Nemšo-

vá – Klimatech Nové Mesto n/V. 0:6. TC Par-

tizánske – voľno.  

� 5. KOLO: TC Topoľčany B – TC Partizán-

ske 3:3 (sety – 6:8, hry – 60:68), ako hrali 
dvojhry: Kováčová – N. Maťašeová 6:3, 4:6, 
6:2, Minarovičová – T. Betáková 3:6, 5:7, Ato-
vičová – S. Duchovičová 1:6, 0:6, Tobiášová 
– K. Ďurišová 4:6, 6:3, 7:6, štvorhry: Atovičo-
vá-Minarovičová – K. Ďurišová-N. Maťašeová 
6:2, 6:3, Tobiášová-Kováčová – S. Duchovičo-
vá-T. Betáková 4:6, 2:6. TC Partizánske B – 

Klimatech Nové Mesto n/V. 0:6 (sety – 0:12, 
hry – 15:73), ako hrali dvojhry: K. Paulíková 
– Kusendová 0:6, 1:6, A. Mráziková – Fábry-
ová 1:6, 1:6, M. Mráziková – P. Betáková 1:6, 
5:7, V. Súlovská – Dedíková 0:6, 3:6, štvorhry: 
K. Paulíková-A. Mráziková – Dedíková-Ku-
sendová 1:6, 1:6, V. Súlovská-M. Mráziková 
– Fábryová-P. Betáková 1:6, 0:6. Ostrov Tren-

čín – TK TENEM Nemšová 1:5. OSKORUŠA 

Stará Turá – voľno. 

 TABUĽKA
1. Klimatech Nové Mesto n/V.   5  5  0   27:3 10
2. TENEM Nemšová 5  3  2 19:11 8
3. Ostrov Trenčín 4  3  1 16:8 7
4. TC Partizánske   4  2  2 12:10 6
5. TC Topoľčany B 4  1  3   10:14   5
6.TC Partizánske B 4  1  3    5:19    5
7. OSKORUŠA Stará Turá 4  0  4 1:23 4

  II. TRIEDA A – STARŠIE ŽIAČKY
� 4. KOLO: TK Senica – TC Partizánske 4:2 

(sety – 8:5, hry – 60:48), ako hrali dvojhry: 
Surovková – N. Múčková 6:1, 6:2, Jamricho-
vá – N. Maťašeová 6:3, 6:1, Čuvalová – T. Be-
táková 0:6, 0:6, Kozáková – S. Duchovičová 
3:6, 6:2, 6:3, štvorhry: Kozáková-Surovková 
– S. Duchovičová-T. Betáková 5:7, 4:6, Jamri-
chová-Čuvalová – N. Maťašeová-N. Múčková 
6:2, 6:3. TK TENEM Nemšová – TK 77 Skali-

ca 3:3. TC Topoľčany – TC Topoľčany B 6:0. 

AŠK Skalica – voľno.

� 5. KOLO: TK 77 Skalica – TC Partizánske 

4:2 (sety – 9:6, hry – 71:49), ako hrali dvojhry: 
Jakúbková – N. Múčková 6:0, 6:1, Zaňátová – N. 
Maťašeová 6:4, 3:6, 6:4, Horáková – T. Betáková 
2:6, 1:6, Jesenská – S. Duchovičová 4:6, 6:1, 6:0, 
štvorhry: Jesenská-Jakúbková – T. Betáková-N. 
Maťašeová 3:6, 6:1, 4:6, Horáková-Zaňátová – S. 
Duchovičová-N. Múčková 6:1, 6:1. TC Topoľča-

ny B – AŠK Skalica 2:4. TK TENEM Nemšová 

– TC Topoľčany 0:6. TK Senica – voľno. 

 TABUĽKA
1. TK 77 Skalica  5   4  1 18:12 9
2. TK Senica   4   4  0  18:6  8
3. TC Topoľčany 4   3  1 17:7 6
4. TENEM Nemšová      4   2  2 12:12   6
5. TC Partizánske         5   1  4   11:19  6
6. AŠK Skalica               4   1  3  9:15   5
7. TC Topoľčany B 4   0  4 5:19   4
 mp

BÁNOVSKÁ TENISOVÁ LIGA 

Jednota dôchodcov na Slovensku a Krajská or-
ganizácia Trenčín usporiadali 25. júna v Novej 

Dubnici 6. ročník krajských športových hier se-
niorov JDS. Do zápolenia v rôznych individu-

álnych disciplínach zasiahlo dvestošesťdesiat 
pretekárov, no hodnotila sa aj súťaž okresných 

družstiev. V nej pre-
tekári z okresu Par-
tizánske obhajovali 
prvenstvo z pred-
chádzajúceho 5. 
ročníka. Na športo-
viskách vybojova-
li jedenásť zlatých, 
osem strieborných 
a desať bronzových 
medailí. Získané 
body sa premietli aj 
do súťaže družstiev, 
v ktorých preteká-
ri z Partizánskeho 
získali prvenstvo v 
kategórii mladších 
žien i u mladších 
mužov, v kategó-
rii starších mužov 
skončili druhí a v 

kategórii starších žien tretí. Najväčším úspe-
chom pre dôchodcov z okresu Partizánske 
bola úspešná obhajoba vlaňajšieho prvého 
miesta v súťaži okresných tímov, tentoraz v 
konkurencii deviatich družstiev.  Na druhom 
mieste skončili pretekári z Považskej Bystrice, 
tretie miesto obsadila Ilava. Družstvo prete-
károv z okresu Partizánske, ktoré viedol Milan 
Tomiš, úspešne  reprezentovali – v súťažiach 
mladších žien: Valéria Surovičová (medailo-
vá bilancia 1 zlato, 1 bronz), Mária Tyirjako-

vá (1 z, 1 b), Jozefína Šramková (1 b), Bože-

na Kollárová (1 striebro), Eva Vlasáková (1 
s), Alžbeta Gombálová, v súťažiach starších 
žien: Irena Popluhárová (1 z), Emília Badin-

ská (1 z, 1 b), Anna Vlčková (1 b), v súťažiach 
mladších mužov: Miroslav Šakový (2 z, 1 s), 
Jozef Solčiansky (2 z, 1 b), Michal Miťko (1 
b), Peter Vácval (1 z, 1 s), Jozef Kollár, v súťaži 
starších mužov: František Klučiar (1 b), Jozef 

Vavrinec (1 z), Július Kováčik (1 z, 2 s), Milan 

Tomiš (2 b), Viktor Zábojník (2 s) a Július Sta-

ňo. (mp, mt)

Dôchodcovia z okresu Partizánske obhájili prvenstvo

Bánovčania českými šampiónmi
Na palubovke USK Praha vyvrcholili záverečným turnajom final4 majstrovstvá českej 
republiky v basketbale juniorov U19. Pražská Športová hala Folimanka privítala okrem 
domáceho USK trojicu tímov BK Pardubice, BCM Nymburk a čierneho koňa turnaja Lo-
komotívu Plzeň. Práve Plzeň v otváracom stretnutí zaskočila domáceho favorita USK, 
ktorého dres oblieka aj dvojica Bánovčanov,  pivot schopný zahrať aj na poste krídel-
níka Juraj Jánošík a pivot Tomáš Jarolín.  Plzenčania výhrou 70:57 víťazovi základnej 
časti výrazne skomplikovali cestu za titulom. V ďalších dvoch stretnutiach Pardubice 
podľahli Nymburku 69:85, no následne zdolali Plzeň 89:71. Vyrovnanú finálovú sku-
pinu ešte viac zamotalo víťazstvo domácich sov nad Nymburkom 70:56, na ktorom sa 
dvomi bodmi podieľal aj Jánošík. Všetci štyri tímy mali na konte jednu prehru a jedno 
víťazstvo a rovnaké šance na titul. Ten mali bližšie po víťazstve 86:57 nad Plzňou bas-
ketbalisti Nymburku. V poslednom dueli final4 však Pražania nenechali nič na náhodu a 
po víťazstve 76:55 nad Pardubicami sa mohli radovať z titulu českého šampióna. A osla-
vovali aj odchovanci BBK Bánovce nad Bebravou Tomáš Jarolín a Juraj Jánošík, ktorý v 
stretnutí o všetko proti pardubickým pernikárom pridal ďalšie dva body. mp

Medzi obeťami 
aj Uhrovčan

N e u v e r i t e ľ n á 
správa sa potvr-
dila. Medzi desia-
timi obeťami te-
roristického úto-
ku v Pakistane sú 
aj dvaja slovenskí 
horolezci. Pod vy-
snívou horou, 8-
tisícovým Nanga 
Parbat, ukončilo ozbrojené komando 
život Petra Šperku i päťdesiatročného 
Uhrovčana Antona Dobeša (na foto). 
Smúti za ním rodina, kamaráti, spolu-
pracovníci, ľudia, ktorí ho poznali, mali 
radi a nedokážu sa zmieriť s tým, že sa 
už domov živý nevráti. Veľká turistická 
rodina z nášho regiónu sa s Antonom 
Dobešom mohla osobne stretnúť aj 
na dvoch ročníkoch festivalu Hory ob-
jektívom vo Veľkých Uherciach. 
Česť jeho pamiatke!

Ženy hádzali šípky
V Charlie pube na sídlisku Šípku v Partizánskom sa uskutočnil turnaj 
žien v hádzaní šípok v hre 301. Zo šiestich prihlásených žien, ktoré 
hrali systémom každá s každou, do semifinále postúpili prve štyri. 
V skupine sa najlepšie darilo Ružene Bederkovej, ktorá nenašla pre-
možiteľku, získala desať bodov a skóre 15:7. Druhá v základnej sku-
pine skončila Slavomíra Lasabová (skóre 13:7 – 6 b), tretia Alexan-
dra Mlyneková (10:7 – 6 b), štvrté miesto obsadila Andrea Dobišová 
(7:9 – 4 b), piate Margita Sedalíková (9:11 – 4 b) a šieste Monika Uha-
reková (1:15 – 0 b). V semifinále však dovtedy suverénna Bederko-
vá podľahla Dobišovej tesne 3:4 a Lasabová porazila Mlynekovú v 
pomere 4:1. V súboji o konečné 3. miesto sa Bederková opäť vrátila 
na víťaznú vlnu a po víťazstve 3:2 nad Mlynekovou skončila tretia. 
Víťazkou turnaja sa stala Slavomíra Lasabová, ktorá vo finále vyhra-
la nad Dobišovou hladko 5:0. (mp, mt)

V ZŠ vo Veľkom Klíži sa 21. júna zišlo 85 
športovcov – žiakov v doprovode pani 
učiteliek, na ďalšom ročníku športovej 
olympiády neplnoorganizovaných zák-
ladných škôl okresu Partizánske. Sláv-
nostného otvorenia sa zúčastnili aj sta-
rostovia obcí Veľký Klíž, Hradište a Ostra-
tice. Žiaci počas otvorenia priniesli oheň 
a vztýčili olympijskú vlajku, ktorá viala na 
stožiari počas celého zápolenia. Športov-

ci súťažili v dvoch vekových kategóriách 
v atletických disciplínach: beh na 50 m, 
hod kriketovou loptičkou, hod plnou 
loptou, skok do diaľky, a v kolektívnych 
športoch dievčatá vo vybíjanej a chlap-
ci vo futbale.
Najúspešnejší športovci: 1. a 2. ročník 
dievčatá: Henrieta Mišutová, chlapci: 
Marek Halmo, Adrian Humaj, 3.a 4. roč-
ník dievčatá: Lucia Gúcka, chlapci: Mar-

tin Dzian, Andreas Hodál. Víťaz vybíja-
nej: ZŠ Veľký Klíž, futbalu: ZŠ Brodzany.  
Počas slnečného dňa sa všetci súťažiaci sna-
žili podať čo najlepšie výkony, za čo im pat-
rí veľká pochvala. Najradostnejší okamih na-
stal pri slávnostnom vyhlasovaní výsledkov 
a dekorovaní víťazov. Budúci rok sa športo-
vá olympiáda neplnoorgnaizovaných základ-
ných škôl okresu Partizánske uskutoční v ZŠ v 
Ostraticiach. Edita Šimončičová

Športová olympiáda málotriedok

Zástupkyne družstiev vo vybíjanej, v strede držiteľka pohára víťaz-
nej ZŠ Veľký Klíž Kapitáni futbalových mužstiev, s pohárom v strede žiak ZŠ Brodzany

Najpresnejšiu ruku 
mal Hatiar

Dlhodobá súťaž v hodoch na basketbalo-
vý kôš, ktorá prebiehala pod deravými koš-
mi v areáli Pastoračného centra na sídlisku 
Šípok v Partizánskom, uzavrela ďalšiu kapi-
tolu. Chlapci sa neustále zlepšovali, hodno-
til sa počet strelených košov, pričom dvojky 
aj trojky boli stále za jeden bod. V ich bas-
ketbalovom úsilí ich bol podporiť aj Michal 
Marko, ktorý oblieka dres účastníka najvyš-
šej slovenskej basketbalovej súťaže mužov 
ŠKP Banská Bystrica. Najpresnejšiu ruku 
mal Jakub Hatiar, ktorý sa so ziskom 86 bo-
dov stal víťazom súťaže. Na druhom mieste 
skončil so 74 bodmi Jozef Števula, kým tre-
tí v poradí Erik Haulík trafil do koša celkom 
62-krát. Ďalšie poradie: 4. Kristián Holenia 
– 60 bodov, 5. Pavol Baláž – 45, 6. Rado 

Števula – 37, 7. Marek Šramka – 35, 8. Ján 

Smatana – 27, 9.-10. Sebastian Vavro a 
Miroslav Benca – 14, 11. Patrik Vančo – 9. 
Striedavo sa do súťaženia zapájali aj Martin 
Prievalský, Patrik Uhrovčík, Tomáš Smatana, 
Denis Humaj, Denis Kováč, Matúš Beniak, 
Lukáš Bednár, Leo Szabo, Adrián Letavay, ale 
aj iní chlapci, prevažne zo Šípku. (mp, rf )

Stanovičová druhá
Sedemnásťdielna Cyklomaratónska MTB séria 
2013 v pretekoch na horských bicykloch 
pokračovala siedmymi pretekmi. Tie sa 
konali v rámci 1. ročníka KAKTUS BIKE Brati-
slavského MTB maratónu. Tri druhy tratí zavied-
li vytrvalostných  horských cyklistov do Malých 
Karpát v oblasti Devínskej Kobyly, štart aj cieľ 
podujatia bol v Karlovej Vsi. V kategórii žien 
nad 19 rokov sa na maratónskej trati, 70 km 
dlhej s prevýšením 2320 m, opäť postavila na 
medailové stupne Mária Stanovičová z Hone-
ywell Partizánske. Jej výsledný čas mal hodno-
tu 4:09:43,40 h a znamenal druhé miesto, keď 
so 42,60 s náskokom zvíťazila Zuzana Juháso-
vá z CK Svätý Jur. Ďalšie umiestnenie našich 
pretekárov – muži 19-39 rokov (dĺžka 70 km 
– prevýšenie 2320 m): 19. Radovan Molnár 
(VG Bike Team Partizánske) 4:01:22,70 h, muži 
40.49 r. (70 km – 2320 m): 6. Ladislav Balogh 

(Partizánske) 4:38:24,60, muži 19-39 r. (40 km 
– 1370 m): 14. Michal Matejovič (CTK VIKING 
Bánovce n/B.) 2:07:20,30, 16. Tomáš Vlnka (Ža-
bokreky n/N.) 2:11:55,40, 29. Juraj Úradníček 
(Partizánske) 2:20:21,10, 40. Marcel Vanko (VG 
Bike Team Partizánske) 2:28:25,80, muži 40-49 
r. (40 km – 1370 m): 31. Štefan Čertek (Parti-
zánske) 3:26:22,10, muži 50-59 r. (40 km – 1370 
m): 8. Ján Majerčík (Partizánske) 2:53:36,00.
 mp

I. LIGA
� VÝSLEDKY 7. KOLA: Sloboda – Mikuš 
6:3, 6:4. Liška – Laššo 6:0, 6:0. Kováč 
– Tretinár 0:6, 0:6. Farkaš – Halmo 
4:6, 2:6. Zajko – Hanák 2:6, 6:3, 6:2.

	 PROGRAM 8. KOLA – 6.7. o 8. h: Tre-
tinár – Farkaš (1. kurt), Laššo – Zajko (2. 
kurt), o 10. h: Mikuš – Halmo (1. kurt), Ha-
nák – Kováč (2. kurt), o 18. h: Sloboda – 
Líška (1. kurt). ml

 TABUĽKA
1. Marek Liška 7 5 2 0 0 14:2 19

2. René Halmo 7 6 0 0 1 12:2 18

3. Branislav Tretinár 7 5 0 2 0 12:4 17

4. Miroslav Sloboda 6 4 1 0 1 10:3 14

5. Martin Mikuš 7 3 1 1 2   9:6 12

6. Marián Farkaš 7 3 1 1 2   9:7 12

7. Matúš Laššo 6 1 0 1 4   3:10   4

8. Martin Zajko 7 0 1 1 5   3:13 3

9. Jozef Kováč 7 0 1 0 6 2:13 2

10. Richard Hanák 7 0 0 1 6   1:13 1

Zľava Juraj Jánošík a Tomáš Jarolín

Medailistky turnaja – zľava: zlatá Slavomíra Lasabová, bron-
zová Ružena Bederková a strieborná Andrea Dobišová

� VÝSLEDKY: 
I. Drndzík – L. 

Boszorád 7:2. 

J. Panák – L. 

Guba 6:7. P. 

Balúch – R. Be-

derková 7:5. L. 

Boszorád – A. 

Landiga 7:3. 

P. Beňačka – 

M. Guba 7:4.

Michal Trčo – 

J. Panák 4:7. P. 

Beňačka – Mi-

chal Trčo 4:7.

TABUĽKA 
1. I. Drndzík 19     19    0     0     133:38 38
2. M. Boszorád 19     16    1     2     125:62 33
3. L. Guba 19 15    2     2     125:52 32
4. Michal Trčo 19    14    2     3     123:70 30
5. M. Guba 19 15    0     4     117:75 30
6. P. Barát 18 15    0     3     117:75 30
7. J. Panák 19    13     2     4    111:64 28
8. P. Beňačka 18 12     0     6 105:64 24
9. L. Boszorád 19    11 2 6 106:95 24
10. M. Bystričan      19      9     2     8 94:88 20
11. M. Lalík              19     9     2     8      92:99       20
12. J. Števica           19     7     4     8       84:110    18
13. B. Bederka         19     8     1    10      93:104    17
14. V. Cibula             19     7     2    10      86:104    16
15. P. Balúch            19     6     4     9       88:110    16
16. A. Landiga          19     6     1    12      82:108    13
17. Martin Trčo         19     4     0    15      61:118      8
18. P. Podmanický   19     2     1    16      36:123      5
19. R. Bederková     19     1     1    17      40:126      3
20. M. Hláčik            19     0     0    19        0:133      0

 (mp, mt)

Do konca premiérového ročníka ligy v hádzaní šípok v hre 301 double out, ktorej domovským stán-
kom je Charlie pub na sídlisku Šípok v Partizánskom, zostáva odohrať už len jedno stretnutie: P. Be-
ňačka – P. Barát. Víťaz ligy je už však známy, stal sa ním Ivan Drndzík (na foto), ktorý ako jediný z 
dvadsiatky účastníkov nestratil ani bod. Na druhom mieste skončil Martin Boszorád a tretiu priečku 
obsadil Lukáš Guba. V piatok 5. júla od 14. hodiny je na programe finálový večer O pohár Cyrila. Do 
súbojov o víťazný pohár zasiahne dvanástka najlepších šípkarov. Keďže druhý v poradí Martin Bos-
zorád nemôže štartovať, finalistov doplní trinásty v poradí Bronislav Bederka.   
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I. TRIEDA - MO BÁNOVCE N/B. a PARTIZÁNSKE

Š P O R T

 MAJSTROVSTVO OBLASTI PRIEVIDZA
 FUTBALOVÉ SÚŤAŽE DOSPELÝCH

II. TRIEDA - MO PARTIZÁNSKE

FUTBALOVÁ MLÁDEŽ

1. cena: ŠEK V HODNOTE 165 € (venova-
lo Poľnohospodárske družstvo podielnikov 
PDP Veľké Uherce – rastlinná, živočíšna výro-
ba, pekárenská činosť, výroba strojov a zaria-
dení pre všeobecné účely, výroba obrábacích 
strojov, spracovanie poľnohospodárskych 
produktov, www.pdpvu.sk) – získava výherca: 
Roman Kopál z Partizánskeho – 66 bodov, 
2. ŠEK V HODNOTE 100 € (venovala Okresná 
organizácia strany SMER-SD v Partizánskom) 
– získava výherca: Ján Danko z Dolných Na-
štíc – 66 bodov, 
3. ŠEK V HODNOTE 60 € (venovala firma 
OBUV MINO, Nitrianska cesta 503/60, Partizán-
ske, tel.: 038/5313330) – získava výherca: Mi-
riam Čavojová z Partizánskeho – 60 bodov, 
4. ŠEK V HODNOTE 55 € (venovala firma La-
dický s.r.o., Partizánske, www.ladicky.sk) – zís-
kava výherca: Rudolf Tomáš z Partizánskeho 
– 60 bodov, 
5. ŠEK V HODNOTE 50 € (venoval pneuser-
vis MIKONA, Nemocničná 1569, Partizánske 
– futbalový štadión ŠK Slovan Šimonovany, 
mob.č.: 0905 329 116, www.mikona.sk) – zís-
kava výherca: Ľuboš Pauko z Veľkých Uhe-
riec – 60 bodov,   
6. ŠEK V HODNOTE 40 € (venovala firma 
CHLADMONT – predaj, dodávka, servis a 
montáž chladiacej a klimatizačnej techniky,
ulica 9. mája 716/3, Partizánske, tel.: 038/749 
28 64, mob.č.: 0903 419 828, www.chlad-
mont.sk) – získava výherca: Ivan Kopál z Par-
tizánskeho – 57 bodov,  
7. ŠEK V HODNOTE 30 € (venoval Jozef Staňo 
– STAŇOR z Malých Uheriec – medzinárodná 
i vnútroštátna preprava autobusmi Karosa a 
Man, minibusom do 20 osôb, mob.č. 0905 209 
580, www.busslovakia.sk) – získava výherca: 
Ján Dermek st. z Partizánskeho – 57 bodov. 

V prípade rovnosti bodov u viacerých vý-
hercov, rozhodujú o vyššom postavení v ta-
buľke – po 1. vyšší počet tipovacích kôl, po 2. 
vyššia úspešnosť v poslednom, resp. v pred-
poslednom kole atď... A práve druhé krité-

rium rozhodlo o víťazovi, ako aj o poradí na 3. 
až 5. mieste a 6. až 7. mieste. Všetci výhercovia 
budú v krátkom čase telefonicky informovaní 
o termíne a spôsobe prevzatia cien.

ĎALŠIE PORADIE TIPUJÚCICH 
PO 15. KOLE:

008. 152 Marián Franc, Horná Ves 56
009. 011 Jozef Fábry, Partizánske 54
010. 066 Július Števica, Partizánske 54
011. 080 Jozef Beliansky st., Kolačno 54
012. 127 Michal Omelka, Partizánske 54
013. 034 Ivan Kopúnik, Partizánske 51
014. 037 Miroslav Calpaš, Partizánske 51
015. 045 Štefan Bilas, Partizánske 51
016. 055 Jozef Rybanský, Skačany 51
017. 088 Anton Eliaš, Malé Uherce 51
018. 104 Jozef Čukan, Biskupice 51
019. 115 Ivan Masaryk, Bánovce n/B. 51
020. 120 Peter Peťovský, Bánovce n/B. 51
021. 025 Štefan Tamajka, Kolačno 48
022. 085 Štefan Pauko, Veľké Uherce 48
023. 093 Viliam Šútora, Partizánske 48
024. 094 Jozef Minárik, Partizánske 48
025. 118 Ján Sany, Bánovce n/B. 48
026. 122 Miroslav Pavlen, Brezolupy 48
027. 126 Martin Jakubík, Partizánske 46
028. 029 Jakub Kližan, Skačany 46
029. 153 Peter Minárik, Partizánske 46
030. 002 Jozef Hlaváč, Partizánske 45
031. 005 Milan Dian, Partizánske 45
032. 022 Dušan Hubinsky, Partizánske 45
033. 032 Rudolf Trčo, Partizánske 45
034. 131 Dušan Priecel, Partizánske 45
035. 046 Martin Vaňo, Chynorany 44
036. 060 Jozef Hruška, Partizánske 43
037. 154 Ján Šmatlák ml., Nadlice 43
038. 008 Július Kováčik, Partizánske 42
039. 009 Soňa Jančichová, Partizánske 42
040. 015 Adam Krajčík, Partizánske 42
041. 018 Milan Majtényi, Partizánske 42
042. 021 Juraj Španko, Nedanovce 42
043. 043 Jozef Omelka, Partizánske 42
044. 064 Ján Pavlišin, Nadlice 42
045. 101 Miroslav Štefánik, Bánovce n/B. 42
046. 106 Peter Kušnier, Bánovce n/B. 42
047. 119 Igor Antala, Dolné Naštice 42
048. 141 Karol Bobok, Kolačno 41
049. 144 Pavol Podoba, Bánovce n/B. 41
050. 086 Tomáš Janček, Partizánske 40
051. 020 Ladislav Beňačka, Partizánske 39
052. 033 Anton Kajaba, Partizánske 39
053. 044 Božena Ďurišová, Veľké Kršteňany 39

054. 063 Jaroslav Vlčko st., Veľké Uherce 39
055. 103 Miroslav Vondra, Bánovce n/B. 39
056. 111 Jozef Borcha st., Bánovce n/B. 39
057. 062 Lukáš Bezák, Partizánske 39
058. 001 František Gregor, Partizánske 39
059. 109 Andrej Bitarovský, Pravotice 39
060. 145 Tomáš Čangel, Malé Uherce 38
061. 079 Juraj Kuric, Oslany 38
062. 030 Vladimír Galbo st., Veľké Bielice 37
063. 010 Eduard Letavay, Partizánske 36
064. 014 Dušan Savara, Partizánske 36
065. 024 Milan Kuzma, Partizánske 36
066. 051 Miloš Badinský, Partizánske 36
067. 054 Vladimír Gahér, Skačany 36
068. 057 Peter Jakubička, Veľké Bielice 36
069. 059 Tibor Olach, Veľké Bielice 36
070. 070 Stanislav Kluka, Brodzany 36
071. 078 Pavel Majerčík, Partizánske 36
072. 098 Ján Gieci, Bánovce n/B. 36
073. 089 Ján Kysel st., Partizánske 36
074. 108 Ivan Bezák, Ostratice 36
075. 038 Peter Vanko, Partizánske 34
076. 077 Viliam Hačko, Brodzany 34
077. 026 Ján Kopál, Partizánske 33
078. 031 Anton Hamada, Partizánske 33
079. 091 Marián Vlasák, Partizánske 33
080. 097 Dušan Buchel, Uhrovec 33
081. 102 Milan Pavle, Bánovce n/B. 33
082. 113 Milan Škultéty, Bánovce n/B. 33
083. 016 František Klučiar, Partizánske 33
084. 107 Jaroslav Podolák, Bánovce n/B. 33
085. 134 Andrej Palák, Žabokreky n/N. 33
086. 006 Marián Cvešper, Skačany 32
087. 012 Anton Kováč, Partizánske 30
088. 090 Jozef Vlčko, Partizánske 30
089. 146 Ľuboš Švec ml., Partizánske 30
090. 147 Anton Čangel, Brodzany 30
091. 072 Milan Ďatelinka, Nadlice 29
092. 050 Norbert Franc, Partizánske 28
093. 004 Pavol Kasala, Skačany 27
094. 065 Marián Kollár, Partizánske 27
095. 067 Jozef Horniak, Partizánske 27
096. 092 Jozef Bezák, Partizánske 27
097. 125 Stanislav Hulla ml., Partizánske 27
098. 076 Ľudovít Hačko, Brodzany 27
099. 095 Ivan Činčura, Partizánske 25
100. 140 Denisa Krajčovičová, Partizánske 25
101. 105 Vladimír Bátora, Bánovce n/B. 25
102. 036 Ján Mošať, Partizánske 24
103. 056 Ivan Martiška, Partizánske 24
104. 061 Jozef Gerši, Bošany 24
105. 068 Miloš Jankeje, Návojovce 24
106. 112 Tomáš Šinsky, Bánovce n/B. 23
107. 114 Jozef Puterka, Bánovce n/B. 22
108. 124 Pavol Drábek st., Partizánske 22
109. 042 Mikuláš Majtényi, Partizánske 22
110. 135 Zuzana Beniaková, Partizánske 22
111. 116 Jozef Krištof, Bánovce n/B. 21
112. 082 Ľuboš Preťo, Kolačno 19
113. 110 Tomáš Podolák, Bánovce n/B. 19
114. 081 Ondrej Ludvig, Veľké Uherce 19

115. 039 Patrik Tisovský, Žabokreky n/N. 18
116. 071 Jozef Ondruška, Partizánske 18
117. 052 Ján Bezák, Partizánske 18
118. 159 Anton Petrík, Návojovce 18
119. 053 Dušan Baláž, Oslany 17
120. 151 Ladislav Parkaň, Uhrovec 17
121. 019 Michal Majtényi, Partizánske 16
122. 074 Jozef Mesiarik, Brodzany 16
123. 083 Július Náhlovský, Kolačno 15
124. 133 Kamil Turček, Partizánske 15
125. 136 Mária Savarová, Partizánske 14
126. 075 Vladimír Barus, Hradište 13
127. 099 Miroslav Kusý, Rybany 13
128. 129 Milan Hačko, Brodzany 13
129. 058 Radoslav Olach, Veľké Bielice 13
130. 040 Maroš Janček, Partizánske 13
131. 013 Štefan Savara, Partizánske 12
132. 142 Dušan Hudec, Biskupice 12
133. 155 Miroslav Jánošík, Biskupice 11
134. 049 Ivan Jaško, Rajčany 10
135. 003 Miroslav Jančich, Partizánske 9
136. 047 Marcel Ďuriš, Veľké Kršteňany 9
137. 096 Stanislav Hulla st., Partizánske 9
138. 100 Branislav Šipka, Bánovce n/B. 9
139. 023 Vladimír Galbo ml., Partizánske 9
140. 149 Martin Bezák, Nadlice 9
141. 148 Renáta Kováčová, Partizánske 8
142. 165 Peter Andacký, Partizánske 5
143. 137 Branislav Duchovič, Partizánske 4
144. 028 Peter Křapka, Partizánske 3
145. 073 Milan Hostačný st., Rajčany 3
146. 158 Anton Klanica, Partizánske 3
147. 162 Ondrej Talár, Partizánske 3
148. 069 Ján Kotlárik, Návojovce 2
149. 143 Jozef Kutiš, Bánovce n/B. 2
150. 164 Štefan Kozinka, Bánovce n/B. 2
151. 150 Miroslav Čenteš, Bánovce n/B. 1
152. 156 Patrik Matejov, Brodzany 1
153. 123 Pavol Podolák, Bánovce n/B. 1
154. 130 Miroslav Kováčik, Chynorany 1
155. 128 Michal Hulla, Partizánske 0
156. 157 Milan Kráľ, Bánovce n/B. 0
157. 138 Róbert Žiak st., Partizánske 0
158. 163 Valéria Fábryová, Partizánske -1
159. 139 Jaroslav Norocký st., Partizánske -2
160. 048 Štefan Slivka, Partizánske -2
161. 132 Viliam Bezák, Malé Kršteňany -3
162. 160 Eva Talárová, Partizánske -4
163. 161 Soňa Talárová, Partizánske -4
164. 087 Miroslav Kňaze, Partizánske -13

165. 121 Eva Peťovská, Bánovce n/B. -13

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

SPRÁVNE TIPY 15. KOLA: 1. Nedanovce – Ska-
čany 1 (4:2), 2. Pravenec – Veľké Bielice 1 (1:0), 
3. Nadlice – Dolné Naštice 1 (5:2), 4. Miezgovce 
– Dvorec 2 (0:1), 5. Klátova Nová Ves – Ostratice 
1 (5:2), 6. Malé Kršteňany – Brodzany 2 (3:13), 7. 
Malé Bielice – Veľké Kršteňany 2 (0:2). 

V Šťastnej sedmičke dobojované! Víťazom Roman Kopál z Partizánskeho! 

NEDANOVCE – SKAČANY 4:2 (1:1) 
Zápas sa už niesol viac-menej v pokojnej rovine, pričom bolo vidieť, že sezóna sa po tomto stret-
nutí skončila. Prvý gól uvideli diváci už v 12. min vďaka Štálnikovi. V 21. min mal na kopačke vy-
rovnanie Branislav Krajčo, jeho pokus po zemi z hranice šestnástky Peciar reflexívne vyrazil. V 23. 
min si pre zmenu na Škarbov center sprava nabehol Vavro, zblízka hlavičkoval vedľa. Domáceho 
brankára Branislav Krajčo opäť nechal vyniknúť v 28. min, kedy vyrazil jeho prudkú strelu opäť z 
hranice pokutového územia. V 35. min sa útočníkovi Skačian predsa len podarilo vyrovnať po ne-
dôslednom odkopnutí brankára. Domácich mohol vrátiť do vedenia na konci prvého dejstva Ora-
vec, jeho strelu zblízka po otočke Gahér vyrazil. Aktívny Branislav Krajčo sa v 50. min snažil prelo-
bovať vybehnutého Peciara, ibaže netrafil priestor troch žrdí. V 51. min sa však presne trafil strie-
dajúci Kúdela, ktorý zblízka napálil loptu do siete po zlom odkope obrany. Zvýšiť mohol v 53. min 
Oravec, jeho tečovaný pokus z hranice šestnástky Gahér vytesnil na roh. Po jeho zahratí nastala 
skrumáž, v ktorej sa najlepšie zorientoval Vavro, aby svoju bombu z hranice šestnástky namieril do 
brvna. Nepresnú mušku mal v 56. mine Branislav Krajčo, ktorý zľava zoči-voči brankárovi namieril 
vedľa vonkajšej siete. Hostia však vyrovnali v 60. min po Borchovej prízemnej strele, ktorú domá-
ci brankár podcenil. Prišla však 77. min a s ňou strela Kúdelu z hranice pokutového územia, ktorá 
znamenala opätovné vedenie domácich. O tri minúty však mohli hostia vyrovnať. Krížna nahrávka 
Branislava Krajča po zemi z ľavej strany si našla Horniaka, ktorý z bezprostrednej blízkosti napálil 
loptu do ľavej tyče. V 88. min mieril nad domácu bránku z priameho kopu Borcha. Vzápätí na dru-
hej strane si Rusňák položil na zem gólmana a do prázdnej brány spečatil domácu výhru.     
� GÓLY: 12. Štálnik, 51. a 77. Kúdela, 89. Rusňák – 35. B. Krajčo, 60. Borcha. � BEZ KARIET. 
� ROZHODOVALI: D. Adamkovič – P. Malík a D. Gendiar – 170 divákov. � OFK: B. Peciar – A. 
Kráľovič, Lukáš Vavro, M. Masarovič (64. M. Košík), M. Štálnik, B. Baniat, E. Škarba (46. Ma-
rek Mozola), Mário Borcha (46. P. Kúdela), M. Rusňák, Marek Oravec, A. Žurek; tréner: J. Ja-
kubička. � FK TJ: Ľ. Gahér – Ľ. Struhár, Peter Ďuriš, Michal Hudec, M. Krajčo, Marek Horniak, 
A. Loči, P. Dragula, Mário Borcha, B. Krajčo, M. Loči; tréner: P. Gahér.  Robert Ďurkáč

� ZOSTÁVAJÚCE VÝSLEDKY DOHRÁVKY 18. 
KOLA: Pravenec – Veľké Bielice 1:0 (1:0), 36. 
M. Petráš, rozhodca: D – 120 divákov. Opatov-
ce n/N. – Uhrovec 4:3 (3:0), 11. J. Borko, 20. D. 
Kohút, 36. R. Líška, 83. R. Petreje – 64. J. Malina 
(11 m), 67. T. Jamrich, 71. R. Hrubý, rozhodca: 
Krištín – 180 divákov. Dežerice – Ráztočno 5:2 
(2:1), 30. (11 m) a 38. Peter Benca, 54. M. Slo-
vák, 55. vlastný J. Sokolovský, 87. D. Raffay – 1. 
a 71. L. Krutý, ČK: 31. J. Ondrejka (R), rozhodca: 
J. Feranec – 180 divákov. Chynorany – Nitrian-
ske Rudno 2:1 (1:0), 40. L. Rajnoha, 68. P. Andel 
– 74. P. Harag, rozhodca: M. Bezák – 120 divá-
kov. Lazany – Malinová 1:2 (1:1), 31. J. Hianik 
– 13. T. Drexler, 52. J. Haluza, ČK: 73. T. Trungel 
(L), rozhodca: Hrabaj – 300 divákov. Veľký Klíž 
– Bystričany 10:0 (7:0) – nedohraté, 4. a 22. R. 
Chrenko, 9. S. Holák, 14. Marek Stanko, 35., 49. 
(11 m), 53. a 55. Š. Kučera, 36. M. Vaňo, 41. M. Ku-
čera, rozhodca: J. Bolfa – 150 divákov. V 55. min 
v družstve hostí klesol počet hráčov pod sedem. 

Predohraté: Sebedražie – Diviacka Nová Ves 
3:1 (1:0), 40. a 88. M. Kolodzej, 61. M. Brindza 
– 77. Ľ. Štrbák, rozhodca: Čikes – 80 divákov.
� 17. KOLO: Skačany – Lazany 0:3 kont..

1. Nedanovce 30 24 2 4 99:27  74 (+29)

2. Lazany       30 17 6 7 65:43  57 (+12)

3. Veľký Klíž 30 15 4 11 76:49  49 (+4)

4. Diviacka N. Ves 30 15 4 11 85:52  49 (+4)

5. Malinová   30 14 6 10 75:62  48 (+3)

6. Uhrovec    30 14 5 11 57:53  47 (+2)

7. Sebedražie 30 13 7 10 53:38  46 (+1)

8. Dežerice   30 13 5 12 56:48  44 (-1)

9. Skačany    30 13 4 13 64:58  43 (-2)

10. Ráztočno 30 11 7 12 59:62  40 (-5)

11. Nitr. Rudno 30 12 3 15 65:62  39 (-6)

12. Opatovce n/N. 30 10 8 12 56:76  38 (-7)

13. Pravenec 30 10 5 15 54:67  35 (-10)

14. Veľké Bielice 30 11 1 18 43:68  34 (-11)

15. Chynorany 30 10 4 16 47:67  34 (-11)

16. Bystričany 30 2 1 27 23:145 7 (-38)

BISKUPICE – BREZOLUPY 5:2 (1:1)
Prvý strelecký pokus prišiel až v 10. min, Gábriška strieľal vedľa. V 13. min si na centrovanú lop-
tu nabehol Kozinka a z voleja minul bránku. O minútu však otvoril skóre Valíček, ktorý zoči-voči 
Kľačkovi poslal polovysokú loptu do jeho protipohybu. Ďalší pokus z väčšej vzdialenosti v 33. 
min od Božika skončil tiež mimo. V 36. min Urban vyrazil Morávekovu strelu z dvadsiatich met-
rov do stredu bránky. Hostia vyrovnali už o minútu, kedy si na centrovanú loptu z ľavej strany na-
behol Mačas a zblízka presne hlavičkoval. V 40. min Božikov priamy kop do stredu bránky z trid-
siatich metrov Kľačko chytil. Na konci prvého polčasu ešte zaujal lob Bujnu z dvadsiatich piatich 
metrov, avšak nad. V 49. min Gogela po zemi naservíroval loptu Hankovi, ktorý z bezprostrednej 
blízkosti vypálil nad. Tento hráč však skóroval v 51. min z pokutového kopu. V 56. min si nakop-
nutú loptu Valíček najskôr spracoval, aby následne vystrelil vedľa. Pekný moment predviedol 
v 58. min Hanko, ktorý z dvadsiatich metrov krásne z voleja trafil vysokú loptu. Zvýšiť mohol v 
66. min opäť Valíček, zoči-voči Kľačkovi napálil loptu priamo na pripraveného gólmana. Domá-
ci predsa len skórovali už o minútu zásluhou Slováka a jeho premenenej penalte. Navyše, v 70. 
min zvyšoval gólový stav do prázdnej brány Roman Jánošík. Veľa nechýbalo ku gólu v 75. min 
Petríkovi, ktorého pokus z tridsiatich piatich metrov Kľačko s námahou vyškriabol na roh. Hostia 
korigovali v 83. min zásluhou striedajúceho Gajdoša, ktorý skóroval pozemnou strelou z prvej z 
hranice šestnástky. O minútu ešte z diaľky skúšal znížiť Bujna, no mieril nad.   
� GÓLY: 14. Valíček, 51. (11m) a 58. Hanko, 67. Slovák (11 m), 70. R. Jánošík – 37. P. Mačas, 83. 
B. Gajdoš. � BEZ KARIET. � ROZHODOVALI: J. Chochula – P. Duhina a Š. Koči – 130 divákov. � 
TJ SOKOL: L. Urban – J. Turoň, J. Jánošík (76. R. Grunta), Marián Petrík, R. Jánošík (70. S. Gieci), 
J. Božik, R. Gábriška (67. T. Slovák), Ľ. Kozinka, T. Hanko, Z. Gogela, P. Valíček; tréner: P. Igaz. 
� TJ PARTIZÁN: I. Kľačko – M. Mačas, M. Jánošík, P. Kajaba, M. Pisár (80. B. Gajdoš), R. Rosa, J. 
Bujna, M. Plášek, V. Weidl, P. Mačas, P. Morávek; hrajúci tréner: B. Gajdoš. Robert Ďurkáč

� ZOSTÁVAJÚCE VÝSLEDKY DOHRÁVKY 16. 

KOLA: Pravotice – Kolačno 5:1 (2:1), 36. M. 

Šínsky, 41. M. Laššo, 49. a 55. R. Marko, 70. P. 

Varga – 19. M. Belan, rozhodca: Mikši – 100 di-

vákov. Zlatníky – Krásna Ves 0:0, rozhodca: 

Cvešper – 120 divákov. Malá Hradná – Hra-

dište 6:0 (3:0), 10. a 40. L. Jandák, 13. Michal 

Varhaník, 57. a 86. M. Dudáš, 72. T. Petrík, ČK: 

87. P. Miklaš (H), rozhodca: M. Kluka – 100 di-

vákov. Nadlice – Dolné Naštice 5:2 (3:0), 

10., 40. (11 m) a 58. Martin Mozola, 24. J. Ry-

banský, 60. Miroslav Marko – 62. T. Herda, 65. 

vlastný M. Kopecký, rozhodca: S. Hanek – 100 

divákov. Miezgovce – Dvorec 0:1 (0:0), 55. P. 

Fekete, rozhodca: Vážny – 120 divákov. Ryba-

ny – Livinské Opatovce 7:2 (3:2), 29. a 62. M. 

Horváth, 36. M. Stolárik, 45. P. Kajan, 77. Ľ. Lu-

prich, 83. R. Kikuš, 87. B. Tretinár – 11. P. Po-
luch, 23. T. Kosiba, rozhodca: D. Adamkovič 
– 120 divákov.

1. Dolné Naštice 26 19 5 2 85:33  62 (+23)

2. Malá Hradná 26 16 3 7 67:32  51 (+12)

3. Nadlice       26 15 5 6 59:37  50 (+11)

4. Kolačno    26 14 3 9 60:45  45 (+6)

5. Dvorec       26 13 6 7 60:41  45 (+6)

6. Pravotice  26 14 2 10 64:37  44 (+5)

7. Biskupice  26 12 7 7 58:36  43 (+4)

8. Brezolupy 26 10 5 11 42:50  35 (-4)

9. Miezgovce 26 9 4 13 47:56  31 (-8)

10. Zlatníky   26 9 1 16 46:69  28 (-11)

11. Krásna Ves 26 6 8 12 36:59  26 (-13)

12. Rybany   26 6 5 15 36:65  23 (-16)

13. Liv. Opatovce 26 5 3 18 44:83  18 (-21)

14. Hradište  26 4 3 19 20:81  15 (-24)

� VÝSLEDKY DOHRÁVKY 16. KOLA: Návojov-
ce – Malé Uherce 0:0, rozhodca: J. Paulovič 
– 60 divákov. Malé Kršteňany – Partizánske 
B-Brodzany 3:13 (1:7), 45. J. Škultéty, 70. T. 
Riziky, 85. S. Adamik – 6., 25., 32., 40., 43., 75., 
80. a 82. A. Kaplán, 34. a 48. O. Beleš, 44. a 68. 
P. Křapka, 78. M. Gergel, rozhodca: J. Paulovič 
– 50 divákov. Horná Ves – Nedanovce B 4:1 
(1:0), 26. a 57. S. Otočka, 75. R. Kopál, 89. P. 
Bodnár – 71. A. Fraňo, rozhodca: Gašparovič 
– 180 divákov. Klátova Nová Ves – Ostrati-
ce 5:2 (0:1), 56. a 83. P. Puch, 76. D. Benca, 72. 
R. Paško, 81. A. Benca – 28. P. Podoba, 62. M. 
Rybár, rozhodca: Blaháč – 130 divákov. Malé 
Bielice – Veľké Kršteňany 0:2 (0:1), 19. E. Ďu-
riš, 57. J. Zvalo, rozhodca: Uhlár – 70 divákov. 
Krásno – Veľké Uherce B-Pažiť 6:5 (4:2), 10. 
a 40. R. Paulus, 31. a 88. P. Záhradný, 43. S. Záh-

radný (11 m) – 15., 45. (11 m). a 60. J. Balaška, 
75. a 89. D. Jakubis, rozhodca: Moniak st. – 70 
divákov. Žabokreky nad Nitrou – voľno. 

1. Horná Ves          24 18 1 5 78:33  55 (+19)

2. Ostratice             24 16 3 5 88:32  51 (+15)

3. Krásno                 24 12 7 5 51:35  43 (+7)

4. Partizánske B      24 13 3 8 94:49  42 (+6)

5. Veľké Kršteňany 24 12 5 7 46:48  41 (+5)

6. Klátova Nová Ves 24 12 3 9 61:52  39 (+3)

7. Žabokreky n/N.   24 11 4 9 50:36  37 (+1)

8. Nedanovce B       24 9 5 10 49:55  32 (-4)

9. Návojovce          24 7 7 10 37:61  28 (-8)

10. Malé Kršteňany 24 8 3 13 55:75  27 (-9)

11. V. Uherce B-Pažiť 24 5 3 16 42:92  18 (-18)

12. Malé Uherce     24 4 5 15 20:72  14 (-19)

13. Malé Bielice      24 2 5 17 18:49  11 (-25)
(FK Malé Uherce boli odrátané 3 body.)

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA
� ŠTK kontumuje NFS 15. kola II. triedy MO 
PE mužov Partizánske B-Brodzany – Hor-
ná Ves a pripisuje 3 body FK Horná Ves, pre 
pokles počtu hráčov domácich pod sedem 
(SP čl.100, písm.e). 
� ŠTK upozorňuje FK Krásna Ves na do-
držiavanie RS Športovo-technické zásady, 
bod 1, písm.e (vesty). Prípad odstupuje DK.
� ŠTK berie na vedomie námietku kapitá-
na domácich v MFS 17. kola Ráztočno  – 
Sebedražie a odstupuje ju KR.
� ŠTK berie na vedomie ospravedlňujúci 
list FK Skačany.
� ŠTK berie na vedomie vyjadrenie FK Ne-
danovce.
� ŠTK berie na vedomie návrh FK Nitrian-
ske Rudno do nového Rozpisu súťaží.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA
� NEPODMIENEČNÉ TRESTY – 1 s.s. od 
20.6. 2013: Ľubomír Marko (Liv. Opatov-
ce), 1 s.s. od 27.6. 2013: Peter Manina 
(Zlatníky), Martin Parkan (Nedanovce), Ľu-
boš Bohunský (Nedanovce), Peter Minich 
(Opatovce n/N.), Dušan Hutár (Bystričany), 
Dávid Mihálik (Chynorany), Martin Floro 
(Návojovce), 5 s.s. od 27.6. 2013: Vratko 
Pastierik (Kolačno), 7 s.s. od 27.6. 2013: 
Peter Sobota (Ráztočno), 9 s.s. od 27.6. 
2013: Marek Jaďuďa (Klátova N. Ves).
� ZMENA TRESTU – 1 s.s. P do 30.9. 
2013: Martin Zrnek (Chynorany), 
� DK TRESTÁ: Ladislav Bližniak (Ná-
vojovce) zákazom výkonu trénera na 4 
s.s.N., TJ Krásna Ves na návrh ŠTK poku-
tou 15 € za opätovné nepoužívanie rozli-
šovacích viest US (RS), TJ Kolačno poku-
tou 70 €, uzavretie HP na 1. s.s.P. do 31.12. 
2013, 2 x úradný dohľad na domáce zá-
pasy, za nedostatočnú US na zápase Ko-
lačno – Nadlice (16.6. 2013).

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA
TMK oznamuje, že aj v tomto roku organi-
zuje dorastenecký turnaj štyroch, ktorý sa 
uskutoční v piatok 5. júla 2013 na futba-
lových ihriskách TJ Družstevník Nedože-
ry-Brezany. Turnaja sa zúčastnia víťaz MO 
PD ŠK Slovan Šimonovany, víťaz I. triedy 
PD TJ Štart Krištáľ Valaská Belá, víťaz I. trie-
dy MO BN-PE OŠK Pečeňany a výber OblFZ 
Prievidza. Nominácia Výberu OblFZ Prievi-
dza: Tomáš Olah (Veľké Bielice), Igor  Ko-
pál, Jozef Žovinec, Dominik Cagáň (oba-
ja Skačany), Ľuboš Preťo, Ľubomír Valter, 
Patrik Duchovič (všetci Veľké Uherce), Do-
minik Švelka (Kšinná), Milan Filo (Krásna 
Ves), Tomáš Jelínek, Patrik Ciminga, An-
drej Švec (všetci Kamenec p/Vt.), Róbert 
Šimurka, Lukáš Kavor (obaja Opatovce 

n/N.), Martin Parízek (Sebedražie), Peter 
Baláž (Pravenec), Kristián Malárik (Chre-
novec-Brusno) a Eduard Šandor (Nitrian-
ske Pravno). Vedúci akcie: Patrik Mojžiš, tré-
neri: Oldřich Bříza, Anton Šimášek, Róbert 
Šimurka, vedúci družstva: Ľubomír Cho-
cina. Program – o 10. h víťaz ŠK Slovan Ši-
monovany – Valaská Belá (pomocné ihris-
ko), o 10. h Výber OblFZ PD – OŠK Pečeňa-
ny (hlavné ihrisko), o 11.25 h slávnostné ot-
vorenie Turnaja štyroch, odovzdanie pohá-
rov víťazom v ročníku 2012/2013, o 13. h o 
3. miesto (pomocné ihrisko), o 13. h finále 
(hlavné ihrisko), o 14.20 h vyhodnotenie.
V prípade odôvodnenej neúčasti je po-
trebné o tom informovať trénera Róberta 
Šimurku (mob. č. 0910 673 075). Cestovné 
bude preplatené podľa smerníc OblFZ Prie-
vidza. Za dovoz a odvoz hráča je zodpoved-
ný materský klub v spolupráci s rodičmi.

SEKRETÁR 
� Upozorňuje funkcionárov FK, že od 
1.6. 2013 sa už neuhrádzajú poplatky na 
Disciplinárnu komisiu (ČK, 4 x ŽK, 8 x ŽK, 
zmena trestu a pojednávacie poplatky za 
funkcionárov a klub) a poplatky na Mat-
ričnú komisiu (prestup, hosťovanie, zru-
šenie hosťovania a registračné poplatky). 
Po skončení kalendárneho mesiaca vám 
bude vystavená mesačná zberná faktúra, 
ktorej splatnosť je 14 dní odo dňa jej vy-
stavenia v informačnom systéme ISSF. Po 
prejednaní a nahraní do ISSF systému si 
to každý manažér FK môže skontrolovať v 
položke faktúry. Tam si nájde vygenerova-
né poplatky. 
� Dňa 1.7. 2013 bude vygenerovaná fak-
túra pre FK za mesiac jún. Manažéri FK ob-
držia oznamovací email o tom, že im bola 
vygenerovaná faktúra, ktorú je potrebné 
uhradiť do 10. dňa splatnosti. 
� Podania na zmenu trestu sa už podávajú 
cez elektronickú podateľňu v ISSF systéme 
v položke zaevidovanie podania na komi-
siu manažérom FK. 
� Dáva do pozornosti funkcionárom FK sú-
ťaží MO PD, I. triedy MO PD a I. triedy MO 
BN-PE, že od nového súťažného futbalové-
ho ročníka prechádzame na pilotnú pre-
vádzku elektronického zápisu. Je potrebné 
si postupne zabezpečovať PC a pripojenie 
na internet. Bližšie informácie na stránke 
OblFZ Prievidza. Ďalej žiada funkcionárov 
FK, ktorí majú možnosť už teraz používať 
na svojom štadióne internetové pripojenie, 
aby to nahlásili sekretárovi OblFZ. 
� Oznamuje funkcionárom FK,  že im  boli 
zaslané materiály – prihláška do súťaže a 
adresár. Termín vrátenia vyplnených prihlá-
šok a adresára je stanovený do 5. júla.

ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ PRIEVIDZA – č.38
DORAST – MO PRIEVIDZA

� DOHRÁVKA 18. KOLA: Lazany – Kamenec 
pod Vtáčnikom 1:3 (0:3), 81. Š. Mihalka – 5. 
T. Gabriel, 15. D. Jarošinec, 43. Marek Necha-
la. Opatovce nad Nitrou – Šimonovany 0:1 
(0:1), 31. J. Hunka. Pravenec – Veľké Bielice 
5:3 (1:1), 23., 56. a 64. J. Uhliar, 67. J. Krč, 80. E. 
Adamček – 41., 74. a 90. M. Olach. Nitrianske 
Pravno – Chynorany 0:1 (0:0), 51. M. Neubau-
er. Veľké Uherce – Skačany 3:1 (1:1), 31. Ľ. Val-
ter, 39. P. Duchovič, 83. M. Duchovič – 8. I. Kopál. 
Veľký Klíž – Bystričany 7:0 (2:0), 23., 69. a 90. 
S. Beliansky, 25. M. Žikavský, 52., 54. a 73. P. Mi-
nár. V 5. min domáci Filip Néč nepremenil po-
kutový kop. Sebedražie – Hradec 7:2 (3:1), M. 
Parízek 5, M. Babčák, Ľ. Litwiak – M. Lenhard, L. 
Dohnálek. Ráztočno – voľno.    

KONEČNÁ TABUĽKA

1. Šimonovany 28 21 3 4 112:38 66 (+24)

2. Chynorany 28 21 1 6   96:57 64 (+22)

3. Kamenec p/Vt. 28 19 4 5   95:38 61 (+19)

4. Pravenec  28 19 3 6 103:38 60 (+18)

5. Veľké Uherce 28 18 4 6   85:48 58 (+16)

6. Opatovce n/N. 28 13 3 12   78:56 42 (0)

7. Sebedražie 28 12 4 12   85:61 40 (-2)

8. Skačany   28 11 6 11   46:51 39 (-3)

9. Nitr. Pravno 28 11 2 15   56:65 35 (-7)

10. Ráztočno 28 9 7 12   60:84 34 (-8)

11. Veľké Bielice 28 9 4 15   54:64 31 (-11)

12. Veľký Klíž 28 7 4 17   48:120 25 (-17)

13. Hradec    28 7 0 21   53:126 21 (-21)

14. Bystričany 28 5 2 21   46:111 17 (-25)

15. Lazany    28 3 3 22   28:88 12 (-30)

	� V piatok 5. júla so začiatkom o 13. h sa v Biskupiciach uskutoční tradičný futbalový turnaj 
mužov O pohár primátora Bánoviec nad Bebravou. O triumf na 12. ročníku turnaja budú bojo-
vať domáci TJ Sokol Biskupice, FK Spartak Bánovce nad Bebravou, TJ Baník Haláčovce a TJ Os-
tratice. Od 20. h bude podujatie pokračovať tanečnou zábavou so skupinou Systém, na účast-
níkov čaká tombola, ktorej výherca prvej ceny sa odvezie domov na horskom bicykli. Poduja-
tie sa koná pri príležitosti osláv 75. výročia založenia futbalového klubu v Biskupiciach.

	�V sobotu 6. júla so začiatkom o 12. h sa v Malej Hradnej uskutoční futbalový turnaj mu-
žov. Na turnaji sa predstaví štvorica družstiev Malá Hradná, Veľká Hradná, Dubodiel a Trenčian-
ske Jastrabie. Turnaj bude súčasťou osláv 40. výročia založenia TJ Malá Hradná, počas ktorých 
budú ocenení bývalí hráči a funkcionári TJ. Po turnaji sa uskutoční tanečná zábava, pripravená 
je tombola a počas celej akcie je široký sortiment občerstvenia.  

Bielické jedenástky
Futbalový klub vo Veľkých Bieliciach usporadúva v sobotu 13. júla už 16. ročník v ko-
paní penált – Bielické jedenástky. Ako obyčajne, súťažiť sa bude na futbalovom štadi-
óne vo Veľkých Bieliciach v dvoch kategóriách – deti do 12 rokov a účastníci nad 12 
rokov bez obmedzenia veku. Prezentácia súťažiacich sa začína v deň konania súťaže 
od 11. h, samotná súťaž napoludnie. Štartovné pre deti do 12 rokov je 1 €, ostatní 2 
€. Cena vstupenky na štadión, ktorá bude súčasne tombolovým lístkom o hodnotné 
vecné ceny, je 0,50 €. Na víťaza súťaže v hlavnej kategórii čaká kvalitný LCD televízor. 
Počas celej súťaže je na štadióne zabezpečená kvalitná hudobná produkcia a široký 
sortiment občerstvenia. pm

Partizánske titul neobhajovalo
Historicky prvé majstrovstvá Slovenska v malom futbale sa konali v minulom roku v 
Šport Centre Dukas v Partizánskom. Na umelom trávniku si vtedy premiérový titul vy-
bojovali hráči výberu mestskej ligy v Partizánskom. Druhý ročník slovenského šampi-
onátu sa mal uskutočniť uplynulú sobotu opäť v Partizánskom, no na prírodnom tráv-
niku Mestského futbalového štadióna Karola Jokla. V stredu 26. júna však prezident 
Slovenského zväzu malého futbalu Jozef Václav po konzultácii s vedením FK Tempo 
rozhodol, že boje o v poradí druhý slovenský titul sa presunú do Bratislavy, ktorá bola 
náhradnou alternatívou v prípade nepriaznivého počasia. Do hlavného mesto Sloven-
ska však výber Partizánskeho necestoval, keďže okrem Dynama, 1. FC Pažiť, Orlov a Ma-
dery, nominanti z ostatných družstiev neprejavili záujem o štart. Titul na druhých maj-
strovstvách Slovenska získal výber Senca, druhý skončil výber Bratislavy a tretí Prešov. 
Ďalšie poradie: 4. Nové Mesto nad Váhom, 5. Petržalka, 6. Trenčín, 7. Fiľakovo, 8. Ivanka 
pri Dunaji a 9. Vranov nad Topľou. mp

FUTBALOVÉ TURNAJE

S ukončením jarnej časti futbalového ročníka 2012/2013 sa uzavrelo aj už de-
vätnáste pokračovanie našej dlhodobej súťaže ŠŤASTNÁ SEDMIČKA, v ktorej tipu-
júci opäť súťažili o sedem atraktívnych finančných cien, tento raz v celkovej hod-
note 500 €! Spomedzi 165 tipujúcich sa po pätnástich tipovacích kolách zrodila 
nasledovná sedmička šťastných výhercov:
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Maťavkovej dva góly Češkám
Vo Viničnom sa hrali dva priateľské futbalové zápasy reprezentačných výberov Slo-

venska a Česka v kategórii dievčat do 15 rokov. V prvom dueli mladé Slovensky ro-

vesníčky z Česka zdolali 3:1, v odvete podľahli 0:3. Slovenský reprezentačný dres ob-

liekla aj Ľudmila Maťavková z Chynorian. Útočníčka družstva žiakov OFK Chynora-

ny v oblastnej súťaži a zároveň druholigového tímu žien FC Baník Horná Nitra sa vý-

raznou mierou postarala o víťazstvo Slovenska v prvom stretnutí. V 30. min otvárala 

skóre stretnutia, keď po Šurnovskej kolmici obstrelila vybiehajúcu brankárku Horá-

kovú. A v 65. min uzatvárala skóre stretnutia na 3:1 po prihrávke Roháčovej z vnútra 

šestnástky. V odvetnom stretnutí Maťavková striedala, keď vybehla na trávnik od 41. 

min za Veroniku Jančovú z Veľkých Kozmáloviec. Naposledy sa Maťavková strelecky 

presadila v reprezentácii na medzinárodnom turnaji UEFA Development v Moldav-

sku, kde gólom v 63. min podčiarkla víťazstvo 2:0 slovenského výberu do sedemnásť 

rokov nad Bieloruskom. mp

Bronzové družstvo Mestskej polície z Partizánskeho 
– zľava hore: Tomáš Regec, Drahomír Hrkal, Ľuboš Bo-
hunský, zľava dole: Jozef Žiak a Juraj Varga.

Pod hradoam Matúša 
Čáka sa uskutočnil no-
hejbalový turnaj troj-
členných družstiev. O 
pohár primátora mesta 
Trenčín si to medzi sebou 
rozdalo sedem tímov zlo-
žených z mestských poli-
cajtov. Na turnaji štarto-
valo aj družstvo repre-
zentujúce Mestskú po-
líciu Partizánske, ktoré 
obsadilo pekné tretie 
miesto. Za nízkou sieťou 
sa najviac darilo mest-
ským policajtom z Čad-
ce, ktorí si odniesli víťaz-
ný pohár, druhý skončil 
Trenčín I., štvrtý Trenčín 
II., piata priečka patrila 
Piešťanom, šiesta Levi-
ciam a posledná siedma 
Prievidzi. mp

Vo Veľkom Medere sa konalo slávnostné vyhláse-

nie ankety Jedenástka roka Západoslovenského fut-

balového zväzu. Okrem jedenástky najlepších futba-

listov ZsFZ sa vyhlasovali aj najlepší futbalový tréner 

a najlepší rozhodcovia.

Dvanásty ročník prestížnej ankety odštartovala 

exhibícia na štadióne Mestského futbalového klubu 

Thermál Veľký Meder, v ktorej domáci líder IV. ligy Ju-

hovýchod zdolal elitný výber Jedenástky Západoslo-

venského futbalového zväzu v pomere 4:1. Futbalo-

vá slávnosť potom gradovala pri vyhlásení najlepších 

hráčov, trénera aj rozhodcov v súťažiach, riadených 

Západoslovenským futbalovým zväzom. ,,Tradícia 

pokračuje, snažili sme sa o zatraktívnenie tejto prestížnej ankety zapojením 

trénerského aj rozhodcovského zboru a úprimne sa teším spätnej väzbe, s kto-

rou sa stretla táto novinka,” uviedol predseda Západoslovenského futbalového 

zväzu Ladislav Gádoši pri úvodnom privítaní všetkých hostí. O najlepších hráčoch, 

tréneroch aj rozhodcoch rozhodli v hlasovaní kluby Majstrovstiev regiónu Západ. 

Za najlepšieho hráča bol vyhlásený Csaba Szorád z KFC Komárno, medzi trénermi 

vystúpil na piedestál Štefan Horný (MFK Skalica) a poctu pre najlepšieho rozhodcu 

získal Juraj Černek zo Skalice a za najlepšieho asistenta rozhodcu bol vyhlásený Ro-

land Farkaš z Komárna. Nomináciu do elitného výberu Jedenástky Západosloven-

ského futbalového zväzu 2012/2013 si vyslúžili hráči ôsmich klubov z Majstrovstiev 

regiónu Západ, medzi ktorými nechýbal ani obranca FK Spartak Bánovce nad Bebra-

vou Roman Škultéty (na foto). Dvadsaťsedemročná opora defenzívy Spartaka v mi-

nulosti obliekala dres aj MFK Dubnica nad Váhom, FK Žiar nad Hronom a FK Tempo 

Partizánske. A akú podobu mala elitná Jedenástka ZsFZ?: Novota (Palárikovo) – Ča-

vojský (Skalica), Szorád (Komárno), Konečný (Skalica), Škultéty (Bánovce), Mészáros 

(Komárno), Juhász (Šúrovce), Tomana (Lednicke Rovne), Ondrička (Beluša), Bognár 

(Gabčíkovo) a Ivanič (Šúrovce). (mp, zdroj: zsfz)

Tempo povedie Slovák
V uplynulej sezóne sa pri družstve mužov FK Tempo 

Partizánske vystriedali štyria tréneri, čo je rekord v 

histórii klubu. Jeseň si štvrtoligista odkrútil pod hra-

júcim trénerom Romanom Greguškom, ktorého po-

čas zimnej prestávky vystriedal po devätnástich me-

siacoch Milan Janega, rovnako z Partizánskeho. Ten 

však absolvoval s družstvom len úvodný deň prípravy 

a znechutený okamžite rezignoval. Jeho miesto vzá-

pätí zaujal 46-ročný Roman Pátrovič z Krušoviec. Pri 

kormidle však vydržal len do 11. februára, kedy mi-

moriadna členská schôdza FK Tempo okrem iného 

potvrdila zmenu na najvyššom poste klubu, keď Jána 

Ďurejeho vystriedal Ján Dubina. A staronovým tréne-

rom pri družstve mužov sa stal 60-ročný Partizánčan Ján Stanko. Dve kolá pred kon-

com odvetnej časti bol však odvolaný a súťaž dokončil z trénerskej lavičky Roman 

Greguška. Od nového súťažného ročníka 2013/2014 by však Greguška mal prebrať 

trénerské žezlo pri doraste FK Tempo po Tomášovi Obertovi, ktorý bude v aktívnej 

kariére hráča pokračovať vo Svätom Jure. Všetko nasvedčuje tomu, že reorganizácia 

súťaží mládeže a taktický lobing funkcionárov klubu posunie dorastencov FK Tem-

po z tretej priečky V. ligy Sever do IV. ligy Severozápad. No a na trénersky post pri 

družstve mužov FK Tempo vedenie klubu angažovalo Martina Slováka (na foto). 

,,Je to pre mňa veľká výzva. Patrím k trénerom mladšej generácie, ktorí v tom-

to regióne nemajú toľko príležitostí viesť družstvá mužov. Aj preto si ponuku 

vedenia FK Tempo cením. Môj cieľ je jasný, chcem pomôcť futbalu v Partizán-

skom, aby napredoval. Videl som posledný zápas Tempa s Dolnými Vestenica-

mi a dovolím si tvrdiť, že v družstve je na čom stavať,“ povedal 36-ročný rodák 

z Bánoviec nad Bebravou, ktorý ešte stále strieľa góly z pozície stredopoliara v naj-

vyššej oblastnej súťaži za OFK Dežerice. V práve skončenej sezóne ich má na konte 

jedenásť. Odchovanec Spartaka Bánovce nad Bebravou hrával aj za VTJ Lubeník a 

Sokol Biskupice, ktoré viedol aj z pozície trénera. V civilnom živote pedagóg v ZŠ na 

Partizánskej ulici v Bánovciach nad Bebravou je však v súvislosti s prácou trénera 

viac známy z pôsobenia pri mládežníckych tímoch FK Spartak. Sezónu 2011/2012 

ukončil s dorastencami Bánoviec prvenstvom v IV. lige a so svojimi zverencami vy-

bojoval pre klub III. ligu. Po jesennej časti nasledujúceho ročníka však pri družstve 

staršieho dorastu ukončil svoju úspešnú misiu. Nový kormidelník FK Tempo absol-

vuje prvý tréning na novom pôsobisku v druhý júlový deň. mp

Družstvo prípravky FK Spartak Bánovce 
nad Bebravou U11 obsadilo na medziná-
rodnom futbalovom turnaji v Detve štvr-
té miesto. V šiestich stretnutiach mladí 
spartakovci dosiahli vyrovnanú bilanciu 
dvoch víťazstiev, dvoch remíz a dvoch 
prehier. ,,Bol to náš prvý turnaj odohra-

ný na prírodnom ihrisku. Prvý zápas 

bol jednoznačnou záležitosťou maďar-

ského zástupcu na turnaji, ktorý bol 

rýchlejší a technickejší. V súbojoch pro-

ti Rimavskej Sobote, Fiľakovu, Zvolenu 

i Žiaru nad Hronom sme boli my domi-

nantnejším tímom, no nie vždy sme to 

pretavili do priaznivého výsledku. Pro-

ti Detve sme odohrali vyrovnanejší zá-

pas, no i v ňom sme mohli zvíťaziť. Ko-

nečné štvrté miesto nezodpovedá na-

šej kvalite, no zodpovedalo naším po-

stupne zhoršujúcim sa výkonom,“ po-
vedal po turnaji tréner FK Spartak U11 Pe-
ter Januška. Konečné poradie: 1. VSE Put-

nok, 2. MFK Detva, 3. FK Pohronie Žiar nad 
Hronom, 4. FK Spartak Bánovce nad Beb-
ravou, 5. MFK Lokomotíva Zvolen, 6. MŠK 
Rimavská Sobota a 7. FTC Fiľakovo.

� Výsledky a góly FK Spartak Bánovce n/
B.: Bánovce n/B. – VSE Putnok (Maďar-
sko) 1:5, R. Žákech. Bánovce n/B. – MŠK 

Rimavská Sobota 3:0, M. Krchlík 2, M. Ry-
pák. Bánovce n/B. – MFK Detva 1:1, R. Žá-
kech. Bánovce n/B. – FTC Fiľakovo 4:0, M. 
Rypák, R. Žákech, A. Zdychavský, M. Líška. 
Bánovce n/B. – Lokomotíva Zvolen 1:1, 
A. Lagín. Bánovce n/B. – Pohronie Žiar 

n/Hr. 0:1.

FK Spartak nad Bebravou na turnaji reprezen-
tovali brankári: P. Guniš, M. Minárik, hráči: N. 

Božik, M. Országh, M. Krchlík, L. Krištof, R. 

Žákech, A. Lagín, M. Rypák, A. Zdychavský, 

M. Líška, M. Matúš, tréner: P. Januška a vedú-
ci družstva: R. Matúš. pj

V Nedožeroch-Brezanoch sa hral turnaj víťazov 
žiackych súťaží Oblastného futbalového zväzu 
Prievidza. Päticu majstrov doplnil Výber ObFZ 
Prievidza, ktorý skončil tretí. Na prestížnom turna-
ji majstrov triumfovali chlapci z TJ Sokol Zlatníky, 
o ktorých víťazstve vo finále nad Lazanmi rozho-
dol jediný gól Borisa Kočicu. Druhé miesto tak ob-
sadili Lazany, štvrté skončili Zemianske Kostoľany, 
piaty OŠK Chynorany a šieste miesto patrí Valas-
kej Belej. Najlepším hráčom turnaja sa stal Martin 
Neubauer z OŠK Chynorany, najlepším strelcom 
so šiestimi gólmi Denis Bjelko (Sokol Zlatníky), 
najlepším brankárom Jozef Urgela (Družstevník 
Lazany) a za najlepšiu hráčku bola vyhlásená Mo-
nika Nižňanská (Slovan Zemianske Kostoľany).

� A-SKUPINA: Zem. Kostoľany – Valas-

ká Belá 6:1, M. Bobok 2, J. Šimko, D. Antala, 
L. Turanský, T. Sládok – R. Gramblička. Zem. 

Kostoľany – Zlatníky 1:5, M. Nižňanská – D. 
Bjelko 3, N. Valter, B. Kočica. Valaská Belá – 

Zlatníky 0:4, D. Bjelko 3, F. Borik.

TABUĽKA
1. Zlatníky 2  2  0  0   9:1 6
2. Zem. Kostoľany   2  1  0  1   7:6 3
3. Valaská Belá 2  0  0  2   1:10 0

� B-SKUPINA: Výber ObFZ Prievidza – Laza-

ny 0:3, M. Lenart 3. Lazany – Chynorany 2:0, 
R. Jánoška, M. Lenart. Výber ObFZ Prievidza 

– Chynorany 5:1, A. Suchý 2, M. Murko, R. Bie-
lik, V. Cicko – P. Škorec. 

TABUĽKA
1. Lazany 2  2  0  0   5:0   6
2. Výber ObFZ 2  1  0  1   5:4   3
3. Chynorany 2  0  0  2   1:7   0

� O 5. MIESTO: Valaská Belá – Chynorany 

2:3, M. Kocúr 2 – M. Neubauer 2, P. Škorec.

� O 3. MIESTO: Výber ObFZ Prievidza – Zem. 

Kostoľany 3:2, A. Suchý, M. Murko, A. Beka – T. 
Sládok, J. Šimko.

� FINÁLE: Lazany – Zlatníky 0:1, B. Kočica.                       
 (mp, jb)

Mimoriadna konferencia Západoslovenské-
ho futbalového zväzu prijala nový model v 
súťažiach dospelých aj dorastu. Reorgani-
zácia v regióne je aj reakciou na zmeny v re-
publikových súťažiach.
V zasadačke Mestského úradu v Nitre sa 21. 
júna stretli zástupcovia dvanástich oblastných 
futbalových zväzov v pôsobnosti Západoslo-
venského futbalového zväzu Mandátová ko-

misia potvrdila stopercentnú účasť päťdesia-
tich delegátov s právom hlasovať. Po dlhej, no 
zároveň veľmi korektnej a vecne vedenej dis-
kusii, v ktorej odzneli možné klady aj zápory 
pre aj proti reorganizácii, sa predsedovia všet-
kých dvanástich oblastných futbalových zvä-
zov stretli počas krátkej prestávky. Dohodli 
sa, že do pléna pôjde ako návrh číslo jedna,  
variant s jedným Majstrovstvom regiónu (16 

účastníkov), dvomi IV. ligami (Severozápad a 
Juhovýchod, po 16 účastníkov) a piatimi V. li-
gami (PB+TN+PD, TT+SE, DS+GA, NZ+LV+KN, 
NR+TO). Za bolo štyridsaťpäť delegátov, dvaja 
boli proti a pätnásti sa zdržali hlasovania. Re-
organizácia bola prijatá! Širokou dohodou sa 
skončila aj diskusia o návrhu reorganizácie sú-
ťaží dorastu. V sezóne 2013/2014 sa bude hrať 
II. liga Západ so 16 účastníkmi v pomere 12 

ZsFZ + 4 BFZ, na ďalších stupňoch bude jedna 
tretia liga, dve štvrté a štyri piate ligy, pri všet-
kých sa počíta so 16 účastníkmi. V súťažnom 
ročníku 2014/2015 budú súťaže dorastu rozší-
rené o ďalšiu piatu ligu tak, aby sa kopíroval 
model so súťažami dospelých. Výkonný výbor 
ZsFZ dostal od konferencie aj kompetenciu 
ohľadom určenia počtu účastníkov v piatych 
ligách. (mp, zdroj: zsfz)

?
Kedy ste začali veriť, že postupový sen 

sa naplní?

,,Tomuto tímu som veril od samého za-

čiatku. Drvivú väčšinu chlapcov aj učím 

a vedel som odhadnúť ich silu. Mal som 

trochu obavy z Bánoviec, ktoré predtým 

hrali druhú ligu, no väčšinu družstiev som 

poznal z predchádzajúceho ročníka. Ale v 

polovici sezóny, keď sme mali päťbodo-

vý náskok a dovtedy sme neprehrali ani 

jeden zápas, tá viera v postup bola ešte 

silnejšia.“

?
V súťaži ste ako jediné družstvo ani raz 

neokúsili trpkosť prehry...

,,Odohrali sme aj ťažké zápasy, v kto-

rých sa prejavila práve sila našich indi-

vidualít. Tie dokázali v rozhodujúcich 

momentoch prevziať na seba zodpo-

vednosť a rozhodnúť o našom víťaz-

stve. Pri všetkej úcte k našim súperom, 

za najvážnejších konkurentov som po-

važoval len štyri celky, čo sa aj potvr-

dilo v priamej konfrontácii. Vynikajúco 

hrali už spomínané Bánovce, ďalej Be-

luša, Horná Nitra, ktorá mala výbornú 

jesennú časť a Lednické Rovne, ktoré 

boli silné predovšetkým na domácom 

trávniku.“

?
V čom je podľa vás sila tohto tímu?

,,Družstvo disponuje viacerými indi-

vidualitami. Chalani však pochopili, že ne-

môžu hrať len na seba. V kategórii mlad-

ších žiakoch vynikali individuality a ostat-

ní hráči boli vypojení z hry. Snažil som sa 

ich skĺbiť do jednoliateho tímu, ktorý hrá 

kolektívne. Myslím si, že sa mi to podari-

lo, čoho dôkazom je náš postup do druhej 

ligy. Za veľkú výhodu považujem, že väč-

šina chlapcov sa učí na našej škole, kde 

majú vytvorené výborné tréningové pod-

mienky, čo  je predovšetkým zásluha na-

šej riaditeľky Jany Beňuškovej.“

?
Zostane družstvo pokope?

,,Nie, ôsmi hráči odchádzajú do 

dorastu. Štyria zaň aj pravidelne hráva-

li a patrili k jeho ťahúňom, čo bolo nie-

len pre mňa prekvapujúce zistenie. Na 

druhej strane do môjho družstva prídu 

mladší žiaci, s ktorými som vlani vyhral 

ich kategóriu. Dobre ich poznám a viem, 

že kvalitne trénujú pod dohľadom tré-

nera Paľa Kermieta, s ktorým úzko spo-

lupracujeme. A rovnako sa mi dobre 

spolupracovalo aj s Romanom Greguš-

kom, ktorý na jar trénoval ,béčko‘ star-

ších žiakov.“

?
Na čo si trúfate v II. lige?

,,Verím, že v druhej lige budeme 

hrať dôstojnú rolu a na nižších pozíciách 

od stredu tabuľky by sme sa nemali po-

hybovať. Klub má v chlapcoch veľký po-

tenciál do budúcna, samozrejme, pokiaľ 

zostanú v Tempe. Napríklad o Mareka Ko-

šíka, Martina Janušku a Vladimíra Tkáča 

prejavil veľký záujem AC Nitra. Po rozho-

voroch s rodičmi by však prví dvaja me-

novaní mali aj v nasledujúcom ročníku zo-

stať v našom klube.“

Aj keď v otázke postupu sú smerodajní len 

starší žiaci, v práve skončenej sezóne tri-

umfovala v III. lige Sever aj ich zápasová 

dvojička mladší žiaci FK Tempo Partizán-

ske! Rovnako neprehrali ani jeden zápas a 

dokonca od starších žiakov mali o jednu 

remízu menej. Súťaž zakončili so ziskom 

76 bodov, ktoré nazbierali v dvadsiatich 

piatich víťazných a jednom remízovom 

stretnutí. Na fantastickom gólovom skóre 

235:25 sa 54 strelenými gólmi podieľal naj-

lepší kanonier družstva Libor Igaz. Tri otáz-

ky sme adresovali trénerovi mladších žia-

kov FK Tempo Pavlovi Kermietovi.

?
Pohľad na tabuľku navodzuje dojem, 

že k prvenstvu ste sa dopracovali až 

príliš hladko...

,,Aj keď tabuľka v mladších žiakoch nie je 

dôležitá, prvenstvo chlapcov veľmi pote-

šilo. Myslím si, že sme podávali lepšie vý-

kony ako naši súperi, no čo je najdôleži-

tejšie, náš futbalový prejav v obrannej i 

v útočnej činnosti patril k najlepším, a to 

rozhodlo. Až na pár polčasov, ktoré chlap-

ci podcenili, som s ich výkonmi spokojný. 

Chlapci si prvé miesto vybojovali kvalit-

nou hrou a poctivým prístupom, za čo im 

patrí veľká pochvala.“ 

?
Ako sa vám pracuje s chlapcami?

,,Dobre, aj keď začiatky boli také 

všelijaké. Počas prázdnin bolo dosť zlo-

žité dostať chlapcov na tréning. Začiat-

kom školského roka sa ich tréningová do-

chádzka zlepšila, tým pádom sa zlepšila aj 

tréningová morálka a ich výkonnosť rá-

stla. Je vidieť, že chlapci, ktorí poctivo tré-

nujú, aj futbalovo napredujú a zlepšujú 

sa. A to ma ako trénera teší najviac.“

?
Vidíte vo svojich zverencoch svetlú bu-

dúcnosť?

,,Myslím si, že keď sa chlapci budú pocti-

vo venovať futbalu, môžu mať veľmi zau-

jímavú a svetlú budúcnosť. Futbal im totiž 

obetu vráti v podobe úspešných výsled-

kov v ich športovej kariére.“

 Text + foto: mp

Zlatníky víťazom turnaja majstrovPrípravka Spartaka štvrtá

Reorganizácia futbalových súťaží má zelenú!

Zlatí žiaci z FK Tempo pohladili futbalovú dušu
Práca pri mládeži je v súčasnosti veľkou obetou. Zvlášť v športovej oblasti, no výchova mládeže by mala byť alfou a omegou v hierarchii každého 

športového klubu. Posledné roky naznačujú, že je tomu tak i vo Futbalovom klube Tempo Partizánske, kde sa tešia širokej žiackej základni. V ne-

dávno skončenom súťažnom ročníku naznačili svetlú budúcnosť klubu družstvá starších a mladších žiakov, ktoré sa vo svojich kategóriách stali 

majstrami III. ligy Sever. A za svoju snahu sa tešili z postupu do II. ligy, kde ich predchodcovia naposledy účinkovali v sezóne 2006/2007. Na úspe-

chu nesie výrazný rukopis Sergej Sedláček, nazývaný aj víťazný tréner. Pred tri a pol rokmi prebral družstvo po Štefanovi Deličovi, aby ho v sezóne 

2011/2012 priviedol k triumfu v III. lige Sever v kategórii mladších žiakov. Už vtedy si dal so svojimi zverencami cieľ, že prvenstvo si zopakujú aj o 

kategóriu vyššie. Starší žiaci FK Tempo vyhrali súťaž bez prehry s bilanciou dvadsiatich štyroch víťazstiev a dvoch remíz. Na konte mali 74 bodov a 

dosiahli impozantné gólové skóre 134:17. Druhý Spartak Bánovce nad Bebravou strácal na víťaza priepastných 17 bodov. Najlepším kanonierom 

majstra bol Vladimír Tkáč, ktorý konto súperov zaťažil 36 gólmi. Úspešnému 31-ročnému trénerovi starších žiakov FK Tempo Sergejovi Sedláč-

kovi, ktorý je zároveň učiteľom v ZŠ na Veľkej okružnej v Partizánskom, sme položili nasledovné otázky.

Policajti hrali nohejbal

Škultéty v elitnej jedenástke

Družstvo starších žiakov FK Tempo Partizánske, víťaz III. ligy Sever – horný rad zľava: Ján Ďureje st. (vedúci družstva), Tibor Igaz, 
Adam Beláň, Daniel Šakový, Vladimír Tkáč, Martin Januška, Dávid Križan, Tomáš Úradníček, Roman Gális, Matúš Král, Nikolas 
Žiak, Sergej Sedláček (tréner), Ivan Grman (vedúci družstva), dolný rad zľava: Roman Dragula, Tomáš Fruňo, Denis Ďuriš, Ján Ďu-
reje ml., Lukáš Hatala, Sebastián Greguška, Andrej Grman, Marek Košík, Matúš Opavský a Vladimír Vavro. Na fotografii chýbajú 
Adam Valjent a Tomáš Blaho.

Družstvo mladších žiakov FK Tempo Partizánske, víťaz III. ligy Sever – horný rad zľava: Pavol Kermiet (tréner), Juraj Olach, Lukáš 
Varga, Adam Uharek, Libor Igaz, Patrik Hajšo, Lukáš Dulík, Filip Ondruška, Denis Baláž, Sebastián Kvašaj, Ľubomír Macega (ve-
dúci družstva), dolný rad zľava: Patrik Bottka, Mário Vavro, Roman Fruňo, Samuel Kellner, Gabriel Kováčik, Andrej Bitara, Ronald 
Gyetvai. Na fotografii chýba Branislav Hunka.
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Uplynulú sobotu sa v Mestskej športovej 
hale v Partizánskom rozkrútil kolotoč stret-
nutí premiérového ročníka Partizánsko-Bá-
novskej Florbal4you ligy. O titul v súťaži re-
gionálnych rozmerov malo pôvodne bojovať 
jedenásť celkov z Partizánskeho, Bánoviec 
nad Bebravou, Veľkých Krštenian, Topoľčian, 
Prievidze, Diviackej Novej Vsi a Prašíc. Zá-
stupca z Prašíc sa však na poslednú chvíľu 
odhlásil. Desať tímov tak odohrá základnú 
časť súťaže systémom každý s každým dva-
krát, prvé štyri celky sa vo finálovom turnaji 
stretnú o celkového víťaza. Liga bude strie-
davo prebiehať v športových halách v Parti-
zánskom a v Bánovciach nad Bebravou. 

� VÝSLEDKY 1. KOLA: DARK DUCKS Par-

tizánske – FALCONS Diviacka Nová Ves 

7:6 sn (2:2, 3:1, 1:3), T. Majerčík 2, D. Makeš 
2, M. Šimurka, D. Šebo, rozhodujúci samo-
statný nájazd premenil Jakub Korec – M. 
Masaryk 2, V. Divéky 2, T. Stolárik, M. Beňo. 

PUEBLO Partizánske – HELLO KITTY Veľké 

Kršteňany 7:4 (3:1, 1:2, 3:1), M. Nechala 2, 
J. Šimončič 2, Pavol Križan, M. Hulla, A. Staňo 
– M. Kopál, J. Zvalo, P. Ivanka, Marcel Ďuriš. 

REBELLS 91 Topoľčany – WAY TO WIN 

Prievidza 4:5 (1:3, 1:1, 2:1), D. Labuda, R. 
Paluš, P. Smatana, T. Lisánsky – L. Poliak 3, L. 
Botka, M. Gróf. NIBIA FLOORBALL TEAM 

Partizánske – BENORS Bánovce n/B. 3:2 

(0:2, 1:0, 2:0), I. Skukálek, D. Zvalo, E. Takács 
– Michalík, Kuric. OSOBITNÁ DELEGÁCIA 

Partizánske – BLADES Bánovce n/B. 4:3 

(3:1, 0:0, 1:3), S. Horňák 2, J. Majerčík, A. 
Belica – L. Urban 3. 

	 Program 2. kola – 7.7. o 9. h: HELLO KITTY 
Veľké Kršteňany – DARK DUCKS Partizánske, 
o 10. h: FALCONS Diviacka Nová Ves – OSO-
BITNÁ DELEGÁCIA Partizánske, o 11. h: WAY 
TO WIN Prievidza – PUEBLO Partizánske, o 

12. h: BENORS Bánovce n/B. – REBELLS 91 
Topoľčany, o 13. h: BLADES Bánovce n/B. – 
NIBIA FLOORBALL TEAM Partizánske (v MŠH 
v Partizánskom). mp

Začala sa PB Florbal4you liga

Gális si vystrieľal bronz
Domaniža bola dejiskom majstrovstiev Trenčianske-
ho kraja v športovej streľbe z malokalibrových zbraní. 
Krajský šampionát sa konal v rámci 9. ročníka Memo-
riálu Jozefa Pohanku. V kategórii mužov v disciplíne ľu-
bovoľná malorážka na 60 rán sa na medailovú priečku 
prestrieľal Róbert Gális starší (na foto) z ŠSK DaM Par-
tizánske. Po úvodnej nevydarenej položke, v ktorej za-
znamenal 88 bodov, prišla séria piatich 98, 95, 96, 94 a 
97, a s celkovým súčtom 568 bodov získal bronz. Šies-
te miesto obsadil Andrej Nociar (ŠSK DaM Partizán-
ske) s výkonom 524 bodov. Víťazom tejto kategórie sa 
stal Milan Vrábel z BC Prievidza, ktorý nastrieľal 589 bo-
dov (v tretej položke dosiahol stovku), druhý so ziskom 
876 bodov skončil Handlovčan Ivan Bublák. V kategórii 
dorastencov si prvenstvo vystrieľal domáci Peter Hro-
madník, ktorý dosiahol 553 bodov. Na druhej priečke 

skončil Róbert Gális mladší (ŠSK DaM Partizánske), keď súčet jeho šiestich položiek bol 514 bo-
dov. V tejto kategórii však súťažili len dvaja strelci a tak medailisti neboli dekorovaní. mp

Karatisti ukončili sezónu
na slovenskej scéne

Takmer päťstovka pretekárov zo šesťdesiatich dvoch klubov z piatich krajín starého kon-
tinentu zasiahla do bojov 17. ročníka medzinárodného turnaja v športovom karate Veľká 
cena mládeže. Dejiskom Grand Prix Slovakia of YOUTH 2013 bola už tradične bratislavská 
Športová hala Pasienky. Na podujatí, ktoré uzavrelo kalendár významných turnajov na slo-
venskej scéne v športovom karate v súťažnej sezóne 2012/2013, nechýbali ani reprezen-
tanti karate klubov Drap Partizánske a Trend Bánovce nad Bebravou. A v kvalitnej konku-
rencii sa opäť nestratili. Z trojice drapákov Dominik Buday, Tibor Ďurček a Ema Melišová 
sa medailovo presadili prví dvaja menovaní. Obaja siahli na vzácny kov v športovom zá-

pase kumite. V kategórii juniorov v hmotnosti do 76 kg si Ďurček vybojoval striebro, kým 
Buday medzi kadetmi do 70 kg skončil tretí. Deväťčlenná ekipa bánovského Trendu odišla 
z Bratislavy so štyrmi striebornými a s rovnakým počtom bronzových medailí. Najúspeš-
nejšou bola Alica Niková, ktorá získala striebro v súbornom cvičení kata dievčat a druhé 
miesto obsadila aj v kumite tej istej vekovej kategórie vo váhe do 20 kg. Dvojmedailovým 
úspechom skončilo aj vystúpenie  Benedikta Jánošíka, ktorý bol druhý v kumite mladších 
žiakov do 32 kg, kým v kata obsadil tretiu priečku. Dva kovy bronzového lesku si na brati-
slavských tatami vybojovala Silvia Červená v kata kadetiek a v kumite junioriek do 48 kg. 
Naprázdno neobišli ani Adam Godár, ktorý skončil druhý v kata chlapcov a bronzový Do-

minik Jánošík v kumite chlapcov do 28 kg. V súťaži klubov zvíťazil Kachi Nitra s medailo-
vou bilanciou 7 zlatých, 6 strieborných a 8 bronzových medailí, druhý skončil Farmex Nitra 
(5 – 1 – 4), tretí maďarský Dynamic Budapešť (5 – 1 – 0), Trend Bánovce n/B. (0 – 4 – 4) ob-
sadil 27. miesto a Drap Partizánske (0 – 1 – 1) skončil na 34. priečke. mp

Medailoví karatisti Drap Partizánske – zľava: Dominik Buday a Tibor Ďurček

Hvizdoš v slovenskom drese
Nádejný hokejový útočník HK Iskra Partizánske Alexan-

der Hvizdoš (na foto) sa v závere uplynulej sezóny pred-
stavil na troch kvalitne obsadených medzinárodných tur-
najoch v žiackej kategórii U13. A na všetkých troch napl-
no preukázal svoj hokejový talent. Najskôr sa so sloven-
ským výberom vystupujúcim pod hlavičkou Jokers Aca-
demy Trenčín predstavil v Lotyšsku na turnaji RIGA CUP 
2013. V dvadsaťštyričlennej konkurencii družstiev z celej 
Európy obsadil Jokers konečné jedenáste miesto a Hviz-
doš so štyrmi gólmi a dvomi asistenciami patril k najpro-
duktívnejším Slovákom. Následne sa trenčiansky Jokers 
stal víťazom turnaja CHALLENGER SPRING CUP 2013 v 
hlavnom meste Českej republiky v Prahe. V konkurencii 
hokejistov z ôsmich celkov z Česka, Slovenska a Kanady 

sa Hvizdoš stal s desiatimi bodmi tretím najproduktívnejším hráčom turnaja a s ôsmimi gól-
mi zároveň aj tretím najlepším strelcom. Posledným podujatím, na ktorom Alex štartoval, bol 
turnaj kategórie U13 v talianskom Bolzane, považovaný aj za neoficiálne majstrovstvá sveta. 
Tentokrát pod hlavičkou slovenskej reprezentácie v role asistenta kapitána zaznamenal štyri 
góly a dve asistencie a stal sa najproduktívnejším Slovákom. Slovenský výber skončil v dru-
hej polovici z dvadsaťštyri štartujúcich tímov z celého sveta. mp

Propagácia behu medzi mládežou, vyhľadávanie talentov a ich 

získavanie pre pravidelnú športovú prípravu je cieľom bežeckej 

súťaže Hľadáme nových olympionikov, ktorú vyhlasuje Minister-

stvo školstva Slovenskej republiky a Slovenský atletický zväz. Na 

krajskom kole 14. ročníka tejto súťaže žiactva základných škôl (rok 

narodenia 2000 a mladší) v Dubnici nad Váhom len o vlások ušiel 

postup Denisovi Balážovi (na foto) zo Základnej školy na Veľkej 

okružnej v Partizánskom. V behu na 1000 m žiakov skončil štvrtý 

v čase 3:20,5 min, keď na tretieho v poradí Mateja Reptu (ZŠ Bre-

zová p/Br.) strácal v cieli len 0,6 sekundy. Zvíťazil Filip Bugoš (ZŠ CI 

Dubnica n/V.) v čase 3:12,8 min pred druhým Jozefom Káčerom 

(3:14,2 min) z tej istej školy. Hneď za Balážom dobehol piaty v čase 

3:20,7 min Dávid Hlaváč zo ZŠ Valentína Beniaka Chynorany a na 

12. mieste skončil v čase 3:37,1 min Lukáš Dulík zo ZŠ na Veľkej 

okružnej v Partizánskom. Víťazkou v kategórii žiačok sa na šesťstovke 

stala Sophia Zápotočná (ZŠ CI Dubnica n/V. – 1:49,2 min) pred druhou 

Michaelou Szturcovou (ZŠ Trenčín – 1:49,9 min) a treťou Danou Kudlí-

kovou (ZŠ J. Bosca Nová Dubnica – 1:50,9 min). Na ôsmej pozícii preťala 

cieľovú čiaru v čase 2:02,8 min Katarína Vraňáková zo ZŠ Rudolfa Jaší-

ka v Partizánskom, deviata skončila Natália Maťašeová (ZŠ na ulici Veľ-

ká okružná v Partizánskom – 2:03,3 min) a jedenástu priečku obsadila 

Nikola Sapárová (ZŠ Valentína Beniaka Chynorany – 2:06,4 min). Do 

celoslovenského finále, ktoré sa 21. augusta bude konať opäť v Dubnici 

nad Váhom v rámci medzinárodného atletického mítingu EA CLASICC 

Atletický most 2013, postúpili prví traja žiaci a rovnako prvé tri žiačky. V 

súťaži škôl obsadila ZŠ na Veľkej okružnej v Partizánskom štvrté miesto 

za medailovou trojicou: 1. ZŠ CI Dubnica n/V., 2. ZŠ J. Bosca Nová Dub-

nica a 3. ZŠ Školská Považská Bystrica. mp

Balážovi o vlások ušiel postup

Dejiskom prvých otvorených majs-

trovstiev Slovenska vo florbale hráčov 

nad 30 rokov bol Tvrdošín. V súbojoch o 

slovenský titul v najstaršej vekovej kate-

górii si skrížilo hokejky osem tímov. Ne-

chýbal ani FBK Harvard Partizánske, kto-

rý hneď v prvom stretnutí proti družs-

tvu IBK PPAZ Žilina prežil klinickú smrť. 

Deväťdesiat sekúnd pred koncom due-

lu prišiel Harvard o vylúčeného Cibulu 

a vzápätí aj o Ondrušku, ktorý si zranil 

koleno a v turnaji už nepokračoval. Zá-

ver stretnutia Partizánčania dohrávali v 

oslabení, no i tak sa im podarilo v troji-

ci zaútočiť a v poslednej sekunde due-

lu Michal Zajac rozhodol o tesnom ví-

ťazstve 4:3. V druhom stretnutí Harvard 

podľahol 2:4 ďalšiemu zástupcovi zo Ži-

liny, tímu Otorinolaryngológov, za kto-

rý nastúpili aj dvaja slovenskí florbaloví 

reprezentanti. Poslednou prekážkou bol 

Dolný Kubín, nad ktorým Partizánčania 

v polčase viedli aj bez odpočívajúceho 

Juraja Zajaca už 7:1, no poľavením kon-

centrácie dovolili súperovi skorigovať 

výsledok na konečných 8:6. V základnej 

skupine obsadil Harvard druhé miesto a 

v štvrťfinále ho čakal Pirates Trenčín. Ten 

sa v úvode ujal vedenia, no Harvard dvo-

mi rýchlymi gólmi otočil skóre a víťaz-

stvo si už nenechal zobrať. V semifinále 

Partizánčania opäť narazili na nezdola-

ný tím žilinských Otorinolaryngológov, 

s ktorými v polčase držali nerozhodný 

stav 2:2. V druhom polčase florbalistom 

Harvardu začali dochádzať fyzické sily a 

za stavu 3:5 nepremenil Michal Zajac sa-

mostatný nájazd. Minútu pred koncom 

duelu Žilinčania a spečatili gólom do 

prázdnej bránky na konečných 3:6 pri 

power play Harvardu. Partizánčania sa 

však predsa len dočkali medaily, keď v 

súboji o bronz vyhrali nad Pruským 4:2 

zásluhou trojgólového zápisu Micha-

la Zajaca a taktiež aj vďaka výborného 

výkonu brankára Jozefa Vavrinca mlad-

šieho, ktorý okrem množstva šancí zne-

škodnil súperovi aj trestné strieľanie. Ok-

rem bronzu Harvard bral aj jedno indi-

viduálne ocenenie, keď najlepším strel-

com šampionátu sa stal výborne hrajú-

ci Michal Zajac, ktorý konto súperových 

brankárov zaťažil 14 gólmi. Slovenský ti-

tul získali Otorinolaryngológovia zo Žili-

ny, keď vo finále vyhrali 4:1 nad domá-

cim FBK Tvrdošín, ktorý tak získal strieb-

ro. Ďalšie poradie: 4. Pruské, 5. IBK PPAZ 

Žilina, 6. Pirates Trenčín, 7. FBC Mikuláš 

Prešov a 8. Dolný Kubín.

� Výsledky a góly FBK Harvard Partizán-

ske v základnej skupine: Harvard Parti-

zánske – IBK PPAZ Žilina 4:3, M. Zajac 

3 góly + 0 asistencií, J. Zajac 1+1, Ďurí-

ček 0+2. Harvard Partizánske – Otori-

nolaryngológovia Žilina 2:4, M. Zajac 

1+0, Ďuríček 1+0, Križan 0+1. Harvard 

Partizánske – Dolný Kubín 8:6, M. Za-

jac 3+3, Križan 2+0, Ďuríček 1+0, Cibu-

la 1+0, Zvalo 1+0, Trčo 0+3. Štvrťfinále: 

Harvard Partizánske – Pirates Trenčín 

5:3, M. Zajac 2+0, Križan 1+2, Zvalo 1+0, 

Vavrinec 1+0, Ďuríček 0+2. Semifinále: 

Harvard Partizánske – Otorinolaryn-

gológovia Žilina 3:6, M. Zajac 2+1, Ci-

bula 1+0, Ďuríček 0+1, Križan 0+1. O 3. 

miesto: Harvard Partizánske – ŠK 98 

Pruské 4:2, M. Zajac 3+0, Križan 1+0, 

Ďuríček 0+2, Beňačka 0+1. mp

Bronzoví florbalisti FBK Harvard Partizánske – horný rad zľava: Dušan Zvalo, 
Marián Ondruška, Michal Trčo, Vladimír Cibula, Juraj Zajac, Miroslav Vavrinec, 
dolný rad zľava: Pavol Beňačka, Pavol Križan, Jozef Vavrinec, Michal Zajac,  Du-
šan Ďuríček a vpredu Lenka Ďuríčková (vedúca družstva).

Na tohtoročných majstrovstvách 

Slovenska žiactva základných škôl v 

ľahkej atletike, ktoré sa konali v Nových 

Zámkoch, sme mali až štyri želiezka v 

ohni. Na šampionát, ktorý prebiehal v 

úmornej horúčave, sa nominovali šty-

ria majstri Trenčianskeho kraja – Ľu-

boš Preťo zo ZŠ Veľké Uherce, Martin 

Tkáč zo ZŠ Bošany, Laura Bridová zo 

ZŠ na Školskej ulici v Bánovciach nad 

Bebravou a Jana Mitalová zo ZŠ Ru-

dolfa Jašíka Partizánske. Kým prví tra-

ja prežívali premiéru na republikových 

majstrovstvách, Mitalová zasiahla do 

bojov o slovenský titul po druhýkrát. 

No a prvýkrát v histórii malo na slo-

venskom šampionáte zastúpenie aj 

kompletné družstvo žiačok ZŠ Rudol-

fa Jašíka Partizánske. Zo zlatej zosta-

vy z krajského mítingu chýbali Marce-

la Jakalová a Miroslava Hrčková, no pri-

budla Aneta Bencelová. A jedným dy-

chom treba dodať, že všetci naši atléti 

a atlétky predviedli fantastické výkony 

na hranici svojich možností a niektorí 

si predvedenou bojovnosťou vytvorili 

i osobné rekordy.

V individuálnom zápolení najviac ra-

dosti zažila Laura Bridová (ZŠ na Škol-

skej ulici v Bánovciach n/B.) súťažiaca 

v hode kriketovou loptičkou. Do finá-

le postupovala najdlhším hodom 60,27 

m. Svoj výkon však v súboji najlepšej os-

mičky ešte vyšperkovala na 69,65 m a 

prebrala tak zlatú štafetu po Nikole Le-

chovej (ZŠ na Partizánskej ulici v Bánov-

ciach n/B.). Svoj prvý titul majsterky Slo-

venska získala Bridová s 11,30 m násko-

kom pred druhou Silviou Lenčéšovou 

zo ZŠ Močenok. Hneď v dvoch skokan-

ských disciplínach súťažil Ľuboš Preťo 

(ZŠ Veľké Uherce). V diaľke výkonom 570 

cm postúpil do finále z ôsmej pozície. 

Svoj pokus z druhej série však nezlepšil 

a tak z toho bolo ôsme miesto. Vo výš-

karskom sektore mal už väčší dôvod na 

spokojnosť. Najskôr sa natrápil na výš-

ke 172 cm, ktorú zdolal až na tretí po-

kus. Následne hneď na prvý raz pokoril 

latku vo výške 175 cm a aj keď nasledu-

júcich 178 cm nezdolal, bol z toho fan-

tastický bronz. V guliarskom sektore  vý-

konom 13,82 m v tretej sérii, lepším o 

55 cm ako pri krajskom titule, si Martin 

Tkáč (ZŠ Bošany) zabezpečil účasť vo fi-

nálovej osmičke zo štvrtej priečky. Jeho 

útok na bronzový stupienok mu nevyšiel 

podľa predstáv, keď vo finále svoj výkon 

nezlepšil a v kvalitnej guliarskej konku-

rencii sa musel nakoniec uspokojiť s pek-

ným piatym miestom. S úmyslom vylep-

šiť vlaňajšiu siedmu priečku nastupova-

la do guliarskeho sektoru Jana Mitalo-

vá (ZŠ Rudolfa Jašíka Partizánske). A po-

darilo sa! Sympatická športovkyňa, ktorá 

svojou postavou vonkoncom nezapadá 

medzi guliarky, vďaka svojmu parád-

nemu švihu v ruke poslala v tretej sérii 

guľu do vzdialenosti 11,25 m a bolo z 

toho druhé miesto. V štvrtej finálovej sé-

rii si zlepšila osobný rekord o ďalších 25 

cm na 11,50 m, no na víťazných 13,10 m 

Patrície Šlosárovej (ZŠ O. Cabana Komja-

tice), ktorá obhájila minuloročné zlato, 

to aj tak nestačilo. Skvelé druhé miesto 

však hrialo na duši nielen samotnú Janu, 

ale aj vedúceho družstva Štefana On-

drejku, zastávajúceho rolu starostlivého 

servismena tímu a taktiež Rudolfa Ivano-

viča, pre ktorého to bola jedna z najprí-

jemnejších chvíľ na sklonku jeho pôso-

benia v role direktora v ZŠ Rudolfa Jaší-

ka. Ďalší gejzír radosti vytryskol pri vy-

hlasovaní poradia družstiev, keď názov 

ZŠ Rudolfa Jašíka zaznel na bronzovej 

priečke. Dievčatá zo ZŠ Rudolfa Jašíka sa 

o prenikavý úspech postarali výkonmi, 

za ktoré zinkasovali 860 bodov, pričom 

za druhým Športovým gymnáziom Nit-

ra (865 b) zaostali len o päť a za víťaznou 

ZŠ J. A. Komenského Michalovce (884 b) 

o 24 bodov. Okrem Mitalovej bola naj-

bližšie k zisku medaily Eliška Dodoko-

vá, ktorá v hode kriketkou obsadila štvr-

té miesto s výkonom 57,69 m, pričom za 

bronzovou Klaudiou Mihálkovou (ZŠ  A. 

Kubinu Trnava) zaostala o 46 cm.

	 Umiestnenie žiačok bronzového druž-

stva ZŠ Rudolfa Jašíka Partizánske – 60 

m: 8. V. Makvová 8,49 s, 18. M. Riziky-

ová 8,78, 20. B. Račáková 8,84, 300 m: 

10. B. Račáková 46,44 s, 17. M. Riziky-

ová 50,25, 24. S. Haberajterová 54,39, 

800 m: 19. D. Makvová 2:55,25 min, 21. 

J. Michnová 2:59,69, 22. A. Bencelová 

3:02,05, diaľka: 14. P. Točíková 441 cm, 

16. V. Makvová 437, výška: 10. P. Točí-

ková 140 cm, 20. J. Mitalová 130, guľa: 

2. J. Mitalová 11,50 m, 14. E. Dodoková 

8,55, 22. S. Haberajterová 7,57, kriket-

ka: 4. E. Dodoková 57,69, 10. J. Mich-

nová 51,58, 4x60 m: 6. ZŠ Rudolfa Jaší-

ka Partizánske 33,32 s, 13. ZŠ Rudolfa 

Jašíka Partizánske B 35,75. mp

Laura Bridová   Jana Mitalová Ľuboš Preťo

Bridová zlatá, Mitalová strieborná,
 bronz pre Preťa a družstvo ZŠ Rudolfa Jašíka

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V ĽAHKEJ ATLETIKE ŽIACTVA ZŠ

Bronzový medailista z majstrovstiev Slovenska v ľahkej atletike – tím žiačok ZŠ Ru-
dolfa Jašíka Partizánske – horný rad zľava: Jana Mitalová, Jessica Michnová, Dária 
Makvová, Aneta Bencelová, Eliška Dodoková, dolný rad zľava: Štefan Ondrejka (ve-
dúci družstva), Petra Točíková, Veronika Makvová, Martina Rizikyová, Simona Habe-
rajterová, Barbora Račáková a Rudolf Ivanovič (riaditeľ ZŠ Rudolfa Jašíka).

Michal Zajac doviedol Harvard k slovenskému bronzu


