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Hurá, prázdniny!„

Alkohol na cestách
úraduje

To, čo sa v posledných týždňoch deje na 
cestách, nemá obdobu. Opitých vodičov 
je totiž stále viac

Týždeň zdravia
v Partizánskom

Zmapovali sme ponuku piatich júnových 
dní, ktoré sa niesli v znamení zdravia a 
prevencie

Kultúrne leto
plné podujatí

Prinášame vám prehľad akcií, ktoré 
počas letných mesiacov osviežia život 
v Partizánskom

Václavíková európskou 
šampiónkou v karate!

Reprezentantka Bánoviec nad Bebravou 
si v Šito Ryu asociácii vybojovala 
premiérový titul
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DO STREDY VO VYSIELANÍ

Priemerná miera regionálnej nezamestnanosti 

: v máji pokles pod jedenásť percent
Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti v regióne okresov Partizánske a Bánovce nad Bebravou opätovne zaznamenáva výrazný priaznivý 
obrat. Oproti januáru 2014 poklesla v máji jej priemerná hodnota pod jedenásť percent (z 12,52 % na 10,96 %), čo znamená viac ako jeden a polper-
centný úbytok (-1,56 %). V okrese Partizánske sa dostala pod dvanásť percent (11,79 %) a v bánovskom okrese sa prvýkrát od augusta 2012 dostala 
k jednocifernému číslu (9,96 %). 

V medzimesačnom porovnaní je nezamest-
nanosť nižšia približne o tri desatiny percen-
tuálneho bodu – v Partizánskom o 0,26 %  
a v Bánovciach nad Bebravou o 0,31 %. Ešte 
výraznejší pozitívny výsledok je zrejmý z me-
dziročnej komparácie miery evidovanej ne-
zamestnanosti. V okrese Partizánske oproti 
máju 2013, kedy miera dosahovala 14,56 %, 
bol vykázaný takmer trojpercentný pokles 
(-2,77 %). V Bánovciach bolo zaznamenané 
viac ako jeden a polpercentné zníženie z mi-
nuloročnej májovej hodnoty 11,59 % (-1,63 %). 

Z najvýznamnejších faktorov, ktoré 
v  súčasnosti  priaznivo  ovplyvnili  re-
gionálny trh práce, je naďalej zreteľné 
narastajúce  prijímanie  uchádzačov  do 
pracovného  pomeru  tými  zamestnáva-
teľmi, ktorí sú subdodávateľmi pre au-
tomobilový priemysel. 

Druhým  významným  činiteľom  bol 
zvýšený  počet  uchádzačov,  ktorí  zača-
li podnikať na základe živnostenského 
oprávnenia. Nástup uchádzačov na sezónne 
práce letného charakteru a priebežný odliv 
uchádzačov k ťažiskovým regionálnym za-
mestnávateľom so zameraním na strojársku, 
obuvnícku a odevnú výrobu takisto prispel 
k pozitívnym výsledkom na trhu práce. Neme-
nej významným činiteľom zníženia miery ne-
zamestnanosti môže byť tohtoročné zaradenie 
uchádzačov na vzdelávanie a prípravu pre trh 
práce v období od marca do mája. Predbežné 
údaje naznačujú, že účastníci rekvalifikač-
ných kurzov sa zamestnávajú vo vyššej miere, 
než je obvyklé u uchádzačov o zamestnanie, 
ktorí nejavia záujem o zmenu kvalifikácie.
 Iveta Duchoňová, 
 hovorkyňa ÚPSVaR Partizánske

Všetko sa začalo v septembri. 
Bol jeden z tých, ktorý vám 
vstúpi do života a vy sa mu 
nemôžete brániť, len ho prijať 
v jeho celistvosti taký, aký je. 
Pre niekoho prvý, pre iných 
ďalší. Ako to na začiatku 
býva, prvé nesmelé oťukáva-
nia, trochu nervozity, strachu, 
aj zvedavosti z nepoznaného. 
Ponúkol príležitosť objaviť 
neobjavené, dal priestor inte-
lektuálne rásť. Každým dňom 
priniesol viac a viac nových 
vedomostí postupne sa vrýva-
júcich do mozgových závitov. 
Občas to nebolo jednoduché, 
ako sa možno na prvý pohľad 
zdá, a preto sa to nezaobiš-
lo bez pevnej vôle a dávky 
sebazaprenia. Pravidlo, ktoré 
platilo počas tohto „vzťahu“, 
bolo jasné. Čím viac zo seba 
vydáš, tým lepšie hodnotenie 
sa ti vráti. Jedni v ňom kor-
čuľovali s ľahkosťou, druhí sa 
stretávali s prekážkami, no 
aj keď s menšími odrenina-
mi, koniec koncov vykorču-
ľovať sa podarilo každému. 
Ruka v ruke to spolu ťahali 
až do konca júna. Nič však 
netrvá večne. Po desiatich 
mesiacoch nadišiel čas dať 
mu zbohom. No myslím si, 
že slzy sa nikomu na tvári 
neobjavili, práve naopak, na-
hradil ich úsmev.  Otvorila 
sa pred nimi brána do sveta 
oddychu, slnka, voľnosti a 
bezstarostných chvíľ, aby 
si ho užili plnými dúškami. 
Školský rok sa pre všetkých 
školopovinných skončil, pek-
né letné prázdniny praje 
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JAZDA 
DO MINULOSTI
V diaľke bolo vidno len čiernu bodku a kúdol tmavého dymu. 
Po chvíli z neho vykukla tvár zvedavej krásky. Pozdravila sa 
svojím charakteristickým pískaním a hneď na seba upútala 
pozornosť. Keď sa v zornom poli objavilo jej štíhle dlhé telo, 
spočinuli na ňom všetky oči. Tento deň skrátka patril jej, 
rovnako ako patril oslavám 130. výročia otvorenia železničnej 
trate Veľké Bielice - Topoľčany.

OD STREDY VO VYSIELANÍ

Pokračovanie
nájdete na s.2

Foto: Katarína Komžíková

Ilustračné foto: www.caradvice.com

s.10
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   Mestská polícia v Partizánskom
  od 18. do 24. júna

Z POLICAJNÉHO ZÁPISNÍKA

ALKOHOL NA CESTÁCH
:Opitých vodičov a cyklistov je stále viac
Jeden pohárik zdraviu neuškodí. V malom množstve môže byť pre človeka dokonca prínosný. Avšak len do chvíle, 
kým si jeho konzument nesadne za volant. Vtedy je to už iná pesnička...

Nelichotivá 
štatistika

Aj jeden pohárik môže totiž 
narobiť poriadnu galibu. Jazda 
pod vplyvom alkoholu sa na 
Slovensku považuje za trestný 
čin, no ani pokuty, zákaz 
činnosti či väzenie nie sú pre 
hazardérov na cestách dostatoč-
ným mementom. Za volant si 
sadá čoraz viac podnapitých 
vodičov, o čom svedčia aj štatis-
tiky v rámci okresu Partizánske. 
„V dňoch od 1. do 22. júna sme 
oproti rovnakému obdobiu 
minulého roka zaevidovali 
nárast prípadov, kedy vodiči 
motorových a aj nemotorových 
vozidiel jazdili pod vplyvom 
alkoholu a viedli motorové 
vozidlá aj napriek udelené-
mu zákazu zo strany súdu,“ 
informoval redakciu pplk. Peter 
Vančo, riaditeľ odboru poriad-
kovej a dopravnej polície OR PZ 
v Partizánskom. 

Zákaz platí 
i pre cyklistov

Alkohol nepatrí za volant, no 
rozhodne s ním netreba riskovať 
ani jazdu na bicykli. Opitý 
cyklista môže ľahko stratiť rov-
nováhu, vybočiť z jazdnej dráhy 
a kolízia je na svete. Zákaz viesť 
bicykel pod vplyvom alkoholu 
má preto svoje opodstatnenie. 
To však mnohí nerešpektujú a 
podgurážených cyklistov stále 
pribúda. Dôkazom je fakt, že 
v danom období bolo v okrese 
Partizánske odhalených až de-
väť skutkov, ktoré sú dokumen-
tované ako priestupky proti bez-
pečnosti a plynulosti v cestnej 
premávke. Hodnotu alkoholu 

v dychu vyššiu ako 1,00 mg/l 
(viac ako 2 promile) namerali 
policajti pri kontrole až trom 
nemotorovým účastníkom. Ako 
výstraha môže v tomto prípade 
poslúžiť to, že jazda na bicykli 
pod vplyvom alkoholu môže 
nešťastníkov vyjsť poriadne 
draho. V blokovom konaní hrozí 
pokuta do 650 eur, v správnom 
konaní od 150 do 800 eur, 
nehovoriac o iných dôsledkoch 
neuváženého konania.

Šofér 
má byť veselý...

... a jazda dynamická?! Touto 
frázou sa zrejme riadili aj vodiči 
motorových vozidiel v okrese 
Partizánske, u ktorých policajti 
pri dychovej skúške zistili prí-
tomnosť alkoholu. V uvedených 
dňoch od 1. do 22. júna bolo 
takto odhalených až jedenásť 
prípadov, v desiatich išlo o 
skutok kvalifikovaný ako trest-
ný čin ohrozenia pod vplyvom 
návykovej látky, kde dvaja takto 
podgurážení vodiči spôsobili 
dve dopravné nehody pod vply-
vom alkoholu. Nafúkali totiž 
viac ako jedno promile a vtedy 

už ide o stav ťažkej opitosti. 
Sprevádzajú ho spomalené 
reakcie a znížená sústredenosť. 
Za prečin hrozí opitým vodičom 
trest odňatia slobody až na 
dvanásť mesiacov. V danom 
období policajti odhalili dvoch 
vodičov, ktorí riadili motorové 
vozidlá aj napriek udelené-
mu zákazu súdu. Všetci títo 
vodiči hazardéri, medzi ktorými 
nechýbala ani žena, strávili 
noc v policajnej cele a boli do 
48 hodín odovzdaní Okresné-
mu súdu Partizánske, kde boli 
aj odsúdení v superrýchlom 
konaní. Aj napriek týmto smut-
ným štatistikám a upozorne-
niam zo strany médií dochádza 
stále k tomu, že vodiči sa neboja 
sadnúť si pod vplyvom alkoholu 
za volant. Neuvedomujú si, 
aké to môže mať dôsledky, keď 
spôsobia dopravnú nehodu, 
pri ktorej dôjde k ublíženiu 
na zdraví a nebodaj vyhasne 
ľudský život. 

Situácia sa v lete 
zhorší

Keď začne ortuť v teplomeroch 
cez leto stúpať, narastie aj chuť 

na chladené nápoje. Orosené 
pivko, či fľaša vína na terase sú 
lákavými spoločníkmi a Slováci 
o tom vedia svoje. Obozretnosť 
a uvážené konanie sú obzvlášť 
v lete namieste. Varovaním je 
aj smutná štatistika z 23. ka-
lendárneho týždňa tohto roka. 
Od 2. do 8. júna bolo na cestách 
Slovenskej republiky usmrte-
ných až 13 osôb. Bilanciu kritic-
kého týždňa však nevylepšujú 
ani ďalšie čísla z mesiaca júna. 
Z posledných celoplošných 
informácií totiž vyplýva, že pri 
kontrolách nafúkalo až 1 151 šo-
férov. Viac ako jedno promile 
malo 614 vodičov. Alarmujúce 
pritom je, že práve alkohol a 
rýchlosť patria medzi najčastej-
ších vinníkov dopravných ne-
hôd. Konzumácia alkoholu pred 
jazdou a počas nej sa chápe 
ako nedodržiavanie povinností 
vodiča, ktoré spolu s prekračo-
vaním rýchlosti a nesprávnym 
spôsobom jazdy môžu za vznik 
kolízií na cestách.

Na cestách 
pribudnú hliadky

Nepriaznivú dopravno-bez-
pečnostnú situáciu bude 
polícia riešiť častejšími 
kontrolami. Vodiči by sa mali 
pripraviť na to, že na cestách 
sa objaví ešte viac hliadok. 
Muži v uniformách budú kon-
trolovať hlavne dodržiavanie 
rýchlosti, požívanie alkoholu 
a telefonovanie počas jazdy. 
Kontrolám sa nevyhnú ani 
cyklisti, ktorí rovnako nesmú 
jazdiť pod vplyvom alkoholu a 
sú povinní mimo obce použí-
vať prilbu. 
 Martina Petrášová

MsP vykonala opakované 
kontroly zamerané na asociá-
lov najmä vo Veľkých Bieli-
ciach a na Malej okružnej, kde 
svojím správaním znepríjem-
ňujú život obyvateľom týchto 
častí mesta a znečisťujú ve-
rejné priestranstvo. Viacná-
sobne kontrolovala Nábrežnú 
ulicu a jej okolie i prevádzky, 
kde dochádza k narúšaniu 
verejného poriadku. MsP 
vykázala spred obchodnej 
prevádzky na Hrnčírikovej 
ulici muža, ktorý žobral od 
okoloidúcich peniaze. Napo-
menula obyvateľov Nábrežnej 
ulice rušiacich nočný pokoj 
po polnoci 22. júna. V sobotu 
21. júna  riešila problémy so 
zákazníkmi v prevádzke na 
Moyzesovej ulici.
 Z bezpečnostných dôvodov 
MsP asistovala zamestnancom 
SMM 19. júna pri výkone ich 
práce v dome č. 206 na Nábrež-
nej ulici. V nedeľu 22. júna MsP 
poskytla súčinnosť štátnej polícii 
pri hľadaní osoby, ktorá chcela 
spáchať samovraždu, a aj 23. 
júna pri riešení problémov s 
rómskymi občanmi na autobuso-
vej stanici.
 Občania upozornili na 
spiaceho muža v ranných 
hodinách na lavičke auto-
busovej zastávky pri pre-

vádzke Kaufland, odkiaľ ho 
hliadka vykázala i na muža 
silno pod vplyvom alkoholu 
pred prevádzkou vo Veľkých 
Bieliciach. Nakoľko tento muž 
nebol schopný z miesta odísť 
sám a ohrozoval bezpečnosť 
cestnej premávky na hlavnej 
ceste, hliadka ho odviezla do-
mov. Občania upozornili tiež 
na muža silno pod vplyvom al-
koholu, ktorý spadol do jamy 
na  Veľkej okružnej, ale aj 
muža ležiaceho pod lavičkou 
na Malej okružnej...
 Na Februárovej ulici pred ga-
rážou sa v utorok 24. júna v po-
poludňajších hodinách rozhodol 
majiteľ opraviť svoje motorové 
vozidlo. MsP mu zabránila v brú-
sení časti vozidla, nakoľko tým 
vyrušoval obyvateľov žijúcich v 
blízkom okolí. 
MsP zistila, že pred bankou 
na Ulici gen. Svobodu do-
chádza k nelegálnej činnosti. 
Nepovolenú zbierku vykoná-
vali dvaja občania rumunskej 
národnosti, za čo im boli 
uložené blokové pokuty.
 V uvedenom období MsP 
vyriešila 16 dopravných 
priestupkov, proti majetku 2 
a proti verejnému poriadku 5 
priestupkov, uložila 14 bloko-
vých pokút.
 Spracovala: Mária Rapková

POISŤOVACÍ PODVOD
Policajný vyšetrovateľ Odboru kriminálnej polície z Partizánskeho 
obvinil 29-ročného Tomáša z okresu Partizánske a 32-ročného 
Martina z Prievidze z poisťovacieho podvodu. Ešte pred piatimi 
rokmi oznámili na poisťovňu, že sú účastníkmi dopravnej nehody 
medzi Skýcovom a Ješkovou Vsou. Údajne k nej malo dôjsť tak, že  
Tomášovi na vozidle praskla pneumatika a zrazil sa s protiidúcim 
autom. Následne si uplatnil plnenie poistného zo svojej poisťovne. 
Vyšetrovanie preukázalo, že k dopravnej nehode nedošlo tak, ako 
ju účastníci opisovali, ale zrážke úmyselne pomohli. Od poisťovne, 
uvedenej do omylu, vylákali 16 894 eur. Ak uzná súd obvinených 
vinnými, hrozí im trest odňatia slobody na tri až desať rokov.
  KR PZ v Trenčín

Sucho nahráva požiarom
trávnatých porastov
Pri výdatných dažďoch majú hasiči a záchranári horúce chvíle so 
záplavami, pri dlhotrvajúcom suchu zasa s požiarmi trávnatých 
porastov. A to je realita týchto dní. Požiar poľa v Radobici, nahlá-
sený 21. júna po 22. hodine, hasiči z HaZZ v Partizánskom nenašli. 
Na druhý deň napoludnie hasili horiaci kontajner pri cintoríne v 
Brodzanoch a vzápätí požiar trávy a porastu pri letisku v Malých 
Bieliciach (na foto HaZZ). V noci 23. júna pred druhou hodinou 
boli privolaní k požiaru trávy a porastu v Žabokrekoch nad Nitrou, 
24. júna pred ôsmou hodinou ráno sa ukázalo nahlásené dymenie 
v lese nad Malými Uhercami ako planý poplach. Výjazd naostro 
mali hasiči opäť 25. júna po 16. hodine k požiaru trávy a porastu na 
vale za školou vo Veľkých Bieliciach. Ak bude suché leto pokra-
čovať, je nanajvýš hazardom manipulovať v prírode s otvoreným 
ohňom! (bab)

HASIČI V AKCII

Foto: MTPNa cestách sa v  lete objaví viac hliadok

Pokračovanie z 1. strany
Príchod krásky menom Mazutka pri-

lákal predpoludním 28. júna do Veľkých 
Bielic mnoho zvedavcov. Mimoriadny his-
torický vlak sa predsa nevidí len tak kaž-
dý deň a vyfotiť sa s impozantnou parnou 
lokomotívou bolo pre malých i veľkých 
lákadlom. Mnohí neváhali a nazreli i do 
poriadne rozhorúčenej strojovne rušňa. 
Ten už nevykuruje uhlie ako kedysi, ale 
mazut, teda olej, podľa ktorého dostala 
lokomotíva aj svoje pomenovanie. Nezo-
stalo však len pri jej prehliadke. Tí, ktorí 
mali chuť na návrat do minulosti, sa 
pred obedom vydali na neobyčajnú 
jazdu. Sadli si na staručké drevené se-
dačky v drevených vozňoch, v rukách dr-
žiac typické lepenkové cestovné lístky. At-
mosféra, akú si v živej pamäti uchovávajú 
ešte naši starí a prastarí rodičia... 

Vlak sa predpoludním pohol smerom 
do Topoľčian a odtiaľ do Radošiny, kde sa 
taktiež oslavovalo vo veľkom. Dôvodom 

bolo 105. výročie otvorenia trate Zbehy – 
Radošina. Avšak, za zmienku stáli najmä 
oslavy vo Veľkých Bieliciach, ktoré pripra-
vili organizátori z Klubu Modrý Horizont. 
Ich súčasťou bolo odhalenie pamät-
nej tabule (na foto). Jej iniciátormi boli 
Juraj Krasula a Peter Múčka z Občianskej 
iniciatívy Korene, ktorí ju dali v areáli sta-
nice osadiť práve k 130. výročiu príchodu 
prvého vlaku do Veľkých Bielic. Kolorit 

osláv dotvoril i predaj suvenírov, ktoré 
boli vydané pri rovnakej príležitosti.
Sprievodný  program  obohatil  i  krst 

publikácie. Zostavili  ju autori Peter Bo-
ris a Jozef Bosáček a vydali ju pri príleži-
tosti otvorenia tejto trate. Ako sa píše v jej 
úvode, skromná publikácia si kladie za cieľ 
priblížiť historické udalosti, ktoré predchá-
dzali stavbe, otvoreniu a prevádzke na trati 
počas ďalších rokov. V tematickom duchu 
sa niesol i samotný krst. Publikáciu totiž 
nepokropili mokom, ale posypali ju kartič-
kami pexesa so železničiarskymi motívmi. 

Netradičné podujatie sa stretlo s úspe-
chom u malých i veľkých. Starší sa pri po-
hľade na parnú babičku vrátili do svojho 
detstva. S nostalgiou spomínali na časy, 
kedy jazda vlakom znamenala neobyčajný 
zážitok. A deti? Okrem toho, že prvý deň 
prázdnin strávili výnimočne, nevedeli sa 
vynadívať na stroj, ktorý bol pred desiat-
kami rokov významným dopravným pros-
triedkom.  Martina Petrášová

Oslavy 130. výročia otvorenia trate
JAZDA DO MINULOSTI
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Sociálna poisťovňa 
dostupnejšia občanom
Stránkové dva dni v týždni a s tým spojené zdĺhavé vyba-
vovanie sociálnej agendy, či cestovanie do iných miest sú 
už minulosťou. Ku skvalitneniu a zlepšeniu poskytovaných 
služieb klientom Sociálnej poisťovne prispejú zmeny na 
vysunutom pracovisku v Partizánskom, ktoré patrí pod po-
bočku Topoľčany. Tie začali o¡ciálne platiť od 23. júna. 

Systém vysunutého pracovis-
ka sa mení zo systému druhého 
typu na systém prvého typu. 
Občania Partizánskeho a okresu 
tak majú k dispozícii na vybave-
nie svojich úradných dokumen-
tov namiesto pôvodných dvoch 
dní v týždni, pondelka a stre-
dy, už aj utorok a piatok. Ako 
informovala Nadežda Ševcová, 
riaditeľka Sociálnej poisťovne, 
pobočky Topoľčany, nakoľko 
vysunuté pracovisko sídli v bu-
dove Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny a tiež Okresného 
úradu v Partizánskom, úradné 
hodiny sú prispôsobené úrad-
ným hodinám ÚPSVaR. V pon-
delok a utorok sú od 8. h do 15. 
h, stredu od 8. do 16. h a v pia-
tok od 8. do  14. h. „Štvrtok je 
neúradným dňom, naši pracov-
níci tu síce budú, v prípade nú-
dze môžu prijať doklady alebo 

poskytnúť informácie, ale klien-
ti nebudú riadne vybavovaní,“ 
dodáva. Počas stránkových dní 
sú klienti vybavovaní v agen-
dách nemocenského, dôchod-
kového, garančného poistenia, 
poistenia v nezamestnanosti či 
výberu poistného. Lekárska po-
sudková činnosť zostáva naďalej 
vykonávaná v pobočke Topoľča-
ny, pretože je nedostatok posud-
kových lekárov. Táto činnosť sa 
týka len klientov, ktorí žiadajú 
o invalidný dôchodok a nepatrí 
k záležitostiam, ktoré sú vyba-
vované denne. Zmeny nastali 
aj v personálnom obsadení. Na 
vysunutom pracovisku v Parti-
zánskom pracujú dvaja stáli za-
mestnanci, v pondelok a stredu 
k nim pribudnú ďalší na nemo-
censké a dôchodkové poistenie, 
ktorí budú spisovať žiadosti o 
dôchodok. sč

Nové druhy sociálnych služieb
Mestské zastupiteľstvo v Partizánskom schválilo na svo-
jom zasadnutí 24. júna nové Všeobecne záväzné naria-
denie (VZN) mesta o sociálnych službách, ktoré priná-
ša viacero zmien. Najvýraznejšími sú rozšírenie okruhu 
poskytovaných sociálnych služieb mestom a zníženie 
úhrad za sociálne služby v Domove a v Zariadení opat-
rovateľskej služby (ZOS).

Podmienky poskytovania so-
ciálnych služieb v pôsobnosti 
mesta Partizánske stanovovalo 
VZN z roku 2009, ktoré bolo 
najmä v nadväznosti na legisla-
tívne úpravy už desaťkrát aktu-
alizované. Začiatkom roka vstú-
pila do platnosti ďalšia novela 
zákona o sociálnych službách, 
ktorá nastolila opäť početné 
zmeny. Snaha zachovať prehľad-
nosť po ich zapracovaní do VZN 
viedla k jeho zrušeniu a prijatiu 
nového nariadenia, účinného od 
1. augusta 2014. Úpravy sa týka-

jú doplnenia nových druhov so-
ciálnych služieb poskytovaných 
v podmienkach mesta. Ide napr. 
o službu v dennom stacionári 
a službu v jedálni, ktoré budú 
zabezpečované v zariadení so-
ciálnych služieb Domov. Rozšíri 
sa aj ponuka doplnkových čin-
ností v pobytových zariadeniach 
sociálnych služieb mesta o mož-
nosť rehabilitačných procedúr, 
či donášku stravy na izbu klienta 
z iných ako zdravotných dôvo-
dov. Zmenami prejdú aj cen-
níky úhrad za sociálne služby. 

K zníženiu mesačných poplat-
kov dôjde v Domove a v ZOS, čo 
ovplyvnila predovšetkým zme-
na podmienok zabezpečovania 
stravy pre klientov. Tá súvisí 
s presťahovaním Domova z ne-
mocnice do zrekonštruovaných 
priestorov s vlastným kuchyn-
ským traktom, vďaka čomu je 
zabezpečovaná strava pre klien-
tov Domova a ZOS vo vlastnej 
réžii, a nie dodávateľsky. 

Mestskí poslanci na svojom 
júnovom zasadnutí schválili i 
navrhnuté rozpočtové zmeny. 
Tie sa okrem iného týkajú čer-
pania prostriedkov z rezervného 
fondu vo výške 116,5-tisíc eur na 
prefinancovanie štyroch inves-
tičných akcií: rekonštrukciu vý-
ťahu v Domove, obnovu autobu-
sových zastávok, rekonštrukciu 
priechodu pre chodcov pri pre-
dajni Koberce Trend na Nitrian-

skej ceste a na realizáciu projek-
tu Rekonštrukcia Komunitného 
centra. Súčasťou schváleného 
dokumentu je aj prijatie nového 
úveru vo výške 285,1-tisíc eur na 
nutnú rekonštrukciu a moder-
nizáciu hlavného pavilónu ZŠ 
na Malinovského ulici. Pôvodne 
mala byť financovaná z predaja 
budovy OV 3000 na Šípku. 

Spokojnosť s hospodárením 
šiestich mestských organizá-
cií v uplynulom roku vyjadrili 
poslanci schválením ich výroč-
ných správ. V rámci programu 
zastupiteľstva bolo okrem iné-
ho odsúhlasené aj zrušenie tr-
hoviska na Malinovského ulici 
na Šípku a prenájom závlaho-
vých systémov na tréningovom 
a hlavnom ihrisku FK Tempo 
Technickým službám mesta Par-
tizánske.  
 www.partizanske.sk

Viacnásobní dobrovoľní darcovia krvi z  okresu Partizánske mali svoj veľký deň. 
V  stredu 25. júna dostali za svoje humánne činy patričné ocenenia. Hoci najväč-
šou odmenou im je dobrý pocit z darovania životodarnej tekutiny, satisfakciou sú aj 
uznania v podobe náležitých plakiet a medailí.

Za bezpríspevkové 
darovanie krvi 

podľa počtu 
odberov oce-
ňuje dobrovoľ-

níkov Sloven-
ský Červený kríž. 

V Partizánskom pôsobí Miest-
ny spolok SČK, ktorý patrí do 
územného spolku so sídlom 
v Topoľčanoch. Spoločne sa 
podieľali na príprave tohto-
ročného slávnostného stretnu-
tia, ktoré sa konalo v obradnej 
sieni MsÚ v Partizánskom. 
„Slávnostné oceňovanie pri-
pravujeme raz ročne pri prí-
ležitosti Svetového dňa darcov 
krvi, ktorým je 14. jún,“ uvied-
la na oceňovaní Martina Mar-
tonová, riaditeľka Územného 
spolku SČK v Topoľčanoch. 
Prítomným darcom sa priho-
vorila i predsedníčka tohto 
spolku, lekárka Angela Hoff-
manová. Keďže humánne činy 
neostávajú ani bez povšimnu-
tia primátora Jozefa Božika, 
medzi darcov zavítal osobne, 
aby im mohol poďakovať za ich 
príkladný občiansky postoj.

Janského plakety
majú svojich držiteľov

Od roku 1960 sa udeľujú Jan-
ského plakety nazvané po čes-
kom lekárovi Janovi Janskom, 
ktorý popísal delenie ľudskej 
krvi na štyri skupiny. Rovnaký 
počet, štyri plakety sa udeľujú 
i darcom. Bronzovú získava-
jú za desať bezpríspevkových 
odberov. V Partizánskom 
ňou boli ocenení 25 darco-
via. Medzi nimi bola Alžbeta 
Augustineková,  Lukáš  Bi-
las,  Adriana  Bočkayová, 
Jaroslav  Ergang,  Ondrej 
Farbiak,  Maroš  Horváth, 
Lýdia  Hirošová,  Viera 
Jančichová,  Pavel  Jur-
čík,  Ladislav  Klčo,  Marek 
Krištín,  Roman  Križan, 
Štefan  Kučera,  Roman 
Makva,  Michal  Mitana, 
Zuzana  Moravčíková,  Pe-
ter  Pospíšil,  Peter  Režo, 
Petra Režová, Mário Sava-

ra, Miroslav Štrpka, Patrí-
cia Talajková, Zuzana Uví-
rová,  Beáta  Valuchová  a 
Dušan  Vereš. Na striebornú 
Janského plaketu treba dvad-
sať odberov. Ocenení ňou boli 
šestnásti darcovia: Richard 
Baštrnák,  Tatiana  Böhmo-
vá,  Andrej  Capek,  Anton 
Gardian,  Juraj  Halo,  Mi-
roslav Horvath, Peter Kuš-
nier,  Radoslav  Michalák, 
Štefan Minárik, Ján Rapko, 
Peter  Sloboda, Martin  Sta-

ňo, Vladimír Szombati, Ma-
rián Školka, Jaroslav Tasa-
ry a Adolf Trubiansky. Zlatá 
Janského plaketa patrí ženám 
s 30 odbermi, mužom až so 40 
odbermi. Odmenení ňou boli 
šiesti dobrovoľníci: Ladislav 
Gergel, Magdaléna Krajčí-
ková,  Štefan  Kuna,  Jozef 
Paništ,  Ľudmila  Šalgová 
a Jozef  Ševčík. Najcennej-
šia z tohto radu je diamantová 
Janského plaketa. Aby ju mohli 
mať muži, musia absolvovať 80 

odberov, u žien je to o dvadsať 
menej. Tešiť sa z nej môžu aj 
Jozef Krajčo a Roman Ma-
rikovič.

Kňazovického medaily 
pre dvoch darcov

Ešte donedávna bola diaman-
tová plaketa najvyšším ocene-
ním, aké mohli mnohonásobní 
darcovia získať za svoju hu-
mánnosť. V súčasnosti sa však 
dá zájsť ešte ďalej. Motiváciou 
je Medaila profesora MUDr. 
Jána Kňazovického, ktorou 
Slovenský Červený kríž odme-
ňuje skutočných hrdinov. Sú 
nimi ženy s 80 odbermi a muži 
so stovkou odberov na svojom 
darcovskom konte. A s tou sa 
môžu pochváliť aj Miroslav 
Gajdoš a Vladimír Krátky, 
ktorí boli odmenení týmto vý-
nimočným ocenením. 

Ďakovný list
za záchranu života

Rozmýšľali ste niekedy, ako by 
ste zareagovali v situácii, keby 
niekto vo vašom okolí potre-
boval pomoc? Na túto otázku 
pozná odpoveď Partizánčan 
Stanislav Lacena, ktorý sa bez-
prostredne v takejto situácii 
ocitol. Neváhal ani chvíľu 
a podal prvú pomoc človeku, 
ktorému tým zachránil život. 
„Viete, je krásne pomáhať 
ľuďom, ale pomôcť niekomu 
prinavrátiť sa k životu, to je 
krásny pocit. A vidieť toho 
človeka, ako príde za vami 
a povie vám ďakujem, to je 
nádherný pocit,“ okomento-
val svoje pocity na stretnutí. 
Za svoj ušľachtilý čin dostal 
Ďakovný list Slovenského Čer-
veného kríža ako poďakovanie 
za záchranu života. 
 Text a foto: ma

Ocenenia, ktoré si darcovia 
neprišli prevziať osobne, si 
môžu  dodatočne  vyzdvih-
núť na sekretariáte primá-
tora MsÚ v Partizánskom.

Bezpríspevkoví darcovia krvi v Partizánskom

:ihiel sa už neboja!

Partizánčan Stanislav Lacena si od MUDr. Angely Ho�manovej 
prevzal Ďakovný list Slovenského Červeného kríža ako poďako-
vanie za záchranu života 

Držiteľ Medaily prof. Kňazovického Miroslav Gajdoš má za 
sebou 102 odberov, prvý absolvoval v roku 1971, na foto spo-
lu s riaditeľkou ÚS SČK v Topoľčanoch Martinou Martonovou

Za bezpríspevkové 
darovanie krvi 

ský Červený kríž. 

OD STREDY VO VYSIELANÍ

Viac fotografií zo sláv-
nostného oceňovania 

darcov krvi nájdete na strán-
ke sociálnej siete Facebook 
pod názvom Slovenský 
Červený  kríž  –  Miestny 
spolok Partizánske. 

Pre ochranu školákov
S cieľom pozitívne ovplyvniť bezpečnosť a plynulosť cestnej pre-
mávky zapojili sa policajti z Krajského riaditeľstva PZ v Trenčíne 
v piatok 27. júna do celoslovenskej osobitnej kontroly na ochranu 
školskej mládeže. V deň odovzdávania koncoročných vysvedčení 
hliadkovali na cestách priľahlých k základným školám a v ich blíz-
kosti od 7. hodiny do  ukončenia vyučovania v školách. Na teritóriu 
kraja zistili celkom 45 priestupkov. Z nich v blokovom konaní vyba-
vili 18, ďalších 26 priestupkov vyriešili napomenutím, jeden bude 
predložený príslušnému správnemu orgánu. Rýchlosť prekročilo 
9 vodičov, jeden počas jazdy telefonoval, jeden cyklista sa pred jaz-
dou potúžil alkoholom, bez ustanoveného osvetlenia motorového 
vozidla jazdil jeden vodič.   KR PZ v Trenčíne

Zasadnutie MsZ v Partizánskom

Foto: MTP
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Myslíte si, že viete reagovať v krízových 
situáciách a nepodliehate stresu? Svoje 

o tom vedia zamestnanci Slovenského Čer-
veného kríža. Na Námestí SNP v Partizán-
skom si vo štvrtok rozložili pár figurín a 
modelov. Prednáška so štyrmi okoloidúcimi 
sa začala. Neprešlo ani akademických pätnásť 

minút a v okolí školiteľa SČK Štefana Gracha sa 
vytvorila početná skupina detí aj dospelých, ktorí 
načúvali, pýtali sa a smiali. 

Za všetko svedčilo poučenie o pomoci dehy-
drovanému človeku v mdlobách. „Ľudia nedodr-
žujú pitný režim... a potom, čo sa stane?“ začal 
školiteľ, „baaách, človek odpadne, ľudia prídu, 

zoberú fľašu vody a oblievajú ho. Ale on je umy-
tý. My nemusíme ľudí umývať! Keď vidím, že je 
niekto bledý, upotený... zdvihnem mu nohy, kto-
ré sa odkrvia, tým sa prekrví mozog a začnem 
haló, haló… slečna... preberte sa...!“ Treba si 
však dávať pozor, aby vám niekto v omyle „jednu 
nevypálil“ za sexuálne obťažovanie, ako to podľa 
skúsenosti raz naozaj urobila jedna babička, keď 
zdravotník v civile zachraňoval život mladej žene. 
O vážnej téme, akou je práve záchrana ľudské-
ho života, sa živo diskutovalo, keďže niektorí z 
okoloidúcich mali tiež svoje skúsenosti. Podľa 
tých našich redakčných však nechcite odpadnúť, 
lebo ako nám viacerí prezradili, predlekársku 
prvú pomoc by sa báli dať, alebo by ju urobili 
nesprávne. 

Heslom – stačí tak málo – sa školitelia snažia 
ľudí nielen informovať, ale aj povzbudiť. Ako sa 
vyjadril Štefan Grach, „vtedy má človek z toho 
radosť, keď zachránite život svojmu blízkemu, 
keď sa pozeráte na človeka, ktorý vám neodišiel 
preto, že som vedel poskytnúť prvú pomoc.“ No, 
sila dobrého skutku je zrejme skutočne neskutoč-
ným potešením. 
Radosť a nádej do života vliala aj vľúdna 

prednáška pani doktorky Ľubice Pastore-
kovej. Zaspomínala na časy, kedy sa porada so 
psychológom rovnala celonárodnej hanbe. „Dnes 
je to už o čosi lepšie,“ skonštatovala. Vplyv novo-
dobej choroby – stresu, pociťuje každý. Aj preto 

zaujali rady o tom, ako sa vyrovnať so situáciami, 
keď si hryzieme nechty. Hlavné riešenie vám, 
samozrejme, prinášame: Správne vyhodnocujte 
situácie a zmeňte negatívne myšlienky na pozi-
tívne. A zabojujte!

Zrejme sa nadarmo nehovorí, že aj cesta môže 
byť cieľom. Už len to, že sa snažíme, či už podať 
prvú pomoc, alebo pousmiať sa nad banalita-
mi tohto sveta, je lepšie ako nič. Kto sa počas 
Týždňa zdravia zastavil na pripravených akciách, 
určite si odniesol aspoň informáciu alebo záži-
tok. Pripravené boli aj produkty zdravej 
výživy, ktoré síce nezasýtili, ale ich ochutnávka 
určite padla vhod. Snáď nás aj ďalší, v poradí už 
17. ročník, obohatí o čosi nové a podnetné.  

 Text a foto: Dana Legeňová

Týždeň zdravia v Partizánskom
Jeden týždeň, šestnásť organizácií, stovky detí zo škôl plus množstvo zúčastnených občanov, z ktorých každý bol víťazom. Taká je 

stručná bilancia týždňa, v ktorom sa najčastejšie skloňovalo slovo zdravie. 

Všetci chceme byť zdraví nielen počas 
jedného týždňa v roku. Vedieť, ako 

sme na tom s tlakom či cukrom v krvi, sa 
mohol každý dozvedieť nielen po čakaní u 
svojho lekára. V posledný júnový týždeň sa 
konali v Klube spoločenských organizácií 
viaceré merania a poradenské akcie. Hneď 
začiatkom týždňa ste mohli dostať 
dobrú radu, ako si šetriť oči. Ak sa aj 
vám pred nimi zahmlieva, napríklad pri 
pohľade na ceny v obchodoch písané drob-
nými znakmi, určite ste mali prísť. Keď už 
nemôžeme zmeniť veľkosť číslic, môžeme si 
pomôcť praktickými optickými pomôckami. 

Práve tie každému presne podľa potreby 
poradili zamestnanci z Únie nevidiacich a 
slabozrakých Slovenska. Vedúca Krajského 
oddelenia v Trenčíne Mária Krafčíková 
uviedla najčastejšie problémy: „U tých 
starších ľudí sú to diagnózy, ako je vekom 
podmienená degenerácia makuly alebo 
glaukóm,“ čiže zelený zákal. Oči, ako jeden 
z najcennejších zmyslov, vedia o nás pre-
zradiť viac, ako len slabozrakosť. Tí, ktorí 
majú problém s vysokým krvným tlakom, o 
tom vedia svoje. Cievy v očiach sú totiž od-
razom celkovej vitality ciev v tele človeka, 
čo kardiologickým pacientom určite potvrdí 

každý lekár. Aj preto sa počas viacerých 
dní konali najmä merania krvného 
tlaku a cholesterolu. Keďže máme mnohí 
radi sladkosti, zišli sa aj merania glykémie, 
teda koncentrácie cukru v krvi. Členovia 
našej redakcie obišli dobre, ale podľa 
Margity Pavlíčekovej, predsedníčky Zväzu 
diabetikov v Partizánskom, prišli „aj takí, 
ktorí ešte nie sú diabetici a majú zvýšené 
hladiny... ale mali sme aj takých, čo majú 
nízke hladiny, pomaly hypoglykemické.“ 
Otestovať sa, či majú zdravie naozaj vo 
svojich rukách, prišlo napríklad v utorkové 
dopoludnie viac ako šesťdesiat jednotlivcov. 

Hovorí sa, že „šťastie sa 
podobá zdraviu. Dokiaľ 

ho máš, ani si ho nevšimneš.“ 
V Partizánskom to celkom 
neplatí. Už po dvanásty 
raz sa konala kampaň Na 
kolesách proti rakovine. 
Ráno, v stredu 25. júna sa 
prišli symbolicky prebehnúť 
na kolesách všetkých druhov 
podporovatelia myšlienky 
pomoci onkologickým pacien-
tom. Okrem detí a študentov 

malý okruh úspešne prešli aj 
zamestnanci mestského úradu 
na čele s primátorom Jozefom 
Božikom.

Pelotón však odštartoval 
predseda paraolympijského vý-
boru Ján Riapoš spolu s klient-
mi denného centra Frézia. Za 
nimi nasledovali korčuliari, 
kolobežkári a cyklisti. Skupinka 
kamarátov štartovala dokonca s 
fúrikom, čím vyvolala úsmevné 
reakcie okolia. Napokon, prečo 

nie? Aj keď cieľom neboli rých-
losť a výhra, deti sa miestami 
valili jedno za druhým ako 
guľový blesk. V počte zúčast-
nených najviac nadšencov 
zaznamenala Základná škola na 
Malinovského ulici, až so 70 % 
účasťou. Celkovo sa dvanástym 
ročníkom pustilo na kolesách 
takmer 900 občanov. Medzi 
divákmi pelotónu sme objavili 
známe osobnosti. Rodáčka 
Erika Judínyová a jej partner 

Štefan Skrúcaný vyjadrili 
potešenie z akcie, ktorá má 
celoslovenskú pôsobnosť, ale 
jej srdce leží v Partizánskom.

Odkazom výnimočného 
športovca Radovana Kaufmana 
žilo mesto naplno aj dobročin-
nou zbierkou. Počas Týždňa 
zdravia sa vyzbieralo viac 
ako 480 eur. Z výnosu zbier-
ky povolenej Ministerstvom 
vnútra SR budú zakúpené 
prístroje  a materiálne vybave-
nie na verejnoprospešné účely. 

Ako povedal spoluiniciátor 
kampane Ján Riapoš, „úžasné 
na tom je, že aj keď Radovan 
v roku 2003 podľahol svojim 
onkologickým ochoreniam, 
zanechal tu myšlienky, ktoré 
sú živé doteraz, pretože vďaka 
tomuto projektu sa podarilo 
zachrániť niekoľko desiatok 
ľudských životov.“  

Aby sme nezabúdali na pre-
javy vďaky, počas Dňa mladých 
mesta, ktorý prebiehal súbežne 
s kampaňou, ste na námestí 

mohli stretnúť usmiatych 
dobrovoľníkov z Mládežnícke-
ho parlamentu a ICM. Tí sa 
už po druhý raz zapojili 
do celoslovenskej akcie a 
rozdávali symbol radosti a 
lásky – objatie. Okrem toho 
ste sa mohli oboznámiť s pro-
jektami, ktoré chystajú členovia 
OZ Edukácia@Internet. K tomu 
veselé choreografie školákov, 
čakajúcich na prázdniny a viete 
si dotvoriť atmosféru, ktorou 
žilo námestie mesta, kde to žije. 

PREVENCIA A PORADENSTVO JE ZÁKLAD

MESTO OŽILO NA KOLESÁCH ZA DOBRÚ VEC

KONIEC TÝŽDŇA V ZNAMENÍ PRAKTICKEJ POMOCI

Súčasťou ponuky Týždňa zdravia boli merania krvného tlaku

Pelotón spolu s klientmi denného centra Frézia odštartoval predseda paraolympijského výboru 
Ján Riapoš (v popredí vľavo) v rozhovore s Pavlom Horňanom z MsÚ

Kampaň bola aj tento rok spojená s podujatím Ďeň mladých mesta

Prednáška školitela SČK Štefana Gracha zaujala mnohých okoloidúcich 

V ponuke boli i produkty zdravej výživy
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Myšlienky na tento týždeň

Blahoželáme

Program kina a klubu

Meniny oslávi – Diana, Berta, Miloslav, Prokop, 
Prokopa, Cyril, Metod, Patrik, Patrícia a Oliver.

Baťov deň strieborný
Z finále celoslovenskej súťaže Môj projekt pre región 

2014, ktoré sa konalo 17. júna v Banskej Bystrici, priniesla 
do Partizánskeho cennú trofej žiačka Obchodnej akadémie 
Adriána Valášková. Za svoj nápad a realizáciu projektu 
Baťov deň získala 2. miesto v kategórii Najlepší regio-
nálny produkt cestovného ruchu. Projekt je zameraný na 
informovanie a pripomenutie histórie mesta a osobností 
zakladateľov Partizánskeho. Adriána projekt organizovala 
spolu so svojimi spolužiakmi 2. ročníka Obchodnej aka-
démie v Partizánskom, ktorí študujú predmet Podnikanie 
v cestovnom ruchu. Baťov deň mal pozitívny ohlas, preto 
ho budú študenti  Obchodnej akadémie naďalej ponúkať 
a realizovať, pre zahraničných klientov aj v anglickom 
jazyku. 

Existuje tisíc spôsobov ako zabiť čas, ale ani jeden ako ho 
vzkriesiť.

Neplač, že zapadlo slnko, lebo slzy ti zabránia vidieť 
hviezdy.

Albert EISTEIN, najvýznamnejší vedec 20. storočia, 
nositeľ Nobelovej ceny za fyziku

Panoramatické kino Partizánske
 30. júna – pondelok o 19. h – TRANSFORMERS 4.: 
ZÁNIK
 3. a 4. júla – štvrtok a piatok, 11. júla – piatok o 19.30 h – 
ZBAV NÁS ZLÉHO
 5. až 7. júla – sobota až pondelok o 19.30 h - BLENDED

In§nity CLUB
 4. júla – piatok – FRIDAY OLDIES
 5. júla – sobota - INFINITY MUSIC EMOTION

Svet nie je len čierno-biely
Dvadsiaty jún nebol v ZŠ vo Veľkých Bieliciach len 

takým obyčajným školským dňom. Niesol sa v duchu 
umenia a tvorivosti. Na vernisáži výstavy Svet nie je len 
čierno-biely pripravila ôsmačka Patrícia Hunková ukážky 
svojej tvorby, ďalšie deti prispeli kresbami, maľbami, 
šperkami... Rozvoniavali aj rôzne druhy byliniek, oko 
návštevníkov potešili ozdoby pletené z papiera a nechýbali 
ani tvorivé dielne a predaj vlastnoručne vyrobených ume-
leckých a úžitkových predmetov. Výťažok venovali Nadácii 
Červený nos, ktorá pravidelne navštevuje choré deti v 
nemocničných zariadeniach. Tento deň v škole mal úžasnú 
atmosféru. Školáci a učitelia ho prežili spolu s mnohými 
rodičmi, starými rodičmi, i bývalými žiakmi. 
 Silvia Schönová

Občianske združenie Starý Klíž a Ob-
čianske združenie Opera Slovakia sa 
dohodli na spolupráci. Jej výsledkom 
bol koncert mladých talentov 20. júna 
vo Veľkom Klíži, presnejšie v skanzene 
Starý Klíž. Mal názov Príďte za ope-
rou. Opera ale vlastne v tomto prípa-
de prišla za tými, ktorí ju majú radi, 
chceli si ju vypočuť a možno za tými, 
ktorí sa s ňou chceli zoznámiť. Do am-
fiteátra, nad ktorým sa vypína napo-
dobenina veže klížského románskeho 
kostolíka, zavítali domáci, ale aj hostia 
z okolia, Partizánske nevynímajúc.
Koncert otvoril šéfredaktor portálu 
Opera Slovakia Ľudovít Vongrej. V 
desiatich vystúpeniach mali prítomní 
možnosť započúvať sa do árií a due-
tov svetoznámych opier ako sú Tosca, 
Traviata, Carmen. Práve z tejto opery 
od Georgesa Bizeta odznela ária Ha-

banera v podaní klížskej rodáčky Ka-
taríny Ofúkanej, rodenej Saskovej (na 
foto). V hodinovom koncerte vystúpili 
súčasné mladé a nádejné talenty oper-
ného spevu z celého Slovenska: Patrik 
Horňák, Matuš Mazár, Titusz Tóbisz, 
Renátka Feriková, Marianna Gelene-
kyová a spomínaná  rodáčka Katarí-
na Ofúkaná – Sasková. Na klavíri ich 
sprevádzala Júlia Grejtáková. Súčas-
ťou programu bola aj výstava divadel-
ných kostýmov Slovenského národ-
ného divadla Bratislava. Obecenstvo 
ďakovalo účinkujúcim dlhotrvajúcim 
potleskom, tí boli zasa veľmi radi, že 
sa mohli prezentovať v takom unikát-
nom prostredí. Možno je to prísľub, že 
sa do neho so svojím speváckym ume-
ním vrátia.
 Text: Peter Maťašeje
 Foto: Antonios Vlachou 

Malá – veľká železnica
:Krajina s uháňajúcimi vlakmi ako na dlani

Keď bratia Lumiérovci premietli v kine po prvý raz 
¡lm Príchod vlaku do stanice, diváci sa uhýbali v stra-
chu, že ich prejde. Devätnáste storočie, nazývané aj 
storočím pary, sa chýlilo ku koncu a na svet prichá-
dzali ďalšie technické výdobytky vzbudzujúce obdiv a 
rešpekt. Ktovie, aké emócie – strach, prekvapenie, či 
radosť vyvolal medzi vidiečanmi na strednom Ponitrí 
príchod prvého parného vlaku z Topoľčian do stanice 
vo Veľkých Bieliciach? 

Stalo sa tak pred 130 rokmi, 
v auguste 1884. Fenomén že-
leznice si podmanil mnohých, 
a dnes, hoci už „vyšla z módy“, 
sú niektorí  ochotní pre zacho-
vanie jej historického vývoja 
obetovať stovky a stovky hodín. 
Nielen reštaurovaním starých 

mašiniek, ale aj konštrukciou 
miniatúrnych železníc. S die-
lom týchto fanatikov a zbierkou 
rôznych železničiarskych rekvi-
zít sa po štyri dni mohli potešiť 
aj návštevníci výstavy pri príle-
žitosti 130. výročia železnice na 
trati Topoľčany – Veľké Bielice. V sále Domu kultúry v Parti-

zánskom predstavil krajinku s 
vláčikmi Klub Modrý Horizont. 
Predseda klubu Peter Boris rád 
o nej povedal aj viac. Modelo-
vú železnicu buduje klub už tri 
roky a predstavuje trať z Veľ-
kých Uheriec cez Veľké Bielice 
až po Topoľčany. Zatiaľ posta-
vili dve stanice, doplnili ju tre-
ťou koncovou Radošina. Všetky 
modely sú v mierke 1:87, sta-
nice autentické aj s koľajovým 
reliéfom, vo Veľkých Uherciach 
s nakládkou dreva, vo Veľkých 
Bieliciach so všetkými šiestimi 
koľajiskami, ktoré zodpovedajú 

skutočnosti osemdesiatych ro-
kov 20. storočia. 

Čo hlavne zaujme najmlad-
ších návštevníkov pri pohľade 
na vláčiky uháňajúce minia-
túrnou krajinou? Sú to rušne 
s autentickými zvukmi. Parná 
lokomotíva trúbi ako v skutoč-
nosti, počuť napájanie, injek-
tory. Darmo, cesta vlakom je 
dnes pre ne skôr výnimočná. 
Bežne totiž cestujú na výlet 
či návštevu autom. Ale ako sa 
pochválili, vláčik medzi ich ob-
ľúbenými hračkami predsa len 
nechýba.

 Text a foto: bab  

Odborná prax žiakov v českom Kolíne 
pre lepšie uplatnenie na sa trhu práce

V školskom roku 2013/2014 sa Spojená škola, orga-
nizačná zložka Stredná odborná škola, Partizánske za-
pojila do projektu celoživotného vzdelávania - Leonardo 
da Vinci. 

Vypracovaním projektu Od-
borná prax žiakov v zahra-
ničí a jeho schválením Národ-
nou agentúrou bolo umožnené 
desiatim žiakom učebného od-
boru elektromechanik - auto-
matizačná technika zúčastniť 
sa dvojtýždňovej odbornej vý-
mennej praxe v zahraničí. Part-
nerskou školou pre realizáciu 
projektu bola Stredná odborná 
škola stavebná a Stredné odbor-
né učilište stavebné v Kolíne, v 
Českej republike. 

Odborná prax v zahraničí 
umožnila žiakom získať nové 
odborné zručnosti a pracovné 
skúsenosti v medzinárodnom 
prostredí. V rámci nej vyko-

návali žiaci odborný výcvik v 
dielňach a na zmluvných pra-
coviskách partnerskej školy. 
Získali základné vedomosti a 
zručnosti zo zapájania elek-
trických obvodov, spínačov 
radenia, ovládačov s časovým 
schodiskovým relé, stýkačov, 
systému programovania inte-
ligentnej elektroinštalácie, a 
to nielen v podmienkach diel-
ní školy, ale i v reálnej praxi v 
rámci produktívnej práce pria-
mo u zákazníka.

Mimoškolský čas patril kul-
túre a športu. Žiaci si prezreli 
pamiatky mesta Kolín, navštívi-
li Kutnú Horu, Čáslav a hlavné 
mesto Prahu. 

Uznaním výsledkov praxe 
bolo udelenie certifikátu Euro-
pass Mobilita každému účast-
níkovi stáže. Celý projekt bol 
financovaný z prostriedkov EÚ. 

Jeho cieľom bolo podporiť od-
bornú prípravu žiakov pre lep-
šie uplatnenie sa na trhu práce 
v medzinárodnom prostredí.

 Jana Hamarová

Operné umenie vo Veľkom Klíži

COUNTRYFOLK FESTÍK v Krásne
Po roku sa milovníci hudby v štýle country a folk zídu 

opäť v Krásne. Obľúbený festík si môžete vychutnávať 
v sobotu 5. júla už od 15. hodiny na miestnom futba-
lovom ihrisku. Pozvanie od organizátorov prijali kapely 
Folktón, Túlaví, Šidlo, Stopy, Pohoda, Krok, Country duo 
Miro a Ivona. Júlové popoludnie v Krásne spestrí najmlad-
ším účastníkom festíku detská manéž, nafukovací hrad či 
maľovanie na tvár. Večer pod hviezdnou oblohou sa rozprú-
di pravý country bál s kapelou Ascalona. To všetko celkom 
zadarmo, za vstupné, ktorým je dobrá nálada!
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Nemocnica s poliklinikou, n.o.

Partizánske

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

Vitajte medzi nami!

Zuzana Jánošíková z Janovej Vsi dostala meno 
po svojej mamičke. Z príchodu prvého dieťatka na 
svet 23. júna sa tešil aj otecko Miroslav. Zuzanka 
vážila 3530 g a merala 53 cm.

Tomáš Dojčan z Partizánskeho má dátum 
narodenia 16. jún, rodičov Katarínu a Borisa a malú 
sestričku Vanessku. Na svet prišiel s váhou 3880 g 
a dĺžkou 53 cm.

Karin Šanková z Partizán-
skeho je prvorodenou dcérkou 
rodičov Lenky Zimovej a Jozefa 
Šanku. Na svet prišla 21. júna 
s váhou 3050 g a dĺžkou 50 cm.

Sebastián Iliaš z Lehoty pod 
Vtáčnikom, druhorodený synček 
rodičov Lenky a Róberta, prišiel 
na svet 18. júna s váhou 3170 g 
a dĺžkou 51 cm. Na bračeka doma 
čakal trojročný Benjamín.

Nikola Gogolová z Horných 
Chlebian potešila svojím prí-
chodom mamičku Zuzanu, otca 
Pavla a trojročnú sestričku Na-
táliu. V deň narodenia, 20. júna 
vážila 4025 g a merala 53 cm. 

Filip Krajčovič z Oslian sa 
narodil 23. júna ako štvrté die-
ťatko rodičov Márie a Jána. Vážil 
3510 g a meral 52 cm. Doma ho 
čakali súrodenci Paulína, Janko 
a Andrej. 

Boris Šándor z Partizánske-
ho, synček Dagmar Šándorovej 
a Branislava Pokorného, sa na-
rodil 22. júna, kedy vážil 2680 g 
a meral 50 cm. Z bračeka sa 
tešila aj dvanásťročná Kristína.

Alena Šatanová z Jacoviec 
uzrela svetlo sveta v pôrodnici 
v Partizánskom 18. júna, kedy 
vážila 3200 g a merala 50 cm. 
Z prvorodeného bábätka sa tešili 
rodičia Alena a Emil. 

Tamia 
Adamcová 
z Oslian sa na-
rodila 18. júna 
mamičke Mar-
gite Hanovej 
a spolu s ňou 
sa dievčatku 
potešil otecko 
Jozef Adamec 
a osemročný 
braček Marko. 
Tamia vážila 
3320 g a mera-
la 53 cm. 

Mia Eva Rafael z Bratislavy uzrela svetlo 
sveta 21. júna, kedy vážila 2500 g a merala 49 cm. 
Z prvorodenej dcérky sa tešila mamička Michaela 
Klačanská a Ladislav Rafael.

Jonáš Štanga z Novák, prvorodené bábätko 
rodičov Nadeždy a Romana, má dátum narodenia 
23. jún. V ten deň vážil 3250 g a meral 53 cm. 

Filip Gašparo-
vič z Malých 
Uheriec je 
druhorodeným 
potomkom 
rodičov Andrey 
Mokryšovej a 
Antona Gašparo-
viča. K dátumu 
narodenia 
23. júnu mu pri-
písali váhu 3670 
g a dĺžku 52 cm. 
Na bračeka sa 
doma tešil troj-
ročný Samuel.

Dominika Vojtelová z Jedľo-
vých Kostolian uzrela svetlo 
sveta 20. júna s váhou 3340 g 
a dĺžkou 51 cm. Z prvorodenej 
dcérky sa tešia rodičia Lucia 
Ferancová a Roman Vojtela. 

Ďakujeme darcom krvi: 
Len ten má srdce, kto ho má pre iných
Do rámca Týždňa zdravia v Parti-
zánskom vhodne zapadol aj termín 
odberu krvi mobilnou jednotkou 
Národnej transfúznej služby SR, 
pracoviska v Trenčíne. V 24. júno-
vý deň sa pre humánny čin – daro-
vanie krvi pre navrátenie zdravia 
chorých rozhodlo úctyhodných 37 
darcov. Boli to: Rastislav  Zem-
ba,  Miroslav  Jančich,  Ivan 
Beňovič,  Vladimír  Smatana, 

Miroslav  Tomka,  Vladimír 
Szombati,  Jarmila  Feketová, 
Maroš  Horváth,  Zuzana  Mo-
ravčíková,  Vladimír  Ivanka, 
Helena  Ščúryová,  Radoslav 
Lahučký, Eva Bilasová, Michal 
Vanko,  Peter  Oršula,  Peter 
Dragula,  Zuzana Žiaková, Mi-
roslav  Grolmus,  Pavol  Lukáš, 
Alexander Pihík, Anna Loulo-
vá a Peter Bezák – všetci z Par-

tizánskeho. Z Bošian prišli darovať 
krv: Dušan  Minarovič,  Emília 
Lukáčová,  Milan  Drenčko  a 
Miroslav Korvas. Medzi darcami 
boli tiež Jozef Ciglian z Brodzian, 
Boris Preťo a Tomáš Kukučka 
z Kolačna, Libuša  Kolesnáčová 
z Oslian, Ľudovít  Dilong z Ma-
lých Uheriec, Kazimír  Mašláni 
z Hradišťa, Petra Vallová a Ma-
rek Ďuriš  zo Skačian, Veronika 
Cidoríková z Nedašoviec, Ľuboš 
Ďuračko z Rybian a Maroš Ry-
banský z Veľkých Uheriec.
 Ďakujeme vám!

Aj počas prvého prázd-
ninového mesiaca príde 
do Partizánskeho mo-
bilná jednotka NTS, aby 
zabezpečila životodarnú 
tekutinu pre tých, kto-
rí sú na jej darovanie 
odkázaní. V obvyklých 
priestoroch a v ob-
vyklom čase, v bývalej ZŠ 
na Námestí SNP od 8. do 
11. hodiny bude personál 
čakať na darcov krvi v 
utorky 8. a 22. júla.

DOMOV, n. o., Partizánske:

Efektívnejšia starostlivosť 
vďaka novým zručnostiam
Od marca do mája tohto roku prebiehal v priestoroch 
Domova, n. o., v Partizánskom kurz Bazálnej stimulácie. 
Zúčastnilo sa ho desať zamestnancov zdravotno-opat-
rovateľského úseku. 

Na základe nielen teoretických 
vedomostí, ale najmä nových  
praktických zručností získali 
všetci zúčastnení zamestnanci 
certifikát Bazálnej stimulácie. 
Platný je na celom území EÚ. 
V súčasnosti má tento certifikát  
trinásť zamestnancov zariadenia. 
Našou snahou je, aby nezostalo 
len pri slovách, ale aby naši 
klienti pocítili zmenu v posky-
tovaní ošetrovateľskej a opatro-
vateľskej starostlivosti v súlade 
s konceptom, ktorý je založený 
na individuálnej, efektívnej, 
terapeutickej a humánnej ošetro-
vateľskej starostlivosti.

Čo sa ukrýva pod pojmom
bazálna stimulácia?

Koncept vyvinul prof. Andreas 
Fröhlich v 70. rokoch minulého 
storočia. Vďaka nemu umožnil 
deťom s ťažkým psychosomatic-
kým postihnutím rozvoj osob-
nosti a výrazné zlepšenie komu-
nikácie so svojím okolím. Cieľom 
bazálnej stimulácie je umožniť 
vnímanie tak, aby sa u klientov 
podporil rozvoj vlastnej identity, 
umožnila komunikácia s okolím, 
aby zvládli orientáciu v priestore 
a čase, zlepšili sa funkcie ich or-
ganizmu. Základným prvkom pre 
bazálnu stimuláciu je dotyk. 

Nečakané dotyky
vyvolávajú strach

Často si neuvedomujeme, že 
nečakané a necielené dotyky u 
klientov so zníženým stupňom 
vnímania vyvolávajú pocit neis-
toty a strachu. Musíme klientovi 
dať vždy jasne najavo, kedy sa 

začína a končí naša prítomnosť 
a vykonávanie činnosti pri ňom. 
Signálom našej prítomnosti je 
tzv. „iniciálny dotyk“, ktorý je 
potrebné podporiť aj verbálne 
a musia ho používať všetci, ktorí 
prichádzajú do styku s klientom. 

Pomoc príbuzných
je dôležitá

Postupne hľadáme správnu ces-
tu, ako zakomponovať základné 
myšlienky konceptu do našej 
každodennej práce. Pre jeho 
úspešné zavedenie potrebujeme 
aj pomoc príbuzných našich 
klientov. Práve oni nám vedia 
poskytnúť dôležité informácie do 
biografickej anamnézy zo života 
svojho blízkeho a priniesť jeho 
obľúbené predmety a fotografie.

Individuálny prístup
je na prvom mieste

Počas veľmi krátkeho obdobia 
našej práce na základe konceptu 
bazálnej stimulácie nie je možné 
objektívne zhodnotiť jeho prínos 
pre našich klientov. Vieme však, 
že najobľúbenejšie je pre nich 
polohovanie do tzv. hniezda, 
ktoré zvyšuje pocit bezpečia a 
istoty a zlepšuje vnímanie hraníc 
vlastného tela. Na druhom 
mieste je upokojujúci kúpeľ. 
Z polohovacích techník sa nám 
osvedčilo aj mikropolohovanie. 
Samozrejme, pristupujeme ku 
každému klientovi individuálne 
a na základe jeho reakcií na 
jednotlivé podnety vynecháva-
me alebo postupne pridávame 
ďalšie prvky konceptu Bazálnej 
stimulácie. 

 Gabriela Hrčková
 vedúca zdravotno-opatrovateľského úseku
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Letný trojuholník 
Nastávajúce letné mesiace sú obdo-
bím prázdnin a  dovoleniek, neopa-
kovateľnou príležitosťou na aktívny 
oddych spojený s cestovaním. Kaž-
dá jasná noc nám ponúka aj príleži-

tosť „poprechádzať sa“ sa pod živou hviezdnou oblohou. 
V tomto období sú dni najdlhšie, Slnko je nad obzorom 
16 hodín, dokonca nenastáva astronomická noc, preto-
že naša denná hviezda neklesne pod obzor viac ako 18 
stupňov. 

Dominantným útvarom 
hviezdnej oblohy, ktorý si však 
vychutnáme ďaleko od svetelné-
ho znečistenia, je striebristý pás 
Mliečnej cesty, jedno z ramien 
našej galaxie, pozorovateľné 
v našej zemepisnej šírke.

Na letnej hviezdnej oblohe 
nájdeme veľmi dobre orientač-
né hviezdy, ktoré nám pomôžu 
vyhľadať jednotlivé súhvezdia. 
Jasné hviezdy Vega, Deneb a Al-
tair tvoria tzv. letný trojuholník. 
Vega je najjasnejšou hviezdnou 
súhvezdia Lýry a patrí aj 
k najjasnejším hviezdam našej 
nočnej oblohy. Deneb, na konci 
chvosta Labute, letí Mliečnou 
cestou k južnému obzoru. Na 
juh od súhvezdia Labute sa na-
chádza súhvezdie Orla s jasnou 
hviezdou Altair. 

Medzi Orlom a Labuťou 
nájdeme dve menšie súhvezdia 
Šíp a Delfín. Severnejšie od 
uvedených súhvezdí uvidíme 
Líštičku, na západ od súhvez-
dia Lýry nenápadné súhvezdie 
Herkula s jasnou, voľným 
okom pozorovateľnou guľovou 
hviezdokopou M13.

Nízko nad južným obzorom, 
kde sa stráca rameno našej gala-
xie Mliečnej cesty, uvidíme sú-
hvezdie Strelca, ktoré nám môže 
pripomenúť tvar čajovej kanvice. 
Na západ od Strelca nájdeme 
súhvezdie Škorpióna s nápadnou 
červenou hviezdou Antares, na 
západ od uvedeného súhvezdia 
menej nápadné súhvezdie Váh, 
do ktorého sa premieta planéta 
Saturn.

Zdá sa vám poznávanie 
súhvezdí na letnej hviezdnej 
oblohe náročné a chcete sa 

naučiť orientovať sa medzi 
hviezdami? Pracovníci Hvezdár-
ne v  Partizánskom sú ochotní 
naučiť vás základnú orientáciu 
a absolvovať s vami prechádzku 
medzi hviezdami a súhvezdia-
mi. Počas letných mesiacov 
júla a augusta je hvezdáreň 
pre verejnosť sprístupne-
ná od stredy do soboty do 
23 hodiny. 

Prirodzená družica Zeme Me-
siac je 5. júla v prvej štvrti, 12. 
júla nastáva spln Mesiaca, v po-
slednej štvrti sa ocitne 19. júla. 
V nove bude 26. júla. Planéty 
Mars a Saturn môžeme v prie-
behu júla pozorovať na večernej 
oblohe. Mars nájdeme nad juho-
západným obzorom, jeho jasnosť 
klesá v dôsledku vzďaľovania sa 
od Zeme. Saturn je pozorovateľ-
ný v prvej polovici noci. Na ran-
nej oblohe nad severovýchod-
ným obzorom uvidíme Venušu. 
V druhej polovici mesiaca, nie 
práve za vhodných pozorovacích 
podmienok, sa môžeme pokúsiť 
vyhľadať planétu Merkúr. Keďže 
v tomto období je Slnko nízko 
pod obzorom, môžeme pozo-
rovať najviac umelých družíc, 
nakoľko sú osvetlené slnečným 
svetlom. Výraznejšie záblesky 
družíc Irídium, pozorovateľné 
z územia nášho mesta, môžete 
sledovať na webovej stránke: 
www.hvezdaren.sk.

Slnečné prežitie leta a jas-
nú letnú hviezdnu oblohu 
želá čitateľom týždenníka 
Tempo kolektív astronó-
mov Hvezdárne v Parti-
zánskom! 
 Vladimír Mešter

Ako tieto tri postavy spolu súvisia? To sa rozhodli preskúmať čle-
novia Klubu slovenských turistov z Veľkých Uheriec v sobotu 21. júna. 
Tentoraz si zobrali na mušku v rámci svojho programu spoznávania 
slovenských hradov povesťami opradený pohraničný strážny hrad 
Alžbety Báthoryovej, ktorého zrúcaniny sa vypínajú na severovýchod-
nom okraji Malých Karpát 350 m n. m. 

„Smerom na kopanice nás zaujala Štefánikova mohyla na vrchu 
Bradlo, ktorý je najvyšším vrcholom Myjavskej pahorkatiny. Po od-
bornom výklade v múzeu M. R. Štefánika v Košariskách sme po žltej 
a neskôr zelenej turistickej značke vystúpili na samotné Bradlo a z 
výšky 543 m sa pokochali panorámou kopaníc. Turistickým útokom 
sme chceli dobyť aj Čachtický hrad. Bol však už obsadený zvedavcami, 
pretože práve 20. júna ho verejnosti opäť sprístupnili po rozsiahlejších 
rekonštrukčných prácach. A tak sme videli nielen zbrojnošov, ale i 
živú Alžbetu Báthoryovú. Ponúkala nám krvavočervené víno, no odo-
lali sme. Ako správni turisti sme si to namierili po modrej značke cez 
CHKO Malé Karpaty na Veľký Plešivec (484 m n. m.), ktorý sľuboval 
krásne výhľady. Počasie nám prialo, a tak sme naozaj dovideli na vzdia-
lenosť takmer 70 km. To sa už blížila šestnásta hodina a v mobilnom 
telefóne sa ozval starosta kopaničiarskej obce pán Vladislav "obuvník", 
vlastne Šuster, ktorý nás v Krajnom už netrpezlivo očakával s gulášom 
a vychladeným pivom. Dá sa tomu odolať?” Text: Paľo Toma
 Foto: Štefan Adamík

Korunovácia 
pokropená slzami dojatia

Témy doterajších pätnástich ročníkov vý-
tvarnej a literárnej súťaže Mestskej knižnice 
v Partizánskom už boli rôznorodé. Ostatný 
šestnásty ročník Kráľa detských čitateľov však 
účastníkov najviac chytil za srdce. Na výkre-
soch škôlkarov mali ich najsilnejšie zážitky 
podobu výletov, či zvieratiek a za vydarené 
kresbičky boli z rúk vedúcej knižnice Denisy 
Škorňovej odmenené Veronika Kondelová z 
MŠ vo Veľkých Bieliciach a Vanesa Bláhová z 
MŠ na Makarenkovej ulici. Z nádejných básni-
kov Jerguš Beňo zo ZŠ vo Veľkých Bieliciach, 
prozaikov v mladšej kategórii Filip Rosa zo ZŠ 
R. Kaufmana a spomedzi piatakov až deviata-
kov Marek Schön zo ZŠ R. Jašíka. Tento jede-
násťročný školák úprimným vyznaním svojej 
prababičke okamžite presvedčil porotu, že je 

jednoznačným adeptom na víťazstvo. Keď si 
jeho najsilnejší zážitok vypočuli na vyhodno-
tení 19. júna v priestoroch mestského múzea 
aj ostatní, nedokázali potlačiť slzy dojatia. 

Spomienky na milovanú osôbku, známu bab-
ku Bolohovú, rozcitliveli opäť aj Mareka, a 
tak jeho nezabudnuteľný príbeh vyrozprávala 
pani Škorňová. Začítajte sa do neho aj vy:

EDUKÁCIA@INTERNET
Esperanto – bona ideo!

Esperanto  –  dobrý  ná-
pad! S takouto myšlienkou 
prišlo dvanásť mladých ľudí do 
ICM Partizánske, aby sa medzi 
knižkami z projektu Kniha pre 
teba naučilo najjednoduchší ja-
zyk sveta. Teda aspoň jeho zák-
lady. Sobotňajší  jednoden-
ný rýchlokurz stále živého 
esperanta  im  odhalil  viac, 
než  si o  svojich  schopnos-
tiach doteraz mysleli. 

„Použili sme veľmi efektívnu 
metódu, kedy sa do študentov 
počas krátkeho času doslova 
nalievajú nové vedomosti,“ 
hovorí Peter Baláž z medziná-
rodného združenia Edukácia@
Internet so sídlom v Partizán-
skom. Spôsob výučby prinie-
sol ovocie ešte v ten istý deň: 
„Aj keď už poobede boli všetci 
unavení, ich mozgy stále pra-
covali na sto percent. Bola som 
prekvapená, ako dobre zvlá-
dali odpovedať na jednoduché 
otázky v esperante, a pritom 
sa s jazykom zoznámili len 
ráno,“ neskrýva svoj obdiv Do-
rota Rodzianko, Petrova kole-

gyňa z E@I pôvodom z Poľska. 
Aj im pred pár rokmi jazyk, 
ktorý má ľudí spájať, učaroval 
natoľko, aby sa ho ako samou-
kovia naučili.
Teraz stáli pred ďalšími 

nadšencami,  aby  im  spo-
ločne počas ôsmich hodín 
vysvetlili  95 %  gramatiky 
a skúsili  interaktívne hry 
zamerané  na  komuniká-
ciu. V esperante je toto všetko 
možné, keďže s takýmto cie-
ľom bolo v 19. storočí vytvore-
né. „Ludwig L. Zamenhof ním 

chcel vo svojej dobe zmierniť 
národnostnú neznášanlivosť, 
ktorú mal každodenne pred 
očami v zmiešanom Białysto-
ku. Myšlienka medzinárod-
ného jazyka je však aj dnes 
stále aktuálna, pretože moc-
nosti tak skoro zložiť zbrane 
neplánujú,“ vysvetľuje sveto-
vú jazykovú politiku Peter Ba-
láž. Esperanto by bolo možné 
využiť v riešení konfliktov, 
ale aj v akejkoľvek medziná-
rodnej spolupráci, v ktorej by 
vďaka nemu všetci zúčastnení 

začínali na rovnakej štartova-
cej čiare.

Jazyk, ktorý nemal patriť 
nikomu, no pritom mal byť 
všetkých, si každý rok získava 
čoraz viac ľudí. Okrem prvé-
ho  rýchlokurzu  esperanta 
v  Partizánskom  tento  rok 
Edukácia@Internet  orga-
nizuje  Letnú  školu  espe-
ranta  v  Nitre. Na  júlové 
podujatie  sa  pod  záštitou 
primátora  Nitry,  predse-
du  Nitrianskeho  samo-
správneho  kraja  i  minis-
tra  školstva  SR  chystá  do 
„matky slovenských miest“ 
vyše 230 ľudí až z 30 krajín 
sveta! Aj vy môžete zažiť „malý 
Babylon“ len niekoľko desiatok 
kilometrov od Partizánskeho 
na Letnej škole esperanta, kto-
rá opäť dostane prívlastok – 
najväčšia na svete.

Prihlásiť sa na Letnú školu 
esperanta do Nitry (12.-20. 
júla 2014) je stále možné na 
ses.ikso.net. Tešíme sa na vás!

 Edukácia@Internet
 autor textu

Marek Schön kráľom detských čitateľov

: Toto je môj najsilnejší zážitok!

Účastníci literárnej súťaže – Marek so šerpou a korunou Kráľa detských čitateľov

K eď som sa dozvedel tému 
tohtoročnej súťaže Kráľ det-

ských čitateľov, hneď som vedel, 
o čom budem písať. Najsilnejším 
zážitkom pre mňa bolo stretnutie 
s mojou prababinkou. Bola „stará 
baťovka“ - bývala tu od roku 1943 
a na svet priviedla veľa obyva-
teľov nášho mesta, pretože bola 
pôrodná asistentka.

Prvé stretnutie s mojou babi, 
ako sme ju volali, si nepamätám. 
Bol som bábätko. Keďže som 
veľmi plakával a rád som sa ne-
chal nosiť na rukách, s babinkou 
som strávil veľmi veľa pekných 
chvíľ. Ona ma odmalička volala 
Dudiček a spievala mi krásne us-
pávanky. Bol som pre ňu vzácny 
chlapček, keďže ona sama pri-
viedla na svet tri deti a dve jej 
zomreli ako bábätká. Zostala 
jej len moja starká, ktorá ťažko 
ochorela a babinka sa musela 
spolu s nami o ňu starať.

Vždy sa potešila, keď som za 
ňou prišiel. Veľakrát som tam 
zamieril rovno zo školy. Ukazo-
val som jej zošity a knihy. Ona 
pritom spomínala na časy, keď 
chodila pešo do školy a písali na 
hodinách krasopisu pierkom na-
máčaným do kalamára. Rád som 
ju počúval, uvaril som jej kávu, 
nachystal keksíky, ktoré mala 
veľmi rada. Spolu s maminou 

sme im nosili obed. Pamätám 
si, ako rada ochutnala z každého 
jedla – zvlášť rada mala fašírky... 
Keď bola mladšia, rada vyšívala. 
To som zdedil asi po nej, lebo aj 
ja rád šijem. Babinka bola veľmi 
prekvapená, keď som jej na Via-
noce vyšil obrúsok. Naše fotky 
mala vystavené v obývačke, aby 
nás mala na očiach, ako hovorie-
vala. Kým vládala, chodila o pa-

ličke aj von na prechádzky a na 
malé nákupy. Rád som ju sprevá-
dzal, najmä na tržnicu. Vždy sme 
stretli veľa ľudí, ktorí ju zdravili. 
A ja som bol hrdý na to, že je to 
moja babi!

Zdravie sa zhoršilo aj mojej 
babinke, aj starkej, a tak k nim 
začala chodiť aj teta opatrova-
teľka. Babi si na ňu hneď zvykla, 
lebo ju sama priviedla na svet a 
poznala celú ich rodinu. Vždy 
povedala: „Len, aby som vládala 
na nohy!“ Lenže jedného dňa jej 
nohy prestali slúžiť... Pamätám 
si,ako večer zazvonil telefón a 
mamina s ocinom išli za ňou na 
dom. Keď ju ani oni dvaja nedo-
kázali postaviť z kresla, mamina 
zavolala záchranku. Tá babinu 
odviezla večer do nemocnice. 
Na druhý deň sme ju išli pozrieť. 

Ležala v nemocničnej izbe, akoby 
jej ani nič nebolo. Robili jej všeli-
jaké testy a vyšetrenia, ale nevlá-
dala stáť. Po týždni prišla domov 
a ja som sa veľmi tešil. Bol som 
pri nej viacej času ako doma. Jej 
zdravotný stav sa začal zhoršo-
vať, slabol jej hlas. Dával som 
jej piť z pohára so slamkou, po-
dopieral som ju vankúšikmi. Ro-
bil som to rád a s láskou. Vtedy 

som mal za sebou aj súťaž Mla-
dý zdravotník, z čoho mala babi 
radosť. Neprekážalo mi ju kŕmiť, 
pomáhať mamine umývať a pre-
baľovať ju. Veď som jej vracal to, 
čo mi ona dávala ako malému. 

Keď už potrebovala celodennú 
starostlivosť, našli sme penzión, 
kde prežila krátky čas. Pamätám 
si na deň, keď sme sa chystali za 
ňou. Mamine zazvonil mobil a... 
Oznámili nám, že babina zomre-
la. Ja som sa hneď rozplakal, 
pretože som vedel, že nikoho iné-
ho, ako bola ona, tu už nemám. 
Rodičia išli za ňou, vybavovali 
pohreb a ja so sestrou sme muse-
li byť u starkej. Boli sme tam do 
večera a potom sme išli domov. 
Nemohol som zaspať, lebo aj v 
posteli som plakal. Nechcel som 
uveriť, že sa to stalo. Na druhý 

deň som si priniesol veci po babi-
ne, aby som ju mal stále pri sebe. 

Deň pohrebu si napriek všet-
kej bolesti dobre pamätám. Bol 
to môj prvý pohreb v živote de-
väťročného dieťaťa. Prišli sme 
tam ako prví aj s jej opatrova-
teľkou. Hneď ako som ju uvidel, 
som sa rozplakal. Onedlho prišiel 
aj autobus. A začal sa obrad. Keď 
bolo treba vyniesť rakvu, ako 
posledný som babinku objal a 
pobozkal. Keď sa pohreb skončil, 
chcel som byť sám. Zostal som 
pri hrobčeku babinkiných detí. 
Tam sme neskôr vložili urnu s jej 
popolom a miesto som vyzdobil 
lupeňmi kvetov ruží, ktoré mala 
tak rada. 

Ruža, ktorú zasadila na zá-
hradke, kvitne dodnes. Vždy, 
keď tam prídem, ružový krík 
polievam. Spomeniem si pritom 
na moju babinku a vidím ju, ako 
ide o paličke s malou krhličkou 
a hovorí mi: „Daj tej ružičke vo-
dičku, synáčik!“ Na stretnutie s 
mojou babinkou nikdy nezabud-
nem.

Prečo  deti  tak  intenzívne 
vnímali  Marekov  príbeh? 
So slzami v očiach vraveli – 
Spomenuli  sme  si  na  svoju 
babku...   (bab)

Môj najsilnejší zážitok
Štefánik, Báthoryčka, šuster...
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Chcete získať nových klientov?Chcete získať nových klientov?

Cenník podnikateľskej inzercie nájdete na 

www.novinytempo.sk

Inzerujte v TEMPE!

Dňa 5. júla 2013 nás navždy 
opustil môj drahý a milovaný 
manžel

Ivan MODORY 
z Partizánskeho.

S láskou spomína manželka.
 (14603)

Dňa 4. júla 2014 by sa dožila 
82 rokov naša drahá

Matilka DUNČKOVÁ 
rod. Reháková

z Partizánskeho,

bývalá pracovníčka ZDA Parti-
zánske. Zomrela v roku 2007.

Spomína manžel Štefan s ro-
dinou.

Kto ste ju poznali, venujte jej 
spomienku.  (14630)

So zármutkom spomíname na 
nášho zosnulého

por. Štefana DUNČKU 
z Partizánskeho,

ktorý vinou vodiča nákladného 
auta zahynul 2. júla 1995 pri 
dopravnej nehode v Zlatých 
Moravciach.

Spomína otec s rodinou.

Kto ste ho poznali, venujte mu 
spomienku.  (14630)

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

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

  

Prijmeme realitných maklérov 
pre oblasť PE. Bližšie informácie 
na tel. čísle 0910 789 482. (14638)

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

Predám lacno 3-izbový byt v PE, 
Šípok – Horská ulica. Tel. 0907 
041 721. (14488)

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

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

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

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

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

(14015)

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

So zármutkom v srdci si dňa 
3. júla 2014 pripomíname prvé 
výročie úmrtia našej drahej 
manželky, mamičky, babky a 
prababky

Edity BULÁKOVEJ 
z Nadlíc.

S láskou a úctou spomínajú 
manžel, deti s rodinami, vnuci a 
vnučky a ostatná rodina.

Kto ste ju poznali, venujte jej, 
prosíme, spolu s nami tichú 
spomienku. (14621)

Kto v srdci žije, nezomiera...

Dňa 30. júna 2014 si pripomí-
name desiate výročie, čo od nás 
navždy odišiel náš milovaný

Milan GRZNÁR 
z Partizánskeho.

S láskou a úctou spomínajú man-
želka a dcéry s rodinami. (14635)

Úsmev mal na perách,
dobrotu v srdci,
lásku v duši...

Dňa 30. júna 2014 si pripomína-
me smutné prvé výročie,
čo nás navždy opustil náš mi-
lovaný manžel, otec, dedko a 
pradedko

Ján ŠMATLÁK 
z Partizánskeho.

Kto ho poznal, spomenie si, kto 
ho mal rád, nikdy nezabudne.
S láskou a úctou spomínajú man-
želka Zdenka, deti Janka, Helena, 
Marián a Ľubomír s rodinami.
 (14641)

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v zn. n. p. a zákona č.552/2003 
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v zn. n. p. 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:
funkcie riaditeľa Materskej školy Dolné Naštice.

Bližšie informácie na stránke: www.dolnenastice.sk

Obec Dolné Naštice 
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ZDRAVOTNÍCKA POHOTOVOSŤ
Rýchla lekárska záchranná služ-
ba – tel. 155 a 112, pohotovostná 
lekárska služba - 749 24 51, am-
bulancia lekárov pohotovostnej 
služby 749 51 59.
Pohotovosť lekárov je v pracov-
ných dňoch od 15.30 do rána 7.00 
h, v sobotu, nedeľu a počas sviat-
kov nepretržite. V Partizánskom 
je v stredisku ambulancií na Hrn-
čírikovej ulici a pre deti je v NsP v 
detskom oddelení, v Bánovciach 
nad  Bebravou  je v hlavnej bu-
dove NsP. Pohotovosť stomato-
lógov v Partizánskom je zrušená, 

v Bánovciach nad Bebravou je v 
hlavnej budove NsP do 13. hodiny.
Pohotovosť lekární zabezpečuje 
v Partizánskom Lekáreň Sun-
pharma v Kauflande v čase od 8. do 
20. hodiny. V  Bánovciach  nad 
Bebravou  (v pracovných dňoch 
od 15.30 do 18.00 h, v sobotu, ne-
deľu a cez sviatky od 8.00 do 18.00 
h) pohotovosť zabezpečuje  od 30. 
júna do 4. júla Lekáreň Zornica 
na Textilnej ulici, 5. a 7. júla Le-
káreň Pharmacum na Námestí Ľ. 
Štúra, 6. júla Lekáreň Schneider na 
Svätoplukovej ulici. 

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v zn. n. p. a zákona č. 552/2003 
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v zn. n. p. vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Materskej školy v Oslanoch, Školská 57/4, 972 47 Oslany

Bližšie informácie nájdete na stránke obce: 
www.oslany.sk 

Obec Oslany 

Za starostom Pravotíc 
Jozefom Vajdákom

Dňa 9. júna 2014 nás navždy opustil pán Jozef 
Vajdák, starosta obce Pravotice. 

Smrť, ktorá je súčasťou nášho života, ho 
navždy vytrhla spomedzi ľudí, ktorí ho mali 
radi. I keď ho už dlhšie trápila ťažká choroba, 
nechcel sa jej poddať. Úporne sa jej bránil, sta-
točne a chlapsky s ňou bojoval, rovnako ako so 
všetkými ťažkosťami vo svojom živote. Záker-
ná choroba bola však silnejšia ako jeho vôľa, 

premohla ho a navždy mu zabránila vrátiť sa medzi nás. Namiesto 
nového stretnutia sme sa s ním museli rozlúčiť. 

Bol človekom, ktorý nepoznal únavu, nedbal na čas, nemal úrad-
né hodiny, bol ochotný pomáhať vždy a stále. Rozdával okolo seba 
úsmev, dobrú náladu, optimizmus, mal čas pre všetkých, hlavne 
pre starších ľudí, na ktorých už mladí nemajú dosť trpezlivosti. S 
každým sa vedel porozprávať, na každého si našiel čas. So zápalom 
jemu vlastným sa snažil ochotne pomôcť každému, kto o to požiadal 
a niekedy aj nepožiadal. Vedel vycítiť potreby iných: vybaviť lekárske 
vyšetrenia, pomôcť pri vybavovaní na úradoch, zabezpečiť chorých v 
ťažkých situáciách, nezabudnúť na malé deti, mládež, hasičov, špor-
tovcov a všetkých ľudí, nielen občanov obce, ktorej bol starostom. 
Význam slova starosta plnil do poslednej bodky. Staral sa o ľudí, o 
svojich občanov zodpovedne už druhé volebné obdobie. Aj v posled-
ných chvíľach života apeloval na to, aby sa nezabudlo na jubilantov, 
na matky, na deti, na cesty, chodníky v obci...

Najviac bude určite chýbať rodine, ale rovnako bude prázdne miesto 
v obecnom úrade, aj v srdciach väčšiny občanov a priateľov. Žijeme 
dobu, kedy sa všetci niekam ponáhľame, ani si nestačíme uvedomiť, že 
starosta obce bol jednoduchý, skromný človek, ktorý zdieľal osudy svo-
jich občanov. Dokázal smútiť s tými, čo smútili, smiať sa s tými, čo smie-
chom chceli zdolať životné ťažkosti, bol ochotný pomôcť všade tam, kde 
bolo treba a každému, kto o to požiadal. Lásku k ľuďom, ktorú ochotne 
a nezištne rozdával,  zostane vždy v našich mysliach a srdciach. 

Bol starostom, ktorý mal vždy otvorené nielen dvere, ale hlavne svoje 
statočné srdce. 
V nádeji na vzkriesenie sme sa s ním rozlúčili dňa 13. júna 2014.   
Zamestnanci obce Pravotice, priatelia   (14646)

vypisuje v zmysle § 4 NR SR  č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a dopl-

není niektorých zákonov v súlade so zákonom NR SR č. 552/2003 Z. z.

výberové konanie na obsadenie funkcie 
riaditeľa /ky/  Materskej školy v Malých Uherciach.

Požiadavky: 
 vzdelanie podľa vyhl. č. 
41/1966 Z. z. o odbornej  pe-
dagogickej spôsobilosti v zne-
ní neskorších predpisov,
 pedagogická prax najmenej 
5 rokov,
 znalosť školskej legislatívy,
riadenie a organizačné schop-
nosti,
 občianska bezúhonnosť.
Požadované doklady:
 prihláška do výberového 
konania,

 profesijný životopis,
 overené doklady o vzdelaní,
 doklad o dĺžke pedagogickej 
praxe,
 aktuálny výpis z registra 
trestov,
 návrh koncepcie rozvoja 
materskej školy,
 súhlas na použitie osobných 
údajov pre potreby výberové-
ho konania v zmysle  § 11 záko-
na č. 122/2013 Z.z. o ochrane 
osobných údajov v znení ne-
skorších predpisov. 

Prihlášky žiadame zaslať do 15. júla 2014 do 14.00 hodiny na 
adresu: Obecný úrad, 958 03 Malé Uherce, Uherecká 110/96, 
alebo osobne doručiť do podateľne Obecného úradu. Zalepenú 
obálku je potrebné viditeľne označiť nápisom „Výberové konanie 
na riaditeľa MŠ – neotvárať“. Termín a miesto výberového kona-
nia budú uchádzačom oznámené písomne. (14647)

Obec Malé Uherce 

Na vozíčkoch do Bojníc
V slnečný júnový deň sa 13 klientov – vozíčkarov v sprievode zamestnan-
cov z Centra sociálnych služieb na Škultétyho ulici v Partizánskom vybralo 
na výlet do Bojníc. Vyzbrojení klobúčikmi, šiltovkami a dostatočnou záso-
bou minerálky sa v cieli cesty vylodili z autobusu a dobrodružstvo sa mohlo 
začať. Plánovanú návštevu Bojnického zámku museli oželieť kvôli početným 
školským zájazdom, a tak absolvovali prehliadku nového Bojnického dvora, 
spojenú s ukážkou práce sokoliarov, potom aj prehliadku zoologickej záhra-
dy a v rámci obedňajšej prestávky sa seniori ochladili zmrzlinou v tieni pri 
viváriu. Niektorí klienti po návrate z výletu ihneď zaspali, no na druhý deň s 
nadšením rozprávali svojim spolubývajúcim o nových zážitkoch.  CSS

Vaše noviny 
priamo 
do schránky!

Predplaťte si Tempo 
a dostanete ich každý 
týždeň priamo do vašej 
poštovej schránky. 
Predplatné na druhý 
polrok vo výške 11,25 € 
uhradíte v redakcii. 
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)Predám 2-izbový byt v  PE pri II. 

ZŠ. Cena 27 800 €. Dohoda. Tel. 
0903 188 249. (14640)

Predám 3-izbový byt v OV na 
Nádražnej 648, cena 40 000 €, 
prízemie, neprerobený. Tel. 0905 
740 650. (14649) 

MEDICINÁLNA PEDIKÚRA, 
MANIKÚRA JANY, Mestská 
poliklinika PE, prízemie, kon-
takt Jana Vanková – Mravíko-
vá. Tel. 0907 696 340. (14 636)

  

JK BRAŠNÁRSTVO – výmena 
zipsov, oprava textilu, kabeliek, 
nitovanie. Tel. 0915 891 070.
 (14637)

  

Postarám sa o vaše dieťa v čase 
prázdnin. Hry, komunikácia v an-
gličtine možná. Zn. učiteľka ZŠ, 
matka. Tel. 0908 722 179.  (14650)
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Noviny troch generácií10 Š P O R T

Po starších žiakoch boli dorastenci FBK Harvard druhým tímom 
z Partizánskeho, ktorý sa predstavil v záverečnom turnaji majs-
trovstiev Slovenska vo florbale. Šampionát prebiehal v Mestskej 
športovej hale na Sihoti v Trenčíne za účasti ôsmich najlepších 
slovenských celkov, ktoré sa na záverečný turnaj nominovali z 
krajských súťaží. Družstvá boli rozdelené do dvoch štvorčlen-
ných skupín, v ktorých bojovali o postupové miestenky. Po dob-
rej príprave nastupovali Partizánčania do súbojov šampionátu s 
odhodlaním pobiť sa o čo najlepší výsledok. V úvodnom vystú-
pení základnej B-skupiny narazili na Iuventu Žilina, ktorú pozna-
li už zo Slovenského pohára. Od začiatku florbalisti Harvardu vy-
rukovali s aktívnym napádaním a dravosťou. Aj napriek množstvu 

nevyužitých príležitostí si dokázali vypracovať vedenie 3:0, ktoré v 
posledných sekundách súper skorigoval na konečných 3:2. Chuť 
víťaziť potvrdili Partizánčania aj v stretnutí plnom zvratov so Zá-
horskou Bystricou, ktorú zdolali tesne 4:3. Za tejto situácie by Har-
vard pri minuloročnom modeli šampionátu mal účasť v semifinále, 
a tým aj súboj o niektorú z medailí vo vrecku, no bohužiaľ, organizá-
tor na poslednú chvíľu zmenil hrací systém. V poslednom stretnutí 
skupiny čakal zverencov trénera Štefana Rajčana viacnásobný slo-
venský šampión ATU Košice, ktorého hráči majú skúsenosti aj z tur-
naja vo Fínsku, dokonca v minulom roku vyhrali turnaj Prague Ga-
mes. Keďže florbalisti Harvardu mali už jedno stretnutie v nohách a 
čakal ich ešte dôležitý štvrťfinálový duel, v zápase s favorizovaným 

ATU zvolili taktiku šetrenia síl. Košičania po dominantnom výkone 
zvíťazili 14:2 a stali sa víťazom skupiny, kým Harvard z druhej pozície 
musel o semifinálovú účasť bojovať s ďalším reprezentantom z vý-
chodu republiky Florko Košice. Východniari potvrdili úlohu favorita 
a vysokým víťazstvom 10:2 roztrhali túžby Partizánčanov hrať o me-
dailovú priečku. Toto obrovské sklamanie sa prenieslo do súboja o 
konečné piate miesto, ktorý síce florbalisti Harvadu dobre rozbehli, 
no stratou koncentrácie dovolili hráčom Záhorskej Bystrice dotiah-
nuť duel do víťaznej koncovky v pomere 9:4. ,,Pri minuloročnom 
systéme by sme pri dvoch víťazstvách v skupine hrali o medailu, 
čo by bol pre nás veľký úspech. Ale i napriek tomu, klobúk dole, 
chlapci odohrali dobré zápasy, vydali zo seba maximum. Máme 
však ešte mladý tím a zatiaľ nedokážeme konkurovať najmä 
košickým družstvám, ktoré fungujú na profesionálnej báze. V 
stretnutí o konečné piate miesto som dal príležitosť všetkým 
hráčom, chalani však boli nervózni. Bolo to následkom nášho 
vypadnutia z bojov o medaily, pritom zápas sme mali sľubne 
rozohratý. Myslím si však, že byť šiesty najlepší tím na Sloven-
sku je pre nás pekným úspechom. Ďakujem hráčom, realizač-
nému tímu a hlavne Ivanovi Bezákovi, ktorý nás sponzoroval. 
Po dvoch týždňoch voľna začíname s letnou prípravou na budú-
ci ročník juniorskej extraligy,“ nechal sa počuť tréner dorastencov 
FBK Harvard Štefan Rajčan. Bronzovú priečku obsadilo Florko Košice 
po víťazstve 10:2 nad Snipers Bratislava a titul majstra Slovenska zís-
kali hráči ATU Košice po tesnej výhre 6:5 vo finále nad Grasshoppers 
Žilina. Konečné poradie M-SR: 1. ATU Košice, 2. Grasshoppers Žilina, 
3. Florko Košice, 4. Snipers Bratislava, 5. Tsunami Záhorská Bystrica, 
6. FBK Harvard Partizánske, 7. ŠK Jventa Žilina a 8. 1.FBC Trenčín.

FBK Harvard Partizánske na turnaji reprezentovali: Ján Lacika, 
Matej Sklenár – Adam Staňo, Ronald Ferai, Erik Takács, Jakub 
Vaňo, Filip Tupý, Tomáš Vyskočil, Stanislav Druska, Peter Baš-
trnák, Lukáš Pavlíček, Marek Križan, Michal Križan, Roman Be-
rešík, Matúš Nižňanský, Dávid Hudec, Andrej Kohút, Jakub 
Měchura, tréner Štefan Rajčan a asistent trénera Ján Lacika st..
 mp

Natália Švecová 
dvojnásobnou slovenskou šampiónkou!

Na majstrovstvách Slovenska študentov stredných škôl v atletike v Nových Zámkoch sa Par-
tizánčanka Natália Švecová tešila z dvoch šprintérskych titulov. Študentka Gymnázia v Parti-
zánskom zvíťazila najskôr na stovke v čase 12,70 s a následne sa slovenskou šampiónkou sta-
la aj na dvestovke, kde triumfovala časom 26,01 sekundy. Zverenka trénera Vladimíra Ištvána 
sa tak zaradila medzi najúspešnejšie pretekárky šampionátu. ,,Na preteky som sa obzvlášť 
tešila. Po dlhšej prestávke som mala znovu šancu otestovať svoju rýchlosť na najkrat-
ších tratiach. Na oboch mojich časoch sa podpísali nevýhodné dráhy, ktoré som dosta-

la na základe dosiahnutých časov na majstrovstvách kraja v Trenčíne. A tie boli mera-
né ručne a nie digitálne. No z bojovnosti mi nevzali ani štipku a na sto metrov som si aj 
napriek niekoľkým technickým chybičkám dobehla pre zlato v mojom najrýchlejšom 
tohtoročnom čase. Na dvestovke som v druhom rozbehu bojovala iba s časom, nakoľ-
ko všetky kvalitné súperky bežali v prvom rozbehu. Sľubne sa črtajúcu formu som za-
klincovala časom znamenajúcom rovnako sezónne maximum. Z krásneho štadióna v 
Nových Zámkoch som si okrem dvoch slovenských titulov odniesla aj väčšiu sebadôve-
ru. Tú budem potrebovať na nadchádzajúcich majstrovstvách Slovenska juniorov, kde 
očakávam oveľa tvrdšie súboje a rýchlejšie časy,“ zneli hodnotiace slová dvojnásobnej 
slovenskej šampiónky Natálie Švecovej. V guliarskom sektore sa predstavila Nikola Lecho-
vá z Bánoviec nad Bebravou. Študentka Športového gymnázia Banská Bystrica v piatej sérii 
pokusov poslala 3 kg vážiacu guľu do vzdialenosti 10,93 m znamenajúcu štvrtú priečku. Viac 
sa bývalej šampiónke v kriketke darilo v hode 600 g vážiacim oštepom. Výkon z krajských 
majstrovstiev si vylepšila o viac ako meter a výkonom 38,12 m si vybojovala slovenský bronz.
Žiactvo základných škôl bojovalo o slovenské atletické tituly o dva dni neskôr – 20. júna – v 
rámci Kalokagatie 2014 v Trnave. Z troch našich krajských šampiónov, ktorí všetci vzišli z okre-
su Bánovce nad Bebravou, však zasiahli do bojov len dvaja. Majster kraja v skoku do výšky 
Dominik Kubala (169 cm) zo ZŠ Duklianska Bánovce nad Bebravou na kraji v ,,malom Ríme“ 
neštartoval. V rovnakom čase reprezentoval Slovensko na medzinárodnom basketbalovom 
turnaji kategórie U14 v Dánsku. V diaľke si postup do finálovej osmičky vyskákala Lenka Bo-
žiková zo ZŠ Zlatníky štvrtým najdlhším pokusom 478 cm, ktorý dosiahla v druhej sérii. V 
troch zostávajúcich finálových sériách už nezaznamenala zlepšenie, a hoci za svojím maj-
strovským výkonom z kraja zaostala o šesť centimetrov, bola z toho výborná štvrtá priečka 
na Slovensku. Zo Základnej školy Zlatníky bol aj druhý zástupca premiérovo štartujúci na 
šampionáte. Vo vrhu guľou (4 kg) Samuel Bjelko, ktorému sa však nepodarilo prebojovať do 
finálovej osmičky. Výkonom 10,95 m, ktorý bol 2,41 m kratší oproti jeho krajskému, obsadil 
konečné dvanáste miesto. mp

Hlavačková líderkou 
slovenského výberu

Badminton Sokol Ilava usporiadal medzinárod-
ný bedmintonový turnaj pre hráčov do jede-
násť rokov MINICUP. V športovej hale Sokola sa 
stretlo deväť tímov zo Slovenska, Česka a Poľ-
ska. Slovenský výber vystupujúci pod hlavičkou 

Loko Košice tvorili Partizánčanka Zina Hlavač-
ková (na foto), Peter Huppert a Natália Tomčová 
z Košíc, Jakub Gálik z M-Šport Trenčín a Simeon 
Suchý zo Zvolena. Trénerom tímu bol Košičan Ja-
roslav Kozák. V prvý súťažný deň bola na progra-
me súťaž družstiev, ktorá sa stala korisťou práve 
slovenského výberu aj s reprezentantkou Gym-
názia Partizánske Zinou Hlavačkovou. Tá ovládla 
súťaž jednotlivcov, ktorá prišla na rad o deň ne-
skôr. Po výborných výkonoch sa Hlavačková sta-
la víťazkou dvojhry dievčat pred druhou Češkou 
Petrušovou a treťou Tomčovou z Košíc. Medzi 
chlapcami si prvenstvo v dvojhre vybojoval čes-
ký bedmintonista Marek Slíva zo Sokolu Klim-
kovice. Ďalšie medaily už zostali na Slovensku 
zásluhou strieborného Petra Hupperta z Košíc, 
kým bronz putoval do Trenčína zásluhou Jakuba 
Gálika. mp

Zeleník znovu štvrtý
Po dvadsiaty prvý raz sa vytrvalec Jozef Zeleník zo Securitas Honeywell Partizánske postavil v Čadci na 
štartovaciu čiaru Kysuckého maratónu (42195 m), ktorý napísal jubilejnú štyridsiatu kapitolu. V kategó-
rii mužov nad 60 rokov tak, ako predtým na Záhoráckom maratóne v Senici, dobehol do cieľa štvrtý, 
tentoraz v rýchlejšom čase 3:34:53 hodiny. Pre Zeleníka to bol tohtoročný tretí a v kariére 204. maratón 
v poradí. mp

Michaela Václavíková 
majsterkou Európy!

Športová hala Milenium v Nových Zámkoch bola tak, ako vlani, znovu dejiskom majstrov-
stiev Európy Šito Ryu asociácie v športovom karate. Na druhom ročníku európskeho šam-
pionátu sa predstavili pretekári z deviatich krajín starého kontinentu Slovenska, Ruska, 
Rumunska, Nemecka, Maďarska, Macedónska, Chorvátska, Rakúska a Bieloruska. O eu-
rópske tituly na novozámockých tatami bojovali aj reprezentanti karate klubov Trend Bá-
novce nad Bebravou a Drap Partizánske. Deväťčlenná výprava Bánovčanov si viedla nao-
zaj úspešne, keď do jej klubovej vitríny pribudlo sedem medailí. O najcennejší kov zlatého 
lesku sa postarala Michaela Václavíková, ktorá si vybojovala premiérový titul majsterky 
Európy v súbornom cvičení kata mladších žiačok v hmotnosti -45 kg. Zo strany čerstvej 
európskej šampiónky to však nebol jediný medailový zápis, keďže do jej zbierky pribu-
dol aj bronz v súbornom cvičení kata. Striebornou medailou skončilo vystúpenie súťažne 
stále aktívneho trénera Trendu Petra Bežáka v kata mužov nad 35 rokov. Titul vicemaj-
stra Európy si vybojovali aj Soňa Niková, ktorá skončila druhá v kumite mladších žiačok 
v hmotnosti -35 kg a rovnako Barbora Španková v kumite kadetiek vo váhe +52 kg. Pre 
Špankovú to nebol jediný medailový úspech, keď k striebru z kumite pridala aj bronz v 
kata. Zo zisku bronzovej medaily v kumite mladších žiačok v hmotnosti -45 kg sa teši-

la aj Natália Adamusová. 
Blízko k medailovým stu-
pienkom mali aj Milan Ha-
gara, ktorý skončil piaty v 
kata starších žiakov a rov-
nakú priečku obsadil Ro-
man Múdry v kata starších 
dorastencov. Do súbojov o 
popredné priečky sa nedo-
stali Peter Sýkora a Bene-
dikt Jánošík.
Medailovo úspešný bol aj 
jediný zástupca karate klu-
bu Drap Partizánske na eu-
rópskom šampionáte Ma-
rek Meluš. V kumite mužov 
nad 35 rokov bez rozdie-
lu hmotnosti si vybojoval 
striebornú priečku. V pora-
dí krajín na základe medai-
lovej štatistiky zvíťazilo Rus-
ko s bilanciou 27 zlatých, 11 
strieborných a 22 bronzo-
vých medailí. Druhé miesto 
obsadilo Slovensko (16-22-
30) a tretie skončilo Rumun-
sko (10-17-35). mp

Víťazom základnej časti PBF ligy skupine PE sa stali hráči Puebla Partizánske, kým v skupine BN trium-
foval Way To Win Prievidza. Oba víťazné celky si spolu s Dark Ducks Partizánske a Blades Bánovce n/B. 
zabezpečili účasť vo finálovom turnaji o majstra ligy. Najproduktívnejším hráčom základnej časti sa s 
37 bodmi stal Matej Nechala (Pueblo), ktorý je zároveň s 29 gólmi aj najlepším kanonierom. Honor naj-
lepšieho nahrávača s 20 asistenciami získal Ondrej Školka (Pueblo) a súťaž brankárov vyhral Miloš Jur-
sa (Dark Ducks) s priemerom 3,09 gólu na zápas. Cena fair play patrí hráčom Puebla.

 18. KOLO: PUEBLO Partizánske – DARK 
DUCKS Partizánske 6:4 (2:0, 1:2, 3:2), 3. R. 
Hantabal (M. Nechala), 11. O. Školka (Pavol 
Križan), 28. Michal Križan (J. Šimončič), 33. M. 
Nechala (R. Hudok), 42. R. Hudok (M. Nechala), 
45. M. Hulla (J. Šimončič) – 21. M. Vavrinec (J. 
Vaňo), 23. A. Chochol (J. Korec), 31. M. Zajac (J. 
Vaňo), 45. M. Zajac. HELLO KITTY Veľké Kršte-
ňany – ŠK REBELS 91 Topoľčany 6:7 sn (1:0, 
2:4, 3:2), 11. a 19. R. Makva (J. Sagan), 20. M. 
Kopál (P. Ivanka), 37. R. Makva (P. Ivanka), 38. M. 
Kopál (Ľ. Makva), 41. P. Ivanka (Michal Krištín) – 
19. D. Hatala (F. Vaško), 22. F. Vaško, 25. F. Vaško 

(D. Hatala), 29. D. Hatala (T. Gergel), 34. T. Ger-
gel (D. Hatala), 36. F. Vaško (T. Gergel), rozho-
dujúci nájazd premenil Filip Vaško. BENORS 
Bánovce n/B. – OSOBITNÁ DELEGÁCIA Par-
tizánske 0:5 kont.. FALCONS Diviacka Nová 
Ves – BLADES Bánovce n/B. 0:5 kont.. Pre-
dohraté: WAY TO WIN Prievidza – NIBIA Par-
tizánske 10:3 (2:0, 4:2, 4:1), 8. A. Kotrík (L. 
Pavlíček), 12. Maslen (M. Baniar), 25. M. Lenner 
(L. Botka), 26. A. Kotrík (L. Urblík), 29. A. Botka 
(D. Nguyen), 30. L. Urblík (D. Nguyen), 34. L. 
Botka (A. Botka), 35. L. Urblík, 38. D. Nguyen (L. 
Poliak), 40. A. Botka (M. Maslen) – 22. Ľ. Dorica 

(I. Skukálek), 27. D. Zvalo (Š. Hrkotáč), 32. P. Kla-
čanský (Ľ. Dorica).
 DOHRÁVKA 16. KOLA: FALCONS Diviacka 
Nová Ves – BENORS Bánovce n/B. 5:0 kont.. 

KONEČNÉ TABUĽKY ZČ
SKUPINA PE

1. PUEBLO PE 18   15   0   0    3   111:61   45
2. DARK DUCKS PE      18   10   1   2    5    95:65    34
3. O-DELEGÁCIA PE     18     9   0   3    6    74:65    30
4. NIBIA FT PE               18     7   1   1    9   73:93    24
5. HELLO KITTY VK 18     3   2   1  12 69:108 14

SKUPINA BN
1. WAY TO WIN PD        18   12   1   1    4   110:76    39
2. BLADES Bn/B.           18   10   1   0    7    75:65    32
3. REBELS 91 TO           18     6   2   0  10   76:86     22
4. FALCONS D.N.V.        18     5   2   1  10   76:86     22 
5. BENORS Bn/B.         18     3   0   1  14   61:105   10

 KANADSKÉ BODOVANIE: 1. M. Nechala (Pue-
blo) 37 bodov /29 gólov + 8 asistencií/, 2. M. 
Zajac (Dark Ducks) 32 /21+11/, 3. P. Micha-
lík (Benors) 31 /19+12/, 4. J. Kuric (Benors) 31 
/14+17/,  5. O. Školka (Pueblo) 30 /11+20/...
 KANONIERI: 29 gólov – M. Nechala (Pueblo), 
21 – M. Zajac (Dark Ducks), 19 – P. Michalík 
(Benors), 17 – Urblík (Way to Win), J. Majerčík 
(Osobitná delegácia)... 
 NAHRÁVAČI: 20 asistencií – O. Školka (Pue-
blo), 17 – J. Kuric (Benors), 16 – A. Kotrík (Way 
to Win), 15 – J. Gašparovič (Blades), R. Hudok 
(Pueblo)... 
 BRANKÁRI: 1. M. Jursa (Dark Ducks) priemer 
3,09 gólu na zápas, 2. T. Belica (Osobitná dele-
gácia) 3,53, 3. M. Struhačka (Blades) 3,67, 4. 
J. Gulík (Pueblo) 3,71, 5. M. Sklenár (Pueblo) 
3,75... (mp, jv)

Majsterka Európy Michaela Václavíková so svojím tréne-
rom Petrom Bežákom, ktorý sa stal európskym vicemaj-
strom

Florbaloví dorastenci FBK Harvard šiesti na Slovensku

PARTIZÁNSKO-BÁNOVSKÁ FLORBAL4YOU LIGA 

Druhý ročník ligy v hádzaní šípok v Partizán-
skom v hre 301 double out na sedem víťazných 
duelov, pokračoval v Charlie pube na sídlisku 
Šípok ďalšími stretnutiami. V záverečnom kole 
si to o prvenstvo rozdali Ivan Drndzík (na foto) 
s Lukášom Gubom. Pevnejšie nervy mal Drn-
dzík, ktorý po víťazstve 7:4 obhájil minuloročný 
triumf a Gubu odsunul na tretiu priečku. Medzi 
nimi sa na druhom mieste ocitol Martin Boszo-
rád. Poradie na prvých troch priečkach s mini-
málnym bodovým rozdielom tak malo rovnakú 
podobu ako v premiérovom ročníku ligy. Ze-
miakovú medailu si odniesol Radovan Fereje. V 
dňoch 4. a 5. júla sa uskutoční turnaj play off O 
Cyrilov pohár, ktorý sa bude konať v rámci Špor-
tovo-kultúrneho dňa na Šípku. 

 VÝSLEDKY: I. Drndzík – L. Guba 7:4. I. Drn-
dzík – M. Guba 7:3. M. Lalík – J. Zajac 7:6. J. 
Zajac – R. Bederková 7:6. M. Guba – M. La-
lík 5:7.

KONEČNÁ TABUĽKA
1. I. Drndzík                34  31  0    3   228:91    62 
2. M. Boszorád           34  30  1    3   229:109  61
3. L. Guba                   34  30  0    4   227:118  60 
4. R. Fereje                 34  22  3    9   198:151   47 
5. P. Barát                   34  22  2   10  196:155   46
6. B. Bederka              34  21  3  10   195:141   45
7. J. Panák                  34  20  3   11  193:141   43
8. Michal Trčo             34  20  2   12  180:152   42 
9. L. Boszorád            34  19  3   12  193:152  41
10. M. Guba                34  19  2   13  192:168  40 
11. M. Lalík                 34  16 4  14  177:187   36 
12. J. Števica              34  15  2  17  166:185   32 
13. Martin Trčo           34  11  2  21  144:200   24 
14. M. Bystričan         34    9  3  22  130:209   21 
15. V. Cibula               34    9  1  24  130:206   19 
16. J. Zajac                 34    8  2  24  136:208   18 
17. R. Bederková       34    3  3  28    84:222    9 
18. Radovan Zemba  34    1  1  32    42:229    3 
   (mp, mt)

Ivan Drndzík obhájil triumf
LIGA V HÁDZANÍ ŠÍPOK V PARTIZÁNSKOM

Družstvo Pueblo Partizánske sa stalo víťazom základnej časti a zároveň aj skupiny PE 
a získalo i cenu fair play

Dvojnásobná slovenská šampiónka Natália Švecová so svojím trénerom Vladimírom 
Ištvánom
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ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA
 ŠTK pre nenastúpenie družstva hostí na 
stretnutie (SP. čl. 100, písm. b) kontumovala 
stretnutie 29. kola MO PD dorastu Nitrianske 
Pravno – Bystričany na 3:0 a pripísala 3 body FK 
Nitrianske Pravno. Prípad odstupuje DK.
 Víťazi jednotlivých súťaží majú právo postupu do 
vyššej súťaže po splnení podmienok: MO PD muži 
– Uhrovec, I. trieda MO PD muži – Horná Nitra B, 
I. trieda MO BN-PE muži – Malá Hradná, II. trieda 
MO PD muži – Koš, II. trieda MO BN muži – Peče-
ňany, II. trieda MO PE muži – Žabokreky nad Nit-
rou, MO PD dorast – Klátová Nová Ves, I. trieda MO 
PD dorast – Chrenovec-Brusno a I. trieda MO BN-
PE dorast – Uhrovec. Oficiálne zostupujúce družs-
tvá budú známe po vylosovaní súťaží ZsFZ. Zatiaľ 
platia tieto zostupy: MO PD muži – Ráztočno, Pra-
venec, Malinová, Diviacka Nová Ves, I. trieda MO 
PD muži – Bojnice,  Valaská Belá, Čavoj, Liešťany, 
I. trieda MO BN-PE muži – Livinské Opatovce, MO 
PD dorast – Bystričany.   
 ŠTK upozorňuje FK na dodržanie termínu pri-
hlášok do 4.7. 2014.
 Aktív ŠTK sa uskutoční v piatok 11.7. 2014 o 16. 
h v Kultúrnom centre – Dome kultúry v Novákoch.
 ŠTK oznamuje FK, že od budúceho súťažného 
ročníka sa pripravuje prechod na ISSF systém vo 
všetkých súťažiach mužov a dorastu. ŠTK preto žia-
da zainteresované oddiely o technickú prípravu.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA
 NEPODMIENEČNÉ TRESTY – 1 s.s. od od 26.6. 
2014: Marek Uhlár (Diviacka Nová Ves), Juraj 
Čangel (Chynorany), Michal Kučera (Veľký Klíž), 
Erik Adamček (Pravenec), 3 mesiace od 26.6. do 
1.11. 2014: Miroslav Andel (Opatovce n/N.).
 DK TRESTÁ: Jozef Strelka (tréner – Ráztočno) 
zákazom výkonu funkcie trénera z lavičky na 3 s.s. 
N od 26.6. 2014, FK Bystričany pokutou 10 eur 
na návrh ŠTK za nenastúpenie dorastu v Nitrian-
skom Pravne, Vladimír Jakubík (rozhodca) – na 
návrh KR pokarhaním a pokutou 10 eur, ktorú je 
nutné zaplatiť na sekretariáte OblFZ Prievidza.
 DK oznamuje, že hráč, ktorý v poslednom kole 
súťažného ročníka 2013/2014 bude napomínaný 
5, 9 a 12 ŽK, môže podľa DP čl. 37 odsek 6, do 14 
dní od oznámenia disciplinárneho opatrenia pí-
somne požiadať o určenie pokuty miesto poza-
stavenia výkonu športovej činnosti v novom sú-
ťažnom ročníku 2014/2015. V prípade, ak hráč 
stanovenú pokutu zaplatí, pozastavenie výkonu 
športovej činnosti sa ruší a môže v 1. kole nové-
ho súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potreb-
ne označiť s názvom „Žiadosť o určenie pokuty za 
pozastavenie výkonu športovej činnosti" a doru-
čiť v stanovenej lehote na DK OblFZ Prievidza. Po-
kuty: 5 ŽK – 15 eur, 9 ŽK – 20 eur a 12 ŽK – 25 eur.

KOMISIA ROZHODCOV A DELEGÁTOV
 KRaDZ ďakujem všetký rozhodcom a delegá-
tom za odvedenú prácu v uplynulom súťažnom 
ročníku 2013/2014. 
 KRaDZ oznamuje, že začiatok nového súťažné-
ho ročníka 2014/2015 je v termíne 2.-3.8. 2014. 
 KRaDZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 25.7. 
2014 o 17.30 h nasledovných rozhodcov: Šugra, 
Krchlík, Dzian, Iliaš a Domčeková.
 KRaDZ oznamuje termín fyzických previerok na 
dňa 1.8. 2014 o 18. h pre ospravedlnených rozhod-
cov z riadneho termínu: Kališ, Mareček, Mendel, Ja-
nega, Koči a Švecová.
 Najbližšie zasadnutie KRaDZ sa uskutoční 18.7. 
2014 o 16. h..

Počas zimnej prípravy ste sa prezentovali 
teóriou, že len s piatimi prípravnými 

stretnutiami by mali hráči v odvetnej časti 
získať väčší hlad po futbale. Stalo sa tak?
,,Myslím si, že áno. Stretnutia sa niesli od 
prvého do posledného na rovnakej úrov-
ni. A to bol vlastne cieľ, aby nebol roz-
diel v začiatku odvetnej časti a na jej kon-
ci, kedy bolo rovnako dôležité získavať 
body. Môj zámer bol podnetom k šetreniu 
síl až do záveru sezóny. Dôkazom toho bol 
posledný zápas v Borčiciach, ktorý sme 
odohrali v tempe, ako keby sa hralo prvé 
jarné kolo.“ 

Vstup do jarnej časti vám nevyšiel podľa 
očakávania. Nerozladila vás úvodná do-

máca jarná remíza 1:1 s Hornými Obdokov-
cami? Predsa len, v hektickom reorganizač-
nom ročníku išlo o každý bod a takéto zavá-
hanie sa mohlo odzrkadliť v záverečnom zúč-
tovaní...
,,Práve naopak, nabudila nás do ďalších 
zápasov. Odvetná časť mala pätnásť zápa-
sov, nie len jeden. Pravdou však je, že stra-
tu sme sa snažili čo najskôr dohnať.“

V jesennej i v jarnej časti ste získali zhod-
ne po 24 bodov. Ich súčet vám v koneč-

nom zúčtovaní vyniesol šiestu priečku. A 
práve umiestnenie do šiesteho miesta bol 
váš cieľ...
,,Šieste miesto je uspokojivé umiestne-
nie aj vzhľadom na to, že v závere minu-
lého ročníka sa viac-menej hralo o zá-
chranu. Spokojný som hlavne s postu-
pom do novovzniknutej štvrtej ligy. Ne-
bolo ale podstatné, či by sme postúpili zo 
siedmeho, alebo až z deviateho miesta. 
Mrzí ma ale, že na súperových ihriskách 
sme získali len dvanásť bodov. Jarná časť 
súťaže je však oveľa náročnejšia než je-

senná, družstvá si pozornejšie strážia 
body a sú koncentrovanejšie. Na druhej 
strane ma teší fakt, že sme strelili štvrtý 
najvyšší počet gólov spomedzi všetkých 
družstiev.“

Ako hodnotíte váš herný prejav?
,,Po mojom príchode som sa snažil 

vštepiť hráčom spôsob hry, ktorý sme 
preferovali doma aj vonku. Náš herný 
prejav sa neustále dotvára a zdokona-
ľuje. Stále je čo zlepšovať, hlavne na ih-
riskách súperov, kde sa nám, ako som 
už spomínal, nedarilo podľa očakáva-
nia. Pritom štýl hry bol rovnaký, možno 
nám chýbala väčšia odvaha a určite aj 
šťastie, ktoré nám v domácom prostredí 
prialo viac. Spokojný som však s hernou 
disciplínou hráčov, ktorá bola základom 
získaných bodov. K  nim veľkou mierou 
prispelo aj naše kolektívne poňatie hry 
a navyše, mali sme dvoch veľmi dobrých 
a vyrovnaných brankárov.“

Ako ste strávili vysokú domácu prehru 
2:5 v 26. kole s Trenčianskymi Teplicami? 

Aj keď jedným dychom treba dodať, že se-
bavedomí Tepličania predviedli v Partizán-
skom v nedávno skončenom ročníku naj-
lepší výkon spomedzi všetkých štvrtoligis-
tov...  
,,Prehra nás mrzela, pretože v domácich 
zápasoch sa nám strelecky darilo, čo sme 
viackrát aj dokázali vyšším počtom vsie-
tených gólov. V spomínanom zápase sa, 
naopak, strelecky darilo Trenčianskym 

Tepliciam. Súper nás zaskočil veľmi dob-
rým pohybom a v rýchlej práci s loptou. 
Viac razy som Teplice predtým sledoval a 
môžem skonštatovať, že technicky veľmi 
dobre vybaveným hosťom vyšiel zápas 
nad očakávanie, kým my, sme, naopak, 
neboli schopní zopakovať výkon z pred-
chádzajúcich domácich stretnutí. Bolo 
to však spôsobené veľmi dobrou hrou 
súpera.“ 

Ohľadom príchodu zimnej posily Andre-
ja Škarku z Dolných Vesteníc ste si veľa 

sľubovali. Splnil vaše očakávania? 
,,Dostal v stretnutiach množstvo príleži-
tostí a postupne sa zabudováva do muž-
stva. Kvôli štúdiu a práci v Bratislave ne-
môže s nami absolvovať všetky tréningo-
vé jednotky, aj z toho dôvodu jeho súhra 
s ostatnými hráčmi prebieha o niečo po-
malšie. Očakávania však postupne napĺ-
ňa a verím tomu, že s príchodom nového 
ročníka budú jeho výkony rásť. Vieme, čo 
môžeme od neho čakať a verím tomu, že 
svoje schopnosti odovzdá pre náš klub k 
spokojnosti všetkých.“

S dresom Tempa sa rozlúčil Roman Gre-
guška, ktorí i napriek 43 rokom dokázal 

rozhodovať stretnutia. Kto by podľa vás mo-
hol prevziať jeho rolu?
,,Práve s tým cieľom sme angažovali An-
dreja Škarku, aby sa pokúsil Romana na-
hradiť. Uvedomujem si, že to nebude jed-
noduché, pretože Roman má obrovské 
skúsenosti, navyše, je našim odchovan-

com. Bude nám veľmi chýbať! Sme mu 
vďační za to, čo pre náš klub odviedol, 
pretože nielen herne, ale aj profesionál-
nym prístupom k futbalu bol príkladom 
pre ostatných hráčov.“ 

Čo hovoríte na nové zloženie IV. ligy Se-
verozápad? Črtá sa naozaj značne silná 

súťaž...
,,Súhlasím, a rovnaké názory majú aj skú-
sení odborníci pohybujúci sa vo futbale. 
Zásluhou družstiev, ktoré momentálne 
tvoria našu štvrtú ligu, sa rysuje veľmi kva-
litná, náročná a vyrovnaná súťaž. Dokonca 
padajú aj také názory, že nastávajúca se-
zóna môže byť ešte ťažšia, než v nedávno 
skončenom reorganizačnom ročníku. Som 
veľmi rád, že sme v súťaži opäť aj so Šimo-
novanmi, s ktorými spoločné derby-zápa-
sy sú medzi fanúšikmi očakávané.“

Viete už teraz konkretizovať, aké zmeny 
nastanú v hráčskom kádri?

,,Okrem ukončenia kariéry Romana Gre-
gušku nemám od hráčov žiadne iné in-
formácie o ich odchodoch. Budeme radi, 
ak káder zostane pokope a naopak, do-
plní ho so zranením laborujúci Jaro No-
rocký. A bol by som rád, keby sa do tré-
ningového procesu zapojil aj Pavol Kol-
lár. Ich príchodom by sme mohli vytvoriť 
viac konkurencieschopné družstvo pre 
takú kvalitnú súťaž, aká nás čaká. Z do-
rastu ešte prichádzajú medzi mužov Bo-
humil Nový a Lukáš Ivanka, ktorým skon-
čil dorastenecký vek.“ mp

,,Som spokojný s hernou disciplínou hráčov“
V ROZHOVORE S TRÉNEROM DRUŽSTVA MUŽOV FK TEMPO PARTIZÁNSKE ŠTEFANOM SLIVKOM

KONEČNÁ TABUĽKA
1. Borčice               30 23 4 3 93:30  73 (+28)
2. Trenč. Teplice      30 20 3 7 87:36  63 (+18)
3. Holíč                     30 18 4 8 55:31  58 (+13)
4. Slovan Šimonovany 30 17 2 11 60:37  53 (+8)
5. Kanianka              30 16 4 10 60:51  52 (+7)
6. Tempo Partizánske 30 14 6 10 63:44  48 (+3)
7. Nová Dubnica     30 12 9 9 56:54  45 (0)
8. Častkovce             30 13 5 12 70:38  44 (-1)
9. Horné Obdokovce 30 12 6 12 46:43  42 (-3)
10. Modranka           30 12 6 12 36:49  42 (-3)
11. OFK Bošany       30 10 6 14 33:54  36 (-9)
12. Solčany            30 10 5 15 46:66  35 (-10)
13. Prečín                  30 10 2 18 40:61  32 (-13)
14. Lehota p/Vt.       30 8 4 18 43:76  25 (-17)
15. Križovany         30 5 3 22 27:84  18 (-27)
16. Dolné Vestenice 30 3 5 22 18:79  14 (-31)
(FK Lehota pod Vtáčnikom boli odrátané 3 body.)

JESEŇ
1. Borčice                 15 11 3 1 39:14  36 (+12)
2. Trenč. Teplice      15 11 2 2 40:17  35 (+14)
3. Kanianka                15 10 3 2 36:21  33 (+9)
4. Slovan Šimonovany 15 9 1 5 31:15  28 (+4)
5. Tempo Partizánske 15 7 3 5 29:20  24 (+3)
6. Horné Obdokovce 15 7 3 5 27:18  24 (0)
7. Solčany                 15 7 1 7 27:33   22 (+1)
8. Nová Dubnica       15 5 5 5 24:23  20 (-1)
9. Častkovce              15 5 4 6 24:18  19 (-5)
10. Modranka             15 5 4 6 17:24  19 (-2)
11. Holíč                   15 4 4 7 23:24  16 (-8)
12. OFK Bošany       15 3 5 7 17:27  14 (-10)
13. Lehota p/Vt.         15 4 2 9 20:33  14 (-10)
14. Dolné Vestenice 15 3 3 9 14:46  12 (-9)
15. Križovany             15 3 2 10 15:36  11 (-10)
16. Prečín                   15 3 1 11 17:31  10 (-11)

JAR
1. Holíč                   15 14 0 1 32:7    42 (+21)
2. Borčice                 15 12 1 2 54:16  37 (+16)
3. Trenč. Teplice       15 9 1 5 47:19  28 (+4)
4. Nová Dubnica      15 7 4 4 32:31  25 (+1)
5. Častkovce              15 8 1 6 46:20  25 (+4)
6. Slovan Šimonovany 15 8 1 6 29:22  25 (+4)
7. Tempo Partizánske 15 7 3 5 34:24  24 (0)
8. Modranka              15 7 2 6 19:25  23 (-1)
9. Prečín                  15 7 1 7 23:30  22 (-2)
10. OFK Bošany       15 7 1 7 16:27  22 (+1)
11. Kanianka             15 6 1 8 24:30  19 (-2)
12. Horné Obdokovce 15 5 3 7 19:25  18 (-3)
13. Lehota p/Vt.        15 4 2 9 23:43  14 (-7)
14. Solčany              15 3 4 8 19:33  13 (-11)
15. Križovany             15 2 1 12 12:48  7 (-17)
16. Dolné Vestenice 15 0 2 13   4:33  2 (-22)

DOMA
1. Borčice                15 14 1 0 59:14  43 (-2)
2. Trenč. Teplice     15 13 0 2 56:13  39 (-6)
3. Tempo Partizánske 15 11 3 1 44:12  36 (-9)
4. Slovan Šimonovany 15 12 0 3 36:12  36 (-9)
5. Holíč                   15 11 1 3 35:10  34 (-11)
6. Častkovce            15 10 3 2 49:9    33 (-12)
7. Kanianka              15 10 2 3 33:17  32 (-13)
8. Modranka            15 9 4 2 24:18  31 (-14)
9. Nová Dubnica      15 9 2 4 34:25  29 (-16)
10. Solčany               15 8 3 4 28:21  27 (-18)
11. Horné Obdokovce 15 8 2 5 28:20  26 (-19)
12. OFK Bošany       15 6 4 5 18:18  22 (-23)
13. Prečín                  15 6 2 7 26:25  20 (-25)
14. Lehota p/Vt.         15 5 4 6 30:37  19 (-26)
15. Križovany         15 3 3 9 13:33  12 (-33)
16. Dolné Vestenice 15 3 3 9 10:26  12 (-33)

VONKU
1. Borčice                 15 9 3 3 34:16  30 (+30)
2. Trenč. Teplice       15 7 3 5 31:23  24 (+24)
3. Holíč                     15 7 3 5 20:21  24 (+24)
4. Kanianka                15 6 2 7 27:34  20 (+20)
5. Slovan Šimonovany 15 5 2 8 24:25  17 (+17)
6. Nová Dubnica        15 3 7 5 22:29  16 (+16)
7. Horné Obdokovce 15 4 4 7 18:23  16 (+16)
8. OFK Bošany         15 4 2 9 15:36  14 (+14)
9. Tempo Partizánske 15 3 3 9 19:32  12 (+12)
10. Prečín                 15 4 0 11 14:36  12 (+12)
11. Častkovce           15 3 2 10 21:29  11 (+11)
12. Modranka           15 3 2 10 12:31  11 (+11)
13. Lehota p/Vt.       15 3 0 12 13:39  9 (+9)
14. Solčany              15 2 2 11 18:45  8 (+8)
15. Križovany            15 2 0 13 14:51  6 (+6)
16. Dolné Vestenice 15 0 2 13   8:53  2 (+2)

IV. FUTBALOVÁ LIGA MUŽOV – SEVEROZÁPAD  

V prvú letnú nedeľu sa na štadióne TJ Nový 
Život vo Veľkých Uherciach konal premiéro-
vý ročník Memoriálu Jána Korca vo futbale 
v žiackej kategórii U11. Už v doobedňajších 
hodinách rozbehlo osem kolektívov zápa-
sy v dvoch základných skupinách. Aj na-
priek mladému veku aktérov sa hral veľmi 
pohľadný futbal, padali krásne góly a bran-
kári predvádzali skvelé zákroky. Po odohra-
tí zápasov v základných skupinách boli fa-
voriti turnaja jasní. Do semifinále postúpi-
li hráči futbalovej školy Mareka Hamšíka – 
Jupie Banská Bystrica, Vionu Zlaté Morav-
ce, Spartaku Bánovce nad Bebravou a FK 
Tempo Partizánske. Zápasy ,,play-off“ od-
štartovalo slávnostné otvorenie turnaja, o 
ktoré sa postaral starosta Veľkých Uheriec 
Milan Toma. V súboji o siedme miesto sa 
stretli domáci hráči s hráčmi Zemianskych 
Kostolian, kde mali navrch hráči Kostolian. 
Piate miesto si vybojovali chlapci brati-
slavskej Karlovej Vsi na úkor hráčov Baníka 
Horná Nitra. Semifinále sa najlepšie vyda-
rilo hráčom ViOnu Zlaté Moravce a chlap-
com z Futbalovej školy Mareka Hamšíka. V 
zápase o tretie miesto boli šťastnejší hráči 
FK Tempo Partizánske, ktorí porazili ambi-
ciózne Bánovce, no až na pokutové kopy. 
Prvenstvo si z Veľkých Uheriec odniesli 
reprezentanti Zlatých Moraviec po jed-
noznačnej finálovej výhre nad Futbalovou 
školou Mareka Hamšíka. Približne päťsto 
divákov však tlieskalo všetkým. I napriek 
tomu, že vyhrať mohol iba jeden tím, po-
hár si odniesli všetky družstvá a každý zú-
častnený hráč dostal medailu. Najlepším 
strelcom turnaja sa 5 gólmi stal Partizán-
čan v službách ViOn Zlaté Moravce Marek 
Švec, za najlepšieho brankára bol vyhláse-
ný Marek Benčík zo Spartaka Bánovce n/B. 
a cenu pre najlepšieho hráča získal Šimun 
Rexa z Karlovej Vsi. Okrem výborného fut-
balu si rodiny s deťmi užili aj veľa atrak-
cií. Celé podujatie zakončila diskotéka pre 
deti. Organizátori nasadili latku naozaj vy-
soko a v ich hlavách už dnes víria myšlienky 
na druhý ročník tejto vydarenej akcie. 

TURNAJ V ČÍSLACH
 A-SKUPINA: Zem. Kostoľany – Tempo 
Partizánske 0:1, gól: M. Čavoj. Karlova Ves 
– Spartak Bánovce n/B. 0:1. Tempo Parti-
zánske – Spartak Bánovce n/B. 3:0, góly: A. 
Kováčik, M. Čavoj, P. Bezák. Zem. Kostoľany – 
Karlova Ves 0:1. Karlova Ves – Tempo Parti-
zánske 1:1, gól Tempa: T. Svitok. Spartak Bá-
novce n/B. – Zem. Kostoľany 2:0.
 B-SKUPINA: Veľké Uherce – Horná Nitra 
0:0. Jupie Banská Bystrica – ViOn Zlaté Mo-
ravce 0:4. Horná Nitra – ViOn Zlaté Morav-

ce 0:4. Veľké Uherce – Jupie Banská Bystri-
ca 0:2. Jupie Banská Bystrica – Horná Nitra 
2:0. ViOn Zlaté Moravce – Veľké Uherce 5:0.
 O 7. MIESTO: Veľké Uherce – Zemianske 
Kostoľany 0:2.
 O 5. MIESTO: Horná Nitra – Karlova Ves 
0:2.
 SEMIFINÁLE: Tempo Partizánske – Jupie 
Banská Bystrica 0:1.
Spartak Bánovce n/B. – ViOn Zlaté Morav-
ce 0:1 po 11 m kopoch.
 O 3. MIESTO: Tempo Partizánske – Spar-

tak Bánovce n/B. 2:1 po 11 m kopoch, gól 
Tempa: M. Mulina, rozhodujúci pokutový kop 
premenil Adrián Kováčik.
 FINÁLE: ViOn Zlaté Moravce – Jupie Ban-
ská Bystrica 3:0.

 KONEČNÉ PORADIE: 1. ViOn Zlaté Morav-
ce, 2. Jupie Badín Banská Bystrica, 3. FK Tem-
po Partizánske, 4. Spartak Bánovce nad 
Bebravou, 5. FKM Karlova Ves Bratislava, 6. 
FC Baník Horná Nitra, 7. Zemianske Kostoľany 
a 8. TJ Nový Život Veľké Uherce. (mk, vk)

Prípravka FK Tempo 
uhájila česť našich družstiev bronzom

Ceny bude odovzdávať Dušan Tittel!
Blíži sa prázdninový turnaj hráčov do 16 rokov

V piatok 25. júla sa v Partizánskom uskutoční jubilejný 10. ročník prázdninového futbalového turnaja 
mládeže do 16 rokov. Podujatie bude tradične prebiehať na ihrisku s umelým trávnikom na sídlisku Ší-
pok. Ťahákom turnaja, ktoré organizuje Výbor mestskej časti Šípok, bude nepochybne prítomnosť býva-
lého mnohonásobného slovenského reprezentanta Dušana Tittela! Niekdajší stopér a kapitán Slovana 
Bratislava, s ktorým získal tri tituly majstra Slovenska, bude odovzdávať ceny. Navyše, finálové stretnutie 
bude rozhodovať medzinárodný futbalový rozhodca Mário Vlk z Partizánskeho. Úvodné stretnutie je na 
programe o 8.30 h, prezentácia družstiev je o 8. hodine. Družstvá, ktoré majú záujem štartovať na tur-
naji, sa môžu prihlásiť u jeho hlavného organizátora Martina Savaru na mob. č. 0905 494 922. V poli hrajú 
štyria hráči + brankár, každý účastník turnaja je povinný mať pri sebe kópiu preukazu poistenca. mp

Bronzový tím 1. ročníka turnaja FK Tempo Partizánske – horný rad zľava: Vladimír Karásek (tréner), Martin Čavoj, Vladimír Karásek ml., 
Pavol Kováč (brankár Ružomberka), Filip Cviko, Tomáš Svitok, Patrik Bezák, Timotej Grznár, Peter Gubov, Vladimír Svitok (tréner), dolný 
rad zľava: Mathias Mulina, Adrián Kováčik, Tibor Zima, Jakub Kováčik, Matúš Bodocký a Šimon Ištván.

Víťazný pohár putuje do Veľkých Krštenian
Víťazom 12. ročník futbalového turnaja O pohár starostu obce Malé Kršteňany sa stali futbalisti zo su-
sedných Veľkých Krštenian. Tí vo finále zdolali Pažiť až na pokutové kopy 6:5, keď v riadnom hracom 
čase sa stretnutie skončilo nerozhodne 1:1. Tretiu priečku obsadil obhajca vlaňajšieho triumfu OFK 
Malé Kršteňany po víťazstve 3:1 nad Malými Uhercami. Najlepším hráčom turnaja sa stal Marián Belian-
ský (Pažiť), kým cenu pre najlepšieho brankára získal Vladimír Straka (Veľké Kršteňany). O najlepšom 
strelcovi turnaja musel rozhodnúť až dodatočný rozstrel z bieleho bodu medzi trojicou dvojgólových 
hráčov – Ondrejom Školkom, Matejom Nechalom (obaja Pažiť) a Róbertom Makvom (Veľké Kršteňany). 
Cenu najlepšieho kanoniera si nakoniec vystrieľal Róbert Makva.

 SEMIFINÁLE: Malé Kršteňany – Pažiť 1:5 (0:2), S. Adamik – O. Školka 2, M. Nechala, Marián Belianský, 
M. Hrivnák. Veľké Kršteňany – Malé Uherce 3:0, R. Makva, ?, J. Makva. O 3. MIESTO: Malé Kršteňany – 
Malé Uherce 3:1, J. Škultéty, Š. Jakubík, D. Rolinec – J. Čangel. FINÁLE: Veľké Kršteňany – Pažiť 1:1 (0:0) 
– 6:5 na pokutové kopy, R. Makva, rozhodujúci pokutový kop premenil Ľuboš Makva – M. Nechala. mp

Futbalový klub

ŠK Slovan Šimonovany

VEČERNÁ ZÁBAVA:
Štefan Beňačka – Music 2
Heligonkár Ján Chudoba z Dežeríc 

Deti si užijú skákacie hrady. 
Občerstvenie - šimonoviansky 
guláš, pečené klobásy, čapované 
pivo, kofola... VSTUP VOĽNÝ!

Vás pozýva v sobotu 5. júla 
na oslavy 75. výročia svojho založenia!

PROGRAM FUTBALOVÝCH STRETNUTÍ:
Žiaci o 13.30 h:    ŠK Slovan – ViOn Zlaté Moravce U12
Dorast o 15.30 h: ŠK Slovan – MFK Topoľčany U19 
Muži o 18.00 h:    ŠK Slovan – FC Brumov (ČR)

Futbalový klub

ŠK Slovan Šimonovany
Vás pozýva v 
na oslavy 75. výročia svojho založenia!

ŠK Slovan – FC Brumov (ČR)

(14659)

Futbalisti FK Tempo Partizánske si v nedávno skončenom reorganizačnom ročníku uchovali 
štvrtoligovú príslušnosť aj pre budúcu súťažnú sezónu. S bilanciou 48 bodov za 14 víťazstiev 
a 6 remíz a s gólovým skóre 63:44 skončili v IV. futbalovej lige dospelých skupiny Severo-
západ na šiestom mieste. Najlepším strelcom družstva sa s 11 gólmi stal Michal Poluch, za 
ktorým v tesnom závese nasledovali desaťgólový Peter Křapka a Maroš Kučerka, sedem gó-
lov vsietil Roman Greguška, štyri Martin Petreje, po tri pridali Sebastián Slivka a Andrej Niž-
ňanský... Na otázky v súvislosti s uplynulou sezónou nám odpovedal tréner celku mužov FK 
Tempo Štefan Slivka (na foto).
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V základnej časti Slávia dosiahla historicky 
najlepšie umiestnenie počas účinkovania 

v interlige. Umiestnenie sa cení o to viac, že 
súťaž WHIL je meradlom kvality výkonov v dl-
hodobej časti... 
,,Aj keď za určitých okolností sme mohli po-
mýšľať ešte o stupienok na vyššie umiestne-
nie, so štvrtým miestom som spokojný. Nie-
len pre Partizánske, ale aj pre mňa je štvrté 
miesto v interlige veľkým úspechom. A čo sa 
týka nášho herného prejavu, vieme na čom 
máme popracovať. Mrzí ma však, že sa nám 
v zimnej časti sezóny nepodarilo postúpiť 
do finále Slovenského pohára. Napak, pote-
šil ma začiatok súťaže, ktorý sa nám naozaj 
vydaril. Dokázali sme brať body aj najväč-
ším favoritom, práve ktoré nám v konečnom 
zúčtovaní vyniesli toto výborné umiestne-
nie. Škoda, že v druhej časti sa nám na pa-
lubovkách súperov nepodarilo uchmatnúť 
o nejaký ten bodík naviac.“

Prišlo play off a veľké očakávania v stretnu-
tí so Šaľou. No potvrdilo sa, že výhoda do-

máceho prostredia nemusí byť vždy výho-
dou...
,,Domáce prostredie v úvodných zápasoch 
play-off nepovažujem za výhodu. Veľmi 

sme chceli uspieť, no musím konštatovať, 
že súper bol lepší. Šaľa postúpila zaslúže-
ne aj preto, že sme jej nedokázali vzdo-
rovať fyzicky, hlavne čo sa týka prvej a 
druhej vlny protiútoku.“

Pozitívom tejto série bolo, že po prehra-
tom úvodnom stretnutí vaše zverenky do-

kázali zodvihnúť hlavy a hneď na druhý deň 
víťazstvom vyrovnať sériu. V ďalšom vývoji sé-
rie to mohol byť dôležitý moment v prospech 
Slávie...
,,Súhlasím, naša výhra po úvodnom zavá-
haní bola veľkým plusom. Musím priznať, 
že som bol milo prekvapený, pretože som 
očakával, že dievčatá budú predovšetkým 
po psychickej stránke o niečo viac indispo-
nované. V zložitej situácii však znovu do-
kázali zabojovať. A práve táto vlastnosť 
ich zdobila počas celej sezóny základ-
nej časti. Bohužiaľ, tretí zápas, ktorý sme 
chceli rovnako vyhrať, nám nevyšiel a vo 
štvrtom už hráčky boli vyčerpané nielen 
psychicky, ale aj fyzicky.“

Čisto hypoteticky, stav semifinálovej série 
je nerozhodný 2:2 a na rad prichádza piaty 

rozhodujúci duel, ktorý sa hrá v Partizánskom...

,,Verím tomu, že piaty zápas by sme doká-
zali doma vyhrať.“

Šaľa však aj vo finále proti Michalovciam 
ukázala, že v domácom prostredí bola su-

verénna.
,,Presne tak, v Šali sa veľmi ťažko vyhráva. 
Môj kolega z reprezentácie Dušan Poloz 
minulý rok povedal, že kto dokáže vyhrať 
v Šali, stane sa majstrom. A s Mostom sa 
znovu stal českým šampiónom. Šaľu som 
pre jej veľký potenciál pasoval za majstra 
Slovenska. Navyše šalianske publikum do-
káže byť svojím burcovaním nielen obraz-
ne ôsmou, ale aj deviatou hráčkou na ih-
risku. Nakoniec jej ušiel titul len o vlások.“

Myslíte si, že výkony vašich zvereniek v 
stretnutí o konečné 3. miesto proti Sencu 

boli vyústením sklamania z predchádzajúce-
ho semifinálového neúspechu so Šaľou?
,,Snažil som sa hráčky povzbudiť, aby sú-
pera nepodcenili, čoby sa nám mohlo vy-
pomstiť. Žiaľ, po vyradení v semifinále 
sme boli zlomení a v stretnutiach o bronz 
sme sa vyslovene trápili. Z našej strany 
to už nebolo o kvalite, no našťastie, sériu 
sme ukončili v najkratšom možnom čase, 
ako sa od nás očakávalo. A pri všetkej úcte 
k brankárke Senca, myslím si, že sme z nej 
urobili hviezdu.“ 

V závere základnej časti interligy prišlo k 
výmene na poste prezidenta klubu, keď 

dovtedajšieho Pavla Kertésza vystriedal Erich 
Kadnár. Ako ste vnímali túto zmenu, ktorú si 
vynútila predchádzajúca neistota panujúca v 
klube? 
,,Aj zo skúseností z mojej hráčskej kariéry 
viem, že každá takáto situácia svojím spô-
sobom vplýva na pohodu družstva. Navy-
še, všetko sa udialo v rozhodujúcej časti 
súťaže. Snažili sme naďalej udržať dievča-
tá v hernej koncentrácii, chceli sme, aby sa  
zmobilizovali a povzniesli nad udalosťa-
mi, ktoré vznikli v klube. Verím, že po zme-
ne prezidentského postu pôjde hádzaná v 
Partizánskom tou správnou cestou v pro-
spech hráčok a ľudí, ktorí jej fandia a nebu-
de to len krátkodobá záležitosť.“

S družstvom už nie je druhá najlepšia strel-
kyňa Andrea Kertészová. Jej 110 gólov v 

budúcej sezóne môže chýbať...
,,Myslím si, že aj keď nás je menej, máme tu 
mladé hráčky, ktoré sú schopné sa behom 
dvoch-troch rokoch vypracovať na takú 

výkonnostnú úroveň, aby dokázali rozho-
dovať zápasy. Vo veľmi dobrom svetle sa 
ukazovala napríklad Valentína Kapsová, 
na druhej strane, operácia ruky vyradí na 
istý čas ďalšiu mládežnícku reprezentant-
ku Veroniku Gajdošovú. Aj u nej očakáva-
me výkonnostný progres. Nevylučujem, že 
by sme káder posilnili jednou-dvomi skú-
senejšími hráčkami, ale ich mená je zatiaľ 
zbytočné prezrádzať, pretože všetko je v 
štádiu prebiehajúcich jednaní.“

To znamená, že Slávia prechádza na novú 
filozofiu a plánujete dať väčšiu šancu 

mladším hráčkam?
,,Presne tak, budeme sa snažiť robiť s 
hráčkami, ktoré máme k dispozícii. Väčší 
priestor poskytnem hráčkam, ktoré dostá-
vali menej príležitostí. Myslím si, že všet-
ky majú predpoklady, aby dosiahli výkon-
nosť, ktorú vyžaduje WHIL. Budú hrať viac 
a ja len pevne dúfam, že to bude príno-
som nielen pre ne, ale pre celý tím. Uvidí-
me, ako sa vyjadrí k ďalšiemu pôsobeniu v 
Slávii skúsená Šimáková. Predsa len, mla-
dé hráčky potrebujú aj oporu v tých skú-
senejších.“

Ako to vyzerá s Martinou Košíkovou, ktorá 
v minulosti patrila k oporám tímu?

,,Rozprával som sa s ňou a z jej vyjadrenia 
som nadobudol pocit, že má záujem vrátiť 
sa späť, aj keď mi to zatiaľ oficiálne nepo-
tvrdila. Musí sa však dať zdravotne do po-
riadku.“ 

Bodku za sezónou urobila slovenská re-
prezentácia žien, ktorá si po 19 rokoch ča-

kania opäť vybojovala účasť na vrcholnom 
podujatí. Boli ste pritom aj vy ako asistent tré-
nera Dušana Poloza a taktiež tri vaše zveren-
kyne. Ako vnímate tento úspech a podľa vás, 
môže sa preniesť aj do HK Slávia? 
,,Je to veľký úspech, ktorý nás na druhej 
strane zaväzuje, aj keď sme sa ocitli v 
D-skupine ,,smrti“ v Osijeku spolu s obhaj-
com titulu Čiernou Horou, Francúzskom a 
Srbskom. Nás však len ťažké zápasy s kva-
litnými súpermi môžu posunúť vpred. Ve-
rím, že našich súperov patrične potrápime 
a zároveň sa dokážeme nasmerovať tým 
správnym spôsobom. Budem sa snažiť z 
práce v reprezentácii vyťažiť poznatky aj 
pre náš klub. Nielen po hernej stránke, ale 
aj napríklad spôsobom komunikácie me-
dzi hráčkou a trénerom. Dúfam, že to pri-
nesie svoje ovocie.“    mp

„Štvrté miesto v interlige je veľkým úspechom,“
V ROZHOVORE S TRÉNEROM DRUŽSTVA ŽIEN HK SLÁVIA PARTIZÁNSKE PETROM OLŠAVSKÝM

Beňušková znovu mieri do krajiny galského kohúta!
Slovenská hádzanárska reprezentantka Pet-
ra Beňušková (na foto) sa po jedenástich ro-
koch vracia do Francúzska. Tridsaťdvaročná 
stredná spojka vymení družstvo dvojnásob-
ného českého majstra za nováčika druhej 
najvyššej súťaže v krajine galského kohúta. 
Rodáčka z Partizánskeho prestupuje z DHK 
Baník Most do klubu Stella Saint-Maur, v kto-
rom sa stretne so spoluhráčkou z národného 
tímu -  brankárkou Žanetou Tóthovou. Zau-
jímavosťou je, že Beňušková mieri do kraji-
ny, s ktorej reprezentáciou nedávno Sloven-
ky spečatili svoj postup na majstrovstvá Eu-
rópy 2014. Práve v remízovej odvete s Fran-
cúzkami bola s 5 gólmi najlepšou strelkyňou 
duelu. ,,Áno, z mojej strany je to už defini-
tívne. Tento týždeň som podpísala zmlu-
vu, znie na jeden rok plus opcia. Bolo to 
pre mňa najťažšie rozhodnutie v dote-
rajšej hádzanárskej kariére. Riešila som 
to mesiace, zvažovala pre a proti, keďže 
som mohla v Moste zostať aj naďalej. Až 
čas ukáže, či to bola správna voľba, pre-
tože zmena je vždy risk," uviedla skúsená 
tvorkyňa hry, ktorú zdobí ocenenie pre naj-

lepšiu hádzanárku Slovenska za rok 2006 
a  najnovšie aj za uplynulý rok 2013. Práve 
Beňušková bola jednou z hlavných strojkýň 
úspechov hádzanárok Mosta. Dres DHK Ba-
ník si obliekala od začiatku roka 2011. V se-

zóne 2012/2013 sa podieľala na zisku maj-
strovského titulu v Českej republike, celko-
vom prvenstve v spoločnej česko-slovenskej 
súťaži WHIL a triumfe na európskej scéne vo 
Vyzývacom pohári. V uplynulom súťažnom 

ročníku prispela k víťazstvu v Českom pohá-
ri, tretiemu miestu vo WHIL a obhajobe čes-
kého titulu. ,,Na Most budem určite spo-
mínať len v dobrom, či už z hádzanárskej 
alebo ľudskej stránky. Ľudia v meste žijú 
hádzanou a myslím si, že niečo také, čo sa 
tu dialo v ostatných dvoch sezónach, som 
nikdy predtým nezažila a už asi ani ne-
zažijem," pridala slová chvály na svoje do-
terajšie pôsobisko Partizánčanka, ktorá si v 
minulosti zahrala aj za ŠKP Bratislava, Iuven-
tu Michalovce, ŠKP Banská Bystrica, vo Fran-
cúzsku za S. A. Mérignacais HB a F.S.E. Achen-
heim a kariéru začala v Gymnáziu Partizán-
ske, neskôr pokračovala v Jaspole a v Slávii 
Partizánske. Je päťnásobnou majsterkou 
Slovenska – dvakrát s Michalovcami a trikrát 
s ŠKP Bratislava. V rámci WHIL získala víťaz-
nú trofej štyrikrát, raz s Mostom a predtým sa 
trikrát tešila v michalovskom drese. Kuriozi-
tou je, že vo Francúzsku už pôsobí Partizán-
čanka – Martina Školková, ktorá v uplynu-
lej sezóne dotiahla Cercle Dijon Bourgogne 
späť do najvyššej francúzskej súťaže.
 (mp, zdroj: szh)

Bánovčanky zavŕšili úspešnú sezónu piatym miestom na Slovensku
V Šali vyvrcholila záverečným tur-
najom o majstra Slovenska súťažná 
sezóna v kategórii mladších žiačok. 
O titul republikového šampióna si to 
medzi sedmičkami rozdalo osem naj-
lepších slovenských celkov. Tie boli 
rozdelené do dvoch štvorčlenných 
skupín, v ktorých bojovali o čo najlep-
šiu pozíciu pred nasledujúcim štvrťfi-
nále. Do jednej z bášt slovenskej há-
dzanej cestovali aj úradujúce majster-
ky Trenčianskeho kraja dievčatá z Jed-
noty Sokol Gabor Bánovce nad Bebra-
vou. Ocitli sa však v maximálne ťažkej 
B-skupine. Po úvodnej prehre 11:20 
s domácim favoritom Duslo Šaľa ná-
sledne Bánovčanky vyhrali 15:12 nad 
rivalom z krajskej súťaže MHK Bytča. 
V poslednom skupinovom vystúpení 
Bánovčanky podľahli Iuvente Micha-
lovce tesne 11:12. Hádzanárky Báno-
viec obsadili v skupine tretiu priečku 
a v štvrťfinále narazili na druhý tím 
A-skupiny Strojár Malacky. Boj o postup do semifinále 
priniesol veľkú drámu, ktorá po remíze 11:11 v riadnom 
hracom čase vyvrcholila do rozstrelu zo značky siedmich 
metrov. V ňom boli šťastnejšie Záhoráčky, ktoré po víťaz-

stve 5:4 postúpili do bojov o medaily, kým Bánovčanky 
čakali stretnutia v skupine o konečné 5. až 8. miesto. V 
týchto dueloch už Gabor nenašiel premožiteľa a po víťaz-
stvách 19:13 nad ŠKH Rohožník a 15:10 nad MHK Bytča, 

obsadil konečnú piatu priečku. Slo-
venskými šampiónkami sa stali domá-
ce žiačky HK Slovan Duslo Šaľa, ktoré 
vo finálovom zápase zdolali rovesníč-
ky z michalovskej Iuventy o desať gó-
lov 18:8. Z bronzových medailí sa tešili 
žiačky Talentu Dunajská Streda, ktoré 
v dueli o tretie miesto porazili Malac-
ky v pomere 14:10. Konečné poradie 
šampionátu malo nasledovnú podo-
bu: 1. HK Slovan Duslo Šaľa, 2. Iuven-
ta Michalovce, 3. ŠK Talent Dunajská 
Streda, 4. TJ Strojár Malacky, 5. Jedno-
ta Sokol Gabor Bánovce n/B., 6. MHK 
Bytča, 7. ŠŠK pri SLŠ Prešov a 8. ŠKH 
Rohožník.
Družstvo Jednota Sokol Gabor Bá-
novce n/B. na turnaji reprezentova-
li brankárka Petra Pokorná, hráčky 
Hanka Žitňanová, Ema Žáčiková, 
Zuzana Galková, Sabina Števánko-
vá, Vanesa Chrenková, Inez Eshe-
rová, Simona Duchoňová, Mag-

daléna Bežová, Patrícia Zvalová, Tatiana Koreňo-
vá, Adela Mináriková, Lívia Paulová, Hana Galková, 
Jela Lišková, trénerka Nataša Paulovičová a vedúca 
družstva M. Števanková. mp

Slávia privíta v úvode majstra
Na mapu účastníkov spoločnej česko-slovenskej súťaže v hádzanej žien WHIL pribudne od se-
zóny 2014/2015 nové mesto. V 13. ročníku sa interliga bude hrať aj v centre Šariša zásluhou klu-
bu Bemaco ŠŠK SLŠ Prešov, ktorý bude piatym zástupcom zo Slovenska, keď doplní z predchá-
dzajúceho ročníka známu štvoricu HK Slávia Partizánske, Iuventa Michalovce, HK Slovan Duslo 
Šaľa a ŠKP Piccard Senec. Ten od novej sezóny povedie rodák z Partizánskeho Róbert Popluhár. 
Prešov mal pôvodne záujem hrať I. ligu žien. Neprešiel však druhou ligou a na jeho zaradenie 
spolu so Šuranmi potreboval nadpolovičnú väčšinu prvoligových klubov, ktorá by podporila 
rozšírenie súťaže z terajších dvanásť na štrnásť účastníkov. A keďže za boli len Michalovce a 
Košice, Prešov sa rozhodol pre účasť vo WHIL, čo je v postupovej hierarchii absolútny prece-
dens, alebo míľový skok z najvyššej súťaže dorasteniek až do interligy žien. Spoza rieky Moravy 
sa tentoraz predstaví sedem klubov, keď z lanského zloženia bude chýbať len TJ Házená Jin-
dřichov Hradec. Takisto ako v uplynulom ročníku bude mať teda interliga dvanásť účastníkov, 
zmenil sa len počet družstiev z jednotlivých krajín. Na aktíve klubov WHIL v Brne (23. júna) vy-
žrebovali aj novú sezónu. V 1. kole interligy 2014/2015, ktoré je na programe v tretí septembro-
vý víkend (20.-21.9), zavíta obhajca celkového prvenstva a zároveň slovenský šampión Iuventa 
Michalovce do Partizánskeho.

 Dvojice 1. kola 13. ročníka spoločnej česko-slovenskej súťaže v hádzanej žien WHIL (20.-
21.9.): HK Slávia Partizánske – Iuventa Michalovce, DHC Sokol Poruba – DHC Slavia Praha, 
HK Slovan Duslo Šaľa – DHK Zora Olomou, Handball Club Zlín – TJ Sokol Písek, ŠKP Piccard Se-
nec – DHK Baník Most a HC Veselí nad Moravou – Bemaco ŠŠK SLŠ Prešov. (mp, zdroj: szh)

Stanislav Korytár víťazne
Seriál Slovenského autokrosového pohára sa z Veľkých Uheriec presunul do Môlče, kde pokračo-
val druhým podujatím. Na štarte opäť nechýbali ani pretekári z okresu Partizánske. Divízia H2 sa 
stala záležitosťou Stanislava Korytára (VW Polo) zo Šimonovian, ktorý sa vo finále okrem súpe-
rov dokázal najlepšie vysporiadať aj s lejakom. Ten viacerým jazdcom narobil poriadne kompliká-
cie a niektorí z nich sa ocitli aj mimo trate. Víťazstvo si odniesol práve Korytár, ktorý sedem finá-
lových okruhov zvládol systémom štart – cieľ. Druhý prešiel cieľom Michal Vačko (Opel Corsa) z 
Malých Uheriec, tretí skončil Jozef Machovič (WV Golf 2) z Krupiny a so štvrtým miestom sa musel 
uspokojiť líder aktuálneho poradia Branislav Adamik (Opel Kadet) z Partizánskeho. Finále divízie 
juniorov H4, v ktorom bolo v úvode veľmi tesno, výborne rozbehol Partizánčan Andrej Turanský 
(Honda Civic). Mal však smolu, keď tentoraz dostal defekt na pravé predné koleso a z prvej priečky 
klesol na piatu. Cieľovú šachovnicu tak uvidel prvý Kristián Šuhajda z Veľkých Uheriec a druhá v 
poradí dojazdila do cieľa jediná zástupkyňa ženského pohlavia v štartovom poli Lucia Kasalová 
(Mitsubishi Colt) z Malých Uheriec. Po diskvalifikácii za údajné predbiehanie počas žltých vlajok 
však klesla na tretí stupienok, keď sa pred ňu dostal domáci jazdec Adam Latinák (Honda Civic). 
Štvrtý skončil Topoľčanec Simon Hodál (VW Golf 2) a šiesta priečka patrila Slavomírovi Korytá-
rovi (Renault Clip) zo Šimonovian. Po dvoch kolách je so ziskom 35 bodov v čele divízie juniorov 
Kristián Šuhajda s trojbodovým náskokom pred druhou Luciou Kasalovou. mp

Motoclub Veľké Uherce 
oslavuje polstoročie!

Motoclub Veľké Uherce oslavuje v tomto roku päťdesiat rokov od svojho založenia. Základná orga-
nizácia začala pracovať v oblasti motoristického športu pod hlavičkou bývalého Zväzarmu už v roku 
1964. Najprv to bolo organizovanie jázd zručnosti pre  občanov Veľkých Uheriec, neskôr aj okresu 
Topoľčany, ktoré prebiehali na bývalom futbalovom ihrisku. V rokoch 1965 – 1967 sa Milan Jedinák 
spolu s Jánom Plaškom z Partizánskeho zúčastňovali majstrovstiev Európy v motokárach. O rok ne-
skôr začala skupina nadšencov snívať o usporiadaní motokrosových pretekov. Koncom šesťdesia-
tych rokov sa vybudovala v lokalite Černáková motocrossová dráha, kde sa hneď v roku 1969 konali 
oblastné terénne preteky motocyklov v triedach 50 a 150 ccm a mnoho ďalších podujatí. Od roku 
1973 až do 1984 bola trať Černáková každoročne dejiskom motokrosových majstrovstiev Slovenska 
v triedach 250 a 500 ccm. Po neskorších problémoch s financiami zostal areál načas nevyužívaný. 
Obrat nastal v roku 1987, kedy pod vedením Jozefa Jedináka, ktorý sa z Prievidze vrátil do Veľkých 
Uheriec, skupina ľudí zapálených pre tento šport znovu ,,ožila“ a vybudovala nový areál nad obcou 
v lokalite Vinohrad. Prvým podujatím v novom areáli boli majstrovstvá Západoslovenského kraja v 
motokrose. V rokoch 1991 a 1992 hostili Veľké Uherce majstrovstvá Slovenska v triedach 250 a 500 
ccm. Rok 1991 bol spätý aj so sústredením žiakov a nádejí ČSSR v areáli Vinohrad, ktoré ukončili pre-
teky v triedach 85 a 125 ccm. V roku 1993 sa po prvý raz jazdili majstrovstvá ČSSR v kubatúre 125 
ccm a o rok neskôr zažila premiéru trieda SAID 700 ccm za účasti slovenských českých a maďarských 
jazdcov. Aj zásluhou už zosnulého vtedajšieho prezidenta SMF Pavla Almášiho sa na trati Vinohrad 
uskutočnilii v roku 1995 po prvý raz majstrovstvá Európy v triede 125 ccm a o dva roky neskôr sa 
vo Veľkých Uherciach dokonca konali preteky zo seriálu majstrovstiev sveta v rovnakej kubatúre, 
čo bol doterajší vrchol činnosti Motoclubu. Motokrosové majstrovstvá Európy zavítali do Veľkých 
Uheriec ešte trikrát – v rokoch 1998, 1999 a naposledy v roku 2012. Na trati Vinohrady uzrela svetlo 
sveta štartovacia rampa na elektrické automatické spúšťanie, čo bola svetová rarita a dodnes nie je 
vymyslený lepší systém štartovania pretekárov.
Za vybudovaním areálu Vinohrad a organizovaním pretekov v motokrose a neskôr aj v autokrose i 
v endurocrosse stojí množstvo nadšencov: Jozef Jedinák, Milan Jedinák, Štefan Repa, Stanislav Sú-
lovský, Jozef Hrčka, Anton Foltán, Anton Tóth, Jozef Seidl, Rudolf Hronkovič, Štefan Rybár, Dušan 
Žuchovský, Peter Kováč, Anton Plandora, Vojtech Korec, Jozef Klimant, Jozef Kmeť, Jozef Halaška, 
Jozef Volárik, Miroslav Beliansky, Zdeno Síkora, Ján Pšenko, Michal Minárik a mnoho ďalších, ako 
aj Obec Veľké Uherce, JRD – terajšie Družstvo Podielnikov Veľké Uherce, hasiči, traťoví komisári... V 
roku 2011 prešiel výbor Motoclubu Veľké Uherce personálnou zmenou na podnet terajšieho pred-
sedu Jozefa Foltána. Ten do klubu vniesol novú víziu fungovania a priniesol so sebou aj nových, 
prevažne mladých členov výboru. V súčasnosti Motoclub funguje v nasledovnom zložení – pred-
seda: Jozef Foltán, podpredseda: Jozef Jedinák, tajomník: Ján Kudlák, propagácia: Michal Marcinko, 
hospodárka: Darina Meliorisová a členovia: Andrej Bárta a Tibor Oršula. V aktuálnom roku osláv sa 
na trati Vinohrady organizovali už dve podujatia – po aprílovom endurocrosse to v máji boli majs-
trovstvá Zóny strednej Európy a majstrovstvá Slovenskej republiky v autokrose a zároveň Slovenský 
autokrosový pohár. Tretím tohtoročným podujatím vo Veľkých Uherciach budú v nedeľu 6. júla me-
dzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky v motokrose v kategóriách MX85, MX junior, MX2, 
MX1 a MX4. Podujatie s tradičným adrenalínom bude sprevádzať slávnostné dekorovanie bývalých 
členov organizácie vyznamenaniami pri príležitosti 50. výročia jej založenia. A nebudú chýbať ani 
rôzne detské atrakcie. Obyvatelia Veľkých Uheriec majú vstupné zadarmo.   mp

Môžeme smelo tvrdiť, že hádzanárske družstvo žien HK Slávia Partizánske má za sebou úspeš-
nú sezónu. V Slovenskom pohári sa slávistkám síce nepodarilo obhájiť vlaňajší triumf, no v his-
tórii účinkovania v medzinárodnej česko-slovenskej lige WHIL obsadili skvelú štvrtú priečku. 
Pred Partizánske sa vtesnali len víťazná Iuventa Michalovce, druhá Slavia Praha a bronzový 
Baník Most. Navyše, režisérka hry Slávie Klaudia Michnová bola so 143 gólmi treťou najlep-
šou kanonierkou WHIL, a to ju počas sezóny sužovali problémy s chrbtom. V národnom play-
off nádeje Slávie na postup do finále zahatala v semifinále opäť Šaľa. Obhajoba vlaňajšieho 
striebra proti nevýraznému Sencu bola vzhľadom na kvality hráčskeho kádra už viac-menej 
očakávanou povinnosťou. Uplynulú sezónu sme bilancovali s trénerom družstva žien HK Slá-
via Petrom Olšavským (na foto).


