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Lahodná potrava 
pre dušu

„

Horké korienky,
sladké ovocie

Reč je o vzdelávaní, ktoré kvitne 
v každom veku, aj seniorskom na 
Univerzite tretieho veku

Na sever,
či na juh?

Po akej dovolenke bažíte? Trávite ju radšej 
na horách, či pri mori? – znela anketová 
otázka Tempa

Roky strachu
a neistoty

Spomienky na manžela, novinára Milana 
Lošonského odkrýva trinásta komnata 
Magdy Lošonskej

Partizánske 
má majstra sveta!

Odchovanec ŠK Harvard Tomáš Hirkala 
získal zlato so slovenskou hokejbalovou 
reprezentáciou juniorov

s.4

DO STREDY VO VYSIELANÍ

Horká, mliečna, tmavá, 
biela..., asi každý má tú svoju 
obľúbenú. Maškrta a dar-
ček, ktorým prejavujeme 
náklonnosť, radosť, alebo ho 
darujeme za odmenu. Známe 
„obaľovanie nervov“ má 
dokonca aj svoj vedecký 
podklad. V 19. storočí ju 
predávali v lekárni. „Potrava 
pre dušu“, ako ju lekárnici v tej 
dobe nazývali, má upoko-
jujúce účinky na psychiku. 
Jej zloženie zvyšuje hladinu 
hormónu šťastia – serotonínu. 
Veď videli ste niekedy niekoho 
sa mračiť, keď jedol čokoládu? 
Pôsobí na pozitívne myslenie 
a tiež na sústredenie. Obsahuje 
totiž horčík a ten podporuje 
činnosť mozgu. Americkí 
zubári tvrdia, že flour a tanín 
v čokoláde chránia zuby... 
V tomto prípade asi ide hlavne 
o verzie s nižším obsahom 
cukru. Antioxidanty môžeme 
dostať do svojho tela aj vtedy, 
keď si doprajeme toto sladké 
pokušenie. No a ženy, ktoré 
jedli čokoládu počas tehoten-
stva, mali šťastnejšie bábätká. 
Čokoláda je pokušením a ako-
by nás niekedy oslobodila. Tak 
ako hrdinov malého mestečka 
v románe Joanne Harrisovej. 
Začína sa obdobie oddy-
chu, prázdniny, dovolenky. 
Vyčerpaní z práce a často aj 
v časovom strese hľadáme 
relax. Doprajte si oddych ako 
„potravu pre dušu“ a k tomu 
možno kúsok čokolády, aby 
ste s úsmevom a pozitívnym 
myslením prežili skvelé dovo-
lenkové chvíle.

OD STREDY VO VYSIELANÍ

Viac 
sa dočítate na s.7

s.6s.3

Už je to tu!
Dovolenka. Čas, kedy 
redakčný kolektív aspoň 
na chvíľu zabudne, aký je 
deň v týždni – distribučný 
pondelok, televízna 
uzávierková streda, či 
nedeľný nočný �niš na 
športových stranách... 
Strasieme z pliec stres a 
necháme si ich pohládzať 
vitamínom Dé. Od 
8. do 22. júla nás teda 
v redakcii nehľadajte, 
bude zatvorená. Radi 
vás pookriatí na tele a 
hlavne na duchu privítame 
v stredu 23. júla. Po 
redakčnej dovolenke 
vyjde Tempo v pondelok 
28. júla. Oddychovať bude 
aj vysielanie Mestskej 
televízie Partizánske. Od 
16. do 30. júla sa môžete v 
archívnych vydaniach vrátiť 
k udalostiam uplynulého 
polroka.
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TROJE DVOJČATÁ, a sú to dievčatá!

s.16

Sobota 5. júla patrila oslave dňa príchodu vierozvestcov 
sv. Cyrila a Metoda. Túto udalosť pripomínajú po celom 
Slovensku folklórne festivaly so slovanskou tematikou. 
Jedným z nich bol aj SLAVICA FEST v Partizánskom. 

Šiesty ročník medzinárodného 
folklórneho festivalu tentoraz 
naozaj  bez ostychu pokazilo 
počasie. Prišli len skutoční mi-
lovníci folklóru a tí, čo to nemali 
ďaleko do Parku Jana Antonína 
Baťu. Pre pár desiatok očí sa 
však hralo ako odušu. Muzikan-
ti dokázali svoju profesionalitu 
a lásku k folklóru, ktorá je sil-
nejšia ako sklamanie z nízkej 
účasti a nepriaznivého poča-
sia. Vystúpenie súboru Mladý 
heligón z Oravy okrem iného 
ukázalo šikovné prsty len 9-roč-
ného heligonkára. Na tomto ná-
stroji sa začal učiť už v šiestich 
rokoch. Zdá sa teda, že na moti-
váciu k hudbe nie je nikdy sko-
ro. A navyše nám prezradil, že 
baby na to „letia“. Niečo o tom 

vie aj vedúci súboru Miroslav 
Tropek, ktorý vlastne pokračuje 
v hudobnom dedičstve svojho 
otca. Ako nám povedal, má am-
bície rozšíriť povedomie o tomto 
skvelom nástroji, s ktorým „mô-
žete rovnako dobre zahrať pri 
ohni, ako aj na svadbe.“ Po zá-
verečnej piesni goralského cha-
rakteru prišlo ďalšie prekvape-
nie. Súbor Teremok z Ruska (na 
foto) predstavil viac ako len pár 
tónov z balalajky. V podaní se-
demčlenného zoskupenia sa ro-
zleteli hravé a temperamentné 
melódie v podaní netradičných 
nástrojov. Klasika, ale i uprave-
né verzie moderných piesní, aj 
to patrilo k sobotňajšiemu slo-
vanskému popoludniu. Skrátka, 
to, čo predviedli, bolo ako ušité 

k názvu ich kapely. Ozaj, viete, 
čo vlastne znamená Teremok? 
V Rusku sa tým myslí malý roz-
právkový domček plný všako-
vakých postavičiek. Ako o sebe 
s úsmevom prezradila vedúca 
súboru, aj oni sú taká zostavička 

všehochutí. S typickým ruským 
šarmom ukončili predstavenie, 
ktoré si vyslúžilo síce silný po-
tlesk, ale už len hŕstky fanúši-
kov v daždi. Paradoxne, hneď 
po ukončení programu prestalo 
pršať...   Foto a text: dl

Muzikantom lialo do taktu ako z krhly
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   Mestská polícia v Partizánskom
  od 25. júna do 2. júla

HASIČI V AKCII

l V pokračovaní nezákonnej 
činnosti – umývaní motoro-
vého vozidla saponátmi na 
Februárovej ulici zabránila 
občanovi mestská polícia 
25. júna. V ten istý deň o 
22.45 h rušila obyvateľov 
žijúcich na tejto ulici hlučná 
rodinná oslava, ktorá sa 
konala v jednej z prevádzok 
na Februárovej ulici. MsP na 
správanie upozornila náv-
števníkov i personál. V ne-
skorých večerných hodinách 
26. júna sa rozhodli oslavovať 
narodeniny v objekte Mater-
skej školy na Obuvníckej ulici 
štyria mladiství. Po napo-
menutí ich odtiaľ vykázala 
hliadka mestskej polície. 
Z Ulice Janka Kráľa vykázala 
1. júna troch mladých mužov 
rušiacich nočný pokoj, 2. 
júna o 03.46 h rušil nočný po-
koj vodič motorového vozidla 
z Banskej Bystrice, ktorý si 
pri pohostinstve na Štrkovci 
púšťal hudbu. Keď ho hliadka 
napomenula, svoje konanie 
odôvodnil prinajmenšom 
kuriózne - že pil a čaká, kým 
bude triezvy... MsP preverila 
jeho prítomnosť na uvede-
nom mieste v nezvyčajnom 
čase lustráciou.

l Dňa 27. júna vyriešila MsP 
susedské spory v dome č. 1029 
na Veľkej okružnej, 28. júna vo 
večerných hodinách preverila 
situáciu na súkromnom pozemku 
na Puškinovej ulici. Občan na 
svojom pozemku založil oheň, 
ktorý mal údajne ohroziť majetok 
jeho suseda. 

l Poctivý nálezca R. J. 
z Brestovian priniesol na 
oddelenie MsP peňaženku 
s finančnou hotovosťou 83 € 
a s osobnými dokladmi. Veci 
boli vrátené majiteľovi.

l MsP pomocou kamerového 
systému spozorovala neznáme 
osoby vynášajúce z domu na 
námestí nábytok s úmyslom 
umiestniť ho ku kontajnerom. Ich 
úmysel prekazila MsP preverením 
osoby zodpovednej za nelegál-
nu skládku. Dotyčný sľúbil, že 
veci z verejného priestranstva 
odstráni.

l Mestská polícia preverila 
28. júna telefonické ozná-
menie o pohybe motorového 

vozidla na sídlisku Šípok. 
Vodič hlučným spôsobom 
informoval obyvateľov 
o výkupe starých autoba-
térií, obrazov a iných vecí. 
V čase preverovania sa už 
vozidlo po sídlisku nepo-
hybovalo, hliadka po ňom 
pátrala a vodiča zo Zlatých 
Klasov zadržala na čerpa-
cej stanici. Nakoľko nemal 
povolenie k vykonávaniu 
takejto činnosti a na území 
mesta ju vykonával nelegál-
ne, MsP ho po napomenutí 
v zmysle VZN č. 2/2009 
vykázala z mesta. V uvede-
ný deň vykázala  aj štyroch 
mladých ľudí vo veku od 19 
do 24 rokov, dvoch z Pa-
žite, spred prevádzky na 
Malej okružnej, kde skákali 
po stánkoch. Z vestibulu 
železničnej stanice vykázala 
v skorých ranných hodinách 
29. júna nevhodne sa sprá-
vajúceho 23-ročného muža 
z Veľkých Bielic, 2. júna 
z tohto priestoru odviedla 
48-ročného muža, ktorý tam 
fajčil a ani po upozornení ne-
rešpektoval výzvy verejného 
činiteľa. Na oddelení MsP 
mu bola uložená bloková 
pokuta vo výške 33 €. Jeho 
bezdôvodné správanie bude 
mať „dohru“ na oddelení 
OO PZ. 

l Interiér taxíka znečistil krvá-
caním z nosa jeden zo zákazní-
kov. Keďže odmietal návrh na 
náhradu škody, do sporu zasiahla 
MsP. Po napomenutí sa zákazník 
s taxikárom dohodol na úhrade 
škody.

l Dňa 29. júna odchytila 
MsP na Malej okružnej šte-
ňa, na druhý deň vlčiaka na 
Dolnej ulici a šteňa v objekte 
domova dôchodcov. Ďalších 
dvoch túlavých psov odchyti-
la 2. júna v Malých Bieliciach 
pri hvezdárni a na Makaren-
kovej ulici. Psov umiestnila 
do útulku.

l MsP 2. júna preverila ozná-
menie o užívaní drog v blízkosti 
panoramatického kina. Na mieste 
hliadka zadržala dvoch mužov vo 
veku 24 a 34 rokov a k prípadu 
privolala štátnu políciu, ktorá si 
vec prevzala.

 Spracovala: Mária Rapková

Naše školstvo dve desaťročia neakceptovalo potreby trhu práce a z mnohých ab-
solventov škôl sa stávajú nezamestnaní. Je priam nevyhnutnosťou zaoberať sa týmto 
pretrvávajúcim problémom komplexne. Preto je chvályhodné, že v súčasnosti sa ko-
nečne začína riešiť problematika vzdelávacieho systému a jeho duálnosti vo vzťahu 
k potrebám trhu práce. Nemá zmysel vzdelávať žiakov v odboroch, po absolvovaní 
ktorých nemajú reálnu šancu sa zamestnať. Prípadne ju majú iba veľmi malú. A, nao-
pak, zamestnávateľom chýbajú kvali�kovaní výrobní pracovníci. 

Rekvali�kačné 
kurzy

Aj keď rekvalifikačné progra-
my úradu práce nemôžu plne 
nahrádzať riadnu odbornú 
výučbu na školách, zohrávajú 
významnú úlohu v pomoci ne-
zamestnaným pri vstupe alebo 
návrate na pracovný trh. 
Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny Partizánske využil 
možnosť implementácie aktív-
nych opatrení prostredníctvom 
financovania z prostriedkov 
Európskeho sociálneho fondu 
a v rámci Národného projektu 
NP III-2/A a NP III-2/B pri-
pravil deväť vlastných projek-
tov zameraných na vzdelávanie 

a prípravu pre trh práce pre 
179 uchádzačov o zamestna-
nie. V období od marca do 
mája 2014 odbor služieb 
zamestnanosti realizoval 
štyri rekvalifikačné kur-
zy pre 85 uchádzačov bez 
znevýhodnenia a päť kur-
zov pre 94 uchádzačov so 
znevýhodnením. Pre obidve 
kategórie účastníkov boli pri-
pravené kurzy v tematických 
oblastiach: Základný kurz zvá-
rania v ochrannej atmosfére 
taviacou sa elektródou Z-M1, 
Obsluha vysokozdvižného vo-
zíka a SBS – skúška odbornej 
spôsobilosti typu S. Navyše, 
pre skupinu uchádzačov bez 
znevýhodnenia sa uskutočnilo 

vzdelávanie pod názvom Pra-
covník v obchode – práca s re-
gistračnou pokladňou a uchá-
dzači so znevýhodnením boli 
zaradení do ďalších dvoch kur-
zov, a to: Odborná príprava zá-
ujemcov o prácu v samospráve 
a Manikúra – pedikúra. 

Uľahčený návrat 
do práce

Pozitívnym faktom tohtoroč-
ných rekvalifikácií je skutoč-
nosť, že frekventanti viacerých 
kurzov mali možnosť získania 
zamestnania hneď po úspeš-
nom absolvovaní kurzov. Pra-
covné príležitosti im ponúkli 
obchodné reťazce, u ktorých 

uchádzači vykonávali prax, 
traja zamestnávatelia z oblasti 
strojárskej výroby a ďalšie po-
nuky pracovných miest boli za-
bezpečené formou výberových 
konaní.   
V rámci vzdelávania a prípra-
vy primárnym cieľom Úradu 
práce Partizánske bolo po-
skytnutie pomoci uchádzačom 
pri zmene kvalifikácie, a tým 
im uľahčiť návrat na pracovný 
trh. Už po necelom mesiaci po 
ukončení kurzov sa ukazuje, že 
realizácia vzdelávania má zmy-
sel. Z predbežných údajov je 
vidieť pomerne vysokú úspeš-
nosť, napríklad, rekvalifikovaní 
zvárači zo skupiny znevýhod-
nených uchádzačov vykazu-
jú 37,5-percentnú úspešnosť 
umiestnenia sa na trhu práce 
a u rekvalifikovaných pracovní-
kov obchodu zo skupiny uchá-
dzačov bez znevýhodnenia bola 
zatiaľ zaznamenaná 30-per-
centná úspešnosť.   
 Iveta Duchoňová, 
 hovorkyňa ÚPSVaR Partizánske

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske informuje

Vzdelávanie – účinná príprava pre trh práce

Prázdniny sa začali pre mnohých študentov zbalením 
batoha a hybaj na vandrovku spoznávať svet! Ale aj na 
vandrovku za zárobkom. Veď vysokoškolské štúdium 
nie je dnes vôbec lacný „špás“ a každá koruna je dob-
rá. No ale, aby sme boli aktuálni, známu skratku KKD 
nahradila KED – každé euro dobré. Na vlastnej koži si 
môžu vyskúšať, ako si treba každé euro zaslúžiť. Majú 
študenti vo svojom najbližšom okolí vôbec príležitosť na 
brigádu? Redakcia oslovila niekoľkých zamestnávate-
ľov, a tu je výsledok sondy.

NOVESTA (bývalý gumáren-
ský závod ZDA Partizánske) 
– najväčší zamestnávateľ v re-
gióne, ktorý v minulých rokoch 
rád posilnil výrobné dielne o 
brigádujúcich študentov, tento 
rok o túto výpomoc nestojí. Vy-
stačí si s vlastnými kapacitami.

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA 
PARTIZÁNSKE – zamestná-
vajú počas prázdnin brigád-
nikov na Kúpalisku Dúha. Ide 
zhruba o 40 zamestnancov, z 
ktorých až 25 tvoria práve štu-
denti. Podľa slov správcu Du-
šana Šlosára, všetky posty sú 
však dávno obsadené, pretože 
študenti na brigádu pamä-

tajú v dostatočnom časovom 
predstihu. Väčšina z brigád-
nikov, ktorí už na kúpalisku 
zarezávajú, sa osvedčili už v 
minulých rokoch. Všetkých 
záujemcov nemohli uspokojiť, 
no pri výpadku sa z databázy 
priebežne dopĺňajú.

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH 
VECÍ A RODINY PARTIZÁN-
SKE – podľa informácie hovor-
kyne úradu Ivety Duchoňovej, 
v týchto dňoch neoslovil úrad 
žiadny zamestnávateľ, respek-
tíve úrad neeviduje požiadavku 
na zamestnanie brigádnikov – 
študentov počas letných prázd-
nin.

HONEYWELL v Partizánskom 
momentálne brigádnikov na 
výpomoc nepriberá. Situácia 
sa však môže v závislosti od 
výroby kedykoľvek počas leta 
meniť. Teraz firma obsadzuje-
len pozície  na trvalý pracov-
ný pomer. Avšak uchádzačov 
o brigádu evidujú pre prípad 
potreby.

Ak ste zostali doma bez bri-
gádnickej či cestovateľskej prí-
ležitosti, je tu ešte jedna mož-
nosť – brigádovať, ale celkom 
nezištne. Napríklad v útulku v 
Partizánskom, pri futbalovom 
ihrisku TJ Slovan Šimonova-
ny. Vítaní ste tu každý víkend 
a vaša pomoc pri venčení 
psích nalezencov.  (bab)

KED – každé euro dobré...

Pri požiari, aj pri „kotrmelcoch“ na cestách
Záver týždňa pred prázdninami mal v podmienkach Hasičského a 
záchranného zboru v Partizánskom podobu zásahov pre záchra-
nu ľudských životov, ochranu prírody i materiálnych hodnôt. Po 
nočnom výjazde 27. júna hodinu po polnoci do Nedanoviec, kde 
zasahovali pri úniku oleja z transformátora, boli pár minút pred 
siedmou hodinou ráno privolaní k požiaru v areáli bývalých ZDA 
Partizánske. Skratom v elektrickom rozvode 400 kW sa zranil 
jeden pracovník, ktorý bol s rozsiahlymi popáleninami transpor-
tovaný vrtuľníkom do ružinovskej nemocnice v Bratislave. Pri 
dopravných nehodách zasahovali hasiči a záchranári 28. júna po 
17. hodine za Ješkovou Vsou (na foto HaZZ), kde sa pri zrážke 
dvoch vozidiel zranil jeden človek. Za Nedanovcami 29. júna po 
18. hodine vyletelo vozidlo z cesty a vodič s ním skončil v poli na 
streche. Našťastie bez zranení. (bab)

Jediným bodom V. zasadnutia 
Zastupiteľstva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja 23. júna 
bol Návrh na refinancovanie 
existujúcich úverov, vyvolaný 
zmenou zákona č. 291/2002 Z. z. 
o Štátnej pokladnici a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 
Novela uvedeného zákona pri-
kazuje vyšším územným celkom 
a ich rozpočtovým a príspevkovým 
organizáciám viesť všetky účty 
výlučne v Štátnej pokladnici (ŠP), 
okrem účtu, na ktorom je vedený 
úver a ktorého zriadenie alebo ve-

denie je podmienkou úverového 
vzťahu. 

Trenčiansky samosprávny kraj 
prešiel do systému Štátnej pok-
ladnice 1.6.2014. Tento zákonom 
vynútený prechod TSK z komerč-
ných bánk do ŠP neumožňuje 
plniť všetky podmienky z úvero-
vých zmlúv, a preto začal hľadať 
možnosti refinancovania svo-
jich úverov jedným peňažným 
ústavom.  Najlepšie podmienky 
v rámci výberového konania, kto-
ré sa realizovalo formou priesku-
mu trhu a následne verejným 
obstarávaním, predložila Česko-

slovenská obchodná banka, a.s. 
Akceptujúc novonastavené 
osobitosti v úverovej oblas-
ti pre TSK umožňuje ČSOB 
prefinancovať úver vo výške 
istiny 56 051 295,34 eur. Cel-
ková úverová angažovanosť 
TSK k 30.5.2014 v rámci troch 
úverových obchodov predsta-
vuje výšku 55 032 170,17 eur. 

„Prefinancovanie troch úverov 
bude mať priaznivý dopad na 
zníženie úrokových výdavkov,“ 
zdôraznil predseda TSK Jaroslav 
Baška. „Z titulu zníženia úroko-
vej marže a poplatku za správu 

úveru dôjde k zníženiu výdavkov 
približne o 152 tisíc eur ročne 
oproti terajšiemu stavu. Vytvore-
nú rezervu chceme využiť na spo-
lufinancovanie projektov z EÚ, 
ktorých zásobník práve pripra-
vujeme.“

Okrem zníženia úrokovej sadz-
by nová úverová zmluva umožňuje 
predčasné splatenie istiny bez po-
platku, počas celej doby poskytnu-
tia úveru nie je možná akákoľvek 
zmena marže. Za správu nebude 
účtovaný poplatok.

Poslanci TSK prijatie úveru od 
ČSOB schválili.   (vh)

TSK o pre�nancovaní úverov
Ilustračné foto: archív redakcie
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Z POLICAJNÉHO ZÁPISNÍKA

Mestský úrad
Hlavne kvôli prázdninového a dovolenkovému obdobiu sú v 
čase od 1. júla do 31. augusta zmenené úradné hodiny Mestské-
ho úradu v Partizánskom. Svoje záležitosti vybavíte na magis-
tráte v tomto čase:

Pondelok od 6.30  do 14.00 h
Utorok od 6.30  do  14.00 h
Streda od 6.30 do  15.30 h
Štvrtok od 6.30 do  14.00 h

Správa majetku mesta
Správa majetku mesta, n. o., Partizánske, sídliaca na Ulici 
29. augusta 1191/51, oznamuje svojim klientom ako správca 
bytov a nebytových priestorov zmenu pracovnej doby. Počas 
mesiacov júla a augusta si svoje záležitosti vybavíte od 
6.00 do 14.00 h. Pohotovostná služba a stránkové dni zostá-
vajú nezmenené.

Mestská umelecká agentúra
Zmenenú pracovnú dobu má počas letných mesiacov aj 
Mestská umelecká agentúra v Partizánskom. V júli a augus-
te zastihnete jej zamestnancov v dome kultúry od 6.00 
do 14.00 h, no budova domu kultúry bude otvorená 
až do 18.00 h.

Mestská knižnica
Obozretní by mali byť aj návštevníci mestskej knižnice. 
Tá bude počas dvoch letných mesiacov otvorená iba v pra-
covných dňoch, a to od 8.00 do 15.00 h. Počas čerpania 
dovolenky jej zamestnancov v dňoch od 28. júla do 8. au-
gusta bude knižnica zatvorená.

ZMENY PRACOVNEJ DOBY

KAUZA KRÁLIK
Obvineniu z prečinu krádeže čelí od 30. júna 25-ročný Martinčan. 
V marci tohto roku vnikol do oploteného areálu záhradkárskej osa-
dy v Bánovciach nad Bebravou, kde vylomil petlice na zajačníku 
a odcudzil štyroch králikov. Zvieratá usmrtil a odhodil voľne do trá-
vy. Majiteľovi spôsobil škodu vo výške 200 eur, za čo mu v prípade 
dokázania viny hrozí trest odňatia slobody až na dva roky. 
 KR PZ v Trenčíne

Študujte v každom veku!
Vzdelanie má horké korienky, ale sladké ovocie. A nie je tajomstvo, že chuť vzdelávať 
sa kvitne v každom veku. Dôkazom toho sú aj seniori, ktorí po troch rokoch ukončili 
štúdium v Partizánskom na Univerzite tretieho veku patriacej pod Ústav sv. Cyrila a 
Metoda Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave.

Na slávnostnej promócii v 
piatok 27. júna si v Panorama-
tickom kine oficiálne prevzali 
doklady o absolvovaní štúdia v 
študijnom odbore sociálna prá-
ca. Mnohí z nich sa pýšia vyso-
koškolskými diplomami, no ani 
po rokoch neváhali opäť zasad-
núť do školských lavíc, aby si 
svoj vedomostný obzor rozšírili. 
Iní v mladosti na štúdium nema-
li príležitosti alebo čas, a preto 
dobiehajú zameškané. Nehovo-
rí sa nadarmo, že čo sa človek 
naučí, to mu nikto nezoberie. 
Univerzita tretieho veku ponúka 
štúdium pre všetkých záujem-
cov, ktorí spĺňajú stanovenú 
vekovú hranicu a  majú ukon-
čené minimálne stredoškolské 
vzdelanie. Prednášky sú zame-
rané nielen na oblasť sociálnej 
práce, ale aj sociológie, sociál-
nej politiky, verejnej správy či 

iné odborné predmety. „Získali 
sme množstvo zaujímavých po-
znatkov a ďalšie sme si oživili v 
pamäti,“ prezradil čerstvý absol-
vent Dušan Marek v odpovedi na 

otázku, čo mu dalo štúdium na 
Univerzite tretieho veku. „Štú-
dium bolo príležitosťou spo-
znať nových ľudí, vytvoriť nové 
priateľstvá a zároveň verím, že 

to, čo sme získali, sa nám poda-
rí využiť pri našej práci,“ doda-
la s úsmevom Zdenka Bujnová. 
Tohtoroční absolventi Univerzi-
ty tretieho veku v Partizánskom 
boli zároveň prvými absolvent-
mi, ktorí ju úspešne ukončili. 
Práve pred tromi rokmi vznikla 
iniciatíva na vytvorenie inštitú-
cie, ktorá by poskytovala ľuďom 
v seniorskom veku možnosti 
vzdelávania a byť aktívnymi vo 
vyššom veku aj v tejto sfére. 
Snahu seniorov počas štúdia na 
Univerzite tretieho veku oce-
nil vedúci Ústavu sv. Cyrila a 
Metoda v Partizánskom Michal 
Valach: „Oceňujem ich prístup, 
ľudské vlastnosti a najmä ich 
entuziazmus, radosť, ktorú pre-
ukázali zo vzdelávania sa.“ 

Diplomy čakali v tento deň 
aj na absolventov bakalár-
skeho a magisterského štú-
dia v odbore sociálna práca. 
Zastúpenie študentov bakalárov, 
magistrov a seniorov potvrdzu-
je, že záujem o štúdium majú 
stále rôzne vekové kategórie.

 Sandra Čaprnková

Foto: Katarína Komžíková

Bude počasie k poľnohospodárom milosrdné?
Pre jedných čas prázdnin a dovoleniek, pre druhých obdobie najvyššieho nasadenia v práci. To je podoba poľno-
hospodárskeho leta. Zavítalo už aj do chotárov v našom regióne a redakcia sa zaujímala, ako sa žatva rozbehla.

Alena Gubanová, hlavná agronómka Poľnohospodár-
skeho družstva podielnikov vo Veľkých Uherciach: 
„Začiatok žatvy na poliach nášho družstva oddialili dve veľké 
búrky a ich následok – 63 mm vlahy. Búrku v nedeľu 29. júna 
sprevádzal aj silný vietor, a časť obilnín, ktoré sa ukazovali 
vo veľmi dobrej kondícii, poľahlo. Vplyvom teplého priebe-
hu zimy dozrievajú oziminy skôr ako vlani,  začiatok žatvy 
sa urýchli o týždeň, prvé repky sme začali kosiť 4. a 5. júla. 
Tým sa otvorila žatva, ktorá sa vlani začínala 11. júla. Potom 
budú nasledovať jarné jačmene a ozimná pšenica. Dúfame, 
že spomínané búrky neznížili kvalitu sladovníckeho jačmeňa 
a potravinovej pšenice.“

Ivan Šmatlák, predseda Poľnohospodárskeho družstva Chy-
norany: „V tomto žatevnom roku nás čaká zber z plochy 1671 ha, 
z toho 319 ha repky ozimnej, 72 ha hrachu a 1280 ha hustosiatych 
obilnín. So zberom sme začali o niečo skôr ako zvyčajne, 23. júna. 
Pozberali sme ozimný jačmeň z plochy 130 ha s výnosom 6,4 tony z 
hektára. Úroda bola približne rovnaká ako v roku minulom a pokiaľ 
sa nič mimoriadne nestane, môžeme podobné výsledky očakávať aj 
u ostatných ozimných plodín. Na úrode sa môže negatívne prejaviť 
nedostatok zrážok v druhej polovici mája a celého júna až do zberu, 
kedy nám spadlo iba 20 mm zrážok v šiestich dávkach. Zatiaľ ča-
káme na technologické dozrievanie plodín a ak k nám bude počasie 
milosrdné, žatvu by sme mohli ukončiť do 25. júla.“ (bab)

V Malých Uherciach 
bude veselo
Po jubilantovi, obci Veľké Uherce, si bude „na zdravie“ pripíjať obec 
Malé Uherce. Tento rok si pripomína 740. výročie prvej písomnej 
zmienky. Sprievodné oslavy budú spojené so štvrtým ročníkom 
podujatia Malouherčania, zabavme sa spolu. Naplánované sú na 
sobotu 19. júla. Miestny futbalový štadión ožije v tento deň od 
17.00 h veselosťou, muzikou a kultúrnym programom. Predsta-
via sa v ňom folkloristi zo súborov Jánošík senior z Partizánskeho 
a Husiarik z Brodzian, vystúpia i dvojica Rytmus z Oslian a hu-
dobná skupina Balatón z Partizánskeho. Súčasťou osláv bude krst 
publikácie s názvom Spomienky. Malí návštevníci sa môžu tešiť na 
atrakcie a zábavnú diskotéku, ktorá je pre nich pripravená už od 
15.00 h. Chýbať nebude tradičný guláš, občerstvenie a tombola so 
zaujímavými cenami. 

Dejepis. Pre niekoho spomienka na nudné hodiny v škole. História? To sú zaznamena-
né udalosti zo života v časoch minulých. A tie ponúkajú viac ako len dátumy a fakty. 

Kto za to vlastne môže
Žiadosť o príchod vierozvestcov 
znalých slovanské písmo nezaslal 
nik iný, ako veľkomoravské knie-
ža Rastislav. Najskôr, samozrej-
me, vypisoval do Ríma pápežovi 
Mikulášovi I. Deti v školách sa 
vždy veľmi čudujú, prečo pápež 
jeho žiadosti nevyhovel. Niekde 
sa dočítajú, že nemohol, lebo ta-
kých nemal a niekde, že nechcel, 
lebo... To by bolo nadlho, jed-
noducho bola v tom, ako ináč 
politika. Rastislavovej žiadosti 
napokon vyhovel byzantský ci-
sár Michal III. Máloktorý učiteľ 
prizná deťom, že to nebolo mož-
no celkom triezve rozhodnutie. 
Ako píše Pavol Fabian v knižke 
o dejinách Slovenska: „Cisár Mi-
chal III. bol známy tým, že celé 
noci prehýril... Niekedy bolo na 
ňom badať aj pri slávnostných 
príležitostiach, že má hlavu za-
hmlenú, čo je len veľmi decent-
né vysvetlenie jeho oficiálneho 
prívlastku Michal III. - Opilec.“ 
Nepripomína vám to niekoho?

Priniesli písmo,
 zákonník a kosti

Je jasné, že vďaka vierozvestcom 
ľud na Veľkej Morave konečne 
rozumel tomu, čo sa hovorilo v 
kostole. Bohoslužby sa totiž zača-

li sláviť v slovanskom jazyku. Vý-
znamným počinom, na ktorý sa 
zabúda, bol aj preklad zákonníka, 
ktorý, ako píše spomínaný autor, 
„ ...napríklad umožňoval nielen 
tomu, kto si zoberie za ženu svoju 
kmotru, ale aj jej samej odrezať 
nos. Pravdepodobne nezanedba-
teľnú zložku spoločnosti tvorili 
traviči, cudzoložníci a pijani, 
pretože množstvo trestov bolo 
určených práve im.“ Kto by ne-
vedel, bratia Cyril a Metod boli 
na tú dobu veľkí svetobežníci. Na 
jednej z misijných ciest objavili 
na Kryme hrob tretieho pápeža v 
poradí, ktorého dal umučiť rím-
sky cisár. Keďže bratia zrejme ve-
deli, že vždy je mať dobré pri sebe 
nejakú kosť, vzali ostatky pápeža 
Klimenta k nám. Zišla sa im však 
až na ceste do Ríma, kde ju daro-
vali novému pápežovi Hadriánovi 
II. a ten im veľmi ochotne schválil 
ich liturgický jazyk. Nepripomína 
vám to niečo?

Ách, tí barbari
Thessaloniki by ako dovolenková 
destinácia každému padla vhod. 
Aj kedysi bolo toto mesto, vtedaj-
ší Solún a rodisko vierozvestcov, 
na úrovni. Keď prišli na Veľkú 
Moravu, boli určite mierne za-
skočení. Asi ako keby prišla Kate 
Middleton na Luník IX. Prepych 

byzantských rezidencií vystrie-
dala skromná, ale úprimná po-
hostinnosť Slovanov. Keďže sa v 
škole dbá viac na politické dejiny, 
ako na predstavenie života spo-
ločnosti, deti ani netušia zvyky 
Slovanov. Tí spávali nahí, prikrý-
vali sa kožušinami a natierali sa 
maslom v hrubej vrstve. „Verili, 
že maslo chráni človeka najlep-
šie vtedy, keď sa na tele zmie-

ša s potom a špinou a stuhne v 
znamenitý ochranný pancier... 
Slovieni sa navyše aj neradi kú-
pali, lebo ako pohania verili, že 
v jazerách a riekach žije vodník, 
ktorý ich stiahne ku dnu,“ píše 
Pavol Fabian. Už si viete predsta-
viť, akú skutočnú obetu priniesli 
bratia Cyril a Metod? 

Upíri a Slovania
Dosť čudesné spojenie, ale poh-
rebné rituály môžu byť zaujíma-
vejšou súčasťou štúdia, ako by 
sa zdalo. Nielen u Slovanov boli 
nájdené hroby s neštandardným 
spôsobom pochovania. Odseknu-
té alebo prerazené hlavy, netra-
dičná poloha mŕtveho zaťažená 
bremenom alebo aspoň hrob na 
okraji pohrebiska. Kto sú títo od-
padlíci? „Mohli to byť napríklad 
cudzinci, previnilci proti záko-
nom či hendikepovaní ľudia. Ne-
sporne zaujímavejšou a populár-
nejšou rovinou je... duchovný/ 
kultový kontext, ktorý sa opiera 
o vieru v tzv. revenantov,“ (t.j. 
živých mŕtvol) píše Katarína Vá-
lová v slovenskom vedecko-popu-
lárnom časopise pre milovníkov 
histórie. Ak by ste chceli jedného 
„upíra“ vidieť, treba zájsť do Ga-
lanty, kde bol objavený hrob s 
kostrou bez hlavy. Ak sa ešte stále 
nejakému študákovi zdá, že his-
tória nestojí za to, odkazujeme, že 
vedomosti sú niekedy ako soľ nad 
zlato.  dl

Čo sa nezmestilo do učebníc? 
Naša minulosť trochu inak

Hrob kostry zaťaženej 
balvanom, slovanské sídlo 
v Modrej pri Starom Měste
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Na túto otázku ste si už mnohí odpovedali dávno pred dovolenkou či prázdninami a 
máte celkom jasno, kde strávite dni voľna. Tak ako sa mužom podľa okruhu záujmu 
zvykne hovoriť horniaci – sústrediaci sa na ženské partie smerom k dekoltu, či dolniaci, 
ktorí uprednostňujú kypré boky, tak je to aj v prípade dovolenky. Sú severania a južania. 
Prví si vyberajú miernejšie pásma dovolenkových destinácií – hory a lesy, druhí bažia 
po horúcom slnku a plážach, nekonečne šírom mori... Do ktorej kategórie patria res-
pondenti redakčnej ankety a prečo si vyberajú práve toto miesto na svoju dovolenku?

Peter Kováč, vedúci 
výroby:
„Keby som mal takú 
možnosť, strávil by som 
niekoľko dní pri mori 
a následne by som 
vyrazil do slovenských 
hôr. A prečo by som 

volil takúto dovolenku? Pobyt pri mori je 
pre mňa synonymom pasívneho oddychu 
a maximálnej pohody. Oddýchol by som 
si, vypol myseľ a vychutnával si nične-
robenie na pláži. No a hory by mi zasa 
pomohli načerpať vnútornú silu, navyše 
by som sa pokochal krásou slovenskej 
malebnej prírody.“

Marcela Rizikyová, 
majiteľka kvetinár-
stva: 
„Naša rodina jed-
noznačne uprednostňu-
je dovolenku pri mori. 
Slnko, teplo, čisté more 
a piesočné pláže nás 

lákajú aj tento rok do Chorvátska, kde si 
vždy dokážeme po celoročnom zhone naj-
lepšie oddýchnuť. Miesto pobytu meníme, 
no destinácia zostáva rovnaká, Chorvát-
sko. Veľmi sa nám páčilo na Rabe, ale aj v 
Šibeníku. Možno ešte zvážime  Taliansko. 

Uvidíme, za čo zahlasuje rodinná rada aj 
s čerstvou maturantkou. Nevyhľadávame 
aktívne dovolenky, my si len tak vylihuje-
me a oddychujeme. Túlame sa po uličkách, 
užívame si nočný chorvátsky život. A ak 
výlety, tak poznávačky do starých  meste-
čiek s romantickými kamennými uličkami. 
Chorváti sú veľmi úslužní, srdeční a 
pohostinní ľudia, a to, že sa spolu dorozu-
mieme, je tiež veľká výhoda.“ 

Ondrej Školka, 
hokejista a futbalista: 
„Cez leto dávam určite 
prednosť prímorským 
destináciám. Väčšinou 
sa s partiou vyberieme 
do Chorvátska, ale nie 
som ani proti dovolenke 

v horských oblastiach. Máme pekné hory, 
je tam pokoj a čistý vzduch, na Slovensku 
je veľa zaujímavých pamiatok. Ale cez 
leto beriem skôr to more, hory a prírodu 
radšej v zime.“

Pavol Adamec, servisný technik:
„V podstate mi je jedno, kam sa vyberie-
me. Môžu to byť hory, aj dovolenka pri 
vode, hlavne, aby manželka bola spokoj-
ná. Ona preferuje more, ja radšej chodím 
do prírody, ktorá ma vábi svojím upokoju-

júcim tichom a rekreačnou turistikou. Na 
tento rok sme sa ešte konkrétne nerozhod-
li. Máme malého tri a pol ročného syn-
čeka, takže vymyslíme niečo jednoduché, 
aby to zvládol aj on.“ 

Alena Čaprnková, 
administratívna 
pracovníčka: 
„Čo sa týka mňa 
a mojej rodiny, ne-
uprednostňujeme jeden 
typ dovolenky pred 
druhým. Či je to tu-

ristika alebo oddych pri mori, každé má 
svoje čaro. Počas niekoľkých rokov sme 
chodili cez veľkonočné sviatky na turistiku 
do Vysokých Tatier a v lete sme dovolen-
kovali najmä pri mori. No dovolenka pri 
mori pre mňa neznamená len kúpať sa 
a opaľovať na pláži. Navštevujeme okolitú 
prírodu a mestá, obdivujeme ich archi-
tektúru, zaujímame sa o históriu, kultúru 
a ľudí žijúcich v danej krajine.“ 

Jozef Božik, primátor 
mesta Partizánske:
„Priznám sa, že nie som 
ten pravý dovolenkový 
typ. Keby som mal spo-
čítať všetky dovolenky, 
ktoré som zažil počas 
života, tak by som ich 

spočítal na prstoch jednej ruky. Ak si mám 
vybrať a ísť si niekam oddýchnuť, tak pre-
ferujem príjemné prostredie horského cha-
rakteru, napr. Vysoké Tatry, alebo potom 
príjemné prostredie malebných kúpeľných 
miest na Morave. Rád oddychujem napr. aj 
doma pri dobrej knihe z oblasti histórie.“

Na sever či na juh, východ alebo západ?

Jazda s vozidlom má počas letného obdobia svoje osobi-
tosti. Vyplývajú najmä zo zvýšených nárokov na organiz-
mus počas horúcich letných dní, dlhých presunov moto-
rovými vozidlami na dovolenku a pod. V súvislosti s týmito 
okolnosťami dáva Krajský dopravný inšpektorát v Trenčíne 
vodičom niekoľko základných rád a upozornení.

 Pred jazdou na dlhšiu trasu 
sa pokúste výdatne vyspať.

 Uvedomte si riziko spojené 
s mikrospánkom v prípade dlhej 
trasy, ktorá vás čaká po celoden-
nej práci a snažte sa mu predísť.

 Urobte si po každých dvoch 
„odšoférovaných“ hodinách 
aspoň krátku, približne 
15-minútovú prestávku.

 Počas šoférovania na veľkú 
vzdialenosť sa striedajte za volan-

tom s iným vodičom, pokiaľ máte 
tú možnosť.

 Ak sa začnete cítiť unavení, 
resp. ospalí, nájdite čo naj-
rýchlejšie bezpečné miesto 
na státie.

 Predtým, ako by ste mohli do-
stať mikrospánok, vás môže varo-
vať niekoľko príznakov – zívanie, 
strata koncentrácie, objavujúce 
sa ťažkosti s udržaním otvore-
ných viečok, vybočovanie vášho 
vozidla z jazdného pruhu a pod.

 Najlepším riešením pri 
únave je vyspať sa. Vetranie 
otvorením okna, zvýšenie 
hlasitosti autorádia alebo 
krátke cvičenie vám pomôže 
len v zanedbateľnej miere.

 Dodržiavajte pitný režim.

 Počítajte s väčším množ-
stvom detí na cestách počas 
letných prázdnin a dovole-
niek, cyklistov aj chodcov.

 Dávajte pozor na motorkárov, 
ktorých je na cestách veľa najmä 
počas víkendových dní. Často sú 
ľahko prehliadnuteľní.

 Buďte vzájomne ohľadu-
plní.  

 Zvýšte svoju pozornosť pri vo-
dičoch s „cudzími ešpézetkami“ 
na autách. Veľakrát sa horšie 
orientujú na miestach, ktoré ne-
poznajú.

 Počítajte s kolónami, 
zhustenou premávkou počas 
víkendov, v období strieda-
nia sa dovolenkových turnu-
sov. KR PZ v Trenčíne

V zhone pred letnou dovolenkou či výletom do za-
hraničia sa často stáva, že zabudneme na to najdô-
ležitejšie. Sú všetky naše doklady v poriadku tak, aby 
sme mohli vycestovať? Aby nám táto naoko banálna 
záležitosť nezmarila naše dovolenkové plány, nazrite 
ešte dnes do svojich dokladov. Pre istotu overte aj 
cestovné pasy svojich detí.

Ako si vybaviť 
cestovný doklad
Celý proces vybavovania uľah-
čuje skutočnosť, že žiadosť 
o vydanie cestovného pasu 
môže občan podať tam, kde 
sa zdržiava a nie iba v mieste 
trvalého bydliska. Na oddelení 
dokladov predkladá žiadosť 
osoba staršia ako 15 rokov 
osobne. Spolu s tým je po-
trebné priniesť si aj občiansky 
preukaz, rodný list (ak osoba 
nie je držiteľom skôr vydané-
ho cestovného pasu) a prípad-
ne skôr vydaný cestovný pas. 
K tomu treba uhradiť aj náleži-
tý správny poplatok. Fotogra-
fia nie je nutná, podobu tváre 
a tiež podpis v elektronickej 
podobe nasnímajú pracovníci 
oddelení dokladov priamo pri 
podávaní žiadosti.

Individuálne pasy 
pre deti
Už viac ako dva roky platí, že 
každý občan SR mladší ako 
15 rokov, musí cestovať so 
svojím vlastným dokladom. 
Údaje o dieťati sa totiž viac 
neuvádzajú do pasov rodičov. 
Pri vybavovaní pasov pre dieťa 
je nutné, aby rodič priložil 
k žiadosti aj rodný list dieťaťa, 
správny poplatok, prípadne aj 
skôr vydaný cestovný pas die-
ťaťa a svoj občiansky preukaz. 
Ak sú rodičia rozvedení alebo 
nezosobášení, žiadosť o vyda-
nie môže podať ktorýkoľvek 
z nich. Súhlas druhého rodiča 
nie je potrebný.

Vyjde vás to draho?
Ak si cestovný pas vybavíte 
v dostatočnom predstihu, 
ušetríte. Pre občana staršie-
ho ako 16 rokov vychádza 

správny poplatok na 33 eur. 
Týka sa to vydania dokladu 
do doby 30 dní. Za cestovný 
pas dieťaťu od 6 do 16 rokov 
zaplatí rodič 13 eur a doklad 
pre deti mladšie ako 6 rokov 
vyjde na 8 eur. Tí, ktorí sa 
zbadajú až v poslednej chvíli, 
si môžu pas vybaviť urgent-
ne. Dá sa to buď do dvoch 
pracovných dní, vtedy si zaň 
zaplatia trojnásobok prísluš-
nej sadzby. Alternatívou je aj 
zrýchlené vydanie do desiatich 
pracovných dní, kedy zaplatíte 
dvojnásobok sadzby. 

Platnosť cestovného 
dokladu sa rôzni
Pre deti do 6 rokov sa pas vy-
dáva s platnosťou na dva roky. 
Staršie osoby do 16 rokov 
môžu s cestovným dokladom 
počítať až na päť rokov. Ob-
čanom starším ako 16 rokov 
bude pas platiť desať rokov. 

Kam cestovať 
s občianskym preukazom?
Takúto možnosť majú občania 
Slovenskej republiky len ob-
medzene. Občiansky preukaz 
im stačí pri cestovaní do člen-
ských štátov EÚ, na Island, 
do Lichtenštajnska, Nórska, 
Švajčiarska, Čiernej Hory, 
Bosny a Hercegoviny, Mace-
dónska, Srbska a Albánska. Pri 
cestách na územie iných štátov 
budete potrebovať pas platný 
minimálne 6 mesiacov od 
ukončenia pobytu. V závislosti 
od destinácie by turisti mali 
prihliadať aj na vízovú povin-
nosť, ktorá platí pri vstupe do 
tej-ktorej krajiny.

Viac informácií nájdete na 
stránke www.minv.sk.

Sto rokov nech žijú, žijú nám...
Čas neúprosne plynie a každým rokom nás robí staršími. Aj v tomto roku si na svoj 
chrbát pripísali ďalší krížik seniori z Partizánskeho. To však neznamená, že obdobie 
pokročilého veku nemôže byť plné farieb a radostí.    

Piatok 4. júla patril tým jubilan-
tom, ktorí v uplynulých mesiacoch 
oslávili významné životné jubileá. 
Tak sa bežné piatkové popoludnie 
zmenilo na popoludnie sviatočné. 
Ako už býva zvykom, spoločná 
oslava, ktorú majú v rukách pra-
covníčky oddelenia sociálnych 
vecí a spoločenských vzťahov 
MsÚ v Partizánskom, čakala na 
seniorov v Klube spoločenských 
organizácií. Po úvodnom pred-
stavení jubilantov nasledoval prí-
hovor primátora Jozefa Božika, v 
ktorom spomenul aj to, čo mesto 
robí pre svojich občanov, vrátane 
investičných a kultúrnych akcií. 
Tradičné stretnutia jubilantov sú 
dôkazom toho, že mesto nezabú-

da ani na svojich najstarších oby-
vateľov a váži si ich prácu, ktorú 
sami pre mesto urobili. Primátor 
sa tiež stal jedným z gratulantov 
a pri tejto príležitosti im poprial 
všetko len to najlepšie, zdravie, 
šťastie, lásku, spokojnosť a čo 
najviac chvíľ prežitých v kruhu 
svojich blízkych či priateľov. Kaž-
dého oslávenca okrem blahože-
lania obdaroval kvetom. Oslavu 
umocnila aj bohatá pesničková 
nádielka. Postarali sa o ňu členky 
ženského speváckeho súboru Ná-
dej z Veľkých Bielic. 
 
Okrúhlych 70 rokov oslávili 
Oľga Galbová, Milka Gáli-
sová, Emília Jakubíková, 

Mária Jursová, Igor Králik, 
Anton Kvasnica, Ivan Mar-
tiška, Vít Merašický, Anna 
Mihaliková, Rudolf Miške-
je, Michal Miškolci, Ľudovít 
Nagy, Jozef Rešetka, Marta 
Sýkorová, Hedviga Švecová 
a Milan Zima.
O päť rokov viac sa dožili Jolana 
Cvopová, Alojz Drimaj, Ján 
Ergang, Helena Jančovičo-
vá, Júlia Klanicová, Hedviga 
Kopečná, Jozefína Kovarská, 
Anastázia Ľuptáková, Anna 
Maňuchová, Marta Melušová, 
Albína Mišáková, Anna Plan-
číková a Ladislav Struhár.
K životnému jubileu 80 rokov 
si spoločne pripili Jozef Be-

duš, Marian Berešík, Jozef 
Debrecíni, Jolana Grmano-
vá, Stanislav Halama, Jozef 
Hlavna, Blanka Hulmanová, 
František Klučiar, Ľubica 
Lelkesová, Marta Mojžišová 
a František Popluhár.
Kvarteto 85-ročných jubilantov 
tvorili Jolana Marišová, Ka-
rol Marko, Mária Šimková 
a Mária Štancelová. Najvzác-
nejšími hosťami stretnutia boli 
90-ročný Vladimír Bužek, 
92-ročné Františka Bystrá a 
Justína Tatarková a 93-ročný 
Ján Magula.   
Po ukončení oficiálnej časti pre-
trvávala v klube medzi jubilan-
tami dobrá nálada pri menšom 
občerstvení a vzájomných rozho-
voroch. sč
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Dovolenkové rady pre motoristov 
Za volantom 

nehrozí len mikrospánok

Cestujete do zahraničia?
Skontrolujte si platnosť cestovných dokladov!

Od 15. januára 2008 sa na oddeleniach dokladov vydávajú 
pasy s biometriou. Biometrickými údajmi sú podoba tváre 
a odtlačky prstov.

OD STREDY V
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Myšlienka na tento týždeň

Blahoželáme

Program kina a klubu

Leto je ako žena: má niekoľko tvárí a podôb, je rafinovaná, 
nádherná, vyburcujúca, plná vôní, farieb a slnka. Je len na 
nás, akú si vyberieme. 

Marta TURISOVÁ, 
bývalá šéfredaktorka časopisu Rodina

Slnkom, radosťou a spokojnosťou zaliate dni vinšujú v 
tomto letnom čase baťovci členom Klubu ABŠ v Partizán-

skom Vladimírovi Podolákovi, ktorý 1. júla oslávil 80. 
narodeniny a Alojzovi Kumičíkovi, ktorý sa 5. júla dožil 
85-ročného jubilea. Veľa zdravia, vám!

Meniny oslávi – Ivan, Ivo, Lujza, Lukrécius, 
Lukrécia, Amália, Milota, Nina, Margita, Kamil, 
Henrich, Egon, Šarlota, Drahomír, Bohuslav, 
Kamila, Dušana, Iľja, Eliáš, Daniel, Magdaléna, 
Magda, Oľga, Lilien, Libor, Vladimír, Jakub, 
Anna, Hana, Božena a Krištof.

Panoramatické kino Partizánske
l 7. júla – pondelok o 19.30 h – BLENDED
l 10. júla – štvrtok, 12. júla – sobota o 19.30 h – JOE
l 12. júla – sobota o 17. h, 13. a 14. júla – nedeľa a pondelok 
o 19.30 h – 22 JUMP STREET
l 17. júla – štvrtok o 19.30 h, 18. až 21. júla – piatok až 
pondelok o 17. h – LIETADLÁ 2
l 18. - 21. júla – piatok až pondelok o 19.30 h – ÚSVIT 
PLANÉTY OPÍC
l 24. a 25. júla – štvrtok a piatok o 19.30 h – ZAKÁZANÉ 
UVOĽNENIE
l 26. až 28. júla – sobota až pondelok o 19.30 h - HERKU-
LES

In�nity CLUB
l 11. júla – piatok – SUMMER DANCEMANIA
l 12. júla – sobota -  INFINITY LATINO NIGHT
l 18. júla – piatok – DJ MAJCO PARTY MIX
l 19. júla – sobota – EROTIC DANCE NIGHT
l 25. júla – piatok – INFINITY SUMMER PARTY
l 26. júla - sobota – VIDEOOLDIES MIX MADE IN dVj. 
KUKOO

Územie Veľkých Uheriec sa rozkladá v povodí horného toku rieky Nitry. Nerozprestie-
ra sa priamo pri rieke, ale na juhu v širokej uhersko-kolačianskej kotline pozdĺž potoka 
Drahožica. Akýsi prirodzený vchod do obce tvorí uherská brána, na začiatku pomerne 
nízka, no na západe sa rozširuje na celú kotlinu, ktorá sa vkliňuje do horských chrbtov. 
Pre presnejšiu charakteristiku možno povedať, že Veľké Uherce sa rozprestierajú v 
severnom až severovýchodnom výbežku pohoria Tribeč. 

Obec leží v nadmorskej výške 
217 metrov (v strede obce) a 
ostatná výška je 196 až 734 
metrov, poskytuje množstvo 
prírodných krás, vodnú nádrž, 
jej intravilán možnosti pre 
turistiku a šport. 
Svojou históriou sa Veľké 
Uherce radia medzi popredné 
obce Slovenska. Aj v súčasnosti 
žijú bohatým kultúrno- spolo-
čenským životom. 

Z dávnej histórie
Dejiny obce siahajú až do 
praveku. Prvá písomná zmienka 
je z 27. novembra 1274 a píše 
sa v nej, že osadu Veľké Uherce 
daruje kráľ Ladislav IV. magis-
trovi Štefanovi Čákovi, strýkovi 
Matúša Čáka Trenčianskeho. 
Počas svojho vývoja mali Veľké 
Uherce množstvo majiteľov a 
menili sa aj názvy obce, naprí-
klad Vgrich, Vgruch, Ugrouch, 
Nagy Ugrócz. Dostala ich po 
Uhroch – Maďaroch usadených 
za Bélu I. v starej slovenskej 
osade pri potoku Drahožica ako 
predsunutá strážna jednotka 
starého Uhorska. 
Obc sa nevyhla vpádu Turkov, 
kvárili ju mnohé zničujúce 

infekčné choroby, ale – vždy 
človek, obyvateľ tohto malého 
kúska zeme, posilnený poráž-
kami, vstáva z prachu a borí 
sa so životom ďalej. Žije, slúži, 
zveľaďuje a vštepuje lásku a spo-
lupatričnosť svojmu potomstvu. 
Erb obce, v strede s veľkým 
červeným srdcom, akoby potvr-
dzoval veľkosť lásky človeka k 
človeku, ktorý svojou usilovnou 
prácou od svitu do mrku prináša 
osoh sebe a celému spoločen-
stvu.
Podrobný prehľad udalostí z 
histórie podáva bulletin k 740. 
výročiu obce, kde Kalendárium 
ozrejmuje tok dejín vhodne 
doplnený o fotografie starej i 
súčasnej dediny Veľké Uherce. 

Veľkolepé oslavy
Oslavy 740. výročia prvej 
písomnej zmienky sa uskutoč-
nili 28. júna v športovom areáli 
TJ. Účastníci osláv sa zišli na 
námestí pred obecným úradom 
a odtiaľ smeroval sprievod (na 
foto hore) dedinou až k futba-
lovému štadiónu. Na jeho čele 
niesli erb obce  krojované ženy 
z Jednoty dôchodcov, v sprie-
vode nechýbali mažoretky, 

žiaci základnej školy, poslanci 
so starostom, hostia, občania, 
zástupcovia spoločenských or-
ganizácií. Sprievod uzatvárali 
uniformovaní hasiči so svojou 
pýchou – parnou striekačkou. 

Pozvanie na oslavy prijali aj 
starostovia okolitých obcí, 
správca farnosti a sponzori. 
Pred slávnostným príhovorom 

starostu obce Milana Tomu 
pozdravil Veľkouherčanov a 
ich hostí rodák Jakub Gubka, 
výnimočný talent operného 
spevu, čerstvý absolvent 
bratislavského konzervatória. 
A ako inak, ak nie piesňou – 
Keby som bol vtáčkom, letel 
by som za les..., pri ktorej ho 
na klavíri sprevádzala učiteľka 
ZUŠ v Partizánskom Zuza-
na Sládečková. Kultúrnym 
programom prispeli deti zo 
základnej a umeleckej školy. 
Za svoje úprimné prejavy ho-
voreného slova, spevu i tanca 
zožali veľký potlesk. 
Súčasťou osláv bol XII. 
ročník Memoriálu Ladislava 
Adamusa, a tak na scénu 
nastúpili dychovky. Prvá 
domáca Uherčanka, potom 
Hrozenčané a nakoniec 
moravskí Hulínčané. Vtipným 
slovom a peknými piesňami 
pozdravil Veľké Uherce z 
televíznej obrazovky známy 
Franta Uher. Hudobný žáner 
k večeru vystriedali mladí 
predstavením hitov 60. rokov, 

a potom sa už začala pravá 
zábava, veselica. O občerstve-
nie účinkujúcich, hostí zblízka 
i zďaleka sa postaral obecný 
úrad a miestni podnikatelia. 
Všetkého bolo nadostač, deti 
potešili kolotoče. Počasie vyšlo 
na jednotku, zábava trvala do 
bieleho rána. 
Sobotné oslavy pokračovali 
nedeľnou svätou omšou, ktorú 
celebroval správca farnosti 
Vladimír Páleník. Vo svojom 
príhovore nezabudol vy-
zdvihnúť prácu a lásku našich 
predkov, ich snahu budovať a 
zveľaďovať Veľké Uherce, dať 
im pečať jedinečnosti.  - r -
 Foto: Stanislav Filip

Oslava v obci so srdcom v erbe
Veľké Uherce si pripomenuli 740. výročie prvej písomnej zmienky

Pamätný list pri príležitosti 740. výročia prvej písomnej zmienky 
odovzdala starostovi Veľkých Uheriec Milanovi Tomovi predsed-
níčka Regionálneho združenia ZMOS Stredné Ponitrie Iveta Ran-
dziaková

Započúvajte sa do hudby
nedeľných koncertov

Letné nedeľné podvečery sa na Námestí SNP v Partizán-
skom nezaobídu bez tradičných koncertov. Kým v nedeľu 
13. júla bude v Parku Jana Antonína Baťu zabávať občanov 
Regionálny folklórny festival, nasledujúcu nedeľu 20. júla 
môžu na pešej zóne stráviť v spoločnosti hudby v podaní 
skupiny Music z Horných Vesteníc. Posledná nedeľa 
v mesiaci 27. júla bude patriť členom Chynorianky. 
Začiatok koncertov je o 19.00 h.

Lenka Baranová, ôsmačka zo Základnej ško-
ly vo Veľkých Bieliciach, je víťazkou celoštátne-
ho kola 48. ročníka Biologickej olympiády v ka-
tegórii E – v botanike. Stalo sa tak 17. a 18. júna 
v Bratislave, kde Lenka reprezentovala Tren-
čiansky kraj a  vynikajúci úspech dosiahla v sil-
nej konkurencii. Obsadila 1. miesto v kategó-
rii, ktorá je pôvodne samostatná súťaž Poznaj 
a chráň prírodu svojej vlasti. Súťaž je určená 
žiakom druhého stupňa základných škôl so zá-
ujmom o biologické vedy. Účastníci si zmerali sily v identifikácii rast-
lín, vo vedomostnom teste, v praktickej a ústnej časti pred komisiou. 
„Olympiády som sa zúčastnila už štvrtý rok, no nikdy sa mi nepoda-
rilo prebojovať sa až sem. Cítila som veľkú zodpovednosť a zároveň 
túžbu vyhrať. Bola som veľmi šťastná,“ spomína na svoj úspech Lenka 
a zároveň nezabúda prejaviť svoju vďačnosť pani učiteľke Obertovej za 
výbornú prípravu a rodičom za podporu.    -hm-

Najúspešnejšia botanička 
je Partizánčanka

O vrabcoch a ľuďoch
Obavy o domček z blata v 

rohu kuchynského okna boli 
zbytočné. Odolal vetru, aj 
prudkému dažďu. Tento rok 
boli asi murári – lastovičky 
šikovnejšie, keď im stavba 
slúžila naďalej ako rodin-
né hniezdočko pre nových 
potomkov. Na rozdiel od 
iných neoperených obyvate-
ľov bytovky, ktorí lastovičie 
rodinky odháňajú všelijakými 
trepotalkami, či búraním 
rozostavaného hniezda, len 
aby im nepošpatilo fasádu 
domu, ja som sa tešila. Na 
rannú muziku, i večerné tre-
molo, na štebotanie malých 
hladošov..., aj za cenu istej 

obety. Ani lastovičia rodinka 
nedokáže vychovať svoje 
potomstvo bezodpadovou 
technológiou...

Ako áno, ako nie, z hniezda 
sa nedávno ozvalo vrab-
čie čvirikanie. Neklamný 
dôkaz zmeny nájomníkov, 
dal aj chumáč vytŕčajúcej 
výstelky. Takmer ako medzi 
ľuďmi – jedni sa starajú, 
stavajú, a druhí prídu na 
hotové. Príbytok si nevážia, 
jeho okolie dokážu poriadne 
zanešváriť. Nepripomína vám 
toto vrabčie vystrnadenie 
z hniezda niečo? Nech mi 
prepáčia prirovnanie. Myslím 
tým vrabce... (bab)
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Dnes ráno som našla za oknom pohár malín... len tak medzi rečou spo-
menie Magda Lošonská milé prekvapenie toho rána, keď sme spolu vykro-

čili do centra mesta. Nevdojak evokuje iné časy. Keď kamarátstvo s ňou a kontakty s jej rodinou 
boli prinajmenšom háklivé, ľudia od nej a jej manžela bočili, hovorili s nimi potajme, či anonymne 
nechali dar, odkaz... Časy, ktoré svojou krutosťou poznačili predovšetkým hlavu rodiny Milana 
Lošonského. Za to, že sa vzoprel mocipánom, nezohol pred nimi chrbát, nepokrivil si charakter, ho 
exemplárne potrestali. Pamätníci tej doby dodnes vyslovujú s úctou jeho meno. Manželka Magda 
potrebovala na otvorenie trinástej komnaty s udalosťami sedemdesiatych rokov minulého storočia 
získať čas, ktorý vraj lieči všetky rany. Jej manželovi to nebolo dopriate. Redaktor Milan Lošonský 
zomrel 12. júla 1980 vo veku 47 rokov...

Mnohí Partizánčania spomínajú na 
vášho manžela nielen ako na 

vynikajúceho kamaráta, či kolegu, ale 
hlavne ako na excelentného novinára. 
Čím si ho tak podmanila práca v 
redakcii podnikových novín Úderník?

Odpoveď je jednoduchá – veľmi 
rád mal ľudí a ľudia jeho. Obul sa do 
každého problému na dielňach a pokiaľ 
mohol, pomáhal ľuďom aj v súkromných 
záležitostiach. Susedských, majetkových...  
Nebránila som mu v tom. Málokedy preto 
prišiel z práce domov načas a vítala som 
ho slovami - No čo, advokát chudob-
ných, zasa si niečo riešil? Potreboval ho 
riaditeľ, potreboval ho predseda strany. 
Sami neboli schopní skoncipovať si reč a 
na Milana sa mohli spoľahnúť. Rovnako 

tak pri vítaní návštev vo fabrike a meste. 
Dal si záležať na každom detaile, aby si vý-
znamní hostia odnášali z Partizánskeho tie 
najlepšie dojmy. Z vedenia fabriky chceli 
vždy vedieť jeho názor – Milan, čo povieš 
na to a na to... Až prišiel šesťdesiaty ôsmy 
rok a okupačné vojská. Jeho podmanivý 
hlas mal v závodnom rozhlase svoju silu. 
Nehecoval ľudí, aby šli do ulíc. Upokojoval 
ich slovami - Pracujte, všetko sa vyrieši. 
Vrchnosť podpisovala rezolúcie proti vstu-
pu okupačných vojsk, on ani jednu, a to sa 
mu vypomstilo. Vedenie strany a vedenie 
podniku mal týmito dokumentami vlastne 
v hrsti, a strach, že ich použije voči nim, 
urobil svoje. Milana prepustili z práce, 
uväznili, byt nám prevrátili hore nohami, 
ale nič nenašli...

Kto vám prehľadal byt?
Štátna bezpečnosť. Starší syn mal vtedy 

19 rokov a bol na vojenčine, mňa zavreli 
u riaditeľa vo fabrike, mladšieho syna v 
škole v kabinete a pýtali od neho kľúče 
od bytu. Bol len piatak... Za prítomnosti 
straníckeho funkcionára, nebudem ho 
menovať, dvere napokon vyvalili, z bytu 
vzali fotoaparáty, písomnosti, ale rezolúcie 
nenašli. Písal sa rok 1971 a robili sa čistky. 
Milana vylúčili z komunistickej strany, 
odvolali ho z redakčnej práce a žiadnu 
náhradnú nedostal. Všade, kde sa chcel 
zamestnať, dopredu zariadili, že ho nesmú 
prijať. Mne odkázali, keď sa vzdám priez-
viska Lošonská, budem sa mať najlepšie 
v okrese. Ja na to zo žartu – Nech mi 
predseda celozávodného výboru strany 

odkáže, v ktorej fabrike budem riaditeľka. 
Boli to samé zákernosti. Možno si to Milan 
u tohto pohlavára zavaril aj tým, že mu 
neodpustil žiadnu faktografickú chybu v 
prejave a odporučil mu literatúru, kde si 
môže medzeru vo vzdelaní doplniť. A na to 
oni nezabúdali...

Spomínam si na celkom banálnu uda-
losť. Kolektív, v ktorom som pracovala, zís-
kal bronzové odznaky BSP. Kolegovia ma 
mali radi, nadriadení boli s mojou prácou 
tovaroznalkyne spokojní, no musela som 
si na ten deň, keď sa odznaky odovzdávali, 
vziať dovolenku... Riaditeľ veľkoobchodu 
s obuvou Ondrej Foltán nebol zákerný, 
mohla som cestovať aj do zahraničia, na 
výstavy, hoci dnes si myslím, že kolegovia 
zo Zlína, vtedy Gottwaldova, ma chceli do 

partie hlavne ako spevavú východniarku.

Čo rád robil vo voľnom čase váš man-
žel, pán Milan?
Rád fotil a ako som už vravela, veľmi 

rád mal ľudí a vždy pre nich voľačo 
vybavoval. Napríklad aj lepšie zásobovanie 
mäsiarstva. Do všetkého sa vmontoval. 
Komunisti zasa robili všetko pre to, aby 
sme sa rozviedli a pritom vedeli, ako 
veľmi lipne na rodine. Rád chodil k mojim 
blízkym príbuzným na východ, a tam si pri 
potôčku fotografoval, snoval myšlienky, 
pozoroval krásu hôr... 

Boli ste prvým kritikom jeho 
novinových článkov?
Nie. Do práce som sa mu nemiešala. On 

u mňa bazíroval na spisovnej slovenčine. 
Ako východniarke sa mi občas priplietlo 
nejaké nárečové slovo, a on bol na to hákli-
vý. Len pekne spisovne, a rovnako aj deti. 
Veľa sme čítali, a prinútil ma, aby som si 
urobila večernú školu s maturitou. Mala 
som totiž iba meštianku, keď som začínala 
v predajni obuvi v Krompachoch. Ako je 
známe, k Baťovi brali len dievčatá, súce po 
každej stránke. Z východu som sa musela 
prísť predstaviť priamo do Partizánskeho, 
či som vhodná. Bolo to v roku 1949. Mesto 
sa mi veľmi páčilo, doslova som závidela 
ľuďom, čo chodili do fabriky. Hneď by 
som si s nimi vymenila miesto aj za stro-
jom. Chcela som sa oslobodiť od dozoru 
rodičov, zvlášť od veľmi prísnej mamy. 
Bola som z troch dcér najstaršia, ale kvôli 
jej príkazom a zákazom aj najhlavatejšia. 

Neskôr ma z Krompách preložili do Košíc, 
no tam sa mi nepáčilo. Veľa zákazníkov 
hovorilo po maďarsky a aby sme sa ako-
tak spolu dorozumeli, naučila som sa po 
maďarsky aspoň čísla, farby, a niekoľko 
formuliek, napríklad, kedy dostaneme 
tovar. 

Kedy sa vám skrížili cesty s 
manželom, kde a ako ste sa 

spoznali?
V Partizánskom som bola najskôr na pe-

dikérskom kurze, potom som postúpila za 
tovaroznalkyňu veľkoobchodu s obuvou. 
Prví kamaráti Martin Kajan, Suchý, Šaňo 
Kocúr (vedúci folklórneho súboru Jánošík 
– pozn. red.) hneď o mne rozchýrili - Priš-
la východniarka a vie spievať! Angažovali 
ma do súboru a s ním som išla na svoje 
prvé vystúpenie na Sliač. Milana som už z 
videnia poznala z Prvého mája, reportoval 
celé oslavy. Hovorím si v duchu – Aký 
mladý a malý, ako to môže vedieť tak roz-
právať bez papiera...? Na Sliač sme sa pre-
pravili na vlečke nákladiaka, pozriem sa na 
Milana, a – Veď to je ten z Prvého mája! 
Na zábave po úspešnom vystúpení Jáno-
šíka, ktoré moderoval, ma oslovil -  Vy ste 
tu nová, pravda? Hneď sme si aj potykali 
a zjednali rande. Bol ale veľmi slušný a 
taktný, čo mi imponovalo. Keď som sa s 
rande pochválila dievčatám na internáte, 
reagovali – Čóó, ten redaktor?! Však on 
je neznajboh, on sa dal vypísať z cirkvi...! 
Ja, nábožné dievča z dediny, som sa zľakla 
a na rande som nešla. Nápadníka som 
len tajne sledovala, ako sa prechádza pod 
oknami. Zuzka, frajerka Šaňa Kocúra, ma 
však vyzradila a skríkla na neho: Milanko, 
Magduška je tu! Vyhovorila som sa, že 
som zaspala a dala si podmienku - budem 
chodiť na rande vtedy, ak on do kostola. 
Keď ho tam zbadali kamarátky, stratili reč. 
Mala som devätnásť, on dvadsať, keď sme 
sa chceli brať. Prišiel na stranícku schôdzu, 
položil legitimáciu a hovorí: Súdruhovia, 
ja vám oznamujem, že sa idem ženiť v kos-
tole. Mne moju ženu nedajú, keď nebude 
sobáš cirkevný. Neblázni, odhovárali ho, 
aj my sme sa ženili v kostoloch, tajne po 
dedinách... 

Náhoda chcela, že sme ako mlado-
manželia bývali v osmidomku pri kostole. 
Žiadali ho, aby s fotoaparátom striehol na 
funkcionárov, ktorí chodia na bohoslužby. 
Odmietol to. Ako by mohol takto podraziť 
kamarátov? On už na omše nechodil, 
no kádrováci mali aj tak pripomienky: 
Bývate pri katolíckom kostole, máte 
otvorené okná, a to je ako keby ste boli aj 
v kostole... Potom sme sa presťahovali na 
Obuvnícku ulicu, v blízkosti evanjelického 
kostola. Mamuľka, hovorí Milan, tam bol 
katolícky, tu evanjelický. Je jeden Boh, 
takže to máme jedno, a otvoril okno.

Koľko rokov ste spolu prežili?
Od roku 1953 do 1980. Najhoršie bolo 

to prenasledovanie. Po prehliadke bytu „tí 

hore“ nevedeli, čo na Milana našiť. Peniaze 
na deti mi posielal z rôznych kútov. Niečo 
mal ušetrené, niečím prispela švagriná, 
kamaráti, inak by ho stíhali za príživníctvo. 
Ešte aj fotografie, ktoré urobil na svadbe 
Mariky Arbecíkovej, preverovali. Vraj, 
koľko za ne dostal - Nič. To bol svadob-
ný dar. Každodenne som mala cestou z 
fabriky za pätami nenápadný sprievod. 
Naivne si mysleli, že sa s niekým tajne 
stretávam. Dokonca mi nadbiehali, rande 
si so mnou zjednávali. Keď som zastala ja, 
zastal aj tajný, akože si zaväzuje šnúrky na 
topánkach... 

Nechcela som sa na všetku tú nespra-
vodlivosť len prizerať a napísala som 
sťažnosť prezidentovi Gustávovi Husákovi. 

V liste som uviedla všetko – syna zatvorili, 
mňa prenasledujú, prevrátili nám celý 
dom a nič mu nedokázali. Keď sa sťažu-
jem, prídu záležitosť preverovať tí istí, na 
ktorých sa sťažujem. Žiadali odo mňa, aby 
som Milana prehovorila, alebo, aby som od 
neho odišla. Všetko kvôli tým papierom...

Viete vôbec niečo o ich osude? Kde 
nakoniec skončili?
Neviem. Možno aj ja sama som z nich 

niečo od zlosti zlikvidovala...
Milanovi donášali, že držím s baťovcami 

(vedenie ZDA – pozn. red.), že im dávam 
za pravdu. Sťažnosť, adresovanú Husákovi, 
postúpili na Krajskú vojenskú správu do 
Bratislavy a mala som sa tam dostaviť. Vo 
vlaku sa zasa na mňa zavesil tajný. Človek, 
ku ktorému som bola predvolaná, mi hovo-
rí: Ste šikovná žena, čo muža nenecháte a 
mali by ste pokoj... Nedala som sa – Toto 
je vyriešenie? Ak niekto žiada dodržia-
vanie zákonov, je protištátny?! Ďakujem 
pekne, dovidenia! Lámali ma na každom 
kroku, ako keby boli posadnutí. Vedeli, že 
manžel veľmi držal na deti a na mňa. 

Dnes, s odstupom času, ľutujete 
niečo?

Nie, neľutujem. Ľutujem len tých sedem 
rokov, čo bol nezamestnaný. Ľutujem to 
utrpenie. Dnes sa to bude možno zdať 
až komické, ale nesmela som ísť ani na 
celoštátnu spartakiádu do Prahy. Pritom 
som pomáhala s jej nácvikom, a tak veľmi 
som sa tešila. Ale prežila som to. A ľutujem 
svoje deti. Mladší Igor hrával v Bratislave 
ako učeň hokej a podľa odborníkov mal 
veľký talent. Nedovolili mu, aby so Slova-
nom cestoval do zahraničia. Darmo som 
prosila, plakala. Bolo to aj pre neho veľké 
sklamanie a nepochopenie, prečo má tr-
pieť. Keď sa so Slovanom predsa len dostal 
do Západného Nemecka, Vlado Dzurilla ho 
lanáril: Igor, ostaň tu, na rukách ťa budú 
nosiť. – Nie, ja sa musím vrátiť domov, 
lebo mama by mala veľké opletačky. 

Rovnako tak starší syn Miloš, vynikajúci 
žiak, atlét. Zariadili, že po gymnáziu ho 
neprijali na žiadnu vysokú školu a na vojen-
čine mal dostať to najpodradnejšie miesto. 
Armáda sa však postavila na odpor – Máme 
svoje zákony, vy si robte v civile, čo chcete. 
Napokon bol dispečerom na letisku, čo bolo 
v tých časoch vlastne tajné. Tam mu jeden 
z vojska poradil, aby sa dal na počítače a 
urobil si vysokú školu diaľkovo. 

V roku 1977 sa Milan konečne zamest-
nal v českom podniku Korok v Klášterci 
nad Ohří a Slováci už na neho nemali 
dosah. On vlastne Slovensku pomáhal. 
Z pozície svojej funkcie objednávaním 
tovaru  dával prácu napríklad véesžetke, 
vinárskym závodom, pivovarom. 

Keď som manžela v Klášterci navštívila, 
riaditeľ fabriky ma presviedčal, aby sme sa 
celá rodina presťahovali. Núkali mi dobré 
zamestnanie, dom. Milan tomu ale nebol 
naklonený. Mal na pláne, že ukončí rok 
1980 a pôjde do invalidného dôchodku. Z 
toľkých stresov mal choré srdiečko. Vážila 
som si ponuku, ale ani synovia nechceli 
odísť z Partizánskeho, napriek tomu, že v 
ňom okrem pekného prežili aj veľa zla. 

Na máj toho roku bol určený súd ohľa-
dom Milanovho nezákonného prepustenia 
z redakcie a všetko vyzeralo nádejne. Že 
bude očistený, aj finančne odškodnený. 
V tom pokoji a očakávaní dobrej správy 
dostal embóliu pľúc. Na druhý deň po jeho 
smrti sme dostali vyrozumenie, že rozhod-
nutie súdu neplatí. Bolo to strašné...

Napriek všetkým krivdám, nezanev-
reli ste. Ste hrdá na svojho manžela?
Som. Keď už nevedeli, ako by ho 

diskriminovali, dali ho na tri mesiace do 
väzenia v Nitre. Medzi tridsať najväčších 
vyvrheľov. Dozvedeli sa však o osude 
spoluväzňa, že ho chcú zničiť, a boli k 
nemu ohľaduplní. Nefajčili pri ňom a prví 
ochutnávali stravu. Svojou kamarátskou 
povahou a ústretovosťou si Milan získal aj 
týchto ľudí. Dokonca pomohol na slobodu 
mladému väzňovi, ktorý z nevedomosti 
vzal celú vinu na seba. Jeho rodičia sa mi 
prišli poďakovať s výslužkou zo zabíjačky. 
Potešila, boli sme na tom vtedy naozaj 
biedne. A aby toho nebolo málo, umiest-
nili Milana ešte na psychiatrii v Záluží. 
Dostalo sa mi do uší, že pacientov pred 
psychotestami paralyzujú injekciou. Tak 
veľmi som sa o neho bála... Nechcela som 
sa od neho pohnúť ani na krok. Primárovi 
som vysvetlila, že je tam nedobrovoľne a 
jediným jeho prehreškom je, že len žiadal 
dodržiavanie zákonov v našej republi-
ke. Ubezpečil ma, že Milanovi nehrozia 
žiadne medicínske pokusy a môžem za 
ním kedykoľvek prísť. Modlili sa za neho 
rehoľné sestričky, kamaráti ma za ním 
vozili raz na traktore, raz na motorke. 
Jedného dňa mi telefonuje sestrička, aby 
som prišla čím skôr, že má vysokú teplo-
tu. Naľakala som sa, pretože bol alergický 
na penicilín... Tri týždne tam pobudol. 
Napokon psychotesty dopadli dobre, v 
IQ testoch prejavil vynikajúce znalosti. 
Keď ho prepustili, bola som šťastná, že 
konečne príde domov. 

Vrátil sa, ale až v roku 1980, na cinto-
rín. Ani pohreb nemal pokojný. Zamest-
nanec mestského úradu chcel vopred čítať 
a cenzurovať prejav nad hrobom. Na to 
mu riaditeľ českej firmy odpovedal – Ja o 
svojom zamestnancovi nemusím mať nič 
napísané. Viem, čo dokázal...                      

 Trinástu komnatu Magdy Lošonskej 
 otvorila Magda Babčanová.
 Foto: archív redakcie a Magdy Lošonskej

V šťastných chvíľach so svojimi najbližšími – na Vianoce s celou rodinou

Roky strachu a neistoty

Milan Lošonský v štúdiu závodného rozhlasu ZDA Partizánske s olympijskými 
víťazmi – Emilom a Danou Zátopkovcami, pravdepodobne v roku 1952

Milan a Magda



Tempo č. 27-28
7. júla 2014

www.novinytempo.sk 7

� www.dm-drogeriemarkt.sk
� www.facebook.com/dm.Slovensko

za 35
bodov –25 %

na sprchovacie gély a oleje
Od 01. 07. do 31. 07. 2014.
Kupón na zľavu platí do 21. 08. 2014.
Predaj je obmedzený na 10 ks z každého druhu výrobku.

Tempo 11 sprch.indd   1 6/27/14   2:05 PM

(14038)

Nina a Tina Gubové z Parti-
zánskeho sú v poradí tretie 
dvojčatá – dievčatá, ktoré uzreli 
svetlo sveta v priebehu troch 
dní v pôrodnici v Partizánskom. 
Ninka v deň narodenia, 30. júna 
vážila 2740 g a merala 46 cm, 
Tina mala pri rovnakej dĺžke 
46 cm váhu 2180 g. Dievčatká sú 
prvými dcérkami mamičky Jany 
Sedláčkovej a otecka Róberta 
Gubu.

Vitajte medzi nami!Vitajte

Tamara Duchoňová 
z Dolných Vesteníc, 
prvorodené bábätko 
mamičky Lenky a otec-
ka Igora, prišla na svet 
25. júna. V ten deň 
vážila 3760 g a merala 
53 cm.

Ema Zvalová z Par-
tizánskeho je dcérkou 
šťastných rodičov 
Adriány a Jozefa a ses-
tričkou Adamka. V deň 
narodenia, 30. júna 
vážila 3290 g a merala 
50 cm. 

Alex Kertész z Topoľčian 
prišiel na svet 29. júna 
s váhou 3770 g a dĺžkou 
54 cm. Z narodenia synčeka 
sa tešili rodičia Alexandra a 
Štefan a deväťročný braček 
Samuel.

Martin Žember z 
Veľkých Bielic je 
prvorodeným bábätkom 
rodičov Michaely a Petra. 
Mamička ho priviedla na 
svet 28. júna, kedy vážil 
3070 g a meral 49 cm.

Jakub Jankula z Partizán-
skeho je druhorodený synček 
rodičov Ivety Ďurišovej a 
Mareka Jankulu. Doma na 
bračeka, ktorý sa narodil 28. 
júna s váhou 2970 g a dĺžkou 
49 cm, čakal dvojročný Marek.

Karolína a 
Veronika 
Hatalové z 
Partizánskeho 
sú dvojnásob-
nou radosťou 
rodičov Lucie 
a Petra, i štvor-
ročného bra-
čeka Tomáša. 
Dvojčatá sa na-
rodili 30. júna, 
Karolína s 
váhou 3000 g 
a dĺžkou 50 cm, 
Veronika vážila 
2660 g a mera-
la 46 cm. 

Nikolka a 
Viktorka 
Tomové z Ko-
lačna – prvé 
a hneď dve 
slečny potešili 
rodičov Janu 
a Michala 
príchodom na 
svet 28. júna. 
Nikolke zapí-
sali v pôrodni-
ci váhu 1930 g 
a dĺžku 43 cm, 
Viktorke váhu 
2230 g a dĺžku 
44 cm. 

Rubriku sme pripravili v spolupráci 
s gynekologicko-pôrodníckym oddelením 

Nemocnice na okraji mesta, n.o., Partizánske

Nemocnica s poliklinikou, n.o.

Partizánske

Rýchla lekárska záchranná služba 
– tel. 155 a 112, pohotovostná lekárska 
služba - 749 24 51, ambulancia leká-
rov pohotovostnej služby 749 51 59.
Pohotovosť lekárov je v pracovných 
dňoch od 15.30 do rána 7.00 h, v so-
botu, nedeľu a počas sviatkov nepre-
tržite. V Partizánskom je v stredisku 

ambulancií na Hrnčírikovej ulici a 
pre deti je v NsP v detskom oddelení, 
v Bánovciach nad Bebravou je v hlav-
nej budove NsP. Pohotovosť stoma-
tológov v Partizánskom je zrušená, v 
Bánovciach nad Bebravou je v hlavnej 
budove NsP do 13. hodiny.
Pohotovosť lekární zabezpečuje v 

Partizánskom Lekáreň Sunpharma v 
Kauflande v čase od 8. do 20. hodiny, 
od 14. do 20. júla aj Lekáreň SANUS 
na Nádražnej ulici, a to v pracovných 
dňoch od 15.30 do 18. hodiny, v so-
botu a nedeľu od 8. do 18. hodiny.  V 
Bánovciach nad Bebravou (v pracov-
ných dňoch od 15.30 do 18.00 h, v 
sobotu, nedeľu a cez sviatky od 8.00 
do 18.00 h) pohotovosť zabezpečuje 

od 7. do 13. júla Lekáreň Pharmacum 
na Námestí Ľ. Štúra, od 14. do 18. 
júla Lekáreň Valika na Ulici SNP, 19. 
júla Lekáreň Pharmacum na Námes-
tí Ľ. Štúra, 20. až 25. júla Lekáreň 
Lipa na Sládkovičovej ulici, 26. júla 
Lekáreň ku Gymnáziu na Radlinské-
ho ulici,  27. júla Lekáreň Schneider 
na Svätoplukovej ulici a 28. júla Le-
káreň ku Gymnáziu.

ZDRAVOTNÍCKA POHOTOVOSŤ

Pravidelne vám na stránkach našich novín prináša-
me prehľad detí narodených v Partizánskom. Tento 
raz sme sa pozreli na náhodu, ktorá sa často nestáva, 
trochu bližšie. 

Uvidíme, 
čo bude!

Ak sa vám zdá, že na titulnej 
fotke vidíte dvojmo trikrát to 
isté, nemusíte sa obávať. Tri 
dvojčatá v priebehu troch dní, 
taká je skutočná štatistika len 
za mesiac jún na gynekolo-
gicko-pôrodníckom oddelení 
Nemocnice na okraji mesta v 
Partizánskom. Za celý polrok 
sa na pôrodnej sále narodili 
štyri páry dvojičiek. Prvé dvo-
jičky prišli na svet koncom 
mája.  Ako vidieť z tabuľky, 
za súčasný kalendárny pol-
rok sa už teda naplnili počty 
narodených dvojičiek z roku 
2007 alebo 2013, kedy sa tiež 
narodili štyri páry. „Tohto 
roku sa trošku poponáhľali, 
to číslo sme naplnili v rámci 
prvého polroka, tak uvidí-
me, čo bude do konca roka,“ 
s úsmevom uviedla primárka 
detského novorodeneckého 
oddelenia MUDr. Jana Hu-
decová.

Počet 
narodených dvojčiat

Rok
Dvojčatá 

v SR
Dvojčatá 

v PE

2007 722 4

2008 766 6

2009 847 5

2010 907 4

2011 899 5

2012 816 7

2013 743 4

Zdroj: Štatistický úrad SR

Bábätká si 
(ne)postavili hlavu
V sobotu 28. júna prišli na 
svet dievčatká, ktorým lekári 
potrebovali dopomôcť cisár-
skym rezom. Ako redakcii 
prezradil primár gynekolo-
gicko-pôrodníckého oddele-
nia MUDr. Nidal Abutuaima, 
„u jednej rodičky som sa roz-
hodol pre cisársky rez, lebo 
dieťa bolo v polohe koncom 
panvovým a nechcel som 
riskovať, keďže šlo o prvo-
rodičku.“ Väčšina bábätok 
sa zvykne pretočiť do polohy 

hlavičkou dolu do 36. týždňa 
tehotenstva a len približne 
4 % majú nesprávnu polohu 
ešte v termíne pôrodu. „Tieto 
detičky boli predčasne naro-
dené v 36. týždni, čo je taký 
hraničný termín ľahkej ne-
zrelosti a sú tam určité riziká, 
ale našťastie u týchto detí sa 
neprejavili,“ dodala primárka 
MUDr. Jana Hudecová. 

Do tretice 
všetko dobré
Po víkende sa v posledné jú-
nové dopoludnie na pôrodnej 
sále narodili ďalšie dva páry 
dvojičiek. Tentoraz boli oba 
pôrody spontánne a jedny z 
dvojčiat boli taktiež narode-
né predčasne v 36. týždni. 
Pôrodná hmotnosť detí bola 
„primeraná na dvojičky,“ 
skonštatoval primár MUDr. 
Nidal Abutuaima. A čo mys-
líte, ako reagovali na správu 
mamičky a oteckovia, keď sa 
od lekára dozvedeli, že čakajú 
dvojčatá? „No, najskôr sme 
boli v šoku obidvaja, ale bol 
to príjemný šok,“ zaspomína-
la si jedna z mamičiek. Všetky 
ale zhodne potvrdili, že pocit 
je to „neopakovateľne krás-
ny“.

Stúpajú počty 
narodených dvojičiek?
Niekedy sa zdá, že výskyt 
dvojičiek je o čosi vyšší ako 
v minulosti. Ako nám však 
uviedla primárka MUDr. 
Jana Hudecová, „dvojičky sa 
rodili vždy, skôr nezvyklým 
javom je viacpočetnosť, ako 
sú trojičky a viac. Možno 
trochu ten počet stúpa tým, 
resp. dáva sa to do súvislos-
ti s vyšším vekom rodičiek 
a takisto s vyšším užívaním 
antikoncepcie, ale ten počet 
absolútne nestúpol.“ Faktor-
mi, ktoré ovplyvňujú naro-
denie dvojčiat, sú dedičnosť 
a spomínaný vek, keďže dvoj-
čatá sa častejšie vyskytujú 
u starších rodičiek. „Za po-
sledné obdobie najviac rastie 
počet dvojičiek v súvislosti s 
umelým oplodnením,“ pripo-
menul primár MUDr. Nidal 
Abutuaima. dl

Tri dvojčatá 
– a sú to dievčatá!

Pokračovanie z 1. strany
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Minisukňou odhalené štíhle nôžky vyvolávajú u mužov 
obdiv. Ale nebolo to tak vždy. Minisukňa sa v módnom 
priemysle objavila prvý raz v roku 1964 a už 50 rokov je 
teda neoddeliteľnou súčasťou dámskych šatníkov. Ra-
dikálny rez dlhým sukniam urobila londýnska návrhárka 
Mary Quant, ktorá tohto roku oslávila osemdesiat rokov. 

Preč s fádnym 
vzhľadom

Výstredná Mary snívala sen o 
vlastnom a najmä originálnom 

obchode. Spolu s manželom, 
bohémom z dobrej rodiny, ho 
otvorili v roku 1955 na King’s 
Road pod názvom Bazaar. Okolo 
výkladu figurín so sexi krátkymi 

strihmi sa zbiehali ľudia ako včely 
na med. Tovar sa vraj po otvorení 
vypredal do desiatich dní.

Mini ako autíčko 
Morris Mini

Novému fenoménu v móde dalo 
názov menšie, ale praktické 
auto. Rady odvážnych tínedžer-
ských nositeliek minisukní, kto-
ré holdujú café barom a jazzu, 
sa postupne rozrastali. Keď si 
obliekla mini aj prvá dáma - 
Jackie Kennedyová, všetko bolo 
spečatené. Dokonca vtedajšie 
nevesty si mini strih volili ako 
predlohu svadobných šiat.

V školách 
premeriavali dĺžku 

Spoločenská etiketa aj dnes 
určuje, ako sa vhodne obliecť. 

Ktovie, nakoľko boli opodstat-
nené návrhy zákonov zakazu-
júce nosenie minisukní. Miera 
„slušnosti“ bola vraj kedysi 
určená tým, či sa lem sukne 
pri čupení dotýkal podlahy. 
Návrh zakázať mini pritom nie 
je len prežitok. Podobný návrh 
totiž padol v roku 2007 napr. v 
Poľsku.

Čo je IN
Mini skort je aktuálnym mód-
nym hitom. Nečudo, keď spája 
výhody krátkych šortiek so 
vzhľadom minisukne. Proti ich 
noseniu nebudú ani lekári, kto-
rí pri kratučkých strihoch upo-
zorňujú na riziká prechladnu-
tia. Ak si teda toto leto zvolíte 
na seba niečo mini, spomeňte 
si, akou cestou prešla táto stále 
aktuálna módna hitovka. dl

1 Kde sa prvý raz začala 
variť čokoláda?

a) Holandsko
b) Portugalsko
c) Španielsko

2 Keď si v Krakovskej 
reštaurácii objednáte 

golonku, prinesú vám
a) pečenú rybu na masle
b) dusené teľacie rezne
c) pečené bravčové koleno

3 Pri výrobe sójového 
syra tofu sa používa aj 

a) malta
b) sadra
c) cement

4 Z ktorej zeleniny bol po 
prvý raz v roku 1926 

izolovaný vitamín C?
a) paprika
b) kel
c) kapusta

5 Ako sa nazýva 
najväčšia súvislá 

pestovateľská oblasť čaju 
na svete?
a) Darjeeling
b) Assam
c) Nilgiri

6 O ktorom víne Ľudovít 
XIV. povedal, že je 

„kráľom vín a vínom kráľov“ ?
a) o portskom
b) o šampanskom
c) o tokajskom

7 Prečo sa traduje, že po 
otvorení fľaše si 

hostiteľ prvý pohár vína 
nalieva sebe?
a) aby degustoval kvalitu 
b) víno sa konzervovalo aj s 
kvapkou oleja a tú musel zliať
c) aby ukázal, kto je pánom 
domu

8 Čo je to porter? 
a) anglický svetlý ležiak

b) nemecké kvasinkové pivo
c) vysokostupňové tmavé pivo

9 Biela čokoláda 
obsahuje

a) 15 % kakaovej sušiny
b) 5 % kakaovej sušiny
c) neobsahuje kakaovú sušinu, 
takže to nie je čokoláda

10 Gaspcio alebo 
Gaspacho

je polievka z 
a) cukety
b) paradajok
c) červenej cvikly

11 Označenie olivového 
oleja „olio d´oliva“  

znamená
a) že ide o vysoko kvalitný olej
b) že je to olej lisovaný za 
studena
c) že je to menej kvalitný 
olej zo zvyškov olív

12 Prvé dôkazy o výrobe 
piva 

siahajú do 
a) r. 2 800 p. n. l.
b) r. 1 800 p. n. l.
c) r. 1 200 n. l.

13 Sviečková – nízka 
roštenka je zo

a) zadnej časti hovädzieho 
chrbta
b) prednej časti hovädzieho 
chrbta
c) zo sleziny

14 Odkiaľ pochádza 
papája

a) India
b) Austrália
c) Mexiko

Leto, slnko, pohoda
:oddýchnite si s Tempom

1
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Letecká linka Moskva – 
Bratislava. Krátko po štarte 
vbehne do pilotnej kabíny 
muž s pištoľou v ruke a 
kričí: „Do Viedne!" Pilot 
mu odpovedá: „Nedá sa." 
Muž znervóznie a hovorí: 
„Do Viedne, lebo budem 
strieľať!"
„Nedá sa, mladý muž! Ob-
zrite sa. Za vami sedí babka 
s bombou a už si objednala 
Mníchov." 

Dopravné lietadlo letí vo 
vzduchu, a letuška sa priho-
vára k cestujúcim: „To, čo 
vidíte z ľavej stany, je ho-

riaci motor. To, čo z pravej 
strany, je odlomené krídlo, 
a to, čo vidíte pod nami, to 
nie sú obláčiky, ale piloti, 
ktorí práve povyskakovali. 
Želám vám príjemný let a 
šťastnú cestu...“

Boeing spoločnosti Air Italia 
na parížskom letisku Orly. 
Pekná pasažierka vybehne z 
lietadla a beží do kancelárie 
spoločnosti Air Italia. "To 
je škandál! Počas letu ma 
steward trikrát znásilnil!" 
Úradník si pozorne prezrie 
jej letenku a vraví: "No 
a čo, slečna? Vari ste so 

zľavenou letenkou nečakali 
znásilnenie od kapitána?"

V lietadle sedí ustráchaný 
pasažier a bedáka: „Ja sa 
bojím, ja budem mať určite 
smolu, niečo sa stane, uvi-
díte...“ Celý čas tým otravuje 
spolusediaceho cestujúceho. 
„Človeče, prestaňte už s tým 
bedákaním, čo by sa mohlo 
stať? Počasie máme priaz-
nivé, žiadne turbulencie, 
tak čo bedákate?“ - zahriak-
ne ho spolucestujúci. 
Vtom pribehne letuška a 
oznamuje: „Vážení pasa-
žieri, s poľutovaním vám 

musím oznámiť, že jeden 
z motorov zlyháva, žiaľ, 
letíme nad morom, lietadlo 
sa asi zrúti do vody. Ale 
nemajte strach, každý 
z vás dostane píšťalku.“ 
„Načo píšťalku?“ - pýtajú se 
cestujúci. 
„Pretože v mori sú žraloky 
a tou píšťalkou ich budete 
odháňať.“ Ustráchaný pa-
sažier sa nakloní k susedovi 
a vraví: 
„No, nevravel som vám? Ja 
mám smolu. Buď dostanem 
pokazenú píšťalku, alebo 
natrafím na hluchého žra-
loka!!!“
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Ste gurmán, 
ktorý sa vyzná v gastronómii?

Otestujte sa!

Správne odpovede: 1c, 2c, 3b, 4a, 5b, 6c, 7b, 8c, 9c, 10b, 11c, 12a, 13a, 14c

Má 50, a stále je trendy

Mary Quant 
preslávila aj účes, 
známy ako bob

Čo veštia hviezdy letného neba?
Baran (21.3. – 19.4.)
Svoj takt a šarm vám pomôže k 
novým príležitostiam. Ste síce 
skvelými spúšťačmi projektov, 
ale nezabúdajte veci dotiahnuť 
do konca. Ste hybnou silou 
zverokruhu a váš pravý čas 
príde v prvej polovici augusta. 
Môžete očakávať zlepšenie 
života ako aj potešenie z 
cestovania.

Býk (20.4. – 20.5.)
Vašu túžbu po zmene v živote 
sa vám podarí úspešne naplniť. 
V pracovnej oblasti môžete 
dokonca postúpiť na lepšiu 
pozíciu. Viete byť usilovný, ale 
neprepínajte svoje sily. Šťastie 
vo vzťahoch vám bude priať 
začiatkom júla. Dočkáte sa 
vnútorného pokoja a harmónie.

Blíženci (21.5. – 21.6.) 
Ak máte pocit ťarchy na vašich 
ramenách, nemajte obavy. Chce 
to len trpezlivosť. Dokážete 
zhodnotiť krátkodobé trendy, 
čo vám uľahčí rozhodovanie. 
Vyhnite sa stereotypu, ktorý 
by vás pripravil o radosť. 
Planetárne konštelácie prajú 
rodinným a partnerským 
vzťahom.

Rak (22.6. – 22.7.)
Čaká vás sľubné obdobie 
v pracovnej oblasti. Majte 
otvorenú myseľ a využite beh 
udalostí vo svoj prospech. 
Nasadenie, ktoré vložíte 
do svojej činnosti, určite 
zužitkujete. Pomôže vám pritom 
vaša intuícia. V súkromí vám 
dobre padne partnerská opora. 
Užite si voľný čas s rodinou a 
priateľmi.

Lev (23.7.- 22.8.)
Teraz potrebujete využiť každú 
chvíľu vášho života. Možno 
pociťujete záťaž, ale hviezdy 
sú vám naklonené. Nenechajte 
si zmariť šance. Rodina, ktorá 
vás obklopuje, stojí pri vás. 
Prvá polovica augusta praje 
kontaktom, ale aj nákupom, či 
zážitkom z cestovania. 

Panna (23.8. – 22.9.)
Vaša myseľ bude aktívna. 
Tvorivosť a činorodosť vás 
posunú vpred. Neutrácajte však 
zbytočne veľa peňazí. Téma 
rodiny je vo vašom živote silná, 
preto nezabúdajte na čas určený 
oddychu v kruhu blízkych. V 
druhej polovici júla sa vďaka 
vplyvu Merkúra črtá pre vás 
dobré obdobie. 

Váhy (23.9. – 23.10.)
Pozorne počúvajte potreby 
svojho organizmu. Od augusta 
vás obklopí energia, vďaka ktorej 
dosiahnete výrazný úspech nielen 
v práci. Koncom júla vám totiž 
praje vplyv bojovného Marsu. 
Okolie nakazíte optimizmom 
a láskou. Zdanlivo závažné 
problémy vyriešite jednoduchou a 
pokojnou cestou. 

Škorpión ( 24.10. – 22.11.)
Šťastie praje pripraveným. 
Vo vašom prípade to platí 
dvojnásobne. Aj keď je obdobie 
dovoleniek, nepoľavujte v práci. 
Máte možnosť dosiahnuť vytúžený 
úspech. Popritom si doprajte aj 
čas na regeneráciu síl a odpočinok. 
Nielen z chleba je človek živý. 
Myslite na to. Harmóniu vám 
poskytne najbližšia rodina.

Strelec (23.11. – 21.12.)
Ak na vás doľahol stres, 
nezabúdajte na terapiu vodou, 
slnkom a športom. Skúšky, ktoré 
zažívate, vás posunú na vyšší level. 
Otvárajú sa vám nové možnosti. 
Snáď by ste mohli skúsiť niečo 
netradičné, čím si získate uznanie 
okolia. Prvá polovica augusta je 
pre vás kľúčová, využite priazeň 
Merkúra.

Kozorožec (22.12. – 20.1.)
Citlivé vnímanie detailov a 
chladná hlava vám uľahčí 
akékoľvek situácie. Vo vzťahoch 
budete mať poriadok a jasno. Po 
celý čas stoja pri vás dlhoroční 
priatelia. Čaro vašej osobnosti 
vynikne v druhej polovici augusta. 
Ďaleké cesty nie sú počas leta 
vo vyhliadke, ale nebudete 
ochudobnení o príjemné zážitky. 

Vodnár (21.1. – 18.2.)
Sršíte nápadmi a ste inšpiráciou 
aj pre iných. Víťazstvom v 
práci nemusí byť to, že zarobíte 
milión, ale to, že budete robiť 
to, po čom túžite. Letné obdobie 
priam nabáda k voľnočasovým 
aktivitám. Urobte si priestor aj na 
ne. Venujte sa rodine či športu. 
Prvá polovica júla je pre vás ako 
stvorená na cestovanie.

Ryby (19.2. – 20.3.)
Čakajú vás záblesky šťastia a 
nejedna podnetná udalosť. Ste typ, 
ktorý neobsedí, preto sa nebojte 
realizovať svoje sny. Neplytvajte 
však svojím úsilím na zbytočnosti. 
Poobzerajte sa okolo seba a 
nájdite si kútik na odpočinok, 
alebo choďte s partiou kamarátov 
na posedenie do obľúbenej 
kaviarne.
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Pomôcky:
Agar, Anar, 
ATEM, Bols Listová skratka

Obrnený 
transportér

(skr.)
Kôrovec Opuchlina 

po česky Pražský potok Brazílsky  
indián  Planá núbijská 

vlna
Meno nórskych 

kráľov
Vojenský  

rozkaz
Sčervenanie 

kože (lek.)

Pomôcky:
Rera, Tanaka, 
Taro, Tiol, Titl

Hlt po česky Ostrý prízvuk Utešoval Jeden z 
mušketierov 

Vyhynutý 
pštrosovitý 

vták

Mesto  
v Malajzii Koniec hry Francúzske 

mužské meno St. rakúsky lyžiar

Útlak Rozkopáva Hroznovité 
kvetenstvo

Frygický kráľ s 
oslími ušami

Pevná časť 
dynama

Ostrov v Malých 
Sundách

Odroda 
limonitu Zátišia

Objemová 
miera Poľské mesto Nekovový  

prvok

Pomôcky:
Erytém, Ipoh, 

Kela, Konin

Význ. španielsky 
spisovateľ

ZAČIATOK 
TAJNIČKY

Štátna evidencia 
vydavateľov tlačív

Západočeské 
mesto

Čínsky egreš Ucelená 
myšlienka Čas po anglicky Vyhrával

Smrť  
po latinsky Súčasť cementu Úžitok Vták po lat.

Obruba

Vojenská 
jednotka

Stredoveký 
majetok

Rieka  
na Balkáne Nemecká rieka

Slovenský 
architekt

Rôsol z morských 
chalúh Popruh (hovor.) Kazachstanské 

sídlo

St. značka 
žiletiek

Indická 
hmotnost. jedn.

Prechod ponad 
rieku Nočný vták Skr. doktora

Zvuk pri búrke Liehovina z ryže 554 rímskymi 
číslicami

Moldavská telegr. 
agentúra (skr.)

Strihnutie

Kazašská 
metropola Bodná zbraň Previnenie

Meno 
Chačaturiana Zolov román

Časť obilnín Holandský 
maliar

Kananejská 
bohyňa úrody

 Morská  
zátoka

Pohyb tágom Hmotnosť obalu Priestranná 
miestnosť Jedovatá huba

Situácia Zatýkací rozkaz Rascový likér Zväzok raždia

EČV Banskej 
Bystrice 

Planétka Plemeno Biograf Brazílske sídlo

Černoch po 
rusky (zastar.)

Kniha  
poverčivých Chobotnatec Útok

České mužské 
meno

Planéta Slnečnej 
sústavy Rakúske sídlo Buničina Vazal (kniž.)

Povýšenec, 
nadutec Opadanie Porážka  

v džude
Jednomocný 

radikál (chem.)

Turecké  
mesto

Usušená tráva Africká krajina Príbuzná Čínska droga

Zväzok obilia Literárny útvar Mongolský 
pastier

Člen starovekého 
národa

Preddavok 
(kniž.)

Neisto sa 
pohybuje (hovor.) Kôlňa Skupenstvo  

vody
Semita Veľké drevené 

sudy
Nevýrazne Banda (pejor.) Baran po lat.

Pomôcky:
LEONI, Lola, PNA, 

Pons

Býv. japonský 
politik

Most 
 po latinsky Narastanie Ibsenova  

dráma
Obec 

pri Košiciach
Patriaci  

Adamovi Spodná časť Vzácny trojklonný 
nerast Časť publikácie

Príslovka  
miesta

Značka 
 liehoviny Kanón Juhoázijská 

rastlina
Strunový hud. 

nástroj
Východoslovenský 

podnik Európanka Zápasisko Výrobca káblových 
zväzkov

American 
Documentation 

Institute (skr.)

St. slovenský 
operný spevák 

Czudzokrajná 
rastlina

Alifatická 
zlúčenina Vyznamenanie

Zimný dopravný 
prostriedok Holandská rieka Druh poľovného 

psa Trhal (kniž.)

Zn. namáčacieho 
prášku

Vývojový 
obchodný trend Pružina Ruský kontrare-

volucionár Zn. berýlia

Tlačová agentúra 
Filipín (skr.)

Nemecká tlač. 
agentúra (skr.) Orgán zraku American Geo 

Institute (skr.)

KONIEC
TAJNIČKY

Cudzia 
dvojhláska

Regionálne 
múzeum (skr.)

Ruský režisér Odkvap  
po česky Odlišne Ázijský divý osol

Vrch nad 
Belehradom

Pokladnica 
(hovor.) Tropická hľuza Mužské meno

„Mami, aký darček by si si priala 
k šesťdesiatke?“ – vyzvedal štedrý 
syn, keď sa blížilo Paulínkino 
životné jubileum. Ani nevie, ako 
to vypovedala, len z nej vyhŕklo: 
„Dubaj!“ V očiach rodinných 
príslušníkov najskôr údiv, potom 
celkom pokojná reakcia: „Prečo 
nie? Tvoje želanie mi je rozkazom! 
A aby ocinovi nebolo ľúto, pôjdete 
tam pekne spolu, ruka v ruke. 
Nech si ten arabský luxus užijete 
ako novomanželia!“
Syn sa plesol po vrecku – zaplatil 
ten najdrahší zájazd, aký cestovka 
do Dubaja ponúkala, v najdrahšom 
hoteli, cestu najdrahšími 
aerolinkami. Keď obálku so 
všetkými papiermi podal matke 

so slovami: „Mami, pekne si to 
s otcom užite!”– nechcela veriť 
vlastným očiam. Sen o exotickej 
ceste sa stáva realitou. 
Potom už len posledné zamávanie 
na letisku a cesta za arabským 
dobrodružstvom sa mohla začať. 
Zámerne si vybrali jarné mesiace, 
kedy dosahovali teploty v Dubaji 
znesiteľné hodnoty. Let bol 
príjemný, klimatizovaná letisková 
budova tiež a hosteska, ktorá sa 
ich ujala, štebotala okolo seniorov 
ako vtáčatko. Paulínka, síce sveta 
znalá cestovateľka, len vytriešťala 
oči nad toľkým honosným leskom 
a bohatstvom. Rútilo sa na nich 
z každej strany. Kto neuvidí, 
ani neuverí. A to na nich čakal 
apartmán na 130. poschodí 
hotela, postaveného hádam len 

pre princezné... Z toho všetkého 
sa človeku musí zatočiť hlava. 
Nevídané, neuveriteľné... Paulínka 
sa vznášala ako v sne. A keď jej 
manžel Milan kúpil v jednom z 
exkluzívnych zlatníctiev prsteň 
podľa jej želania, nevedela sa naň 
vynadívať! „Len sa pozri, ako 
žiari, aké má nádherné očká, a ten 
výbrus!... 
Rozprávka z tisíc a jednej noci sa 
končila a bol čas pobaliť si batožinu 
a vrátiť sa do slovenskej reality. 
„Milan, nevidel si ten môj nový 
prsteň? Večer som si ho odložila 
len tu na nočný stolík...“ 
„Len dobre pohľadaj, a pozri 
aj pod posteľ, možno sa tam 
zakotúľal.“ 
Prehľadali každý kút rozľahlého 
apartmánu, no po prsteni, akoby 

sa zľahla zem. „To nie je dobré 
znamenie. Určite sa doma niečo 
prihodilo. Čo budeme teraz 
robiť?“ - so slzami v očiach 
smútila Paulínka za vzácnymi 
drahokamami. Čím sa doma 
pochváli? Bronzom? Veď opálený 
je kde-kto aj v zime. Tak veľmi 
si na tom prsteni zakladala... 
Ako mohla byť taká nepozorná 
a zapatrošiť ho? Po dňoch, keď 
im radosť a šťastie neschádzali z 
tvárí, usadil sa na nich smútok a 
sklamanie. „Jeden prsteň, a pokazí 
nám celú dovolenku! To teda nie!“  
Dohodli sa, že deťom o strate 
nič nepovedia a o pobyte v 
Dubaji budú hovoriť len v 
superlatívoch. Rozdajú im drobné 
darčeky a skúsia niečo vyhľadať 
v slovenských zlatníctvach. 

Významnú šesťdesiatku musí 
predsa pripomínať jubilantke aj 
trvalo viditeľný darček. 
A predstavte si, podarilo sa! 
Takmer navlas rovnaký klenot 
našli, ale v celkom obyčajnej 
bižutérii. Paulínka sa neostýchala 
a prsteň si hneď navliekla na prst. 
„Zaplať ho, berieme!“ zavelila 
manželovi bez ohľadu na to, že k 
cene toho pôvodného mu chýbalo 
zopár núl. A pravda je aj taká, že 
všetci naokolo im ten „dubajský 
prsteň“ zjedli aj s navijakom. 
Híkali, aký je krásny, nevídaný, 
aké úžasné odlesky hádžu farebné 
očká... Paulínka mala len jednu 
starosť – Ak sa pominie, sklamanie 
detí, že dedičstvo po rodičoch 
– cenný prsteň z Dubaja, je len 
obyčajný mačkažák... (bab)

KRÍŽOVKA na voľné dni
Príjemným dovolenkovým relaxom je určite aj lúštenie krížoviek. Jednu vám ponúka aj Tempo a za odmenu knižný darček z predajne KNIHA ALVA. Znenie tajničky – 
arabské príslovie posielajte do redakcie do konca júla. Poštou, či prostredníctvom redakčných schránok pri sídle reakcie a v areáli bývalých ZDA pri hlavnej bráne.
Ak vám po vylúštení aprílovej krížovky vyšla v tajničke myšlienka – Vlastnosťou veľkého ducha je opovrhovanie urážkami – od Senecu ml. a poslali ste ju do 
redakcie, opäť ste súťažili o knižný darček. Spomedzi odosielateľov sme vyžrebovali Margitu Adamovú z Partizánskeho. Odmenu si môže prevziať v redakcii buď do 8. 
júla, alebo po redakčnej dovolenke, po 23. júli. 

Krížovka TEMPO

Kupón č. 3

Dovolenkový príbeh zo života
Prsteň z Dubaja
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Srdiečko láskavé prestalo biť,
nebolo lieku, aby mohlo žiť.
Čas plynie, život ide v diaľ,
nám živým zostáva 
spomienka a žiaľ.
Ako Ti z očí žiarila láska a dobrota,
nám budeš chýbať do konca nášho života.

Úprimne ďakujeme príbuzným, 
priateľom, susedom, známym, 
kamarátkam z Klubu Nezábudka, 
bývalým spolužiakom z prie-
myslovky a bývalým kolegom, 
ktorí sa prišli naposledy rozlúčiť 
s našou milovanou manželkou, 
mamičkou a babkou

Teréziou PETRÍKOVOU 
rod. Bilíkovou

z Veľkých Bielic,

ktorá nás navždy opustila 
29. júna 2014 vo veku 63 rokov.

Naša osobitná vďaka za starostli-
vosť patrí MUDr. Šínskej, MUDr. 
Bílikovej, z ADOSu Janke Kráľo-
vej a Márii Országhovej a ses-
tričke interného oddelenia NsP v 
Partizánskom Jane Petríkovej.

Smútiaci manžel a deti s rodina-
mi (14668) 

Dňa 6. júla 2014 sme si pripo-
menuli piate výročie, čo nás vo 
veku 74 rokov navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec a dedko

Anton BELAN 
z Bošian.

S úctou a láskou spomínajú 
manželka Hedviga, dcéra Magda 
a syn Juraj s rodinami. (14642)

Hoci je čas akokoľvek dlhý,
nezahojí ranu, ktorá stále bolí.
Aj keď už nie je medzi nami,
v našich srdciach žije
a je stále s nami.

Dňa 22. júla 2014 si pripomína-
me 2. výročie úmrtia nášho otca, 
manžela a starého otca

Vojtecha KOVÁČA  
z Veľkých Uheriec.

O tichú spomienku na neho pro-
sia manželka a deti s rodinami.
 (14645)

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)

Obuvnícka �rma ponúka prácu 
na doma pre šičky, stroje dodá-
me. Kontakt: 0903 468 040. (14658)

  

Spoločnosť HONEYWELL 
SAFETY PRODUCTS SLOVAKIA 
s.r.o. v Partizánskom prijme do 
pracovného pomeru šičky bez-
pečnostných postrojov. Kon-
takt: 038/747 42 65, veronika.
markova@honeywell.com (14669)

Spoločnosť HONEYWELL 
SAFETY PRODUCTS PAR-
TIZANSKE s.r.o. prijme do pra-
covného pomeru operátorov na 
šitie – štróbel. Kontakt: 038/747 
42 65, veronika.markova@
honeywell.com (14670)

  
Hľadáme spolupracovníkov 
do malého dynamického tímu 
s možnosťou slušného zárobku. 
Uvítame každého, kto sa nebojí 
pracovať. Kontakt t. č. 0904 653 
616. (14674)

  
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)

NEVYHADZUJTE KNIHY! 
Darujte ich nám. 
Tel. 0907 701 786.  (14673)

   
Spoločnosť FREESAT ponúka kva-
litnú satelitnú a digitálnu televí-
ziu vo vysokej kvalite za výhodnú 
cenu pre všetkých. Kontaktujte 
nás na 0904 653 616.   (14674)

(14015)

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

Dňa 9. júla 2014 uplynie 25 ro-
kov, čo navždy odišiel náš dobrý, 
starostlivý otec a starký

Peter DVONČ 
z Veľkých Bielic.

Skláňame sa s úctou a láskou v 
spomienkach... 

Manželka a deti s rodinami (14662)

Potichu trpel, ubolené srdce prestalo biť,
pokojne odišiel, hoci tak veľmi chcel žiť.
To, že čas rany zahojí,
je prázdny klam, 
čím viac času ubieha,
tým viacej chýba nám.

Dňa 7. júla 2014 si pripomíname 
prvé výročie, čo nás opustil náš 
drahý otec, manžel, dedko a 
pradedko

Jozef BEBJAK 
z Partizánskeho.

S láskou na neho spomínajú man-
želka, syn Jozef, dcéry Daniela a 
Renáta s rodinami.

Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. (14588)

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)

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

Predám kozie mlieko. Cena 
0,7 €/l. Tel. 0902 458 828. (14665)

Predám seno v malých balíkoch, 
1,5 €/ks. Tel. 0902 458 828. (14666)

Predám obývaciu stenu, sedač-
ku, kreslá, jedálenský rozkladací 
stôl, vhodné aj na chalupu. Cena 
dohodou. Tel. 0940 831 342  (14671)

Predám masívnu bukovú posteľ 
aj s matracom. Veľmi pekná. Cena 
220 €. Tel. 0908 594 296.  (14672)

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

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

Predám 2-izbový byt v  PE pri II. 
ZŠ. Cena 27 800 €. Dohoda. Tel. 
0903 188 249.  (14640)

Kúpim garáž na V. okružnej ved-
ľa rieky Nitry. Tel. 0904 172  634.
 (14654)

Predám záhradku s chatkou v 
OV za Bagrom. Cena 8000 €. Tel. 
0908 124 154. (14656)

Dám do prenájmu 1-izbový byt 
v PE na Malej okružnej. Tel. 0905 
808 961. (14660)

Predám garáž na Rooseveltovej 
ulici v garážovom dvore, montáž-
na jama, elektrina, po rekonštruk-
cii. Cena 6900€. Tel. 0908 779 
703. (14663)

Predám 1-izbový byt v OV na Šíp-
ku, Malinovského ulica, zateple-
ný, plastové okná, balkón, nová 
kuchynská linka, vstavaná skriňa. 
Cena 22 000 €. Tel. 0949 450 
889. (14664)

Predám 3-izbový malometrážny 
byt na Šípku v OV. Tel. 0905 167 
770, 0915 749 060. (14667)

Predám 3-izbový byt v PE na Ulici 
gen. Svobodu, čiastočne prero-
bený. Cena dohodou. Tel. 0940 
831 342. (14671)

Predám alebo vymením 3-iz-
bový byt na Šípku. Tel. 0901 702 
848. (14675)

Súkromná ZUŠ Ars Akademy 
Veľké Uherce prijme 

kvalifikovaného 
učiteľa hry na gitaru 

Kontakt:  
mobil: 0911 624 345  

mail: info@arsakademy.sk  
www.arsakademy.sk 

(14661)

OPUSTILI NÁS
? Etela FADINOVÁ z Partizán-
skeho, 30.5.2014 vo veku 
64 rokov, 
? Mária KOVÁČOVÁ z Veľkých 
Uheriec, 1.6.2014 vo veku 
90 rokov,
? Marta Franková z Partizán-
skeho, 2.6.2014 vo veku 
66 rokov,
? Mária KROČKOVÁ z Parti-
zánskeho, 4.6.2014 vo veku 
89 rokov,
? Ján GUT z Veľkého Klíža, 
4.6.2014 vo veku 87 rokov, 
? Mária MAGDINOVÁ z Horných 
Vesteníc, 4.6.2014 vo veku 
90 rokov,
? Kornélia GYÖRIOVÁ z Parti-
zánskeho, 4.6.2014 vo veku 
78 rokov,
? Peter GAJDOŠ z Chynorian, 
4.6.2014 vo veku 53 rokov,
? Helena JAROLÍNOVÁ z 
Brezolúp, 6.6.2014 vo veku 
81 rokov,
? Helena ADAMIČKOVÁ z Veľ-
kých Hostí, 9.6.2014 vo veku 
74 rokov,
? Alžbeta MRVOVÁ z Parti-
zánskeho, 9.6.2014 vo veku 
75 rokov,
? Jolana KRAJNIAKOVÁ z 
Bošian, 10.6.2014 vo veku 
88 rokov,
? Anna UHLÁROVÁ z Diviackej 
Novej Vsi, 11.6.2014 vo veku 
65 rokov,
? Emília ŠTEVICOVÁ z Ostratíc, 
12.6.2014 vo veku 80 rokov,
? Vendelín BUČEK zo Skačian, 
14.6.2014 vo veku 80 rokov,
? Milan KOLLÁR z Nitrice, 
14.6.2014 vo veku 77 rokov,
? Milan KORBEĽ z Partizán-
skeho, 15.6.2014 vo veku 
61 rokov, 
? Jozef KOŠOVSKÝ z Partizán-
skeho, 17.6.2014 vo veku 
84 rokov,
? Alojz PAVKEJE z Partizán-
skeho, 18.6.2014 vo veku 
82 rokov,
? Jozef KOBOLKA z Brodzian, 
19.6.2014 vo veku 76 rokov,
? Vladimír PICHLER zo Svinnej, 
22.6.2014 vo veku 60 rokov,
? Mária TERLANDOVÁ z Parti-
zánskeho, 23.6.2014 vo veku 
82 rokov,
? Alojzia PLACHÁ z Čerenian, 
23.6.2014 vo veku 87 rokov,
? Mária KYSELICOVÁ z Malých 
Hostí, 23.6.2014 vo veku 
83 rokov,
? Gabriela STAŇOVÁ z Veľkých 
Krštenian, 26.6.2014 vo veku 
80 rokov,
? Irena KAPRIOVÁ z Partizán-
skeho, 28.6.2014 vo veku 
82 rokov,
? Terézia PETRÍKOVÁ z Parti-
zánskeho, 29.6.2014 vo veku 
63 rokov,
? Helena STRUČKOVÁ z Nitrice, 
29.6.2014 vo veku 82 rokov,
? Aladár PIHÝK z Veľkých 
Krštenian, 30.6.2014 vo veku 
77 rokov,
? František KRISTL z Veľkého 
Klíža, 30.6.2014 vo veku 
89 rokov.

ČESŤ ICH PAMIATKE! VÝHODNÉ PÔŽIČKY
NAJĽAHŠIA PÔŽIČKA DO 5 000 EUR 

MANŽELSKÁ PÔŽIČKA DO 10 000 EUR 
HYPOPÔŽIČKA DO 100 000 EUR

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

REFINANCOVANIE HYPOTÉK S PENIAZMI NAVYŠE

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

(14339)

Mestská televízia PartizánskeMestská televízia PartizánskeMestská  Televízia  Partizánske

LIVE
STREAM

www.respublica.skwww.respublica.skwww.respublica.sk
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Dve generácie sa už čoskoro stretnú v  jednom súboji. V pia-
tok 11. júla si mladí z ICM a Mládežníckeho parlamentu mesta 
Partizánske zmerajú sily so seniormi z  mestskej organizácie 
JDS. Na podujatí Letné medzigeneračné hry budú od 17. hodi-
ny súťažiť pred domom kultúry v rôznych disciplínach. Sily si 
zmerajú v biliarde, vo veľkom šachu, v hode šípkami, petangu, 
stolnom tenise a rôznych spoločenských hrách. 

Odovzdaním cien výhercom sa definitívne uzavrelo dvadsiate prvé pokračovanie našej dlhodobej 
tipovacej súťaže ŠŤASTNÁ SEDMIČKA. Tipujúci v nej opäť súťažili o sedem atraktívnych finančných 
cien, tento raz v celkovej hodnote 500 €! Spomedzi 176 tipujúcich sa po štrnástich tipovacích kolách 
zrodila nasledovná sedmička šťastných výhercov:

1. cena: ŠEK V HODNOTE 165  € (venovalo 
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľ-
ké Uherce – rastlinná, živočíšna výroba, peká-
renská činnosť, výroba strojov a zariadení pre 
všeobecné účely, výroba obrábacích strojov, 
spracovanie poľnohospodárskych produktov, 
www.pdpvu.sk) – získal: Martin Jakubík z Par-
tizánskeho – 74 bodov.
2. ŠEK V HODNOTE 90 € (venovala firma STA-
VIVÁ Mališka, kompletný stavebný materiál, fa-
sádne štúdio a moderné kúpeľňové štúdio, Ši-
monovianska 1763/102, 958 03 Partizánske, 
mob. č.: 0905 841 840, 0901 776 858, 0905 426 
503, www.maliska.sk) – získal: Ján Kotlárik z 
Návojoviec – 71 bodov.
3. ŠEK V HODNOTE 70 € (venovala predajňa 
KOVOMAX BM, s.r.o., hutný materiál, železiar-
stvo, spojovací materiál, Šimonovianska 34/90, 
958 03 Partizánske, tel.: 038/749 44 99, www.
kovomax.sk) – získal: Marián Cvešper zo Ska-
čian – 68 bodov.
4. ŠEK V HODNOTE 55 € (venovala firma Ladic-

ký, s.r.o., Uherecká cesta 347/2A, 958 03 Malé 
Uherce, mob. č.: 0903 130 531, www.ladicky.
sk) – získal: Štefan Pauko z Veľkých Uheriec – 
68 bodov.

5. ŠEK V HODNOTE 50 € (venoval Pneuser-
vis MIKONA, Nemocničná 1569, Partizánske 
– futbalový štadión ŠK Slovan Šimonova-
ny, mob. č.: 0905 329 116, www.mikona.sk) 
– získal: Róbert Janus st. z Partizánskeho – 
68 bodov. 
6. ŠEK V HODNOTE 40 € (venovala firma GENE-
RALI SLOVENSKO, Andrea Papalová – kancelária 

Partizánske, Hrnčírikova 227/10 (budova Kaská-
da), mob. č.: 0905 434 629, e-mail: andrea.papa-
lovagenerali.sk) – získal: Vladimír Galbo ml. z 
Partizánske – 65 bodov.
7. ŠEK V HODNOTE 30 € (venovala predajňa 
KOVOMAX BM, s.r.o., hutný materiál, železiar-
stvo, spojovací materiál, Šimonovianska 34/90, 
958 03 Partizánske, tel.: 038/749 44 99, www.
kovomax.sk) – získal: Ján Bezák z Partizánske-
ho – 65 bodov.

Z hlavnej výhry 21. ročníka tipova-
cej súťaže Šťastná sedmička – fi-

nančnej sumy vo výške 165 € – sa tešil 
Martin Jakubík z Partizánskeho, ktorý 
hrá futbal za ŠK Malé Uherce a rovna-
ko patrí aj do štruktúr hokejbalového 
družstva Kladivári Partizánske. Sym-
bolický šek víťazovi odovzdali predse-
da predstavenstva PDP Veľké Uherce 
Jaroslav Javůrek (vpravo) a riaditeľ 
PDP Veľké Uherce Ing. Jozef Štefkovič 
(vľavo). Poľnohospodárske družstvo 
podielnikov Veľké Uherce bolo gene-
rálnym sponzorom aj 21. ročníka Šťast-
nej sedmičky.

Ceny výhercom Šťastnej sedmičky odovzdané!

Š P O R T

V tomto 
roku sa ši-

monoviansky 
futbal dožíva vzácneho ju-

bilea. Uplynulo už 75 rokov od 
založenia klubu. Tradícia futbalovej his-

tórie v Šimonovanoch sa začala písať 1. júla v roku 
1939. Milovníci koženej lopty založili prvý futbalový od-

diel pod názvom ŠK Pribina. Medzi prvých zakladateľov a funkcioná-
rov patrili Ján Šútora, Ján Ivanka, Vít Blšták a Vojtech Ďuračka. Názov 
ŠK Pribina sa po rokoch zmenil na DŠK Sokol. V tomto období klub re-
prezentovali prevažne hráči: Bokor, Cibíček, Seifert, Kuderna, Vysopal, 
Pálka, Praženica, Žiak, Katrenčík, Otruba, Šurkala, J. Ivanka, Važan, T. 
Komžík, V. Komžík, L. Košovský, V. Šútora, Jelšík, Kiselica a ďalší...

V roku 1956 zmenil klub názov na Dynamo, ktoré sa v roční-
ku 1957/1958 presťahovalo do súčasného areálu. Od sezóny 
1958/1959 sa prešlo k názvu klubu na Slovan Partizánske, ktorý 
hrával krajskú súťaž s mužstvami ako Nitra B, Nové Zámky, Kom-
jatice... Na súčasný názov Športový klub Slovan Šimonovany sa 
klub premenoval v roku 1990. Prvé ihrisko bolo vytvorené za ši-
monovianskou poštou, neskôr sa prešlo za priestory Vodného 
hradu smerom k hlavnej ceste a naposledy sa posunulo do súčas-
ného areálu, kde bola plochá dráha. Tu sa najskôr hrávalo za teraj-
šou tribúnou, neskôr na škvárovej ploche a až naposledy ihrisko 
dostalo terajšiu podobu.
Po úspešných, ale aj neúspešných rokoch sa situácia v klube kon-
com šesťdesiatych rokov stabilizovala a v sezóne 1971/1972 Slo-
van vyhral majstrovstvá okresu Topoľčany a postúpil do I. B trie-
dy Západoslovenského kraja, čo sa vtedy považovalo za vrchol 
úspechu Slovana. No potom prichádza znovu kríza a mužstvo 
mužov vypadlo do poslednej triedy Topoľčianskeho okresu. K 
zvratu prichádza začiatkom osemdesiatych rokov, keď mužstvo 
pomaly postupovalo cez majstrovstvo okresu, VI. ligu, V. ligu až 
do  IV. ligy Trenčín – Západ, čo bol ďalší z vrcholných úspechov v 
histórii Slovana. V sezóne 2007/2008 však Šimonovany vypadli do 
V. ligy Sever, kde zotrvali až do sezóny 2012/2013. V pamätnom 
hektickom barážovom zápase proti Veľkým Kostoľanom, hranom 
na neutrálnej pôde v Trenčianskych Tepliciach, však gólom z po-
slednej minúty predĺženia Marek Švec poslal Slovan po piatich 

rokoch znovu do IV. ligy Severozápad, vtedy piatej najvyššej slo-
venskej súťaže. ,,Jasné, že si pamätám na ten gól. Postup však 
bola zásluha celého družstva, ktoré hralo dobre. Som rád, že 
štvrtým miestom sme potvrdili, že právom patríme do štvr-
tej ligy,“ povedal strelec postupového gólu Marek Švec. Štvrtým 
miestom v nedávno skončenom reorganizačnom súťažnom roč-
níku 2013/2014 sa Slovan postaral o ďalší husársky kúsok postu-
pom do novovytvorenej IV. ligy Severozápad, ktorá je v hierarchii 
slovenských súťaží štvrtou najvyššou v poradí.
Medzi množstvom trénerov, ktorí v Slovane pôsobili pri družstve 
mužov, treba spomenúť Ladislava Szaba, Vojtecha Rybanského, 
Milana Hunku, Štefana Omelku, Júliusa Gálisa, Júliusa Vaňa, Ti-
bora Szaba st. a jeho asistenta Jozefa Valnycha, Alexandra Bezá-
ka st., Tibora Kopečného, Milana Luptáka, Roman Szaba, či Jozefa 

Žiaka st., ktorý píše súčasnú úspešnú kapitolu. Treba spomenúť 
aj mládežníckych trénerov z posledného obdobia, ktorí sa taktiež 
nemalou mierou zaslúžili o rozvoj šimonovianskeho futbalu. Ide 
predovšetkým o Jozefa Kotlárika, Ladislava Striženca, Júliusa Stri-
ženca, Milana Schronera, Jozefa Tomana, Viliama Šútoru, Vladimí-
ra Vargu st., Tibora Bezáka st., Milana Bereca, či Jozefa Šveca, ktorý 
sa po 9 rokoch rozlúčil so Slovanom a pokračovať v trénerskej prá-
ci bude pri treťoligovom mladšom doraste FK Tempo Partizánske. 
Históriu šimonovianskeho futbalu písalo aj množstvo hráčov, 
ktorých zoznam by potreboval väčší priestor, preto spomenie-

me prevažne tých domorodých. Z najstaršej generácie sú to: Jo-
zef Ivanka, Važan, Komžíkovci, Košovský, Viliam Šútora st., Dubina, 
Rudolf Vlčko st., Ravas, Mihaličkovci, Hamarovci, Kukučka, Kopá-
lovci, Revilák. Zo staršej generácie obliekali šimonoviansky dres: 
Centárovci, Strižencovci, Bučko, Kotlárikovci, Kúdelovci, Chymov-
ci, Kolárik, Krajčovič, Kucharič, Švercel, Mentel, Zvalo, Velšic, Ma-
gát, Záborský, Milan Vlčko, Rudolf Vlčko ml., Legeňovci, Greguš-
ka, Košík, Baláž, Valnych, Ivan Komžík, Smatanovci, Hazucha, Stan-
ček, Anton Obert ml., zo strednej generácie a mladšej generácie 
to boli Ján Podoba, Miroslav Janšák, Jozef Mojto, Jozef Sloboda, 
Milan Chalupa, Ján Lauko, Marek Šuňovský, Jozef Hrebík, Roman 
Szabo, Tibor Szabo ml., Jozef Žiak st, Juraj Zima, Emil Štálnik, Du-
šan Škorec, Anton Unterfranc, Marek Švec, Miroslav Belák, Jozef 
Adamovič, Augustín Vavro ml., Daniel Legeň, Marek Centár, Du-
šan Hatala, Ivan Paulen, Jozef Balaška, Jaroslav Drábek, Richard 
Ďuriš, Juraj Bratkovič, Lukáš Svorad, Daniel Mošať, Juraj Škultéty, 
Rastislav Stanček, Andrej Stanček, Boris Marhevka, Jozef Fabo, 
Daniel Šulaj, Tomáš Rybanský, Michal Trčo, Tomáš Obert, Roman 
Vlčko, Domink Černo, Andrej Stručka a ďalší... 
Históriu klubu písali taktiež funkcionári, ktorí sa veľkou mierou 
pričinili o súčasnosť. Zo staršej generácie treba spomenúť Jozefa 
Polónyiho, Stanislava Bratkoviča, Petra Bratkoviča, Milana Vépy-
ho, Ladislava Šútoru, Timoteja Komžíka, Antona Sakaloša, Rudol-
fa Gulatého, Antona Oberta st., Ignáca Kluchu, Jozefa Gubu, Sta-
nislava Kuchariča, Jozefa Letavaya, Emila Mrázika... Z postu pred-
sedu viedli klub: Ján Trojan, Oliver Švercel, Vincent Gavliak, Jozef 
Gerbel, Jozef Legeň a Vojtech Straňák. Od roku 2012 pracuje Vý-
konný výbor ŠK Slovan Šimonovany v nasledovnom zložení – pre-
zident klubu: Peter Hudok, tajomník klubu: Peter Letavay a členo-
via klubu: Július Bruška a Jozef Krajčík. ,,Aktuálny výbor ŠK Slo-
van sa usiluje pracovať na obnove zašlej slávy našich pred-
chodcov. Myslím si, že vybojovaním štvrtej najvyššej slo-

venskej súťaže sa nám podaril 
ďalší výrazný zápis do bohatej 
histórie šimonovianskeho fut-
balu. Chceme byť vizionármi 
športu na území mesta. Mož-
no nie sme chcení, ale chceme 
byť akceptovaní. Šport v súčas-
nej dobe je fenomén. My síce 
nerozdávame chlieb, ale po-
núkame hry, ktoré zabavia na-
šich verných fanúšikov a každú 
druhú nedeľu im na našom šta-
dióne zaručia oddych a relax 
pred ďalšou prácou. Neustále 
sa snažíme bojovať o priazeň 
fanúšikov aj o priazeň mesta, 

pretože sa naďalej cítime byť jeho súčasťou, keďže tvoríme 
jeho krátke dejiny,“ znelo vyznanie prezidenta ŠK Slovan Pet-
ra Hudoka. V súčasnosti má ŠK Slovan Šimonovany tri družstvá, 
ktoré v dlhodobých súťažiach dosiahli v ročníku 2013/2014 na-
sledovné umiestnenia. Celok mužov obsadil v IV. lige Severozá-
pad 4. miesto s bilanciou (30 17 2 11 60:37 53 + 8), dorast skončil 
v V. lige Sever na piatej priečke (30 14 6 10 55:45 48 +3) a žiakom 
patrí v III. triede MO Partizánske štvrtá pozícia (22 12 2 8 113:56 38 
+5). Navyše, Samuel Fábry sa so 40 gólmi stal najlepším strelcom 
okresnej súťaže. (mp, zdroj: archív ŠK Slovan)

Živió, futbal v Šimonovanoch!Cifríkov víťazný krst trate 
na Malinom Brde 

V posledný júnový víkend 
sa v Ružomberku – Hrabo-
ve v Rock Machine bike par-
ku Malinô Brdo konal 3. roč-
ník podujatia Bike fest Malinô 
Brdo DH Race. Priaznivci hor-
skej cyklistiky si počas troch 
dní mohli zasúťažiť v rôznych 
disciplínach ako cross-coun-
try maratón, extrémny xc 
výšľap, downhill race na hor-
ských bicykloch či adrena-
línový big air bag jump. Po 
druhý raz v aktuálnej sezó-
ne na podujatí tohto rangu 
štartovali členovia DH-Po-
sitive Partizánske. Tí patrili 
do štartového poľa preteká-
rov, ktorí v zjazde otestova-
li premiérovo otvorenú trať 
Blizzard s dĺžkou 4100 m a s 
prevýšením 392 m. Trať do-
konale preverila hlavne kon-
díciu jazdcov, keďže jej väč-
šiu časť boli nútení šliapať 
do pedálov. Pre positivákov 
mala priaznivé vyvrcholenie 
kategória juniorov. Víťazom 
semifinále sa stal Ľuboš Ci-
frík (na foto) v čase 7:44,60 
min, siedmy bol Marek 
Guba (8:20,62 min) a na de-
viatej priečke figuroval Juraj 

Straka (7:44,60 min), ktorému ochranná páska vbehla do prehadzovačky a zasekla mu pedá-
le. Vo finále sa i napriek pádu v jednej zo zákrut s časom 7:44,25 min dostal do čela priebež-
ného poradia Straka. Smolu mal Guba, ktorého technická porucha vidlice pribrzdila a v čase 
8:21,78 min skončil ôsmy. Posledný v junioroch štartoval Cifrík a i napriek menšiemu zaváha-
niu zrýchlil na 7:42,44 min, čo mu vynieslo prvenstvo, keď na druhú priečku so stratou 1,81 s 
odsunul Straku. Tesne za top desiatkou zaostal Partizánčan Jakub Měchura, ktorý si oproti 
kvalifikačnej jazde polepšil vo finále na konečné jedenáste miesto v čase 8:56,82 minúty. V ka-
tegórii hobby bez rozdielu veku Richard Gendiar (DH-Positive) obsadil v čase  8:31,33 min 21. 
miesto. V absolútnom poradí downhill patrilo Ľubošovi Cifríkovi výborné štvrté miesto, kým 
Juraj Straka skončil šiesty.  mp

Dejiny veľkej hádzanej 
začali písať Popluhárovci

História neklame. Prvý záznam o ženskej hádzanej v Partizánskom pochádza z roku 1954, kedy 
sa tejto loptovej hre začali venovať dievčatá z domova mládeže. Kolektív sa síce rozpadol, ale 
bývalým žiačkam odborného učilišťa hádzaná chýbala. Rovnako tak tréner. Napokon sa im po-
darilo zlanáriť Františka Popluhára. S jednoročnou prestávkou bol pri druholigovej hádzanej a 

„svojich dievčatách“ celých desať rokov. Z krajskej súťaže v roku 1965 postúpili do divízie, a v 
roku 1967 do druhej ligy. Druholigistky, dnes hádzanárky – babičky vo veku nad 60 rokov, si s 
trénerom dávajú pravidelne rande. Tohtoročné stretnutie malo predsa len iný punc. Spoločne 
oslavovali 80. narodeniny Františka Popluhára. Gratulovali mu, spomínali na slávnu éru svojej 
športovej kariéry. Tréner, ako ho dodnes „dievčatá“ oslovujú, bol dojatý. Napokon, nebola to 
len oslava jeho životného jubilea, ale oslava kolektívu, ktorý aj po rokoch drží spolu. Netreba 
hádam ani dodávať, že „bacilom“ hádzaná sa v rodine Popluhárovcov „nakazili“ viacerí. Na pr-
vom mieste Františkova manželka Irča, obaja synovia Róbert a Ľubomír a štafetu úspešne ne-
sie vnučka Petra.     (bab)

Slovan oslavoval, ako inak, futbalom
Pri príležitosti osláv 75. výročia založenia fut-
balového klubu v Šimonovanoch funkcioná-
ri ŠK Slovan pripravili pre svojich fanúšikov 
športovo-kultúrny program. ,,Históriu si tre-
ba ctiť, predkov si treba vážiť a nikdy neza-
búdať na tých, čo tu boli pred nami. Preto 
aj my v Šimonovanoch chceme pripome-
núť mladšej generácii históriu nášho klubu, 
ktorá je najstaršia spomedzi športových 
klubov pôsobiacich na území mesta Par-
tizánske. Chceli sme tým osloviť všetkých 
našich verných fanúšikom a našich priate-
ľov, ktorým nie je cudzia myšlienka rodin-
ného klubu, a nie sú im ľahostajné ani slová 
ako spolupatričnosť, lojálnosť a čestnosť,“ 
ozrejmil dôvody osláv prezident klubu ŠK Slo-
van Peter Hudok. V sobotňajšie upršané popo-
ludnie piateho júlového dňa najskôr na trávnik 
vynoveného futbalového stánku v Šimono-
vanoch vybehli postupne všetky tri futbalové 
tímy ŠK Slovan, ktoré v priateľských stretnu-
tiach vyzvali svojich súperov. Šimonoviansky 
žiaci podľahli ViOnu Zlatým Moravciam vyso-

ko 2:10, kým domáci dorastenci pokorili To-
poľčany v pomere 2:1. Po príhovore primáto-
ra Partizánskeho Jozefa Božika futbalový blok 
osláv uzavrelo hlavné stretnutie mužov, v kto-
rom Slovan nad deviatym tímom českej I. diví-
zie FC Brumov zvíťazil tesne 3:2. Tie pokračo-
vali v uvoľnenej rodinnej atmosfére za tónov 
živej hudby v podaní skupiny Štefana Beňač-
ku Music 2 a predstavil sa aj slovenský top heli-
gonkár Ján Chudoba z Dežeríc. A vo večerných 
hodinách osvietil útulný šimonoviansky šta-
dión ohňostroj.

 ŽIACI: ŠK Slovan Šimonovany – ViOn Zlaté 
Moravce U12 2:10 (1:4), góly: 12. L. Hlaváč, 67. 
R. Hrčka – 6. a 11. A. Šútor, 32. T. Zölder, 34., 51., 
59. a 61. M. Švec, 52. M. Galik, 56. a 63. L. Beko. 
ŠK Slovan: P. Tóth – M. Hirkala, J. Benca, P. Su-
chý, R. Suchý, R. Hrčka, A. Pihík, M. Riziky, M. Slo-
vák, T. Krištín, L. Hlaváč, striedal: G. Suchý, tré-
ner: V. Šútora.
 DORAST: ŠK Slovan Šimonovany – MFK To-
poľčany 2:1 (1:0), góly: 41. S. Fábry, 80. J. Zent-

ko – 70. S. Sidor. ŠK Slovan: E. Rybanský – J. 
Zentko, D. Vlčko, D. Buričan, S. Fábry, A. Alchus, 
J. Kukla, I. Krajčík, M. Hirkala, J. Kopál, M. Rihá-
ri, striedali: R. Hunka, D. Belančík, tréner: J. Švec.
 MUŽI: ŠK Slovan Šimonovany – FC ELSERE-
MO Brumov /ČR/ 3:2 (1:0), 40. M. Otočka, 60. J. 

Maruniak, 86. D. Obžera – 77. a 89. D. Keženek. 
ŠK Slovan: Ľ. Bohunský st. – P. Kermiet, J. Žiak 
ml., E. Galbavý, A. Reichel, P. Balaška, D. Krošlák, 
D. Obžera, L. Svorad, J. Maruniak, M. Otočka, 
striedali: L. Varga, M. Barta, Š. Tadiel, D. Greguš, 
tréner: J. Žiak st.. mp

Družstvo mužov Šimonovian v roku 1969 

Novinová správa z roku 1973

futbal dožíva vzácneho ju
bilea. Uplynulo už 75 rokov od 

založenia klubu. Tradícia futbalovej his
tórie v Šimonovanoch sa začala písať 1. júla v roku 

1939. Milovníci koženej lopty založili prvý futbalový od

Živió, futbal v Šimonovanoch!
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Zúčastniť sa olympijských hier je snom 
každého vrcholového športovca. Prečo ich 
však nezažívať každý rok a nespestriť si tak 
jeseň svojho života? Seniori z okresu Par-
tizánske síce nie sú špičkoví športovci, no 
pred desiatimi rokmi ani na chvíľu neváha-
li a do života uviedli novú tradíciu. 

Tou tradíciou je organizovanie Športo-
vej olympiády seniorov. Už deväť rokov 
Mestská organizácia Jednoty dôchodcov 
Slovenska v Partizánskom pripravuje toto 
podujatie na regionálnej, dokonca ostat-
né roky na medzištátnej úrovni. Zapájajú 
sa do nej nadšenci z partnerského mesta 
Valašské Meziříčí, maďarských Mlynkov, a 
tiež susedia z prievidzského okresu. Pred-
stavuje čerešničku na torte Týždňa zdravia, 
ktorý podporuje zdravý životný štýl a je v 
Partizánskom súčasťou posledných júno-
vých dní. Vyhecovať seba i svoje telo chcú 
pri tejto príležitosti i dôchodcovia, ktorým 
to dovolí zdravie. Tento rok sa ich v posled-
nú júnovú sobotu na Námestí SNP stretlo 
223, odkiaľ spoločne, nesúc vlajku ako na 
skutočnej olympiáde, kráčali smerom k ZŠ 
Rudolfa Jašíka. 

Súťaž s nadregionálnym záujmom
Po oficiálnych príhovoroch a zložení olym-
pijského sľubu v areáli školy sa mohlo za-
čať zápolenie v rôznych disciplínach. Neži-
člivú súťaživosť by ste tu ale hľadali len ťaž-
ko. Entuziazmu bolo na rozdávanie, areál 
žiaril úsmevmi naradostených športovcov. 
„Pre mňa je to veľký zážitok, som veľmi 
rád, že som prišiel a myslím, že o rok prí-
dem znova,“ nešetril slovami chvály člen 
družstva z maďarských Mlynkov. Skúpa na 
uznanlivé slová nebola ani Marta Demjé-
nová, predsedníčka Združenia pilíšskych 

Slovákov v Mlynkoch, ktorá južných su-
sedov na olympiádu priviedla pred tromi 
rokmi: „Keď som prvýkrát dostala po-
zvánku, bola som prekvapená, lebo my 
máme veľmi aktívnych dôchodcov, kto-
rí spievajú, tancujú, ale športom sa ne-
zaoberajú. No keď som im povedala o 
olympiáde, tak sa prihlásili a prišli sme. 
A domov sme si hneď prvýkrát odniesli 
zlatú medailu,“ spomína s úsmevom.

Disciplínam nuda nehrozí
Hoci seniori berú podujatie vážne, pri vy-
mýšľaní disciplín nešetrili kreativitou. „Za 
tých pár rokov sme už prešli rôznymi 
disciplínami, niektoré sme museli aj 
zrušiť. Bola tu jedna taká atraktívna, 
hod valčekom, ale podarilo sa niekedy 
ten valček hodiť nielen dopredu, ale aj 
dozadu, tak to bolo trošku nebezpeč-
né,“ prezradil hlavný rozhodca Rudolf Iva-
novič. Posledné roky ale preverili obľúbe-
nosť disciplín, a tak sa ich okruh ustálil na 
šestnásť. Medzi ne patria hod na basket-
balový kôš, kop na minibránku, hod gra-
nátom na cieľ. Ženy si môžu vyskúšať, koľ-
ko plechoviek zhodia handrovou loptič-
kou, pre pánov je zasa určený hod guľou. 
Beží sa štafeta, strieľa sa zo vzduchovky, 
sily si seniori zmerajú aj v stolnom tenise 
a aby nezabudli, v akom meste sa olympi-
áda koná, zápolia i v kurióznej disciplíne, 
akou je hod obuvníckym kopytom do od-
padového koša. 

Sú ženy akčnejšie?
Na otázku, či sú súťaživejší muži alebo ženy, 
pohotovo reagovala Oľga Úradníčková, bý-
valá primátorka Partizánskeho. Na podujatí 
sa ujala role komentátorky: „Musím veľmi 
pochváliť ženy, jednak z Partizánskeho a 

jednak z obcí, pretože tie sa prihlásili vo 
väčšom počte ako muži. To zodpovedá 
aj tomu, že žien je štatisticky viacej ako 
je mužov, ale na druhej strane sú možno 
odvážnejšie, možno aktívnejšie.“ Uvádza-
me, že žien sa do súťaže zapojilo 114, mu-
žov bolo o päť menej. Kondíciu si však mu-
sia udržiavať narovnako. Svoje o tom vie aj 
najstarší súťažiaci, 84-ročný Ján Duchovič z 
Kolačna: „Som veľmi opatrný, čo sa týka 
kondície, chodím na turistiku, veľa spá-
vam, alkohol nepijem, jedine štamprlík 
dobrého koňaku raz za týždeň, jedine čis-
tú vodu.“ Iných motivuje k pohybu stretáva-
nie sa s priateľmi, iných práca na záhradke.

Nie je dôležité vyhrať...
Hlavným mottom podujatia sú každoročne 
známe slová – nie je dôležité vyhrať, ale zú-
častniť sa. V deviatom ročníku súťaže mali 
najpočetnejšie zastúpenie seniori z Parti-
zánskeho, prišlo ich spolu až 68. Odreago-
vať sa s početnými družstvami prišli i špor-
tovci z Chynorian (18), zo Skačian (17), z Bo-
šian (16), z Hradišťa (14), Dolných Vesteníc 
(14), Klátovej Novej Vsi (13), Veľkého Klíža 
(13), zo Žabokriek nad Nitrou (10), z Mlyn-
kov (8), z Malých Krštenian (7), z Pažite (6), z 
Kolačna (6), Novák (5), z Valašského Meziříčí 
(4) a z Prievidze (4).

MEDAILISTI 9. ROČNÍKA OD
 ŽENY – stolný tenis K1: 1. S. Škvareni-
nová (Bošany), 2. J. Šramková (Partizán-
ske), 3. E. Vlasáková (Partizánske), hod 
granátom na cieľ: 1. O. Holá (Žabokreky 
n/N.), 2. M. Diósegy (Mlynky), 3. V. Su-
rovičová (Partizánske), skok do diaľky z 
miesta: 1. O. Vráblová (Chynorany), 2. 
A. Šuleková (Bošany), 3. Ľ. Kletečková 
(Partizánske), hod handravou loptou do 
plechoviek: 1. J. Bujnová (Veľký Klíž), 2. 
M. Utekalová, 3. M. Lošonská (obe Par-
tizánske), streľba zo vzduchovej pušky: 
1. M. Tyirjaková (Partizánske), 2. M. Dá-
vidová (Chynorany), 3. M. Končeková 
(Partizánske), kop futbalovou loptou na 
bránku: 1. M. Lukovínyová (Chynora-
ny), 2. B. Miklášová (Hradište), 3. M. Ky-
selová (Partizánske), hod na basketbalo-
vý kôš: 1. M. Gaherová (Skačany), 2. M. 
Tyirjaková (Partizánske), 3. G. Rusová 

(Nováky), hod obuvníckym kopytom: 1. 
V. Cagáňová (Hradište), 2. M. Miškeo-
vá (Dolné Vestenice), 3. J. Podmanická 
(Chynorany). 

 MUŽI – stolný tenis K1: 1. L. Beňačka 
(Skačany), 2. P. Vácval (Partizánske), 3. P. 
Minarovič (Bošany), hod na basketbalový 
kôš: 1. M. Šakový, 2. J. Jurča, 3. V. Slivka 
(všetci Partizánske), streľba zo vzduchovej 
pušky: 1. M. Tomiš (Partizánske), 2. F. Sza-
bo (Chynorany), 3. A. Kákoš (Žabokreky 
n/N.), kop futbalovou loptou na bránku: 
1. M. Reisel (Dolné Vestenice), 2. P. Ka-
sala (Skačany), 3. A. Štefkovič (Skača-
ny), skok do diaľky z miesta: 1. J. Solčian-
ský, 2. I. Rybanský (obaja Partizánske), 3. 
V. Tamajka (Bošany), hod granátom na 
cieľ: 1. M. Reisel (Dolné Vestenice), 2. Š. 
Gergel (Klátova Nová Ves), 3. J. Jánoška 
(Hradište), vrh guľou: 1. J. Solčiansky (Par-
tizánske), 2. M. Šakový (Partizánske), 3. P. 
Bezák (Žabokreky n/N.), hod obuvníckym 
kopytom: 1. P. Fodora (Hradište), 2. J. Be-
ňačka (Skačany), 3. J. Staňo (Partizánske).
 Štafetový beh: 1. Bošany (Šuleková, Šu-
lek, Talajka), 2. Partizánske (Balážová, Sol-
čiansky, Miťko), 3. Chynorany (Naďová, 
Magdolen, Furek).  ma

Ivana Bitarová 
má za sebou druhé majstrovstvá sveta

V predposledný júnový deň sa v historickom 
talianskom mestečku Arco, ležiacom v sever-
nej provincii Trentino – Alto Adige, nad jaze-
rom Garda, uskutočnili v poradí deviate majs-
trovstvá sveta v behu do vrchu sedemnásť-
ročných s oficiálnym názvom 9th WMRA In-
ternational Youth Cup. V danej kategórii ide 
o mládežnícke podujatie najvyššieho sveto-
vého rangu. Zúčastnilo sa ho celkom deväť-
desiatšesť pretekárov zo sedemnástich kra-
jín sveta. Hostiteľom šampionátu bol 4. roč-
ník miestneho bežeckého podujatia Castle 
Mountain Running (Hradný beh do vrchu). 
Štart podujatia je situovaný do centra starého 
mesta, odkiaľ po mestských dlažobných koc-
kách a neskôr i mäkkom trávnatom podklade 
trať stúpa po skalnatých útesoch chrániacich 
mesto zo severu až na najvyšší bod pretekov, 
hrad Torre Renghera, poskytujúci úchvatné 
výhľady na celú oblasť. Odtiaľ sa v strmých 
klesaniach kľukatila koloritom starobylých 
uličiek a prekrásnych olivových hájov až do 
samotného cieľa podujatia na úpätí známej 
historickej usadlosti z dvanásteho storočia. 
Chlapci absolvovali 4810 m dlhú trať s prevý-

šením 280 m, dievčatá bežali 3980 m dlhý úsek s prevýšením 220 metrov. Slovensko reprezento-
val poltucet vytrvalcov, ktorí o svojej nominácii rozhodli na slovenskom šampionáte v Kláštore 
pod Znievom – dorastenci Andrej Mitašík (Sparta Považská Bystrica), Roman Buckulčík (AK Svet-
lošák Banská Bystrica), Martin Gaňo (JM Demolex Bardejov) a dorastenky Petra Turčeková, Tereza 
Čičová (obe Slávia STU Bratislava) a Ivana Bitarová (na foto) z Partizánskeho. Zo šestice sloven-
ských reprezentantov si v mimoriadne kvalitnej medzinárodnej konkurencii najlepšie počínal 
Andrej Mitašík zo Sparty Považská Bystrica, ktorý v súťaži chlapcov skončil na 27. mieste. Súťaž 
dievčat vyhrala Francúzka Elsa Racasanová v čase 19:43 min, pred Ruskou Tatianou Ivanaevou 
(19:55) a Burcu Subatanovou (20:02) z Turecka, kým Ivana Bitarová dobehla do cieľa v čase 25:03 
min znamenajúcom 44. miesto. ,,Účasť na majstrovstvách sveta je pre mňa obrovská skú-
senosť do budúcnosti. Súťažiť s najlepšími vrchárkami sveta je ozajstný zážitok. Trať bola 
náročná a dala by sa zaradiť až k extrémnym, lebo miestami bola aj nebezpečná. Viedla 
úzkymi uličkami, schodmi a lesnými cestičkami. Na začiatku bolo strmé stúpanie, ktoré sa 
dalo zvládnuť len krokom. Viedlo až k zrúcanine hradu Torre Reughera, odkiaľ sa bežalo 
dole. Museli sme prudko spomaľovať, lebo cesta bola kľukatá a kamenistá. V cieli, v centre 
mesta nás privítal dav ľudí, ktorý sledoval preteky na veľkoplošnej obrazovke. Panovala 
tam úžasná atmosféra, jednoducho, mám zážitok na celý život. A aj keď výsledok nie je 
najlepší, pre mňa bol úspech vôbec kvalifikovať a zúčastniť sa na svetovom šampionáte,“ 
vyjadrila svoje pocity žiačka ZŠ na Veľkej okružnej v Partizánskom Ivana Bitarová. Pre zverenkyňu 
trénera Vladimíra Ištvána to bol v tomto roku druhý štart na majstrovstvách sveta. V apríli repre-
zentovala Slovensko na svetovom šampionáte stredných škôl v cezpoľnom behu v Izraeli. mp

Seriál majstrovstiev Slovenska v ľahkej atletike pokračo-
val ďalšími dvomi podujatiami. Po prvý raz v histórii sa 
uskutočnil slovenský šampionát mladšieho žiactva, ktorý 
začal písať svoju históriu v Dubnici nad Váhom. Jednou 
z favoritiek na zisk zlatej medaily bola aj Partizánčanka 
Andrea Švecová. Tá naplnila očakávania a v čase 44,57 

sekundy, ktorým si vylepšila osobný rekord o 33 stotín 
sekundy, sa stala majsterkou Slovenska v behu na 300 
metrov. Druhá skončila Dana Kudlíková (Spartak Dubni-
ca n/V. – 45,15 s) a tretie miesto patrí Veronike Mečiarovej 
(Slávia Trnava – 46,53 s). Druhou disciplínou, v ktorej sa 
Andrea Švecová predstavila, bol hod kriketkou. Výkonom 
49,17 m z druhej série postúpila do osemčlenného finá-
le, kde sa v piatom pokuse zlepšila na 49,57 m a obsadila 
piatu priečku. Súťažný debut a hneď na slovenskom šam-
pionáte absolvovala  ďalšia Partizánčanka Zuzana Tomo-
vá. V kriketke výkonom 27,12 m hneď z prvej série obsa-
dila 26. miesto, kým v skoku do diaľky skončila výkonom 
384 cm dvadsiata tretia.
Najlepší juniori bojovali o slovenské atletické tituly v Ko-
šiciach. Na východe republiky dominovali reprezentan-
ti ŠK ŠOG Nitra, ktorí získali trinásť zlatých kovov a jasne 
tak ovládli medailovú bilanciu. Klubové farby nitrianske-
ho ŠK ŠOG reprezentovala na košickom tartane aj Natá-
lia Švecová z Partizánskeho. Talentovaná šprintérka sa 
predtým nabudila slovenskými titulmi na stovke i dves-
tovke na študentských republikových majstrovstvách v 
Nových Zámkoch. V Košiciach okrem zálusku na medai-
lové priečky mohla zabojovať aj o splnenie limitu na júlo-
vé majstrovstvá sveta juniorov v americkom Eugene (22.- 
27.7.). Do finále stovky postupovala ďalšia zo zverenkýň 
trénera Vladimíra Ištvána druhým najrýchlejším časom 
12,66 s, keď sa pred ňu časom 12,51 s dostala len najväč-
šia favoritka a oddielová kolegyňa Natália Ostrožlíková. 
Pred finále sa však u Švecovej stupňovali bolesti v ľavej 
nohe a hoci po úvodných tridsiatich metroch figurovala 
na druhej priečke, nakoniec preťala cieľovú čiaru na štvr-
tej pozícii v čase 12,84 s, keď na prvých troch miestach 
sa zrodilo poradie: 1. Natália Ostrožlíková (ŠK ŠOG Nitra 
– 12,31 s), Sára Polyáková (Slávia UK Bratislava – 12,46 s) 
a Michaela Môciková (Slávia UK Bratislava – 12,68 s). Pre 
pretrvávajúce bolesti Švecová vypustila dvestovku, no v 
štafete na 4 x 100 m nastúpila a spolu s Karaffovou, Le-

deckou a Ostrožlíkovou sa v čase 48,54 sekundy stali slo-
venskými šampiónkami. Po trojtýždňovom tréningovom 
výpadku cestoval do Košíc aj Adrian Hvojník z Partizán-
skeho. Na stovke dosiahol čas 12,84 s, kým na dvestovke 
sa časomiera zastavila na 25,52 sekundy. Ani v jednom 
prípade to nestačilo na finálovú účasť.  mp 

Športová olympiáda dôchodcov v Partizánskom: 

Seniori si dali do tela!

Sestry Švecové slovenskými šampiónkami

Seniorskí športovci z okresu Partizánske 

dosiahli zlatý hetrik
Nová Dubnica bola 24. júna dejiskom v poradí siedmych športových hier Trenčianskeho kraja v ka-
tegórii seniorov JDS. Na podujatí, ktoré sa konalo pod záštitou predsedu Trenčianskeho samospráv-
neho kraja a primátora Novej Dubnice, sa na športoviskách v dvoch vekových kategóriách stretlo spo-
lu 247 pretekárov a pretekáriek reprezentujúcich deväť okresných družstiev. Muži súťažili v deviatich 
disciplínach, kým ženy v ôsmich. Už tradične si výborne viedla dvadsaťpäťčlenná výprava reprezen-
tantov okresu Partizánske, ktorá si z Novej Dubnice priniesla jedenásť zlatých, desať strieborných a 
šesť bronzových medailí. A nielen to. V hodnotení družstiev podľa kategórií si Partizánske vybojovalo 
prvenstvo v kategórii žien do 68 rokov, v kategórii mužov do 70 rokov i nad 70 rokov. Úspešné indi-
viduálne ťaženie sa premietlo aj do celkového  hodnotenia okresných družstiev, keď zisk dvadsiatich 
siedmich medailí vyniesol Partizánskemu prvú priečku. Stalo sa tak po tretí raz v rade, čo seniori z okre-
su Partizánske zodvihli nad hlavu víťazný pohár predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Tretí 
triumf za sebou znamenal, že putovný pohár natrvalo zostáva v Partizánskom.

MEDAILOVÉ UMIESTNENIE 
NAŠICH SENIOROV

 Ženy K1 do 68 rokov – hod plnou lop-
tou: 1. Valéria Surovičová, beh na 60 m: 1.  
Anna Šuleková, 2. Božena Kolárová, beh 
na 200 m: 1. Anna Šuleková, 2. Božena Ko-
lárová, 3. Zlatica Balážová, v tejto kategó-
rii ešte reprezentovali:  Alžbeta Gombalová, 
Božena Henčeková, Jozefína Šramková, Eva 
Šimová.
 Ženy K2 nad 68 rokov – stolný tenis: 1. Ire-
na Popluhárová, členkami družstva  boli 
Otília Holá a Emília Badinská.
 Muži K1 do 70 rokov – beh na 60 m: 1. 
Jozef Solčianský, 3. Michal Miťko, beh na 

300 m: 2. Jozef Solčianský, vrh guľou: 1. Jo-
zef Solčianský, 3. Miroslav Šakový, hody 
na  basketbalový kôš: 1. Miroslav Šakový, 
2. Ján Naď, hod plnou loptou: 2. Miroslav 
Šakový, stolný tenis: 1. Peter Vácval, kop 
na bránku: 2. Peter Vácval, členmi družstva 
boli aj Milan Samec a Robert Benák.
 Muži K2 nad 70 rokov – beh na 60 m: 2. Jozef 
Vavrinec, hod plnou loptou: 2. Milan Tomiš, 3. 
Július Kováčik, beh na 300 m: 2. Viktor Záboj-
ník, 3. Jozef Vavrinec, hod granátom na cieľ: 1. 
Július Staňo, hod na basketbalový kôš: 1. Mi-
lan Tomiš, 2. Július Staňo, kop  na bránku: 3. 
Július Staňo, vrh guľou: 1. Milan Tomiš, čle-
nom družstva bol aj Libor Gombala. (mp, mt)

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 trávni-
kom na sídlisku Šípok. Ťahákom turnaja, ktorý organizuje Výbor mestskej časti Šípok, bude ne-
pochybne prítomnosť bývalého 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 rozhod-
ca 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 turnaji, 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

Š P O R T

Andrea Švecová

Natália Švecová
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Florbal je šport pre všetkých, bez rozdielu 
veku. Túto teóriu potvrdili aj druhé otvorené 
majstrovstvá Slovenska hráčov nad 30 rokov, 
ktorých dejiskom bol znovu Tvrdošín. Sloven-
ský šampionát veteránov tak po druhý raz 
skompletizovali celú hierarchiu florbalového 
stromu slovenských šampionátov. V osmič-
ke o slovenský titul bojujúcich kolektívov ani 
tento raz nechýbali starší florbaloví nadšen-
ci z Partizánskeho hrajúci pod hlavičkou FBK 
Harvard. Bronzoví medailisti z premiérového 
ročníka hneď vo svojom úvodnom vystúpení 
čelili obhajcovi titulu Otorinolaryngológovia 
BYpass, ktorý tvorila zmes žilinských a tren-
čianskych extraligových hráčov. Po vyrovna-
nom priebehu Partizánčania prehrali tesne 
2:3, a to tesne pred koncom duelu mal vy-
rovnávajúci gól na hokejke kapitán Harvar-
du Vladimír Cibula. V druhom zápase sku-
piny si Harvard poradil s IBK PPzS reprezen-
tujúcim Oravu v pomere 6:3, keď sa bodovo 
najviac presadil Michal Zajac. A po vysokom 
víťazstve 16:3 nad družstvom Mikuláš-Pre-
šov si Partizánčania zabezpečili druhú postu-
povú pozíciu do nasledujúceho štvrťfinále. V 
ňom Harvard prešiel cez húževnatého súpe-
ra z Pruského víťazstvom 5:0. Už o hodinu ne-
skôr čakal Partizánčanov semifinálový duel 
proti domácemu Tvrdošínu. Vo vyrovnanom 
a dramatickom zápase Harvard tri razy doťa-
hoval náskok súpera. Tri minúty pred koncom 
stretnutia domáci po faule na Utekala zvýši-
li na 3:2, keď u domácich rozhodcov neuspeli 
protesty Partizánčanov. Tí si následne zobrali 
oddychový čas, odvolali brankára a tridsať se-
kúnd pred koncom zápasu vyrovnali, keď po 
Ďuríčkovej prihrávke Michal Zajac prestrelil 
všetko, čo mu stálo v ceste. O osude zápasu sa 
tak rozhodovalo v samostatných nájazdoch, v 
ktorých jediným úspešným strelcom bol prá-
ve Michal Zajac a Partizánske postúpilo do fi-
nále. V poslednom stretnutí šampionátu Par-
tizánčania dokázali odolávať favorizovanému 
družstvu Otorinolaryngológovia BYpass, kto-
rého dres obliekli aj dvaja slovenskí reprezen-
tanti, len v prvom polčase (1:2). Po víťazstve 
9:2 sa hráči tímu Otorinolaryngológovia BY-

pass tešili z obhajoby triumfu, kým florbalis-
ti Harvardu si oproti vlaňajšku polepšili o je-
den stupienok a domov si odniesli striebro. A 
do Partizánskeho putovali aj dve individuál-
ne ocenenia – za najlepšieho brankára šam-
pionátu bol vyhlásený 54-ročný Jozef Vavri-
nec a najproduktívnejším hráčom sa stal Ivan 
Skukálek, ktorý päť gólov vsietil a pri sied-
mich asistoval. ,,Asi najťažším stretnutím 
bolo pre nás semifinále s domácim Tvrdo-
šínom, v ktorom sme neustále doťahovali 
vedenie súpera. Do finále sme nastupovali 
dosť vyčerpaní po ťažkých zápasoch, ktoré 
sme odohrali len s deviatimi hráčmi. V pr-
vom polčase sme ešte držali so súperom 
krok, ale druhé dejstvo sme už nezvlád-
li najmä fyzicky. Vysoká prehra dva-deväť 
ma mrzí, pretože vo finále sme mali do-

siahnuť rozhodne kvalitnejší výsledok. Aj 
napriek tomu si však myslím, že sme počas 
turnaja ukázali bojovnosť a chuť víťaziť, k 
čomu nám dopomohol aj náš brankár Jo-
zef Vavrinec. Od jeho výkonov sa odráža-
la naša hra a úplne zaslúžene vyhral cenu 
pre najlepšieho brankára majstrovstiev. A 
čo sa týka mňa, myslím si, že cenu pre naj-
produktívnejšieho hráča sme mohli zís-
kať hneď niekoľkí v družstve, pretože sme 
boli bodovo na tom dosť podobne. Úprim-
ne, radšej by som toto ocenenie vyme-
nil za naše víťazstvo vo finále, čo však ne-
znamená, že sa z neho neteším,“ obzrel sa 
za účinkovaním na slovenskom šampionáte 
Ivan Skukálek, pre ktorého to bola na zákla-
de povolenej výnimky premiéra v tejto veko-
vej kategórii.

 Výsledky a góly FBK Harvard Partizánske 
– základná skupina: Otorinolaryngológo-
via BYpass Žilina/Trenčín – Harvard Parti-
zánske 3:2 (2:2), I. Skukálek 2. Harvard Par-
tizánske – IBK PPzS Orava 6:3 (6:1), M. Zajac 
2, V. Cibula 2, D. Zvalo, M. Ondruška. Harvard 
Partizánske – Mikuláš-Prešov 16:3 (12:1), 
D. Zvalo 3, I. Skukálek 3, V. Cibula 3, D. Ďuríček 
2, M. Zajac 2, J. Zajac, Pavol Utekal, M. Ondruš-
ka. Štvrťfinále: Pruské – Harvard Partizán-
ske 0:5 (0:1), M. Vavrinec, M. Zajac, Pavol Ute-
kal, V. Cibula, D. Ďuríček. Semifinále: Tvrdošín 
– Harvard Partizánske 3:4 sn (1:0), M. Zajac 
2, V. Cibula, rozhodujúci nájazd premenil Mi-
chal Zajac. Finále: Otorinolaryngológovia 
BYpass Žilina/Trenčín – Harvard Partizán-
ske 9:2 (2:1), M. Zajac, D. Ďuríček. mp

V Mestskej športovej hale v Partizánskom vyvr-
cholila záverečným turnajom Partizánsko-báno-
vecká florbal4you liga. Základná časť 4. ročníka 
súťaže, ktorá svojou skladbou desiatich celkov 
z okresov Partizánske, Bánovce nad Bebravou 
a Prievidze prvý raz nadobudla regionálny roz-
mer, prebiehala striedavo v športových halách v 
Partizánskom a v Bánovciach nad Bebravou. Naj-
väčšími favoritmi na celkové prvenstvo boli víťa-
zi oboch základných skupín – Pueblo Partizán-
ske (skupina PE) a Way to Win Prievidza (skupi-
na BN). Bez nádeje na triumf však neboli ani ďal-
ší dvaja účastníci záverečného turnaja, rovnako 
kvalitou nabitý Dark Ducks Partizánske a z mla-
díkov z Bánoviec a z Partizánskeho poskladaný 
Blades Bánovce n/B.. Hráči víťaza predchádzajú-
cich dvoch ročníkov Puebla však počas finálové-
ho turnaja vytriezveli zo svojich ambícií dosiah-
nuť majstrovský hetrik. Ani v jednom z troch du-
elov nedokázali bodovať a po predchádzajúcich 
rokoch hegemónie na domácej florbalovej scé-
ne obsadili štvrtú priečku. Bronzový stupienok 
patrí mladíkom z Blades a druhý skončil Dark 
Ducks, ktorý mal vo svojich radoch najstaršieho 
účastníka ligy – 54-ročného brankára Jozefa Va-

vrinca. Pri premiérovom štarte v lige našli víťaz-
nú cestu za triumfom s nadšením hrajúci hráči 
z prievidzkého družstva Way to Win, ktorí počas 
finálového turnaja nestratili ani bod. Ako sa ne-
skôr ukázalo, zlomovým momentom pre zisk ti-
tulu Prievidžanov bol šťastný, no víťazný gól Li-
bora Botku na 6:5 len 39 sekúnd pred koncom 
ich úvodného duelu s Dark Ducks. Individuálne 
štatistiky ovládli hráči Puebla, ktorí opäť získa-
li aj cenu fair play. Najproduktívnejším hráčom 
základnej časti sa s 37 bodmi stal Matej Nechala 
(Pueblo), ktorý bol s 29 gólmi zároveň aj najlep-
ším kanonierom. Cenu určenú najlepšiemu ná-
hrávačovi za 20 asistencií si Ondrej Školka (Pue-
blo) prevzal z rúk šéfa PBF ligy Dušana Ďuríčka. 
Ten organizoval súťaž spolu s predsedom Ob-
čianskeho združenia Rozvoj športu v Bánovciach 
nad Bebravou Jozefom Farkašom. Súťaž branká-
rov vyhral Miloš Jursa z Dark Ducks s priemerom 
3,09 gólu na zápas. Vyhlásený bol aj all stars tím 
ligy, ktorý tvorí brankár Jakub Gulík (Pueblo), 
obrancovia Ján Majerčík (Osobitná Delegácia) a 
Marián Ondruška (Nibia) a trojica útočníkov Lu-
káš Urblík (Way to Win), Juraj Gašparovič (Blade) 
a Michal Zajac (Dark Ducks).

 VÝSLEDKY FINÁLOVÉHO TURNAJA: PUEBLO 
Partizánske – BLADES Bánovce n/B. 2:4 (0:1, 
1:1, 1:2), 29. J. Šimončič (Pavol Križan), 32. J. Ši-
mončič (M. Hulla) – 4. Z. Tupý, 21. Adam Grman 
(J. Gašparovič), 43. J. Antala ml. (L. Urban), 45. Z. 
Tupý (J. Gašparovič). WAY TO WIN Prievidza – 
DARK DUCKS Partizánske 6:5 (2:0, 2:2, 2:3), 5. 
L. Urblík (S. Baniar), 8. A. Kotrík (L. Urblík), 17. L. 
Urblík (A. Kotrík), 30. L. Pavlíček (A. Botka), 33. A. 
Botka (M. Baniar), 44.21 L. Botka (A. Botka) – 20. 
M. Zajac (J. Vaňo), 22. J. Korec (M. Vavrinec), 43. 
Pavol Utekal (M. Zajac), 44. M. Zajac, 44. J. Vaňo. 

PUEBLO Partizánske – WAY TO WIN Prievidza 
4:6 (0:1, 2:3, 2:2), 16. O. Školka (M. Hulla), 24. 
M. Hulla (M. Nechala), 33. Pavol Križan (J. Šimon-
čič), 41. O. Školka (sn) – 7. M. Maslen (L. Botka), 
21. L. Urblík (M. Maslen), 23. M. Maslen (S. Ba-
niar), 28. A. Botka (D. Nguyen), 43. A. Botka (A. 
Kotrík), 44. S. Baniar (L. Urblík). DARK DUCKS 
Partizánske – BLADES Bánovce n/B. 6:4 (1:0, 
2:3, 3:1), 13. J. Vaňo (D. Makeš), 23. M. Zajac (D. 
Makeš), 26. P. Ondrejmiška (M. Zajac), 35. J. Vaňo 

(P. Ondrejmiška), 38. M. Zajac, 44. J. Vaňo (P. On-
drejmiška) – 16. J. Gašparovič, 17. J. Gašparovič 
(T. Kučera), 21. J. Hlatký, 43. Adam Grman. BLA-
DES Bánovce n/B. – WAY TO WIN Prievidza 
2:5 (1:1, 1:3, 0:1), 1. Z. Tupý (J. Gašparovič), 28. 
Adam Grman (J. Gašparovič) – 13. M. Maslen (A. 
Kotrík), 18. M. Maslen (A. Kotrík), 25. L. Botka (A. 
Botka), 30. A. Botka (A. Kotrík), 41. L. Pavlíček (A. 
Botka). DARK DUCKS Partizánske – PUEBLO 
Partizánske 6:3 (1:1, 3:1, 2:1), 8. M. Zajac (P. 
Ondrejmiška), 16. J. Korec (J. Zajac), 25. P. On-
drejmiška (D. Makeš), 30. D. Makeš, 43. J. Korec 

(A. Chochol), 36. P. Ondrejmiška (J. Vaňo) – 6. O. 
Školka, 27. M. Nechala (J. Šimončič), 39. M. Hul-
la (J. Šimončič)

KONEČNÁ TABUĽKA
1. WAY TO WIN Prievidza      3  3  0  0  17:11   9
2. DARK DUCKS Partizánske    3  3  0  1  17:13   6
3. BLADES Bánovce n/B.           3  1  0  2  10:13   3
4. PUEBLO Partizánske              3  0  0  3    9:16   0
 Text + foto: mp

Hokejbalisti HBK Bošany druhí 
na domácom turnaji osobností 

Tak ako bolo vopred avizované, hokejbalový turnaj v Bošanoch sa niesol v znamení charita-
tívnej akcie. Podujatie sa konalo pod záštitou Jozefa ,,Kila” Kováčika, ktorý s podporou mno-
hých sponzorov, starostu Bošian Pavla Štrosa, spoluorganizátora Vojtecha Petrusa a taktiež aj 
za pomoci hráčov z bošianskeho HBK vytvorili túto udalosť. Tombolový výťažok putoval pre 
choré deti v Nitre. Tím HBK Bošany si v rámci tejto akcie zmeral sily najskôr s družstvom Spon-
zorov turnaja, nad ktorými vyhral 5:3. Neskôr na Bošancov čakal Slovan Bratislava vedený slo-
venským hokejovým reprezentantom Romanom Kukumbergom, ďalej Liborom Hudáčkom, 
Branislavom Konrádom a inými, ktorý rovnako zdolali, tentoraz v pomere 3:1. V poslednom 
skupinovom zápase nestačil na domáci tím ani vicemajster českej hokejovej extraligy Kováči-
kova Kométa Brno, ktorá Bošanom podľahla 3:5. Vo finále HBK Bošany narazil na mužstvo HK 
Nitra, ktorého dres okrem iného oblieklo množstvo športových hviezd ako slovenský futbalo-
vý reprezentant Miroslav Stoch, hokejisti Marek Slovák, Garip Saliji a ďalší nitrianski hokejisti 
a hokejbalisti z Nitrianskych Rytierov. Tí potvrdili úlohu favoritov a Bošancov vo vyrovnanom 
stretnutí porazili 3:1. Turnaj sa tešil značnej diváckej podpore, ktorú už dlho bošianske ihrisko 
nezažilo. Navyše, stovky priaznivcov dobrej zábavy a športu podporili charitu. ,,Turnaj s množ-
stvom známych športových osobností sa odohral v pohodovom tempe. Milo ma prekva-
pil veľký počet záujemcov o túto akciu i veľmi kvalitná afterparty. Po prvý raz v histórii 
klubu sme si užili veľmi dobrú atmosféru a skvelé povzbudzovanie od domácich fanúši-

kov. Nedá mi nespomenúť ľudský prístup všetkých tých známych ľudí zúčastnených na 
tomto podujatí, za čo im patrí naša veľká vďaka. Pevne verím, že slová starostu nezosta-
nú len sľubmi a aj záujem ľudí v našej obci o tento šport zosilnie. Všetci mohli vidieť, že 
náš klub má svoju kvalitu, avšak je stále mladý a neustále napreduje,” obzrel sa za vydare-
ným turnajom hrajúci vedúci HBK Bošany Lucián Daňo. Domáci tím HBK Bošany nastúpil v zosta-
ve: Jakub Bezák – Lucián Daňo, Tomáš Hirkala, Dávid Žák, Martin Korec – Adrián Daňo, Mar-
tin Benko, Erik Žák, Marek Šramka, Tomáš Bezák, Peter Skladaný a Adam Minarovič. no

Po starších žiačkach skončili svoje účinkovanie v 
súťaži družstiev Západoslovenského tenisového 
zväzu aj zostávajúce tri tímy Tennis clubu Parti-
zánske. A všetky tri sa rozlúčili so súťažnou sezó-
nou víťazstvom. Dorastenky A-družstva TC zdo-
lali na domácich kurtoch rezervu Topoľčian hlad-
ko 6:0. ,,Béčko“ Partizánskeho zvíťazilo v Starej 
Turej zásluhou lepšieho pomeru setov. Rovna-
ko úspešné bolo aj družstvo chlapcov TC Parti-
zánske, ktoré v domácom  dueli o konečnú tretiu 
priečku vyhralo nad ŠK BLAVA Jaslovské Bohuni-
ce až vďaka lepšiemu pomeru hier.

 II. TRIEDA A – DORASTENKY 
 5. (POSLEDNÉ) KOLO: TC Partizánske – TC To-

poľčany B 6:0 (sety – 12:1, hry – 77:43), ako hrali 
dvojhry: Natália Maťašeová – Kováčová 2:6, 6:3, 
7:5, Patrícia Mikušová – Hatalová 6:1, 6:1, Timea 
Betáková – Grznárová 7:5, 6:2, S. Duchovičová 
– Minarovičová 6:2, 6:4, štvorhry: S. Duchovičo-
vá-N. Maťašeová – Grznárová-Minarovičová 6:4, 
6:3, T. Betáková-P. Mikušová – Hatalová-Kováčo-
vá 7:5, 6:2. OSKORUŠA Stará Turá – TC Parti-
zánske B 3:3 (sety – 6:7, hry – 46:51), ako hrali 
dvojhry: Durová – Magdaléna Mráziková 1:6, 2:6, 

Škodáčková – Veronika Súlovská 6:2, 6:3, Reda-
jová – Zuzana Valachová 6:1, 6:0, Skaličanová – 
Alexandra Balážová 2:6, 1:6, štvorhry: Skaličano-
vá-Durcová – M. Mráziková-A. Balážová 1:6, 1:6, 
Redajová-Škodáčková – Z. Valachová-V. Súlovská 
2:6, 6:0, 6:3. TK TENEM Nemšová – Klimatech 
Nové Mesto n/V. 3:3.

KONEČNÁ TABUĽKA
1. Klimatech Nové Mesto n/V.    5  5  0  22:8    10
2. TENEM Nemšová   5  4  1   22:8      9
3. TC Partizánske                      5  3  2   22:8 8
4. TC Topoľčany B                       5  1  4  11:19    6 
5. OSKORUŠA Stará Turá   5  1  4    9:21    6
6. TC Partizánske B                   5  1  4   4:26     6

CHLAPCI DO 10 ROKOV – SKUPINA B 
 O KONEČNÉ 3. MIESTO: TC Partizánske – ŠK 

BLAVA Jaslovské Bohunice 3:3 (sety – 3:3, hry 
– 22:19), ako hrali dvojhry: Daniel Gerbel – Hut-
ta 0:6, Timotej Dzian – Rogulski 4:6, Jakub Králik 
– Kuba Danaj 6:1, Timotej Orság – Michalica 6:0, 
štvorhry: T. Orság-J. Králik – Hutta-Rogulski 6:0, T. 
Dzian-D. Gerbel – Michalica-Kuba Danaj 0:6.
     mp

Poďte si zahrať tenis!
V sobotu 2. augusta od 9. h sa na tenisovom kurte vo Veľkých Bieliciach uskutoční tenisový 
turnaj amatérskych dvojíc v štvorhre. Záujemcovia o účasť na turnaji sa môžu prihlásiť najne-
skôr do 24. júla na mob. č.: 0910 115 180, 0910 151 276, alebo 0944 584 867. Prezentácia prihlá-
sených dvojíc bude prebiehať v deň konania turnaja do 8.30 h.. Víťazi, ale aj porazení si odnesú 
zaujímavé ceny. Štartovné pre jednu dvojicu je 10 €.

Počas posledného júnového víkendu sa na trati Nordring 
v rakúskom Fuglau bei Horn konali v poradí tretie preteky 
zo šesťdielneho seriálu Zóny strednej Európy v rallycros-
se. O ďalšie body do celkového poradia bojovala takmer 
stovka jazdcov zo Slovenska, Česka, Poľska, Rakúska a Ma-
ďarska. Na štarte nechýbal ani pretekár Motoclubu Veľké 
Uherce Juraj Baláž (na foto) so svojím Mitsubishi Lancer 
Evolution 9. A  dalo by sa povedať, že mimo X Race na Slo-
vakia Ringu bol štart v Rakúsku najúspešnejším Jurajo-
vým víkendom v tejto sezóne. Viacnásobný majster a vi-
cemajster Slovenska v autokrosse práve touto sezónou 
vstúpil do tvrdého sveta ,,malej Európy" v rallycrosse pl-
ného kvalitných konkurentov a šialene rýchlych áut v trie-
de Supercars. Pre Baláža je táto sezóna krstom ohňom v 
tomto motoršporte, nakoľko nebol zvyknutý pretekať na 
tratiach, kde sa strieda asfalt so šotolinou a takisto jaz-
diť na hladkých pneumatikách typu slick. Napriek spo-
menutým aspektom Veľkouherčan podával počas tretích 
pretekov zóny vyrovnané výkony, keď v tréningoch a aj v 

kvalifikačných jazdách sa pohyboval v prvej päťke 
absolútneho poradia spomedzi dvanástich štar-
tujúcich kategórie Supercars. Napokon vstupo-
val na štartovný rošt A-finále zo štvrtého miesta 
a po tom, čo ho hneď po štarte kvôli výkonové-
mu deficitu jeho auta niekoľko súperov predbeh-
lo, vďaka svojej bojovnej, ale aj rozumnej jazde 
skončil napokon piaty. Zvíťazil vedúci jazdec se-
riálu Alois Höller (Ford Focus) z Horného Rakúska 
pred druhým Zoltánom Harsányim (Mitsubishi 
Lancer) z Maďarska, tretí skončil Belgičan Tristan 
Ekker (VW Polo) a štvrtú priečku obsadil Janko 
Wieszt (Mitsubishi Lancer) z Maďarska. V kalen-
dári Zóny strednej Európy v rallycrosse teraz na-
sleduje takmer dvojmesačná pauza a po nej sa 
uskutoční ďalší zónový závod opäť vo Fuglau. Po 
troch kolách figuruje Baláž v priebežnom poradí 
ZSE triedy supercars so ziskom 32 bodov na štvr-
tej priečke. Michal Petreje 

Turanského druhý triumf v KAP
Deväťdielny seriál Karpatského autokrosového pohára, pokračoval tretím podujatím v Gaja-
roch. Preteky skončili maximálne úspešne pre Veturan Team z Partizánskeho. V divízii juniorov 
do 1600 cm si triumf vyjazdil na svojom Alfa Romeo Andrej Turanský (na foto), druhá v poradí 
uvidela cieľovú šachovnicu Andrejova sestra Janka Turanská (Alfa Romeo), ktorá bola jedinou 
zástupkyňou ženského pohlavia v štartovom poli. Tretie miesto obsadil Michal Knotek (Honda 
CRX) z domáceho AMK Gajary a štvrtý skončil Michal Prachár (Nissan Sunny) z Motosport Lí-
nek. Pre Turanského to bol druhý triumf počas druhého štartu v KAP. Po treťom kole  je vedúcim 
jazdcom priebežného poradia Knotek, ktorý má na konte 43 bodov, druhý je Andrej Turanský 
(40 b), tretia priečka patrí Adriánovi Zavadinkovi (32 b) z ACT Poriadie a na štvrtej priečke figu-
ruje Janka Turanská (29 b). mp

TENISOVÉ SÚŤAŽE DRUŽSTIEV

Florbaloví veteráni z Partizánskeho slovenskými vicemajstrami

FBK Harvard Partizánske – horný rad zľava: Dušan Zvalo, Vladimír Cibula, Michal Zajac, Juraj Zajac, Marián Ondruška, dolný rad zľava: 
Dušan Ďuríček, Ivan Skukálek, Jozef Vavrinec, Pavol Utekal a Miroslav Vavrinec.

Prievidzský Way To Win našiel víťaznu cestu k titulu

Najlepšie individuality ligy – zľava: Ondrej Školka, Matej Nechala a Miloš Jursa

Víťazný tím Vay To Win Prievidza

Juraj Baláž piaty v ,,malej Európe“ 
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Beňačka, Mário Borcha, 1 – Peter Vavro, Mari-
án Krajčo, (1 vlastný gól súpera).
NITRIANSKE RUDNO (52 gólov – 13 strelcov): 
15 gólov – Branislav Bárta, 9 – Juraj Kohút, 7 
– Šimon Cibulka, 5 – Michal Kuric, 4 – Dušan 
Čičmanec, 2 – Ján Drobec, Matej Škraban, Bra-
nislav Škraban, Rastislav Pánis, 1 – Maroš Ju-
rík, Tibor Halaška, Ľuboš Harag, Róbert Oršula.
DOLNÉ NAŠTICE (58 gólov – 16 strelcov): 11 
gólov – Martin Kyselica, 9 – Martin Galbavý, 
6 – Peter Botka, 5 – Lukáš Dzurik, Stanislav 
Pavle, 4 – Miroslav Luprich, Peter Krištof, 3 – 
Jaroslav Galbavý, 2 –  Anton Fekete, Michal 
Muran, Radoslav Kozinka, 1 – Tomáš Starych, 
Patrik Kristlik, Ondrej Kubala, Martin Antala, 
Juraj Muran.
VEĽKÉ BIELICE (43 gólov – 11 strelcov): 11 

gólov – Patrik Beňuška, 9 – Jozef Jakubík, 7 
– Jaroslav Minárik, 5 – Ondrej Beleš, 4 – Peter 
Turčan, 1 – Stanislav Mlatec, Martin Šesták, Lu-
káš Podolinský, Július Putiška, Maroš Bystrian-
ský, Tomáš Škoda, (1 vlastný gól súpera).
OPATOVCE NAD NITROU (68 gólov – 17 strel-
cov): 24 gólov – Radovan Petreje, 10 – Dávid 
Kohút, 6 – Marián Néma, 3 – Ján Borko, Martin 
Kováč, Patrik Hulini, Peter Minich, Roman Hu-
lini, 2 – Tomáš Švarc, Filip Krčik, Juraj Lysý, 1 
– Roman Čičmanec, Miroslav Šaray, Tomáš La-
lik, Jozef Teslík, Róbert Šimurka, Marko Sonne-
mann, (1 vlastný gól súpera).
SEBEDRAŽIE (52 gólov – 10 strelcov): 12 gó-
lov – Martin Hurtiš, 11 – Martin Brindza, 7 – 
František Hrdý, 5 – Pavel Kolodzej, Jozef Píš, 4 
– František Paprčiak, 3 – Matej Špeťko, 2 – Du-

šan Mokrý, 1 – Martin Parízek, Vladimír Habal-
čík, (1 vlastný gól súpera).
DEŽERICE (51 gólov – 12 strelcov): 19 gólov 
– Silvester Otočka, 5 – Radovan Božik, Martin 
Slovák, Patrik Niko, 4 – Filip Kolembus, Matúš 
Ševčík, Patrik Niko, 2 – Patrik Briššák, 1 – Boris 
Baniat, Jaroslav Nedas, Jozef Filo.
VEĽKÝ KLÍŽ (74 gólov – 15 strelcov): 25 gólov 
– Štefan Kučera, 19 – Mário Masár, 6 – Michal 
Kučera, 4 – Juraj Chrenko, 3 – Igor Šiška, Ján 
Kučera, 2 – Marek Najman, Igor Gajdoš, Ró-
bert Chrenko, Stanislav Holák, 1 – Marek Stan-
ko, Patrich Bielich, Milan Vaňo, Peter Pavlíček, 
Martin Šesták, (1 vlastný gól súpera).
RÁZTOČNO (39 gólov – 13 strelcov): 5 gólov 
– Roman Škrteľ, 11 – Lukáš Krutý, 3 – Tomáš 
Petrucha, 2 – Lukáš Strelka, 1 – Jozef Soko-

lovský, Ján Kerata, Marek Ulbrik, Mário Ležo-
vič, Jozef Baran, Marián Drozd, Róbert Vaší-
ček, Mário Smidka, Miloš Petrucha, (1 vlastný 
gól súpera). 
PRAVENEC (46 gólov – 15 strelcov): 14 gó-
lov – Róbert Lalúch, 10 – Norbert Jánoška, 3 
– Ján Adamček, Lukáš Minich, Ján Mihalička, 2 
– Patrik Bobocký, Matej Mendel, 1 –  Miroslav 
Antal, Adrián Kaniansky, Peter Adamček, Ma-
rek Mikula, Patrik Minich, Tomáš Drexler, Ma-
tej Valach, Jakub Uhliar, (1 vlastný gól súpera).
MALINOVÁ (53 gólov – 12 strelcov): 19 gó-
lov – Pavel Pekár, 7 – Michal Stiffel, 6 – Lukáš 
Búry, 5 – Milan Dudáš, 4 – Ivan Filkorn, 3 – To-
máš Drexler, Jozef Dudáš, 1 – Patrik Richter, 
Tomáš Priehoda, Ján Bolfík, Michal Filkorn, Mi-
chal Luprich, (1 vlastný gól súpera).

DIVIACKA NOVÁ VES (40 gólov – 11 strel-
cov): 8 gólov – Ľubomír Štrbák, Marek Uhlár, 
4 – Robert Paulďuro, Lukáš Vavro, 3 – Marek 
Lupták, 2 – Tomáš Lupták, Peter Jankeje, Ma-
roš Šimurda, Róbert Štrbák, 1 – Lukáš Štrbák, 
Martin Pekár, (3 vlastné góly súpera).

PORADIE TOP 11 KANONIEROV
25 gólov – Štefan Kučera (Veľký Klíž), 24 – 
Radovan Petreje (Opatovce n/N.), 22 – Ra-
dovan Hrubý (Uhrovec), 21 – Peter Andel 
(Chynorany), 19 – Silvester Otočka (Deže-
rice), Pavel Pekár (Malinová), Mário Masár 
(Veľký Klíž), 16 – Branislav Krajčo (Skača-
ny), Miroslav Cebák (Rudn. Lehota), 15 – 
Jaroslav Malina (Uhrovec), Branislav Bár-
ta (Nitr. Rudno).

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

1. Uhrovec              14 10 3 1 42:13  33 (+12)
2. Nitr. Rudno         14 9 1 4 26:15  28 (+4)
3. Rudn. Lehota      14 8 1 5 35:32  25 (+4)
4. Chynorany           14 6 4 4 26:18  22 (+4)
5. Skačany               14 6 4 4 28:22  22 (+1)
6. Dolné Naštice     14 6 3 5 29:28  21 (0)
7. Dežerice                 14 6 3 5 25:19  21 (-3)
8. Ráztočno              14 5 4 5 19:21  19 (-5)
9. Diviacka N. Ves  14 5 3 6 21:33  18 (-3)
10. Pravenec            14 6 0 8 21:37  18 (-6)
11. Veľké Bielice      14 4 5 5 19:16  17 (-1)
12. Sebedražie         14 5 2 7 28:30  17 (-4)
13. Malinová            14 3 3 8 26:36  12 (-6)
14. Opatovce n/N.  14 2 5 7 27:40  11 (-10)
15. Veľký Klíž           14 2 3 9 25:37  9 (-9)

1. Uhrovec              14 11 2 1 49:15  35 (+14)
2. Opatovce n/N.    14 7 4 3 41:25  25 (+4)
3. Veľký Klíž            14 7 3 4 49:31  24 (0)
4. Skačany               14 7 3 4 35:27  24 (+3)
5. Chynorany           14 7 3 4 23:17  24 (0)
6. Rudn. Lehota       14 6 4 4 27:41  22 (+1)
7. Veľké Bielice       14 6 2 6 24:23  20 (-4)
8. Malinová               14 5 4 5 27:40   19 (-5)
9. Sebedražie          14 5 3 6 24:24  18 (-3)
10. Dolné Naštice   14 5 2 7 29:38  17 (-4)
11. Pravenec           14 3 5 6 25:31  14 (-4)
12. Dežerice             14 4 1 9 26:33  13 (-5)
13. Ráztočno              14 4 1 9 20:35  13 (-5)
14. Diviacka N. Ves 14 2 6 6 19:28  12 (-9)
15. Nitr. Rudno           14 2 5 7 26:36  11 (-7)

1. Uhrovec               14 13 1 0 55:7    40 (-2)
2. Rudn. Lehota       14 10 3 1 36:19  33 (-9)
3. Dežerice              14 10 2 2 40:12  32 (-10)
4. Chynorany            14 9 3 2 32:13  30 (-12)
5. Skačany               14 8 4 2 35:19  28 (-14)
6. Nitr. Rudno          14 8 3 3 32:15  27    (-15)
7. Sebedražie           14 9 0 5 32:19  27    (-15)
8. Malinová               14 7 5 2 36:23  26    (-16)
9. Veľké Bielice       14 7 4 3 29:18  25    (-17)
10. Veľký Klíž          14 7 4 3 54:29  25    (-17)
11. Dolné Naštice   14 7 3 4 38:25  24    (-18)
12. Ráztočno            14 7 2 5 23:23  23    (-19)
13. Diviacka N. Ves 14 6 4 4 23:18  22    (-20)
14. Pravenec           14 6 4 4 32:29  22    (-20)
15. Opatovce n/N.  14 6 4 4 45:30  22    (-20)

1. Uhrovec              14 8 4 2 36:21  28 (+28)
2. Skačany              14 5 3 6 28:30  18 (+18)
3. Chynorany           14 4 4 6 17:22  16 (+16)
4. Rudn. Lehota      14 4 2 8 26:54  14 (+14)
5. Dolné Naštice      14 4 2 8 20:41  14 (+14)
6. Opatovce n/N.      14 3 5 6 23:35  14 (+14)
7. Nitr. Rudno          14 3 3 8 20:36  12 (+12)
8. Veľké Bielice         14 3 3 8 14:21  12 (+12)
9. Pravenec              14 3 1 10 14:39  10 (+10)
10. Ráztočno           14 2 3 9 16:33  9 (+9)
11. Sebedražie          14 1 5 8 20:35  8 (+8)
12. Diviacka N. Ves 14 1 5 8 17:43  8 (+8)
13. Veľký Klíž            14 2 2 10 20:39  8 (+8)
14. Malinová            14 1 2 11 17:53  5 (+5)
15. Dežerice            14 0 2 12 11:40  2 (+2)

KANONIERI V KLUBOCH
UHROVEC (91 vsietených gólov – 
14 strelcov): 22 gólov – Radovan 
Hrubý, 15 – Jaroslav Malina, 8 – Mi-
chal Stano, Milan Opáth, 6 – Tomáš 
Jamrich, Miroslav Pavlovič, Marián 
Stuparič, 5 – Róbert Pavelek, Patrik 
Varga, 3 – Michal Masarovič, 2 – Ján 
Bežo, Vladimír Provazník, 1 – Slavo-
mír Turek, Marián Gális, (1 vlastný 
gól súpera).
RUDNIANSKA LEHOTA (62 gó-
lov – 11 strelcov): 16 gólov – Mi-
roslav Cebák, 10 – Miroslav Harag, 
9 – Milan Cebák, 7 – Andrej Šimo, 
6 – Andrej Harag, 3 – Pavol Petráš, 
Róbert Kopčan, 2 – Jaroslav Bela-
nec, Michal Kurinec, 1 –  Anton Be-
lanec,  Ľuboš Trepáč, (2 vlastné góly 
súpera).
CHYNORANY (49 gólov – 14 strel-
cov): 21 gólov – Peter Andel, 4 – 
Martin Ondrejkovič, 3 – Miroslav 
Marko, Dávid Michalík, Patrik Joze-
fák, 2 – Michal Medo, Juraj Čangel, 
Filip Gális, Miroslav Rybár, Lukáš 
Rajnoha, 1 – Patrik Ovečka, Michal 
Pospíchal, Adrián Vavro, Lukáš Ko-
váčik, (1 vlastný gól súpera).
SKAČANY (63 gólov – 11 strelcov): 
16 gólov – Branislav Krajčo, 14 – 
Marek Horniak, 8 – Tomáš Fuka, Ma-
roš Ďuriš, 4 – Peter Ďuriš, 3 – Ľudo-
vít Gahér, Jozef Žovinec, 2 – Lukáš 
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Ján Rybanský, Mário Marko, Tomáš Masný, 1 – Rado-
van Šupa, Miroslav Bíreš, Vladimír Masaryk, Vladimír 
Fuksa, (3 vlastné góly súpera).  
KRÁSNA VES (44 gólov – 12 strelcov): 11 gólov – Ju-
raj Gieci, 6 – Ivan Mikuš, 5 – Igor Filin, Milan Rýdzi, 4 
– Miroslav Brachtír, 3 – Lukáš Vlnka, 2 – Tomáš Gieci, 
Dušan Mišák, Ivan Kern, 1 – Roman Šebeň, Lukáš Ko-
lárik, Peter Fidrik, (1 vlastný gól súpera).
MIEZGOVCE (44 gólov – 7 strelcov): 13 gólov – An-
ton Madaj, 6 – Milan Kráľ,  Václav Herián, 5 – Maroš 
Šagát, 4 – Peter Valach, Martin Vedej, 3 – Pavol Moz-
ga, (1 x víťazstvo 3:0 kont.).  
PRAVOTICE (46 gólov – 12 strelcov): 8 gólov – Mi-

chal Šinský, 6 – Jaroslav Bitarovský, Marek Oravec, 4 
– Pavol Škorec, Pavol Netopil, Jozef Pitlovaný, 3 – Ri-
chard Marko, Juraj Melas, Tomáš Šinský, Peter Slam-
ka, 1 – Milan Prístupný, Ľubomír Čabrák.
HORNÁ VES (50 gólov – 13 strelcov): 9 gólov – Du-
šan Gregor,  Daniel Mego, 8 – Peter Bodnár, 4 – Ro-
man Kopál, Ján Ferjanc, 3 – Radoslav Pavlov, Dušan 
Korenčík, Peter Gregor, 2 – Matúš Staňo, Peter Valter, 
1 – Marcel Kopál, Ondrej Mego, Vladimír Poliak.  
BREZOLUPY (41 gólov – 12 strelcov): 5 gólov – 
Peter Morávek, Ivan Rigler, 4 – Erik Škarba, Dávid 
Pisár, Pavol Mačas, 3 – Miroslav Plášek, Branislav 
Valach, 2 – Milan Bučko, Michal Pisár, Radovan 

Rosa, Martin Jandák, Juraj Bujna, (1 x víťazstvo 
3:0 kont.).  
OSTRATICE (45 gólov – 13 strelcov): 12 gólov – Lu-
káš Ševčík, 8 – Pavol Podoba, 6 – Miroslav Rybár, 5 
– Martin Vaňo, 3 – Dávid Kňazo, 2 – Peter Mezov-
ský, Denis Paulen, Ján Števica, 1 – Jakub Crho, Ma-
roš Gálus, Andrej Jakubček, Adrián Chrenko, Pat-
rik Vrtiel.
ZLATNÍKY (43 gólov – 12 strelcov): 11 gólov – Má-
rio Záfer, 8 – Tomáš Schneider, 4 – Dušan Kajan, 3 
– Ján Gežo, Filip Kajan, Boris Kočica, Marek Štrbák, 
Michal Boháčik, 2 – Peter Kozáček, 1 – Peter Mani-
na, Matúš Ondrejček, Marek Maňák. 

HALÁČOVCE-OTRHÁNKY (31 gólov – 12 strelcov): 9 
gólov – Rastislav Horňáček, 4 – Ivan Ďurkáč, Ľuboš 
Pitel, 3 – Michal Masár, Peter Mikloš, 2 – Milan Jáno-
šík, 1 – Tomáš Horník, Jozef Kyselica, Jozef Petruš, Vla-
dimír Mikuška, Radovan Súkeník, Milan Belobrad. 
RYBANY (31 gólov – 14 strelcov): 4 góly – Pavol 
Kikuš, Ľuboš Bobuš, Peter Kajan, 3 – Ján Reis, Ma-
rek Ďuračka, 2 – Marek Stolárik, Jozef Petruš, Pe-
ter Tretinár, Maroš Benko, 1 – Radovan Kikuš, Mi-
chal Mozola, Peter Šimuni, Milan Janečka, Miroslav 
Horváth.
LIVINSKÉ OPATOVCE  (32 gólov – 11 strelcov): 14 
gólov – Peter Poluch, 3 – Tomáš Bezák, Adrián Mar-

ko, Matúš Miškolci, 2 – Ľuboš Záhumenský, Juraj 
Flimel, 1 – Matúš Pastírik, Štefan Bilas, Marek Du-
dáš, Ľubomír Marko, Patrik Bezák. 

PORADIE TOP 12 KANONIEROV
29 gólov – Martin Mozola (Nadlice), 20 – Patrik 
Valíček (Biskupice), 18 – Kamil Hudec (Malá Hrad-
ná/Dvorec), 14 – Lukáš Beňo (Malá Hradná), Peter 
Poluch (Livinské Opatovce), 13 – Jozef Flóro (Dvo-
rec), Anton Madaj (Miezgovce), 12 – Lukáš Ševčík 
(Ostratice), Pavol Škorec (Dvorec), 11 – Andrej Mar-
ko (Malá Hradná), Juraj Gieci (Krásna Ves), Mário 
Záfer (Zlatníky)...

1. Malá Hradná        26 21 2 3 73:22  65 (+26)
2. Biskupice           26 20 1 5 78:30  61 (+22)
3. Dvorec                 26 13 7 6 68:35  46 (+7)
4. Nadlice                26 13 7 6 57:37  46 (+7)
5. Krásna Ves        26 11 7 8 44:40  40 (+1)
6. Miezgovce         26 11 6 9 44:38  39 (0)
7. Pravotice           26 11 5 10 46:50  38 (-1)
8. Horná Ves            26 11 4 11 50:51  37 (-2)
9. Brezolupy           26 11 1 14 41:41  34 (-5)
10. Ostratice           26 10 3 13 45:54  33 (-6)
11. Zlatníky            26 10 1 15 43:63  28 (-8)
12. Haláčovce-Otrhánky 26 5 6 15 31:62  21 (-18)
13. Rybany                 26 4 4 18 31:75  16 (-23)
14. Livinské Opatovce 26 3 2 21 32:85  11 (-28)
(FK Zlatníky boli odrátané 3 body.)

1. Malá Hradná 13 10 2 1 39:12 32 (+14)
2. Biskupice 13 9 0 4 37:20 27 (+6)
3. Dvorec 13 6 5 2 36:16 23 (+5)
4. Krásna Ves 13 6 5 2 28:21 23 (+2)
5. Ostratice 13 7 1 5 28:24 22 (-2)
6. Nadlice 13 6 2 5 31:21 20 (+2)
7. Horná Ves 13 6 2 5 23:26 20 (-1)
8. Pravotice 13 6 1 6 20:22 19 (-2)
9. Brezolupy 13 6 0 7 18:18 18 (0)
10. Zlatníky 13 6 0 7 21:23 18 (0)
11. Miezgovce 13 5 2 6 20:22 17 (-1)
12. Rybany 13 2 3 8 20:37 9 (-12)
13. Haláčovce-Otrhánky 13 2 1 10 15:41 7 (-11)
14. Livinské Opatovce 13 2 0 11 17:50 6 (-12)

1. Biskupice          13 11 1 1 41:10  34 (+16)
2. Malá Hradná      13 11 0 2 34:10  33 (+12)
3. Nadlice               13 7 5 1 26:16  26 (+5)
4. Dvorec                13 7 2 4 32:19  23 (+2)
5. Pravotice            13 5 4 4 26:28  19 (+1)
6. Miezgovce          13 5 4 4 20:17  19 (+1)
7. Krásna Ves          13 5 2 6 16:19  17 (-1)
8. Horná Ves            13 5 2 6 27:25  17 (-1)
9. Brezolupy           13 5 1 7 23:23  16 (-5)
10. Ostratice              13 4 2 7 18:26  14 (-4)
11. Haláčovce-Otrhánky 13 3 5 5 16:21  14 (-7)
12. Zlatníky              13 4 1 8 22:40  13 (-8)
13. Rybany               13 2 1 10 11:38  7 (-11)
14. Livinské Opatovce 13 1 2 10 15:35  5 (-16)

1. Biskupice               13 13 0 0 47:7    39       (0)
2. Malá Hradná        13 13 0 0 44:10  39       (0)
3. Nadlice                13 10 2 1 42:15  32      (-7)
4. Krásna Ves         13 9 2 2 28:15  29    (-10)
5. Dvorec                  13 8 4 1 35:12  28    (-11)
6. Ostratice             13 9 0 4 27:18  27    (-12)
7. Horná Ves             13 8 2 3 34:20  26    (-13)
8. Brezolupy             13 8 1 4 28:16  25    (-14)
9. Miezgovce            13 6 3 4 25:17  21    (-18)
10. Pravotice           13 5 4 4 18:19  19    (-20)
11. Zlatníky              13 6 1 6 24:26  19    (-20)
12. Haláčovce-Otrhánky 13 3 5 5 20:29  14    (-25)
13. Livinské Opatovce 13 3 1 9 18:30  10    (-29)
14. Rybany            13 2 3 8 20:39  9      (-30)

1. Malá Hradná 13 8 2 3 29:12  26       (+26)
2. Biskupice 13 7 1 5 31:23  22    (+22)
3. Pravotice 13 6 1 6 28:31  19 (+19)
4. Miezgovce 13 5 3 5 19:21  18 (+18)
5. Dvorec 13 5 3 5 33:23  18 (+18)
6. Nadlice 13 3 5 5 15:22  14 (+14)
7. Zlatníky 13 4 0 9 19:37  12 (+12)
8. Krásna Ves 13 2 5 6 16:25  11 (+11)
9. Horná Ves 13 3 2 8 16:31  11 (+11)
10. Brezolupy 13 3 0 10 13:25  9 (+9)
11. Haláčovce-Otrhánky 13 2 1 10 11:33  7 (+7)
12. Rybany                       13 2 1 10 11:36  7 (+7)
13. Ostratice 13 1 3 9 18:36  6 (+6)
14. Livinské Opatovce 13 0 1 12 14:55  1 (+1)

KANONIERI V KLUBOCH
MALÁ HRADNÁ (73 vsietených gólov – 
13 strelcov): 14 gólov – Lukáš Beňo, 11 
– Andrej Marko, 10 – Tomáš Rychtárech, 
Tomáš Jandák, 8 – Kamil Hudec, 5 – Mi-
chal Bilčík, 4 – Marek Dudáš, 3 – Jakub 
Varhaník, 2 – Lukáš Jandák, Tomáš Petrík, 
Bohuš Varhaník, 1 – Michal Bartek, Mar-
tin Varhaník.
BISKUPICE  (78 gólov – 13 strelcov): 20 
gólov – Patrik Valíček, 9 – Lukáš Vavro, 8 
– Peter Šebo, 7 – Ľuboš Kozinka, 6 – To-
máš Hanko, Pavol Mačas, 5 – Martin Gie-
ci, 4 – Jozef Adamec, Roman Grunta, 3 – 
Patrik Zajac, 1 – Zdenko Gogela, Tomáš 
Slovák, Lukáš Urban, (1 x víťazstvo 3:0 
kont.).    
DVOREC (68 gólov – 13 strelcov): 13 
gólov – Jozef Flóro, 12 – Pavol Škorec, 
10 – Kamil Hudec, 7 – Jaroslav Judiny, 
5 – Martin Hrenák, 4 – Peter Hano, 3 – 
Ján Žatko, Tomáš Filo, 2 – Radoslav Zať-
ko, Ján Hanko, 1 – Peter Fekete, Milan 
Chudý, Erik Anton Guniš, (1 vlastný gól 
súpera), (1 x víťazstvo 3:0 kont.).  
NADLICE (57 gólov – 11 strelcov): 29 gó-
lov – Martin Mozola, 7 – Miroslav Marko, 
5 – Milan Kopecký, 3 – Michal Švajc, 2 – 
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roslav Sagan, 6 – Jozef Zvalo, Jozef Straka, 5 – Pa-
vol Makva, Tomáš Bryndza, 4 – Erik Ďuriš, Michal 
Krištín, 3 – Anton Makva, Róbert Makva, 1 – Dávid 
Čavoj, Ivan Menšík, Milan Pihík, Ján Beňuška,  Lukáš 
Daniš, Marcel Ďuriš, Jozef Chymo. 
KRÁSNO (56 gólov – 12 kanonierov): 13 gólov – 
Radoslav Paulus, 8 – Andrej Fraňo, Radoslav Kop-
čo, 6 – Michal Desat, 5 – Roman Zvarič, 4 – Milan 
Turček, Peter Záhradný, 3 – Peter Puch, 2 – Marek 
Mozola, 1 – Pavol Chrenko, Miloš Chrenko, Peter 
Dragula.
HRADIŠTE  (36 gólov – 12 kanonierov): 10 gólov – 
Ján Struhár, 7 – Juraj Vaňo,  Martin Beduš, 2 – Do-

minik Beduš, Ferdinand Hlaváč, 1 – Boris Fodora, Pa-
vol Mozola, Jakub Galus, Michal Paver, Matej Bako, A. 
Sapár, Martin Navrkal, (1 vlastný gól súpera). 
PARTIZÁNSKE B-BRODZANY (54 gólov – 21 ka-
nonierov): 5 gólov – Ondrej Školka, Martin Pin-
ďura, 4 – Sebastián Slivka, Pavel Chrenko, Jozef 
Kompas, Lukáš Halaška, 3 – Juraj Hačko, Roman 
Greguška, Anton Klopan, Martin Jančich, 2 – Pa-
vol Kollár, Štefan Hrkotáč, Marek Foltán, 1 – Tomáš 
Dvonč, Ján Gašparík, Ľuboš Haluška, Ladislav Dovi-
čovič, Patrik Beňuška, Tomáš Bohuš, Daniel Buričan, 
Peter Ciglian, (2 vlastné góly súpera). 
MALÉ KRŠTEŇANY (48 gólov – 18 kanonierov): 9 

gólov – Štefan Jakubík, 6 – Silvester Adamík, 5 – 
Peter Jaško, 4 – Lukáš Ondriš, 3 – Andrej Kováč, 2 
– Martin Žiak, Róbert Hartmann, Erik Palkovič, Pe-
ter Okenka, Martin Panák, 1 – Patrik Kollár, Norbert 
Straka, Ivan Kopál, Martin Skučka, Milan Chuťka, 
Juraj Škultéty, Mário Šimanský, Jakub Johann, (1 
x 3:0 kont.).
MALÉ UHERCE (44 gólov – 13 kanonierov): 10 gó-
lov – Miroslav Hallo, 6 – Viliam Németh, 5 – Jozef 
Balaška, Milan Turček, 4 – Tomáš Čangel, Michal Zá-
vodný, 2 – Lukáš Halaška, Robert Hantabal, 1 – Jo-
zef Baláž, Martin Jakubík, Tomáš Janček, Andrej Li-
šiak, Andrej Krajčík, (1 vlastný gól súpera). 

RADOBICA  (51 gólov – 13 kanonierov): 28 gó-
lov – Ján Repa, 6 – Juraj Jančich, 3 – Peter Švec, 
2 – Mário Šebesta, Ján Čmiko, Tomáš Uhlár, Maroš 
Trník, 1 – Martin Kmeť, Michal Mikulec, Bronislav 
Bajgar, Roman Košovský, Róbert Bartolen, Martin 
Beseda. 
KLÁTOVA NOVÁ VES (40 gólov – 11 kanonierov): 
7 gólov – Tomáš Španko, 5 – Peter Puch, Daniel 
Benca, Marián Dragula, 4 – René Paško, Michal 
Domček, Andrej Fraňo, 3 – Jozef Pavlík, 1 – Patrik 
Fraňo, Matúš Hormuzache, Marek Grach.
MALÉ BIELICE (20 gólov – 10 kanonierov): 4 góly 
– Marek Nižňanský, 3 – Tomáš Regec, Róbert Podo-

linský, Patrik Kollár, 2 – Pavol Buček, 1 – Róbert Mri-
žo, Marián Podolinský, Tomáš Mikudík, Miloš Brida, 
D. Hano. 

PORADIE TOP 11 KANONIEROV
28 gólov – Ján Repa (Radobica), 18 – Peter Du-
chovič (Kolačno), 13 – Tomáš  Martoš (Kolačno), 
Radoslav Paulus (Krásno), 11 – Rudolf Poništiak 
(Žabokreky n/N.), 10 – Miroslav Hallo (Malé Uher-
ce), Ján Struhár (Hradište), 9 – Štefan Jakubík 
(Malé Kršteňany), Andrej Paľák (Žabokreky n/N.), 
Lukáš Pukanec (Žabokreky n/N.), Igor Žember 
(Návojovce)...

1. Žabokreky n/N. 22 17 2 3 67:23  53 (+20)
2. Kolačno               22 14 3 5 79:45  45 (+12)
3. Návojovce            22 12 3 7 44:32  39 (+6)
4. Veľké Kršteňany 22 12 1 9 57:48  37 (+4)
5. Krásno                22 10 4 8 56:48  31 (+1)
6. Hradište                22 9 4 9 36:40  31 (-2)
7. Brodzany              22 9 4 9 54:48  31 (-2)
8. Malé Kršteňany 22 10 1 11 48:53  31 (-2)
9. Malé Uherce       22 9 2 11 44:58  29 (-4)
10. Radobica            22 8 0 14 51:65  24 (-9)
11. Klátova N. Ves 22 5 3 14 40:50  18 (-15)
12. Malé Bielice            22 3 1 18 20:86  10 (-23)
(FK Krásno boli odrátané 3 body.)

1. Žabokreky n/N.  11 8 2 1 32:13  26 (+11)
2. Kolačno 11 7 1 3 29:18  22 (+7)
3. Malé Uherce 11 7 1 3 21:20  22 (+4)
4. Návojovce 11 6 2 3 18:11  20 (+2)
5. Malé Kršteňany 11 5 1 5 23:16  16 (-2)
6. Hradište 11 4 3 4 11:14  15 (-3)
7. Veľké Kršteňany 11 5 0 6 21:28  15 (0)
8. Krásno 11 4 1 6 27:28  13 (-8)
9. Klátova N. Ves 11 3 3 5 23:20  12 (-3)
10. Brodzany 11 3 1 7 16:25  10 (-5)
11. Malé Bielice 11 3 1 7 11:30  10 (-8)
12. Radobica 11 3 0 8 22:31  9 (-3)

1. Žabokreky n/N. 11 9 0 2 35:10  27 (+9)
2. Kolačno              11 7 2 2 50:27  23 (+5)
3. Veľké Kršteňany 11 7 1 3 36:20  22 (+4)
4. Brodzany           11 6 3 2 38:23  21 (+3)
5. Návojovce          11 6 1 4 26:21  19 (+4)
6. Radobica           11 6 0 5 35:33  18 (0)
7. Krásno               11 5 3 3 28:26  18 (+3)
8. Hradište                 11 5 1 5 25:26  16 (+1)
9. Malé Kršteňany 11 5 0 6 25:37  15 (0)
10. Malé Uherce       11 2 1 8 23:38  7 (-8)
11. Klátova N. Ves 11 2 0 9 17:30  6 (-12)
12. Malé Bielice           11 0 0 11   9:56  0 (-15)

1. Kolačno               11 8 2 1 47:18  26       (-7)
2. Žabokreky n/N. 11 8 1 2 39:8    25       (-8)
3. Návojovce          11 8 1 2 28:15  25       (-8)
4. Brodzany            11 6 3 2 35:21  21      (-10)
5. Veľké Kršteňany 11 6 1 4 28:18  19      (-14)
6. Krásno                 11 6 0 5 34:29  18      (-15)
7. Hradište               11 5 3 3 19:11  18      (-15)
8. Malé Uherce        11 6 0 5 27:25  18      (-15)
9. Malé Kršteňany 11 5 1 5 27:23  16      (-17)
10. Radobica            11 5 0 6 28:29  15      (-18)
11. Klátova N. Ves 11 4 1 6 24:19  13      (-20)
12. Malé Bielice       11 3 1 7 14:30  10      (-23)

1. Žabokreky n/N. 11 9 1 1 28:15  28      (+28)
2. Kolačno               11 6 1 4 32:27  19      (+19)
3. Veľké Kršteňany 11 6 0 5 29:30  18      (+18)
4. Krásno                 11 4 4 3 21:20  16      (+16)
5. Malé Kršteňany 11 5 0 6 22:29  15      (+15)
6. Návojovce           11 4 2 5 16:17  14      (+14)
7. Hradište              11 4 1 6 17:29  13      (+13)
8. Malé Uherce        11 3 2 6 17:33  11      (+11)
9. Brodzany             11 3 1 7 19:27  10      (+10)
10. Radobica             11 3 0 8 23:36  9          (+9)
11. Klátova N. Ves 11 1 2 8 16:31  5          (+5)
12. Malé Bielice           11 0 0 11   6:56  0           (0)

KANONIERI V KLUBOCH
ŽABOKREKY NAD NITROU (67 vsiete-
ných gólov – 14 kanonierov): 11 gólov 
– Rudolf Poništiak, 9 – Andrej Paľák, Lu-
káš Pukanec, 8 – Adam Ladický, 7 – Ru-
dolf Paľák, 4 – Juraj Chrenko, Juraj Gaš-
parík, 3 – Matúš Čačko, Adrián Vavro, 2 
–  Lukáš Podoba, Martin Hájovský, Ma-
rián Hopko, 1 – Dušan Villár, Michal Ga-
her, (1 vlastný gól súpera). 
KOLAČNO (79 gólov – 15 kanonierov): 
18 gólov – Peter Duchovič, 13 – Tomáš 
Martoš, 8 – Branislav Duchovič, Šimon 
Čepko, Marek Tamajka, 7 – Branislav 
Kráľ, 4 – Vratko Pastierik, 3 – Ján Síleš, 2 
– Lukáš Duchovič, Michal Čangel, Jozef 
Vlčko, 1 – Roman Szabo, Michal Vlčko, 
Vladimír Vlčko, Miroslav Belan. 
NÁVOJOVCE (44 gólov – 13 kanonie-
rov): 9 gólov – Igor Žember, 8 – Martin 
Ištván, 6 – Marek Uhliar, 4 – Peter Reck, 
3 – Ján Krist, 2 – Jozef Ďurica, Ladislav 
Bližniak, 1 – Juraj Országh, Martin Cveš-
per, Martin Kráľ, Oskar Nagy, Samuel 
Straka, Jozef Mikláš, (1 vlastný gól sú-
pera), (1 x víťazstvo 3:0 kont).
VEĽKÉ KRŠTEŇANY (57 gólov – 17 ka-
nonierov): 7 gólov – Ľuboš Makva, Ja-
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1. Pečeňany           22 15 3 4 88:28  48 (+15)
2. Dežerice B         22 14 3 5 59:34  45 (+12)
3. Prusy                 22 13 4 5 37:22  43 (+10)
4. Podlužany          22 13 3 6 59:34  42 (+9)
5. Veľké Držkovce 22 10 7 5 46:33  37 (+4)
6. Nedašovce        22 11 3 8 43:39  36 (+3)
7. Šišov                  22 6 6 10 45:41  24 (-9)
8. Veľké Hoste       22 7 3 12 41:49  24 (-9)
9. Žitná-Radiša       22 7 1 14 42:64  19 (-11)
10. Ruskovce          22 5 4 13 26:47  19 (-14)
11. Horné Naštice 22 5 3 14 17:65  18 (-15)
12. Kšinná                 22 4 4 14 25:72  16 (-17)
(FK Žitná-Radiša boli odrátané 3 body.)

1. Podlužany 11 8 2 1 38:11 26 (+8)
2. Prusy 11 8 1 2 16:12 25 (+7)
3. Dežerice B 11 6 2 3 33:22 20 (+2)
4. Pečeňany 11 6 2 3 30:19 20 (+5)
5. Veľké Držkovce 11 5 4 2 22:15 19 (+1)
6. Horné Naštice 11 4 2 5 11:12 14 (-1)
7. Šišov 11 3 4 4 17:19 13 (-5)
8. Nedašovce 11 4 1 6 16:25 13 (-2)
9. Veľké Hoste 11 3 1 7 18:28 10 (-5)
10. Ruskovce 11 2 3 6 16:19 9 (-6)
11. Kšinná 11 2 3 6 14:28 9 (-9)
12. Žitná-Radiša 11 2 1 8 16:37 7 (-8)

1. Pečeňany           11 9 1 1 58:9    28 (+10)
2. Dežerice B         11 8 1 2 26:12  25 (+10)
3. Nedašovce        11 7 2 2 27:14  23  (+5)
4. Prusy                 11 5 3 3 21:10  18  (+3)
5. Veľké Držkovce 11 5 3 3 24:18  18  (+3)
6. Podlužany           11 5 1 5 21:23  16  (+1)
7. Žitná-Radiša       11 5 0 6 26:27  15  (-3)
8. Veľké Hoste        11 4 2 5 23:21  14  (-4)
9. Šišov                   11 3 2 6 28:22  11  (-4)
10. Ruskovce          11 3 1 7 10:28  10  (-8)
11. Kšinná                   11 2 1 8 11:44  7  (-8)
12. Horné Naštice 11 1 1 9   6:53  4 (-14)

1. Pečeňany             11 10 0 1 49:12  30       (-3)
2. Podlužany         11 9 0 2 39:16  27        (-6)
3. Prusy                  11 8 3 0 24:8    27        (-6)
4. Dežerice B           11 8 3 0 37:12  27        (-6)
5. Nedašovce           11 8 1 2 25:11  25        (-8)
6. Veľké Držkovce 11 5 5 1 27:16  20      (-13)
7. Ruskovce            11 5 1 5 14:11  16      (-17)
8. Žitná-Radiša        11 5 1 5 22:25  16      (-17)
9. Veľké Hoste         11 4 1 6 24:20  13      (-20)
10. Horné Naštice 11 4 1 6 13:33  13      (-20)
11. Šišov                  11 3 4 4 24:18  13      (-20)
12. Kšinná                 11 2 2 7 15:33  8        (-25)

1. Dežerice B         11 6 0 5 22:22  18 (+18)
2. Pečeňany              11 5 3 3 39:16  18 (+18)
3. Veľké Držkovce 11 5 2 4 19:17  17 (+17)
4. Prusy                 11 5 1 5 13:14  16 (+16)
5. Podlužany          11 4 3 4 20:18  15 (+15)
6. Nedašovce          11 3 2 6 18:28  11 (+11)
7. Šišov                  11 3 2 6 21:23  11 (+11)
8. Veľké Hoste        11 3 2 6 17:29  11 (+11)
9. Kšinná                  11 2 2 7 10:39  8 (+8)
10. Žitná-Radiša        11 2 0 9 20:39  6 (+6)
11. Horné Naštice 11 1 2 8   4:32  5 (+5)
12. Ruskovce              11 0 3 8 12:36  3 (+3) 

K O N E Č N Á  TA B U Ľ K A J E S E Ň J A R D O M A V O N K U
KANONIERI V KLUBOCH

PEČEŇANY (88 vsietených gólov – 10 
strelcov): 21 gólov – Tomáš Kosiba, 16 
– Jakub Ďurček, 15 – Juraj Kubala, 11 
– Jozef Hergezel, 7 – Martin Krivý, Dá-
vid Havala, 6 – Rastislav Lukniš, 2 – An-
drej Pukanec, Marek Broniš, 1 – Rado-
van Repa.
DEŽERICE B (59 gólov – 18 strelcov): 
15 gólov – Jaroslav Predanocy, 9 – Bra-
nislav  Tretinár, 7 – Martin Adamovič, 
5 – Ľuboš Matuška, 4 – Tomáš Balon, 
Tomáš Znášik, 2 – Juraj Predanocy, 
Martin Slovák, Peter Gunár, 1 – Jakub 
Bottka, Jakub Černák, Marián Pšenka, 
Ján Chudoba, Marcel Procaccio, Miloš 
Lutka, Michal Hrebíček, Ján Bottka, Pe-
ter Benca.
PRUSY (37 gólov – 15 strelcov): 6 gó-
lov – Marcel Draňačka, Michal Jenis, 5 – 
Andrej Kúdela, 3 –  Štefan Géci, Michal 
Gieci, 2 – Lukáš Kšiňan, Vladimír Kutiš, 
Andrej Dichťaruk, Ján Kutiš, Tomáš Ško-
rec, 1 – Jakub Petrík, Ľuboš Žikla, Lukáš 
Puterka, Radoslav Števanka, Peter Igaz.

PODLUŽANY (59 gólov – 14 strelcov): 17 gólov – 
Michal Horník, 12 – Lukáš Ďurina, 6 – Dávid Pavle, 
5 – Michal Jamrich, 4 – Filip Rychtárech, Tibor Mi-
chalička, Peter Bartoň, 1 – Andrej Tuchyňa, Michal 
Maťas, Marek Klucha, Ján Sluka, Michal Roth, Dušan 
Králik, Peter Papulák.
VEĽKÉ DRŽKOVCE (46 gólov – 11 strelcov): 13 gólov 
– Martin Matuška, 10 – Jozef Kolárik, 7 – Marián Kyseli-
ca, 5 – Martin Mášik, 2 – František Olbert, Alojz Kuchar-
čík, Rudolf Chromík, 1 – Ľuboš Luprich, Peter Šinsky, 
Dušan Šima, Vladimír Ďatelinka, (1 vlastný gól súpera).

NEDAŠOVCE (43 gólov – 11 strelcov): 8 gólov – Peter 
Cidorík, 6 – Juraj Divéky, Martin Guniš, 4 – Peter Sivoň, 
Ivan Smatana, Pavol Smatana, 3 – Tomáš Taras, Lukáš 
Grňo, Jakub Kasala, 1 – Jozef Šagát, Marián Ďurech. 
ŠIŠOV (45 gólov – 13 strelcov): 11 gólov – Lukáš Had-
vig, 8 – Radovan Kikuš, 7 – Marek Pál, 3 – Dušan Mera-
šický, Peter Januška, 2 – Ondrej Malanik, Dalibor Bala-
žovič, Miroslav Daniš, Marián Ozimý, Ondrej Ďuračka, 1 
– Samuel Oršula,  Pavol Karvay, Branislav Darmo.    
VEĽKÉ HOSTE (41 gólov – 12 strelcov): 9 gólov – 
Martin Malanik, 7 – Igor Haluza, 5 – Michal Novot-

ný, 4 – Radoslav Maringa, 3 – Tomáš Chalmovský, 
Štefan Malanik, 2 – Boris Maslák, Marek Sileš, 1 – Ju-
raj Lobotka, Ján Gerši, Milan Mondok, Miroslav Blin-
ka, (2 vlastné góly súpera).
ŽITNÁ-RADIŠA (42 gólov – 12 strelcov): 12 gólov 
– Tomáš Dúbravka, 8 – Jakub Trebichavský, 4 – Mi-
chal Janáč, 2 – Adrián Súkeník, Juraj Mišina, Matúš 
Botka, 1 – Marián Masaryk, Martin Podlucký, Peter 
Žikla, Peter Ondrušek, Patrik Ducho, Matej Švelka, (2 
x víťazstvo – 3:0 kont.).
RUSKOVCE (26 gólov – 11 strelcov): 8 gólov – Mar-

tin Adamec, 3 – Jozef Truchly, 2 – Lukáš Kutiš, Ma-
rek Bročko, Martin Filan, Martin Kyselica, Vladimír 
Križan, 1 –  Lukáš Novotka, Matúš Varhaník, Tomáš 
Richtárik, Lukáš Baluch, (1 vlastný gól súpera).  
HORNÉ NAŠTICE (17 gólov – 9 strelcov): 4 góly – 
Peter Konský, 3 – Marcel Galko, 2 – Dávid Kšiňan, 
Lukáš Pavle, 1 – Marek Kotvas, Marek Kšiňan, Ro-
man Zajac, Roman Geleta, Jozef Gráč, (1 vlastný 
gól súpera).
KŠINNÁ (25 gólov – 10 strelcov): 10 gólov – Štefan 
Šiko, 3 – Martin Gocala, Vladimír Škultéty, 2 – Ľudo-

vít Závoczki, Dominik Švelka, 1 – Roman Chrenko, 
Ján Botka, Michal Mišinec, Dávid Botka, Patrik Hudec.

PORADIE TOP 12 KANONIEROV
21 gólov – Tomáš Kosiba (Pečeňany), 17 – Michal 
Horník (Podlužany), 16 – Jakub Ďurček (Pečeňany), 
15 – Jaroslav Predanocy (Dežerice B), Juraj Kubala 
(Pečeňany), 13 – Martin Matuška (Veľké Držkovce), 
12 – Lukáš Ďurina (Podlužany), Tomáš Dúbravka 
(Žitná-Radiša), 11 – Lukáš Hadvig (Šišov), 10 – Jo-
zef Kolárik (Veľké Držkovce), Štefan Šiko (Kšinná)... 
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KAM ZA ŠPORTOM
FUTBAL 12.7. od 13. h: 1. ročník turnaja mu-
žov O pohár primátora  Partizánskeho vo Veľ-
kých Bieliciach. Účastníci: ŠK Slovan Šimonova-
ny, FK Tempo Partizánske, TJ Skačany a FK Veľ-
ké Bielice.
12.7. od 13. h: 10. ročník turnaja mužov O po-
hár starostky obce Klátova Nová Ves. Účastníci: 
OFK Bošany, TJ Žabokreky nad Nitrou, TJ Žitavce 
a OFK Klátova Nová Ves.
13.7. od 13.h: 23. ročník turnaja mužov O po-

hár starostu obce Veľký Klíž. Účastníci: OŠK Veľ-
ký Klíž, TJ Rajčany, FK Skýcov a TJ Nemčice.
19.7. od 13. h: 12. ročník turnaja mužov – Me-
moriálu Ivana Ďuriša a O putovný pohár sta-
rostu obce Skačany. Účastníci: Tatran Hradiš-
te, Slovan Veľké Kršteňany, FK Veľké Bielice a 
TJ Skačany.
20.7. od 13. h: 67. ročník turnaja mužov O po-
hár SNP vo Veľkých Uherciach. Účastníci: FK 
Tempo Partizánske, Tatran Uhrovec, Slovany 
Oslany a Nový Život Veľké Uherce.

DORAST
MO PRIEVIDZA

1. Klátova Nová Ves 28 22 2 4   84:24 68 (+26)
2. Veľké Uherce      28 22 1 5 124:26 67 (+25)
3. Čereňany             28 18 2 8 104:47 56 (+14)
4. Skačany             28 16 5 7   73:37 53 (+11)
5. Sebedražie         28 16 2 10   84:56 50 (+8)
6. Pravenec             28 14 7 7   82:55 49 (+7)
7. Opatovce n/N.     28 12 5 11   53:46 41 (-1)
8. Veľké Bielice       28 13 2 13   58:50 41 (-1)
9. Lazany                 28 12 4 12   55:46 40 (-2)
10. Valaská Belá     28 12 2 14   57:49 38 (-4)
11. Nitr. Pravno       28 9 5 14   52:73 32 (-10)
12. Veľký Klíž          28 6 4 18   45:110 22 (-20)
13. Ráztočno          28 7 1 20   37:84 22 (-20)
14. Kamenec p/Vt. 28 6 3 19   44:102 21 (-21)
15. Bystričany          28 1 3 24   23:170 6 (-36)

 PORADIE KANONIEROV: 39 gólov – Ľuboš 
Brida (Čereňany), 38 – Martin Parízek (Se-
bedražie), 32 – Ľubomír Valter (Veľké Uher-

ce), 28 – Michal Remiš (Kamenec p/Vt.), 27 
– Damian Ďurik (Čereňany), 25 – Patrik Du-
chovič (Veľké Uherce), 18 – Šimon Ševčík 
(Veľké Bielice), 17 – René Paško (Veľké Bieli-
ce), Patrik Chochula (Veľké Uherce), 16 – Do-
minik Cagáň (Skačany), Marcel Zajíc (Klátova 
Nová Ves), 14 – Dušan Baláž (Pravenec), Mi-
lan Bohňa (Pravenec), 13 – Peter Baláž (Pra-
venec), 12 – Patrik Valný (Veľký Klíž), Samuel 
Fitzel (Opatovce n/N.), Ján Žitník (Nitrianske 
Pravno), 11 – Marko Sonnemann (Opatovce 
n/N.), Samuel Belianský (Veľký Klíž), Kristi-
án Málik (Sebedražie), Martin Holdoš (Če-
reňany), 10 – Jakub Bielich (Veľký Klíž), Erik 
Benzír (Veľké Bielice), Matúš Hormuzache 
(Klátova Nová Ves), Michal Belan (Veľké Uher-
ce), Peter Altof (Lazany), Miroslav Sopko 
(Pravenec), 9 – Patrik Kližan (Skačany), Mar-
tin Bukovský (Opatovce n/N.), Matúš Píš (Se-
bedražie), Milan Kocmál (Čereňany), 8 – Mar-
tin Španko (Klátova Nová Ves), Roman Vlčko 
(Veľké Uherce)...  

I. TRIEDA MO Bn/B a PE
1. Uhrovec             16 15 1 0 73:8    46 (+22)
2. Žabokreky n/N. 16 12 2 2 99:27  38 (+14)
3. Zlatníky              16 11 1 4 65:22  34 (+10)
4. Krásna Ves         16 8 1 7 31:39  25 (+1)
5. Dolné Naštice     16 6 3 7 37:38  21 (-3)
6. Biskupice           16 5 2 9 34:73  17 (-7)
7. Podlužany           16 4 1 11 35:66  13 (-11)
8. Dvorec                  16 2 4 10 23:79  10 (-14)
9. Livinské Opatovce 16 0 3 13 13:58  3 (-21)

 PORADIE KANONIEROV: 32 gólov – Juraj 
Chrenko (Žabokreky n/N.), 25 – Patrik Zajac 
(Biskupice), 19 – Daniel Flóro (Uhrovec), 16 
– Denis Bjelko (Zlatníky), 13 – Bedrich Hor-
ník (Uhrovec), Matúš Ondrejček (Zlatníky), 
11 – Adam Hájovský (Žabokreky n/N.), Lukáš 
Pukanec (Žabokreky n/N.), 9 – Filip Rychtá-
rech (Podlužany), Rudolf Poništiak (Žabokre-
ky n/N.), 8 – Štefan Pavle (Uhrovec), Jakub Ko-
valíček (Krásna Ves), Filip Viktorín (Krásna Ves), 
Sebastián Rychtárech (Podlužany), Jakub Mi-
kula (Žabokreky n/N.), Boris Kočica (Zlatníky), 
7 – Andrej Provazník (Uhrovec), Adam Somo-
gyi (Dolné Naštice), Frederik Borik (Zlatníky), 6 
– Ľubomír Kováčik (Uhrovec), 5 – Zdeno Bot-
ka (Uhrovec), Šimon Šínsky (Uhrovec), René 
Žatko (Podlužany), Dávid Dzurik (Dolné Našti-
ce), Marko Baláž (Dvorec), Adam Ladický (Ža-
bokreky n/N.)... 

STARŠÍ ŽIACI
III. TRIEDA MO PE

1. Partizánske B     22 21 1 0 175:17 64 (+31)
2. Chynorany        22 18 1 3 149:30 55 (+22)
3. Veľké Bielice     22 15 1 6   95:62 46 (+13)
4. Šimonovany       22 12 2 8 113:56 38 (+5)
5. Bošany              22 12 0 10   57:86 36 (+3)
6. Klátova N. Ves  22 11 2 9   52:51 35 (+2)
7. Veľký Klíž          22 9 4 9   33:35 31 (-2)
8. Veľké Uherce     22 10 0 12   47:59 30 (-3)
9. Nedanovce        22 6 2 14   31:94 20 (-13)
10. Žabokreky n/N. 22 6 1 15   36:81 19 (-14)
11. Skačany           22 4 0 18   18:111 12 (-21)
12. Horná Ves         22 1 0 21   28:152 3 (-30)

 PORADIE KANONIEROV: 40 gólov – Samuel 
Fábry (Šimonovany), 36 – Marek Franko (Chy-
norany), 25 – Jozef Kukla (Šimonovany), 21 – 
Lukáš Matušik (Veľké Uherce), Samuel Mag-
dolen (Chynorany), 29 – Kristián Beňuška (Veľ-

ké Bielice), 19 – Nikolas Žiak (Partizánske B), 18 
– Tomáš Haraslin (Bošany), 17 – Peter Štefa-
novič (Veľké Bielice), Filip Mikula (Žabokreky 
n/N.), Denis Ďuriš (Partizánske B), Vratko Vaňo 
(Chynorany), 15 – Martin Školka (Nedanovce), 
Martin Néč (Veľký Klíž), 14 – Frederik Rajnoha 
(Chynorany), 13 – Matúš Ladický (Chynorany), 
Daniel Rybár (Bošany), 12 – Patrik Kližan (Ska-
čany), Filip Ondruška (Partizánske B), Christo-
pher Šesták (Chynorany), Martin Ondrejko-
vič (Chynorany), Dávid Klucha (Šimonovany), 
11 – Peter Košík (Veľké Bielice), Jakub Sekáč 
(Žabokreky n/N.), Adam Valjent (Partizánske B), 
10 – Denis Baláž (Partizánske B), Matúš Opav-
ský (Partizánske B), Juraj Olach (Partizánske B), 
Lukáš Králik (Horná Ves), Matúš Bielich (Veľ-
ký Klíž)...

III. TRIEDA MO BN
1. Haláčovce-Otrhánky 20 17 0 3 109:14 51 (+21)
2. Rybany              20 16 2 2 116:23 50 (+20)
3. Uhrovec              20 14 1 5   90:23 43 (+13)
4. Krásna Ves          20 11 2 7   79:34 35 (+5)
5. Dolné Naštice     20 11 0 9   61:37 33 (+3)
6. Podlužany          20 8 2 10   52:58 26 (-4)
7. Zlatníky             20 7 4 9   34:68 25 (-5)
8. Biskupice           20 7 2 11   42:77 23 (-7)
9. Ostratice            20 6 0 14   43:96 18 (-12)
10. Ruskovce        20 4 3 13   30:96 15 (-15)
11. Brezolupy        20 1 0 19   11:141 3 (-27)

 PORADIE KANONIEROV: 40 gólov – Lukáš 
Cimra (Uhrovec), 26 – Mário Mano (Rybany), 21 
– Adrián Geleta (Haláčovce-Otrhánky), 20 – Mi-
roslav Kovačech (Ruskovce), 19 – Denis Tuchy-
ňa (Krásna Ves), 16 – Matúš Horváth (Haláčov-
ce-Otrhánky), 15 – Dominik Bernát (Ostratice), 
Andrej Kramár (Rybany), Peter Hrebíček (Pod-
lužany), 14 – Peter Šiko (Krásna Ves), 13 – Da-
niel Kramár (Rybany), 12 – Martin Sloviak 
(Dolné Naštice), 11 – Lukáš Ďurkáč (Haláčov-
ce-Otrhánky), Martina Polačeková (Dolné Na-
štice), 10 – Anton Bitarovský (Rybany), Lukáš 
Podlucký (Podlužany), Filip Dráb (Dolné Na-
štice), 9 – Rastislav Machara (Krásna Ves), Ju-
raj Budovič (Haláčovce-Otrhánky), Mário Mar-
ko (Rybany), 8 – Tomáš Hollý (Krásna Ves), Ma-
rek Pakanec (Haláčovce-Otrhánky), Aleš Crho 
(Ostratice), Adrián Kulíšek (Uhrovec), Marián 
Bánsky (Rybany)...

MIX-PRÍPRAVKA
SKUPINA D

1. Chynorany                     20   20 0 0   119:15 60 (+30)
2. Brodzany                        20   6 3 11     45:61 21 (-9)
3. Nedanovce                     20   6 1 13     36:69 19 (-11)
4. Bošany                           18   3 4 11     37:92 13 (-14)

 PORADIE KANONIEROV: 26 gólov – Erik Fu-
rek (Chynorany), 24 – Tomáš Kakoš (Chynora-
ny), 21 – Adam Pilát (Chynorany),17 – Martin 
Maťašeje (Brodzany), 13 – Dávid Jakubík (Ne-
danovce),  9 – Matúš Paulen (Chynorany), 8 – 
Martin Dzian (Nedanovce)...

SKUPINA F
1. Rybany 18   15 3 0     89:12 48 (+21)
2. Haláčovce-Otrhánky 18   10 4 4     54:32 34 (+7)
3. Dežerice 18   5 2 11     34:75 17 (-10) 
4. Malá Hradná 18   1 1 16     21:79 4 (-23)           

 PORADIE KANONIEROV:  22 gólov – Samu-
el Botka (Haláčovce-Otrhánky), 18 – Lukáš 
Štrauch (Rybany), 13 – Matúš Obst (Dežerice), 
12 – Samuel Adamec (Rybany), 11 – Filip Hipík 
(Rybany), Michal Kožiak (Haláčovce-Otrhánky), 
8 – Michal Števanka (Rybany), 7 – Mário Budo-
vič (Haláčovce-Otrhánky), 6 – Matej Marušinec 
(Malá Hradná), 5 – Nikolas Tretinár (Rybany), 
Dávid Hulák (Rybany)...

KONEČNÉ TABUĽKY FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ MLÁDEŽE 
RIADENÝCH ObFZ PRIEVIDZA – ROČNÍK 2013/2014

OFK Klátova Nová Ves – majster MO Prievidza dorastencov – horný rad 
zľava: Lukáš Halmo, Patrik Fraňo, Alexander Jovanovič, Andrej Benca, Daniel 
Žiška, Martin Bezák, Martin Španko, stredný rad zľava: Kamil Lacika, Mário 
Peciar, Roman Zajíc, Marcel Zajíc, Marko Debnár, Matúš Hormuzache, Matúš 
Štepo, dolný rad zľava: René Paško, Jakub Meluš, Vladimír Hlaváč (vedúci 
mužstva), Miroslav Maťaše (tréner), Ján Španko (prezident OFK), Juraj Paulík 
a Rastislav Borčin.

TJ Baník Haláčovce-Otrhánky – majster III. triedy MO Bánovce n/B. žiakov – horný rad zľava: Patrik Urban (asistent 
trénera), Marek Pakanec, Matúš Mokryš, Martin Božik, Šimon Škorvaga, Lukáš Mozol (vedúci družstva), Marek Škvaro, 
Erik Briešťanský, Michal Škorvaga, Rudolf Slošarik, Adrián Geleta, Branislav Piešťanský, Vlastimil Zavoďan (zástupca 
klubu), Robert Ďurkáč (tréner), dolný rad zľava: Matúš Horváth, Nikolas Božik, Lukáš Ďurkáč, Dávid Poluch, Dominik 
Božik, Adrián Ďurmek, Samuel Znášik, Tobias Božik, Marek Hoos, Michal Kudry, Matúš Poluch a Filip Griač. Na foto 
chýbajú: Adam Botka, Samuel Botka, Šimon Ďurech, Kristián Ďurčo a Dominik Pajtina.

Biskupická jedenástka
V areáli futbalového klubu TJ Sokol Biskupice sa v sobotu 26. júla uskutoční už 14. ročník súťaže v 
kopoch zo značky pokutového kopu – Biskupická jedenástka. Atraktívne jedenástkové podujatie po-
núka opäť tri súťažné kategórie. Víťaz najmladšej – detí do 12 rokov – sa domov odvezie na horskom 
bicykli. Prvenstvo v spoločnej kategórii detí do 15 rokov a žien bude ocenené tabletom a najlepší 
exekútor jedenástiek v hlavnej mužskej kategórii si prilepší o finančnú hotovosť 400 €. Registrácia 
súťažiacich bude prebiehať od 12. h, samotná súťaž odštartuje o 14. h.. mp

V prvý augustový víkend (2.-3.8.) sa rozkrúti kolotoč jesennej časti futbalového ročníka 2014/2015 sú-
ťaží riadených Západoslovenským futbalový zväzom. Mesiac pred začiatkom novej sezóny Športo-
vo-technická komisia ZsFZ uverejnila úradnú správu s účastníckym obsadením klubov v jednotlivých 
ligách aj s pridelenými žrebovacími číslami. Je to prvý raz, čo sa tak stalo bez konania Aktívu ŠTK ZsFZ, 
kde sa v minulosti celý proces konal. Mnohé kluby prijali túto ,,novinku“ s nevôľou, pretože viacerým 
pridelené čísla u družstiev mužov v nadväznosti s mládežníckymi tímami komplikujú účinkovanie v 
nastávajúcej sezóne. Zaujímavosťou je, že hneď úvodné kolo IV. ligy Severozápad dospelých prináša v 
poradí 19. susedské derby ŠK Slovan Šimonovany – FK Tempo Partizánske.

IV. LIGA SEVEROZÁPAD – DOSPELÍ
 1. KOLO: 1. Slovan Trenčianske Teplice – 16. 
FK Spartak Bánovce n/B., 2. TJ Partizán Doma-
niža – 15. Sokol Chocholná–Velčice, 3. Slavoj Bo-
leráz – 14. Baník Horná Nitra, 4. ŠK Slovan Ši-
monovany – 13. FK Tempo Partizánske, 5. OŠK 
Trenčianske Stankovce – 12. MFK Nová Dubnica, 
6. Junior Kanianka – 11. ŠK Blava Jaslovské Bo-
hunice, 7. Iskra Holíč – 8. Kovo Beluša, 9. OK Čast-
kovce – 10. FO ŠK Modranka.

V. LIGA SEVER – DOSPELÍ
 1. KOLO: 1. TJ Malá Čausa – 16. Vegum Dol-
né Vestenice, 2. MFK Stará Turá – 15. Slovan Ze-
mianske Kostoľany, 3. Tatran Ladce – 14. TJ 
Tatran Uhrovec, 4. Baník Lehota p/Vt. – 13. FK 
Streženice, 5. Partizán Cígeľ – 12. OŠK Bošany, 
6. TJ Nový Život Veľké Uherce – 11. Spartak 
Myjava B, 7. OŠK Podolie – 10. Partizán Prečín, 
8. Slovan Trenčianska Turná – 9. Tatran Horovce.

III. LIGA – DORAST 
 1. KOLO: 1. ŠTK 1914 Šamorín – 16. AFC Nové 
Mesto n/V., 2. Slovan Hlohovec – 15. Slovan Ga-
lanta, 3. Duslo Šaľa – 14. FK Tempo Partizán-
ske, 4. Slovan Brvnište – 13. MŠO Štúrovo, 5. MŠK 
Považská Bystrica – 12. Crystal Lednické Rovne, 
6. ViOn Zlaté Moravce B – 11. KFC Komárno, 7. ŠK 
Šurany – 10. DAC 1904 Dunajská Streda B, 8. FK 
Spartak Bánovce n/B. – 9. PFK Piešťany.

IV. LIGA SEVEROZÁPAD – DORAST 
 1. KOLO: 1. Priehrada Nitrianske Rudno – 16. 
Vegum Dolné Vestenice, 2. TJ Veľké Kostoľany – 
15. MFK Vrbové, 3. Slavoj Boleráz – 14. OFK Bo-

šany, 4. MFK Nováky – 13. OŠK Trenčianske Stan-
kovce, 5. Iskra Borčice – 12. MFK Nová Dubnica, 
6. Slovan Nemšová – 11. Slovan Dolná Súča, 7. 
Iskra Holíč – 10. TJ Plevník–Drieňová, 8. Kovo Be-
luša – 9. MFK Ilava.

V. LIGA SEVER – DORAST 
 1. KOLO: 1. TJ Dubodiel – 16. OFK Klátova 
Nová Ves, 2. OFK Drietoma – 15. FK Košeca, 3. 
TJ Opatová Nová Ves – 14. OK Častkovce, 4. ŠK 
Slovan Šimonovany – 13. TJ Streženice, 5. OŠK 
Bošáca – 12. Slovan Trenčianska Turná, 6. Junior 
Kanianka – 11. MFK Stará Turá, 7. Žiar Papradno – 
10. Partizán Prečín, 8. OŠK Chynorany – 9. Par-
tizán Domaniža.

II. LIGA ZÁPAD – STARŠÍ A MLADŠÍ ŽIACI
 1. KOLO: 1. Slovan Galanta – 16. ŠKF Sereď, 2. 
MFK Nováky – 15. Slavoj Moravský Svätý Ján, 
3. KFC Komárno – 14. Duslo Šaľa, 4. FKM Nové 
Zámky – 13. MŠK Považská Bystrica, 5. Lokomo-
tíva Trnava – 12. FK Tempo Partizánske, 6. ČFK 
Nitra – 11. PFK Piešťany, 7. MFK Skalica – 10. Slo-
van Hlohovec, 8. Vion Zlaté Moravce – 9. MFK To-
poľčany.

III. LIGA SEVER – STARŠÍ A MLADŠÍ ŽIACI
 1. KOLO: 1. Kovo Beluša – 2. MTJ Nitrianske 
Pravno, 2. Priehrada Nitrianske Rudno – 13. AS 
Trenčín, 3. MFK Nová Dubnica – 12. MFK Dubni-
ca n/V., 4. Junior Kanianka – 11. Slovan Zemian-
ske Kostoľany, 5. FK Spartak Bánovce n/B. – 10. 
Crystal Lednické Rovne, 6.  Slovan Nemšová – 
9. Vegum Dolné Vestenice, 7. AFC Nové Mesto 
n/V. – 8. Žiar Papradno. mp

Na úvod derby Slovan – Tempo! 

Futbalový turnaj v Krásnej Vsi 
Víťazom futbalového turnaja mužov v Krásnej Vsi sa stali hráči MFK Nová Dubnica, ktorí vo finále zdolal 
TJ Kovo Belušu presvedčivo 5:2. Zápas o tretie miesto skončil víťazstvom TJ Slovan Horňany nad družs-
tvom organizátora ŠK Podhoran Krásna Ves tesne 3:2. 

 VÝSLEDKY SEMIFINÁLE: TJ Kovo Beluša – TJ Slovan Horňany 7:0 (4:0). ŠK Podhoran Krásna Ves 
– MFK Nová Dubnica 1:2 (1:1). O 3. MIESTO: ŠK Podhoran Krásna Ves – TJ Slovan Horňany 2:3. FI-
NÁLE: MFK Nová Dubnica – TJ Kovo Belušu 5:2 (4:0). jf

Chynorianske futbalové nádeje majstrami
V dvadsiaty ôsmy júnový deň sa pod záštitou OblFZ Prievidza hral záverečný futbalový turnaj v kategórii 
mix prípraviek. Jeho dejiskom boli kvalitné trávnaté ihriská v Nedožeroch–Brezanoch. Za účasti šestnástich 
družstiev z celého regiónu sa chlapci z OŠK Chynorany stali víťazmi tohto turnaja. V základnej skupine pora-
zili Rybany v pomere 5:1 a Sebedražia vysokým rozdielom 9:0. V semifinále čakala Chynorany silná Kanian-
ka, nad ktorou vyhrali tesne 2:1. A tak sa opakovalo minuloročné finále s Nitrianskym Rudnom, ale tento raz 
s úspešnejším koncom pre mladé nádeje OŠK Chynorany, ktoré zvíťazili 3:1. Bojovnosť, nasadenie a túžba 
získať víťazný pohár a zlaté medaily boli hnacím motorom pre zverencov trénera Jozefa Maťavku staršieho. 
Navyše, Erik Furek sa stal s deviatimi vsietenými gólmi najlepším strelcom turnaja. Pochvalu si však zaslú-

žia všetci hráči, ktorí 
reprezentovali Chy-
norany v tomto zlo-
žení: Sebastián Pi-
lip, Marek Dedík, Oli-
ver Gajdoš, Matúš 
Pavlen, Oliver Bezák, 
Adam Pilát, Domi-
nik Čierny, Jakub Mi-
chalides, Jakub Ne-
mec, Tomáš Kákoš, 
Erik Furek a Samuel 
Košík. Vďaka patrí aj 
všetkým zúčastne-
ným rodičom, ktorí 
svojou podporou do-
pomohli k ďalšiemu 
peknému futbalo-
vému úspechu mla-
dých talentov z OŠK 
Chynorany.
 Vojtech Kákoš

Roman Gergel do Senice
Ďalšou novou tvárou v 
kádri futbalistov FK Seni-
ca sa stal Roman Gergel 
(na foto), ktorý v jarnej 
časti pomohol počas hos-
ťovania zo Žiliny k záchra-
ne najvyššej súťaže pre 
Dunajskú Stredu. Pôvod-
ne stredopoliar uprednost-
ňoval legionárske pôsobe-
nie, napokon sa však doho-
dol so Seničanmi, s ktorými 
je už na sústredení v Rakúsku. 
K podpisu zmluvy príde v 
najbližších dňoch. O Gerge-
la bol záujem aj v Dunajskej 
Strede, ale predstavy hráča a 
funkcionárov sa líšili. Dvad-
saťšesťročnému rodákovi z 
Bánoviec nad Bebravou sa 
potom ozval Slovan Liberec, 
ale aj táto možnosť padla. 

,,Ponuka Senice bola najhorúcejšia zo všetkých. Blíži sa už začiatok súťaže a ja som 
nechcel čakať. Som veľmi rád, že sme sa so Seničanmi dohodli a ja môžem pôsobiť 
v tomto ambicióznom klube. Našiel som tu veľmi dobrú a pozitívne naladenú par-
tiu. Veľa chalanov poznám, s Tomášom Majtánom sme hrali spolu za Žilinu. Káder 
tvoria mladí aj skúsení hráči, keď sa zohráme, bude to určite dobré," povedal v roz-
hovore pre denník Šport odchovanec Spartaka Bánovce nad Bebravou Roman Gergel. V 
Senici sa opäť stretol s trénerom Pavlom Hapalom, ktorý ho v minulosti viedol aj v Žiline. 
V najvyššej slovenskej súťaži hral Gergel už aj v Trenčíne a Prešove. (mp, zdroj: Šport)

Záber z 18. derby Tempo - Slovan Foto: kk
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,,Základom úspechu bol výborný kolektív,“
TVRDÍ PREDSEDA BK GYMNÁZIUM PARTIZÁNSKE MILAN HLAVAČKA

Bedmintonisti Gymnázia Partizánske ukončili v histórii fungovania 
klubu doposiaľ najúspešnejšiu súťažnú sezónu. Družstvo dospelých 
počas uplynulého ročníka doslova dominovalo v III. lige skupiny Zá-
pad. Partizánske bolo jediným tímom, ktorý preplával treťoligovými 
vodami bez prehry. S bilanciou pätnástich víťazstiev a troch remíz zís-
kal titul s deväťbodovým náskokom pred druhým Fénixom Bratislava 
a postúpil do druhej najvyššej slovenskej súťaže, kam sa vracia po pia-
tich rokoch. Gymnazisti tak nadviazali na vlaňajšiu úspešnú sezónu, v 
ktorej rovnako suverénnym spôsobom triumfovali v IV. lige. Od novej 
sezóny teda čaká na Partizánčanov oveľa náročnejšia liga, ktorá zvýši-
la svoju kvalitu aj reorganizačnou zmenou najvyššej slovenskej bed-
mintonovej súťaže – extraligy – zúžením počtu svojich účastníkov z 
ôsmich na šesť. Dva posledné tímy zostúpili práve do II. ligy, v ktorej bude bojovať od novej sezóny aj 
Gymnázium Partizánske. Vedúci družstva a zároveň predseda klubu Milan Hlavačka (na foto) je však 
pred nastávajúcou sezónou optimistom.

? Nádejali ste sa pred začiatkom nedávno 
skončeného ročníka, že by ste mohli nad-

viazať na postupovú vlnu zo sezóny 2012/2013?
,,Po postupe do tretej ligy pred rokom asi 
nik neočakával tak výrazné zlepšenie náš-
ho družstva v uplynulej sezóne. Príchodom 
Sama Ivanku do tímu dospelých však výraz-
ne stúpla naša sila. Mladí hráči spolu so star-
šími vytvorili výborný kolektív, ktorý bol pre 
ostatných účastníkov nezdolateľný. A to bol 
aj základ nášho úspechu.“

? Spomínate predovšetkým kolektívnu silu, 
ktorá stála za postupom do II. ligy. Predsa 

len, je niekto, koho by ste za predvedené výko-
ny vyzdvihli?
,,Výborní boli všetci, či už Marián Bánovský, 
Pavol Holák, Tomáš Kútny, Samuel Ivanka, 
Marek Žajdlík a taktiež ženy tvoriace druž-
stvo, Naďa Horváthová, Sylvia Hlavačková a 
z Trenčína hosťujúca Dana Lukačková. Ako 
som už spomínal, tvorili sme jednoliaty ko-
lektív, čo mi u ostatných družstiev chýbalo.“ 

? S pätnástimi rokmi suverénne najmladším 
účastníkom súťaže bol talentom prekypujú-

ci Samuel Ivanka, ktorý i napriek nízkemu veku 
vyhral počas sezóny všetkých 18 dvojhier. Za 
svoje výborné výkony si vyslúžil aj nomináciu 
do juniorskej slovenskej reprezentácie, ktorá v 
dňoch 11. až 31. augusta absolvuje sústredenie 
v Prešove. Dokonca sa s jeho menom spájal od-
chod na východ republiky...
,,Môžem potvrdiť, že Samo Ivanka prestupu-
je do Loko Košice, za ktorý bude hrať v mlá-
dežníckych súťažiach, kým u nás bude hos-
ťovať v druholigovom družstve dospelých. 
Vzhľadom k jeho ďalšiemu športovému ras-
tu je to momentálne najlepšie riešenie. Vy-
šli sme v ústrety jeho rozhodnutiu i prianiu  
sponzora jeho nového klubu. Podľa mňa má 
všetky predpoklady na to, aby sa stal jedným 

z najlepších bedmintonistov na Slovensku a 
myslím si, že práve v Košiciach by mal mať vy-
tvorené tie najlepšie podmienky pre jeho vý-
konnostné napredovanie.“

? A čo ďalší vaši mladí hráči, ženská jednotka 
klubu Naďa Horváthová a na rovnakom pos-

te medzi mužmi hrajúci Pavol Holák, ktorí preja-
vili záujem rozšíriť rady vysokoškolákov?
,,Zatiaľ to vyzerá tak, že študovať na vysokej 
škole v Bratislave bude len Horváthová. S ta-
mojším klubom sme sa predbežne dohodli, 
že môže u nich trénovať, kým súťažne bude 
hrať za nás. Rovnako Ivanka bude študovať 
v Košiciach, avšak na strednej škole. Bez tej-
to dvojice by sme v druhej lige veľa vody ne-
namútili.“

? Čo očakávate od nastávajúcej sezóny, ktorá 
bude po piatich rokoch pre Partizánske zno-

vu druholigová?
,,Dôležité je, že družstvo zostáva pokope. A 
ak sa nám podarí získať aspoň jedného kva-
litného hráča na hosťovanie, môžeme po-
mýšľať na úspech aj v nastávajúcom ročníku.“

? Výborné výsledky dosiahli predovšetkým 
vaši mládežníci na celoslovenských turna-

joch, čo len prispelo do mozaiky úspechu klu-
bu v uplynulej sezóne. Obrovský talent potvr-
dila Zina Hlavačková, ktorá patrí vo svojej ka-
tegórii do 11 rokov do absolútnej slovenskej 
špičky!
,,Z majstrovstiev Slovenska priniesli naši 
hráči spolu osem medailí, čo je nepochybne 
veľkým úspechom pre náš malý klub. Svoji-
mi výkonmi naši mladí hráči zatienili súpe-
rov aj z takých klubov ako Spoje Bratislava, 
M-Šport Trenčín, Rodon Klenovec a mnohé 
ďalšie. Okrem Ziny Hlavačkovej však musím 
pochváliť aj Erika Paučeka, Karolínu-Annu 
Čejkovú a Mateja Hradiského. Máme v nich 
veľmi dobrý základ do budúcnosti.“ mp

Miroslav Behúl v all stars
Počas galavečera Slovenskej ho-
kejbalovej únie boli oceňovaní aj 
najlepší hokejbalisti za rok 2013. 
Jednu z cien si prevzal aj Miro-
slav Behúl (na foto) z Partizán-
skeho, ktorý sa v súťažnom roční-
ku 2012/2013 stal s 33 bodmi (16 
gólov + 17 asistencií) druhým naj-
produktívnejším hráčom mužskej 
extraligy. Kapitán bratislavského 
ŠHBK Ružinov bol nominovaný do 
all stars tímu na poste stredného 
centra. ,,Samozrejme, je to vý-
borný pocit! No hlavne som to 
vôbec nečakal, nakoľko sa mi v 
poslednej dobe príliš nedarilo. 

Predošlá sezóna však bola individuálne naozaj vydarená, tak ma to teší dvojnásobne. Človek 
nikdy nevie, či ešte niečo také niekedy zažije,“ vyznával sa z pocitov Miroslav Behúl, ktorý sa v roku 
2013 tešil so svojimi spoluhráčmi zo slovenskej seniorskej reprezentácie z titulu majstra sveta. Ten si 
Slováci vybojovali v kanadskom St. John's a Behúl sa stal prvým Partizánčanom, ktoré mu sa to poda-
rilo. Hviezdny slovenský tím má nasledovnú podobu: Jozef Bratina (PROTEF Double Team Považská 
Bystrica) – Roman Bujdák (PROTEF Double Team Považská Bystrica), Jozef Minárik (LG AZhokej Bratisla-
va) – Róbert Kašša (HBK Nitrianski Rytieri Nitra), Miroslav Behúl (ŠHBK Ružinov) a Marián Kučerka (HBK 
Nitrianski Rytieri Nitra). mp

Víťazstvo mladých Slávistiek
V Trenčíne sa konal turnaj v minihádzanej, ktorý rozohralo osem družstiev. Pod hradom Matúša Čáka 
sa predstavili aj dve družstvá HK Slávia Partizánske a trénerky Irena Popluhárová, Zuzana Machovičová 
a Jana Horňanová horeli nedočkavosťou, ako sa odzrkadlí ich celoročná práca s ich mladými zveren-
kyňami. Posunutie skúseností tréneriek dievčatám zožalo svoje ovocie. Po výborných výkonoch nádejí 
Slávie mali veľmi dobrý pocit. Víťazom turnaja sa suverénnym spôsobom stalo A-družstvo Slávie, no 
nestratili sa ani hráčky ,,béčka“. Ich umiestnenie na piatej priečke bolo rovnako úspechom. Oporou slá-
vistiek medzi tromi žrďami bola brankárka Denisa Domčeková, ktorá si spoľahlivými zákrokmi vedela 
poradiť aj s hráčkami Bytče, Trenčína či Bánoviec nad Bebravou. Všetky kolektívy boli ocenené medai-
lami a dievčatá z A-družstva Slávie si odniesli aj víťazný pohár. ,,Pevne veríme, že spoločnou prácou 
to dotiahneme čo najvyššie,“ nádejá sa jedna z tréneriek mladých slávistiek Zuzana Machovičová.

 Zostava a góly družstiev HK Slávia: Hunková 36, Horňanová 24, Škodová 18, Tirolová 18, Šlosá-
rová 17, Bajtalová 9, Kopčanová 8, Vargová 7, Michnová 4, Sofia Seidlová 3, Sondorová 1, Preťo-
vá 1, Ištvánová 1, Grznárová 1, Gašparíková 1, Simona Seidlová, Žiaková, Domčeková. zm

Slávnostné vyhlásenie výsledkov ankiet Slovenského zväzu há-
dzanej (SZH) za rok 2013 sa uskutočnilo v bratislavskom hoteli So-
rea. Kým v mužskej kategórii obhájil svoje prvenstvo z predchá-
dzajúceho ročníka 38-ročný brankár Richard Štochl (Čechovskí 
Medvedi/Rusko – GK Motor Záporožie/Ukrajina) a zároveň po-
tvrdil postavenie najúspešnejšieho laureáta v doterajšej histórii, 
tridsaťdvaročná stredná spojka Petra Beňušková sa tešila z tohto 
ocenenia po siedmich rokoch druhýkrát v kariére. 
Partizánčanka Petra Beňušková, ktorá od nastávajúcej sezóny 
dres českého šampióna DHK Baník Most vymení za dres nováčika 
druhej najvyššej francúzskej ligy Stella Saint-Maur, získala ocene-
nie pre najlepšiu hádzanárku druhýkrát po premiére za rok 2006. 
Stredná spojka vystriedala na hádzanárskom tróne svoju repre-
zentačnú spoluhráčku Lýdiu Jakubisovú, ktorá v ankete SZH vla-
ni triumfovala prvýkrát. ,,Vždy je čo zlepšovať a posúvať hrani-
ce dosiahnutých úspechov, ale je pravda, že v predchádzajú-
com roku sa už viac získať asi nedalo. Takže z tohto pohľadu to 

bola pre mňa určite jedna z najvydarenejších sezón na klubo-
vej úrovni, na ktorú budem ešte dlho spomínať. Toto ocenenie 
pre mňa znamená, že asi ešte nepatrím do starého železa," po-
vedala odchovankyňa hádzanej v Partizánskom Petra Beňušková, 
za ktorú prevzal ocenenie jej otec Peter Beňuška. Skúsená tvorky-
ňa hry v roku 2013 triumfovala s klubom DHK Baník Most v spo-
ločnej slovensko-českej súťaži WHIL, získala titul majstra Českej re-
publiky i trofej vo Vyzývacom pohári a v závere uplynulého kalen-
dárneho roka aj prvenstvo v Českom pohári. Rodáčka z Partizán-
skeho sa vrátila do reprezentácie a prispela k dôležitému domá-
cemu kvalifikačnému víťazstvu nad Islandom, ktorým sa Sloven-
ky odrazili k postupu na majstrovstvá Európy 2014. Ten spečatili 
domácou remízou 24:24 v stretnutí s  favorizovaným Francúzkom, 
v ktorom bola Beňušková s 5 gólmi najlepšou strelkyňou. Medzi 
ženami si svojimi výkonmi nomináciu do najlepšej sedmičky vy-
slúžili brankárka Lucia Gubiková (Iuventa Michalovce), ľavé krídlo 
Réka Bíziková (HK Slovan Duslo Šaľa), ľavá spojka Marianna Rebi-
čová (Iuventa Michalovce), stredná spojka Petra Beňušková (DHK 
Baník Most/ČR), pivotka Dominika Horňáková (Iuventa Michalov-
ce), pravá spojka Simona Szarková (HK Slovan Duslo Šaľa) a pravé 

krídlo Lucia Súkenníková (HK Slovan Duslo Šaľa). Pre Beňuškovú to 
však nebolo jediné ocenenie. V ankete SZH o najlepšiu slovenskú 
hráčku WHIL dostala tak, ako vlani, opäť najväčšiu dôveru hlasujú-
cich. Za najlepšieho hráča extraligy tentoraz zvolili 26-ročného re-
žiséra hry HC Sporta Hlohovec Ľubomíra Ďuriša. Talentom roka sa 
stali – v extralige mužov 19-ročný hráč Tatrana Prešov Lukáš Urban 
a vo WHIL rovnako mladá univerzálna spojka Karin Bujnochová z 
HK Slovan Duslo Šaľa.

V sieni slávy Irena Popluhárová a Katarína Beňušková
Súčasťou vyhlásenia najlepších bolo aj uvedenie siedmich osob-
ností slovenskej hádzanárskej histórie do Siene slávy, do ktorej sa 
v predchádzajúcich troch rokoch dostalo už 31 významných pos-
táv. Novými členmi Siene slávy slovenskej hádzanej sa stali Fran-
tišek Šulc st., Ján Vicena, Jaroslav Papiernik, Karol Lukošík, Marián 
Hirner a Partizánčanky Katarína Beňušková-Lamrichová a Ire-
na Popluhárová. Obe sú prvými laureátkami z hádzanárskej ba-
šty na Slovensku z Partizánskeho, ktorým sa dostalo tejto pocty. 
A hádzanárska minulosť, ale aj súčasnosť oboch je pevne spätá s 
Partizánskym. 
Irena Popluhárová bola oporou a kapitánkou Iskry, predchod-
kyne dnešnej Slávie. Hrávala na poste strednej rozohrávačky a od 
roku 1967, ešte ako aktívna hráčka začala do tajov obľúbeného 
športu zaúčať mladé dievčatá. A trénuje dodnes. Vychovala hneď 
niekoľko generácií hráčok, z ktorých sa viaceré stali českosloven-
skými a slovenskými reprezentantkami. V roku 1992 prevzala v 
Bratislave cenu fair play za dlhoročnú výchovu a pôsobenie medzi 
športovcami v duchu zásad fair play.
Katarína Beňušková-Lamrichová prišla do Partizánskeho v roku 
1974 z Koša, kde sa učila prvým hádzanárskym krokom. Spočiatku 
hrávala na krídle, neskôr sa z nej stala brilantná stredná spojka. V 
jej šľapajách ide aj jej dcéra Petra, ktorá sa po druhý raz stala naj-
lepšou hádzanárskou Slovenska. Reprezentačný dres obliekla Ka-
tarína Beňušková-Lamrichová celkom sedemdesiatpäť razy, hra-
la na majstrovstvách sveta i olympijských hrách v Moskve v roku 
1980. V tom istom roku ako kapitánka priviedla Iskru k triumfu vo 
vtedajšej klubovej súťaži Pohár víťazov pohárov, čo je doteraz naj-
väčší úspech v bohatej histórii hádzanej v Partizánskom. Svoje skú-
senosti už niekoľko rokov odovzdáva mládeži. (mp, zdroj: szh)

Športovú kariéru rozbiehal Tomáš Hirkala na 
pozícii hokejového útočníka v HK Iskra Partizán-
ske. Pokračoval v susedných Topoľčanoch, odkiaľ 
sa za svoje výkony dostal až do slovenskej hoke-
jovej reprezentácie do 16 rokov. Zdravotné patá-
lie s kolenom mu však znemožnili pokračovať v 
sľubne načatej kariére. Od ľadovej plochy ale ne-
odišiel a vydal sa trénerskou cestou. Má za sebou 
druhú sezónu pri ligových žiakoch HK Iskra Parti-
zánske. Odmalička mu však popri hokeju učaro-
val aj hokejbal. Ako nejeden chlapec na sídlisku 
naháňal loptičku s hokejkou. Prvé úspechy začal 
zbierať v ŠK Harvard Partizánske, ktorý s ,,céč-
kom“ na drese priviedol k historicky prvej medai-
le v slovenskej extralige šestnásťročných. Jeho 
vtedajší tréner Dušan Ďuríček začal lobovať za 
Tomášovu účasť v hokejbalovej reprezentácii do 
16 rokov, ktorej dres väčšinou obliekali len hrá-
či z popredných klubov. A vyplatilo sa, Tomášo-
ve kvality si kormidelníci slovenského výberu ne-
vedeli vynachváliť. V roku 2010 v českom Moste 
v role kapitána priviedol slovenskú šestnástku k 
titulu vicemajstra sveta. O dva roky neskôr sa v 
slovenskom drese tešil opäť zo striebra na sve-
tovom šampionáte hráčov do osemnásť rokov, a 
opäť za riekou Moravou v Strakoniciach. V oboch 
prípadoch boli nad sily slovenských mladíkov 
Kanaďania. Do tretice to však vyšlo! Doma, pod 
Tatrami, na bratislavskom Zimnom štadióne Vla-
dimíra Dzurillu sa slovenskí juniori po prvý raz v 
histórii stali majstrami sveta. A nechýbal pri tom 
ani dvadsaťročný Tomáš Hirkala z Partizánskeho, 
ktorý si v sezóne 2013/2014 v drese ŠHBK Ruži-
nov odkrútil premiéru v najvyššej slovenskej ho-
kejbalovej súťaži mužov.

Tomáš, skús opísať, čo ti vírilo hlavou po záve-
rečnom klaksóne vášho finálového stretnutia 

s Českom...

,,Boli to neopísateľné pocity, no trvalo mi 
dlhší čas, kým zo mňa opadla koncentrácia 
na zápas. Až potom som si naplno začal uve-
domovať, čo sme vlastne dokázali. A záro-
veň mi prebleslo mysľou, že do tretice mi to 
konečne vyšlo! Na všetkých hráčoch a čle-
noch realizačného tímu bolo vidieť obrov-
ské šťastie a viacerým z nás vybehli aj slzič-
ky šťastia.“

Verili ste si pred šampionátom, že by ste 
mohli siahnuť aj na zlato?

,,Do turnaja sme išli s jasnou túžbou, chceli 
sme nad seba zodvihnúť pohár pre víťaza a 
na krk si zavesiť zlaté medaily. Pravdupove-
diac, keď sme videli prvé tréningy našich sú-
perov, hlavne spoza mora a taktiež Čechov, 

hneď sme si uvedomili, že to nebude také 
jednoduché a máme pred sebou veľmi ťaž-
ký boj.“

Slovensko bolo jediným tímom, ktorý prešiel 
šampionátom bez prehry. Až by sa pre neza-

interesovaných na prvý pohľad zdalo, že získať 
titul majstrov sveta bola hračka... 
,,Zdanie klame, cesta za titulom vôbec nebo-
la jednoduchá, o čom svedčia aj zápasy, ktoré 
prebehli medzi nami a tímami USA, Kanady a 
Českej republiky. Všetky stretnutia boli maxi-
málne vyrovnané a veru nikto by vopred ne-
vedel vybrať víťaza. My sme však dokonale 
využili domáce prostredie a aj vďaka úžas-
ným divákom, ktorí nás hnali vpred, sme zo-
stali jedinými neporaziteľnými.“ 

Asi je aj zbytočné pýtať sa ťa, kam po tých me-
dailách, ktoré si získal z vrcholných podujatí, 

radíš toto zlato...
,,Pre mňa je jednoznačne TOP ocenením, kto-
ré som získal! Jediným, čo by to mohlo zme-
niť, by bol asi zisk zlata na majstrovstvách 
sveta v mužskej kategórii. Samozrejme, aj 
striebra z predošlých dvoch svetových šam-
pionátov sú skvelým výsledkom, ale predsa 
len, byť majster sveta je o niečom inom.“ 

Hrať na majstrovstvách sveta v reprezentač-
nom drese je snom mnohých slovenských 

športovcov. A nie každému sa to počas kariéry 
pošťastí. Pre teba to bolo však tretie vrcholné 
podujatie v kariére...
,,Šampionát som si užíval, hralo sa mi veľmi 
dobre. Skvelá partia spoluhráčov a túžba vy-
hrať zlato nám pridávala energiu aj v ťažkých 
zápasoch. Realizačný tím sa tiež veľmi dobre 
o nás postaral, mali sme k dispozícii takpove-
diac všetko, čo sme potrebovali.“ 

Mimochodom, ako reagoval na tvoj dosiah-
nutý úspech kapitán z Ružinova Miroslav 

Behúl, ktorý sa v predošlom roku stal prvým Par-
tizánčanom ovenčeným seniorským titulom 
majstra sveta v hokejbale?  
,,Pogratuloval mi a poprial veľa zábavy pri 
oslavách.“ 

Keď sa obzrieš za uplynulou súťažnou sezó-
nou, aká bola z tvojho pohľadu?

,,Prvá sezóna v mužskej extralige mohla do-
padnúť určite aj lepšie. Skončili sme s Ružino-
vom až na ôsmom mieste, čo znamenalo pre 
náš klub obrovské sklamanie. Ale na druhej 
strane mi priniesla nové cenné skúsenosti a 
hlavne mi ukázala, aký veľký herný skok je 
medzi juniormi a mužmi. Náladu mi však na-
pravil zisk titulu majstra sveta, ktorý ma mo-
tivoval do ďalšej hokejbalovej kariéry.“ mp

Majster sveta TOMÁŠ HIRKALA 
: ,,Do tretice mi to konečne vyšlo!“

Tomáš Hirkala s majstrovským pohárom, s rodinou a priateľkou  Foto: Adrian Danaj

Nové členky hádzanárskej Siene slávy – Katarína Beňu-
šová (vľavo) a Irena Popluhárová

Petra Beňušková opäť hádzanárskou kráľovnou

Slovenskí hokejbaloví reprezentanti do 20 rokov 
získali na majstrovstvách sveta juniorov v Brati-
slave (24.-29.6.) zlaté medaily. Vo finále na Zim-
nom štadióne Vladimíra Dzurillu zvíťazili nad ro-
vesníkmi z Česka v pomere 5:3. Zverenci trénera 
Dušana Danka tak napodobnili slovenské výbe-
ry do 16 a 18 rokov, ktoré na domácom sveto-
vom šampionáte v Bratislave takisto získali titu-
ly majstrov sveta. Slovenské mládežnícke výbe-
ry tak dosiahli na MSJ nevídaný zlatý hetrik, keď 
triumfovali vo všetkých troch kategóriách, čo sa 
dosiaľ žiadnej inej krajine nepodarilo. Bronzo-
vé medaily si v kategórii do 20 rokov odniesli 
zo slovenskej metropoly hokejbalisti USA, kto-
rí v zámorskom dueli o tretie miesto zdolali Ka-
nadu v pomere 4:2. Slovenská dvadsiatka mala 
v derby s Českom výborný vstup, keď po jede-
nástich minútach viedla zásluhou gólov Róber-
ta Vargu a Miloslava Cebu 2:0. A na úvodný gól 
Vargu, ktorý po 188 sekundách otváral strelec-
ký účet stretnutia, prihrával Partizánčan Tomáš 
Hirkala. Pre odchovanca ŠK Harvard Partizán-
ske to bol tretí svetový šampionát, na ktorom sa 
predstavil v drese slovenskej hokejbalovej repre-
zentácie. A po dvoch predchádzajúcich strieb-
rach – so šestnástkou a s osemnástkou – sa doč-
kal kovu zlatého lesku. Po Miroslavovi Behúlovi, 

ktorý sa zo zlatej medaily tešil v minulom roku 
na majstrovstvách sveta v kanadskom St. John's 
so seniorskou reprezentáciou Slovenska, je Hir-
kala druhým Partizánčanom a zároveň odcho-
vancom ŠK Harvard ovenčený titulom svetové-
ho šampióna. Avšak s bilanciou jednej zlatej a 
dvomi striebornými medailami z majstrovstiev 

sveta je Tomáš Hirkala v súčasnosti najúspešnej-
ším Partizánčanom vystupujúcim na hokejbalo-
vej scéne. V nedávno skončenej klubovej sezóne 
si tento dvadsaťročný, 170 cm vysoký a 72 kg vá-
žiaci útočník veľa radosti neužil. V drese mnoho-
násobného medailistu ŠHBK Ružinov, kam pre-
stúpil a ktorého kapitánom je práve Miroslav 

Behúl, obsadil až ôsme miesto. Na svetovom 
šampionáte juniorov v Bratislave však herne po-
okrial. S trinástkou na drese nastupoval v druhej 
útočnej formácii spolu s Robertom Vargom z Jo-
keritu Petržalka a s Borisom Drozdom z Kežmar-
ku. A počas šampionátu zastával aj funkciu asis-
tenta kapitána. Sieť síce nerozvlnil, no zato svo-
jim spoluhráčom sedem gólov pripravil svojimi 
asistenciami. Okrem finále sa bodovo presadil aj 
v dvoch ťažkých dueloch základnej časti – pro-
ti USA, kde z jeho asistencie ťažil Ďurkovič v 35. 
min gólom na 4:1 a taktiež v stretnutí s Čechmi, v 
ktorom Kronka po Hirkalovej prihrávke v 22. min 
upravoval na 3:0.

 Výsledky reprezentácie Slovenska U20 – zák-
ladná časť: Slovensko – Kanada 2:2 (1:0, 1:1, 
0:1). Slovensko – Švajčiarsko 10:1 (7:0, 2:1, 
1:0). Slovensko – Poľsko 13:0 (6:0, 3:0, 4:0). 
Veľká Británia – Slovensko 1:20 (0:9, 1:8, 0:3). 
Slovensko – Rakúsko 5:0 (1:0, 2:0, 2:0). USA – 
Slovensko 2:5 (0:2, 1:3, 1:0). Česko – Sloven-
sko 3:3 (0:1, 0:2, 3:0). Finále: Slovensko – Čes-
ko 5:3 (2:0, 2:1, 1:2). Zápas o 3. miesto: Kanada 
– USA 2:4 (0:0, 1:1, 1:3). O 5. miesto: Švajčiar-
sko – Rakúsko 5:0 (0:0, 2:0, 3:0). O 7. miesto: 
Poľsko – Veľká Británia 6:3 (2:1, 2:1, 2:1). mp

Tomáš Hirkala hokejbalovým majstrom sveta!

Foto: Adrian Danaj

Petra Beňušková


