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Francúzky sú 
elegantné so svojím 

typickým šarmom, 
Američanky sú športové a 

neformálne, Talianky sú sexi výstred-
né, Angličanky  nekonvenčné. A aké 
sú Slovenky? Myslím si, že máme "z 
každého rožku trošku", ale predsa 
ostávame hlavne samé sebou. Po našej 
krajine chodí množstvo krásnych žien 
so svojím vlastným osobitým štýlom. 
Ako povedal herec Milan Lasica, zná-
my svojím humorom: „Všade na svete 
sa muži otáčajú za krásnymi ženami. 
Na Slovensku nemusia. Oproti ide 
ďalšia.“ Dokonca podľa hodnotenia 
istej zahraničnej webovej cestovateľ-
skej stránky by ste najkrajšie blondíny 
s modrými očami zbytočne hľadali 
vo Švédsku. Žijú totiž na Slovensku. V 
celkovom hodnotení sa Slovenky ocitli 
na treťom mieste, predbehli ich len 
Rusky, ktoré sa umiestnili na druhom 
mieste rebríčka a prvé Brazílčanky. 
Krása žien, aj nás Sloveniek, nespo-
číva iba v našom vonkajšom výzore, 
ale i vo vnútornom vyžarovaní, v 
inteligencii a v tom, ako vystupujeme 
a vyjadrujeme sa. Veď darmo bude 
čokoláda zabalená v trblietavom oba-
le, keď vo vnútri je pokazená. Ženám, 
ktoré majú svoj štýl, vedia, čo chcú a 
môžu inšpirovať, sme dali priestor aj 
na stránkach tohto čísla našich novín. 
Nezabúdajte na svoju jedinečnosť a 
výnimočnosť, ktoré vás 
robia krásnymi, 
milé dámy!

Znamená novela 
zmenu k lepšiemu?
Novela školského zákona, ktorú predložil 
Ľubomír Petrák (Smer-SD), nadobudla pod-
pisom prezidenta platnosť. Polemiky okolo 
niektorých zmien však medzi zainteresovaný-
mi pretrvávajú ďalej.
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Nepríjemné stretnutie 
s hadom?
V horúcom počasí je riziko stretnutia s hadom 
vyššie. Zvyknú sa totiž vyhrievať na kame-
ňoch, ako to pri rieke Nitre robia užovky. 
Predstavujú pre človeka nejaké riziko?
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KRÁSA 
ŽIEN

K OV  OP Á O  O IS IKY 

POŽIADAVKY

NÁP  P Á

Navštívte našu stránku www.velux.sk/zamestnanie,  
zaregistrujte sa a zanechajte nám Váš Ž I V O O P I S  A  M O I V A N  I S , 

prípadne ich pošlite na adresu PARTIZÁNSKE BUILDING COMPONENTS – SK s.r.o., 
Malobielická 1/215, 958 04 Partizánske alebo emailom zamestnanie@velux.com.

Partizánske Building Components – SK s.r.o. je výrobná sp n s ktorá patrí do skupiny VELUX
zaoberajúca sa výrobou strešných okien, strešných výlezov a svetlovodov. Svojim zamestnancom ponúkame
zaujímavé n n n ohodnotenie, príjemné, e pe n a stabilné pracovné prostredie, osobnostný rozvoj a
širokú škálu benefitov. p n s získala v uplynulom období dve prestížne ocenenia BEZPEČNÝ PODNIK
a ZDRAVÁ FIRMA ROKA 2014. r e je rž te certifikátov ISO 9001, ISO 18001 a ISO 14001.

S A  S A  D N M   N Á S  A  P I D A  S A  K  N Á M !

 riadiť a viesť tím logistických operátorov 
 zabezpečovať chod výroby zvereného úseku
 manipulovať s tovarom, polotovarmi, materiálom a inými bremenami
 plniť KPI ukazovatele
 spolupracovať pri zlepšení, zvyšovaní výkonnosti a zabezpečovaní 

kvality 
 zastupovať tím lídra v čase jeho neprítomnosti

 vzdelanie: SOU s maturitou
 vodičské oprávnenie na obsluhu VZV (skupina C, D, W1), 
 prax na VZV min. 1 rok 
 základná zručnosť s PC

Kým ostatné pamiatky v okolí Partizánskeho sa oddávajú letnej turistickej sezóne a vítajú návštevníkov, 
kaštieľ Vodný hrad v Šimonovanoch môžu výletníci obdivovať iba cez plot. Od začiatku júla totiž v areáli 
vládne pracovný ruch, svedčia o tom haldy hliny po obvode celého kaštieľa a robotníci, 
ktorí až do konca októbra budú mať plné ruky práce s jeho rekonštrukciou. 

Čo s tebou bude,  
Vodný hrad?

Viac 
sa dočítate na s.3
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Z POLICAJNÉHO ZÁPISNÍKA

„NAFÚKAL“     
Dopravní policajti z Bánoviec nad Bebravou vzniesli 25. júla ob-
vinenie pre prečin ohrozovania pod vplyvom návykovej látky voči 
45-ročnému Vladimírovi z okresu Bánovce nad Bebravou. V noci 
po 4. hodine ho v uvedený deň pri jazde vozidlom v Bánovciach 
na Trenčianskej ceste zastavila a kontrolovala policajná hliadka. 
Vodič sa podrobil dychovej skúške s výsledkom merania 0,81 mg/l 
(1,69 promile) alkoholu v dychu. Opakovanou dychovou skúškou 
nafúkal 0,88 mg/l. Hrozí mu trest odňatia slobody až na jeden rok.
Polícia opätovne upozorňuje vodičov, ktorí pred jazdou 
požijú alkoholické nápoje a sadnú si za volant, že svojou 
nezodpovednosťou ohrozujú nielen svoj život a zdravie, 
ale hlavne životy a zdravie ostatných účastníkov cestnej 
premávky! 

ZLODEJ ČOKOLÁD A KLOBÁS
Bánovskí policajti riešia aj kuriózne krádeže, ktorých sa dopustil 
16-ročný Roman z Bánoviec nad Bebravou. V miestnom obchode 
odcudzil 15. júla 17 čokolád v hodnote okolo 25 eur a dva dni pred-
tým dve balenia klobás a toastový chlieb v cene 12 eur. Nakoľko 
bol Roman za podobný čin postihnutý v predchádzajúcich dva-
nástich mesiacoch, hrozí mu trest odňatia slobody až na dva roky. 
U mladistvého sa trest znižuje na polovicu. KR PZ v Trenčíne

Nepríjemné stretnutie s hadom?
Užoviek pri rieke Nitre sa nemusíte báť

Už v máji sa na viacerých 
stránkach sociálnej siete 
Facebook začali vo veľkom 
objavovať fotografie užoviek, 
polihujúcich na kameňoch pri 
rieke Nitre v Partizánskom 
a jeho okolí. Zachytili ich 
objektívom šikovní Partizán-
čania, medzi nimi aj Stanislav 
Zajac, ktorý nám zábery poslal 
do redakcie v júni. Fotky vyvo-
lali na sociálnej sieti rozmanité 
reakcie, jedni sa zaujímali o to, 
kde boli zhotovené a ktorým 
miestam sa majú zo strachu 
vyhnúť, druhí obdivovali origi-
nalitu zachytených okamihov 
v prírode. „A dokážu loviť 
ryby, keď vyskakujú z vody! 
Chytia ich priamo vo vzduchu. 
Vidieť to je zážitok,“ znel jeden 
z komentárov, ktorými občania 
častovali fotografie, zverejnené 
na internete. O tom, že hady 
sa nevyhrievali iba pri rieke, 
ale zlákal ich aj okolitý svet 
a priblížili sa k príbytkom, 
svedčali mnohé reakcie tých, 
ktorí ich videli na rôznych 

miestach. K odchyteniu hada 
boli začiatkom júna dokonca 
privolaní aj hasiči. Votrelec, 
ktorý bol na mieste identifi-
kovaný ako užovka stromová, 
vystrašil totiž obyvateľov pri 
kaviarni Luhy. Prevezený bol 
do prírodného prostredia. 
Začali sa množiť otázky, či 
tieto hady predstavujú riziko 

pre človeka. Majú Partizánča-
nia dôvod na obavy? Spýtali 
sme sa Miroslavy Viktorínio-
vej z odboru starostlivosti 
o životné prostredie Okres-
ného úradu v Partizánskom. 
„V okolí Partizánskeho 
sa bežne vyskytujú dva 
druhy užoviek - obyčajná 
(obojková) a fŕkaná. Oba 

žijú v blízkosti vôd a živia 
sa drobnými rybkami a 
žabami. V lesoch žije aj 
užovka stromová, ktorá je 
našim najdlhším hadom 
a na skalnatých suchých 
miestach vzácnejšie žije 
aj užovka hladká. Žiadne 
z užoviek nepredstavujú 
pre človeka ohrozenie, 
nie sú jedovaté ani útočné 
voči človeku. Vretenica, 
náš jediný jedovatý had, 
sa v Tribeči, a teda ani v 
širokom okolí Partizán-
skeho nevyskytuje.“ 
Hoci sa môže zdať, že tento rok 
sú užovky premnožené, nie je 
to pravda. „Nedá sa povedať, 
že by išlo o ich premnože-
nie, možno sa sústreďujú 
na miestach s dostatkom 
potravy, vplyvom vysokých 
teplôt je v rieke Nitre nízky 
stav vody, rybky sú sústrede-
né do hlbších vôd, kde sa kvôli 
nim - ako potrave sústreďujú 
aj užovky,“ ozrejmila redakcii 
Miroslava Viktoríniová.  ma

V horúcom počasí je riziko „stretnutia“ s hadom vyššie. Hady 
sa totiž zvyknú vyhrievať na kameňoch. Na fotogra�i si na slnku 
hovejú užovky fŕkané. Foto: Stanislav Zajac
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Pilotný projekt sa osvedčil 
 Nebezpečného odpadu  
sa poľnohospodári zbavia ekologicky
Poľnohospodári z okresov Partizánske, Bánovce nad Bebravou 
a Topoľčany sa zapojili do pilotného projektu, vďaka ktorému sa 

môžu nebezpečných obalov z prípravkov na ochranu rastlín 
zbaviť zadarmo a ekologicky. 

S projektom prišla 
v októbri minulého roka 
Slovenská asociácia ochrany 
rastlín s cieľom kontrolovať 
celý proces využívania príprav-
kov na ochranu rastlín (ďalej POR). 
Pod palcom má totiž všetkých výrobcov 
POR, ktorých prípravky sa používajú na 
slovenskom trhu. Alfou a omegou pro-
jektu je práve nakladanie s prázdny-
mi obalmi, ktoré poľnohospodárom 
zostávajú po aplikácii prípravkov na 
ochranu rastlín. Používanie prípravkov 
na ochranu rastlín na Slovensku sa rovná 
vytvoreniu približne 350 ton odpadu 
ročne, ktorý je tvorený obalmi z plastov. 
Zdá sa vám to neúmerné? Žiaľ, tento 
nepriaznivý trend sa stále zvyšuje. Elimi-
novať rastúce množstvo odpadov je cieľom 
projektu, prostredníctvom ktorého by sa 
do roku 2020 mal celosvetovo zmaximali-
zovať zber a recyklácia prázdnych obalov 
z prípravkov na ochranu rastlín. Dôleži-
tosť projektu potvrdzuje aj výkonný ria-
diteľ asociácie Jozef Kotleba: „Priemysel 
je zodpovedný za to, čo priniesol na trh. 
Zabezpečiť zber a zneškodnenie obalov 
z prípravkov na ochranu rastlín sú ob-
lasti, ktoré si vyžadujú podstatne väčšiu 
angažovanosť priemyslu ochrany rastlín 
na Slovensku, ako tomu bolo doteraz.“ 
Momentálne si poľnohospodári objedná-
vajú a platia špecializované spoločnosti na 
prepravu a zneškodnenie nebezpečného 
odpadu, ktorý v drvivej väčšine prípadov 
potom končí na skládkach nebezpečné-
ho odpadu. Okrem toho môžu prázdne 
obaly skončiť aj v spaľovni, čo sa však ako 
spôsob zneškodnenia prázdnych obalov 
využíva v súčasnosti minimálne, keďže je 

finančne nákladnejší ako ich 
skládkovanie. Zhodnocovanie 
a recyklácia obalov sa pritom 
na Slovensku zatiaľ neuplat-

ňuje, pretože podľa súčasnej 
platnej legislatívy sú vyprázdnené 

obaly z plastu klasifikované ako 
nebezpečný odpad a nevzťahuje sa na ne 

povinnosť recyklácie.

Z odpadu drvina, z drviny 
druhotná surovina
Súčasný stav by mal zmeniť projekt, ktorý 
poľnohospodárom určuje, aby odpad za 
istých dohodnutých podmienok odovzdali 
asociácii (obaly musia byť trikrát umyté 
a vysušené). Asociácia ich následne pros-
tredníctvom vybratej zmluvnej spoločnosti 
prevezme a zneškodní zadarmo v spaľovni. 
Ak sa projekt ujme a rozšíri na celom Slo-
vensku, odpad sa bude spracovávať na drvi-
nu. Tá už nebude chápaná ako nebezpečný 
odpad a bude môcť byť druhýkrát spracova-
ná. Znamená to elimináciu kontaminovania 
životného prostredia, obzvlášť vodných 
zdrojov a šetrenie surovín. Zaujímavosťou 
pritom je, že pre realizáciu pilotného pro-
jektu bol v rámci celého Slovenska navrh-
nutý práve región s okresmi Partizánske, 
Bánovce nad Bebravou a Topoľčany.
Aké dôvody stáli za týmto výberom? Ide 
v prvom rade o produkčné poľnohospo-
dárske oblasti zamerané na pestovanie 
obilnín, kukurice, repky a slnečnice, kde je 
výroba koncentrovaná v podnikoch s vy-
sokou výmerou pôdy, a tiež je tam vysoké 
percento poľnohospodárskych subjektov, 
ktoré disponujú modernou aplikačnou 
technikou. Tá totiž umožňuje ľahšie vy-
plachovanie prázdnych obalov. Z oslo-
vených 35 poľnohospodárskych 

subjektov, ktoré sa nachádzajú na 
území regiónu, sa do projektu na 
jeseň 2014 dobrovoľne zapojilo päť 
subjektov (štyri subjekty z topoľčianske-
ho okresu a jeden z okresu Partizánske). 
Jesenný zber dopadol podľa očakávania 
asociácie. Množstvo zozbieraných 
prázdnych obalov bolo 1310 kg. Ke-
ďže výsledky boli povzbudzujúce, projekt 
pokračoval aj v tomto roku. Po zimnej fáze 
príprav a vzdelávaní agronómov nasledo-
vala realizácia tzv. letného zberu prázd-
nych obalov, ktorý sa uskutočnil v dvoch 
etapách začiatkom júla. Do zberu obalov 
podľa vopred stanovených požiadaviek 
sa tentoraz zapojilo 9 veľkých poľnohos-
podárskych subjektov a dvaja samostatne 
hospodáriaci roľníci (7 subjektov z topoľ-
čianskeho okresu, dva z bánovského, jeden 
z okresu Partizánske a zapojil sa aj jeden 
„cezpoľný“ subjekt z Ostrova pri Piešťa-
noch). Ako tento zber dopadol, nám ozrej-
mil Jozef Kotleba: „Letný zber pred-
stavuje množstvo 2900 kg. Je však 
vysoký predpoklad, že tento rok množs-
tvo vyzbieraných prázdnych obalov ešte 
narastie, keďže ich zber bude pokračovať 
opäť v októbri a zároveň by sa do neho 
mohlo zapojiť viac pôvodne oslovených 
poľnohospodárskych subjektov z pilotnej 
oblasti.“ Podľa slov výkonného riaditeľa 
asociácie si to však bude vyžadovať nielen 
zvýšené finančné prostriedky spojené 
so zberom a následným zneškodnením 
prázdnych obalov bez znečistenia životné-
ho prostredia, ale predovšetkým neustálu 
osvetu a angažovanosť priemyslu ochrany 
rastlín pri nakladaní s prázdnymi obalmi. 
A to platí nielen pre pilotnú oblasť, ale 
v nasledujúcich rokoch postupne pre celé 
územie Slovenska. ma
 Foto: SAOR

Obaly musia 
byť pri zbere 

vypláchnuté a čisté – 
len tak sú pripravené 
na odvoz. Dohliadajú 

na to poverení 
inšpektori

Žatva 2015  
je už minulosťou
Priebeh a výnosy tohtoročnej žatvy ovplyvnilo pre-
dovšetkým suché a horúce počasie. Celoslovensky 
sa síce ešte neskončila, no poľnohospodári pred-
pokladajú výnosy u obilovín približne o 20 % nižšie 
oproti minulému roku, kedy dosiahli rekordné úrody. 
Ako je to v našom regióne? Redakcia sa zaujímala u 
najväčších pestovateľov obilia v okrese Partizánske, 
v PDP Veľké Uherce a PD Chynorany.

„Stáva sa to málokedy, tak 
dva razy za 35 rokov, že nám 
nepreruší žatvu dážď,“ rea-
goval na otázku o tohtoroč-
nom zbere úrody predseda 
Poľnohospodárskeho 
družstva v Chynoranoch 
Ivan Šmatlák. „V toto leto je 
dažďa naozaj málo, keď za 
jún padlo len 11 milimetrov 
vlahy a do 24. júla dokonca 
len 2 milimetre úhrnných 
zrážok. Nedostatkom trpia 
hlavne krmoviny – kukurica 
a kŕmna repa. Na našich 
poliach sme začali mlátiť 
2. júla ozimný jačmeň a bez 
prerušenia sme žatvu ukon-
čili o dvadsať dní, 22. júla. 
Obiloviny sme mali zasiate 
na výmere 1 277 hektárov, 
hrach na 79 ha a repku na 
357 ha. Jej výnosy dosiahli 
len 3,3 tony z hektára, čo je o 
30 % menej ako vlani. S obil-
ninami sme vcelku spokojní. 
Jarný jačmeň sypal 6,2 tony 
z hektára, ozimný jačmeň 
dosiahol priemer 6,4 tony 
a pšenica 7,4 tony. Je to 
trochu menej ako vlani, aj 
v trochu nižšej kvalite, pod 
ktorú sa podpísalo hlavne 
už spomínané sucho, ktoré 
zabránilo tomu, aby sa klasy 
vyplnili. Teraz je pred nami 
opäť veľký otáznik, aké 
budú výkupné ceny a ako 
dokážeme pozbieranú úrodu 
speňažiť. Jedno je však isté, 
rastlinnou výrobou budeme 

znovu vykrývať straty v 
živočíšnej výrobe, kde nás 
dlhodobo tlačia k zemi veľmi 
nízke výkupné ceny mlieka a 
bravčoviny,“ uviedol smutnú 
bodku za hodnotením hospo-
dárenia riaditeľ Šmatlák.

Agronóm Vladimír Hýrošš 
z Poľnohospodárskeho 
družstva podieľnikov Veľké 
Uherce mal pre redakciu 
podobné správy – výsledky 
žatvy poznačilo sucho a veľké 
horúčavy, avšak podľa neho 
v pozitívnom smere, keď jej 
priebeh bol suchší a rýchlejší, 
bez komplikovania počasím. 
„Počasie nám pomáhalo, 
že sme tohtoročnú úrodu 
obilnín a olejnín mohli zo-
zbierať v zrýchlenom čase a 
v dobrej kvalite už za 14 dní, 
od 10. do 24. júla. Spokojní 
sme s výnosmi aj s kvalitou, 
keď nám pšenice sypali v 
priemere 7,55 tony z hektára, 
repka 3,2 tony z hektára 
a jarný jačmeň priemerne 
5,17 tony. Ozimná pšenica 
je na 80 % v potravinárskej 
kvalite a rovnako tak jačmeň 
v sladovníckej kvalite. Oproti 
vlaňajšku bola tohtoročná 
žatva plynulá, bez preruše-
nia búrkami. Zvládli sme ju 
rýchlo a s dobrou kvalitou 
obilia,“ zdupľoval na záver 
stručne  agronóm hektické 
obdobie poľnohospodárov.
 (bab)
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Daňový úrad a klienti
Daňový úrad Trenčín, pobočka Partizánske dáva do pozornosti 
verejnosti, že klientska zóna a podateľňa daňového úradu 
sú od 3. augusta 2015 otvorené v priestoroch bývalej 
pizzerie Paradiso v budove daňového úradu na Makarenko-
vej ulici v Partizánskom. Vchod do klientskej zóny a podateľne 
je z ulice, rovnako ako bol do bývalej pizzerie.

Vodiči, pozor!
V Novákoch uzávierka cesty I/50
Krajský dopravný inšpektorát v Trenčíne upozorňuje mo-
toristickú verejnosť, že od soboty 1. augusta približne do 
30. novembra 2015 bude z dôvodu rekonštrukcie úplne 
uzavretá cesta I/50 v prejazdnom úseku mestom Nováky.
Doprava smerujúca od Trenčína na Prievidzu bude v Novákoch 
odklonená na obchádzkovú trasu vedúcu po miestnych komuniká-
ciách -  po Ulici Jesenského, Gašpara Košťála a cestu I/64, Ulicou 
Andreja Hlinku sa doprava dostane naspäť na cestu I/50. Doprava 
smerujúca od Prievidze na Trenčín bude z cesty I/50 presmero-
vaná v Novákoch na cestu I/64, cez Ulicu Andreja Hlinku a z nej 
naspäť na cestu I/50, cez Ulicu Trenčianska.
Krajský dopravný inšpektorát v Trenčíne žiada účastníkov cestnej 
premávky, aby dbali na zvýšenú opatrnosť, sledovali situáciu v ces-
tnej premávke a dočasné dopravné značenie. Obzvlášť  upozorňuje 
vodičov motorových vozidiel na pohyb chodcov a cyklistov na 
obchádzkovej trase.  KR PZ v Trenčíne

Zmena k lepšiemu?
Novela školského zákona, ktorú predložil Ľubomír Petrák (Smer-SD), nadobudla podpisom prezidenta platnosť. 
Polemiky okolo niektorých zmien však medzi zainteresovanými pretrvávajú naďalej. 

V čom 
 je problém

Rezort školstva je na Slovensku 
jedným z najturbulentnejších 
ministerstiev. Po Minister-
stve hospodárstva SR je to 
práve školstvo, kde si od roku 
2010 na ministerskú stoličku 
sadlo najviac kandidátov. 
Často sa striedajúce hlavy 
rezortu prinášajú so sebou 
nové vízie, ktoré sa spolu s ich 
nástupcami menia. Preto sa v 
tejto súvislosti hovorí o určitej 
nekoncepčnosti ministerstva. 
Najnovším príspevkom do 
týchto diskusií sú niektoré body 
nového školského zákona, resp. 
Zákona o výchove a vzdelávaní. 
Jedným z najpálčivejších 
bodov je zmena okolo 
voľby riaditeľa školy. Kým 
v minulosti bol zriaďova-
teľ školy povinný na návrh 
rady školy vymenovať 
kandidáta, ktorý vzišiel 
z výberového konania, 
teraz ho môže vetovať. A 
to dokonca dvakrát. Svoj 
nesúhlas musí, samozrejme, 
zdôvodniť. Len pre informáciu, 
zriaďovateľom školy môže byť 
obec, samosprávny kraj, kraj-
ský školský úrad, ale aj štátom 
uznaná cirkev a náboženská 
spoločnosť, ako aj iná právnic-
ká alebo fyzická osoba. Pokiaľ 
by teda zriaďovateľ nesúhlasil s 
nominantom na funkciu riadi-
teľa, vypíše sa druhé výberové 
konanie. Ak by zriaďovateľ ne-
akceptoval ani nového kandidá-
ta, má ešte možnosť odvolať sa 
na miestne zastupiteľstvo, kde 
jeho postoj musia odobriť tri 
pätiny poslancov. V prípade, že 
sa vyslovia za kandidáta, ktoré-
ho zriaďovateľ odmieta, tento 
ho nakoniec aj tak bude musieť 
akceptovať. V prípade, že zria-
ďovateľ presvedčí poslancov 
príslušného zastupiteľstva o 
nevhodnosti kandidáta, ďalší 
výber už nebude v réžii rady 
školy, ale bude sa postupovať 
na základe zákona o výkone 
prác vo verejnom záujme.  

Dvojznačná  
hodnota zákona

Prečo bolo potrebné zákon 
novelizovať v tomto bode, sa 
dá vysvetliť dvojako. Pre TASR 
uviedol poslanec Ľubomír 
Petrák zdôvodnenie svojej 
iniciatívy slovami: „Týmto sa 
výrazným spôsobom zrovno-
právňuje postavenie zriaďova-
teľa verejných škôl v porovnaní 
so zriaďovateľmi cirkevných a 
súkromných škôl. Zriaďovateľ 
dostane možnosť vysloviť aj 
druhý nesúhlas s nomináciou 
rady školy, ten sa však bude 
musieť potvrdiť na zastupiteľ-
stve trojpätinovou väčšinou." 
Ministerstvo teda zdôvodňuje 
úpravu ako určitú poistku pre 
zriaďovateľa, ktorý je v skutoč-
nosti zodpovedný za chod inšti-

túcie. Nie ako zrovnoprávnenie, 
ale ako možnosť „politikárčenia“ 
vníma novelu zákona časť peda-
gogických zamestnancov a rodi-
čov. Na webovej stránke www.
changenet.sk spustili kampaň 
a výzvu proti prijatej novele. 
Nakoľko sú ich obavy opodstat-
nené, sme sa opýtali primátora 
Jozefa Božika. Aj jeho 
sa novela zákona 
priamo dotýka, 
keďže je ako 
zástupca mesta 
zriaďovate-
ľom šiestich 
materských 
škôl, piatich 
základných 
škôl, základnej 
umeleckej školy, 
ako aj Centra voľ-
ného času. „Moje vní-
manie zákona je ambivalentné,“ 
začal hodnotenie primátor Jozef 
Božik. „Na jednej strane chá-
pem časť samospráv, ktoré 
iniciovali prijatie takéhoto 
zákona, aby zvýšili vplyv 
vo vzťahu k výberu riadite-
ľa. Ten má totiž zastupovať 
okrem iného aj mesto pri 
riadení organizácie, ktorej 
práve mesto je zriaďova-
teľom. Na druhej strane to 
môže zvádzať k tomu, že v 
prípade osobnej roztržky 
medzi kandidátom, ktorý 
je vybraný radou školy, a 
zriaďovateľom môže dôjsť 
k tomu, že bude účelovo 
zastavené jeho menovanie 
po prvom kole voľby,“ dodal 
primátor.

V Partizánskom  
ho nepotrebujeme

Keďže zákon už leží na stole, 
podpísaný prezidentom a v 
podstate čaká na svoju účin-
nosť od 1. septembra 2015, 
opýtali sme sa načo nám, resp. 
zriaďovateľovi a školám vlast-
ne bude. „Pre mňa ako pre 
človeka, ktorý momen-
tálne vykonáva funkciu 
primátora mesta, bolo 
doterajšie znenie zákona 
absolútne postačujúce.  
Považujem za správne, 
ak rada školy, kde sú 
pedagógovia aj nepedago-

gickí zamestnanci, rodičia 
žiakov, ale aj zástupcovia 
mesta, aby títo spolu roz-
hodovali o tom, kto bude 
úspešným uchádzačom vo 
výberovom konaní a stane 
sa riaditeľom školy,“ 
uviedol primátor Jozef Božik. 
O názor sme požiadali aj vedú-

ceho oddelenia školstva a 
telesnej kultúry MsÚ 

Pavla Horňana. 
Rovnako uznal 

spornosť novej 
voľby riadi-
teľa. „Zažil 
som už veľa 
modelov voľ-
by riaditeľa… 

Žiadny model 
v republike, 

ktorý sa vymyslel 
a vymyslí, nebude 

spravodlivý. Vždy tam bude 
hrať úlohu aj ľudský faktor. 
Tento najnovší model je taký, 
že keď sa strany nedohodnú, 
starosta, či primátor tak či 
onak bude musieť odobriť 
kandidáta. Len sa ten proces 
neúmerne natiahne a skom-
plikuje. My, v meste, takéto 
niečo nepotrebujeme,“ povedal 
Pavol Horňan. Tiež potvrdil, že 
doteraz sa pri voľbe riaditeľa 
nevyskytli žiadne vážne problé-
my, či nezhody.

Svetlý 
bod 

Bolo by čierno-bielym videním 
sveta, ak by sme neupozornili 
aj na pozitíva, ktoré novela zá-
kona o školstve priniesla. Tou 
najvýraznejšou pre základné 
školy je asi posunutie zápisu. 
Pôvodne prebiehali zápisy v 
mesiacoch január a február. 
Po novom sa mamičky s deťmi 
na ňom ocitnú až v apríli. „Už 
dlhodobo sme sa na stretnu-
tiach riaditeľov materských či 
základných škôl, alebo aj na 
školskej komisii touto otázkou 
zaoberali. Všetci jednohlasne 
sme sa zhodli, že súhlasíme 
s navrhovaným posunom. 
Pôvodný termín zápisu bol 
totiž príliš včasný,“ uviedol 
vedúci školstva Pavol Horňan. 
Podmienkou zápisu dieťaťa do 
školy je totiž overená školská 

zrelosť. Overovanie v Partizán-
skom robí Centrum pedagogic-
ko-psychologického pora-
denstva a prevencie (CPPP). 
„Centrá vždy nedokázali 
všetky deti diagnostikovať 
včas. Aj po zápise prebie-
hala v materských školách 
diagnostika detí, kde sa 
skúmala školská zrelosť. 
Tým pádom sa stávalo, že 
už aj zo zapísaných detí 
boli niektoré dodatočne 
vyradené a nevedeli sme 
presné čísla nastupujúcich 
detí,“ vysvetlil vedúci školstva. 
Deti v predškolskom veku sa 
rýchlo vyvíjajú a aj dva-tri 
mesiace hrajú významnú rolu 
pri posudzovaní ich priprave-
nosti na školu. Takže túto časť 
novelizácie zákona on, ako aj 
riaditeľky škôl uvítali. 

Prispôsobený  
potrebám trhu 

Zmeny, týkajúce sa stredného 
školstva, redakcii vysvetlila na-
stupujúca riaditeľka Spojenej 
školy v Partizánskom Katarína 
Hartmannová: „Pre strednú 
odbornú školu sú zaujímavé 
zmeny ohľadom počtu žiakov 
v triedach. Zriaďovateľ môže 
v osobitnom prípade určiť aj 
nižší počet žiakov, a to v den-
nej forme štúdia 9 a v externej 
forme štúdia 5 žiakov.“ Za 
osobitný prípad sa považuje 
napríklad zaradenie odboru do 
zoznamu odborov s nedosta-
točným počtom absolventov 
pre potreby trhu práce. Takto 
je v zozname zapísaný aj odbor 
obuvník. „Pre nás ako strednú 
odbornú školu to znamená, 
že pokiaľ sa nám prihlási do 
učebného odboru s nedosta-
točným počtom absolventov 
menej žiakov, ako nám zria-
ďovateľ schválil na odporú-
čanie riaditeľa danej školy, sa 
môže v tomto prípade urobiť 
výnimka. Ak sa napríklad na 
učebný odbor obuvník prihlási 
8 žiakov a minimálny počet 
žiakov v odbore je 9, zriaďova-
teľ nám môže povoliť otvorenie 
daného odboru aj s nižším 
počtom žiakov, ako bolo dané 
všeobecne záväzným naria-
dením,“ vysvetlila riaditeľka 
Spojenej školy. Ďalším pozi-
tívnym aspektom novely 
zákona je aj príspevok na 
kurz pohybových aktivít 
v prírode a príspevok na 
školu v prírode. Príspevok 
však môže škola použiť 
na toho istého žiaka iba 
jedenkrát. „Táto zmena je, 
čo sa týka našej školy, vítaná, 
nakoľko máme aj žiakov zo 
sociálne znevýhodneného 
prostredia, ktorých rodičia si 
nemôžu dovoliť poslať svoje 
dieťa na lyžiarsky kurz z dô-
vodu chýbajúcich finančných 
prostriedkov v rodine,“ uviedla 
Katarína Hartmannová.  
 Text: dl

Staré hriechy Bošian
Odpad v areáli bývalých koželužní v Bošanoch „vystrašil“ najskôr 23. júla po 9. hodine požiarom. Hasiči a záchranári boli po jeho 
likvidácii privolaní do areálu koželužní znovu na druhý deň po 14. hodine kvôli neznesiteľnému zápachu. Ten sa šíril opäť z na-
hromadeného odpadu. S výsledkami ohliadky a merania oboznámili starostu obce. Príslušníci HaZZ v Partizánskom vyštartovali 
smerom na Bošany aj 25. júla pred 20. hodinou. Tentoraz zasahovali v zadymenom bytovom dome v Janovej Vsi. Ako sa ukázalo, 
dymovú clonu spôsobilo zhorené jedlo na sporáku. Po dopravnej kolízii v Nadliciach 26. júla po 6. hodine skončilo osobné vozidlo 
prevrátené na streche, posádka vyviazla našťastie bez zranení. V Partizánskom zasahovali hasiči 27. júla po 22. hodine, a to na 
Veľkej okružnej, kde požiar zachvátil osobné motorové vozidlo a poškodil aj vedľa stojace auto. (bab)
 Zdroj: HaZZ Partizánske

Dokončenie z 1. strany
Stavebné práce majú 
spoločného menovateľa a je ním 
projekt, ktorý mesto Partizánske 
podalo na základe minuloročnej 
výzvy Ministerstva výstavby 
a regionálneho rozvoja SR 
na predkladanie žiadosti 
o nenávratný finančný 
príspevok pre opatrenie 
3.1 Posilnenie kultúrneho 
potenciálu regiónov. Vďaka 
nemu môže mesto financovať 
rekonštrukciu kaštieľa 
a postarať sa o to, aby táto 
nehnuteľná kultúrna pamiatka 

bola v dobrej kondícii pre ďalšie 
generácie. Sídlo v jeho útrobách 
bude mať prevádzka mestskej 
knižnice. Vznikne tu čitáreň 
pre dospelých, detský kútik 
a študovňa s verejným 
internetom. Plánovaná 
je aj expozícia o histórii 
Vodného hradu, počíta sa 
aj s využitím parku, ktorý 
dostane nový šat vďaka 
novej výsadbe a parkovým 
prvkom. Skôr, než sa vízia 
projektu stane skutočnosťou, 
podstúpi kultúrna pamiatka, 
pochádzajúca zo 14. storočia, 
nemalé úpravy. 
Mesto sa roky trápilo s tým, ako 
prevádzkovať a využívať tento 
kultúrny skvost. Akékoľvek 
nápady a pokusy končili na 

pretrvávajúcej vnútornej 
vlhkosti a chlade, a práve tento 
zásadný problém projekt, 
dúfajme, vyrieši. 
Keď sme si stavenisko prišli 
pozrieť začiatkom júla, 
realizačná firma iba začínala 
s podkopávkou obvodových 
základov. „Chceli by sme 
vykonať izoláciu základového 
muriva,“ opísal práce na mieste 
Peter Poláček, výrobný riaditeľ 
spoločnosti. Po mesiaci sa časť 
prác presunula do interiéru. 
„Vnútri sa aktuálne búrajú 
podlahy do potrebnej hĺbky, 

aby sme mohli urobiť nové 
vrstvy, ktoré budú obsahovať 
aj podlahové kúrenie. Na 
prízemí sa musí objekt vysušiť 
technologickým postupom, 
elektroosmózou, aby bol 
pripravený na inštaláciu 
podlahového kúrenia,“ uviedol 
na margo pripravovaných prác 
Milan Kráľ, vedúci oddelenia 
územného rozvoja a výstavby 
MsÚ v Partizánskom. V auguste 
je podľa jeho slov na pláne 
dokončenie hydroizolácie 
a úpravy terénu pri základových 
múroch. „Až potom sa môže 
postaviť lešenie a riešiť budeme 
aj sanáciu krovu a výmenu 
strešnej krytiny, ako aj novú 
fasádu,“ dodal Milan Kráľ.
 Text: ma, foto: kk

Čo s tebou bude,  
Vodný hrad?

Projekt sa realizuje v rámci Regionálneho operačného 
programu, ktorý je spolu�nancovaný Európskym fondom 
regionálneho rozvoja. Celkové projektové náklady budú 
maximálne 942 098 eur, päťpercentné spolu�nancovanie 
mesta predstavuje čiastku maximálne 47 104,90 eur. Vý-
sledná suma projektu bude závisieť od výsledku verejného 
obstarávania jednotlivých aktivít, dodávateľ stavebných 
prác má zmluvu na 564 000 eur.
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„Zažil som už 
veľa modelov voľby 

riaditeľa… Žiadny model 
v republike, ktorý sa vymyslel 
a vymyslí, nebude spravodlivý. 

Vždy tam bude hrať úlohu aj 
ľudský faktor.“ Pavol Horňan, 

vedúci oddelenia školstva 
a telesnej kultúry MsZ v 

Partizánskom

Ilustračné foto: archív redakcie
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Ako ste sa dostali k takzvanej raw 
strave, alebo v preklade k surové-
mu stravovaniu?
Raw strava je pre mňa prirodzená. Už 
odmalička nám rodičia dávali zjesť 
mrkvu alebo jablko, alebo akúkoľvek 
inú zeleninu a ovocie, orechy a jadierka. 
Takže ju poznám v tej prírodnej forme, 
v akej sa vyskytuje v záhrade, lese 
a v akej vznikla. Raw stravu je isto 
každý. Otázne, v akom množstve. Ide 
v nej o zachovanie živín, teda prísun 
potrebných látok pre metabolizmus 
nášho tela. Ja som prešla z klasického 
jedálnička na vegetariánstvo a potreba 
jesť viac surového/prirodzeného jedla 
mi prišla automaticky. Jem len to, čo 
nemuselo kvôli mne prísť o život. Je to 
iná energia, harmonizácia s prírodou. 
Spôsob, akým je dnes mäso „vyrába-
né“, nemá nič spoločné so zdravím pre 
konzumenta. Ani pestovanie vo veľkom 
nemá dávno nič spoločné s prírodným 
jedlom. Mať paradajky v zime je super 
možnosť, ale pre biznis, nie pre zdravie. 
Nemajú ani chuť, ani vôňu a o obsahu 
vitamínov ani nehovorím. Ale chápem, 
že každý to tak nevidí, a preto je aj viac 
„spôsobov“ stravovania, nech si každý 
nájde to, čo ho robí zdravým. Nielen na 
tele, ale i na duši. Jedno bez druhého 
nefunguje. Našťastie je veľmi vidieť pre-
búdzanie hlavne u mladších ročníkov, 
kde ľudia vidia viac súvislostí s bizni-
som a zdravím. Seniorov ťažko naučiť 
na iný typ stravovania. Dokonca i tam, 
kde pracuje silný diabetes, či problé-
my so štítnou žľazou radšej siahnu po 
chémii, ako by si lieky doplnili zmenou 
stravy. Ľudia často zmeny začnú a ne-
skôr sa ich vzdajú pre postoj rodiny. 
Je tam veľa strachu a predsudkov zo 
zaužívaných tradícií, niekedy až posme-
chu a odsudzovania. V zdraví však kope 
každý sám za seba.  Ja vždy hovorím: 
„Nikto za vás chorý nebude“. 
 
Čo je teda prirodzené jedlo? Čo 
môžeme považovať za podstatu raw 
jedla?
Ani ja nie som stopercentne raw, iba 
v lete viem udržať podiel asi 80 %. 
Surová strava aj ochladzuje a nie 
som si istá, či bez rozsiahleho štúdia 
o kombináciách surovín niekto dokáže 
byť zdravý „raw“ celý rok v našich kli-
matických podmienkach. Raw je jedlo 
z lesa, záhrad, z tržnice, ktoré nemá 
tepelnú úpravu vyššiu ako 42 °C. Tak sa 
zachovajú výživové látky. Pre fungo-
vanie metabolizmu, ktorý nám vyrába 
energiu a trávi a lieči, je dôležité dodať 
čo najväčšie množstvo vitamínov a mi-
nerálov. Nachádzajú sa v plodinách, 
ktoré nám príroda ponúka. Pri tepelne 
upravovanej strave pracuje metabo-
lizmus pomalšie, inak sa trávi, no sú, 
samozrejme, aj výnimky. Ale ide skôr 
o kombinácie jedla. Napríklad, ak si 
dáme orechy spolu s ovocím, táto kom-
binácia sa v žalúdku trávi dlhšie ako 
jednoduchá, krátko tepelne upravená 
zeleninová polievka bez lepku a laktózy. 
Naopak, keby ste videli do žalúdka, ako 
sa trávi kapusta so smotanou a mäsom, 
asi by ste sa „segedínu“ vzdali ľahšie. 
Ako lektorka varenia som sa často 
stretla s prípadmi, keď kurzisti zistili, 
že jedlo sa dá pripraviť aj za pár minút 
a je chutné a zdravé. Moje jedlá neob-
sahujú žiadne farbivá, konzervanty, od-
tučnené výrobky, chémiu a nepoužívam 
mikrovlnku. Podstata raw stravy je aj 
v jej sezónnosti, lokalizácii a v tom, že 

NIKDY nejem nedozreté jedlo. Zdravšia 
strava ma zbavila alergií, vyčistila 
organizmus, prestali sa mi lámať nechty 
a padať vlasy. No toto všetko nie je len 
o jedle. Je to aj o postoji samého k sebe, 
k prírode ako celku. Nešťastný človek 
nemôže byť zdravý. 

Ako prejsť na zdravšiu stravu? Kde 
sú hranice zdravého jedla a prípad-
ného extrémizmu?
Prestať jesť rafinovaný cukor a nahradiť 
ho ovocím, trstinovým cukrom, brezo-
vým cukrom, čítať etikety na výrobkoch. 
Toľko nezmyslov sme ochotní dať do 
seba len preto, že sme na to zvyknutí, 
podliehame klamu reklamy. Biely cukor 
je droga. Reálne spôsobuje závislosť, 
obezitu a hyperaktivitu. S chuťou na 
sladké nám zrazu odíde aj chuť na pre-
jedanie sa. Pri prechode na vyšší podiel 
raw stravy sa človek očistí bez toho, aby 
musel robiť cielený detox a začnú mu 
viac chutiť „obyčajné veci“. V dozretom 
ovocí aj v zelenine sú organické cukry a 
tuky, ktoré telo dokáže spracovať, aby 
sme mohli normálne fungovať. V jad-
rách tekvice, či konope je oveľa vyšší 
podiel bielkovín ako v mäse. Úplný ex-
trém je začať meniť všetko naraz. Telo 
sa musí naštartovať postupne. 

Ako to teda funguje? Ako jesť? 
Vždy je to o individuálnom trávení. Ak 
je človek chorý alebo obézny, inak si 
zvyká na prirodzené jedlo. Naviac, ako 
som už spomínala, nevhodne vybraná 
surová strava ochladzuje organizmus. 
Napríklad v zime by sme nemali jesť 
toľko ananásu, kokosu, jogurtov, 
asi preto nerastú melóny v zime a aj 
uhorky telo ochladia. Neznamená, že sú 
studené, len inak pôsobia na vstrebáva-
nie. Napríklad cvikla, škorica, zázvor, 
pohánka, sušené slivky a jadierka 
prekrvia lepšie, a tým aj zahrejú. Ani 
letný mýtus – daj si zmrzku, schladí 
ťa – nie je pravdivý. Studené v lete 
je fajn ako mlska, ale nemá logiku. V 

horúcom prostredí telo minie oveľa 
viac energie na trávenie a vyrovnanie 
teploty, ak jeme niečo ľadové. Telo 
signalizuje hladom potrebu nových 
vitamínov a minerálov, inak si ich berie 
zo zásob. Ak jeme veľa varenej stravy, 
sme častejšie hladní, nakoľko sa nám 
dostáva menej vitamínov a minerálov. 
Pri prechode na zdravšiu stravu sa 
človeku viditeľne zmenší aj porcia, 
ušetrí to aj nejaké peniaze. Jednoducho 
nebudete mať potrebu sa prejedať. Ak 
budeme sledovať postupnosť, ako rastie 
príroda u nás na Slovensku a vyvíja 
sa, tak máme konzumovať aj jedlá. Jar 
začať s bylinkami, zberať prvé jarné 
plodiny, kyslú kapustu (aj ona je raw)
a správne skladované plodiny zo zimy. 
Imunita dostáva najviac zabrať vtedy, 
keď sa láme zima do tepla a opačne. 
Odľahčiť sa od laktózy a lepku. Slnko 
v rozumnom množstve je vitamín D. 
Vitamíny sú 

také potvorky. Niektoré sú rozpustné 
v tukoch a niektoré vo vode. Niektoré, 
ako napríklad Betakarotén, je treba 
trošku prehriať, aby sa dostali do 
krvného obehu. Bez železa by nebol 
kyslík v orgánoch, krvi. Železo sa 
vytráca pri alkohole, kofeíne. Prečo sa 
toto neučíme v škole? Zdravie ničíme 
aj iným už odmalička, malým deťom 
kupujeme sladučké piškóty, umelé 
„termixy“ a podobné polotovary. Tam 
je niekde počiatok alergií, intolerancií 
na potraviny. Ďalšou chybou je stereo-
typnosť v stravovaní. Je toľko zdravých 
ingrediencií, ktoré nestoja majetok 
a predsa nám z jedla urobia gurmánsky 
zážitok.  Každý človek má iný denný 
režim, aktivitu. Nastavte si prísun jedla 
tak, aby sa stihlo spáliť v čase najvyššej 
aktivity. Cukry ráno (ovocie a pečivo), 
večer ľahké jedlá, aj varené ako poliev-
ka. Nekombinovať mäso a škroby. K 
mäsu si dajte grilovanú zeleninu. Nie 
zemiaky, ani ryžu. A nejesť v strese. 

Aké formy uchovávania ovocia 
alebo zeleniny môžeme zvoliť, ak 
chceme dodržať zdravé stravo-
vanie, napríklad mať dostupné 
suroviny aj mimo ich dozrievajúcej 
sezóny?
Orechy sa uskladňujú ľahko, rovnako 
ako jadierka či semená (mak a pod.). 
Ovocie a zeleninu vieme sušiť alebo 
mraziť. Nie som veľmi za sterilizovanie, 
lebo ako som spomínala, varením sa 
strácajú vitamíny a minerálov sa nám 
tak dostane len minimálne. Často aj pri 
skladovaní v pivniciach vznikajú plesne 
a toxíny, ktoré nevidíme a dostaneme 
do tela. Preto je niekedy lepšie z hľadis-
ka bezpečnosti nepoznaného spôsobu 
pestovania kupovaných ingrediencií 
jedlo prevariť, dusičnany zostanú 
vo vode, ktorú vylejeme. Hlavne pri 
deťoch a chorých by sme mali dbať 
o čistotu potravín. 

Raw však na nás číha z každého 
mediálneho kúta. Nie je raw strava 
len akýmsi ďalším dočasným tren-
dom v stravovaní? 
Je trendom, ale je to aj dobrá stránka. 
Telo však musí byť na každú zásad-
nú zmenu pripravené. To je ten fakt 
o naštudovaní si, ako funguje, čo ktorá 
plodina obsahuje, 

ako kombinovať a kedy čo jesť. Fajn 
je v trende smoothie. Rozmixovaný 
ovozel. Viete využiť bylinky, orechy, 
jadierka, mak. Do detí tak ráno dostať 
aj kilo ovocia, ktoré by inak nezjedli za 
celý deň. Rovnako dobré sú aj šťavy. 
Začať kombináciou obľúbeného ovo-
zelu a postupne pridávať aj proteíny. 
Stále hovoríme o surovej strave. Deti 
v škôlke dostali príbeh o rozmixovanom 
Shrekovi a zelené smoothie, kde bol 
namixovaný špenát, kel, banán a jablko 
vypili ako vodu.  Pýtali si dupľu. Fajn 
sú raw sušené krekry namiesto piškót. 
Kaše z pohánky, kešu orechov a baná-
nu. S raw tortou si nedávať teplú kávu 
alebo čaj. Nejesť toľko potravín s dlhou 
zárukou, konzervy, pasterizované jedlá. 
Niekde sa nám tie konzervanty a farbi-
vá v tele musia uložiť. Spohodlneli sme. 
Žijeme inak, rýchlo a chceme tak aj jesť. 
Biznis s potravinami sa nám prispôso-
bil. Bohužiaľ. 

Akých chýb sa podľa vás dopúšťa-
me v stravovaní?
Jeme ťažké jedlá, vyprážané aj v lete, 
sladené nápoje a umelé sladkosti. V 
momente, keď cítime prvý zdravotný 
problém, začneme hľadať alternatívy 
aj v stravovaní. Ak skúšame všetko, len 
aby sme vyzdraveli, prečo sa nesprá-
vame k sebe takto stále? Som si istá, že 
ak niekto zmenu naozaj chce, cestu si 
nájde. Vidím to aj na mojich prednáš-
kach a kurzoch. 

Čo by mal podľa vás obsahovať 
ideálny jedálniček?
Pestrosť v kombinácii proteínu, vita-
mínu, minerálov, vlákniny...Určite by 
v ňom nemalo chýbať ovocie, zelenina, 
vňate a bylinky, orechy, jadierka, obil-
niny, pohánka, pšeno, amarant, quinoa. 
V známej sieti drogérií dostať skvelý 
výber zdravých a čistých potravín. 
V bežných obchodoch je mak, šošovica, 
cícer, pohánka, huby, kokos.  
Zdravý životný štýl je vedieť dob-
ré a čisté jedlo doplniť pohybom 
na čerstvom vzduchu, aktivitou, 
láskou a úsmevom. A pokojne si 
k nemu dajte aj pohár vína. Na 
zdravie! sč
 Foto: archív Henriety Peškovičovej

Recept Henriety Peškovičovej

Sušené jablkové krekry

Na tento recept budete potrebovať sušičku, alebo si vyhrejte 

rúru, alebo využite tropické lúče letného slnka. Verím, že vám 

krekríky budú chutiť. 

Ingrediencie: 4 veľké červené jablká, 1 kg slnečnicových 

a tekvicových jadierok mix, 2 PL mletej bio škorice, 1 ČL mle-

tého zázvoru (sušený), 4 PL mletého ľanu. Môžete si pridať aj 

mak. 1 dcl agáve sirupu alebo kokosového sirupu. Výborný by 

bol aj ďatlový.

Postup: Na kolieska v priemere 6 cm, ktoré som tvarovala 

cez vykrajovačku, som spotrebovala veľmi šťavnaté jablká. 

Preto si najskôr nastrúhajte jablká a až potom pridávajte 

jadierka, lebo jabĺčka môžu mať rôznu vlhkosť. Spracujeme 

do zmesi s jadierkami a škoricou, aby nepustili veľa šťavy. Ľan 

a 1/3 tekvicových jadierok sa vymixujú so sladidlom, a tým sa 

všetko zlepí. Do sušičky si dajte fóliu na sušenie, aby sladidlo 

nestekalo medzi šuplíkmi. Sušila som v priemere 1 cm hrubé 

a cca 6 cm priemer kolieska asi 15 h. Sušička vám umožni raw 

sušenie, teda zachovanie živín a sušiť môžete pri 45 °C. Možno 

kvôli vlhkosti jabĺk budete musieť sušiť dlhšie. Ak vám nejde 

o raw, pridajte teplotu v sušičke na maximum. 

„Zdravé jedlo chutí lepšie,
Lektorka varenia, propagátorka zdravého 
životného štýlu Henrieta Peškovičová. Zná-
ma z televízie, bloggerka, jej recepty sú 
v knihách, časopisoch, na rôznych weboch. Vegetariánske, raw jedlá, o ktorých počúvame a čítame čoraz viac. Stalo sa z obyčajného jedla 
niečo výnimočné? Rodáčka z Brodzian, momentálne žijúca v Bratislave, porozprávala aj o energii a účinkoch, ktoré jedlo, predovšetkým 
zdravé jedlo, prináša.

ako si myslíte...“
„Zdravé jedlo chutí lepšie,

ako si myslíte...“
„Zdravé jedlo chutí lepšie,

Foto: net



Tempo č. 28
3. august 2015

www.novinytempo.sk 5

Blahoželáme

Myšlienka na tento týždeň
„U nás je pravidlom, že ak je niekomu zle, ukazujeme 

prstom na tých, ktorým je ešte horšie a nie na tých, 
ktorí sú naozaj na vine. To je prípad Grécka. Nechcem 
povedať, že grécke vlády sú bez viny, lenže vinníkov je 
viac. Ak sa slovenskí dôchodcovia sťažujú na nízke dô-
chodky, majú na to právo. Ale mali by sa pýtať, prečo sú 
také nízke. Nie hovoriť, že Gréci majú vyššie dôchodky, 
a preto im netreba pomôcť. To je už postavené naruby. 
Samozrejme, na ľudí argumenty o vysokých dôchodkoch 
zaberajú. Verejná mienka sa od začiatku začala formo-
vať proti Grécku.“
 Brigita Schmögnerová, exministerka �nancií

 (ŽIVOT č. 30/2015)

Program kina 
Panoramatické 3D kino Partizánske

 6. a 7. augusta – štvrtok a piatok o 19. h – VYKOĽAJENÁ
 8. až 10. augusta – sobota, nedeľa a pondelok o 19. h – 
NESMRTEĽNÝ
 9. augusta – nedeľa o 16.30 h - MIMONI

Meniny oslávi – Dominik, Dominika, Hortenzia, 
Hortenz, Jozefína, Štefánia, Oskar, Ľubomíra, 
Vavrinec a Vavro.

KULTÚRNE LETO vrcholí
V strede prázdnin ponúka program Kultúrneho leta v 

Partizánskom tradičný nedeľný promenádny koncert, 
najbližšie s domácou hudobnou skupinou UNIVERZ. Pe-
šiu zónu pred Domom kultúry zaplaví tónmi populárnej 
hudby v nedeľu 9. augusta tradične od 19. hodiny. Z iné-
ho súdka bude koncert nasledujúcu nedeľu 16. augusta, 
kedy na tradičnom mieste a v tradičnom čase rozihrá žilky 
všetkým milovníkom dychovej hudby vynikajúca NEDA-
NOVČIANKA.

Dovolenkový exkluzív
Leto je ako stvorené na zážitky všetkého druhu. Najmä počas starostlivo naplánovaného pracovného voľna chceme 
vypnúť a bez starostí si plnými dúškami užiť slasti života. Tie NAJ momenty z dovoleniek obyvateľov Partizánskeho 
a blízkeho okolia pre vás zistila redakcia Tempa.

„Bolo to ako  
z amerického °lmu!“
Týmito slovami okomentoval 
svoj dovolenkový zážitok z 
egyptskej Hurghady spred 
dvoch rokov mladý sympaťák 
Radko Gašpar z Ostratíc. 
„Keď sme tam prišli, žiadne 
problémy neboli. Ale po 
troch dňoch pobytu 
mi volali moji 
rodičia, že na 
slovenských 
televíznych 
staniciach 
bežia sprá-

vy o obrovských nepoko-
joch, zabíjaní a výbuchoch 
práve v tejto oblasti. My sme 
však nič nespozorovali. Na 
druhý deň zas volali priateľ-
kini rodičia a tiež to isté. Tak 
sme zavolali delegátovi, či sa 
niečo deje. On nás ubezpe-
čoval, že dovolenkárov sa to 
netýka, ale začali sme situáciu 
okolo nás viac sledovať. No 
a potom sa to začalo. Všimli 
sme si napríklad vojenskú 
helikoptéru, ktorá stále lietala 
nad naším hotelom. Keď sme 
boli na výletnej plavbe, za-
stavila nás loď plná vojakov, 
ktorá nás kontrolovala. To ale 
nebolo všetko. Asi v šiesty deň 
dovolenky sme šli s partiou 
Čechov, ktorí už odchádzali, 
na večernú diskotéku. Z nej 
sme sa vrátili asi tak o jednej v 
noci. Chceli sme spať, ale okolo 
tretej nadránom nás budil 
ohromný rachot na dvere. 
Hovorili sme si, že ani nevsta-
neme otvoriť, že sú to určite tí 
napití Rusi, čo robia bordel v 
hoteli. Ale keď to neprestávalo, 
asi po pol hodine sme vstali. 
Na chodbe bol náš delegát, 
ktorý reval, že do piatich 
minút musíme všetci opustiť 
hotel pre nepokoje. Rýchlo sme 
sa teda pobalili a nastúpili do 
pripraveného autobusu, ktorý 
nás odviezol na letisko, pričom 
všade bolo množstvo vojakov.“ 
Ak veríte, že nič nie je náhoda, 
dodávame len, že podľa opisu 
Radka, spúšť problémov sa 
začala už pri samotnom odlete 
lietadla do Hurghady, ktoré 
pre búrku nie a nie vzlietnuť. 
Kým ostatné lety štartovali, ich 
lietadlo bolo stále na zemi. Keď 
sa pasažieri domáhali odletu, 
oznámili im, že ich posádka 
sa „stratila“... Kto nezažije, 
neuverí!

Ľudia so srdcom  
na dlani  
Vybrať NAJ dovolenku nebolo 
v prípade cykloturistu Jana 
Hudečeka z Partizánske-
ho vôbec jednoduché. Na 
svojom dvojkolesovom vernom 
spoločníkovi prebrázdil veľký 
kus Európy a prihodilo sa mu 
už všeličo. 
„Mohla by to byť prvá 
návšteva Rumunska v roku 
1997, kde som zažil návrat do 
povojnového obdobia u nás. 
Stretával som volské povozy 
s jarmom, stáda dobytka, 

vyháňaného dedinčanmi z 
dvorov obecnému pasákovi, 
šotolinové a hlinené cesty cez 
dediny. Nad tým všetkým 
"vyčnievali" ľudia so srd-
com na dlani. Úprimní a bez 
bočných úmyslov, vďační za 
tabličku aspirínu či brufenu, 
balenie kociek akéhokoľvek 

vývaru magi či za klince 
do podkov.

Dávam však 
prednosť 

vlaňajšej 
dovolenke po 
Čiernej Hore 
a hlavne 
Bosne. 
Prebehla za 

premenlivé-
ho počasia. 

Spoznal som 
kopu zaujíma-

vých miest i ľudí, 
prekrásnu prírodu, 

miestne 'bistrá', ich štamgas-
tov a pri ubytovaní som mal 
možnosť aj bližšie spoznať 
bežný život prostých 
ľudí. Tí musia vy-
žiť hlavne z ob-
časných hostí 
a hlavne z 
ťažkej robo-

ty na roli. Mladí utekajú z 
vidieka za prácou do cudziny 
a starí ostávajú sami. Pri sólo 
cestovaní som sa dostal do 
zaujímavých situácií, pozvaní, 
ale aj do jedného problému. 
Pri návrate ma v bosnianskom 
pohraničnom mestečku Stara 
Gradiška zrazilo auto, ktoré 
vybehlo z bočnej cesty. Na-
šťastie na aute nebola škoda, 
ja som vyviazol s tržnou ranou 
na brade. Vodič si bol vedomý 
chyby, pomohol mi s náhradou 
zničeného bicykla, pozval ma k 
sebe na noc, takže som mohol 
ráno pokračovať v návrate do-
mov. Bolo to šťastie v nešťastí. 
Inak neviem, ako by som sa 
dostal domov. Veď zaplatením 
pokuty sa to pre vodiča mohlo 
skončiť. Táto cesta má teda 
môj prím.“ 

Thajsko, to skrátka 
musíte zažiť! 
„Tak, ako sa hovorí, že láska 
ide cez žalúdok, tak aj 
krajinu si možno 
zamilovať vďaka 
jedlu. Však si 
len predstav-
te lahodné 
ovocie, 
ktoré sa 
rozplýva 
na jazyku 
- sladučké 
ananásy, 
papája, mango, 
na slnku doz-
reté banány, to je 
láska na prvý hlt! Týmto ma 
Thajsko dostalo,“ začína svoje 
rozprávanie Róbert Števčík 
z Brodzian, ktorý krajinu 
v juhovýchodnej Ázii navštívil 
s partiou kamarátov v apríli 
tohto roka a odniesol si z nej 
nezabudnuteľné zážitky. „Ta-

mojšia kuchyňa síce nevonia a 
nechutí každému, no ja som si 
špecificky korenené a výdatne 
štipľavé pochúťky užil. Okúsil 
som aj jedlo ´z ulice´, na ktoré 
si mnohí turisti netrúfnu. Veď 
koho by aj lákali guľôčky z 
neidentifikovateľnej zmesi na 
špajdli pripravené špinavými 
rukami starého Thajčana? 
Ťažkú hlavu si domáci nerobia 
ani s uskladňovaním potravín 
– mäso či vajíčka nechajú ležať 
celý deň na priamom slnku, 
rovnako je to so servírovaním 
– z igelitových vreciek popíjajú 
slamkou farebné malinovky 
a vrecká plné ryže a kúskov 
mäsa, ktoré dohromady tvoria 
jednu negustióznu zmes, ponú-
kajú okoloidúcim ako rýchly 
obed. Thajsko je skrátka 
krajina kontrastov, na každom 
kroku je iná zaujímavosť. Nie 
sú to len biele pláže s tyrkyso-
vou vodou, to je pre turistov 
z hotelových rezortov. Ale 
vidieť pravú tvár Thajska, to 

je čosi! Chudobné štvrte 
v kontraste s luxus-

nými mrakodrap-
mi hlavného 

mesta, v do-
volenkových 
destináciách 
si po uliciach 
mladé Thaj-

čanky ruka 
v ruke kráčajú 

so starými Euró-
panmi, do baru vás 

na biliard v noci lákajú 
do lesklých minišiat oblečení 

thajskí transvestiti, vo vlaku 
visí tabuľka so zákazom sedieť 
na streche vagóna, a hlavne 
všadeprítomný úsmev na tvári 
– to je typicky thajské. A tak 
sme si aj my s úsmevom na 
perách vychutnali nezabudnu-
teľné výlety – jazdu 
na slonoch, 
kúpanie sa vo 
vodopádoch 
v spoločnos-
ti pijavíc 
a divých 
pstruhov či 
návštevu 
krokodílej 
farmy. Naj-
viac dojmov 
však vo mne 
zanechali troj-
dňové oslavy Nové-
ho roka 2558. Predstavte 
si ich ako našu Veľkú noc, no 
vo veľkom. Domáci vyjdú do 
ulíc a oblievajú sa vedrami 
plnými vody, vodnými pišto-

ľami, hadi-
cami a hádžu 

po sebe biely 
prášok zmiešaný 

s vodou. Už po pár 
krokoch schytáte prvé 

zásahy a do pár minút ste 
kompletne mokrí. Je to zážitok 
na nezaplatenie!” 

Nočná mora z Belize
Zážitky z leta minulého roku 
zostali v pamäti aj Róberte 

Zuzulovej z Dolných Veste-
níc. Strávila ho totiž za „veľkou 
mlákou”.
„Ako je o USA známe - je to 
krajina neobmedzených mož-
ností. S kamarátkami sme celé 
leto pracovali, tak sme si chceli 
záver nášho pobytu spríjem-
niť vysnívanou dovolenkou. 
Keďže z USA do Karibiku je 
to len na skok, rozhodli sme 
sa pre plavbu výletnou loďou. 
V septembri sa k nám prida-
li aj ostatné kamarátky zo 
Slovenska a mohli sme vyraziť. 
Už v prístave sme boli unesené 
z veľkosti lode. Po vstupe na 
palubu sme si chvíľku mysleli, 
že sme sa ocitli na Titanicu. 
Všetko bolo zariadené naozaj v 
luxusnom štýle. Loď ponúkala 
veľa možností pre mladých, ale 
aj pre tých starších. Prvý deň 
sme si užívali všetky slasti, kto-
ré loď ponúkala. Od výborného 
jedla, cez bazény, sauny až po 
vynikajúci večerný program. 
Druhý deň sme už mali zastáv-
ku v Mexiku. Na krásne more a 
typickú tequilu sme spomínali 
až do večera. Druhá zastávka 
– Belize. Vedeli sme, že je to 
krajina nádherných koralov a 
mayskej kultúry, ale, bohužiaľ, 
aj vysokej kriminality. Kto tam 
nebol, nepochopí. Vylodili sme 
sa v nádhernom prístave. Prob-
lém bol však v tom, že najbližšia 
pláž bola vzdialená niekoľko 
kilometrov. Keďže nás ostatní 
kamaráti nepočkali, vybrali 
sme sa samé. Päť dievčat na 
ostrove – to bude dobrodruž-
stvo!“ spomína si Róberta na za-
tiaľ sľubne vyzerajúci dovolen-
kový zážitok, no pokračuje: „Na 
každom rohu však boli taxikári, 
tak sme sa rozhodli využiť túto 
možnosť. Nie sme rasistky, ale 
z tmavého miestneho obyvateľa 

išiel strach. 
Keď sme všet-

ky nasadli do 
taxíka, prvé, čo 

urobil, zaistil nás 
v aute. Dohoda bola, 

že za cestu zaplatíme 
až na pláži. To, čo sme počuli o 
kriminalite na Belize, sa nám 
cestou potvrdilo. Všade na 
uliciach ozbrojení muži, zdevas-
tované mesto a chudoba. Keď 
však taxikár zrazu mimo mesta 
zastavil a pýtal si od nás penia-
ze vopred, naozaj nám už ne-
bolo všetko jedno a mráz nám 
začal behať po chrbte. Peniaze 
sme mu, samozrejme, zaplatili, 
ale už sme sa báli, že sa k pláži 
živé nedostaneme.“ Všetko však 
našťastie pre skupinku dievčat 
dopadlo dobre. „Pláž síce nebola 
pekná a vyzerala ako jedna veľ-
ká kaluž, ale boli sme rady, že 
sme na nej. Stretli sme tam aj 
iných ľudí z lode a cestou späť 
sme už išli viacerí. Neskôr na 
lodi nám kamaráti s nadšením 
rozprávali o tom, aký je Belize 
nádherný ostrov a aké pekné 
zážitky z neho majú. No ten náš 
bol ako zo zlého sna...“ 

 Pripravil kolektív redakcie
 Foto: archív respondentov

Radko a 
jeho pria-
teľka Nika 
na dovolenke 
„snov“

Jediným 
spoloč-
níkom na 
cestách 
Jana Hudeče-
ka je bicykel

Budhistic-
ká krajina 

s množstvom 
úchvatných 
chrámov 
Roba 
očarila 

Róberta (na foto 
prvá sprava) s 

kamarátkami 
na jednej z 
pláží ostrova 
Belize

Vraciam aj s úrokmi!
Tak z tohto príbehu nám v redakcii doslova padla sánka! 
Manželský pár prišiel s prosbou o uverejnenie poďakovania. 
Nie však hocijakého a hocikomu. 
Na začiatku šlo o celkom prozaickú situáciu. Neopatrnosťou 
stratíte peňaženku aj s osobnými dokladmi a niekto nezná-
my vám ju vráti. V tomto prípade síce netradične – vhode-
ním do dvora. V peňaženke je občiansky a ďalšie legitimácie, 
chýbajú však peniaze. Majiteľ to celkom chápal a bol vďačný 
aj za vrátenie dokladov. Čo sa ale nestalo? Po desiatich 
mesiacoch našiel v schránke 500 eur s listom: Dobrý deň! V 
roku 2014 ste stratili peňaženku. Doklady som Vám vrátil, 
okrem peňažnej hotovosti, ktorá bola cca 480 eur. Peniaze 
(požičané) Vám vraciam aj s úrokmi. Dúfam, že ich strata 
nebola veľmi ťažká. Vďaka. (podpis logicky chýba)

Ťažilo neznámeho nálezcu svedomie? Alebo v septembri 
minulého roku naozaj tie peniaze potreboval ako soľ? 
Manželia si môžu už len domýšľať pohnútky džentlmena, 
ktorý ich tak milo prekvapil. Ďakujú mu! Nielen za príučku, 
že na cenné veci si treba dávať pozor, ale aj za tú, že treba 

veriť v poctivosť ľudí. (bab)
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ZDRAVOTNÍCKA POHOTOVOSŤ

Vitajte medzi nami!

Rubriku Vitajte medzi nami sme pripravili v spo-
lupráci s gynekologicko-pôrodníckym oddelením 
Nemocnice na okraji mesta, n.o., Partizánske

Nemocnica s poliklinikou, n.o.

Partizánske

Sára Gregorová z Partizán-
skeho potešila svojím prícho-
dom na svet mamičku Katarínu 
Dadovú, otecka Dalibora Gregora 
a šesťročného bračeka Tomáša. 
Dievčatko sa narodilo 21. júla s 
váhou 3640 g a dĺžkou 52 cm. 

Marek Pizúr z Kolačna je 
novým členom šťastnej rodiny s 
mamičkou Jaroslavou, oteckom 
Marekom a sestričkou Abigail. 
Narodil sa 20. júla s váhou 
3800 g a dĺžkou 55 cm. 

Marko Kunka z Chynorian sa 
narodil 26. júla s váhou 4400 g 
a dĺžkou 58 cm. Chlap ako buk 
je synčekom šťastných rodičov 
Lucie a Radovana, bračekom 
deväťročnej Valiky. 

Mia Pučíková z Nitrianskeho 
Rudna je prvorodeným dieťat-
kom rodičov Mirky Sobotovej a 
Ondreja Pučíka. Po prvý raz za-
plakala 21. júla. V ten deň vážila 
3090 g a merala 51 cm. 

Ondrej Miške z Hradišťa sa na 
svet prihlásil 26. júla, kedy vážil 
3260 g a meral 50 cm. Ondrej-
ko potešil svojím príchodom 
mamičku Veroniku, otecka Pavla 
a súrodencov Paľka, Martinku a 
Tomáška.

Alex Hunka z Partizánskeho 
má mamičku Katarínu Panákovú, 
otecka Mareka a dvadsaťmesač-
ného bračeka Marka. Narodil sa 
28. júla s váhou 4050 g a dĺžkou 
56 cm. 

Rýchla lekárska záchranná služba 
– tel. 155 a 112, pohotovostná 
lekárska služba - 749 24 51, 
ambulancia lekárov pohotovost-
nej služby 749 51 59. Pohoto-
vosť lekárov je v pracovných 
dňoch od 15.30 do rána 7.00 h, v 
sobotu, nedeľu a počas sviatkov 
nepretržite. V Partizánskom 
je v stredisku ambulancií na 
Hrnčírikovej ulici a pre deti je v 
nemocnici v detskom oddelení, 
v Bánovciach nad Bebra-
vou je v hlavnej budove NsP. 
Pohotovosť lekární zabezpe-
čuje v Partizánskom Lekáreň 

Sunpharma v Kauflande v čase od 
8.00 do 20.00 h, v týždni od 3. do 
9. augusta aj Lekáreň Sanus na 
Nádražnej ulici, a to v pracovných 
dňoch od 15.30 do 18. hodiny, 
v sobotu a nedeľu od 8. do 18. 
hodiny. V Bánovciach nad 
Bebravou (v pracovných dňoch 
od 15.30 do 18.00 h, v sobotu, 
nedeľu a cez sviatky od 8.00 do 
18.00 h) pohotovosť zabezpečuje 
od 3. do 7. augusta Lekáreň Vali-
ka na Ulici SNP, 8. augusta Leká-
reň ku Gymnáziu na Radlinského 
ulici, 9. a 10. augusta Lekáreň 
Lipa na Sládkovičovej ulici. 

Nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch. Toto úslovie platí 
zvlášť v čase leta, prázdnin a dovoleniek. Aby mohli zdravotníci 
pomáhať nešťastníkom, potrebujú aj nenahraditeľnú životo-
darnú tekutinu od dobrovoľných darcov. Prispieť k jej dostatku 
môžu naši darcovia krvi na tradičnom mobilnom odbere v 
Partizánskom v utorok 25. augusta v čase od 8. do 11. hodiny 
v priestoroch CVČ na Ulici gen. Svobodu.

Ďakujeme darcom krvi
Len ten má srdce, kto ho má pre iných

Partizánčania Bohumír Chrapa, Ivan Vereš, Peter Peciar, 
Viera Jančichová, Vladimír Szombati, Jaroslav Kubjatko, 
Jozef Holák, Andrea Kecskésová, Rudolf Dian a Ján Pod-
stavek dobrým skutkom – darovaním krvi podali pomocnú ruku 
ľuďom, ktorým životodarná tekutina prinavráti zdravie. V deň odbe-
ru mobilnou jednotkou z Trenčína 28. júla do CVČ v Partizánskom 
merali cestu aj dobrovoľní darcovia Jaroslav Černai z Veľkých 
Bielic, Peter Pastierik z Kolačna, Vladimír Režo zo Žabokriek 
nad Nitrou a Erika Birčáková zo Zlatník. Ďakujeme vám!
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Husiarik vo Vojvodine
Predslávnosťové dni a Deň Kulpína od 24. do 26. júla vo Vojvodine 
v Srbsku obohatilo aj vystúpenie členov folklórneho súboru Husiarik 
z Brodzian. Kulpínčania si pripomínali 670. výročie prvej písomnej 
zmienky o obci a zároveň 270 rokov súčasného Kulpína, obývaného 
Dolnozemskými Slovákmi. Galaprogram si okrem významných osobnos-
tí kultúrneho a politického života vo Vojvodine pozrel aj veľvyslanec SR 
v Srbsku Ján Varšo. Husiarik sa v galaprograme predstavil nielen tanca-
mi a piesňami z Brodzian a okolia, ale aj z iných regiónov Slovenska. 
Okrem kultúrneho vyžitia si výprava z Brodzian pozrela pamätihodnos-
ti Nového Sadu (na foto) a neúprosnú horúčavu prežila na plážovom 
kúpalisku na brehu Dunaja. Pobytom v Srbsku získal Husiarik nových 
priateľov z folklórnych súborov KUS Zvolen a Bažalička, ktorých radi 
privítajú aj v Brodzanoch.  (gp)

V auguste padajú hviezdy:
Ideálne podmienky  
na pozorovanie Perzeíd
Na sledovanie tohtoročného najznámejšieho meteorického roja 
budú ideálne podmienky. Mesiac je v nove a nebude rušiť svojím 
svitom naše pozorovanie pred svitaním.

Perzeidy sú kometárny mete-
orický roj súvisiaci s kométou 
Swift-Tuttle. Sú pozorova-
teľné každý rok od 17. júla 
až do 24. augusta. Ich 
najväčšia aktivita je od 
8. do 14. augusta, maxi-
mum majú 12. augusta. 
Vtedy je bežné vidieť za hodinu 
aj viac než sto meteorov. Ich 
frekvencia je však rozložená 
nepravidelne.
Perzeidy patria medzi najobľú-
benejšie roje jednak pre svoju 
výdatnosť (až 95 meteorov za 
hodinu), a jednak preto, že 
maximum majú okolo 12. až 
13. augusta. Vďaka dovolen-
kovému obdobiu a príjemným 
letným teplotám ich  možno 
ľahko sledovať po celú noc. 
Patria k najpravidelnejším 
meteorickým rojom a ľudovo 
sa nazývajú slzičky svätého Va-
vrinca, pretože sú činné okolo 
10. augusta, na sviatok svätého 
Vavrinca.
O Perzeidách sa dozvedáme už 
z čínskych záznamov, podľa 

ktorých v roku 36 nášho leto-
počtu bolo zaznamenaných viac 
než 100 meteorov. V 60. rokoch 
19. storočia taliansky astronóm 
Giovanni Schiaparelli vypočítal 
dráhu prúdu meteoroidov, 
ktoré meteory spôsobujú, a 
zistil, že sa zhoduje s dráhou 
kométy Swift-Tuttle (1862 III). 
Prvýkrát bola zistená genetická 
súvislosť meteorického roja s 
materskou kométou. Mnoho-
násobné návraty kométy sú 
zodpovedné za rozdelenie me-
teoroidov z kométy pozdĺž celej 
jej dráhy. Prúd meteoroidov 
uvoľnených kométou počas jej 
najväčšieho priblíženia k Slnku 
by mal byť preto najhustejší. 
Prechod materskej kométy 
Perzeíd v roku 1992 spôsobil 
silné zvýšenie frekvencie mete-
orov. V rokoch 1991 a 1992 bola 
zenitová frekvencia vyše 400 
meteorov za hodinu.
Perzeidy sú rýchle jasné 
meteory, a preto za sebou 
zanechávajú stopu. Ich radiant 
(miesto na oblohe, z ktorého 

zdanlivo vylietavajú) je 
v súhvezdí Perzea, ktorý 
bude v čase maxima vysoko 
nad východným obzorom. 
Meteorické častice Perzeíd 
rozpoznáme tak, že smer ich 
letu je od patričného radian-
tu, pričom v jeho blízkosti sú 
krátke a pomalé, ďalej od neho 
zase dlhé a rýchle. Všetkým 
nadšencom a obdivovateľom 
jasnej hviezdnej oblohy praje-
me splnenie všetkých nevyslo-
vených želaní pri pozorovaní 
padajúcich hviezd. 
V auguste na večernej oblo-
he nájdeme v súhvezdí Váh 
planétu Saturn. Planéty 
Merkúr, Venušu ani Jupi-
ter nemôžeme pozorovať 
kvôli ich blízkosti k Slnku. 
Mars budeme mať príle-
žitosť pozorovať koncom 
mesiaca ráno nízko nad 
východným obzorom. Dňa 
9. augusta o polnoci dôjde 
k zákrytu hlavnej hviezdy 
súhvezdia Býka, Aldeba-
ranu, Mesiacom. Výstup 

Aldebaranu 
bude pozorova-

teľný nízko nad 
východným obzorom.

Najvhodnejšie podmienky 
na pozorovanie detailov na 
povrchu Mesiaca nastávajú až 
v druhej polovici augusta. Dňa 
7. augusta je Mesiac v posled-
nej štvrti, 14. augusta v nove, 
22. augusta  v prvej štvrti a spln 
Mesiaca nastane 29. augusta. 
V období okolo 22. augusta 
máme príležitosť pozorovať 
množstvo povrchových útvarov 
na rozhraní svetla a tieňa, kde 
vyniknú detaily mesačného 
povrchu.
V čase letných prázdnin je 
Hvezdáreň v Partizánskom 
sprístupnená verejnosti 
v prípade jasného počasia 
od stredy do soboty od 
20. do 22. hodiny. Nepre-
meškajte príležitosť pokochať 
sa pohľadmi do nášho blízkeho 
vesmíru. Vaša cesta do vesmíru 
sa začína vo hvezdárni! 
 Vladimír Mešter

teľný nízko nad 

Mamičky na materskej
„Chcem ich svojím príkladom povzbudiť“
Janka Vaňová z Návojoviec 
(na foto), mamička zakrátko 
trojročného dievčatka, búra 
stereotypné predstavy o mladej 
žene na materskej dovolen-
ke. Že to nie sú len plienky, 
kŕmenie bábätka, hranie sa, 
kúpanie, uspávanie a žvatlanie 
v jeho jazyku, čo vypĺňa každý 
deň mamičky. Majú predsa na 
viac, samozrejme, bez zanedbá-
vania si svojich povinností voči 
dieťatku. 
„Je mi ľúto žien, s ktorými 
sa rozprávam v kaderníctve, 
stretnem sa s nimi na det-
skom ihrisku a pri láskavom 
pohľade na svojho drobca 
si vylievajú srdce, ako sa im 
ťažko žije. Nedostatok peňazí 
im nedovolí dopriať si aspoň 
niečo viac pri skromnom živote 
z materského príspevku. Boja 
sa zveriť malé dieťa do opatery 
niekomu z rodiny, odvážiť sa 
prilepšiť si brigádou, či pustiť 
sa do podnikania...“, čo je 
vlastne prípad Janky.
Jej dcérka bude mať tri roky. 
Oficiálne je teda ešte na 
materskej dovolenke. V roku 
2008 sa ako kaderníčka – 
živnostníčka odvážne pustila 
do podnikania. Keď sa jej po 
štyroch rokoch narodila malá, 

bola pri nej iba tri mesiace, čo 
ju kojila. Na opateru vytúženej, 
prvej vzácnej vnučky si trúfli 
aj starí rodičia, tak sa Janka už 
takto skoro mohla príležitost-
ne vybrať do práce. Tej bolo v 
salóne neúrekom, či odbiehala 
k imobilným klientom k nim 
domov. A nielen to, trúfla si aj 
na zriadenie novej prevádzky 
predaja zmrzliny.
„Viem, že mnohé mladé ma-
mičky by rady šli do práce, 
ale nemajú kam dať dieťa, či 
sa nedokážu od neho odpútať. 
Keď idú po prvý raz do škôlky, 

nezaobíde sa to bez srdcervú-
ceho plaču. 
Podľa mňa sa vždy nájde nie-
kto v rodine, kto môže s opate-
rou pomôcť a každé euro, ktoré 
si dokáže privyrobiť, poteší. Ak 
si dieťa zvykne aj na niekoho 
druhého, potom má mamička 
čas aj pre seba. A nemala by sa 
báť ani podnikania. Prekážky 
sú vážne, začiatky ťažké, ale 
ak máte oporu, dajú sa zdolať. 
Aj mne len málokto veril, že to 
dokážem. Ale ak človek niečo 
veľmi chce, ide si za svojím 
cieľom, vidí lepšiu budúcnosť, 

dá sa to. Nezľakla som sa ani 
pôžičky. A napokon, na to sú 
tu úrady, aby nám pomohli, 
poradili, čo treba urobiť. 
Možno preto, že som nevedela, 
do čoho idem, som sa všetkým 
dokázala prehrýzť.“ 
Necítila sa ako krkavčia mama?
„Práveže nie. Keď zarobím, má 
sa lepšie aj moje dieťa. A teraz, 
keď už je dcérka väčšia, chápe to. 
Samozrejme, že na začiatku sa 
moje odchody nezaobišli bez sĺz. 
Ale položila som si otázku – kde 
je priorita? Po troch rokoch ma-
terskej je neskoro premýšľať, čo 
ďalej. Poznám mamičku, ktorá si 
privyrába pečením tort. Možno 
bude po materskej podnikať prá-
ve v tomto odbore. Mnohé ženy 
sú bezradné a žijú od výplaty 
po výplatu... Sú doma samé, 
nemajú sa ani s kým porozprá-
vať, strácajú svoju hodnotu, 
sebadôveru a všetku pozornosť 
sústreďujú len na dieťa. V práci 
sa môže žena odreagovať a zá-
roveň zabezpečiť vyšší štandard 
dieťaťu. A to už nehovorím o 
slobodných mamičkách...“ 
Janka uzatvára debatu 
jednoznačným vyhlásením: 
„Chcem svojím príkladom po-
vzbudiť a podporiť iné matky!“
 (bab)

Foto: archív J. Vaňovej
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Príďte, zabavte sa
a vyhrajte štýlový bicykel

v hodnote 300 €. 
a

ZDRAVÁ MYSEĽ
Tipy pre lepší spánok a zdravú 
myseľ od špecialistov 
z „Inštitútu stresu”.

ZDRAVÝ POHYB
Správne a zdravé cvičenie
pod dohľadom odborníka.

www.festivalzdravia.sk

Príďte sa zdravo zabaviť na

Nasmerujte svoj život za zdravím 
v našich zónach

ZDRAVÉ JEDLO
Škola a ochutnávka zdravého 

a nevšedného varenia.

ZDRAVÝ SMIECH
Zóna, kde si užijete kopec 

dobrej zábavy. Aj smiech lieči.

ZDRAVÁ PREVENCIA
Všetko o zdravej prevencii, poistení

a zisťovaní krvnej skupiny.

5. 8. POVAŽSKÁ 
 BYSTRICA
 Pešia zóna - centrum mesta 
 10:00 – 18:00

6. 8. PARTIZÁNSKE
 Pešia zóna 
 10:00 – 18:00

7. - 8.  8. TRENČÍN
  Mierové námestie 
  10:00 – 18:00

dovera278x184.indd   1 16.7.2015   11:27

VEĽKÁ FATRA slnečná i daždivá 
Veľkofatranskú, 32 kilometrov dlhú túru začínajú turisti z Partizánskeho v sobotu 25. júla v sedle Malý Šturec. V 
mieste, ktorým prechádza spoločná hranica Banskobystrického a Žilinského samosprávneho kraja, pokračujú 
zo sedla zvážnicou s miernym stúpaním do Zalámanej doliny a k horskému hotelu Kráľova studňa. Je druhým 
najvyššie položeným hotelom Veľkej Fatry.

Neďaleko sa nachádza krásne tvarovaný 
skalný útvar Kráľov kameň. Čaká nás 
dlhé záverečné stúpanie po hrebeni na 
vrch Krížna (1574 m n.m.), ktorý je tretím 
najvyšším vrchom v Národnom parku 
Veľká Fatra. Odmenou sú nám unikátne 
výhľady z hrebeňa do dolín a atraktívny 
kruhový výhľad z Krížnej. Krížna je známa 
množstvom lavínových svahov. Najväčšia 
tragédia sa tu odohrala 6. februára 1924, 
keď padla lavína na osadu Rybô. Zahynulo 
v nej 18 ľudí a v počte obetí na Slovensku 
je doteraz najväčšou zaznamenanou laví-
nou. Pri pohľade na sever parádne vidieť 
Frčkov, Ostredok, majestátnu Ploskú, 
Čierny kameň, Rakytov, Smrekovicu. 
Od Krížnej smerom na sever sa začína 
pravá hôľno-veľkofatranská hrebeňovka, 
po ktorej sa s obrovskou chuťou púšťame 
a foťáky si užívajú doslova a do písmena 
svoje. Uberáme sa chodníčkom vedúcim 
v zelenom mori a neustále nás sprevádza 

aj zimné tyčové značenie. Ľudí stretávame 
až podozrivo málo. Zato vidíme viacero 
stád pasúceho sa dobytka. Keď sme kdesi 
v okolí Frčkova, oplatí sa otočiť sa naspäť 
a vychutnať si pohľad na hôľny hrebeň 
smerom ku Krížnej. Šliapeme ďalej. Vy-
stupujeme na oblý vrchol Ostredok (1592 
m n. m.), najvyšší vrch vo Veľkej Fatre. 
Tým sa ale jeho naj asi začína aj končí, 
keďže je dosť nenápadný. Váľame sa do 
trávy, zaslúžene oddychujeme a nasávame 
atmosféru. Otvára sa nám nový výhľad 
na sever – masív Lysca, Bielej Skaly, Bo-
rišova, v pozadí sa v opare črtá krivánska 
Malá Fatra. 
Po žltej značke zostupujeme do Dedošovej 
doliny, ktorá je vlastne pokračovaním 
známej Gaderskej. Zostup lúčnym kop-
com Ostredku je pomerne pohodlný, po 
vstupe do zalesnenej časti sa však začína 
prudké klesanie. Asi po trištvrte hodine 
zostupujeme do Drobkova (830 m n. m.). 

Začína pršať a po chvíli nás zastihne silná 
búrka s intenzívnym dažďom. Sprevádza 
nás takmer po celej doline. Od Drobkova 
sa začína nekonečná cesta legendárnou 
14 kilometrov dlhou Gaderskou doli-
nou po upravenej lesnej ceste, v závere 
pokrytej asfaltom. Dolina je skutočne 
pekná. Miestami sa zužuje na pár metrov, 
potom rozširuje do rozľahlých rúbanísk s 
výhľadmi na skalnaté bralá. Pocestného 
stále sprevádza vodnatý Gaderský potok, 
ktorý si vymlel cestičku do susedných 
brál jaskyne. V doline sú až tri horárne. 
Vždy po hodine chôdze jedna. Postupne 
pribúdajú cyklisti a neskôr aj peší výlet-
níci. Ústie doliny je mimoriadne frekven-
tované. Nachádzajú sa v ňom Blatnický 
hrad, zrubová osada a reštaurácia, kde si 
doprajeme dlhšiu regeneračnú prestávku. 
V Blatnici sa naše putovanie po Veľkej 
Fatre končí.
 Text a foto: Peter Horváth

Nezabudli ste  
na brodzianske múzeum?
Prišli k vám dovolenkoví hostia, či deti na prázdniny a pátrate v 
mysli, čo pozoruhodné by ste im v našom regióne ukázali, kam ich 
vzali na atraktívny výlet? Možno ste pozabudli na skvost, ktorý sa 
skromne ukrýva v parku v Brodzanoch. Zovšadiaľ je do Brodzian 
blízko a návšteva Slovanského múzea A. S. Puškina v renesanč-
nom kaštieli bude určite stáť za to. A nielen prechádzka storočiami 
kaštieľa a osudmi jeho obyvateľov, ale aj prechádzka vzácnym 
parkom, prístupným verejnosti aj mimo návštevných hodín múzea. 
Už zakrátko by ho mal obohatiť náučný chodník, ktorý upozorní a 
poučí o najvzácnejších stromoch. Ako redakciu informovala kurá-
torka a vedúca múzea Alexandra Lukáčová, expozíciu s dobovými 
salónmi doplnia o nové dokumentačné materiály z rodinného 
fotoarchívu majiteľov kaštieľa a na jeseň pripravujú pre verejnosť 
prednášku o životných osudoch príslušníkov rodu Friesenhofovcov, 
Oldenburgovcov a Welsburgovcov až po rok 1945.  (bab)

Slovanské múzeum A. S. Puškina v Brodzanoch mô-
žete navštíviť od pondelku do piatku v čase od 9. do 
15. hodiny, v sobotu od 10. do 14. hodiny. Všetci ste 
vítaní!

Foto: A. Fodora

(150609)
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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
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Chcete si zaspomínať na udalosti spred 60 rokov? 
Zalistujme si spoločne v podnikových novinách 
Úderník, vydávaných v Partizánskom pre zamest-
nancov obuvníckej fabriky ZDA.

AUGUST 1955
Závodný časopis zamest-
nancov ZDA Partizánske 
uverejnil fotografiu z ukážky 
správneho používania hasia-
cich prístrojov. Na nádvorí 
pod dohľadom závodných 
požiarnikov potom priprave-
ný požiar hasili aj spoluro-
botníci, ktorých agitovali na 
vstup do Civilnej obrany, 
kde sa naučia bojovať proti 
požiarom.

O skupine spoluro-
botníkov, ktorá 

odišla z Partizánskeho 
na ročnú brigádu do 
Jáchymovských uráno-
vých baní, prišiel po 
dvoch mesiacoch 
informovať Štefan 
Hrvol. Prvý mesiac 
zarobil 1500 Kčs, druhý 
to už bude možno 2500 
Kčs.

O zmenách v závodnom 
stravovaní píše na 

stránkach Úderníka Oto 
Kochanský, otec známeho 
Mariána, už nebohého lídra 
skupiny Lojzo. Ceny jedál sa 
pohybovali od 2,20 do 
3,60 Kčs, príplatok závodu 
na jedno jedlo a stravníka 
denne bolo 1,40 Kčs. 
Povereníctvo obchodu začalo 
od 1. augusta prostredníc-
tvom svojich orgánov 
dozorovať prevádzku 
závodných jedální.

Úderník pripomína 
10. výročie znárodne-

nia československého 
filmu. Od roku 1945 sa 
začala nová éra jeho 
vývoja - „Dovtedy bol 
film u nás záležitosťou 
čisto obchodnou a s 
umením mal málo 
spoločného. Filmoví 
tvorcovia účinne pranie-
rovali všetko zastaralé, 
prežité“, napr. vo filmoch 
Päťstovka, Pán Novák, 
Vzbura na dedine, 
Dovolenka s Andelom, V 
piatok trinásteho, Lazy 
sa pohli, Frona, Drevená 
dedina, Pole neorané... 
Článok oceňuje pohoto-
vosť spravodajského 
filmu zachytávajúceho v 
žurnáloch všetky dôležité 
udalosti.  

V hodnotení pomoci 
patronátnym JRD 

(jednotné roľnícke družstvá) 
jednotlivými pracovnými 
kolektívmi zo ZDA sa 
môžeme dočítať, že pracovní-
ci administratívy pomáhali 
pri okopávaní zemiakov v 
JRD v Malých Uherciach 
395 brigádnickými hodina-
mi. Za prvý polrok 1955 
odišlo pracovať do poľnohos-
podárstva 118 spolurobotní-
kov z fabriky.

V plnení dodávko-
vých povinností JRD 

bolo v auguste na prvom 
mieste JRD Bystričany, 
na druhom Skačianske 
Hradište a treťom Malé 
Uherce. Veľmi nízke 
percento dodávok 
dosiahli družstvá v 
Bošanoch a Chynora-
noch. Príkladne si ich 
plnili súkromne hospo-
dáriaci roľníci z Krásna 
a Brodzian. 

TJ Iskra Partizánske 
poveril Slovenský výbor 

pre telesnú výchovu a šport 
usporiadaním I. ročníka 
pretekov o Štít mesta 
Partizánske v prekážkovom 
behu na 400 metrov. 

Na štadióne Iskry sa 
uskutočnilo ľahko-

atletické trojstretnutie 
krajov Nitra, Bratislava, 
Žilina. V behu na 
5000 metrov zvíťazil 
Papšo, sledovaný 
Madom. 

Spolurobotníčka 
Gabriela Barošová 

(neskôr Adašková) sa od 
príchodu do Partizánskeho v 
roku 1949 venovala pod 
vedením trénera profesora 
Švantnera basketbalu. Po 
nominácii do družstva 
Nitrianskeho kraja sa 
dostala aj do juniorskej 
reprezentácie Slovenska a s 
národným družstvom sa v 
roku 1955 zúčastnila turnaja 
vo francúzskom Marseille. 

Poľného dňa 
radistov sa zúčastni-

li členovia rádiokrúžku z 
Partizánskeho (Brokeš, 
Adamec, Filo) a na 
Vtáčniku v nadmorskej 
výške 1346 metrov 
nadviazali okolo 
80 spojení so stanicami 
československých 
amatérov. 

Spolurobotníci z 
Turčianok už nemuseli 

dochádzať k autobusu do 
Krásna. V auguste dostali 
svoj autobus, ktorý potom 
využívali aj deti z obce, 
dochádzajúce pešo 6 km do 
školy. 

Deti z Partizánske-
ho, pionieri z 

Jedenásťročnej strednej 
školy sa rekreovali 
počas prázdnin v 
Ružomberku. Pri dobrej 
strave pribrali na váhe, 
absolvovali množstvo 
výletov, kúpali sa vo 
Váhu.
 (bab)

Predáme 3-izbový 2-podl. byt 
v osmidomku v Partizánskom, 
záhrada v prenájme. Cena doho-
dou. Možnosť úpravy podľa vlast-
ných predstáv. Tel. 0908 412 043.
 (150592) 

Predám 1 a 2-izbový byt. Tel. 
0905 106 958. (150593)

Vezmem do prenájmu garsónku 
alebo izbu u osamelej panej – 
dlhodobo. Dôchodca, abstinent, 
nefajčiar, spoľahlivý. Partizánske 
a okolie. Tel. 0904 441 581. (150597)

Dám do prenájmu 2-izbovú cha-
tu v záhradkárskej osade Bager v 
PE, najlepšie pre mladý pár bez 
detí. Tel. 0914 161 303. (150598)

Dáme do prenájmu priestor v 
centre mesta PE na 1. p. (200 m2), 
vhodný na obchodné, prípadne 
reštauračné účely. Tel. 0905 235 
710, 0903 408 491. (150564)

Dám do prenájmu 2-izbový byt, 
úplná rekonštrukcia, na Komen-
ského ulici v Partizánskom. Tel. 
0915 707 004. (150565)

V očiach slzy, v srdci žiaľ,
nikto nám už nenahradí,
čo nám osud navždy vzal.

Dňa 1. augusta 2015 sme si 
pripomenuli smutné štvrté 
výročie, čo nás navždy opustila 
naša sestra

Ivetka VALKOVÁ 
z Kolačna.

S láskou a úctou spomínajú sestry 
s rodinami. (150559)

Dňa 29. júla 2015 uplynul rok od 
chvíle, čo nás vo veku 29 rokov 
navždy opustil náš kolega a 
kamarát

ppráp. Ľubomír VLČKO 
z Partizánskeho.

Česť jeho pamiatke!

S úctou a so smútkom v 
srdci spomínajú kolegovia 
z OR Policajného zboru v 
Partizánskom.

Odišiel si na cestu,
kam každý musí ísť sám.
Len dvere spomienok
si nám nechal dokorán.

Dňa 2. augusta 2015 uplynulo 
5 rokov, čo nás vo veku 70 rokov 
opustil náš milovaný manžel, otec 
a starý otec

Jozef VARGA
z Partizánskeho.

Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku.

Manželka, syn Marián a dcéra 
Žaneta s rodinami a brat Milan s 
rodinou (150604)

So zármutkom v srdci si dňa 
4. augusta 2015 pripomíname 
druhé výročie úmrtia našej 
milovanej manželky, matky a 
babky

Eleny MELICHOVEJ 
z Kolačna,

ktorá nás navždy opustila vo veku 
54 rokov.

S láskou a úctou spomínajú 
manžel, deti, vnúčatá a ostatná 
rodina. (150605)

Dňa 7. augusta 2015 si 
pripomíname 1. výročie, čo nás 
navždy opustila naša mama, 
babka a prababka

Paulína HOLIENČINOVÁ
zo Žabokriek nad Nitrou.

Smútiaca rodina (150607)

So zármutkom v srdci si dňa 
5. augusta 2015 pripomíname 
piate výročie úmrtia našej drahej 
mamy, babky a prababky

Anny CIFROVEJ 
z Partizánskeho,

ktorá nás navždy opustila vo veku 
79 rokov.

Dňa 20. septembra 2015 uplynie 
sedem rokov, čo vo veku 84 rokov 
odišiel do večnosti náš drahý otec, 
starý a prastarý otec

Jozef CIFRA 
z Partizánskeho.

Ďakujeme všetkým, ktorí našim 
milovaným rodičom venujú tichú 
spomienku.

S láskou a úctou spomínajú 
synovia Jozef a Ján s rodinami, 
vnuci a pravnuci. (150602)

Dňa 1. augusta 2015 uplynulo 
20 rokov, čo sme sa naposledy 
rozlúčili s naším drahým otcom 
a dedkom

Dominikom BIELICHOM 
z Partizánskeho.

Kto ste ho poznali, venujte mu, 
prosím, spolu s nami tichú 
spomienku.

S láskou a úctou spomínajú deti s 
rodinami. (150596)

Predám lacno smrek – tatran. ob-
klad 2,90 €, zrub. pro�l, dlážku na 
podlahu a hranoly. Tel. 0908 234 
866. (150091)

Predám vchodové dvere 90-ky, 
pravé. Tel. 038/748 53 45. (150601)

Strojárska �rma v PE prijme 
SÚSTRUŽNÍKA – FRÉZARA – 
MECHANIKA. Tel. 0905 582 
031. (150600)

ROBÍTE VO FINANČNOM SEKTO-
RE? Nie ste spokojní so zárob-
kom? Môžeme si dať nezáväzne 
kávu. Tel. 0905 165 677. (150576)

Fotosúťaž Cesta svetla
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vyhla-

suje dvanásty ročník fotografickej súťaže pod názvom 
Cesta svetla. Súťažiť môže každá fyzická osoba, ktorá vyplní, 
podpíše a do 30. septembra 2015 doručí prihlášku na 
adresu organizátora s minimálne jednou fotografiou. Tematika 
fotografie, čierno-bielej alebo farebnej, musí priamo alebo ne-
priamo inklinovať k problematike zrakovo postihnutých ľudí. 
Víťazi získajú ceny za 1. miesto v hodnote 100 eur, za 2. miesto 
v hodnote 50 eur a za 3. miesto v hodnote 30 eur. Z fotografií 
porota vyberie práce, z ktorých organizátor zostaví v novembri 
2015 verejnú výstavu, ako aj fotografie do kalendára na rok 
2016. Podrobné podmienky súťaže a prihlášku záujemcovia 
môžu získať na www.unss.sk. Akciu finančne podporilo Minis-
terstvo kultúry SR.

kávu. Tel. 0905 165 677.

Inzerujte 
v TEMPE!

www.novinytempo.sk
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Športové  
úspechy  
s číslom 303
„Narodil som sa síce 
v Bošanoch, no inak 
som celý život Partizán-
čan, a tak to aj cítim. Otec 
- Záhorák sa po vojenčine v 
Ostrave dal naverbovať k Baťovi. 
Ako mnohí ďalší Slováci prešiel po roz-
delení prvej republiky do obuvníckych 
dielní v Bošanoch. Tam sa spoznal s 
mamou a bola ruka v rukáve. Obuvníc-
ke korene našej rodiny sú však hlbšie. 
Starý otec Masaryk bol už od roku 1930 
v bošianskych koželužniach mašinistom. 
Na svojom povolaní mechanika – stroj-
níka si veľmi zakladal. Vidím ho ako 
dnes – veľké vykrútené bajúzy, v ústach 
neodmysliteľná fajka...,“ vykresľuje 
romantický obraz svojho detstva Milan 
Tomiš a otvára viac dvere do minulosti. 
„Otec sa ako mladoženáč presťahoval 
z hotela pri rieke do štvordomčeka. 
Nemal som ani rok a bývali sme už v 
Baťovanoch na Rooseveltovej ulici. Cez 
najrušnejšie vojnové udalosti, počas 
Povstania, som s maminou absolvo-
val popod horu pešiu „turistiku“ do 
Bošian, kde starý otec prebudoval 
pivnicu na kryt, aby ochránil svoju 
rodinu. Po návrate do mesta dostali 
rodičia nový dom na Hurbanovej ulici.“
Siahajú práve tam prvé priateľstvá Mila-
na Tomiša?
„Boli sme takou druhou várkou baťov-
ských detí, partiou s Tónom Vlčkom, 
Karolom Hruškom, Milanom Jaďuďom. 
Vyrastali sme spolu a v roku 1946 aj 
začali chodiť do prvej jednotriedky v 
ZDM (Závodný domov mládeže – pozn. 
red.), už nie do Šimonovian, ako naši 
predchodcovia. Otec bol sokol, hlásil sa 
k Tiršovmu športovému hnutiu, hrával 
futbal a akonáhle sa v Partizán-
skom otvorila prvá telocvičňa, 
stala sa mojím druhým domovom. 
Disciplíny športovej gymnastiky sme 
trénovali v partii s  Milanom Plášekom, 
Igorom Nándorym a Igorom Kostkom. 
Na gymnastickej škole dorastu nás vied-
li učitelia Šeffer a Majdan. Prvý z nich 
sa stal neskôr riaditeľom a ja študentom 
jedenásťročnej školy.“
Na otázku, či chlapcom z Partizánskeho 
priniesli gymnastické výkony aj úspechy, 
odpovedá skromne slovami: Trochu, sem-
tam, a pritom už v roku 1954 ako družstvo 
stredoškolákov po prvý raz získali najcen-
nejší titul majstrov Slovenska a bodovali 
aj na náradiach ako jednotlivci. „Podarilo 
sa nám to tri – štyri roky, v roku 1955 
sme boli na prvej celoštátnej spartakiáde 
s osobitnou skladbou pre športové školy. 
Spomínam si na to celkom živo. Potom 
som cvičil ešte jednu spartakiádu, účasť 
na ďalšej som zabezpečoval ako vojak, 
neskôr ako učiteľ so žiakmi zo základ-
nej školy a potom aj s učňami. V roku 
konania prvej spartakiády skončilo 
naše družstvo gymnastov na svojich 
prvých majstrovstvách ČSR až na pät-
nástom mieste. Ale už rok na to ako 
majstri republiky. V individuálnych 
disciplínach som ukoristil majstrovský 
titul v preskoku a bronz v prostných. Me-
dailu preborníka republiky mám doteraz 
odloženú spolu s diplomom, a pamätám 
si aj svoje evidenčné číslo 303. Úspech 
treba pripísať nielen nášmu výbornému 
trénerovi Šefferovi, ale aj chlapcom z 
vysokej školy v Nitre, ktorí mu pomáhali. 
Súperilo nás vtedy osemnásť šesťčlen-
ných družstiev chlapcov a dievčat.“ 

Nemali 
na nás!

Po maturite 
zlákala Mi-

lana Tomiša 
vojenská karié-

ra. Pre ochorenie 
však musel štúdium 

na lekárskej fakulte, 
kde sa vyžadoval stopercent-

ný zdravotný stav, zanechať. Šport bol 
naďalej súčasťou jeho životného štýlu, a 
keď ho volali do učilišťa v Partizánskom 
za telocvikára, rád povedal áno. Diaľkovo 
začal študovať FTVŠ. Na fakultu mal dve-
re otvorené bez prijímačiek už ako maj-
ster republiky, no do dospelosti mu vtedy 
chýbali dva roky. Miesto telocvikára si 
neskôr vymenil s kolegom športovým 
inštruktorom. Zamestnanie aj počas ví-
kendov mu ako slobodnému neprekážalo. 
„V tom čase, v šesťdesiatych rokoch, 
sme s chlapcami a dievčatami v učilišti 
robili všetky športy. Nastupoval som s 
Irčou Popluhárovou a jej manžel Ferko 
bol inštruktorom na ZDM. Hoci sa to 

oficiálne nepriznávalo, uplatňoval 
sa Baťov systém – odrobíš, naučíš 
sa, voľno máš na šport a kultúru. 
Žiadne hluché miesta. Naši zverenci, 
čo bolo v tých rokoch okolo 400 – 500 
učňov, nikdy nepovedali, že sa nudia. 
Pamätám sa na to ako dnes. Stretli sme 
sa jedného dňa v učilišti na dvestojed-
notke. Popluhárovci, Ľubo Martiška, 
Vlado Šútora a ja. Martiška zastupoval 
priemyslovákov, ktorí v známej partii 
Stana Jurigu hrávali českú hádzanú (na 
väčšom ihrisku s jedenástimi hráčmi 
- pozn). A veľmi dobre. Tam sme sa 
dohodli združiť v školskom roku 
1962/63 všetkých hádzanárov a 
hádzanárky, z učilišťa, aj prie-
myslovky, do novozaloženého 
hádzanárskeho oddielu TJ Iskra. 
Získali sme takú silu, že sme zápas v 
rámci stredných škôl málokedy prehrali. 
S mládežou sme makali na povinnej 
telesnej výchove i v mimoučebnom 
športe. Keď sme sa dali dohromady, 
súperi na nás jednoducho nemali,“ 
uzatvára presvedčivo pán Milan dvoj-
ročnú kapitolu športovej kariéry, ktorú 
ukončila opäť ponuka – Potrebujeme 
telocvikára! Tentoraz prišla od Františka 
Sedláka, riaditeľa novej II. ZDŠ. Prijal ju, 
a ako sa neskôr ukázalo, aj so životnou 
výzvou – vybudovať športový areál školy 
v neupravenej jame po starom riečisku, 
meandri rieky Nitry. 

„Volali sme tieto miesta Ostrov. 
Predtým, ako bola zregulovaná rieka, 
člnkovali sme sa k nemu na pltiach a 
korytách. Mali sme krásne detstvo. Celý 
úsek od železničného mosta v Šimonova-
noch až po Žabu bol náš!  
,Toto ti nechal tvoj predchodca Oto 
Majdan,´ ukázal mi riaditeľ náčrt s ih-
riskami. Zobral som pásmo a rozme-
riaval, kreslil podrobnejší  plán. V 
prvom rade som chcel ovál, bežeckú 
dráhu pre atletiku a gymnastiku. To 
je základ pre všetkých, čo chcú robiť šport. 
Vybudovali sme v tej dobe krásnu Siberovu 
dráhu. Podľa autora patentu sa jej povrch 
nalieval zo špeciálnej hmoty namiešanej v 
miešačke z hliny z tehelne, škváry a oleja. 
Keď zatuhol, bol pružný a s minimálnym 
oderom. Ovál má necelých 300 metrov, 
no za každý jeho centimeter sme bojovali 
hádam rok. V jednom oblúku nás totiž 
limitovala záhrada pri telocvični, kde pán 
učiteľ Cisár vyučoval práce na pozemku. 
V strede oválu bolo basketbalové a hádza-
nárske ihrisko, dve volejbalové, doskočisko 
na diaľku, výšku a sektor na vrh guľou.“

„Je to môj pomník“  
Športový areál sa podľa spomienok 
pána Tomiša budoval necelé dva roky. 
O financie sa staral riaditeľ, starosťou 
učiteľa bolo „makať“. A „makali“ aj deti. 
Vraj museli, nie ako dnes... 
„Mali sme veľmi dobrý výbor ZRPŠ. Vždy 
som mal vlastne šťastie na veľmi dobrý 
kolektív ľudí, v ktorom som sa ocitol. 
Nedávno na stretávke s mojimi prvými 
deviatakmi sme spomínali aj na to, ako 
sa vtedy sťažovali – My sa tu narobíme a 
ani to neužijeme. Ja im na to – Celý život 
budete robiť, a málokedy užijete plody 
svojej práce! Ďalšia partia mojich žiakov, 
medzi nimi napríklad Benáková, Pivarči, 
si už športový areál užila. Na brigádach 
sme sa zišli ráno o siedmej a odchádzali 
sme o siedmej večer. Medzitým bolo, 
samozrejme, vyučovanie. Žiaci robili 
všetko, čo bolo treba. Behali s fúrikmi, 
lopatami... Oplatilo sa im drieť aj cvičiť. 
Hneď prvý Memoriál Rudolfa Jašíka vy-
hrali. Dnes sa súťaží už len v atletike, ale 
vtedy aj vo volejbale, basketbale, hádza-
nej a dokonca štyroch či piatich ročníkov 
sa zúčastnili aj školáci od Zlína.
Srdiečko mi hovorí – je to tvoj 
pomník. Sám by som ale houby 
urobil. Pomník stojí aj zásluhou 
pracovitých detí. Rok nato prišli na 
druhú zédeešku Janko Chochula, Stano 
Škoda, Pišta Hamara, a tiež sa dali na-

motať na šport. Boli sme mladí, nadšení, 
takí rozbehnutí. A bolo to pekné...
Tri ročníky som bol tajomníkom – orga-
nizátorom memoriálu a hneď na prvom 
ročníku sa objavila kopa športových 
talentov. Družstvá chlapcov a dievčat z 
našej školy sa presadzovali v mnohých 
disciplínach. Tri roky ťahali v krajskej 
súťaži, dvakrát boli druhí na majstrov-
stvách Slovenska. Z jednotlivcov sme 
mali jeden rok v atletických disciplínach 
až sedem majstrov Slovenska!“ Keď sa 
pýtam, či Milan Tomiš sleduje úspechy 
dnešných mladých atlétok z Partizánske-
ho, spontánne odpovedá: „Ježišmária, 
to sú moje srdcovky! V zime sa dokonca 
spolu stretávame v posilňovni.“ 

Stále s deťmi
A aby toho nebolo málo, znovu prišiel 
befel, tentoraz od Šaňa Hulmana - Ja 
ťa potrebujem tu, v učilišti! Milan 
Tomiš sa opäť cítil ako ryba vo vode. V 
práci so študentami a v ich zapájaní do 
športovania, do veľkého balíka súťaží 
nielen v rámci učilišťa, ale aj v rámci 
VHJ OGAKO, či v rámci ministerstva 
priemyslu. Sami organizovali nespo-
četné množstvo súťaží, aj celoštátne 
turnaje,  branné preteky. „Bol som vo 
výhode, že som mal kontakty vyplýva-
júce z členstva v celoštátnom výbore 
pre učňovskú mládež a z nej plynuli aj 
výhody pre decká. Zúčastňovali sa let-
ných aj zimných olympiád, o úspechoch 
som dopisoval do Športu. Keď sa dnes 
stretneme a rozprávame sa, už ako 
jedna kategória dôchodcov, máme 
na čo spomínať...“ 
V roku 1993 pri šetrení v učilišti sa zru-
šila aj funkcia športového inštruktora. V 
tom čase Milan Tomiš natrafil na inzerát, 
že Detský domov vo Veľkých Uherciach 
hľadá vychovávateľa. 
„Riaditeľka ma prijala s prekvapením a 
slovami, že som prvý muž, čo sa uchá-
dza o túto prácu. Bola to pekná robota 
s deťmi a v mnohom pomohla aj mne 
pri strate manželky. V priebehu dvoch 
rokov začali chodiť deti po pretekoch. 
Ako sme ich tam mali dvadsať, všetci 
najskôr športovať museli, a potom už aj 
chceli. Povzbudzovali ich víťazstvá, titu-
ly, dokonca aj majstrov Slovenska, výle-
ty, lyžiarske zájazdy. Šťastie som mal 
znovu na dobrý kolektív. Rovnako 
tak na deti, s ktorými dodnes udr-
žiavam kontakty. Mnohí získali 
maturity, vysokoškolské diplomy, 
vynikajúce pracovné pozície. V 
mojej „rodine“ dosiahli na vysvedčení 
priemer 1,7. Po siedmich rokoch som sa 
stal dôchodcom, ale ďalších 5 - 6 som 
ešte v domove vypomáhal. Všetky deti 
dostali odo mňa fotoalbumy. Rokmi 
ich ale postrácali, takže kompletné sú 
už len u mňa a keď prídu na návštevu, 
pýtajú si ich ako prvé,“ hovorí o deťoch, 
ktoré sa aj vďaka náhradným láskavým 
rodičom vo svete nestratili.

Šport, baťovci, petang
Tri dni v týždni – v utorok, štvrtok 
a nedeľu má ustálená partia okolo 
Vinca Kročku vyhradené so železnou 
pravidelnosťou na posilňovňu. Milana 
Tomiša, športovca telom aj duchom si 
preto vybrali v regionálnej organizácii 
JDS za športového referenta, a vzápätí 
do rovnakej funkcie aj baťovci v Klube 
ABŠ. Do organizovania olympiády 
dôchodcov naskočil ako tajomník od 
štvrtého ročníka. Po tohtoročnom desia-
tom odovzdáva veslo svojej nástupkyni 

Valérii Surovičovej. Pred piatimi rokmi 
sa dal nahovoriť aj za vedúceho družstva 
na krajské preteky JDS. Tímu, ktorý 
dal dohromady, sa až trikrát podarilo 
získať hlavnú trofej. On osobne štyrikrát 
reprezentoval kraj na majstrovstvách 
Slovenska a má z nich celkom slušnú 
zbierku kovov. Vlani si z Bratislavy 
priniesol striebro vo vrhu guľou a to mu 
už doma cinkala strieborná a bronzová 
medaila i medaila za majstra Slovenska 
v petangu. Šestica Partizánčanov, 
vrátane Milana Tomiša sa kvalifiko-
vali na 18. ročník medzinárodných 
majstrovstiev Slovenska seniorov, 
ktoré sa začínajú 11. augusta v Nitre. 
História petangu sa začala písať v Parti-
zánskom pred piatimi rokmi...
„Keď sme šli s baťovcami na opekačku 
do prírody, menej zdatným turistom 
som ponúkol petang. Nenáročná 
hra v hádzaní gulí, ako sme pri 
nej mohli pozorovať seniorov v 
prímorských letoviskách, našich 
ľudí doslova pobláznila. Potom už 
nechýbala ani na jednom  výlete. Na 
Rade starších som sa odvážil poprosiť 
primátora o pomoc pri budovaní ihris-
ka v parku pri tržnici. Pre myšlienku sa 
nadchol a zakrátko bola zrealizovaná. 
Tento rok sa ihrisko zväčšilo a stretá-
vajú sa na ňom už v druhom ročníku 
nielen účastníci petangovej ligy, ale aj 
ďalších jednorazových i dlhodobejších 
súťaží. V tomto mesiaci odštartujeme 
Memoriál J. A. Baťu, výhradne pre 
baťovcov z Klubu ABŠ. Založili sme už 
aj Petang klub. Má svoje logo, výbor 
a prezidenta v mojej osobe. Nezabudli 
sme ani na dresy a preukazy, ktorých 
držiteľmi je zatiaľ 30 členov. Našou 
ambíciou je poriadať turnaje aj pre 
väčší okruh záujemcov. Napĺňa ma 
radosť  zo všetkého, z čoho majú radosť 
aj ostatní.“ 
Popri všetkých aktivitách nemôžeme 
nespomenúť predsedovanie Milana 
Tomiša v Klube absolventov Baťovej 
školy práce v Partizánskom. Sympa-
tizuje s myšlienkami Tomáša a Jana Baťu 
a pri generačnej výmene funkcionárov mu 
priatelia z klubu ako aktívnemu členovi 
prejavili pred rokom túto veľkú dôveru. 
Pri starnutí členov, nie je existencia klubu 
ohrozená?
„Starí baťovci nás zákonite opúšťajú, no 
na ich miesta prichádzajú noví členovia. 
V tomto roku desiati a nie výhradne z 
radov dôchodcov. O existenciu klubu 
nemám obavy. Je to životaschopný 
organizmus, ktorý má neustále nové 
impulzy do svojej činnosti. Spomeniem 
napríklad spoluprácu s obchodnou 
akadémiou v predmete aplikovaná eko-
nómia, kde sme zapojení do správnych 
rád cvičných firiem. Vlani nás zahrnuli 
do projektu Život nie je zebra, ktorý 
je dielom trenčianskej Univerzity A. 
Dubčeka a Baťovej univerzity Zlín. Panel 
propagujúci Klub ABŠ bol súčasťou pu-
tovnej výstavy, spojenej s prednáškami 
v Zlínskom kraji a následne v Trenčíne. 
Výbornú konferenciu Po stopách Baťu 
pripravili študenti Obchodnej akadémie 
z Prievidze. Náš klub na nej zastupovali 
štyria prednášatelia. Objavili sme sa aj 
v internetových novinách – Spropaguj-
me Slovensko. Takýmto smerom chceme 
pokračovať a hlavne prostredníctvom 
základných, stredných, ale aj 
vysokých škôl oživovať baťovské 
tradície a históriu.“ 
 Magda Babčanová
 Foto: archív M. Tomiša

Je trištvrte na život
Príliš skromný na vyzdvihovanie svojich zásluh, dlho sa bránil tomu, aby sme zalistovali v knihe jeho života. Dve jubileá ale pred-

sa nalomili Milana Tomiša, že sme sa v horúci júlový deň osviežili citronádou, no hlavne peknými spomienkami. A tie jubileá? 
Polstoročie od vybudovania športovísk v areáli ZŠ na Obuvníckej ulici v Partizánskom, dnes ZŠ Rudolfa Jašíka, a to druhé je 

jeho životná sedemdesiatpäťka! Klame však telom. Postava a chôdza ako na strune prezrádza bývalého gymnastu.

S jubilantom Milanom Tomišom

Gymnasti z Jedenásťročnej strednej školy v Partizánskom – zľava Turček, Kost-
ka, Plášek, Tomiš, Nándory

Milan 
Tomiš má 75 rokov, 

je otcom troch detí, starým 
otcom piatich vnúčat, a teší sa 

aj z dvojnásobného titulu prasta-
rý otec. Okrem športu sa celý život 

venuje záhradke a posledné roky pre-
padol aj počítaču a informačných tech-

nológiám. Ručička hodín jeho života 
síce ukazuje trištvrte na pomyselnom 

ciferníku, no svojou neúnavnosťou 
presviedča okolie, že vek je 

skutočne iba číslo.
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1. FK Spartak Bánovce nad Bebravou 823,62 146,67 133,33 154,29 133,33 256,00
2. FC Baník HN Prievidza & Handlová 710,66 173,33 261,33 184,00 92,00 -
3. FK Junior Kanianka 517,34 80,00 138,67 96,00 96,00 106,67
4. FK Tempo Partizánske 488,00 96,00 128,00 88,00 106,67 69,33
5. ŠK Slovan Šimonovany - Partizánske 467,42 120,00 141,33 75,71 74,67 55,71
6. OFK Bošany 422,67 52,00 96,00 106,67 74,67 93,33
7. TJ Družstevník Malá Čausa 351,81 58,67 77,33 65,71 78,67 71,43
8. OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom 341,33 37,33 66,67 101,33 74,67 61,33
9. TJ Nový Život Veľké Uherce 330,76 81,33 69,33 70,00 58,67 51,43
10. ŠK Vegum Dolné Vestenice 309,33 13,33 37,33 82,67 90,67 85,33
11. TJ Partizán Cigeľ 284,39 56,00 72,00 61,43 50,67 44,29
12. TJ Slovan Zemianske Kostoľany 264,85 44,00 58,67 47,14 69,33 45,71
13. MTJ Nitrianske Pravno 264,67 36,67 22,67 69,33 80,00 56,00
14. TJ Tatran Kamenec pod Vtáčnikom 224,00 30,00 49,33 51,43 54,67 38,57
15. MFK Nováky 220,00 5,38 14,62 - 85,33 114,67
16. TJ Tatran Uhrovec 196,52 64,00 48,57 31,33 23,33 29,29
17. FK Skačany 155,10 35,33 32,86 28,67 24,67 33,57
18. OŠK Veľký Klíž 148,49 32,67 23,58 32,67 36,00 23,57
19. TJ Baník Sebedražie 147,59 24,00 25,00 30,67 46,00 21,92
20. OŠK Chynorany 145,49 36,00 32,86 22,67 24,67 29,29
21. TJ Družstevník Opatovce nad Nitrou 142,18 30,67 25,71 25,33 23,33 37,14
22. TJ Priehrada Nitrianske Rudno 141,86 31,33 27,86 26,00 26,67 30,00
23. MTJ Pravenec 135,24 21,15 22,86 23,33 29,33 38,57
24. TJ Slovan Oslany 130,43 14,00 24,00 31,43 36,00 25,00
25. OFK Nedanovce 129,74 - - 49,33 57,33 23,08
26. FK Veľké Bielice 129,01 28,67 26,43 22,67 32,67 18,57
27. TJ Dúbrava Rudnianska Lehota 125,01 30,67 33,57 25,77 18,85 16,15
28. OFK Dežerice 121,89 29,33 24,29 29,33 21,25 17,69
29. TJ Družstevník Diviacka Nová Ves 121,30 20,77 21,43 32,67 20,00 26,43
30. FK Hajskala Ráztočno 115,19 13,85 22,86 26,67 24,67 27,14
31. TJ Družstevník Lazany 112,57 - 25,33 38,00 20,67 28,57
32. TJ Partizán Malinová 109,06 20,38 22,14 30,00 21,92 14,62
33. TJ Malá Hradná 107,86 40,00 25,00 19,62 14,67 8,57
34. TJ Slovan Nitrianske Sučany 105,30 24,62 18,75 24,62 20,00 17,31
35. TJ Družstevník Dolné Naštice 104,18 18,00 27,14 23,85 17,50 17,69
36. TJ Sokol Biskupice 90,52 19,23 23,46 16,54 16,67 14,62
37. TJ pri ŠM Dvorec 86,32 19,62 17,69 17,31 18,75 12,95
38. FK Diviaky nad Nitricou 81,33 6,33 22,31 10,77 21,54 20,38
39. TJ Družstevník Nadlice 78,26 18,46 17,69 19,23 12,50 10,38
40. TJ Partizán Brezolupy 77,83 18,08 13,08 13,46 16,67 16,54
41. TJ Tatran Tužina 77,68 11,92 11,92 17,69 16,15 20,00
42. FC Baník HN Prievidza & Handlová "B" 76,22 24,67 26,92 12,75 11,88 -
43. TJ VPS Hradec 74,61 17,69 11,92 17,31 18,46 9,23
44. TJ Sokol Pravotice 72,15 15,38 14,62 16,92 13,41 11,82
45. TJ Dynamo Bystričany 67,33 8,85 10,38 4,67 22,00 21,43
46. FK Kľak Kľačno 64,23 16,92 19,23 9,23 9,62 9,23
47. FK Bojnice 63,00 8,00 10,00 13,85 12,69 18,46
48. TJ Štart Krištáľ Valaská Belá 61,93 13,75 9,62 15,77 13,75 9,04
49. ŠKF Baník Handlová 60,00 - - - - 60,00
50. ŠK Podhoran Krásna Ves 59,71 14,62 15,38 10,00 11,25 8,46
51. TJ Partizán Miezgovce 58,59 10,77 15,00 11,92 12,95 7,95
52. TJ Slávia Chrenovec - Brusno 58,45 10,38 10,00 17,69 11,92 8,46
53. TJ Sokol Zlatníky 57,25 9,62 10,77 10,77 14,17 11,92

54. TJ Magura Poruba 56,15 11,15 15,38 7,31 10,00 12,31
55. TJ Družstevník Kolačno 51,79 11,25 10,23 17,31 13,00 -
56. TJ Rybany 50,77 11,92 6,15 8,85 10,00 13,85
57. TJ Družstevník Koš 49,54 10,77 12,19 12,00 9,58 5,00
58. TJ AC Žabokreky nad Nitrou 45,28 11,15 12,05 8,33 7,75 6,00
59. TJ Družstevník Horná Ves 44,44 8,08 14,23 11,46 3,75 6,92
60. TJ Slovan MNV Čavoj 44,12 4,50 9,62 10,00 9,23 10,77
61. OFK Klátova Nová Ves 43,97 10,83 4,09 8,13 9,17 11,75
62. TJ Ostratice 43,13 12,69 12,69 10,00 5,25 2,50
63. TJ Slovan Veľké Kršteňany 43,03 5,83 8,41 8,54 10,75 9,50
64. FK 956 52 Podlužany 42,45 13,33 9,55 6,11 5,00 8,46
65. ŠK Čereňany 42,45 11,33 10,31 7,75 7,29 5,77
66. TJ Športklub Liešťany 42,12 7,50 8,08 7,69 7,31 11,54
67. TJ Veľké Hoste 41,93 8,61 5,45 10,83 7,95 9,09
68. FK Prusy 41,67 5,00 9,77 6,67 8,18 12,05
69. TJ Družba Livinské Opatovce 40,57 7,92 4,23 6,92 9,58 11,92
70. OFK Tatran Hradište 40,07 5,42 7,05 5,77 10,83 11,00
71. TJ Družstevník Ruskovce 39,88 6,39 4,32 - 14,17 15,00
72. TJ Veľké Držkovce 39,65 9,17 8,41 8,89 6,59 6,59
73. TJ Družstevník Nedožery - Brezany 38,83 10,75 9,06 8,25 3,46 7,31
74. OFK Krásno 38,14 9,38 7,05 8,96 8,25 4,50
75. TJ Baník Haláčovce - Otrhánky 37,45 - 8,08 12,78 11,36 5,23
76. MFK Nováky "B" 37,30 - - 10,38 12,69 14,23
77. FK Tempo Partizánske "B" Brodzany 35,93 9,38 7,05 8,75 10,75 -
78. TJ Priehrada Nitrianske Rudno "B" Temeš 33,78 4,83 6,25 10,25 7,29 5,16
79. TJ Nedašovce 33,33 6,94 8,18 6,39 5,00 6,82
80. TJ Slovan Podhradie 33,11 - 10,63 5,77 12,29 4,42
81. OŠK Pečeňany 32,06 21,15 10,91 - - -
82. TJ Slovan Návojovce 31,32 8,13 8,86 5,83 3,50 5,00
83. OŠK Malé Kršteňany 30,60 6,67 7,05 5,63 4,25 7,00
84. TJ Iskra Radobica 28,86 7,08 5,45 5,25 3,96 7,12
85. TJ Družstevník Nitrica 28,45 4,00 6,25 2,75 8,33 7,12
86. ŠK Malé Uherce 28,05 2,29 6,59 2,92 6,00 10,25
87. TJ Sokol Šišov 24,38 7,22 5,45 4,44 5,45 1,82
88. TJ Slovan Kostolná Ves 23,63 6,50 3,75 2,50 6,46 4,42
89. TJ Družstevník Diviaky nad Nitricou 22,79 - - 9,00 6,67 7,12
90. TJ Družstevník Kšinná 20,74 7,22 3,64 3,06 5,00 1,82
91. OFK Dežerice "B" 20,51 10,28 10,23 - - -
92. TJ Družstevník Žitná-Radiša 19,82 1,94 4,32 8,33 2,05 3,18
93. TJ Nový Život Veľké Uherce "B" – Pažiť 17,75 - - 3,75 4,50 9,50
94. TJ Družstevník Horné Naštice 17,20 1,11 4,09 4,72 3,64 3,64
95. MTJ Veľká Čausa 15,81 - 1,56 5,25 4,58 4,42
96. TJ Slovan Brodzany 12,69 - - - - 12,69
97. PFK - OV Horné Ozorovce 11,15 - - - - 11,15
98. FK Veľká Lehôtka 10,90 1,50 5,94 3,25 0,21 -
99. TJ Družstevník Malá Čausa "B" – Veľká Čausa 9,00 9,00 - - - -
100. TJ Pažiť 8,33 8,33 - - - -
101. ŠKF Baník Handlová "B" 7,88 - - - - 7,88
102. TJ Slovan Malé Bielice 7,39 0,83 2,27 2,29 - 2,00
103. OFK Nedanovce "B" 6,67 - - 6,67 - -
104. OFK Baník Lehota p/ Vt. "B" – Podhradie 6,50 6,50 - - - -
105. TJ Partizán Malinová "B" 6,15 - - - - 6,15
106. FK Mesto Prievidza 2,71 - - - 2,71 -

  1. kolo – 9.8. o 14.30 h
Žabokreky n/N. – Prievidza&H. B
Pravenec – Čereňany             
Veľké Bielice – Šimonovany                         
Chrenovec-Brusno – Poruba                             
Uhrovec – Sebedražie                          
Skačany – Liešťany                            
Veľké Uherce – Nitr. Pravno                  

  2. kolo – 16.8. o 14.30 h
Prievidza&H. B – Nitr. Pravno                   
Liešťany – Veľké Uherce                       
Sebedražie – Skačany                             
Poruba – Uhrovec                              
Šimonovany – Chrenovec-B.
Čereňany – Veľké Bielice                       
Žabokreky n/N. – Pravenec                          

  3. kolo – 23.8. o 14.30 h
Pravenec – Prievidza&H. B                             
Veľké Bielice – Žabokreky  n/N.                      
Chrenovec-Brusno – Čereňany               
Uhrovec – Šimonovany                           
Skačany – Poruba                               
Veľké Uherce – Sebedražie                           
Nitrianske Pravno – Liešťany                             

  4. kolo – 30.8. o 14.30 h
Prievidza&H. B – Liešťany                             
Sebedražie – Nitr. Pravno                   
Poruba – Veľké Uherce                        
Šimonovany – Skačany                              
Čereňany – Uhrovec                              
Žabokreky n/N. – Chrenovec-B.
Pravenec – Veľké Bielice                       

  5. kolo – 6.9. o 13.30 h
Veľké Bielice – Čereňany                             
Chrenovec-Brusno – Pravenec                             
Uhrovec – Žabokreky n/N.                      
Skačany – Prievidza&H. B                
Veľké Uherce – Šimonovany                           
Nitrianske Pravno – Poruba                               
Liešťany – Sebedražie                           

   6. kolo – 13.9. o 13.30 h
Prievidza&H. B – Sebedražie                           
Poruba – Liešťany                           
Šimonovany – Nitr. Pravno                  
Čereňany – Veľké Uherce                        
Žabokreky n/N. – Skačany                             
Pravenec – Uhrovec                             
Veľké Bielice – Chrenovec-B.

  7. kolo – 20.9. o 13. h
Chrenovec-B. – Prievidza&H. B                            
Uhrovec – Veľké Bielice                      
Skačany – Pravenec                             
Veľké Uherce – Žabokreky n/N.                      
Nitrianske Pravno – Čereňany               
Liešťany – Šimonovany                           
Sebedražie – Poruba                               

  8. kolo – 27.9. o 13. h
Prievidza&H. B – Poruba                               
Šimonovany – Sebedražie                           
Čereňany – Liešťany                             
Žabokreky n/N. – Nitr. Pravno                   
Pravenec – Veľké Uherce                        
Veľké Bielice – Skačany                              
Chrenovec-Brusno – Uhrovec                              

  9. kolo – 4.10. o 12. h
Uhrovec – Prievidza&H. B                             
Skačany – Chrenovec-B.
Veľké Uherce – Veľké Bielice                       
Nitr. Pravno – Pravenec                             
Liešťany – Žabokreky n/N.                      
Sebedražie – Čereňany              
Poruba – Šimonovany                           

 10. kolo – 11.10. o 12. h
Prievidza&H. B – Šimonovany                           
Čereňany – Poruba                               
Žabokreky n/N. – Sebedražie                          
Pravenec – Liešťany                             
Veľké Bielice – Nitr. Pravno                   
Chrenovec-B. – Veľké Uherce                        
Uhrovec – Skačany                    

 11. kolo – 18.10. o 11.30 h
Skačany – Prievidza&H. B                            
Veľké Uherce – Uhrovec                              
Nitr. Pravno – Chrenovec-B.
Liešťany – Veľké Bielice                       
Sebedražie – Pravenec                             
Poruba – Žabokreky n/N.                      
Šimonovany – Čereňany                

 12. kolo – 25.10. o 11.30 h
Prievidza&H. B – Čereňany                 
Žabokreky n/N. – Šimonovany                           
Pravenec – Poruba                               
Veľké Bielice – Sebedražie                           
Chrenovec-Brusno – Liešťany                             
Uhrovec – Nitrianske Pravno                   
Skačany – Veľké Uherce                        

 13. kolo – 1.11. o 11. h
Veľké Uherce – Prievidza&H. B                            
Nitrianske Pravno – Skačany                             
Liešťany – Uhrovec                              
Sebedražie – Chrenovec-B.
Poruba – Veľké Bielice                       
Šimonovany – Pravenec                             
Čereňany – Žabokreky n/N.                      

SCHVÁLENÉ VÝNIMKY MFS: 
Chrenovec-Brusno – sobo-
ta ÚHČ, Nitrianske Pravno 
– sobota ÚHČ, Veľké Bie-
lice – sobota o 14. h, Ža-
bokreky nad Nitrou – so-
bota o 15. h, Veľké Uherce 
– sobota ÚHČ mužov, Lieš-
ťany – sobota ÚHČ mužov, 
Poruba - 15 minút pred 
ÚHČ (Poruba – Veľké Uher-
ce 29.8. v sobotu o 14.15 
h), Šimonovany – nedeľa 
10. h, Prievidza&Handlo-
vá B – domáce stretnutia v 
Handlovej.

VI. LIGA – MAJSTROVSTVO OBLASTI PRIEVIDZA – DORAST 
JESENNÁ ČASŤ ROČNÍKA 2015/2016

  1. kolo – 9.8. o 17. h
Liv. Opatovce – Malé Bielice                   
Nedanovce – Radobica                          
Pažiť – Malé Uherce                       
Krásno – Malé Kršteňany                     
Návojovce – Hradište                            
Klátova N. Ves – V. Kršteňany                   
Brodzany – voľno 

  2. kolo – 16.8. o 17. h
Malé Bielice – Veľké Kršteňany                    
Hradište – Klátova Nová Ves                   
Malé Kršteňany – Návojovce                           
Brodzany – Krásno                              
Radobica – Pažiť                               
Liv. Opatovce – Nedanovce                           
Malé Uherce – voľno                                

  3. kolo – 23.8. o 17. h
Nedanovce – Malé Bielice                       
Pažiť – Livinské Opatovce                  
Krásno – Malé Uherce                         
Návojovce – Brodzany            
Klátova N. Ves – M. Kršteňany                     
Veľké Kršteňany – Hradište                            
Radobica – voľno                           

  4. kolo – 30.8. o 17. h
Malé Bielice – Hradište                            
M. Kršteňany – V. Kršteňany                    
Brodzany – Klátova N. Ves                   
Malé Uherce – Návojovce                          
Radobica – Krásno                             
Nedanovce – Pažiť                              
Livinské Opatovce – voľno

  5. kolo – 6.9. o 16. h
Pažiť – Malé Bielice                       
Krásno – Livinské Opatovce                 
Návojovce – Radobica                            
Klátova N. Ves – Malé Uherce                        
Veľké Kršteňany – Brodzany            
Hradište – Malé Kršteňany                    
Nedanovce – voľno                        

  6. kolo – 13.9. o 16. h
Malé Bielice – Malé Kršteňany                      
Brodzany – Hradište                            
Malé Uherce – Veľké Kršteňany                     
Radobica – Klátova N. Ves                   
Livinské Opatovce – Návojovce
Nedanovce – Krásno                             
Pažiť – voľno

  7. kolo – 20.9. o 15.30 h
Krásno – Pažiť                               
Návojovce – Nedanovce                           
Klátova N. Ves – Liv. Opatovce                  
Veľké Kršteňany – Radobica                            
Hradište – Malé Uherce                        
Malé Kršteňany – Brodzany             
Malé Bielice – voľno                       

  8. kolo – 27.9. o 15.30 h
Malé Bielice – Brodzany             
Malé Uherce – Malé Kršteňany                     
Radobica – Hradište                            
L. Opatovce – Veľké Kršteňany                    
Nedanovce – Klátova N. Ves                   
Pažiť – Návojovce                          
Krásno – voľno                             

  9. kolo – 4.10. o 14.30 h
Krásno – Malé Bielice                       
Klátova Nová Ves – Pažiť                               
Veľké Kršteňany – Nedanovce                        
Hradište – Livinské Opatovce               
Malé Kršteňany – Radobica                         
Brodzany – Malé Uherce                      
Návojovce – voľno

 10. kolo – 11.10. o 14.30 h
Malé Bielice – Malé Uherce                     
Radobica – Brodzany            
L. Opatovce – Malé Kršteňany                   
Nedanovce – Hradište                          
Pažiť – Veľké Kršteňany                   
Krásno – Návojovce                         
Klátova Nová Ves – voľno                 

 11. kolo – 18.10. o 14. h
Návojovce – Malé Bielice                      
Klátova Nová Ves – Krásno                             
Hradište – Pažiť                             
Malé Kršteňany – Nedanovce                           
Brodzany – Liv. Opatovce                  
Malé Uherce – Radobica                            
Veľké Kršteňany – voľno

 12. kolo – 25.10. o 14. h
Malé Bielice – Radobica                            
Liv. Opatovce – Malé Uherce                       
Nedanovce – Brodzany            
Pažiť – Malé Kršteňany                     
Krásno – Veľké Kršteňany                   
Návojovce – Klátova N. Ves                   
Hradište – voľno                            

 13. kolo – 1.11. o 13.30 h
Klátova N. Ves – Malé Bielice                      
Veľké Kršteňany – Návojovce                           
Hradište – Krásno                             
Brodzany – Pažiť                             
Malé Uherce – Nedanovce                          
Radobica – Livinské Opatovce                
Malé Kršteňany – voľno

SCHVÁLENÉ VÝNIMKY MFS: 
Nedanovce – sobota ÚHČ, 
Malé Uherce – sobota ÚHČ, 
Malé Bielice – sobota ÚHČ, 
Pažiť – sobota ÚHČ, Návo-
jovce – nedeľa o 11. h, Klá-
tova Nová Ves – nedeľa o 
11. h, Partizánske B-Bro-
dzany – v Brodzanoch.

VIII. FUTBALOVÁ LIGA – II. TRIEDA MO PARTIZÁNSKE – DOSPELÍ 
JESENNÁ ČASŤ SÚŤAŽNÉHO ROČNÍKA 2015/2016

V prvý júlový deň uzrel svetlo sveta rebríček družstiev dospelých spadajúcich pod Oblastný futbalový zväz Prievidza. S číslami sa pohral a poradie tímov zostavil Martin Marko, ktorý je štatistikom FC Baník HN 
Prievidza & Handlová. „Rebríček je zostavený z konečných tabuliek súťaží za posledných päť sezón. Keďže jednotlivé ligy nemajú rovnaký počet zápasov, základom pre výpočet za jednotlivé sezó-
ny je počet získaných bodov vydelený počtom odohratých zápasov. Výsledné podiely sú vynásobené koeficientom jednotlivých súťaží. Konečný výsledok dáva súčet takto dosiahnutých bodov za 
jednotlivé sezóny,“ vysvetlil kritériá zostavenia rebríčka Martin Marko. V prvom vydaní rebríčka boli započítané umiestnenia mužstiev v sezónach 2010/2011 až 2014/2015. V rebríčku sa nachádza 106 mužstiev 
z 95 klubov. Najlepším spomedzi nich je Spartak Bánovce nad Bebravou. Ako prezradil Martin Marko, v súčasnosti pracuje na historickom rebríčku tímov dospelých, zostaveného na základe umiestnení v súťa-
žiach za posledných desať rokov.

Bánovský Spartak najlepším tímom ObFZ Prievidza

Koeficient jednotlivých súťaží: 8. liga – 5, 7. liga – 10, 6. liga – 20, 5. liga – 40, 4. liga – 80, 3. liga – 160, 2. liga – 320, 1. liga – 640.

Slovan do novej sezóny s novým brankárskym tandemom
Futbalisti družstva dospelých ŠK Slovan Ši-
monovany patrili v posledných dvoch rokoch 
k popredným družstvám IV. ligy Severozápad. 
V reorganizačnom ročníku 2013/2014 obsa-
dili s 53 bodmi štvrté miesto, kým v uplynulej 
sezóne skončili na šiestej priečke so 45 bod-
mi. V hierarchii slovenských súťaží v originál 
IV. lige to bolo historicky najlepšie umiest-
nenie pre Slovan. Nielen na túto tému sme 
pred začiatkom nového súťažného ročníka 
2015/2016, ktorý odštartuje 8. augusta, adre-
sovali otázky prezidentovi ŠK Slovan Šimono-
vany Petrovi Hudokovi (na foto).

? Hodnotenie 
vystúpenia 

celku dospelých v 
uplynulom ročníku 
bolo s najväčšou 
pravdepodobnosťou 
opäť príjemné. Ako 
znelo? 
„Po nie veľmi vyda-
renom vstupe do 

súťaže sme našli nakoniec správny rytmus, 
mužstvo sa po výhre v Kanianke zomklo, 
ukázalo svoju pravú tvár a jeseň sme dohrá-
vali vo veľkom štýle. Dôležité bolo ustáť na 
jeseň predovšetkým tlak okolia, keď viace-
rí samozvaní ,futbalový odborníci ' nám ra-
dili zmenu na trénerských postoch. Výbor 
sa však jasne postavil za celý realizačný 
tím, čo sa neskôr ukázalo ako správne roz-
hodnutie. Jeho výsledkom bolo po skonče-
ní súťažného ročníka historicky najlepšie 
umiestnenie mužov ŠK Slovan Šimonovany 
v slovenských súťažiach.“

? Do Slovana prichádza dvojica nových 
brankárov. Znamená to, že s dvojicou 

Ľuboš Bohunský starší a Martin Gašparík už 
nepočítate?

„K otázke riešenia brankárske-
ho postu sme pristúpili s veľ-
kou vážnosťou už koncom mi-
nulej sezóny. Bolo nám avizo-
vané, že Ľuboš Bohunský star-
ší chce ukončiť svoju hráčsku 
kariéru a Martin Gašparík mal 
zdravotné problémy s rukou, 
ale hlavne bol pracovne vyťaže-
ný, čo bolo príčinou jeho neúčasti 
v tréningovom procese i v niektorých 
majstrovských zápasoch. Klub musel na 
vzniknutú situáciu reagovať, Martin tak 
dostal od nás súhlas na možné hosťova-
nie, prípadne prestup do iného klubu. 
Dnes už s určitosťou môžeme oznámiť, že 
brankárskou dvojicou pre nasledujúcu se-
zónu bude Jaroslav Gramblička a Jerguš 
Prec. Gramblička k nám prichádza z Prie-
vidze na prestup, čo je vzhľadom na jeho 
vek pre všetkých našich priaznivcov vý-
borná správa. Je to skúsený gólman, kto-
rý výborne zapadol do kolektívu a s viace-
rými chlapcami v minulosti už pôsobil. Čo 
sa týka Preca, prichádza k nám na hosťo-
vanie s Veľkých Uheriec. Myslím si, že je to 
pre nás ideálna brankárska dvojica. Máme 
prísľub od Ľuboša Bohunského staršieho, 
že môžeme s ním počítať na poste tréne-
ra brankárov, kde využijeme jeho bohaté 
skúsenosti.“

? Fanúšikovia pravdepodobne očaká-
vali, že po predchádzajúcich peripeti-

ách ohľadom prestupu v zimnej prestávke sa 
medzi žrďami Slovana objaví Ľuboš Bohun-
ský mladší. S ním ste nepočítali?
„Šimonoviansky fanúšik je náročný, ale 
nikdy nezasahuje do formovania futbalo-
vého kádra. Na tento atribút máme veľmi 
dobre fungujúci výbor a trénerov. Nakoľ-
ko Jaroslav Gramblička už koncom uply-

nulej sezóny prejavil záujem 
chytať za Šimonovany, otázku 
možného príchodu Ľuboša Bo-
hunského mladšieho sme ne-
museli ani otvárať a táto ka-
pitola je pre náš klub už dáv-
no uzavretá. Navyše, Ľuboš sa 

rozhodol pokračovať v hráčskej 
kariére na Morave a my mu praje-

me veľa úspechov. Aj nový prestu-
pový poriadok pomáha v značnej mie-

re hráčom, aby neboli vazalmi svojich klu-
bov a keď vidia hráči seriózneho partnera 
aj na druhej strane stola, nemajú príčinu 
z klubu odchádzať. Prostredie sa vyčistí a 
špekulantom odzvonilo. My sme v klube v 
pokoji vyčkali na záver sezóny, aby sa Ja-
roslav Gramblička mohol sústrediť na pos-
tup doterajšieho jeho klubu Prievidze do 
tretej ligy, čo sa aj naplnilo a následne sme 
zrealizovali jeho prianie hrať za náš klub.“

? Slovan vstupuje do nového ročníka 
vždy len s najvyššími cieľmi. S najväč-

šou pravdepodobnosťou nebude tomu ani 
teraz inak...
„Samozrejme! Všetku túto prácu však ne-
robíme preto, aby sme sa vo výbore zvi-
diteľnili, ale pre našich fanúšikov a hlav-
ne pre šimonoviansky futbal. Latku sme 
si všetci nastavili vysoko a neradi by sme 
skĺzli z pozícií, na ktorých sme sa nachádza-
li minulý súťažný ročník. Fanúšikovia chcú 
chodiť na dobrý futbal a sponzori chcú ví-
ťazstvá. Preto naše ciele sú aj tentoraz vyso-
ké a urobíme všetko preto, aby sa do Šimo-
novian oplatilo chodiť na futbal.“

Posuny v hráčskom kádri ŠK Slovan 
Dôležitým krokom bola stabilizácia kádra Slo-
vana pre novú súťažnú sezónu. Šimonovian-
ski funkcionári výrazne posilnili post medzi 

tromi žrďami, kde z klubu Prievidza & Handlo-
vá prišiel brankár Jaroslav Gramblička, ktorý 
má skúsenosti aj z najvyššej slovenskej súťaže. 
Na hosťovanie zas prišiel talentovaný gólman 
Jerguš Prec z Veľkých Uheriec, ktorý naposle-
dy chytal za starší dorast ViOn Zlaté Moravce. 
Ofenzívu Slovana prišiel posilniť na hosťova-
nie z Kanianky Marián Petráš. Novicom je aj 
stredopoliar Tomáš Škoda, prichádzajúci na 
hosťovanie z Veľkých Bielic, ktorý naposledy 
hral za dorast FK Tempo Partizánske. Funkci-
onári Slovana predĺžili hosťovania Radovana 
Halása z Malej Hradnej, Patrika Chrenka z 
Veľkého Klíža a po rokoch hosťovania v drese 
Slovana dotiahli na prestup Martina Bártu z 
MFK Topoľčany. Po zranení a polročnej vynú-
tenej absencii sa vracia opora zadných radov 
Martin Oršula a v Slovane taktiež netrpezli-
vo očakávajú Lukáša Geletu, ktorý by sa mal 
po náročnej operácii zapojiť do tréningového 
procesu na jeseň. Naopak, v Šimonovanoch 
sa rozlúčili so skúseným Marekom Švecom, 
ktorý prestúpil do Krásna a rovnako aj s Joze-
fom Maruniakom. Niekdajší kanonier Slova-
na prestúpil do Dolných Vesteníc. Hosťovanie 
sa skončilo Borisovi Baniatovi (Nedanovce), 
kým Peter Vančo pokračuje v hosťovaní vo 
Veľkých Uherciach. No a brankár Martin Gaš-
parík si hľadá nový angažmán. 

 Káder ŠK Slovan Šimonovany pre jesennú 
časť súťažného ročníka 2015/2016 – branká-
ri: Jaroslav Gramblička, Jerguš Prec, Ľu-
boš Bohunský st. hráči: Martin Oršula, Mi-
roslav Oršula, Pavol Kermiet, Adam Rei-
chel, Radovan Halás, Jozef Žiak ml., Patrik 
Chrenko, Peter Kotula, Martin Bárta, To-
máš Laurinec, Dominik Obžera, Lukáš Var-
ga, Patrik Baláška, Lukáš Geleta, Tomáš 
Škoda, Matúš Sobota, Marián Petráš, tré-
ner: Jozef Žiak st., asistent trénera: Ján Va-
luch.    mp

Bohunský mieri do Břeclavi
V modro-bielom drese 
účastníka Moravskosliez-
skej futbalovej ligy MŠK 
Břeclav s číslom 50 nastúpil 
na druhý polčas prípravné-
ho zápasu s Hodonínom 
21-ročný brankár Ľuboš 
Bohunský. Odchovanec 
FK Tempo Partizánske čelil 
siedmim strelám. Břeclav 
vyhral 7:4 po polčase 3:2, 
Bohunský chytil pokutový 
kop a aj keď inkasoval dva 
góly, ani jeden nejde na 

jeho vrub. Sekretár MŠK Břeclav Ivan Dvořák sa na klubovej stránke o možnej posile vyjadril nasledov-
ne: ,,Ľuboš na seba upozornil už minulý rok, keď nastúpil za Kyjov v zápase proti našej rezerve. 
Má skúsenosti z vyšších slovenských súťaží a v Čechách by chcel chytať vyššiu súťaž akou je I. 
A trieda. Máme záujem o jeho angažovanie, spoločná dohoda bude otázkou niekoľkých hodín, 
maximálne dní." V uplynulej sezóne prežil talentovaný brankár krušné chvíle. Po nezhodách v mater-
skom klube FK Tempo chcel pokračovať v konkurenčnom klube ŠK Slovan Šimonovany, kde pôsobí aj 
jeho otec, ktorý chytával aj v najvyššej slovenskej futbalovej lige. Jeho snaha o prestup však bola za-
mietnutá a následne sa stala aj medializovanou kauzou. V druhej polovici marca tohto roku tak Ľuboš 
Bohunský mladší prestúpil zadarmo do českého klubu FC Kyjov. Teraz sa mu však črtá šanca na posun 
v jeho kariére. „Je to pravda, v priebehu pár dní by som mal podpísať zmluvu a prestúpiť z Kyjova 
do Břeclavi,“ potvrdil informácie o črtajúcom sa prestupe Ľuboš Bohunský mladší. mp 

-
ný, čo bolo príčinou jeho neúčasti 
v tréningovom procese i v niektorých 

nulej sezóny prejavil záujem 

kariére na Morave a my mu praje
me veľa úspechov. Aj nový prestu

pový poriadok pomáha v značnej mie
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ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ PRIEVIDZA – č. 2
ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

 ŠTK berie na vedomie oznámenie 
OŠK Pečeňany o odhlásení svojho do-
rasteneckého družstva zo súťaže VII. liga 
– I. trieda MO BN-PE dorast. V zmysle RS 
(str. 26) je klub povinný uhradiť popla-
tok za chýbajúce mládežnícke družstvo 
do 6. augusta 2015.
 ŠTK žiada do 6.8. 2015 o písomné vy-
jadrenie družstiev zaradených v VII. lige 
– I. trieda MO BN-PE dorast, akým systé-
mom chcú po odhlásení OŠK Pečeňany 
hrať súťaž. Ponúkané možnosti systé-
mov: 1. súčasné vylosovanie, kde budú 
dve voľná v jednom kole, 2. vylosovať 
súťaž, bez voľna štvorkolovo (10 + 10 
stretnutí).
 ŠTK nesúhlasí so žiadosťou FC Baník 
HN Prievidza & Handlová B o zmenu ter-
mínu MFS, nakoľko ide o dobu kratšiu 
ako 21 dní. Zmena je možná po písom-
nom súhlase družstva hostí.
 ŠTK nesúhlasí so žiadosťou TJ Slovan 
Oslany o zmenu termínu MFS. Zmena je 
možná na základe obojstrannej dohody 
zúčastnených družstiev.
 ŠTK vykonala požadované zmeny 
hracích dní a časov v ISSF systéme, preto 
žiada o kontrolu správnosti vykonaných 
zmien a v prípade zistenia chýb žiada o 
ich nahlásenie. 
 Zmeny MFS VI. liga – MO PD muži: 3. 
kolo Kamenec p/Vt. – Rudnianska Le-
hota 22.8. 2015 o 17. h, 4. kolo Chynora-
ny – Dolné Vestenice 29.8. 2015 o 17. h, 

VIII. liga – II. trieda MO PE: 4. kolo Rado-
bica – Krásno 29.8. 2015 o 17. h..

SEKRETÁR
 Oznamuje funkcionárom FK, že si 
môžu prevziať na sekretariáte OblFZ 
Prievidza Rozpis majstrovských súťaží 
pre futbalový ročník 2015/2016 a faktú-
ry na vyplácanie R a DZ.
 Oznamuje rozhodcom, že si môžu 
prevziať na sekretariáte OblFZ Prievidza 
Rozpis majstrovských súťaží pre futbalo-
vý ročník 2015/2015.

DELEGAČNÝ LIST Č. 1
DOSPELÍ
 MO PRIEVIDZA – 1. KOLO – 8.8. o 17. 
h: Dolné Vestenice – Nitrianske Rud-
no (Kluka, Grznár, Horeháj – Černo), 
9.8. o 11. h: Veľké Bielice – Prievidza 
& Handlová B (Šugra, Valach, Adamko-
vič – Pastierik), o 17. h: Chynorany – Le-
hota pod Vtáčnikom (Michale, Iliáš, Pá-
nis – Balco), Dolné Naštice – Nitrianske 
Sučany (Ficel, Zaťko, Preťo –Gelačák), 
Dežerice – Rudnianska Lehota (Beb-
jak, Duhina, Mikoláš – Kozinka), Skača-
ny – Sebedražie (Stránsky, Lazar st., Hu-
dák – Duchovič), Kamenec pod Vtáčni-
kom – Opatovce nad Nitrou (D, Bereš, 
M. Bulík), Veľký Klíž – Nitrianske Prav-
no (D, Plecho, Jančich – D).
 I. TRIEDA MO Bn/B a PE – 1. KOLO – 
8.8. o 17. h: Pravotice – Nadlice (M. 
Bulík, Bereš, Bolfa – Kozinka), Brezolu-
py – Biskupice (D, D, D – D), 9.8. o 17. 

h: Žabokreky nad Nitrou – Krásna Ves 
(D, Kluka, D – D), Kolačno – Zlatníky (D, 
Paulovič, D – D), Pečeňany – Miezgov-
ce (Šugra, Krchlík, D – Černo), Podluža-
ny – Dvorec (Grznár, Horeháj, D – Zele-
nák), Ostratice – Rybany (Adamkovič, 
Valach, D – Zábojník).
 II. TRIEDA MO PE – 1. KOLO – 8.8. o 
17. h: Nedanovce – Radobica (Bebjak, 
Paulovič, Krchlík), Pažiť – Malé Uher-
ce (Preťo, Ficel, Zaťko), 9.8. o 11. h: Ná-
vojovce – Hradište (Stránsky, Lazar st., 
Hudák), Klátova Nová Ves – Veľké Kr-
šteňany (Mikoláš, Mokran, Chochula), o 
17. h: Livinské Opatovce – Malé Bieli-
ce (Mokran), Krásno – Malé Kršteňany 
(Chochula, Chrenková).
 II. TRIEDA MO PD – 1. KOLO – 9.8. o 
17. h: Nitrica – Lehota p/Vt. B-Podhra-
die (Bolfa, Petrek), MFK Nováky – Di-
viaky nad Nitricou (Sliepka st., Híreš).

DORAST
 MO PRIEVIDZA – 1. KOLO – 8.8. o 
14. h: Veľké Bielice – Šimonovany 
(Duhina, Jančich), o 14.30 h: Chreno-
vec-Brusno – Poruba (Struhár, Hodas), 
o 15. h: Žabokreky nad Nitrou – Prie-
vidza & Handlová B (Valach, Petrek), 
o 17. h: Veľké Uherce – Nitrianske 
Pravno (Jančich, Duhina), 9.8. o 14.30 
h: Pravenec – Čereňany (Gajarský, Bu-
kovský), Uhrovec – Sebedražie (Šugra, 
Krchlík), Skačany – Liešťany (Lazar st., 
Hudák).

HÁDZANÁ (PRÍPRAVA – ŽENY) 5.8. o 
18. h: HK Slávia Partizánske – HC Zlín. 
SOFT TENIS 7.8. od 10. do 16. h: 1. 
súťažný deň 10. majstrovstiev Euró-
py juniorov, mužov a žien (dvorce TC 
Partzánske). 
8.8. od 10. do 18. h: 2. súťažný deň 10. 
majstrovstiev Európy juniorov, mužov 
a žien (dvorce TC Partzánske). 
9.8. od 10. do 17. h: 3. súťažný deň 10. 
majstrovstiev Európy juniorov, mužov 
a žien (dvorce TC Partzánske).

FUTBAL-MUŽI (IV. LIGA) 9.8. o 17. h: 
Slovan Šimonovany – Prečín, Trenčian-
ske Teplice – Spartak Bánovce n/B., Do-
maniža – Tempo Partizánske.          
(V. LIGA) 8.8. o 17. h: OFK Bošany – 
Brvnište, Stará Turá – TJ Malá Hradná, 
9.8. o 17. h: Tatran Uhrovec – Podolie, 
NŽ Veľké Uherce – Trenčianska Turná.   
(VI. LIGA – MO PD) 8.8. o 17. h: Dol-
né Vestenice – Nitrianske Rudno, 9.8. 
o 11. h: Veľké Bielice – Prievidza&Han-
dlová B, 9.8. o 17. h: Chynorany – Le-
hota p/Vt., Dolné Naštice – Nitrianske 
Sučany, Dežerice – Rudnianska Lehota, 

Skačany – Sebedražie, Veľký Klíž – Nit-
rianske Pravno.                                      
(VII. LIGA – I. TRIEDA) 8.8. o 17. h: Pra-
votice – Nadlice, Brezolupy – Biskupice, 
9.8. o 17. h: Kolačno – Zlatníky, Ža-
bokreky nad Nitrou – Krásna Ves, Peče-
ňany – Miezgovce, Podlužany – Dvorec, 
Ostratice – Rybany.                            
(VIII. LIGA – II. TRIEDA MO PE) 8.8. 
o 17. h: Nedanovce – Radobica, Pažiť 
– Malé Uherce, 9.8. o 11. h: Návojov-
ce – Hradište, Klátova Nová Ves – Veľké 
Kršteňany, 9.8. o 17. h: Krásno – Malé 
Kršteňany, Livinské Opatovce – Malé 
Bielice.

FUTBAL-DORAST (III. LIGA) 8.8. o 10. 
a 12. h: Tempo Partizánske – Kanianka, 
Spartak Bánovce n/B. – Piešťany. 
(V. LIGA) 8.8. o 17. h: OFK Klátova 
Nová Ves – OŠK Chynorany.
(VI. LIGA – MO PD) 8.8. o 14. h: Veľké 
Bielice – Šimonovany, 8.8. o 15. h: Ža-
bokreky nad Nitrou – Prievidza&Hand-
lová B, 8.8. o 17. h: Veľké Uherce – Nit-
rianske Pravno, 9.8. o 14.30 h: Uhrovec 
– Sebedražie, Skačany – Liešťany.

KAM ZA ŠPORTOM PRÍPRAVNÝ FUTBAL

„Nový Registračný a prestupový poriadok  
rozdeľuje futbalovú verejnosť“

V ROZHOVORE S PREDSEDOM MaK SFZ ROBERTOM ŠUNÍKOM
V pätnásty júno-
vý deň tohto roku 
nadobudol účin-
nosť nový Regis-
tračný a prestupo-
vý poriadok. Prí-
prava jednej z naj-
dôležitejších no-
riem Slovenského 
futbalového zvä-
zu, upravujúcich 
každodenný fut-
balový život, sa 
začala ešte v roku 

2012. V rámci legislatívneho procesu prešla dvoma ofi-
ciálnymi kolami pripomienkového konania a boli do 
nej zapracované poznatky a pripomienky zástupcov 
profesionálnych i amatérskych klubov, regionálnych 
a oblastných futbalových zväzov a ďalších funkcio-
nárov a odborníkov. Následne Výkonný výbor SFZ na 
svojom zasadnutí 10.2. 2015 v Bratislave jednomyseľ-
ne schválil návrh Registračného a prestupového po-
riadku (RaPP), ktorý nahradil dovtedajšie normy: Pre-
stupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, 
Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov 
a Registračný poriadok futbalu. Aj keď bol Nový Regis-
tračný a prestupový poriadok vypracovaný s dobrým 
úmyslom, medzi značnou časťou futbalových funkcio-
nárov vyvolal vlnu kritiky. Tá hlavne smerovala na spô-
sob a tabuľkové čiastky pri prestupe hráčov bez zmlu-
vy. O stále horúcej téme sme sa v exkluzívnom rozho-
vore pre náš týždenník Tempo porozprávali s predse-
dom Matričnej komisie Slovenského futbalového zvä-
zu a členom Výkonného výboru Západoslovenského 
futbalového zväzu Robertom Šuníkom (na foto). Ná-
sledky nového RaPP zažíva priamo, keďže je aj prezi-
dentom treťoligového futbalového klubu FC Baník HN 
Prievidza & Handlová. 

? V novembri predošlého roku ste sa na konfe-
rencii SFZ na margo vtedy pripravovaného Re-

gistračného a prestupového poriadku vyjadrili, že „by 
mal byť bibliou a srdiečkom slovenského futbalu.“ Stá-
le si stojíte za svojím vyjadrením?
„Áno, stále som presvedčený, že Registračný a pre-
stupový poriadok by mal byť bibliou a srdiečkom 
slovenského futbalu. Schválne trvám na svojom 
vyjadrení ,mal byť ' nakoľko v dnešnej podobe na 
základe niektorých článkov, skôr hráčov, funkci-
onárov a odbornú futbalovú verejnosť rozdeľuje 
ako spája.“

? Registračný a prestupový poriadok si bral za vzor 
sčasti FIFA RSTP. Myslíte, že to bol správny krok?

„Na základe požiadavky FIFA bolo potrebné zre-
vidovať alebo vytvoriť nový Registračný a prestu-
pový poriadok. Hlavne v pozícii profesionálneho 
futbalu bol škodlivý a nelogický stav. Napríklad 
hráč, ktorý nemal profesionálnu zmluvu, mohol 
prestúpiť do zahraničia zadarmo, ale v rámci Slo-
venska zaň kluby museli platiť. Túto situáciu pre-
to riešili rôznymi fiktívnymi prestupmi do zahra-
ničia a následným hosťovaním v slovenskom klu-
be. Aj FIFA RSTP však dáva možnosť si prestupový 

poriadok prispôsobiť podmienkam v jednotlivých 
krajinách.“

? Najviac pravdepodobne rezonuje tabuľka fi-
nančných čiastok odstupného pri prestupoch 

amatérov, ktorá zvýhodňuje kluby z okresných súťaží a 
naopak, znevýhodňuje kluby z vyšších súťaží. Súhlasí-
te? Napríklad prvoligový hráč vo veku 19 až 25 rokov 
môže prísť do okresnej súťaže za 250 €, kým opačným 
smerom by jeho prestup stál 5000 €...
„Z pozície predsedu MaK SFZ musím rešpektovať 
predpis, ktorý schválil Výkonný výbor SFZ. Treba 
si uvedomiť, že nový Registračný a prestupový po-
riadok tvorila  pracovná skupina s poverením Vý-
konného výboru SFZ. Bolo niekoľko kôl pripomie-
nok, ktoré tvorcovia podľa svojho zváženia zapra-
covali alebo nezapracovali. Konečnú verziu schvá-
lil svojím jednohlasným hlasovaním Výkonný vý-
bor SFZ vrátane štyroch zástupcov za amatérsky 
futbal, ktorým boli predsedovia regionálnych fut-
balových zväzov. Matričná komisia SFZ mala mini-
málne šesť zasadnutí, na ktorých sme sa zaoberali 
Registračným a prestupovým poriadkom, dali sme 
vyše tridsať pripomienok, z ktorých len niekoľ-
ko tvorcovia zapracovali. Z pohľadu amatérskych 
tabuliek sme mali dve zásadné. Prvou bolo zvýšiť 
sumu v tabuľke okresných súťaží na päťsto eur, 
lebo taký je zhruba ročný náklad na hráča. Snažili 
sme sa aj zmeniť výklad, aby sa platila suma nie na 
základe toho, do akého klubu prestupuje hráč, ale 
z akého prestupuje. Touto jednoduchou zmenou 
výkladu by sa zabránilo špekuláciám. Ako prezi-
dentovi FC Baník HN Prievidza & Handlová sa mi 
totiž zdá nelogické, že nám klub z okresnej súťaže 
platí za prestup hráča sumu dvestopäťdesiat eur, 
keď mi máme v súvislosti s ním úplne iné náklady.“

? V súčasnosti aj vďaka systému ISSF môže hráč 
prestúpiť bez súhlasu materského klubu, pri-

čom stačí, keď jeho nový klub zaplatí tabuľkovú hod-
notu. Je pravdou, že RaPP vyriešil otázku ,,vazalstva“ 
hráčov v kluboch a následné siahanie po opakova-
ných prestupoch, no na druhej strane, nemyslíte si, že 
môže výrazne naštrbiť vzťahy medzi klubmi? 
„Je dobré nielen pre hráčov, ale aj pre slovenský 
futbal, že nemusia čakať polroka na opakovaný 
prestup, ako tomu bolo v minulosti. No súhlasím s 
tým, a upozorňoval som na to, že súčasné prestu-
pové tabuľky, ale hlavne vyššie spomenutý výklad 
výrazne naštrbia vzťahy nielen medzi jednotlivými 
klubmi, ale aj medzi hráčmi a klubmi. Súčasný stav 
mi, žiaľ, dáva za pravdu.“

? Na základe novej legislatívy by hráči mohli zís-
kať istejšiu pôdu pod nohami. Prinajmenšom, 

kluby by si ich mali viac považovať, inak sa jednodu-
cho zbalia a odídu... Súhlasíte, že aj tento vzťah, klub 
– hráč, je istým spôsobom balansovaním na lane?
„Faktom je, že niektorí hráči doslova vydierajú 
jednotlivých futbalových funkcionárov. O to väč-
šia česť patrí tým hráčom, v ktorých zostala aspoň 
štipka klubizmu a k niečomu podobnému sa nez-
nižujú. Tvrdím to na základe mojich poznatkov zo-
zbieraných po Slovensku. Dnes však pre klubového 
funkcionára nastáva zásadný problém v dvoch ro-
vinách. Prvou je, že v prestupovom období nema-

jú istotu, že chlapci, ktorí v nedeľu odohrali zápas, 
budú v pondelok ešte ich hráčmi. Druhou je, že ako-
tak koncepčne môžu s mužstvom pracovať polroka, 
kým nebude druhé prestupové obdobie. Mám oba-
vu, koľkí futbaloví funkcionári s družstvami v tre-
tích, štvrtých a piatych ligách dospelých, a taktiež v 
druhých a tretích ligách žiackych a dorasteneckých, 
pod týmto tlakom vydržia a budú ochotní aj ďalej 
pracovať. Treba si uvedomiť, že v týchto súťažiach 
sa zgrupuje najvyššia kvantita, z ktorej profituje 
profesionálny ale aj amatérsky futbal.“

? Kde vy konkrétne ešte vidíte medzery v no-
vom Registračnom a prestupovom poriadku?

„Niektoré som už popísal v odpovediach na pred-
chádzajúce otázky. Je ich určite viac a prinesie nám 
ich až futbalový život a prebiehajúca futbalová se-
zóna. Najväčším nedostatkom je stav, ktorý tu po-
pisujeme a fakt, že v podstate budeme čakať na 
škody a chyby, ktoré sa spôsobia a potom ich bu-
deme chcieť naprávať. Žiaľ, vo veľa prípadoch sa 
však chyby a vzťahy, a hlavne tie medziľudské, na-
praviť asi nebudú dať.“

? Aké sú podľa vás najväčšie pozitíva nového 
Registračného a prestupovom poriadku? 

Môžeme zaň považovať napríklad uhrádzanie vý-
chovného všetkým klubom, ktoré sa podieľali na vý-
chove hráča od jeho 9 do 23 rokov, keď spúšťacím 
mechanizmom je prvá zmena statusu z amatéra na 
profesionála? 
„Samozrejme, uhrádzanie výchovného, ktoré vy-
chádza z podobného modelu FIFA RSTP, je správ-
nym krokom. Veľkým pozitívom je aj možnosť pre-
stupu profesionála bez zmluvy do profesionálne-
ho klubu na Slovensku bez úplaty tak, ako je to 
bežné aj v zahraničí.“

? Myslíte si, že bude ešte priestor na dodatočnú mo-
difikáciu Registračného a prestupového poriadku? 

„Verím, že v prípade tlaku a pretrvávajúcej nespo-
kojnosti zo strany funkcionárov amatérskych klu-
bov, bude Výkonný výbor SFZ ochotný a schopný 
na základe ich jasne zadefinovaných požiadaviek 
nový Registračný a prestupový poriadok revido-
vať. Podnety treba adresovať na Matričnú komisiu 
SFZ, kde ich my budeme zbierať. Ak prídu, potom 
v čo najkratšom možnom termíne zvoláme zasad-
nutie a na základe zozbieraných podnetov pred-
nesieme Výkonnému výboru SFZ žiadosť na zme-
nu Registračného a prestupového poriadku. Pred-
pokladám, že ak sa prijme nový zákon o športe, 
aj z neho budú vychádzať požiadavky na zmenu 
niektorých článkov Registračného a prestupové-
ho poriadku. Dúfam, že budú v prospech futbalu a 
hlavne klubov, pretože dnes kluby a ich funkcioná-
ri už v podstate nemajú takmer žiadne práva, ale 
len svoje povinnosti. O to viac vplývam na klubo-
vých funkcionárov a tvrdím, že napriek všetkému 
spomenutému je základná komunikácia na úrovni 
klubových funkcionárov, a rovnako medzi funkcio-
nármi a hráčmi veľmi dôležitá! V opačnom prípade 
sa priepasť bude prehlbovať. Na záver chcem po-
priať všetkým hráčom, futbalovým funkcionárom, 
rozhodcom, delegátom do novej súťažnej sezóny 
veľa futbalových a osobných úspechov.“ mp

 MUŽI: NŽ VEĽKÉ UHERCE – SPARTAK 
BÁNOVCE N/B. 1:3 (1:1), J. Kundala – J. Ko-
siba, R. Šiko, M. Svatík. TOVARNÍKY – TEM-
PO PARTIZÁNSKE 2:8 (0:5), Š. Kučera 3, M. 
Pinďura 2, T. Bohuš 2, S. Sedláček. OFK BO-
ŠANY – KRUŠOVCE 3:1 (1:0), góly OFK: J. 
Kubala 2, S. Frank. UHROVEC – VEĽKÉ BIE-
LICE 3:3 (1:2), Marián Stuparič 2, J. Malina 
– M. Štrpka 2, Š. Ševčík. OŠK CHYNORANY 
– VEĽKÉ BEDZANY 12:1 (4:1), góly OŠK: 
P. Ovečka 2, R. Poništiak 2, M. Gajdoš 2, L. 
Rajnoha 2, P. Andel 2, J. Čengel (11 m), D. 
Marko. BISKUPICE – SKAČANY 0:7 (0:3), 
L. Gahér 3, Mário Loči 2, J. Žovinec, Matúš 
Ďuriš. LUDANICE – VEĽKÝ KLÍŽ 0:0. BRO-
DZANY – ČEREŇANY 6:3 (2:1). BOBOT – 
TJ MIEZGOVCE 2:3 (1:1), góly TJ: J. Ašve-
rus, T. Horník, vlastný. PEČEŇANY – SVIN-
NÁ 6:2 (3:1).

 Futbalový turnaj mužov v Šišove – koneč-
né poradie: 1. Norovce, 2. Zlatníky, 3. Veľké 
Hoste, 4. Šišov.
 VÝSLEDKY SEMIFINÁLE: Šišov – Norovce 0:2. 
Zlatníky – Veľké Hoste 1:0. O 3. MIESTO: Šišov 
– Veľké Hoste 1:4. FINÁLE: Norovce – Zlatníky 
0:0 – 4:3 na 11 m kopy.

Česť domácich tímov opäť zachránil Los Pončos
Druhý ročník ProDress cupu podvihol latku úrovne

V prvú augustovú sobotu sa uskutočnilo druhé 
pokračovanie letnej edície turnaja v malom fut-
bale ProDress cup a zároveň O putovný pohár 
primátora Partizánskeho. Prvý ročník podujatia 
sa hral na ihrisku s umelým trávnikom na sídlis-
ku Šípok v Partizánskom, kým tento raz sa pre-
sunul na futbalový štadión ŠK Malé Uherce. Na 
prírodnej trávnatej ploche sa stretnutia hrali pa-
ralelne na dvoch vytvorených ihriskách zodpo-
vedajúcich parametrom malého futbalu. Oproti 
premiérovému ročníku level turnaja značne stú-
pol, presne tak, ako to sľúbil hlavný organizátor 
Dominik Černo. Podujatie otvoril primátor Par-
tizánskeho Jozef Božik, pod ktorého záštitou sa 
turnaj konal. Tento raz do súbojov o víťazný po-
hár zasiahlo až šestnásť kolektívov z celého Slo-
venska, vrátane deviatich domácich zástupcov. 
Pritom o štart malo záujem až tridsaťpäť tímov! 
Medzinárodný punc dalo turnaju rakúske druž-
stvo FC Ausland, ktoré však skončilo v baráži. 
Obhajca prvenstva ProDress Madera Partizán-
ske vypadol v štvrťfinále, ktoré znamenalo stop 
i pre tím Groove Street z Pezinka aj s bývalým 
ligistom Petrom Čvirikom. Vyradil ho malouher-
ské družstvo FC M.U., ktoré to vďaka výborné-

mu výkonu skúseného brankára Igora Hrma 
dotiahlo na domácom trávniku až na bronzo-
vú priečku. V súboji o konečné tretie miesto po 
bezgólovom výsledku Malouherčania zdolali na 
šesťmetrové kopy družstvo Nenároční (z) ligy.sk 
presnou strelou kanoniera Milana Turčeka. Ten, 
mimochodom, ako jediný dokázal zaťažiť konto 
aj neskoršieho víťaza. Jedenásťhodinový mara-
tón stretnutí vyvrcholil finálovým duelom, ktorý 
bol reprízou zimnej edície ProDress cupu. A aj 
s rovnakým rozuzlením, keď oba víťazné pohá-
re znovu zodvihli nad hlavu bratislavskí hráči z 
celku FC Bepon aj s prezidentom Slovenského 
zväzu malého futbalu Stanislavom Cintavým. 
V poslednom stretnutí turnaja zdolali Los Pan-
čos Partizánske výsledkom 2:0. Znovu druhý Los 
Pančos opäť neobišiel naprázdno ani pri deko-
rovaní individualít, keď najlepším hráčom tur-
naja sa stal Martin Petreje, ktorý vo veľkom fut-
bale strieľa góly za rakúsky klub SC Ritzing. Za 
najlepšieho brankára turnaja bol vyhlásený Igor 
Hrmo z FC M.U. Malé Uherce a cenu pre najlep-
šieho kanoniera prevzal z rúk primátora Jozefa 
Božika sedemgólový Adam Kováč z víťazného 
celku FC Bepon.

TURNAJ V ČÍSLACH
 A-SKUPINA: Haselbeck – Pohorelá A 2:2 
(2:1), vlastný, Martin Čangel – Dubašák, Si-
man. Nenároční (z) ligy.sk – FC Ausland 5:3 
(1:1), Marcel Kopál 3, J. Sagan, P. Busai – Emrah 
3. FC Ausland – Haselbeck 2:1 (0:1), Emrah, 
Rus Stepan – M. Blaha. PORADIE: 1. Nenároč-
ní (z) ligy.sk Partizánske/Bratislava (skóre 
13:4) 6 bodov, 2. FC Ausland /Rakúsko/ (7:8) 
4, 3. Pohorelá A (4:10) 2. 4. Haselbeck Šimo-
novany (4:6) 1.

 B-SKUPINA: FC M.U. – Lokomotiv 1:3 (0:1), 
Gašparovič – I. Nižňanský, P. Vančo, A. Suchý. 
Los Pončos – FC Áčko 3:1 (3:0), D. Obžera 2, 
R. Jakubík – M. Hudík. FC M.U. – Los Pončos 
2:2 (0:2), J. Baláž 2 – M. Petreje 2. Lokomotiv 
– FC Áčko 0:0. FC M.U. – FC Áčko 4:3 (2:3), 

M. Turček 3, Miroslav Hallo – P. Varga, L. Nagy 
ml., M. Motyka. Lokomotiv – Los Pončos 1:3 
(1:1), T. Jambor – J. Zentko, M. Božik, D. Ob-
žera. PORADIE: 1. Los Pončos Partizánske 
(8:4) 7, 2. Lokomotiv Partizánske (4:4) 4, 3. 
FC M.U. Malé Uherce (7:8) 4, 4. FC Áčko Hur-
banovo (4:7) 1.

 C-SKUPINA: Gumkáči – Pohorelá B 1:1 
(1:0), A. Riška – Bukovina. Groove Street – 
ProDress Madera 2:0 (2:0), P. Čvirik, Turan. 
Groove Street – Gumkáči 5:0 (2:0), P. Čvi-
rik, Turan, Takáč, Špiriak, Matiašovič. ProD-
ress Madera – Pohorelá B 0:1 (0:0), Buko-
vina. Groove Street – Pohorelá B 1:1 (1:0), 
Hričko – Bukovina. ProDress Madera – Gum-
káči 2:1 (2:0), O. Jurík, D.  Galovič – Makva. 
PORADIE: 1. Groove Street Pezinok (8:1) 7, 

2. Pohorelá B (3:2) 5, 3. ProDress Madera 
Partizánske (2:4) 3, 4. Gumkáči Partizán-
ske (2:8) 1.

 D-SKUPINA: Andeli – Sieť 1:1 (0:1), Pavol 
Kollár – J. Zima. CC-čka – FC Bepon 0:2 (0:2), 
Kováč, Félix. Andeli – CC-čka 0:0. Sieť – FC 
Bepon 0:2 (0:0), Félix, Tomovič. Andeli – FC 
Bepon 0:1 (0:0), Kováč. Sieť – CC-čka 6:2 
(2:0), M. Švec 2, J. Zima, J. Chrenko st., R. Sza-
bo, Pavol Chrenko – R. Holický 2. PORADIE: 
1. FC Bepon Bratislava (5:0) 9, 2. Sieť Parti-
zánske (7:5) 4, 3. Andeli Partizánske (1:2) 2, 
4. CC-čka Partizánske (2:8) 1. 

 BARÁŽ: FC Ausland /Rakúsko/ – FC M.U. 
Malé Uherce 0:1 (0:1), M. Turček. Lokomotiv 
Partizánske – Pohorelá A 5:0 (4:0), Marián 
Ďuriš 2, P. Vančo, A. Suchý, T. Jambor. Pohore-
lá B – Andeli Partizánske 2:0 (1:0), Kamzík, 
Matúš. Sieť Partizánske – ProDress Madera 
Partizánske 3:2 (0:1), R. Szabo, J. Chrenko st., 
Pavol Chrenko – D. Galovič, O. Jurík.

 ŠTVRŤFINÁLE: Groove Street Pezinok – FC 
M.U. Malé Uherce 0:0 – 0:2 na 6 m kopy, J. Ba-
láž, Miroslav Hallo. FC Bepon Bratislava – Lo-
komotiv Partizánske 5:0 (3:0), Kováč 3, To-
movič, Félix. Nenároční (z) ligy.sk Partizán-
ske/Bratislava – Pohorelá B 6:2 (5:1), J. Sagan 
2, Busai, M. Panák, T. Zaťko, Cmarko – vlastný 
Cmarko, Polák. Los Pončos Partizánske – Sieť 
Partizánske 1:0 (1:0), J. Chrenko ml..

 SEMIFINÁLE: FC M.U. Malé Uherce – FC Be-
pon Bratislava 1:3 (1:0), M. Turček – Felix 2, 
Kováč. Nenároční (z) ligy.sk Partizánske/Bra-
tislava – Los Pončos Partizánske 1:3 (1:1), 
Busai – M. Petreje 2, J. Zentko. 

 O 3. MIESTO: Nenároční (z) ligy.sk Parti-
zánske/Bratislava – FC M.U. Malé Uherce 0:0 
– 0:1 na 6 m kopy, M. Turček.

 FINÁLE: Los Pončos Partizánske – FC Be-
pon Bratislava 0:2 (0:2), Kováč, Felix.
Stretnutia v hracom čase 2 x 12 minút rozhodo-
vali Martin Kluka, Pavol Grznár a Milan Plecho.
 Text + foto: mp

Strieborný Los Pončos Partizánske – horný rad zľava: Ján Zentko, Roman Jakubík, Mar-
tin Petreje, Július Chrenko, dolný rad zľava: Martin Božik, Miroslav Hanuliak a Dominik 
Obžera

Najlepší brankár turnaja Igor Hrmo (vľavo) preberá cenu z rúk primátora Partizánske-
ho Jozefa Božika

 Skupinový zápas domácich celkov ProDress Madera a Gumkáči
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Majstrovstvá Slovenska v downhill: 
Filip štvrtý, Rus piaty

V Rock Machine bike parku Malinô Brdo po-
kračoval šesťdielny seriál otvorených pretekov 
Slovenského pohára v zjazde na horských bi-
cykloch. Na štart štvrtého kola sa postavilo 194 
downhillových jazdcov zo Slovenska, Česka, 
Maďarska a Dánska. Najlepší čas 3:37,06 min na 
technicky náročnej a zároveň aj rýchlej trati s dĺž-

kou 2200 m a prevýšením 426 m dosiahol Jozef 
Ondič z BANG Teamu, ktorý triumfoval v mužskej 
elite. Z pretekárov z Bánoviec nad Bebravou do-
siahli v Slovenskom pohári najlepšie umiestne-
nie Samuel Nikolíni (Kellys bicykles) v žiakoch a 
Benjamín Filip v junioroch (CTM racing team), 
keď obaja skončili piaty. Kým Nikolíni figuroval 
na piatej priečke už v semifinále, Filipovi patrila 
v kvalifikácii s časom 3:54,14 min bronzová pozí-
cia. Vo finále ešte zrýchlil na 3:52,73 min, no kle-
sol o dve miesta. Zo zjazdárov DH Positive Par-
tizánske sa už tradične najviac darilo juniorovi 
Šimonovi Rusovi. V semifinále figuroval s časom 
3:54,95 min na piatom mieste a hoci vo finále 
zajazdil rýchlejší čas 3:53,51 min, klesol na šies-
tu priečku. Smolu mal Ľuboš Dobrotka, štartujú-
ci v kategórii hobby. V semifinále prišiel po páde 
do cieľa s časom 5:49,84 min, čo znamenalo 62. 
miesto. Do finále však kvôli zraneniu nenastúpil. 
Podujatie bolo zároveň majstrovstvami Sloven-

ska v UCI kategóriách masters, juniorov a muži 
elite. V ženskej kategórii nebola vyhlásená maj-
sterka, keďže  neštartovalo minimálne päť slo-
venských pretekárok. V zredukovanom pora-
dí slovenského šampionátu juniorov z našich 
zjazdárov najlepšie obišiel Benjamín Filip, ktorý 
skončil štvrtý, piate miesto obsadil Šimon Rus, 
top desiatku uzatváral  Anton Firc, trinásta prieč-
ka patrí Igorovi Vilhančekovi, 28. miesto obsadil 
Matúš Radosa a na 34. pozícii sa umiestnil Šimon 
Mihalik. V mužskej elite kategórii si Bánovčan 
Adrián Laššo vyjazdil desiatu priečku.

 Poradie našich zjazdárov v 4. kole SPDH – žia-
ci: 5. Samuel Nikolíni (Kellys bicykles) finálový 
čas 5:26,86 min /umiestnenie v semifinálovej 
jazde 5. miesto – semifinálový čas 5:04,14 min/, 
hobby: 10. Martin Betko 4:07,94 /27. – 4:27,10/, 
47. Tomáš Majer (obaja DH Positive Partizánske) 
5:13,22 /52. – 5:04,50/, juniori: 5. Benjamín Filip 
(CTM racing team) 3:52,73 /3. – 3:54,14/, 6. Ši-
mon Rus 3:53,51 /5. – 3:54,95/, 12. Anton Firc 
4:07,24 /15. – 4:12,72/, 16. Igor Vihanček 4:19,00 
/9. – 4:07,77/, 32. Matúš Radosa 5:15,74 /36. – 
5:27,85/, 38. Šimon Mihalik (všetci DH Positive 
Partizánske) 8:33,06 /38. – 5:31,21/,  muži elite: 
19. Adrián Laššo (CTM racing team) 4:02,08 /20. 
– 4:08,59/. mp

Najrýchlejšími Gerbel so Švančarovou 
Bánovská bežecká liga, ktorú organizuje OZ Športovo herný a outdoorový klub v Bánovciach nad 
Bebravou, pokračovala siedmym kolom v Krásnej Vsi v rámci festivalu Krásňanská heligónka 2015. 
Devätnásť mužov a päť žien sa kvôli horúčavám vydalo na 6 km dlhú, asfaltom a lesným povrchom 
kombinovanú trať s prevýšením 271 metrov, netradične o 19. hodine. Absolútnym víťazom v ka-
tegórii mužov sa po prvýkrát stal Adam Gerbel z Veľkých Chlievan, ktorý dosiahol čas 28:20,34 minú-
ty. Druhý štart v seriáli premenila v druhé prvenstvo v slede Dáša Švančarová z Bánoviec nad Bebra-
vou, ktorá triumfovala v čase 34,17,35 minúty.

PORADIE V 7. KOLE BBL
 MUŽI 15-30 rokov: 1. Adam Gerbel (Veľké 
Chlievany) 28:20,34 min, 2. Andrij Dichťaruk 
(Prusy team) 29:31,13, 3. Filip Pokrývka (Bá-
novce n/B.) 26:13,11, 4. Kristián Podlucký (VIA 
LS Bánovce n/B.) 31:31,61, 5. Jaroslav Gerbel 
(Bánovce n/B.) 37:29,54, 6. Vladimír Kutiš (Pru-
sy team) 38:14,71.
 MUŽI 30-40 rokov: 1. M. Letko (Trenč. Stan-
kovce) 29:50,71 min, 2. M. Makiš (Trenčín) 
29:57,89, 3. Michal Korec 30:42,17, 4. Mi-
loš Vrábel (obaja Bánovce n/B.) 35:00,62, 
5. Marián Šudy (Ostratice) 35:02,16.
 MUŽI 40-50 rokov: 1. Miroslav Podlucký 

(VIA LS Bánovce n/B.) 31:38,13 min, 2. Š. Čer-
venka (Dubnica n/V.) 34:03,06, 3. Rado Žaťko 
(Žitná-Radiša) 41:41,75, 4. Miroslav Bitarov-
ský (Bánovce n/B.) 45:08,59.
 MUŽI 50-59 rokov: 1. Dušan Ďuračka (Sokol 
Šišov) 35:30,05 min, 2. Drahomír Dubnička 
(Bánovce n/B.) 36:19,36, 28:02,87, 3. J. Haninec 
(Dubnica n/V.) 36:29,15, 4. Marián Adamkovič 
(Bánovce n/B.) 37:51,76.
 ŽENY do 39 rokov: 1. Dáša Švančarová 
34:17,35 min, 2. Mária Selešová 35:41,34, 
3. Nina Vavrová (všetky Bánovce n/B.) 44:08,74.
 ŽENY od 40 rokov: 1. M. Doskočilová (Trenčín) 
44:53,87 min. mp

Čo je soft tenis?
Asi len málokto si nezahral zápas v lenivom tenise s umelou raketou a penovou loptičkou. Pravý soft tenis sa však hrá predsa len 
inak a v Ázii patrí k najpopulárnejším športom. Obzvlášť v Taiwane a v Japonsku, kde aj vznikol. Keď tenis koncom 19. storočia 
priviezli do krajiny vychádzajúceho slnka západní misionári, Japonci si ho postupne prispôsobili a urobili z neho trochu iný šport.
Soft tenis, samozrejme, môžete hrať kdekoľvek, ale ten pravý sa hrá jedine na kurte. Skôr sa softtenisový dvorec od tenisového líšil 
v rozmeroch aj v lajnovaní čiar, ale zmena pravidiel začiatkom roku 2004 priniesla ich zjednotenie. Jediný rozdiel je vo výške siete. 
Kým tenisová je na okrajoch vyššia a uprostred nižšia, sieť na soft tenis by mala byť v ideálnom prípade úplne rovná. Pokiaľ ide o 
rakety, tie sa ani trochu nepodobajú kusom umelej hmoty z lenivého tenisu. Majú normálne výplet ako tenisové, či squashové. 
Ani loptičky nie sú žlté a molitanové, ale gumové, hustenie vzduchom. Majú ventilček a predávajú sa so špeciálnou pumpičkou, 
takže potom nahustíte podľa povrchu. Keď loptičku pustíte zo 150 centimetrov, musí sa odraziť do výšky 75 až 80 centimetrov. 
Potom je dobre nahustená. Softtenisové počítanie funguje v podstate na princípe klasických tenisových fiftínov, ktorým sa len 
nehovorí fiftín. Počíta sa do štyroch (napríklad 1:0, 2:0, 3:0, výhoda a nasleduje vyhraný gem), získať set znamená zvíťaziť v šty-
roch, pri štvorhre potom v piatich gemoch. Za nerozhodného stavu prichádza na rad tajbrejk hraný do siedmich bodov s nutným 
dvojbodovým rozdielom. Soft tenis je bez diskusie behavý a fyzicky náročný šport, v ktorom však nie je potrebná razancia úderov, 
ale predovšetkým vytrvalosť a presnosť. Softtenisový systém je rovnaký ako tenisový, hrajú sa dvojhry, štvorhry mužov a žien a, 
samozrejme, aj zmiešané štvorhry. Existujú aj tímové súťaže podobné Davisovmu poháru. Svetovému rebríčku dominujú hráči z 
Ázie, hlavne Japonci, Kórejci a Číňania. K európskej špičke patria hlavne Maďari a Česi. Hlavná medzinárodná organizácia Interna-
tional Soft Tennis Association (ISTA), ktorá bola založená začiatkom 70. rokov, každý rok usporadúva dva až tri celosvetové turnaja 
a raz za štyri roky majstrovstvá sveta. mp

Partizánske dejiskom  
majstrovstiev Európy!

Viete, čo je to soft tenis? Ak nie, budete mať jedinečnú možnosť sa s 
týmto mladým a rozvíjajúcim sa športom zoznámiť. A dokonca bude-
te môcť vidieť v akcii európsku špičku hráčov v tejto hre, ktorá je od-
rodou klasického tenisu. Slovensko bude totiž od 7. do 9. augusta po 
prvý raz dejiskom v poradí 10. majstrovstiev Európy v soft tenise. His-
toricky prvý európsky šampionát sa bude konať na dvorcoch Tennis 
clubu v Partizánskom. „V prvom rade chcem spropagovať soft te-
nis na Slovensku a osloviť potencionálnych sponzorov. Možno sa 
niekto chytí a pomôže nám do budúcnosti. V minulosti sme mu-
seli kvôli chýbajúcim financiám odmietnuť pozvania na turnaje 
do Ameriky a Indie, kde sa konali aj juniorské majstrovstvá sve-
ta,“ vysvetľuje Jozef Kakula z Topoľčian, ktorého Európska softteniso-
vá federácia poverila organizovaním 10. majstrovstiev Európy v soft 
tenise. Učiteľ telesnej výchovy v ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch 
ďalej prezradil, prečo prvý šampionát starého kontinentu pritiahol 
do Partizánskeho. „Dôverne poznáme prostredie a aj ľudí, ktorí sa 
pohybujú okolo tenisu v Partizánskom, keďže môj syn tam do-
chádzal na tréningy tenisu. Navyše som dostal len tie najlepšie 
referencie o podporovaní športu zo strany pána primátora Jo-
zefa Božika, kým v Topoľčanoch som sa v minulosti s rovnakou 
ochotou nestretol. Pod záštitou primátora Partizánskeho sa aj 
šampionát uskutoční a mala by sa na ňom predstaviť celá hráč-
ska špička softtenistov hlavne Čiech, Poľska a Maďarska. Šampi-
onát by tak mal byť výkonnostne jedným z najkvalitnejšie obsa-
dených turnajov, ak nie vôbec najkvalitnejší.“ Horúcim želiezkom 
spomedzi slovenských softtenistov na jubilejných 10. majstrovstvách 
Európy bude 17-ročný Adam Kakula (na foto) z Topoľčian. Najlepší 
hráč a najväčšia nádej Slovenska bude štartovať vo všetkých kategó-
riách – v junioroch, v štvorhre a v dvojhre mužov a aj v mixe. Me-
dzi Kakulove doteraz najväčšie úspechy patrí 4. miesto medzi mužmi 
na majstrovstvách Európy 2013 v Brne, kedy mal ešte len 15 rokov a 
prvenstvo v tom istom roku na najväčšom svetovom turnaji Watakyu 
Cupe v Ríme, ktorý je považovaný aj za neoficiálne majstrovstvá sve-
ta juniorov. „Slovenský softtenisový zväz nerobil nomináciu re-
prezentantov na majstrovstvá Európy, keďže je v súčasnosti ne-
funkčný. Preto, kto by mal záujem a trúfa si štartovať na šampio-
náte, môže ma kontaktovať najneskôr do piateho augusta pros-
tredníctvom môjho emailu: jozefkakula@gmail.com."
Slávnostné otvorenie turnaja ME sa uskutoční v piatok 7. augusta o 
10. h a od 11. h do 16. h budú prebiehať zápasy juniorov a štvorhry 
mužov a žien. V sobotu 8. augusta od 10. h do 18. h rozohrajú svoje 
súboje v dvojhre muži a ženy, kým v nedeľu 9. augusta sú od 10. do 
17. h na programe zápasy v mixe. V prípade nepriaznivého počasia sa 
šampionát uskutoční v telocvičniach Gymnázia a ZŠ na Malinovské-
ho ulici v Partizánskom. mp

Alfréd Masár už nie je medzi nami...
V utorok 28. júla navždy odišla jedna z najvýznamnejších funkcionár-
skych postáv v hádzanej v Partizánskom Alfréd Masár. Niť jeho života sa 
pretrhla vo veku 82 rokov. Do vtedajších Baťovian prišiel ako 16-ročný z 
Podolia. Bol mladým mužom v Baťovej škole práce a vtedy prakticky kaž-
dý športoval. Najskôr mu učarovalo letisko a parašutizmus, ale vyhrala ro-
dina a jeho záľuba musela ísť bokom. Nie navždy, k športovaniu sa vrátil, 
ale tentoraz to boli súboje tvrdých pästí medzi dvanástimi povrazmi. Stal 
sa vedúcim družstva a boxu sa venoval celých osem rokov. Tie roky mu 
dali veľmi veľa, naučil sa obetavosti, ktorá je v športe alfou a omegou na 
všetkých postoch. Po boxe prišla na rad ženská hádzaná. S dcérou Evou 

chodieval na tréningy, ktoré vtedy viedli manželia František a Irena Popluhárovci. Postupne sa s 
hrou medzi sedmičkami zbližoval viac a viac. Keď mu ponúkli funkciu, neváhal a hádzaná sa stala 
preň na dlhé roky neodmysliteľnou súčasťou života. Prežil v nej dobré i horšie časy. Prvý postup do I. 
ligy, ale aj ťažké a smutné časy, keď sa z ligy vypadlo. Funkcionári odstúpili a hráčky stratili záujem o 
hádzanú. Iniciatíva sa zrodila u Františka Popluhára a ten Freda, ako ho volali priatelia, nemusel dlho 
presviedčať. Cestovali, prehovárali... A oplatilo sa, hráčky získali späť. Vďaka ich úsiliu nasledujúce 
roky priniesli hádzanej v Partizánskom veľa radosti. Medzi najväčšie a najpamätnejšie úspechy pat-
ril triumf Iskry v Pohári víťazov pohárov v roku 1980. Život však neprináša len radosti, ale i starosti. Aj 
Freda Masára rok 1968 boľavo poznačil, pracovne, morálne i psychicky. No nevzdával sa, bojoval a 
šport sa mu stal akýmsi balzamom na rany: „Pomohlo mi, že som sa mohol aktívne zúčastňovať 
na športovom dianí. A robiť okolo prvoligového družstva, to si vyžaduje skutočne maximum. 
Veľké úspechy, ktoré sme dosiahli, boli mnoho razy spradené z drobných úspechov a rados-
tí. Rád spomínam na zisk Pohára víťazov pohárov, na tú fantastickú atmosféru v celom druž-
stve, na tú súdržnosť kolektívu a zanietenosť funkcionárov. Každý úspech sme vždy dokázali 
prežiť spoločne a hlavne spontánne. A nikdy nechýbala kytica kvetov...“ Mal cit pre vyhľadá-
vanie kvalitných hádzanárok. Sledoval krajské, druholigové, ale aj dorastenecké zápasy. „Vyhľadá-
vať hráčky pre vtedajšiu Iskru nebola ľahká úloha, ale robil som to rád,“ vyznal sa pred viac ako 
dvadsiatimi rokmi Fredo Masár. Do Partizánskeho zlanáril približne päťdesiat hráčok, z ktorých via-
ceré obliekli aj reprezentačný dres. Boli medzi nimi aj Marika Končeková, Gabika Sabadošová, Joli-
ka Némethová, Katarína Benušková, Irena Tomašovičová, Mariana Bôžiková, Marta Pernišová, Júlia 
Kolečániová, Zlatica Medvecká, Alena Valachová, Erika Baloghová, Eva Kemková a mnoho ďalších... 
Hádzanej v Partizánskom obetoval Fredo Masár takmer štvrťstoročie. A svojou zanietenou prácou 
zanechal v jej histórii výraznú stopu. Česť jeho pamiatke!

Slovenské vicemajsterky v plnej príprave  
na novú súťažnú sezónu

Hádzanárky účastníka medzinárodnej čes-
ko-slovenskej ligy WHIL už naplno zarezáva-
jú v tréningoch. Do prípravy na nový súťažný 
ročník, ktorý odštartuje 5. septembra, vstúpil 
úradujúci vicemajster Slovenska 20. júla. Aj ten-
toraz prebieha podstatná časť prípravy v do-

mácom prostredí. 
„V Partizánskom 
máme aj vďaka 
našim partnerom 
všetko potrebné. 
Na pár dní bol tím 
v neďalekej Hor-
nej Vsi a do trénin-
govej náplne sa 
dostali aj turistic-

ké túry. Kondičnú prípravu má vo svojej ré-
žii opäť Peter Vraňák a v posilňovni sa hráč-
ky pripravujú pod drobnohľadom Gustá-
va Kusého. Celý priebeh prípravy tímu ria-
di tréner Peter Olšavský. Som veľmi rád, že 
sme sa s ním opäť dohodli a bude viesť naše 
družstvo žien aj v nasledujúcom ročníku 
WHIL,“ prezrádza prezident HK Slávia Partizán-
ske Erich Kadnár (na foto). Prvá herná previer-
ka čaká slávistky už 5. augusta o 18. h, kedy na 
domácej palubovke privítajú český Zlín, odve-
ta je na programe o týždeň za riekou Moravou. 
„Pravdepodobne vycestujeme na niekoľko 
prípravných zápasov aj do Maďarska. A v 
závere tohto mesiaca absolvujeme turnaj v 
Porube. Radi by sme sa ešte dohodli na neja-
kých prípravných zápasoch s tímami z prvej 
ligy, či už s Trenčínom, Bánovcami alebo To-
poľčanmi,“ dopĺňa herný program žien Slávie 
Erich Kadnár. Hráčsky káder počas tejto letnej 
prestávky prešiel viacerými zmenami. S tímom 
sa nepripravuje srbská spojka Lidija Radova-
nović a ani domáca odchovankyňa Valentína 
Kapsová. Talentovaná spojka v súčasnosti tré-

nuje u českého interligistu v Olomouci, kde je 
prijatá na vysokú školu. Do Bratislavy zas od-
chádza študovať Libuša Kubáňová, a nie je vy-
lúčené, že sa objaví v drese ŠKP. Pauzu od há-
dzanej si dá pravdepodobne Patrícia Gregu-
šová, no Sláviu tlačí topánka predovšetkým na 
poste spojky. Do Prešova kvôli štúdiu prestú-
pila ďalšia juniorská reprezentantka Veronika 
Gajdošová a ďalšia pivotka Katarína Kanku-
lová odchádza za prácou mimo Partizánskeho 
a zrejme nebude možné zladiť jej zamestnanie 
s hádzanou. „Sme však veľmi radi, že sa vra-
cia spojka Hana Janšáková a pevne veríme, 
že bude posilou. Čakáme, či sa vráti späť na 
Slovensko a, samozrejme, do nášho klubu 
srbská spojka Silvana Vasič–Savič a novou 
posilou bude pre zmenu slovinská spojka 
Laura Gerič, ktorá v minulej sezóne oblieka-
la dres majstrovskej Iuventy Michalovce. Ro-
kujeme ešte s ďalšími hráčkami a v priebehu 
najbližších dní zloženie tímu uzavrieme. Sa-
mozrejme, som veľmi rád, že v klube zostá-
vajú ostatné domáce hráčky, ktoré bojovali 
v poslednej sezóne za Sláviu,“ doplnil infor-
mácie o zmenách v kádri HK Slávia šéf hádza-
nej v Partizánskom. Nie je tajomstvom, že aj v 
predošlej sezóne mal klub finančné problémy 
a niektoré kuvičie hlasy predpovedali koniec 
hádzanej v Partizánskom. „Musím sa poďako-
vať hráčkam a realizačnému tímu za trpezli-
vosť a pochopenie. O všetkom sme sa snaži-
li rozprávať a vždy spoločne hľadať cestu k 
dohode. Aj v tomto kontexte si veľmi vážim 
úspech, ktorý naše ženy dosiahli. Ukázali, 
aký sú tím a aj napriek problémom, s ktorý-
mi sme sa potýkali, dokázali podávať výbor-
né výkony. Za to im patrí môj veľký obdiv a 
úprimná vďaka. Predpovede o konci hádza-
nej v Partizánskom sme nechceli pripustiť a 
debaty o prvej lige, alebo len o mládežníc-

kej hádzanej v Partizánskom sme odmie-
tali. Musím sa poďakovať aj vedeniu mesta 
a poslancom, ktorí nám odsúhlasili doda-
točnú dotáciu. Verím, že sme ich presvedči-
li o tom, aký význam má hádzaná pre naše 
mesto.“ V sezóne 2013/2014 obsadila Slávia 
historicky štvrté miesto vo WHIL. Aj v uplynu-
lej sezóne sa slávistky postarali o úspech, kto-
rým bol postup do finále play-off cez Šaľu. Po 
devätnástich rokoch sa opäť stali vicemajstrom 
Slovenska, čo by mohlo byť pozitívnym signá-
lom v otázke sponzorovania klubu. „Svojim 
spôsobom áno, ale športový sponzoring je 
na Slovensku stále problematický. Aj keď 
patrí hádzaná do takzvanej desiatky sil-
ných športov, z pohľadu sponzorov je stále 
na okraji záujmu. Samozrejme, je vždy na 
nás presvedčiť sponzora, že šport má svoj 
význam. Každého podnikateľa, alebo fir-
mu však zaujíma, čo mu sponzorstvo môže 
ešte priniesť. Snažíme sa ponúkať konkrét-
ne riešenia pre väčšinu firiem tak, aby vo 
svojej investícii videli zmysel. Presviedča-
nie je ale ťažké, spoločenská zodpovednosť 
firiem v kontexte podpory športovej komu-
nity je stále nedostačujúca. V podstate je to 
pochopiteľné, pretože žiadostí o finančnú 
podporu je veľa a možnosti sú obmedzené. 
Pokiaľ nebudeme mať jasne zadefinované, 
aké postavenie má šport v spoločnosti, asi 
sa to nezmení. Verím ale, že naše rokovania 
s potenciálnymi partnermi, ktorých oslovil 
príbeh nášho tímu z minulej sezóny, v dob-
rej kombinácii s vhodným marketingovým 
plnením, bude výsledkom dohody. A v blí-
žiacej sa sezóne sa nám bude dýchať ľahšie 
a hrať pokojnejšie,“ nádejá sa Erich Kadnár, 
ktorý odpovedal aj na v súčasnosti diskutova-
nú tému o pripravovanom zákone o športe. 
Jeho zavedením do platnosti by mohli nastať 

lepšie časy aj pre hádzanú... „Tento zákon bol 
zatiaľ v pripomienkovaní hlavne z pohľadu 
organizácie športových zväzov, klubov a 
postavenia športovcov. Ide predovšetkým 
o snahu posilniť kontrolné mechanizmy a 
zlepšiť vnútornú organizáciu športových in-
štitúcií. Dôležitá je časť zákona, ktorá bude 
podstatná pre zlepšenie možností získava-
nia peňazí do športu. Mám na mysli hlavne 
tú časť, ktorá by mala riešiť sponzoring z po-
hľadu daňovej legislatívy pre podnikateľské 
subjekty, teda možných sponzorov. Dnes je 
práve toto jednou z prekážok, prečo nie sú 
firmy ochotné investovať do športu. Zákon 
o športe síce hovorí o jeho význame pre spo-
ločnosť, otázkou však je, či to nezostane len 
na papieri. Hádzanej napríklad chýba aj väč-
ší priestor v médiách a aj v športovom spra-
vodajstve. Táto podpora je veľmi dôležitá aj 
v náväznosti na sponzorov.“ Ženy Slávie sa v 
dvoch sezónach za sebou postarali o výrazné 
úspechy, kým staršie dorastenky v uplynulom 
ročníku získali bronz. A na čo si v klube trúfa-
jú siahnuť v nastávajúcej sezóne? „Ciele máme 
ako každý, tie najvyššie. Asi málokto veril, 
že budeme vo finále o majstra Slovenska. 
Snažili sme sa s hráčkami pracovať aj men-
tálne a prebudiť v nich hádzanárske srdieč-
ko. Teraz sme tímom, ktorý hrá so srdcom. 
Máme výborný kolektív a skvelého trénera 
a ja som presvedčený, že aj nové posily do 
kolektívu zapadnú. Chceme opäť bojovať o 
finále, aj v pohári aj v národnom play off, čo 
nebude ľahké. V minulej sezóne sme ale v 
prvom rade sami sebe dokázali, že sa to dá. 
V interlige by sme radi skončili do šiesteho 
miesta. A snáď budeme mať aj trochu špor-
tového šťastia a budú sa nám vyhýbať zra-
nenia,“ vyjadril prianie na záver prezident HK 
Slávia Erich Kadnár. mp  

V stredu 5. augusta sa v Mestskom hokejovom 
štadióne v Partizánskom rozkrútia súboje nové-
ho súťažného ročníka 2015/2016 v amatérskych 
hokejových ligách. Tentoraz sa budú hrať až tri. V 
I. AHL lige sa predstaví sedem tímov, keď oproti 
predošlému ročníku chýba Blue Devils Žabokre-
ky nad Nitrou. Zloženie súťaže tvorí štvorica do-
mácich zástupcov Drivers, Raptors, Baťovka a 
obhajca triumfu ECS, ďalej Scorpions Topoľča-
ny, Red Wings Bánovce nad Bebravou a Ice Boys 
Prievidza. Základná časť ligy sa bude hrať dvoj-
kolovo každý s každým, prvé dve družstvá po-
stúpia priamo do semifinále, nasledujúce štyri v 
poradí budú bojovať o postup v play off na dva 
víťazné zápasy podľa kľúča 3. – 6. a 4. – 5.. Pre 
siedmy tím v poradí po základnej časti sezóna 
končí. V II. AHL lige bude o postup medzi najlep-
šiu osmičku do play off bojovať desať kolektívov: 
obhajca trofeje Rupas Prievidza, EKO Slovan Nit-
rianske Sučany, LK Consulting Rudno, Warriors 
Topoľčany, Blue Devils Žabokreky nad Nitrou, 
Dynamo Bystričany, TPS Topoľčany, Rangers To-
poľčany, Krídla Sovietov Bánovce nad Bebravou 
a HK Skýcov. Aj v III. AHL lige sa o play off, kam 
postúpi rovnako najlepších osem celkov, pobi-
je na ľade dvanásť družstiev: Lokomotív Parti-
zánske, TOHC Tovarníky, HK Spartak Dolné Ves-
tenice, Sharks Topoľčany, HK46 Devils Prievidza, 
Tornádo Partizánske, Stárs Topoľčany, Ice Bears 
Nitra, Steiger 1473 Prievidza, Nadlice, Betoma 

Dolné Vestenice a Rangers Topoľčany B. Základ-
ná časť sa v oboch nižších súťažiach bude hrať 
dvojkolovo. Víťaz III. ligy si s posledným tímom 
II. ligy zahrajú baráž o postup, respektíve zotrva-
nie v súťaži.

I. AHL LIGA
 Program – 8.8. o 18.30 h: Drivers Partizánske 
– Scorpions Topoľčany, o 20. h: ECS Partizán-
ske – Red Wings Bánovce n/B., 9.8. o 18.30 h: 
Ice Boys Prievidza – Drivers Partizánske, o 20. h: 
Raptors Partizánske – Baťovka Partizánske. 

II. AHL LIGA
 Program – 5.8. o 19.45. h: EKO Nitrianske Su-
čany – Rupas Prievidza, 6.8. o 19.15 h: Warriors 
Topoľčany – LKC Rudno, 8.8. o 12.30 h: Blue De-
vils Žabokreky n/N. – HK Skýcov, o 14. h: Rangers 
Topoľčany – Bystričany, 9.8. o 17. h: TPS Topoľča-
ny – Krídla Sovietov Bánovce n/B..

III. AHL LIGA
 Program – 7.8. o 19.30 h: Ice Bears Nitra – 
Steiger 1473 Prievidza, 8.8. o 15.30 h: HK46 De-
vils Prievidza – Nadlice, o 17. h: Tornádo Parti-
zánske – Stárs Topoľčany, 9.8. o 12.30 h: Loko-
motív Partizánske – Spartak Dolné Vestenice, o 
14. h: TOHC Topoľčany – Rangers Topoľčany B, o 
15.30 h: Sharks Topoľčany – Betoma Dolné Ves-
tenice. mp

AMATÉRSKE HOKEJOVÉ LIGY V PARTIZÁNSKOM
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