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Koľkokrát ste si pove -
dali, že driete ako vôl, 

alebo, že niekto z okolia je 
prefíkaný ako líška? Charakter správania 
jednotlivých druhov poznáme, ale... Ak 
vám šéf povie, že by ste mali pracovať 
ako včelička, začnite rozmýšľať nad iným 
miestom. Včely totiž vyletujú do práce 
približne od štvrtej hodiny rannej a pra -
cujú až do takmer sedemnástej večer. Spať 
chodia iba v čase úplného vyčerpania, aj 
to len na necelých 20 minút. V podstate 
sa upracujú na smrť. Okrem toho ste sa 
v práci možno stretli s tým, že po treťom 
pokuse žiadosti o zvýšenie platu vás vypo -
klonkovali so slovami: „Si ako pijavica...“  
Vtedy treba pripomenúť, že pijavice majú 
32 mozgov a každý má predsa svoju cenu. 
Živočíšna ríša nám má čo povedať aj v 
súkromí. Keď sa vám napríklad zdá, že s 
partnerom to už celkom ´neklape´, inšpi -
rujte sa morskými vydrami. Tie sa totiž 
počas spánku držia navzájom labkami, 
aby sa jedna druhej nestratili. Čo sa zvie -
ratiek týka, občas podobnosti hľadáme 
tam, kde nie sú. V týchto horúcich dňoch 
ste si isto povedali, že sa potíte ako také 
prasa. Omyl! Prasiatka sa takmer vôbec 
nepotia. Nahromadené teplo chladia 
váľaním sa v blate. Najčastejšie si však 
negatívnych prirovnaní užije somár. O 
povesť hlupáka sa mu postarala jeho, pre 
človeka niekedy nepochopiteľná, tvrdo-
hlavosť. Mnohí ale nevedia, že somárik sa 
nepustí cestou, o ktorej si myslí, že je nad 
jeho sily. Svedčí o tom aj jedno španielske 
príslovie: „Nasleduj kozu a zrútiš sa do 
priepasti. Nasleduj somá -
ra a on ťa zavedie do 
tvojej dediny.”

Treba mať  
plán „B“
Exkluzívny rozhovor na tento týždeň s ba-
letným umelcom svetového mena, rodeným 
Partizánčanom, Máriom Radačovským
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Teplo, teplejšie, 

horúco!
Horúčav bolo dosť, ba až priveľa. Redakcia 
sondovala, ako sme v Partizánskom odolávali 
týždňom s tropickými teplotami.
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Krajské oslavy SNP 
na Jankovom vŕšku
Trenčiansky samosprávny kraj, mestá Bánovce nad Bebravou a Partizánske, obec 
Uhrovec a OV SZPB Trenčín pozývajú občanov v sobotu 29. augusta na krajské 
oslavy 71. výročia SNP na Jankovom vŕšku. Program sa začne o 15.00 h ukážkami 
historických bojov. Po koncertovaní dychovej hudby položia účastníci osláv vence k 
pamätníku, vypočujú si príhovory hostí. V kultúrnom programe, ktorý má začiatok o 
17.30 hodine, vystúpia heligonkárka Vlasta Mudríková, folklórna skupina Uhrovčan, 
Šurianski tamburáši, Bánovskí heligonkári a dychová hudba Hradišťanka. Tradičná 
partizánska vatra sa na Jankovom vŕšku rozhorí o 19.30 hodine a chýbať nebude ani 
koncert country skupiny Dostavník. Z Bánoviec budú na Jankov vŕšok odchádzať 
mimoriadne autobusy o 14.00, 15.00 a 16.00 h a tiež späť po konci osláv, ktorý sa 
očakáva o 21. hodine.

Aktuálne témy samosprávy 
na rokovaní MsZ
Druhý polrok predostrel pred volených zástupcov občanov Partizánskeho ďalšie 
témy, o ktorých budú rokovať a rozhodovať na v poradí 6. riadnom zasadnutí 
mestského zastupiteľstva. Primátor Jozef Božik zvolal najbližšiu schôdzu na uto-
rok 25. augusta so začiatkom o 13. hodine vo veľkej zasadačke mestské-
ho úradu. 
Po úvodnej správe zástupcu okresného oddelenia PZ o vývoji kriminality na území 
Partizánskeho a okresu sa poslanecký zbor bude zaoberať aktualizáciou dvoch 
všeobecne záväzných nariadení mesta. Prvá sa týka určenia výšky dotácie na pre-
vádzku a mzdy na žiaka v školských zariadeniach, druhá podmienok držania psov. 
Na stoloch budú mať poslanci návrh VZN o prevádzkovom poriadku pohrebísk 
mesta, návrh Štatútu mestskej polície, správu o výsledkoch kontrol vykonaných 
hlavným kontrolórom mesta a taktiež zásady podávania, preverovania a evidova-
nia podnetov. V programe rokovania je ďalej monitorovacia správa o polročnom 
plnení rozpočtu mesta, aj aktuálne zmeny v rozpočte. Mestské zastupiteľstvo 
zaujme stanovisko k zámeru zriadenia súkromného centra pedagogicko-psycholo-
gického poradenstva a prevencie, prerokuje viaceré návrhy na prenájom a predaj 
mestského majetku a oboznámi sa s pridelením mestských nájomných bytov. V 
zmysle rokovacieho poriadku je opäť čas od 15.30 do 16. hodiny vyhradený na 
Slovo pre verejnosť.

Po štvrté leto vykorčuľovali na ľad Mestského zimného štadióna 
v Partizánskom mužstvá mládežníckych tímov, aby zabojovali o 
trofej svojho hokejového vzoru na turnaji Chára cup. Trojdňový 
maratón pätnástich vzájomných zápasov šiestich tímov kategórie 
U15 sa skončil triumfom zahraničného účastníka Šachťor Soli-
gorsk. Domáca Iskra obsadila v silnej konkurencii štvrté miesto (na 
fotogra�i v červených dresoch v súboji s Banskou Bystricou).

HOKEJOVÉ SÚBOJE NA TURNAJI

CHÁRA CUP
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Z POLICAJNÉHO ZÁPISNÍKA

RÝCHLO A OPITO
V sobotu 8. augusta od 15. do 19. hodiny kontrolovali policajti v 
Trenčianskom kraji v rámci osobitnej akcie dodržiavanie pravidiel 
cestnej premávky vodičmi motocyklov a ich spolujazdcami, cyk-
listami a chodcami. Nasadených 47 policajtov zistilo 136 priestup-
kov, z nich v blokovom konaní vyriešili 120 na sumu 3 425 eur, 
napomenutím vybavili 15 priestupkov, jeden priestupok oznámili 
na dopravný inšpektorát. Zadržali štyri vodičské preukazy a zistili 
dvoch vodičov nemotorových vozidiel pod vplyvom alkoholu. 
Najzarážajúcejší je prípad 51-ročného vodiča nákladného vozidla s 
návesom z okresu Trenčín. Na ceste I/50 v Horných Ozorovciach 
ho policajti zastavili pre prekročenie maximálne povolenej rýchlos-
ti, ktorú v obci prekročil o 12 kilometrov. Dychová skúška ukázala  
0,81 mg/l alkoholu v jeho dychu, čo predstavuje 1,69 promile 
alkoholu. Za tento skutok hrozí riskantnému vodičovi ročný trest 
odňatia slobody. KR PZ v Trenčíne
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Bezradná za dverami...
Prievan dokáže narobiť poriadnu paseku. Ale ako inak vyhnať  ho-
rúčavu, ktorá nás obťažuje na každom kroku, ak nie pootváraním 
okien a dverí krížom-krážom? Doma, v práci, pri presunoch z bodu 
A do bodu B. Niekto je háklivý na oči, druhý na uši, a všetci celkom 
„chorieme“, ak nám tento fyzikálny jav zacapne priamo pred 
nosom vchodové dvere do bytu. Kľúče, mobil, peniaze – všetko 
zostane vo vnútri. Darmo ste si robili plány, čo všetko hneď zrána 
stihnete... Teraz je prvoradé, dostať sa do svojho kráľovstva. Prvé, 
čo obyvateľke z Družstevnej ulice v Partizánskom ráno 6. augusta 
napadlo, bola mestská polícia. Namierila teda do jej sídla a milo 
ju prekvapil prístup náčelníka Jozef Piterku. Žiadne ironické 
úškľabky, či neochota. Práve naopak. Porozumenie a ústretovosť. 
Napokon, nebolo treba žiadne páčenie, ani preliezanie oknom, 
či vŕtanie zámky. Našiel sa naslovovzatý odborník a zabuchnuté 
dvere otvoril. „Zo všetkých strán počúvame samé ponosovanie 
sa na to, že ľudskosť sa v dnešnej dobe nenosí... Veľmi ma potešil 
pravý opak – ochota a pomoc od mestskej polície. Ďakujem im! 
Presvedčili ma, že sú tu skutočne pre nás,“ boli slová vďačnej ženy.     
 (bab)

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske:

Má ťažké srdce na nezodpovedných rodičov
Ignorujú zákony a neplnia si svoje povinnosti voči úradom. Tak sa k oznamovacej povinnosti voči Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny Partizánske stavia mnoho rodičov, ktorí nenahlasujú to, kto zabezpečuje starostlivosť 
o ich dieťa.

Aj rok a pol po tom, čo do 
platnosti vstúpila novela 
zákona o prídavku na dieťa, 
nie je medzi rodičmi príliš 
rešpektovaná. Podľa nej ro-
dičia detí, ktoré po 1. februári 
2014 dovŕšili tri roky, majú 
nahlasovať, kde a kým bude 
zabezpečovaná starostlivosť 
o ich dieťa. Táto povinnosť 
trvá až do začiatku plnenia 
povinnej školskej dochádzky. 
V priebehu roka 2014 zamest-
nanci ÚPSVaR Partizánske 
opakovane upozorňovali na 
zmeny, ktoré táto novela pri-
niesla do praxe, ale aj napriek 
tomu si veľa rodičov neplní 
svoje povinnosti. A to môže 
vyvolať dôvodné podozrenie, 
že starostlivosť neprebieha 
v súlade so zákonom a  prída-
vok na dieťa nie je využívaný 
v súlade so záujmami dieťaťa. 
Výplata prídavku tak môže 
byť zastavená, resp. následne 
môže byť vyplácaná inštitútom 
osobitného príjemcu. Pokiaľ by 
sa zistilo zanedbanie výchovy 
a výživy a iné závažné okolnos-
ti, ktoré by ohrozili zdravý fy-
zický a psychický vývoj dieťaťa, 

úrad dá podnet na oddelenie 
sociálno-právnej ochrany detí 
a sociálnej kurately.

Na otázky, súvisiace s touto 
témou, odpovedala redakcii 
Iveta Duchoňová, hovorky-
ňa ÚPSVaR Partizánske:

Rodičia majú povinnosť 
oznámiť platiteľovi prídavku, 
akým spôsobom a kde bude 
zabezpečovaná starostlivosť 
o ich dieťa. Na ktoré deti sa 
táto povinnosť vzťahuje?
Táto povinnosť sa vzťahuje na 
deti, ktoré dovŕšia vek troch 
rokov a povinnosť trvá až do 
začiatku plnenia povinnej škol-
skej dochádzky. Rodič ozna-
movaciu povinnosť nemá, ak 
sám zabezpečuje starostlivosť 
o toto dieťa a poberá materský 
alebo rodičovský príspevok.
Bude potrebné nahlásiť 
každú zmenu starostlivos-
ti medzi tretím a šiestym 
rokom dieťaťa?
Úradu treba hlásiť každú 
podstatnú zmenu, ktorá 
v spôsobe starostlivosti o dieťa 
nastane. Podstatnou zmenou 

je napríklad zmena predškol-
ského zariadenia, starostlivosť 
príbuzného, alebo, ak sa dieťa 
bude dlhodobo zdržiavať mimo 
miesta trvalého bydliska. To 
znamená, že prechodné 
situácie, keď dieťa nechodí 
do škôlky, lebo je choré alebo 
krátkodobé pobyty u príbuz-
ných a podobne, nespadajú 
pod túto povinnosť. 

Bude potrebné nahlásiť 
aj presnú materskú školu, 
alebo tieto údaje nebude 
potrebné poskytovať?
Vždy treba nahlásiť presnú 
adresu, kde sa bude dieťa 
zdržiavať.

Akým spôsobom majú rodi-
čia hlásiť, kto sa o ich dieťa 
stará?
Hlásiť to treba miestne prís-
lušnému úradu práce písomne 
alebo elektronickými prostried-
kami so zaručeným elektro-
nickým podpisom. V našich 
okresoch to je: 
 ÚPSVaR Partizánske, Nám. 
SNP 151/6, 958 01  Partizánske,
 ÚPSVaR Partizánske, praco-
visko Bánovce nad Bebravou, 

Sládkovičova 60/6, 957 01  
Bánovce nad Bebravou.
Na úrade práce a na webovej 
adrese ústredia práce sú k dis-
pozícii tlačivá, ktoré je možné 
použiť pre toto ohlásenie starost-
livosti o dieťa. Avšak, ak to nie 
je z nejakých príčin možné, úrad 
bude akceptovať aj inú formu 
písomného, obsahovo relevant-
ného oznámenia. ma, id

Hasiči v akcii
Horúce slnko, špeciálny protipožiarny oblek a sálavé 
teplo z ohňa. Hotové peklo! Profesionálni hasiči a zá-
chranári z HaZZ v Partizánskom podstupujú v augusto-
vých dňoch doslova skúšku ohňom. 

Za ostatných desať dní zasahovali pri piatich požiaroch. V 
Cerovej pri Hornej Vsi 4. augusta popoludní pohltil oheň trávnatú 
plochu veľkosti približne dvoch futbalových ihrísk. Jeho včasným 
uhasením zabránili, aby sa rozšíril až do lesa. Pokosená tráva pri 
rieke Nitre v Bošanoch vzbĺkla 6. augusta pravdepodobne od neuha-
seného ohniska, 11. augusta opäť v Bošanoch horela tráva a strnisko 
pri železničnej stanici. Tri hodiny po polnoci 12. augusta postavil 
hasičov na nohy ohlásený požiar osobného vozidla na Malinovského 
ulici v Partizánskom. V piatok 14. augusta vyštartovali k horiacemu 
strnisku pred Hradišťom, ktoré zapálil blesk (na foto).

Pri dopravných nehodách zasahovali hasiči a záchranári 6. au-
gusta napoludnie v Partizánskom na svetelnej križovatke, kde sa 
pri zrážke štyroch osobných vozidiel zranila jedna osoba. Na križo-
vatke smerom do Veľkých Uheriec sa v ten istý deň po 16. hodine 
zrazili dve osobné autá. 
Cennú pomoc pri otváraní bytov v Partizánskom poskytli hasiči 
a záchranári v štyroch prípadoch. Za zabuchnutými dverami 
bolo dvojročné dieťa, v ďalšom prípade starší muž, ktorému pri 
zdravotných ťažkostiach šlo o život. Operatívnym zákrokom pri 
vytápaní vodou z prasknutej hadice zabránili väčším škodám na 
majetku obyvateľov jedného z činžiakov na Veľkej okružnej.  (bab)
 Zdroj: HaZZ v Partizánskom

Od 1. februára 2014 nadobudol 
účinnosť zákon 433/2013 Z. z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 600/2003 Z. z. o prídavku 
na dieťa a o zmene a dopl-
není zákona č. 461/2003 Z. z. 
o sociálnom poistení v znení 
neskorších predpisov. Táto 
novela je súčasťou straté-
gie, ktorá je zameraná na 
zabraňovanie týrania alebo 
zneužívania detí. Znamená to, 
že má vyplniť určitú medzeru, 
kedy deti vo veku medzi 3. a 6. 
rokom unikali z evidencie a štát 
nebol schopný v podstate 
nejakým spôsobom účinne 
kontrolovať, ako prebieha 
starostlivosť o tieto deti.

Odpoveď pre pozornú čitateľku Tempa
alebo, ako je to u nás so mzdami
V týchto horúcich dňoch vám naozaj nechceme dvíhať tlak. Napriek tomu venujeme pár riad-
kov téme o platoch a výške hodinovej mzdy na Slovensku.
V predošlom vydaní novín sme 
publikovali prispievateľský 
článok pod názvom „Horúce 
linky prvej pomoci.“ Jeho 
cieľom bolo upozorniť na prácu 
Slovenského Červeného kríža. 
Jednu z pozorných čitateliek 
Tempa však upútal číslom, a 
to priemernej hodinovej mzdy 
na Slovensku, ktoré sa jej zdalo 
privysoké. Článok informo-
val, že „členovia spolku 
na  uvedených podujatiach 
dobrovoľne odslúžili 430 ho-
dín. Prepočtom na prie-
mernú hodinovú mzdu 
v národnom hospodár-
stve Slovenskej republi-
ky (9,7 eur) predstavuje 
hodnota práce spolku výšku 
4 171 eur.“ V telefonickom roz-
hovore redakcia vysvetľovala, 
že ide o prispievateľský článok, 
za ktorého obsah zodpovedá 
sám pisateľ. Na druhej strane 
sme si radi zistili, ako to so 
mzdami naozaj je. Kontaktovali 
sme Štatistický úrad Slovenskej 
republiky (ŠÚ SR), ktorý nám 
okrem odpovede ochotne zaslal 
aj 147-stranovú štúdiu. Keďže 
informácie v nej boli viac ako 
zaujímavé, povedali sme si, že 
niektoré z  nich odprezentuje-
me v novinách. Vráťme sa však 
na chvíľu k reakcii čitateľky. 

Chybné číslo  
alebo pojem?
Podľa ŠÚ SR bola na Sloven-
sku v roku 2014 priemerná 
hrubá mesačná mzda vo výške 
964 eur. Ak by sme ju vydelili 
číslom 160, čo je pri 40-hodi-
novom týždennom pracovnom 
čase počet odpracovaných 
hodín za mesiac, vyjde nám 
číslo 6,025 eura, a nie 9,7 eura. 
Pozrime sa však poriadne na 
to, čo sme vlastne vypočítali 
my, a čo počítal autor svojho 
príspevku. Všetci intuitívne 
chápeme, čo je mzda, ale defi-
nície potrebné pre jasné vyme-
dzenie podobných pojmov nám 
niekedy môžu skomplikovať 
život. Mzda sa laicky definuje 
ako peňažné plnenie, ktoré 
poskytuje zamestnávateľ 
svojmu zamestnancovi 
za vykonanú prácu. Mzda 
však nemusí byť vyplácaná 
iba v peňažnej forme, a tak sa 
pre zjednodušenie hovorí, že 
mzda je vlastne cena práce. Ale 
cena práce z pohľadu koho? 
Mňa ako zamestnanca? Alebo 
cena mojej práce z pohľadu 
zamestnávateľa? Ten si totiž do 
ceny práce zamestnanca musí 
okrem jeho mzdy pripočítať 
aj náklady, ktoré ako za-
mestnávateľ na zamestnanca 

vynakladá. Preto exaktná 
ekonomika prísne odde-
ľuje pojmy - priemerná 
hodinová mzda a priemer-
ná hodinová cena práce! Z 
prepočtu ceny práce vyplynie 
úplne iné číslo. Napríklad 
portál www.topky.sk z roku 
2013 informuje, že „podľa 
prieskumu Eurostatu stojí 
hodina práce na Slovensku 
8,3 eura.“  V tomto roku viace-
ré webové portály udávajú rast 
ceny práce na Slovensku, ktorá 
má hodnotu 9,7 eura... Nielen 
v ekonomike platí, že presnosť 
je výsada kráľov. A to presnosť 
časová, číselná, ale aj slovná. 
Často nám totiž zamlčaný 
predpoklad alebo nesprávny 
pojem môže sťažiť pochopenie. 
No, čo už, keď sme len obyčajní 
ľudia.

Čo zistili  
štatistiky
Podľa výsledkov výberové-
ho štatistického zisťovania 
o štruktúre miezd v SR za 
rok 2014 bolo „v mzdovom 
pásme do 950 eur 67,5 % 
zamestnancov. V intervale od 
950 – 1 000 eur bolo 3,6 % 
zamestnancov a nad 1 000 eur 
zarobilo 28,9 % zamest -
nancov. Tento nepomer 

dokázal nerovnomerné 
rozloženie hrubých me-
sačných miezd. Súčasne 
potvrdil existenciu veľkej 
skupiny zamestnancov s 
nízkymi príjmami a malej 
skupiny zamestnancov s 
vysokými mzdami.“ Pri po-
hľade na údaje nás oslovili tiež 
údaje o pomere miezd mužov 
a žien. Ako informuje v správe 
ŠÚ SR, napriek snahe dosiah-
nuť rovnaké postavenie žien a 
mužov v spoločnosti a na trhu 
práce, údaje o priemerných 
hrubých mesačných mzdách 
mužov a žien za rok 2014 
potvrdili pretrvávajúce rodové 
nerovnosti v odmeňovaní za 
prácu. „V posledných rokoch 
sa rozdiel medzi mzdami mu -
žov a žien dokonca prehlbuje. 
V sledovanom roku dosiahla 
hrubá mesačná mzda mužov 
1 085 eur. Hrubá mzda žien 
v percentuálnom vyjadrení 
predstavovala 76,9 % z hrubej 
mzdy mužov, t. j. o 251 eur 
menej v neprospech žien.“ Či 
už ste muž alebo žena, v kaž-
dom prípade vám želáme veľa 
pozitívnych čísel na vašom 
účte.

 Zdroj: Štatistický úrad SR, 
 text: dl
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Ventilátory a klíma 
išli na dračku
V krajine, kde už mesiace poriadne 
nenapršalo, v krajine, kde sa topil 
asfalt a bolo dlho, dlho, predlho teplo, 
teplejšie, až horúco, šli ventilátory a 
klimatizačné jednotky na odbyt ako 
teplé rožky... Ale o niečom teplom 
radšej pomlčme. Bolo by to rúhanie 
sa v tejto nechcenej saune. Vo väčšine 
elektroobchodov nám potvrdili, že 
sa po ventilátoroch len tak zaprášilo! 
Ani dodávatelia klimatizácie sa v 
tropických horúčavách nemôžu sťa-
žovať na malý záujem o ich produkty. 
Oproti minulým rokom je v toto leto 
trojnásobne vyšší. Nestíhajú vyhovieť 
všetkým naraz...

Voda víťazí 
nad zmrzlinou
Chutný chladivý kopček poteší hlavne 
v lete. Ide v horúčavách zmrzlina na 
dračku? Majiteľ cukrárne v centre Par-
tizánskeho Achmed Chalitovič vyvracia 
tento mýtus: „V predaji zmrzliny slnko 
nehrá až takú rolu. Praví zmrz -
linoví zákazníci prídu aj vte -
dy, keď prší. Pri veľkých 
horúčavách to všetkých 
ťahá na kúpalisko. 
Mladí sú tam, a starí 
radšej nevychádzajú 
von, zákazníkov je me-
nej. Míňajú viacej na 
vodu. Tá sa teraz pije, 
džúsy takmer vôbec nie. 
Ľudia sú obozretní aj pri 
kúpe zmrzliny a vyhľadávajú 
naše klimatizované priestory. Pre -

dávať zmrzlinu iba z chladeného pultu, 
dnes nestačí. A ktoré druhy najviac 
chutia? Ponuka je naozaj veľmi široká. 
Zákazník sa musí rozhodnúť sám, či dá 
prednosť nanuku, či zmrzline, kvalite, 
tradícii a v neposlednom rade hygiene, 
aby neskončil v nemocnici. Väčšina 
milovníkov zmrzliny je konzervatív -
nych, zostáva pri tradičných príchu -
tiach. Je to ako návrat z cudziny, keď 
si povieme – Všade dobre, ale doma 
najlepšie. A podľa mňa, čím moder -
nejšie chute, tým viac umelé. Tradičné 
sú spoľahlivejšie. Ako sklenené fľaše. 
Kupujeme minerálku v plastových a 
ani netušíme, koľko dní je vystavená 
priamemu slnku, ktoré dokáže roztopiť 
aj autá z plastu...,“ zhrnul svoje skúse-
nosti ostrieľaný obchodník.

V okolí Partizánskeho 
padali rekordy
Vďaka stabilnej prítomnosti veľmi teplej 
vzduchovej hmoty sa prehrieva prírodné 
prostredie. Podľa informácií z portálu 
Slovenského hydrometeorologického 
ústavu (SHMÚ) práve „toto malo vplyv 
na výskyt dlhších sérií supertropických 
dní a tropických nocí.“  Ako ďalej in-
formuje portál SHMÚ, počet supertro-
pických dní, nameraných na vybraných 
meteorologických staniciach do 10. 
augusta 2015, dosiahol v Topoľčanoch, 
rovnako ako aj v Prievidzi, číslo 10! Z 
tridsiatich troch vybraných meteo-staníc 
prekonalo tieto hodnoty len päť. Medzi 
nimi Dudince a Hurbanovo s najvyš-
ším počtom 16, či bratislavská Koliba 
s dvanástimi supertropickými dňami. 
Partizánske v štatistikách uvedené nie 
je, keďže nemá vlastnú profesionálnu 
meteorologickú stanicu, ktorá je veľmi 
nákladná. Ako však redakcii potvrdi-
la meteorologička Miriam Jarošová, 
Partizánske má veľmi šikovného, aj 
keď neprofesionálneho meteorológa „s 
amatérskou meteorologickou stanicou, 
ktorá je v takej konštrukcii a aj vhodne 
umiestnená, že získané dáta sa dajú po-
važovať na tri štvrtiny za relevantné!“ 
V utorok 11. augusta zverejnil por-
tál SHMÚ údaje o celoslovenskom 
rekorde maximálnej nameranej 
teploty vzduchu pre 10. august. 
Ak si myslíte, že to bolo v Hurba-
nove, mýlite sa. Boli to Topoľčany 
s teplotou 38,2°Celzia, čím bol 

prekonaný rekord z roku 
1992. Keďže Partizánske nie 

je ďaleko, je vysoký pred-
poklad, že rekord padol 

aj u nás. Čím to je, že 
práve v Partizánskom 
je nám akosi priho-
rúco, sme sa opýtali 
meteorologičky Miriam 

Jarošovej: „Tým naprí-
klad, že rovnako ako aj v 

prípade Prievidze, ide o tú 
istú kotlinu. Teplý vzduch sa v 

podstate posúva od juhu na sever a 
táto kotlina sa prehrieva, pričom teplý 
vzduch sa tam drží a to nielen cez deň, 
ale aj v noci. Takže aj tie tropické noci 
sa tu vyskytovali tento rok vo väčšej 
miere, ako tomu bolo v uplynulých 
rokoch.“

Peklo v uliciach 
miernilo polievacie auto
V horúčavách trpeli aj cesty. Rozpá-
lený povrch vozoviek aspoň sčasti 
schladilo polievacie auto, ktoré do 
ulíc mesta Partizánske vychádza pri 
teplotách nad 30°C. „Cesty kropíme 
niekedy aj 5-6 krát denne. Jedna 
cisterna má objem 7 000 litrov, to 
znamená, že je to dosť vody na to, 
aby sme horúčavy aspoň trošku 

zmiernili,“ informoval redakciu Jozef 
Jarošinec, riaditeľ TSM. Kropením sa 
jednak ochladzuje vzduch, zvyšuje sa 
jeho vlhkosť a eliminuje sa prašnosť 
na cestách. V prvom rade sa Technické 
služby mesta zameriavajú na polie-
vanie centra, kde sa sústredí najviac 
ľudí. „Snažíme sa kropiť hlavne cen-
trum, Malú okružnú, Veľkú okružnú 
a Šípok. Samozrejme, nedá sa celé 
mesto skropiť, ale tie hlavné ťahy sa 
snažíme tak, aby to bolo urobené,“ 
dodal riaditeľ TSM. 
Popri polievaní ciest dostanú pravi-
delnú dávku vlahy aj trávnaté plochy 

a zeleň v meste. Partizánčania majú 
k dispozícii aj pitnú fontánku na pešej 
zóne, kde sa môžu osviežiť a doplniť 
tekutiny.

Úrady skracovali 
pracovnú dobu
Skrátením pracovnej doby reagovali 
na horúčavy viaceré úrady v Par-
tizánskom. Zamestnávateľ je totiž 
zodpovedný za zdravie a bezpečnosť 
zamestnancov a  musí im zabezpečiť 
vhodné pracovné podmienky. Pri dlho-
dobej práci pri teplotách nad 30°C sa 
podľa Národného inšpektorátu práce 
odporúča zmeniť štandardné pracov-
né podmienky, ako je okrem iného aj 
úprava pracovného času, režimu práce 
a odpočinku.
Mimoriadne teplá ovplyvnili aj chod 
Mestského úradu v Partizánskom. 
„Vzhľadom na extrémne horúčavy sme 
v ostatných dvoch týždňoch pristú -
pili trikrát ku skráteniu stránkových 
hodín na mestskom úrade o hodinu. 
Raz v stredu, kedy je pracovná doba 
až do pol štvrtej, a dvakrát vo štvrtok, 

ktorý je nestránkový,“ znelo vyjadrenie 
radnice.
Horúčavy neberie na ľahkú váhu 
ani Ústredie práce, sociálnych vecí 
a rodiny, ÚPSVaR Partizánske. „Z dô-
vodu vysokých teplôt, ktoré by mohli 
spôsobiť zamestnancom zdravotné 
problémy pri výkone práce - uvoľňu -
je svojich zamestnancov v priebehu 
týchto horúcich týždňov po 12. hodine. 
Zamestnanci sa v jednotlivých dňoch 
striedajú. Sú však zabezpečené úradné 
hodiny v celom neskrátenom rozsahu, 
aby sa plnohodnotne vybavili klienti,“ 
vysvetlila hovorkyňa ÚPSVaR Partizán-

ske Iveta Duchoňová. 
Upravený pracovný čas majú aj 
zamestnanci Okresného úradu 
v Partizánskom. „Na základe listu 
z Ministerstva vnútra SR máme 
počas tohtoročných horúčav skrátenú 
pracovnú dobu od 7.00 do 14.00 h. 
Chod pracoviska je však zabezpečený 
službami a úradné hodiny pre klien -
tov zostali nezmenené,“ informovala 
redakciu vedúca katastrálneho odboru 
Oľga Barániková. 
Variť v práci svojich ľudí nenechalo 
ani Finančné riaditeľstvo SR, ktoré 
skrátilo pracovnú dobu aj zamestnan-
com Daňového úradu Trenčín – po-
bočka Partizánske. „Z dôvodu teploty 
vonkajšieho vzduchu vyššej ako 30°C, 
nameranej v tieni, je možný odchod 
zamestnancov o 13.00 h. Zamestna-
nec má dovolené opustiť pracovisko 
po splnení striktných podmienok, za 
ktorých plnenie zodpovedá vždy kon-
krétny priamy nadriadený zamest-
nanec,“ uviedla hovorkyňa finančnej 
správy Patrícia Macíková.

Zapotili sme sa i v práci
Vysoké teploty potrápili aj pracujú-
cich. Práca v horúcich kanceláriách, 
vo výrobných halách môže byť pre 
zamestnancov únavná a vyčerpávajú-
ca. Nehovoriac o ťažkej fyzickej práci, 
ktorú ľudia vykonávajú vo vonkajšom 
prostredí. Počas letného obdobia 
by zamestnávateľ z hľadiska ochra-
ny zdravia nemal podceňovať záťaž 
svojich zamestnancov pri práci. Podľa 
platnej legislatívy však existujú povin-
nosti, ktoré musia zamestnávatelia v 
prípade horúčav dodržiavať. Základná 
úprava ochrany zdravia pri práci pred 
záťažou teplom a chladom je obsiah-
nutá v § 37 zákona č. 355/2007 Z. z. o 
ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších pred-
pisov a tiež vo vyhláške Ministerstva 
zdravotníctva SR č. 544/2007 Z. z. o 
podrobnostiach o ochrane zdravia pred 
záťažou teplom a chladom pri práci. 

Firmám, ktoré patria k jedným z naj-
väčších zamestnávateľov v Partizán-
skom, Honeywell, Artra a Novesta sa 
najhorúcejším dňom podarilo vyhnúť. 
Vďaka naplánovanej celozávodnej 
dovolenke ich zamestnanci nestrávili v 
práci. To, aké opatrenia majú zamest-
návatelia pri dlhodobej práci pri teplo-
tách nad 30°C vykonať, nie je v zákone 
presne určené. Aplikovať ich môžu na 
základe podmienok na konkrétnom 
pracovisku. „Pre našich zamestnancov 
sme v rámci dodržiavania pitného 
režimu  zabezpečili zvýšené množstvo 
pitnej vody. Taktiež sme namonto-

vali zariadenie na odsávanie teplého 
vzduchu, ktoré pomáha nahromadené 
teplo aspoň trochu eliminovať,“ dozve-
deli sme sa od Drahomíry Rybárovej, 
vedúcej prevádzky pekárne Pažiť. 
Výrobný závod PBC-SK (vyrába okná 
VELUX v Malých Bieliciach) poskytuje 
svojim zamestnancom trvale 2- 10 mi-
nútové prestávky na regeneráciu počas 
jednej pracovnej zmeny nad rámec 
zákonníka práce. V teplotne nadprie-
merných dňoch si môžu zamestnanci 
odpočinúť ešte viac, a to podľa vývoja 
teploty vo výrobných priestoroch, kde 
sú umiestnené teplomery na vidi-
teľných miestach tak, aby k nim mal 

prístup každý operátor. Podľa vývoja 
teploty sa riadi aj trvanie prestávok.
Okrem zabezpečenia pitného režimu, 
dostatočného tienenia, vetrania či 
klimatizácie by mali zamestnávatelia 
zaviesť častejšie prestávky počas práce 
a upraviť pracovný čas posunutím ale-
bo skrátením pracovnej doby. „Pitný 
režim je samozrejmosťou, pracovný 
čas sme pre zamestnancov upravili 
od 5. do 13. hodiny okrem tých, ktorí 
pracujú v nepretržitej prevádzke,“ 
uviedol riaditeľ TSM Partizánske Jozef 
Jarošinec. Odporúča sa tiež, aby za-
mestnávateľ zaviedol vhodný pracovný 
odev z ľahkých materiálov. Pozor by si 
mali dať zamestnávatelia najmä na to, 
že ak nezabezpečia relevantnú ochranu 
proti nadmernému teplu, môže im 
hroziť pokuta.
 Pripravil kolektív redakcie.

Teplo, teplejšie,
Ako sme prežili horúčavy... horúco!

Už niekoľko dní po sebe ukazoval 
teplomer na hodinách v centre Parti-
zánskeho rekordné teploty...

Kým ostatní majú extrémnych teplôt plné zuby, kúpalisku Dúha v Partizánskom je toto leto hej. Tropické vlny horúčav 
lákajú k vode ľudí nielen z mesta, ale z celého Slovenska. Redakcii to potvrdil správca mestského kúpaliska Dúha Dušan 
Šlosár: „Mali sme návštevníkov dokonca z Prahy, Frýdku-Místku či Prešova.“ Vydarenú sezónu, ktorá sa začala 13. júna, si 
pochvaľuje: „Len v ostatnom týždni, kedy bolo mimoriadne horúco, návštevnosť neklesla denne pod 1200 ľudí. Uvidíme, 
ako to bude vyzerať do konca augusta.“ Horúce víkendy však na kúpalisko prilákajú aj 3000 návštevníkov. 

Maximálna 
teplota vzduchu 

počas supertropického 
dňa vystúpi na 35 °C a viac. 
Za tropickú noc sa pova-

žuje noc, kedy teplota 
vzduchu neklesne 

pod 20 °C.

Čas zvýšeného  
nebezpečenstva
Okresné riaditeľstvo Hasičského 
a záchranného zboru v Partizán-
skom vyhlasuje až do odvolania 
na území okresu Partizánske čas 
zvýšeného nebezpečenstva vzni-
ku požiaru.

Fyzickým osobám sa podľa zákona 
o ochrane pred požiarmi na les-
ných pozemkoch zakazuje najmä:
 zakladať oheň na miestach, kde 
môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
 používať otvorený plameň na 
miestach so zvýšeným nebezpe-
čenstvom vzniku požiaru, 
 fajčiť, odhadzovať horiace alebo 
tlejúce predmety, vypaľovať po-
rasty bylín, kríkov a stromov.

K profesiám, ktorým v horúčavách 
„prikuruje“ ich práca, patrí aj kuchár. 

Achmed Chalitovič so sladkou po-
chúťkou, ktorú Partizánčanom pripra-
voval už jeho otec, známy Ismet.
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Už keď som s vami telefonovala, 
rozmýšľala som, ako vás osloviť.

Prečo?

Raz som sa rozprávala s istou 
doktorkou a oslovila som ju 

priezviskom, nie titulom. Výsled-
kom bola prednáška na tému 
komu česť-tomu česť, pastierovi 
trúba. Vy si potrpíte na nejaké 
oslovenie?
Nie, vôbec. Pokojne mi môžete hovoriť 
Mário Radačovský. (smiech)

Takže žiaden maestro?
Jéžiš, a to už vôbec nie! Samozrej-

me, človeka to poteší. Pousmejem 
sa, že ľudia to tak vnímajú. Ale vôbec 
na tom nebazírujem. Bez prílišnej 
skromnosti, nikdy som nemal pocit, 
že moja kariéra bola až taká výni-
močná, aby som sa hrdil nejakým 
titulom.

Ale na Slovensku máme iba 
dvoch tanečníkov, ktorým sa 

podarilo dosiahnuť titul Principal 
dancer. Vy ste jeden z nich! 
Nemáte hviezdne maniere?
Hviezdne maniere? Z duše nenávidím 
hviezdne maniere. Naopak, vždy sa 
ich snažím vytĺcť aj z tanečníkov, s 
ktorými pracujem. Mal som to šťastie, 
že som pracoval s mnohými velikánmi, 
a tí ich nemali. Keď som napríklad v 
Kanade alebo Holandsku stretol vý-
nimočnú osobnosť, ktorá bola naozaj 
hviezda, bol som príjemne šokovaný, 
akí boli tí ľudia úctiví. Na skúške vždy 
počkali, poprosili...

Dobre. Maniere teda nemáte, 
ale každá profesia má svoju 

deformáciu...
Tak to áno, ja som deformovaný už od 
deviatich rokov. (smiech)

(smiech) V akom zmysle?
Detaily. Mám rád línie. Na skúškach 

vidím, keď niekto nestojí presne v 
rade, aj keď ide o pár centimetrov. 
Nemusíte rozumieť tancu, ale ak vidíte 
precíznosť a cítite odhodlanosť taneč-
níkov, tak hneď viete, či ste na dobrom 
predstavení alebo nie. Tam naozaj 
funguje geometria a tá zvyšuje úroveň 
aj konkurencieschopnosť súboru. Je 
to tvrdá drina a každému v súbore to 
hovorím. Keď je toľko možností ako sa 
živiť a im sa nepáči, nech idú pracovať 
niekde inde! To ma naučilo Holand-
sko a svet, že naozaj treba pracovať. 
Fyzicky pracovať.

Nič v zlom, opýtam sa za 
človeka, ktorý nikdy nevidel 

balet a ani nevie, prečo by mal na 
niečo také ísť. V čom je krása 
baletu?
V pohybe. Pamätám si, že v čase, keď 

som prišiel do SND, vzniklo heslo 
´Nebojte sa baletu!´. Málo sa učí 
na školách, ako je pre nás bytostne 
dôležitý pohyb. Pohyb je to najdôle-
žitejšie, čo máme. Keď ho strácame, 
sme odkázaní na pomoc. Pohyb je 
sloboda. Sú to endorfíny šťastia. Tanec 
v umení, a teraz sa nechcem dotknúť 
mojich kolegov, má určitú prednosť 
napríklad pred operou. Ďalší Verdi či 
Puccini sa tak skoro nenarodia. Opera 
žije z tvorby 150, 200 rokov dozadu. 
V balete sme nedosiahli TOP toho, čo 
všetko sa dá vyjadriť tancom. Ľudia 
majú mnohokrát strach zo samých 
seba, lebo o balete sa nerozpráva. A 
tak si myslia, že tomu neporozumejú, 
že je to pre nejakých intelektuálov. Ale 
ľudia chápu mimiku, a tak... Veľakrát 
sa mi stalo, že keď manželky dotiahli 
svojich manželov na balet, napríklad 
na predstavenie Black and White, čo je 
vlastne moderne spracované Labu-

tie jazero, tak práve tí muži o tanci 
rozprávali viac ako ženy. Ale závisí to 
aj od produkcie... Lebo na ´férovku´, 
videl som aj takú, že keby toto bola 
moja prvá skúsenosť s baletom, tak už 
ma tam nikto nedostane.

Čo sa týka evolúcie tanca, 
chcela som sa spýtať, kam sa dá 

baletné predstavenie posunúť? 
Videla som totiž od Jiřího Kyliána 
balet Bella Figura...
Tak ten je úplne nádherný, a aj som ho 
tancoval.

Áno, ale viete, čo ma na tom 
zaujalo? Jednak to, že všetci, aj 

muži, mali červené sukne, resp. 
krinolíny. A navyše, všetci, vrátane 
žien, boli od pol pása nahor nahí! 
Bola som prekvapená, že aj takúto 
podobu môže mať súčasný balet.
Určite. Niektorí choreografi teraz 
používajú nahotu ako niečo nové, ale 
v súboroch sa začala objavovať už v 
60. rokoch minulého storočia. Balet 
má stále veľký potenciál, vytvára nové 
scény, vzniká nová hudba... Naozaj si 
myslím, že tanec má ešte ďaleko viac 
čo ponúknuť.

S tancom súvisí aj určité 
odriekanie. Čo vám tanec 

zobral?
Detstvo. Ja som v deviatich rokoch 
odišiel do drilu. Vlastne som nevedel, 
do čoho idem. Ani moja mama a teta 
Gabriela to nevedeli. V dobrom slova 
zmysle to bola vojna, sebadisciplína.

A kto na internáte v Bratislave 
držal nad vami ochrannú ruku, 

že ste nakoniec neskončili v Klube 
28 ako zdrogovaný umelec?
(smiech) Vychovávatelia. Za so-
cializmu bola aj iná doba. Dnes si 

každý myslí, že môže všetko. Deti sú 
rozmaznávané. Ak im dáte všetko, 
tak prečo sa majú snažiť? Chýba im 
motivácia. Akýsi hrozný kolotoč sa 
teraz rozkrútil, naháňanie sa za tým, 
kto má viac.

Vy ste mali vnútornú motivá-
ciu, alebo vás vaša rodina 

posúvala niečo robiť?
Mňa to bavilo. Aj keď som mal 
nalinkovaný život, harmonogram, 
ktorý som musel dodržiavať bez 
pardonu.

Ale zase, vychutnali ste si 
potlesk a život v prestížnych 

umeleckých súboroch v Haagu, 
Montreali a podobne...
Ono to všetko sa vám potom vráti. 
Spočiatku ste trochu samotár, lebo 
sa stále sústredíte na dačo a na 
začiatku ani neviete, prečo pracuje-
te tak tvrdo. Ale ja milujem tanec. 
Neriešil som to, že či som si dobre 
vybral. Hovorievam, že toto nie je 
moje povolanie, ale poslanie. Bolo 
mi predurčené, že toto je moja par-
keta. V divadle sa cítim prirodzene, 
je mojím domovom.

Keď som si prezerala váš 
životopis, prišiel mi taký 

kolísavý. Sú tam aj vzostupy, ale aj 
pády. Napríklad projekt komorné-
ho divadla Balet Bratislava, alebo 
keď ste ochoreli na vrchole 
kariéry...
Nevnímam to ako pády. Je samozrej-
mé, že človeku sa vždy nedarí.

Od roku 2002 ste začali praco-
vať aj na vlastnej tvorbe. Štyri 

roky na to ako umelecký šéf 
Baletu SND v Bratislave. Teraz 
šéfujete v Brne. Tancovať v súbore 
a viesť súbor sú dve odlišné veci. 
Ako vám to šlo?
Obdivujem Silviu Hroncovú, ktorá ma do 
SND zavolala, lebo naozaj ako umelecký 
šéf som nemal skúsenosti. Ako tanečník 
som vedel čo mám robiť, ale viesť ľudí, je 
to najťažšie. Dopadlo to skvele, aj pretože 
som počúval slovo svojho mentora pána 
Kyliána. Vždy mi hovoril: ´Mário, obklop 
sa ľuďmi, ktorí sú v určitých ohľadoch 
lepší, ako si ty sám.´  

Dobré ponaučenie.
Funguje to. Pokiaľ máte okolo seba 

profesionálov, vnútornú silu a dokážete 
potlačiť vlastné ego v prospech veci. Nie 
som super dokonalý človek, mám svoje 
muchy. V Brne ma teraz volajú tatran-
ská búrka... Lebo, keď som s niečím 
nespokojný, rýchlo vzbĺknem. Búrka sa 
preženie a o desať minút som v pohode.

Je nutnosťou tanečníkov, že keď 
sa im pre fyzické možnosti končí 

dráha, musia hľadať iné obzory. Čo 
vlastne so životom, keď si človek 
odtancuje, čo má?
To je na tom smutné. V Holandsku 
máte špecifický systém, že keď skon-
číte s tancom, máte tri roky, aby ste sa 
mohli rekvalifikovať. Študujete a ide 
vám zo sporenia plná výplata, aby ste 
sa pretransformovali. V zahraničí sú 
vymyslené systémy, ale u nás skvelí 
umelci, tanečníci sú neskôr vrátnikmi, 
sú nezamestnaní, či taxikári. Jednodu-
cho, veľa smutných príbehov. Taneč-
níkovi sa okrem toho môže každý deň 
niečo stať. Jeden zlý skok vám môže 
zmeniť kariéru. Preto podporujem 
tanečníkov napríklad v štúdiu popri 
zamestnaní. Myslím si, že treba mať 

druhý plán, plán „B“. Navyše, všade 
je veľká konkurencia. Priznám sa, 
nechcel by som mať teraz dvadsať.

V článkoch o vás sa niekedy 
zdôrazňuje, že ste boli prvý 

Východoeurópan, ktorý sa dostal 
do zahraničného súboru. To, že ste 
z východnej Európy, bola nejaká 
stigma?
Bolo to obdobie tesne po revolúcii. 
Dokonca aj pán Kylián mi povedal, že 
sa obával, či nebudem nejaký komu-
nizmom vyškolený rozrývač.

Vy ako tajný agent? (smiech)
Teraz je to na zasmiatie, ale revolú-

cia bola v 8́9 a ja som v 9́2 už pôsobil 
v zahraničí. Boli sme taký predvoj, 
ktorý vlastne otváral dvere. Oni nás 
aj tak predstavovali, že my sme z toho 
východného bloku. Pozerali sa, čo 
mám oblečené, ako sa správam... Až 
potom zistili, že nás okrem iného aj 
dobre učili. Napríklad tzv. partnerina, 
párové tance sú u nás oveľa lepšie ako 
v iných krajinách.

Na čom teraz pracujete?
Kedysi som riešil maximálne tak 

rok dopredu a teraz už mám termíny 

na rok 2017. V októbri čaká Brno 
historická udalosť. Budeme mať pre-
miéru od ikony v rámci neoklasicizmu, 
od svetoznámeho ruského autora, 
Georgea Balanchina, zakladateľa New 
York City Baletu. Snažíme sa navnadiť 
programom, ktorý bude z každého 
rožku trošku, a o tom, čo sa dá urobiť 
s baletom v 21. storočí. Na január pri-
pravujeme premiéru od Jiřího Kyliá-
na, ale aj od Slováka Lukáša Timuláka, 
ktorý bol mojím pokračovateľom v 
Holandsku. Po piatich rokoch bude u 
nás vystupovať Lúčnica. Je toho veľa.

Popritom, ako robíte choreogra-
¸e, si plánujete aj budúci život. 

Povedzte nám viac.
Teraz som v Partizánskom, aby sme 
pozvali rodičov na moju svadbu. 
(s Klaudiou Bittererovou, pozn. redak-
cie) Tešíme sa obaja. Hovorím, že som 
celý svet precestoval, aby som si ju 
nakoniec našiel tu, na Slovensku.  

Tak želáme všetko dobré. V 
práci aj v súkromí.

Ďakujem.

Zhovárala sa Dana Legeňová
Foto: archív Mária Radačovského

Už keď som s vami telefonovala, 
rozmýšľala som, ako vás osloviť.

Raz som sa rozprávala s istou 
doktorkou a oslovila som ju 

priezviskom, nie titulom. Výsled-
kom bola prednáška na tému 
komu česť-tomu česť, pastierovi 
trúba. Vy si potrpíte na nejaké 

Nie, vôbec. Pokojne mi môžete hovoriť 
Mário Radačovský. (smiech)

Takže žiaden maestro?
Jéžiš, a to už vôbec nie! Samozrej-

me, človeka to poteší. Pousmejem 
sa, že ľudia to tak vnímajú. Ale vôbec 
na tom nebazírujem. Bez prílišnej 
skromnosti, nikdy som nemal pocit, 
že moja kariéra bola až taká výni-
močná, aby som sa hrdil nejakým 

som prišiel do SND, vzniklo heslo 
´Nebojte sa baletu!´. Málo sa učí 
na školách, ako je pre nás bytostne 
dôležitý pohyb. Pohyb je to najdôle-
žitejšie, čo máme. Keď ho strácame, 
sme odkázaní na pomoc. Pohyb je 
sloboda. Sú to endorfíny šťastia. Tanec 
v umení, a teraz sa nechcem dotknúť 
mojich kolegov, má určitú prednosť 
napríklad pred operou. Ďalší Verdi či 
Puccini sa tak skoro nenarodia. Opera 
žije z tvorby 150, 200 rokov dozadu. 
V balete sme nedosiahli TOP toho, čo 
všetko sa dá vyjadriť tancom. Ľudia 
majú mnohokrát strach zo samých 
seba, lebo o balete sa nerozpráva. A 
tak si myslia, že tomu neporozumejú, 
že je to pre nejakých intelektuálov. Ale 
ľudia chápu mimiku, a tak... Veľakrát 
sa mi stalo, že keď manželky dotiahli 
svojich manželov na balet, napríklad 
na predstavenie Black and White, čo je 
vlastne moderne spracované Labu-

každý myslí, že môže všetko. Deti sú 
rozmaznávané. Ak im dáte všetko, 
tak prečo sa majú snažiť? Chýba im 
motivácia. Akýsi hrozný kolotoč sa 
teraz rozkrútil, naháňanie sa za tým, 
kto má viac.

Vy ste mali vnútornú motivá-
ciu, alebo vás vaša rodina 

posúvala niečo robiť?
Mňa to bavilo. Aj keď som mal 
nalinkovaný život, harmonogram, 
ktorý som musel dodržiavať bez 
pardonu.

Ale zase, vychutnali ste si 
potlesk a život v prestížnych 

umeleckých súboroch v Haagu, 
Montreali a podobne...
Ono to všetko sa vám potom vráti. 
Spočiatku ste trochu samotár, lebo 
sa stále sústredíte na dačo a na 
začiatku ani neviete, prečo pracuje-
te tak tvrdo. Ale ja milujem tanec. 
Neriešil som to, že či som si dobre 
vybral. Hovorievam, že toto nie je 
moje povolanie, ale poslanie. Bolo 
mi predurčené, že toto je moja par-
keta. V divadle sa cítim prirodzene, 
je mojím domovom.

Keď som si prezerala váš 

Treba mať plán „B“
Stretnúť sa s príjemným človekom, ktorý vám odovzdá kus životných skúseností a nadhľadu, 
je na nezaplatenie. Len pre potešenie čitateľov Tempa o všetkom, na čo sme sa opýtali, vďač-
ne porozprával Partizánčan Mário Radačovský. Pridajte sa aj vy k nášmu rozhovoru.

Mário Radačovský so svojou partnerkou, zakrátko manželkou,  
Klaudiou Bittererovou
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Myšlienka na tento týždeň
„Zdá sa, že niektoré časti Slovenska sa budú postupne 

vyľudňovať. Najmä stred a juh. V roku 2035, čiže o 
dvadsať rokov, bude zo sedemdesiatich deviatich okresov 
len sedem s vyšším počtom obyvateľov ako dnes. Ostatné 
budú stagnovať alebo klesať... Ak by sa Slovensko uza-
tvorilo pred migrantmi, tak do roku 2035 by sme mali 
o 450-tisíc ľudí v produktívnom veku menej. Čiže skoro 
desať percent obyvateľstva, ktoré dnes ťahá ekonomiku 
a pracuje aj na neaktívnych, čiže na mladú generáciu a 
dôchodcov, tu nebude.“

Martina Lubyová, 
riaditeľka Prognostického ústavu SAV

Program kina 
 17. a 18. augusta – pondelok a utorok o 19. h – KRYCIE 

MENO U.N.C.L.E.
 20. a 21. augusta – štvrtok a piatok o 16.30 h – BARBIE 
ROCK ´N ROYALS
 20. až 23. augusta – štvrtok až nedeľa o 19. h – RYTMUS 
SÍDLISKOVÝ SEN

Blahoželáme
Do tohtoročnej najpočetnejšej rodiny 85-ročných 

oslávencov v Klube absolventov Baťovej školy práce 
v Partizánskom sa zaradila v polovici augusta aj pani 
Hedviga Černáková. K životnému jubileu jej priatelia 
z klubu posielajú veľa úprimných gratulácií so želaním 
dobrého zdravia!

Meniny oslávi – Elena, Helena, Lýdia, Anabela, 
Jana, Tichomír, Tichomíra, Filip, Filipa, Barto-
lomej a  Bartolomea.

Diplom „con lode“ pre Jakuba
Držať v rukách diplom s vysokoškolským titulom je snáď potešením pre každého, kto si štúdiom na vysokej škole 
prešiel. A radosť je o to väčšia, ak je diplom červený. Úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia s titulom „dottore“ 
na Bolonskej univerzite v Taliansku má za sebou bývalý študent Gymnázia v Partizánskom, Jakub Duchovič. Jeho 
červený diplom síce nie je červenej farby, no s nápisom „con lode“, teda s pochvalou, čo znamená dosiahnutie 
najlepšieho možného hodnotenia počas štúdia.  

Prečo práve štúdium v 
zahraničí a prečo Bolon-
ská univerzita? Tak znela 
moja prvá otázka na Jakuba. 
„Po maturite na Gymnáziu 
v Partizánskom som začal 
študovať medzinárodné vzťahy 
na Masarykovej univerzite 
v Brne. Odtiaľ som v druhom 
ročníku šiel v rámci programu 
Erasmus na polročný študijný 
pobyt na Bolonskú univerzi -
tu. Na Erasmus som chcel ísť 
práve do Talianska. Vždy sa 
mi páčilo a v tej dobe som už 
trochu vedel aj po taliansky,“ 
spomína Jakub, ktorý počas 
strednej školy navštevoval 
kurz taliančiny v Pastoračnom 
centre na Šípku a jedno leto 
strávil ako animátor -  dob-
rovoľník v letnom tábore v 
Taliansku. „Keď sa mi skončil 
tento polročný Erasmus pobyt, 
rozhodol som sa v Taliansku 
zostať a zapísať sa na štúdium 
na Bolonskej univerzite. Chcel 
som sa naučiť lepšie jazyk, 
páčila sa mi univerzita a pros -
tredie,“ dodáva. Na Bolonskej 
univerzite študoval medziná-
rodné a diplomatické vedy. 
Študijný plán zahŕňal hlavne 
politologické, ekonomické, 
právnické a dejepisné pred-
mety, samozrejme, anglický a 
ďalší cudzí jazyk, v Jakubovom 
prípade nemecký. Neštudoval 
však priamo v Bologni, ale v 
meste Forli. „Fakulta, na ktorej 
som študoval, patrí medzi naj -
ťažšie fakulty v rámci môjho 

odboru v Taliansku. Profesori 
boli veľmi kvalitní, s bohatými 
akademickými a profesionál-
nymi skúsenosťami, a zároveň 
s veľmi pozitívnym prístupom 
k študentom,“ prezrádza Jakub 
Duchovič. „Mal som napríklad 
profesora, ktorý bol predtým 
poslancom v talianskom par -
lamente a vydáva priemerne 
jednu odbornú knihu za rok. 
Keď som za ním prišiel na 
konzultácie, správal sa ku mne 
veľmi ústretovo a priateľ -
sky, až som mal pocit, ako 
keby sme boli kolegovia a nie 
profesor a študent,“ popisuje 
svoje dojmy zo štúdia. To 
si však vyžado-
valo i pevnú 
vôľu a dávku 
sebaza-
prenia. 
O to 
možno 
viac, ak 
študujete 
v inom 
jazyku ako 
v mate-
rinskom. 

Ani Jakub sa netají tým, že mal 
na začiatku problém s jazykom, 
keďže všetky predmety aj 
knihy boli v taliančine. „Mojím 
cieľom bolo zvládnuť skúšky 
na akúkoľvek známku, pretože 
na začiatku som si nevedel 
predstaviť, ako dokážem 
prečítať a potom na skúške 
zreprodukovať 500-stranovú 
knihu o ústavnom práve po 
taliansky. Možno aj práve 
preto, že som ju musel prečítať 
viackrát, aby som ju vôbec 
pochopil, som dokázal urobiť 
skúšku z ústavného práva na 
najvyššiu známku. Podobne 
som spravil aj ďalšie skúšky a 

tento rok som vďaka tomu 
získal cenu rektora 

univerzity za prie -
mer zná-
mok,“ hovorí 
Malouher-
čan Jakub. 
Zaujímalo ma 

aj to, či štátnice 
alebo záverečné 
skúšky prebie-

hali rovnakým 
spôsobom, ako na 

vysokých školách 
u nás na 

Sloven-
sku. „Na 
fakulte, 
na kto -
rej som 
študo -
val ja, je 
štúdium 
ukonče-

né záverečnou skúškou, ktorá 
trvá asi štyri hodiny. Študent 
si musí vybrať jednu z troch 
tém, ktoré sú zverejnené me-
siac pred skúškou, a potom, 
v deň skúšky, napísať priamo 
na univerzite na už skonkre -
tizovanú tému esej. Tu ukáže 
svoj prehľad a vedomosti, zís -
kané počas celého štúdia,“ od-
povedá a dodáva, že náročnej-
šie ako záverečná skúška je 
dopracovať sa k nej cez skúšky 
počas semestrov. Ako vysvetlil 
Jakub, pri získaní diplomu 
dostane študent záverečnú 
známku: „Tá je priemerom 
známok zo všetkých skúšok 
a body za záverečnú skúšku. 
Maximum týchto bodov je 
110. Mne sa ich podarilo 
získať aj s pochvalou - „con 
lode“, v angličtine „with 
honours“. Vo svojich ďalších 
plánoch chce pokračovať aj 
v magisterskom štúdiu na 
Bolonskej univerzite. Ešte 
predtým sa však chystá jeden 
rok študovať na Slovensku v 
Kolégiu Antona Neuwirtha, 
kde výučba prebieha v štýle 
anglických univerzít.
„Som vďačný, že som mohol 
študovať v Taliansku, že som 
sa mohol naučiť jazyk, spo -
znať kultúru a zaujímavých 
ľudí. Som rád, že som zvládol 
štúdiá a získal diplom. A to, že 
sa mi to podarilo aj s pochva -
lou, je iba bonus k tomu,“ 
ukončuje slovami náš rozhovor 
Jakub Duchovič. sč

Hit leta - videoklip s našou rodáčkou, 
herečkou Dominikou Zeleníkovou
Dnes prišlo také teplo, že úplne všetkým preplo. Čo vraví vnútorný hlas? ...Že 
zajtra je to tu zas. Tak kričím do vankúša, čo slnko zase skúša? Volaj linku dô-
very... No tam mi nikto neverí, že to teplo je fakt otras, od slnka hnusný podraz. 
Tak, presne ako vravíš, prírodu nezastavíš. Spotená MHD-čka, spotená SAD-čka, 
spotené sú aj vlaky, jo, přesne, vlaky taky…

Vtipný text, hravosť, nové tváre a chytľavá 
melódia predurčovali novinku na atako-
vanie popredných priečok v hudobnom 
rebríčku. Z večera do rána sa stala hitom 
tohto leta. Pesničkovému ošiaľu menom 
JE NÁM TEPLO! sa nedá nepodľahnúť! 
Pozrite si videoklip a omotá si aj vás! Na 
youtube.com má letné šantenie hercov od 
zverejnenia viac ako milión pozretí. Kto 
„vyrobil“ tento hit?
Ide o mladých hercov z VŠMU, komi-
kov a hudobníkov z projektu „S Hudbou 
Vesmírnou“. Jadro zoskupenia tvoria 
študenti zvukovej skladby na VŠMU, 
hudobný producent Daniel „Sorizzo“ Kis 
a dvojica mladých hercov Marek Koleno 
a Dominika Zeleníková. Okrem nich vo 

videoklipe účinkuje aj obľúbený český 
herec Jiří Mádl, zahral si v ňom aj Miro 
Mráz, Ján Keselý či talentovaná hudobníč-
ka a skladateľka Kristína Smetanová alias 
Kriss Krimm. 
Ženskú časť kapely Dominiku Zelení-
kovú (na foto) môžete poznať z televíz-
nych seriálov Aféry, Dr. Ludsky a Divoké 
kone, ale aj z domácej divadelnej scény. 
Dominika je rodáčka z Bánoviec 
nad Bebravou, kde žila do svojich 
14 rokov, potom sa presťahovali do 
Ostratíc. Nedávno oslávila 25. naro-
deniny. Najskôr študovala na kon-
zervatóriu v Topoľčanoch, potom v 
Nitre. Jej účinkovanie v úspešnom 
Divadle mladých 6PÉ v Partizán-

skom počas stredoškolských rokov 
redakcii potvrdil aj režisér divadla 
Ondrej Böhm. Dnes hrá v Divadle Astor-
ka, hosťuje v SND a venuje sa aj dabingu. 
Držíme palce - nech jej sľubne rozbehnutá 
kariéra úspešne pokračuje!

Je nám teplo!
So slnkom to tak býva,  
že v lete sa neskrýva,  

pozornosť si užíva,  
tak buď slečna trpezlivá.  

Ak chceš slnko prekabátiť,  
nesmieš hudbu v srdci stratiť,  

veď v zime ti zase vadí,  
že o teba nezavadí. 
Otcovia a aj mamy,  

nechoďte von s deckami,  
dodržte pitný režim, 

ja som nepil a už ležím…

kurz taliančiny v Pastoračnom 

tento polročný Erasmus pobyt, 

zapísať sa na štúdium 
na Bolonskej univerzite. Chcel 

pros -

ďalší cudzí jazyk, v Jakubovom 

„Fakulta, na ktorej 
som študoval, patrí medzi naj -

keby sme boli kolegovia a
profesor a študent,“ popisuje 
svoje dojmy zo štúdia. To 
si však vyžado-
valo i pevnú 
vôľu a dávku 
sebaza-
prenia. 
O to 
možno 
viac, ak 
študujete 
v inom 
jazyku ako 
v mate-
rinskom. 

ústavného práva na 
najvyššiu známku. Podobne 
som spravil aj ďalšie skúšky a 

tento rok som vďaka tomu 
získal cenu rektora 

univerzity za prie -
mer zná-
mok,“ hovorí 
Malouher-
čan Jakub. 
Zaujímalo ma 

aj to, či štátnice 
alebo záverečné 
skúšky prebie-

hali rovnakým 
spôsobom, ako na 

vysokých školách 
u nás na 

Sloven-
sku. „Na 
fakulte, 
na kto -
rej som 
študo -
val ja, je 
štúdium 
ukonče-

Záber z videoklipu piesne
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Vitajte  
medzi  
nami!

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

Nemocnica s poliklinikou, n.o.

Partizánske

Peter Beník z Dolných Vesteníc 
dostal meno po svojom oteckovi. 
Mamička Monika ich prvé dieťat-
ko priviedla na svet 7. augusta, 
kedy vážilo 3370 g a meralo 
50 cm. 

Adriana Žilková z Partizán-
skeho je druhou dcérkou rodičov 
Ivany Bigasovej a Petra Žilku. Z 
bábätka, ktoré sa narodilo 10. au-
gusta s váhou 3530 g a dĺžkou 
50 cm, sa teší aj štyri a polročná 
Andrea.

Dávid Sány z Nitrice sa narodil 
8. augusta mamičke Márii. Prí-
chod chlapčeka, ktorý vážil 3550 g 
a meral 50 cm, urobil radosť aj 
oteckovi Máriovi a päť a polročnej 
sestričke Sabínke.

Miroslava Hudecová zo Ska-
čian prišla na svet 10. augusta, 
dva roky po sestričke Michaele. 
Z dcérky, ktorá vážila 3610 g a 
merala 52 cm, sa tešia rodičia Ma-
riana Maňaková a Michal Hudec. 

Paulínka Fízerová z Partizán-
skeho sa na svet prihlásila 9. au-
gusta, kedy vážila 4180 g a merala 
53 cm. Z prvorodeného bábätka sa 
tešia mamička Zuzana Andrejová 
a otecko Martin Fízer.

Juraj Sasko z Partizánskeho 
urobil šťastných mamičku Zuzanu, 
otecka Martina, a rovnako aj sta-
rých rodičov. Prvorodené bábätko 
privítali na svete 7. augusta. Jurko 
v ten deň vážil 3790 g a meral 
52 cm. 

Natália Medeková z Prázno-
viec má mamičku Moniku, otecka 
Pavla a štyri a polročného bračeka 
Martina. Dievčatko uzrelo svetlo 
sveta 7. augusta s váhou 3390 g a 
dĺžkou 50 cm.

Terezka Mančíková zo Solčian, 
prvé dieťatko šťastných rodičov 
Veroniky a Rastislava, má dátum 
narodenia 8. august. V ten deň 
vážila 3380 g a merala 51 cm. 

Anabel Ducká z Bošian bude svoje narodeniny 
oslavovať 10. augusta spolu s mamičkou Andreou 
Galbavou – Duckou, oteckom Dušanom a súroden-
cami Andrejkou a Marcom. Bábätko prišlo na svet s 
váhou 2070 g a dĺžkou 48 cm. 

Kristián Gajdoš z Kolačna má mamič-
ku Zuzanu Grznárovú, otecka Patrika a 
dvojročného bračeka Sebastiána. Narodil sa 
7. augusta s váhou 3840 g a dĺžkou 51 cm. 

Lea Nedeliaková zo Zemian-
skych Kostolian po prvý raz 
zaplakala 5. augusta. Z prvoro-
denej dcérky, ktorá vážila 2850 g 
a merala 49 cm, sa teší mamička 
Ľudmila Kotianová a otecko 
Martin.

Patrik Hanák z Lehoty pod 
Vtáčnikom je novým členom 
rodiny Jany Pitekovej a Mariána 
Hanáka. Na svet prišiel 4. augusta 
s váhou 4050 g a dĺžkou 51 cm, tri 
roky po sestričke Viktórii.

Oliver Bielich z Veľkého Klíža 
je prvým dieťatkom šťastných 
rodičov Dariny a Tomáša. Chlap-
ček sa narodil 5. augusta s váhou 
3275 g a dĺžkou 50 cm.

Miško Vanko zo Šimonovian dostal ako 
prvorodený meno po svojom oteckovi 
Michalovi. Mamička Eva Bilasová priviedla 
synčeka na svet 3. augusta, kedy vážil 3260 g 
a meral 52 cm. 

Rýchla lekárska záchranná 
služba – tel. 155 a 112, 
pohotovostná lekárska 
služba - 749 24 51, 
ambulancia lekárov poho-
tovostnej služby 749 51 
59. Pohotovosť lekárov 
je v pracovných dňoch 
od 15.30 do rána 7.00 h, 
v sobotu, nedeľu a počas 
sviatkov nepretržite. V 
Partizánskom je v stre-
disku ambulancií na Hrn-
čírikovej ulici a pre deti 
je v nemocnici v detskom 
oddelení, v Bánovciach 
nad Bebravou je v hlav-
nej budove NsP. Pohoto-
vosť lekární zabezpečuje 

v Partizánskom Lekáreň 
Sunpharma v Kauflande v 
čase od 8.00 do 20.00 h. 
V Bánovciach nad 
Bebravou (v pracov-
ných dňoch od 15.30 do 
18.00 h, v sobotu, nedeľu 
a cez sviatky od 8.00 do 
18.00 h) pohotovosť 
zabezpečuje od 17. do 
21. augusta Lekáreň ku 
Gymnáziu na Radlinského 
ulici, 22. augusta Lekáreň 
Zornica na Textilnej ulici, 
23. augusta Lekáreň sv. 
Kataríny na Ulici M. R. 
Štefánika, 24. augusta 
Lekáreň Schneider v 
Kauflande. 

ZDRAVOTNÍCKA POHOTOVOSŤHurá, prázdniny v Chynoranoch!
Deti sú úžasné stvorenia, ktoré 
sa rodia do doby testov a štatis -
tík. Objavme v deťoch múdrosť, 
ktorá môže byť skrytá v ich srdci. 
Milujme ich, dajme im šancu byť 
nie prvými, dajme im šancu byť 
milovanými. Milovať neznamená 
dať im všetko, ale dať im to, čo je 
pre ne najdôležitejšie. Vychovaj-
me nielen múdre, ale aj láskavé 
deti, pretože raz budú musieť 
pozbierať všetku lásku, ktorú sme 
im dali, aby nás bezvládnych 
a bezradných dokázali ľúbiť. 
Naučme ich vážiť si seba, aby si 
vážili druhých.
Pomôžme deťom vyrásť, dovoľme 
im užiť si detstvo plné hier, zá-
bavy, radostí a úsmevov. Takúto 

akciu pre deti usporiadalo Pasto-
račné centrum Domec v Chynora-
noch počas prázdnin pod názvom 
Hurá, prázdniny.
Nádvorie pastoračného centra 
uvítalo 150 detí s pripraveným 
programom. Zabávali ich šašovia, 
pozornosť upútal psík Bertík 
a čakalo ich množstvo súťaží 
ako hádzanie vodových balónov 
do šaša, kŕmenie šľahačkovým 
zákuskom, hod plyšákom, sloní 
beh, prenášanie vody na hlave, 
balónový tanec, či módny odev 
z novín. V súťažiach zbierali body, 
za ktoré získali hračku podľa 
vlastného výberu. To všetko si 
v tento deň odskúšali a vyšantili 
sa dosýta. Sladkou odmenou 

im bola cukrová vata a maľo-
vanie na tvár. Rodičia si dobu 
čakania krátili v cukrárni, kde 
ich obsluhovali deti zákuskami, 
hranolčekmi, chutnými palacin-
kami a občerstvením. Rozžiarené 

tváre ratolestí, rodičov a starých 
rodičov počas celého podujatia 
boli znakom vydarenej akcie. 
Ďakujeme všetkým, ktorí prišli 
a užili si slnečný prázdninový deň 
spolu s nami. Silvia Bezáková

Mestské múzeum  
bohatšie o vzácnu trofej
Mestské múzeum v Partizánskom bolo slávnostne otvo-
rené 25. apríla minulého roku. Hoci mesto so 77-ročnou 
históriou patrí skôr medzi tie mladšie, jeho história je 
hlavne vďaka osobnosti jeho zakladateľa Jana Antonína 
Baťu výnimočná. Múzeu dávajú svoju hodnotu a jedi-
nečnosť hlavne vystavené artefakty. 
Prvá zbierka exponátov sa 
postupne skladala na základe 
výziev viac ako šesť mesia-
cov. Už vtedy sa ukázalo, že 
v Partizánskom žije naozaj veľa 
lokálpatriotov. Vďaka nim sa 
môžete pozrieť napr. na detský 
kočík, zachytený aj na jednej 
z najznámejších fotografií z his-
tórie mesta, vidieť originály 
písomností Jana Antonína Baťu 
či posledné zachované modely 
obuvi ešte z „baťovskej éry“. 
Práve jeden z párov tejto obuvi, 
modré „semišky“, je doslova 
osobným darom. Pán, ktorý ich 
múzeu venoval, sa v nich ženil. 
Partizánčania dokážu aj takým-
to spôsobom prejaviť, ako im 
na ich meste záleží a aký vzťah 
majú k jeho histórii. 
V piatok 7. augusta pri-
budli do expozície ďalšie 
predmety. Opäť z rúk oby-
vateľa mesta. Hoci väčšina 
zberateľov si svoje zbierky 
chráni pre seba, zberateľ 
a poslanec MsZ Juraj Krasula 
sa rozhodol časť svojej zbierky 
venovať mestskému múzeu. 
Ako sám hovorí, „niečo zbierať 
a mať taký pozitívny adre -

nalín z toho, že človek získa 
niečo historicky výnimočné, je 
ten správny pocit zberateľa. 
Som ale presvedčený, že keď 
niečo dáme dohromady, malo 
by to robiť radosť viacerým 
ľuďom.“ Darček múzeu sym-
bolicky v predvečer výročia 
založenia mesta prevzal na 
malej slávnosti v prítomnosti 
pozvaných hostí primátor Jo-
zef Božik. Pomerne širokú 
zbierku odznakov doplnili 
ďalšie. Pribudli aj pamät-
né plakety z čias Baťovian 
a jedna vzácna trofej. Je 
ňou pohár za 2. miesto 
v klasickom desaťboji, 
ktorý získal p. Navrátil z 
ABŠ Zlín na V. memoriáli 
Tomáša Baťu v auguste 
1947.
Nové prírastky do muzeálnej 
zbierky ocenil aj kurátor mú-
zea Vladimír Marko: „Zbierka, 
ktorá dnes do múzea pribudla, 
doplní miesto z obdobia, kedy 
šport v Baťovanoch reprezen-
tovala hlavne atletika, box 
a futbal na špičkovej úrovni, 
porovnateľnej v tom čase 
s Bratislavou.“ ek

Zbierka historických predmetov v múzeu v Partizánskom sa 
opäť rozrástla. Vďaka ochote dobrých ľudí však do nej môžu 
aj naďalej pribúdať predmety z minulosti nášho mesta. 
Možno aj vy máte doma niečo z doby, kedy Partizánske 
bolo ešte Baťovanmi a nezdá sa vám to vzácne, napríklad 
obyčajné topánky, zašlý obuvák, staré fotogra�e zo života vo 
fabrike alebo v meste. Možno aj niečo, čo je nielen staré, ale 
aj výnimočné... Bola by škoda, keby sa akýkoľvek predmet, 
možno pre niekoho bezcenný, navždy niekde stratil.
Ak máte záujem obohatiť muzeálnu zbierku starými pred-
metmi, neváhajte. Zaujímavé a hodnotné kúsky môžete 
priniesť priamo do budovy múzea v dňoch utorok a štvrtok 
od 10. do 16. hodiny.
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ta Priame sebahodnotenie
Rozosmiať niekoho nie je 
ťažké. Najmä, ak ste typ člo-
veka, ktorý skutočne berie 
život s humorom a vie sa 
pobaviť aj na svoj účet. Taký 
je aj pohoďák Miro z malej 
dedinky na severe Sloven-
ska. Okrem toho, že je tak 
trochu bohém a sukničkár, 
má tiež úprimný vzťah k 
všetkému živému. Preto je 
aj vášnivý psičkár. Príbehy 
jeho lások dvojnohých aj 
štvornohých by sa dali písať 
na kvantá, keďže ako on 
sám o sebe hovorí: „Často 
som v nesprávnu chvíľu na 
nesprávnom mieste.“ 
Jeden z posledných výčinov 
tohto „týpka“ sa viaže k 
zraneniu Mirovej milovanej 
fenky Asty. Už dlhší čas 
pozoroval, že sa s jeho milá-
čikom niečo deje. Vybral sa 
teda, napriek vlastnej bolesti 
nedávno zraneného kolena, 
s Astou k veterinárovi. Na-
pokon, lekár býva neďaleko 
v susednej obci. „Tú cestu už 
nejako prežijem,“ povedal si 
Miro. Odviezol sa autom a 
hneď ako vystúpil, dal si psa 
na vôdzku a úzkou uličkou 
popri susednom plote šiel, 
ako zvyčajne, do zadnej časti 
dvora, kde má veterinár 
svoj hangár, vyhradený 
na ošetrovanie zvierat. No 
vtom sa znenazdajky pri 

plote objavili dve mladé a 
pomerne horkokrvné fenky. 
Ani nestihol zareagovať a 
Asta prudko strhla vôdzku 
tak, že ju ledva udržal. K 
zrážke psov nedošlo, ale 
jeho nespratníčka sa mu v 
toľkom frmole zaprela do 
boľavého kolena. „Oúúúúú!“ 
Bolestný krik Mira počul až 
veterinár do ordinácie. Kým 
však stihol prísť a vyzistiť, čo 
sa stalo, Miro už skríkol po 
druhý raz. Nízky deliaci plot 
a koleno, ktoré zradilo jeho 
rovnováhu, ho uvrhlo pria-
mo pod zub psov. Zrážku 
troch „dám“ si odniesla jeho 
tvár s pár štichmi, ktoré mu 
na ľavé líce vyštrikoval vete-
rinár Laco. A v tom momen-
te z Mira doslova vypadlo: 
„No čo, som jedno hovädo, 
takže mojím obvodným je 
odteraz veterinár.“ 
Keďže Laco dobre vie, čo je 
jeho pacient zač, rozosmial 
sa tak, že ani Miro neudržal 
smiech. Len štichy na tvári 
mu pripomínali jeho ces-
tu-necestu životom. No, keď 
už Laca pasoval za svojho 
ošetrujúceho patróna, ten 
mu poradil na koleno vínne 
obklady a trošku aj do „hlav-
ného potrubia“, aby spláchol 
bolesť a nepríjemný bozk 
na líce od ohnivej nemeckej 
dogy.   Daniel Dann

Liga kynológov 
sa začína v Kolačne!
Trojkolovú ligu Západoslovenských kynológov o Veľkú cenu firmy 
VVS SK odštartuje v sobotu 22. augusta v Kolačne 18. ročník 
pretekov O pohár SNP. Program tradičného stretnutia na cvi-
čisku v Kolačne sa začne o 7. hodine disciplínou stopa, po slávnos-
tnom otvorení o 10. hodine budú nasledovať disciplíny poslušnosť 
a obrana. Predvedú sa v nich služobné plemená psov chovateľov z 
celého Slovenska. Organizátori sľubujú nielen napätie, adrenalín 
a pekný pohľad na ušľachtilých a vycvičených psov, ale aj pestré 
občerstvenie a zábavný sprievodný program. Pre úplnosť uvá-
dzame, že druhé kolo ligy Západoslovenských kynológov 
je na programe 12. septembra v Žitnej Radiši a tretie kolo 
– finále 31. októbra v Trenčíne – Nozdrkovciach.

V pondelok 13. júla sa začína putovanie do rumunského Banátu. Výnimočne vo dvojici. S Petrom sa stretávam 
pri vlaku, ktorý nám skráti a uľahčí cestu aspoň do Nových Zámkov. Po dvanástej nasadáme pred rozkopanou 
stanicou v Nových Zámkoch na bicykle a vyrážame smer Komárno. Za celkom príjemnej teploty meníme po pár 
hodinách eurá za forinty a po chvíli je mesto za nami. Pred večerom stíhame dôjsť za Kisber a po pár kilometroch 
sa neďaleko cesty núka strecha pre nocľah v otvorenom opustenom záhradnom domčeku. Pretože komáre sú 
v Maďarsku ako doma, staviame stany aj pod strechou - práve pre pokojný spánok. Hygiena a večera sú dielom 
okamihu, konečne sme vo vodorovnej polohe a prvý deň máme za sebou.

Ráno sme na ceste pred siedmou a 
začína pripaľovať. Pred seba je škoda 
pozerať. Vidno rovnú cestu bez jedinej zá-
kruty na kilometer dopredu, všetky dediny 
a stromy s tieňom sú 3 až 5 km bokom. 
Mór, Székesfehérvár, Seregélyes a 
Dunafôldvár sú priamo na ceste. Využí-
vame ich prítomnosť na krátky oddych a 
doplnenie tekutín. Most cez Dunaj, Solt 
a je tu opustená otvorená novostavba - 
ďalšie miesto pod strechou po úmornom a 
horúcom dni (50°C na slnku, 36°C v tieni). 
Noc je teplá, ale únava a 130 km robí svoje 
- zaspávame.
Pred siedmou už krútime pedálmi a kilo-
metre rýchlo naskakujú. Predpoludním 
je 70-ka za nami a opäť jasno a horúco. 
Pokiaľ ideme, robíme si vetrík, ale po za-
stavení sme v okamihu mokrí (aspoň Pe-
ter, mne stíha pot odvádzať termotričko, 
ktoré pre osvieženie cestou namáčam pod 
kohútikom). Akaszto, Kiskôrôs, Soltvad-
kert, Kiskunhalas - to sú miesta na trase 
a naše zastávky. Pretože sa blíži večer, 
obzeráme sa po vhodnom nocľahu. Čaká 
nás v dedinke Zsana opustená stavba. Po 
„utáborení“ zisťujem nepríjemnú 
vec – chýba mi peňaženka s do-
kladmi. Ostala mi iba kópia občianskeho 
preukazu. Našťastie, hotovosť mám inde, 
tak ani neviem, odkedy nie je na mieste. 
Cesta po rumunskom Banáte, na ktorú 
sme sa po prejdení nekonečných rovín 
veľmi tešili, nebude. 
Druhý deň teda pokračujeme cez Szeged 
a Makó na Tótkomlós - tu nocujeme po 
111 km v novostavbe a ani jednému nie je 
do smiechu. Cez noc sa však „dáme do-
kopy“ a berieme to ako skúsenosť pre bu-
dúcnosť - mať pri sebe iba dennú hotovosť 
a kópie dokladov, ostatné nech je uložené 

v bezpečí... Dohovárame sa na ceste späť 
po inej trase - smer Salgótarján, Fiľakovo 
a pozdĺž hraníc cez Šahy do Štúrova a cez 
Nitru domov.
Nasledujúca cesta k hraniciam je za 
páliaceho slnka a horúčavy. Na noc kon-
číme pri cintoríne, neďaleko cesty pred 
Rákoczifalva. Pretože je jasno a horúco, 
nepredpokladáme zmenu a zaspávame s 
otvorenými stanmi a sušiacimi sa vecami 
na kríkoch. Po druhej hodine ráno ma 
však prebudia hromy, blesky, rýchlo upra-
tať do stanu, prikryť bike a zapnúť stan. 
Sotva tak urobím, spúšťa sa lejak. U Petra 
je pokoj, tak to asi stihol predo mnou. Za-
spávam. Ráno je Peter je už hore, spal tak 
tuho, že nič nestihol a v stane má jazierko. 
Žmýka spacák a vylieva vodu zo 
stanu. Kým pobalíme a vyrazíme, je po 
siedmej.
Solnok, Jászberény, Hatvan a podve-
čer sme pred Lorincou. Tu končíme pri 
miestnom cintoríne, kde je tečúca voda, 
pekný pľac a dokonca latríny. Noc je 
pokojná, ale horúca. Zajtra už budeme na 
Slovensku.  
Po horúcom dni a prvých kopcoch 
prechádzame hranice a sme doma. 
„Oslavujeme“ to čapovanou desin-
kou v Šiatorskej Bukovinke. Míňame 
Fiľakovo s hradom, týčiacim sa nad 
mestom a podvečer nás víta prístrešok pri 
cintoríne vo Fiľakovských Kováčoch. V 
noci je búrka a lejak. Sme radi, že na nás 
neprší. 
Pokračujeme cez dedinské pokojné cesty 
do Slovenských Ďarmot. Tu vbehneme za 
hranicu a Peter utráca forinty za drobnosti. 
Po návrate na Slovensko sledujeme hranicu 
a končíme v Kosihoch nad Ipľom po dobrej 
pizze na miestnom futbalovom štadióne.

Horúčavy pokračujú, ale tu už máme tieň 
a aj horu, kde je trochu chladnejšie. Cez 
Šahy, Ipeľský Sokolec a Salku nás napo-
ludnie víta Štúrovo. Po krátkom oddychu 
a doplnení tekutín sa Peter vydáva na 
obhliadku Ostrihoma a jeho katedrály, 
ja pomaly pokračujem smerom na Dvory 
nad Žitavou. Stretávame sa tam v tieni 
miestneho bistra a sondujeme možnosť 
nocovania. Dostávame odkaz na miestny 
štadión. Je vzdialený iba 500 m a správca 
nám navrhuje noc v izbe za 10 eur pre 
oboch. Berieme. Po okúpaní a ubytovaní 
si dávame pizzu a pivko v miestnom bistre 
priamo na štadióne a spokojní zaspávame. 
Noc je horúca a teplota neklesá ani nad 
ránom pod 25°C.
Posledných 100 km zvládame v pohode do 
šiestej a „smolná“ dovolenka až taká nevy-
darená nebola. Nevideli sme, čo sme si 
naplánovali, ale aj tak sme za desať 
dní prešli 1020 km. Horúcich, nezá-
živných, bez kopcov a zaujímavostí, 
ale „cyklistických“, a to sa ráta!
 Jan Hudeček

O hríboch môžeme zatiaľ iba snívať 
a predstavovať si ich ako vlaňajší 

sneh. Odtrhnúť v lese dubák v týchto 
suchých dňoch je rovnako nemožné, ako 
vytrhnúť z dlane chlp! Ale zázraky sa pred-
sa len dejú... Školské povinnosti zaviedli 

pani učiteľku Dagmar Medekovú aj v 
čase prázdnin do areálu ZŠ na Veľkej 
okružnej. Pri ohrade, pod smrekový-

mi vetvami sa na ňu 10. augusta 
neusmiali milí žiaci, ale hríby. 

Hneď celá rodinka. Podľa 
ubezpečenia znalcov, vraj 
isto-iste jedlých. Na zápis 

do dubákovej ligy síce nie 
sú, ale aspoň na ukážku, 
aby sme v hanbe nezostali. 
Tridsaťeurová výhra si do 
príchodu zimy hádam len 
nájde svojho majiteľa.

O hríboch môžeme zatiaľ iba snívať 
a predstavovať si ich ako vlaňajší 

sneh. Odtrhnúť v lese dubák v týchto 
suchých dňoch je rovnako nemožné, ako 
vytrhnúť z dlane chlp! Ale zázraky sa pred
sa len dejú... Školské povinnosti zaviedli 

pani učiteľku Dagmar Medekovú aj v 
čase prázdnin do areálu ZŠ na Veľkej 
okružnej. Pri ohrade, pod smrekový

mi vetvami sa na ňu 10. augusta 
neusmiali milí žiaci, ale hríby. 

DUBÁKOVÁ LIGA 2015
Len aby sme v hanbe nezostali...

(1
50

64
8)

Jan Hudeček na polceste do Rumunska
(Ne)vydarená dovolenka

Nocovali v Partizánskom
Ako nezvyčajný a úchvatný zážitok opísali redakcii hneď dvaja 
Partizánčania pohľad na veľký kŕdeľ bocianov, ktorý prelieta-
val nad mestom minulý týždeň. V pondelok 10. augusta pred 
20. hodinou si približne tridsiatka bocianov vybrala za nocľah 
strechu výškových činžiakov na Veľkej okružnej. Krídla na odlet 
rozprestrela na druhý deň ráno medzi 5. a 6. hodinou. Ako 
laici si tento úkaz nevedeli vysvetliť ani jeho svedkovia Iveta 
Havlíková a Ľuboš Gallo, a samozrejme, ani my v redakcii. 
Ako naň reagoval skúsený zoológ Stanislav Harvančík? Podľa 
neho môže ísť o predmigračné pohyby bocianov, po 
vyhniezdení pred odletom na zimoviská. Ako druhú 
možnosť pripúšťa, že pri extrémnom suchu sa zosku-
pujú a spoločne hľadajú nové zdroje obživy. Susedstvo 
tejto správičky so symbolom Žabokriek nad Nitrou je vec čisto 
náhodná...  (bab)
 Foto: Ľuboš Gallo

Ostrihomská bazilika
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Doučím angličtinu, prvá hodi-
na zdarma. Tel. 0948 106 601.
 (150634)

Rekreácia v Turčianskych Tep-
liciach. Od nedele 20.9.2015 na 
7 dní. V cene 148 € je zahrnuté 
ubytovanie v dvojlôžkových iz-
bách. Strava 3x denne s mož-
nosťou výberu, 1x večerná gri-
lovačka, tri procedúry za pobyt. 
Zľavy do kúpeľov, aj daň z uby-
tovania. Začína sa obedom, do-
prava individuálna. Záloha 40 € 
pri prihlásení sa do 25.8.2015. 
Ponuka nie je viazaná na žiadnu 
organizáciu. Tel. Ing. Úradníčko-
vá 0904 817 293 (150636)

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)

  
Máte priveľa pôžičiek alebo 
splátok? Zavolajte nám. Žiad-
ne veľké poplatky! Tel. 0904 
649 077  (150635)

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

Predám zimné pneu na diskoch 
(175/65 R14) – 4 ks (málo jazdené, 
ako nové) na Peugeot 206, zadné 
tuningové svetlá – 2 ks, poťahy 
komplet, de¾ektory – 2 ks, všetko 
na Peugeot 206. Cena dohodou. 
Tel. 0948 756 074. (150632)

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

Predám 3-izbový byt v OV v Bro-
dzanoch. Prerobený, plávajúce 
podlahy, plastové okná, bezpeč-
nostné dvere. K bytu patrí pivnica 
a záhradka s altánkom a spev-
nenou plochou na bazén. Nízke 
náklady na bývanie, vhodný pre 
rodinu s deťmi. Info o cene na tel. 
0907 757 927. (150625)

Predám stavebný pozemok – 
560 m2, lokalita – Veľké Bielice v 
zastavanej časti. Tiché prostredie. 
Prístup autom, do centra mesta 
10 min. Cena dohodou. Bližšie in-
formácie na tel. č. 0907 271 335.
 (150628)

PREDÁM pozemok Partizánske, 
Šimonovany, Nitrianska ul. 12, o 
výmere celkom 1303 m2, na kto-
rom je: 1. rodinný dom o výme-
re 570 m2, 2. záhrada o výmere 
697 m2, 3. garáž o výmere 36 m2. 
Cena: dohodou, predpokladaná 
60 000,00 €. Kontakt: 0907 824 
394. (150638) 

Predám v Nadliciach 5-izbový ro-
dinný dom – 2 kuchyne, zateple-
ný, čiastočne podpivničený. Prí-
slušenstvo: garáž, hospodárska 
stavba, studňa, záhrada. Cena 
45 000 €. Kontakt: 0918 101 993.
 (150643)

Predám 2-izbový byt v PE na 
Makarenkovej ulici 147/8. Cena 
34 000 €. Volať po 15. h – 0944 
164 208. (150651)

S tichou spomienkou  
k Vášmu hrobu chodíme,
pri plamienku sviečok  
sa za Vás modlíme.
Osud Vám nedoprial  
s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach  
budete navždy žiť.

Dňa 13. augusta 2015 sme si 
pripomenuli tretie výročie, čo nás 
navždy opustil náš otec, dedko a 
pradedko

Viktor PRIBILA 
z Partizánskeho

a dňa 23. septembra 2015 uplynie 
deväť rokov, čo nás navždy opus-
tila naša drahá mamička, babička 
a prababička

Mária PRIBILOVÁ  
z Partizánskeho.

Kto ste ich poznali, venujte im 
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou si na nich spomí-
najú dcéry a syn s rodinami. (150642)

Len kytičku kvetov
Ti na hrob môžeme dať,
tichú modlitbu odriekať,
a s láskou na Teba spomínať.

So smútkom v srdci si dňa 17. au-
gusta 2015 pripomíname 1. výro-
čie, čo nás navždy opustila naša 
drahá mamička, starká a babka

Mária GENDIAROVÁ
rod. Hvojníková 

z Kolačna.

S láskou a úctou spomínajú deti s 
rodinami. (150649)

Dňa 18. augusta 2015 si pripomí-
name 7. výročie od chvíle, čo nás 
navždy opustil náš drahý manžel, 
otec a starý otec

Milan ŠIMONČIČ 
z Partizánskeho.

Ďakujeme všetkým, ktorí si 
spolu s nami v tichej úcte na neho 
spomenuli.

S láskou celá rodina. (150611)S láskou celá rodina.

www.novinytempo.sk

HOROSKOP
Čo nám žičia hviezdy po dovolenke?
VODNÁR (21.1. - 19.2.)
Je vynachádzavý a práve preto 
to ďaleko dotiahne. Pokiaľ v 
týchto dňoch neviete ako ďalej, 
počúvajte svoje vnútorné ja. 
Nebojte sa vyjadriť svoj názor 
a chopte sa každej príležitosti. 
Pracovný život je bez väčších 
komplikácií, môžete zostať v 
pokoji a pokračovať v začatej 
práci. Aj váš milostný život je 
stabilnejší. Občas to síce zaškrí-
pe, ale to je normálne v každom 
vzťahu. Dôležití sú pre vás aj 
vaši priatelia. Stretnete člove-
ka, ktorý bude neoddeliteľnou 
súčasťou vašej budúcnosti. 

RYBY (20.2. - 20.3.)
Musíte sa sústrediť sami na 
seba. Stretnú vás situácie, 
kedy vás začne ovládať vaša 
temná stránka. Oveľa viac 
toho zvládnete, ak zachováte 
pokoj. Vďaka nemu budete 
môcť rozvíjať vaše iné kvality. 
V kariére sa vám podarí rásť, 
a ani sa nemusíte príliš snažiť. 
Láska je na svojom vrchole. 
Ani v budúcnosti, pri budovaní 
vášho vzťahu nebudete mať 
problém otvoriť sa a zdôveriť so 
svojimi citmi.  Nezadaní môžu 
relaxovať, čaká na nich človek, 
ktorý ich bude sprevádzať v 
celom ďalšom živote. 

BARAN (21.3. - 20.4.)
Celý polrok prežijú Barani ako 
energický a plný dynamiky. 
Nebojte sa predstaviť svoje ná-
pady. Mars vám dodá potrebnú 
energiu a silu prekonať aj 
najhoršie obavy. Vaša kariéra 
môže priniesť veľa zmien. Aké 
veľké budú, o tom rozhodnete 
vy sami. Vzťahom na praco-
visku dajte zelenú, ale buďte 
opatrní. Predsa len by sa mohol 
objaviť niekto, kto vám bude 
dýchať na päty. Vzťahy sa vám 
upevnia, začnete vidieť veci a 
udalosti v novom svetle. 

BÝK (21.4. - 21.5.)
Ľudia narodení v tomto zname-
ní sú praktickí a vytrvalí. Majú 
povahu buldoga a veľa pracujú. 
Aj v tomto roku sa naplno 
prejavujú tieto ich schopnosti a 
prinesú očakávané sladké ovo-
cie. Napriek tomu budú musieť 
urobiť niekoľko zásadných 
rozhodnutí, ktoré ich život 
ovplyvnia na dlhší čas. Ak sa 
všetko nedá hneď do pohybu, 
nezúfajte, vytúžené úspechy 
prídu. Dajte prednosť tímovej 
spolupráci. Ochrannú ruku nad 
vami bude držať vaša láska a 
poučíte sa z predchádzajúcich 
chýb. 

BLÍŽENCI (22.5. - 21.6.)
Druhý polrok prinesie do života 
Blížencov veľké zmeny. Na oča-
kávania týkajúce sa úspechu, či 
už v pracovnom alebo osobnom 
živote, dostanú zakrátko 
odpoveď. Po období pokusov 
a omylov musíte konať, snažiť 
sa dostať od života maximum. 
Skôr sa presadíte samostat-
ne ako v tíme. Váš možný 
pracovný postup môže byť na 
konci roka poriadne vysoký. Aj 
v láske očakávajte veľa zmien. 
Buď prídu zásnuby alebo rovno 
svadba. Spokojný milostný 
život vám prinesie harmóniu a 
pokoj, pocítite teplo domova. 

RAK (22.6. - 22.7.)
Raci majú veľa empatie a po-
rozumenia pre problémy iných 
ľudí. Po dovolenke pocítia príliv 
novej energie a elánu. Vhodná 
konštelácia planét vám pomôže 
nájsť správne cesty a príležitosti 
pre rast. Vaše umelecké nadanie 
bude výraznejšie než doteraz. 
Spoznáte veľa výnimočných 
ľudí. Niektorí z nich budú pre 
vás nielen vhodnými partnermi 
v osobnom živote, ale aj v tom 
pracovnom. Aj Raci budú 
musieť urobiť veľa vážnych 
rozhodnutí. Dôležité bude, či si 
vyberiete stabilný vzťah, alebo 
len známosť pre zábavu. 

LEV (23.7. - 23.8.)
Myslia si, že sú rodenými 
vodcami. Tento rok je pre 
nich bohatý na začatie nových 
projektov. Vyriešia nedoriešené 
problémy z minulosti, príjmu 
správne rozhodnutia v profesij-
nom aj osobnom živote. Hodia 
za hlavu krivdy z minulosti a 
začnú sa viac orientovať na 
budúcnosť. Levi, ukážte svoju 
prácu niekomu, kto ju ocení! 
Pred kariérnym postupom si ale 
budete musieť všeličo vytrpieť. 
Obnovíte dávno stratené vzťahy, 
nezadaných čaká osudové 
stretnutie, ktoré by nemali 
premeškať. 

PANNA (24.8. - 23.9.)
Pannám prinesie druhý polrok 
do života veľa zmien. Nezmení 
sa len váš osobný život, ale aj 
jeho finančná stránka. Dočkáte 
sa odmeny za vynaložené 
úsilie. Nesmiete však poľaviť vo 
svojom snažení. Dostanete tiež 
zaujímavé pracovné ponuky 
a budete si musieť dôkladne 
vyberať. Svoje skúsenosti 
uplatníte v obchode a služ-
bách. V láske budete odolávať 
milostnému pokušeniu. Dáte 
prednosť krátkej zábave, alebo 
stabilnému vzťahu, ktorý máte? 

VÁHY (24.9. - 23.10.)
Sú umeleckými typmi, preto sa 
nevedia vyrovnať so skutočným 
svetom. V osobnom živote 
budete trochu nedočkaví. 
Problémy sa ale musíte naučiť 
riešiť diplomaticky a s taktom. 
V budúcich dňoch sa vám môže 
splniť mnoho vašich snov. V 
práci sa držte svojich zásad 
a v kolektíve buďte opatrní. 
Tento rok je pre vás šťastný 
aj v láske. Budete mať oveľa 
bližšie k človeku, ktorého máte 
veľmi radi. Vyjadrite mu svoje 
city. Budú prijaté a romantický 
vzťah naplnený.
 
ŠKORPIÓN (24.10. - 22.11.)
Prehodnoťte svoje životné ciele, 
vyberte si jeden z nich, ten 
najdôležitejší, a choďte za ním. 
Pokračujte v budovaní svojho 
sna, ale buďte opatrní a nájdite 
si vždy čas na rodinu a priate-
ľov. To je totiž pre vás skutočná 
hodnota. Pokiaľ podnikáte, 
môžete sa tešiť na nových 
partnerov a hladký priebeh 
obchodov. Váš úspech ale 
bude vykúpený vaším časom. 
Milostný život bude vzrušujúci, 
prídu veľké zmeny, možno aj 
zmena partnera. Zamerajte sa 
na vzájomnú komunikáciu a tú 
skúste posilniť. 

STRELEC (23.11. - 21.12.)
Strelci sú nadšení optimisti. 
Môžu sa spoliehať na šťastie, 
pretože planéty im budú nápo-
mocné a to hlavne k získaniu 
potrebného sebavedomia a se-
badôvery. Musíte byť priebojní 
a odvážni. Nesmiete sa hneď 
vzdávať pri menšej prekážke. 
Pokiaľ túžite byť vlastným 
pánom, práve pre vás a vaše 
podnikanie sú hviezdy v priaz-
nivej konštelácii. Šťastie budete 
mať aj na obchodných partne-
rov, pozor si však dávajte na 
kolegov. Niekto by vám mohol 
závidieť. Vyhnite sa škandálom 
a striedaniu partnerov.
 
KOZOROŽEC (22.12. - 20.1.)
Ľudia narodení v tomto zna-
mení sú konzervatívni a každé 
riziko ich dokáže vykoľajiť. Ich 
kreativita je však obdivuhodná 
a vďaka nej sa stanú stredo-
bodom pozornosti. Konečne 
pocítia dostatok pokoja a 
sústredenia. K pracovnému 
postupu sa objavia nové cesty 
a príležitosti. Spoliehajte sa na 
svoju inteligenciu. Milostný ži-
vot je pokojný. Zamerajte sa na 
vás a vášho partnera a spýtajte 
sa ho, po čom túži. Kozorožci 
bez záväzkov majú veľkú šancu 
stretnúť niekoho výnimočného. 

Deň 15. august je najsmutnejším v 
našom živote, pretože uplynuli tri 
roky, čo nás opustila naša drahá 
matka, babka a prababka

Oľga JANDAČKOVÁ 
rod. Barboráková
z Partizánskeho

a jedenásť rokov, čo nás opustil 
otec, dedko a pradedko

Jozef JANDAČKA   
z Partizánskeho.

S láskou spomínajú dcéry s 
rodinami.

Ďakujeme za tichú spomienku. (150647)

Dňa 12. augusta 2015 sme si 
pripomenuli nedožité sedem-
desiatiny nášho manžela, otca a 
starkého

Štefana JUNÁSA
z Partizánskeho,
rodáka z Pažite.

S láskou a úctou spomínajú man-
želka, deti, vnúčatá, súrodenci a 
priatelia. (150650)

Aj keď už nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ s nami.
Dňa 1. augusta 2015 sme si 
pripomenuli ôsme výročie, čo nás 
navždy opustil 

Aladár CIDORÍK     
z Nedašoviec.

S láskou a úctou spomína celá 
rodina. (150640)

Dňa 21. augusta 2015 uplynie 
12 rokov od chvíle, čo od nás na-
vždy odišla naša milovaná matka 
a stará matka

Marta GALOVIČOVÁ 
z Partizánskeho.

S láskou a úctou spomínajú dcéra 
a syn s rodinami.

Kto ste ju poznali, venujte jej, 
prosím, spolu s nami tichú spo -
mienku. (150644)
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AMATÉRSKE HOKEJOVÉ LIGY V PARTIZÁNSKOM

SÚŤAŽ MAJSTROVSKÝ ZÁPAS TIP
1-0-2

1. IV. LIGA ŠIMONOVANY – JASL. BOHUNICE

2. V. LIGA VEĽKÉ UHERCE – MALÁ HRADNÁ

3. VI. LIGA VEĽKÉ BIELICE – CHYNORANY

4. VI. LIGA SKAČANY – NITR. RUDNO

5. VII. LIGA OSTRATICE – NADLICE

6. VIII. LIGA NÁVOJOVCE – PARTIZÁNSKE B

7. VIII. LIGA NEDAŠOVCE – PRUSY

1.

2.

Tipovacia súťaž

ŠŤASTNÁ SEDMIČKA

MENO A PRIEZVISKO: 

ADRESA BYDLISKA: 

     TEL. ČÍSLO: 

SÚŤAŽNÝ KÓD:         PODPIS: 

Účasťou v súťaži ŠŤASTNÁ SEDMIČKA dáva účastník v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o., Partizán-
ske, svoj súhlas so spracovaním a zverejnením svojho mena, priezviska a  bydliska. Súhlas sa dáva 
na dobu neurčitú a účastník ho môže kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu odvolať.

TIKET č. 2

ZAČALA SA TIPOVACIA SÚŤAŽ ŠŤASTNÁ SEDMIČKA

Hrá sa o finančné ceny v hodnote 500 €!
S úvodom jesennej časti majstrovských futba-
lových súťaží ročníka 2015/2016 sa rozbieha aj 
dvadsiate štvrté pokračovanie našej-vašej dlho-
dobej tipovacej súťaže ŠŤASTNÁ SEDMIČKA. Aj 
tentoraz sa v tipovačke, v ktorej sa výlučne ti-
pujú majstrovské futbalové súťaže dospelých, 
bude súťažiť o zaujímavé finančné ceny! Vďaka 
priazni a štedrosti našich sponzorov sa v 24. roč-
níku ŠTASTNEJ SEDMIČKY rozdajú finančné ceny 
v hodnote 500 €. Tipovať sa bude 14 kôl. Výho-
dou ŠŤASTNEJ SEDMIČKY je, že tipujúci sa môže 
do súťaže zapojiť aj v jej priebehu a pri spôsobe 
bodovania môže pomýšľať na zisk niektorej zo 
siedmich hodnotných cien. 

O ČO SA HRÁ
1. cena: ŠEK V HODNOTE 165 € (venovalo 
Poľnohospodárske družstvo podielnikov PDP 
Veľké Uherce – rastlinná, živočíšna výroba, pe-
kárenska činosť, výroba strojov a zariadení pre 
všeobecné účely, výroba obrábacích strojov, 
spracovanie poľnohospodárskych produktov, 
www.pdpvu.sk). 
2. ŠEK V HODNOTE 90 € (venovala firma STA-
VIVÁ Mališka, kompletný stavebný materiál, 
fasádne štúdio a moderné kúpeľňové štúdio, 

Šimonovianska 1763/102, 958 03 Partizánske, 
mob. č.: 0905 841 840, 0901 776 858, 0905 426 
503, www.maliska.sk).
3. ŠEK V HODNOTE 70 € (venovala predajňa 
KOVOMAX BM, s.r.o., hutný materiál, železiar-
stvo, spojovací materiál, Šimonovianska 34/90, 
958 03 Partizánske, tel.: 038/749 44 99, www.
kovomax.sk).
4. ŠEK V HODNOTE 55 € (venovala firma La-
dický, s.r.o., Uherecká cesta 347/2A, 958 03 
Malé Uherce, mob. č.: 0903 130 531, www.la-
dicky.sk).
5. ŠEK V HODNOTE 50 € (venoval Pneuservis 
MIKONA, Nemocničná 1569, Partizánske – fut-
balový štadión ŠK Slovan Šimonovany, mob. č.: 
0905 329116, www.mikona.sk).  
6. ŠEK V HODNOTE 40 € (venovalo obchod-
né centrum BAJZÍK, s.r.o. – všetko pre domác-
nosť, Nitrianska ulica 1640/110, 958 01 Parti-
zánske, www.bajzik.sk, 038/749 22 66, 749 36 
66, 749 91 92).
7. ŠEK V HODNOTE 30 € (venoval Detský ob-
chod FEŠI na Malinovskeho ulici – v Modráku 
oproti obchodu CENT na sídlisku Šípok v Parti-
zánskom, mob. č. 0949 605 458).

SPÔSOB DORUČENIA TIKETOV
Vyplnené tikety môžete poslať prostredníctvom 
poštovej služby, či už prilepené na korešpon-
denčnom lístku, alebo v obálke. Ďalším varian-
tom, ktorý vám ponúkame, sú zberné miesta 
vami vyplnených tiketov:
SCHRÁNKA TEMPA v priemyselnom areáli v Par-
tizánskom,
SCHRÁNKA TEMPA umiestnená pri vchode do 
budovy na Februárovej ulici 152 v Partizánskom, 
kde sídli naša redakcia,
Potraviny TINA – predajňa na Horskej ulici v Par-
tizánskom (sídlisko Šípok),
SOŇA – poštový novinový stánok vo Veľkých 
Uherciach (centrum),
TIPOS – TIPSPORT – Svätoplukova 1339 (sídlisko 
Dubnička) v Bánovciach nad Bebravou, 
Zberňa FK SPARTAK na Námestí Ľ. Štúra v 
Bánovciach nad Bebravou.

Termín pre doručenie tiketov či už 
poštou, priamo do redakcie alebo 
na zberné miesta, je vždy piatok 
do 11. h.

PORADIE PO 1. KOLE
001. 031 Jozef Minárik, Partizánske 11
002. 033 Marta Bezáková, Partizánske 11
003. 063 Tibor Olach, Veľké Bielice 11
004. 068 Branislav Duchovič, Partizánske 11
005. 004 Ján Kotlárik, Návojovce 8
006. 005 Jakub Kližan, Skačany 8
007. 010 Rudolf Tomáš, Partizánske 8
008. 019 Milan Majtényi, Partizánske 8
009. 020 Michal Majtényi, Partizánske 8
010. 029 Miroslav Calpaš, Partizánske 8
011. 030 Dušan Priecel, Partizánske 8
012. 041 Jozef Horniak, Partizánske 8
013. 049 Jozef Rybanský, Skačany 8
014. 053 František Klučiar, Partizánske 8
015. 057 Marián Franc, Horná Ves 8
016. 058 Ján Kopál, Partizánske 8
017. 060 Roman Kopál, Dolné Vestenice 8
018. 077 Štefan Bilas ml., Partizánske 8
019. 080 Jozef Kovalčík, Bánovce n/B. 8
020. 081 Dušan Hubinský, Partizánske 8
021. 089 Anton Eliaš, Malé Uherce 8
022. 091 Juraj Vlčko, Veľké Uherce 8
023. 095 Karol Bobok, Kolačno 8
024. 119 Ján Mikuš, Bánovce n/B. 8
025. 002 Jozef Holík, Partizánske 5
026. 006 Anton Kováč, Partizánske 5
027. 007 František Gregor, Partizánske 5
028. 011 Ján Pavlišin, Nadlice 5
029. 014 Soňa Jančichová, Partizánske 5
030. 015 Miroslava Čavojová, Partizánske 5
031. 017 Jozef Bezák, Partizánske 5
032. 018 Mikuláš Majtényi, Partizánske 5
033. 022 Ivan Nižňanský, Partizánske 5
034. 024 Miroslav Jančich, Partizánske 5
035. 025 Eduard Letavay, Partizánske 5
036. 032 Martina Marková, Partizánske 5
037. 042 Peter Reck, Návojovce 5
038. 043 Jozef Hlaváč, Partizánske 5
039. 047 Martin Vaňo, Chynorany 5
040. 056 Jozef Gerši, Bošany 5
041. 059 Milan Kopál, Partizánske 5
042. 061 Radovan Gašpar, Ostratice 5
043. 066 Jozef Plavý, Žabokreky n/N. 5
044. 073 Milan Kuzma, Partizánske 5
045. 082 Vladimír Galbo, Veľké Bielice 5
046. 086 Peter Bezák, Žabokreky n/N. 5
047. 093 Jozef Belianský st., Kolačno 5
048. 101 Jozef Čukan, Biskupice 5
049. 103 Ivan Bezák, Ostratice 5

050. 106 Ján Gieci, Bánovce n/B. 5
051. 108 Dušan Hudec, Biskupice 5
052. 115 Ján Sany, Bánovce n/B. 5
053. 116 Jozef Filin, Timoradza 5
054. 117 Milan Pavle, Bánovce n/B. 5
055. 118 Peter Peťovský, Bánovce n/B. 5
056. 121 Ivan Masaryk, Bánovce n/B. 5
057. 122 Jozef Kutiš, Bánovce n/B. 5
058. 125 Jozef Kutiš st., Bánovce n/B. 5
059. 135 Viliam Hačko, Brodzany 5
060. 139 Dušan Buchel, Uhrovec 5
061. 001 Miloš Badinský, Partizánske 2
062. 003 Ján Mošať, Partizánske 2
063. 008 Ivan Kopál, Partizánske 2
064. 009 Jozef Ladický, Bánovce n/B. 2
065. 016 Viliam Šútora, Partizánske 2
066. 021 Martin Jakubík, Partizánske 2
067. 023 Vladimír Ďuriš, Skačany 2
068. 027 Dušan Savara, Partizánske 2
069. 028 Miloš Jankeje, Návojovce 2
070. 034 Ľubomír Krajčík, Partizánske 2
071. 037 Vladimír Mikuška, Otrhánky 2
072. 040 Ďuriš Marcel, Veľké Kršteňany 2
073. 044 Jozef Hruška, Partizánske 2
074. 046 Vladimír Baláž, Pažiť 2
075. 048 Martina Gahérová, Skačany 2
076. 051 Juraj Španko, Nedanovce 2
077. 052 Štefan Tamajka, Kolačno 2
078. 054 Július Longauer, Partizánske 2
079. 055 Július Kováčik, Partizánske 2
080. 074 Michal Omelka, Partizánske 2
081. 075 Jozef Omelka, Partizánske 2
082. 076 Jozef Vaňo, Návojovce 2
083. 079 Ivan Kopúnik, Partizánske 2
084. 083 Peter Jakubička, Veľké Bielice 2
085. 085 Ján Dermek, Partizánske 2
086. 097 Tomáš Čangel, Malé Uherce 2
087. 099 Pavol Žitňanský, Bánovce n/B. 2
088. 100 Igor Antala, Dolné Naštice 2
089. 104 Ľubomír Šipka, Bánovce n/B. 2
090. 105 Branislav Šipka, Bánovce n/B. 2
091. 107 Milan Škultéty, Bánovce n/B. 2
092. 109 Jozef Puterka, Bánovce n/B. 2
093. 112 Erika Bolfová, Malá Hradná 2
094. 114 Marián Varhaník, Bánovce n/B. 2
095. 120 Eva Peťovská, Bánovce n/B. 2
096. 123 Peter Kušnier, Bánovce n/B. 2
097. 129 Vladimír Hadvig, Bánovce n/B. 2
098. 130 Jaroslav Podolák, Bánovce n/B. 2
099. 136 Dušan Baláž, Oslany 2
100. 137 Ján Bezák, Partizánske 2

101. 012 Stanislav Kluka, Brodzany -1
102. 026 Milan Dian, Partizánske -1
103. 036 Anton Hamada, Partizánske -1
104. 038 Dana Kučerková, Čereňany -1
105. 039 Božena Ďurišová, Veľké Kršteňany -1
106. 045 Peter Minárik, Bánovce n/B. -1
107. 050 Rudolf Trčo, Partizánske -1
108. 062 Juraj Magát, Partizánske -1
109. 064 Jozef Ondruška, Partizánske -1
110. 065 Daniel Peniaška, Partizánske -1
111. 067 Pavol Drábek, Partizánske -1
112. 069 Miroslav Kňaze, Partizánske -1
113. 070 Stanislav Hulla st., Partizánske -1
114. 071 Stanislav Hulla ml., Partizánske -1
115. 072 Anton Kajaba, Partizánske -1
116. 084 Marián Vlasák, Partizánske -1
117. 087 Jozef Fábry, Partizánske -1
118. 088 Marián Kollár, Partizánske -1
119. 092 Jaroslav Vlčko st., Veľké Uherce -1
120. 096 Ivan Martiška, Partizánske -1
121. 102 Jozef Krištof, Bánovce n/B. -1
122. 110 Marek Kopčan, Malé Chlievany -1
123. 111 Milan Kráľ, Bánovce n/B. -1
124. 113 Mária Varhaníková, Malá Hradná -1
125. 124 Miroslav Štefánik, Bánovce n/B. -1
126. 126 Miroslava Šinská, Bánovce n/B. -1
127. 128 Anton Pristač, Bánovce n/B. -1
128. 131 Peter Mikloš, Otrhánky -1
129. 132 Ľudmila Križanová, Bánovce n/B. -1
130. 133 Ján Kovalčik, Podlužany -1
131. 138 Jozef Ovsianka, Žabokreky n/N. -1
132. 013 Jozef Jančich, Partizánske -4
133. 035 Štefan Savara, Partizánske -4
134. 078 Branislav Pinďura, Oslany -4
135. 090 Ján Kysel st., Partizánske -4
136. 094 Július Náhlovský, Kolačno -4
137. 098 Jozef Vlčko, Partizánske -4
138. 127 Jozef Borcha st., Bánovce n/B. -4
139. 134 Anton Čangel, Brodzany -4

SPRÁVNE TIPY 1. KOLA: 1. Partizánske – Ši-
monovany 2 (0:3), 2. Malá Hradná – Bošany 
2 (0:5), 3. Chynorany – Dolné Naštice 1 (2:0), 
4. Miezgovce – Podlužany 1 (2:0), 5. Nadlice 
– Brezolupy 1 (3:1), 6. Malé Bielice – Veľké Kr-
šteňany 2 (2:3), 7. Malé Kršteňany – Návojov-
ce 1 (5:2).

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

PRAVIDLÁ HRY
Úlohou tipujúcich je určiť tip v každom zo siedmich vybratých majstrovských futbalových zápasov klasickou formou – v prípade víťazstva domácich vpísať do 
kolónky číslo 1, remíza znamená 0 a víťazstvo hostí 2. Za každý jeden správny tip budú tipujúcemu pripočítané 2 body, za každý nesprávny tip sa naopak odrá-
ta 1 bod. Ak sa stretnutie z akýchkoľvek dôvodov neodohrá, alebo nedohrá, bude anulované, bez pripočítania, resp. odčítania bodov. V prípade dodatočného 
kontumovania tipovaného odohratého stretnutia, berieme za správny tip pôvodne dosiahnutý výsledok na hracej ploche. Upozorňujeme súťažiacich, že mu-
sia vyplniť tipy na všetky nami ponúknuté stretnutia v danom kole, v opačnom prípade za každý nevyplnený tip na zápas sa im odráta 1 bod. Platný bude vždy 
prvý doručený tiket od konkrétneho tipujúceho, aj z tohto hľadiska žiadame o presné vyplnenie osobných údajov súťažiaceho – celé meno, priezvisko, (v prí-
pade zhody u rodinných príslušníkov aj konkretizáciu mladší a starší) a po zaradení do súťaže aj identifikačný kód(!), ktorý bude každému tipujúcemu špeciálne 
pridelený po prvom jeho tipovaní. Dôležitý je aj vlastnoručný podpis, ktorým každý účastník pri svojom prvotnom zapojení sa do tipovania dáva našej redakcii 
svoj súhlas na dobu neurčitú so spracovaním a zverejnením svojho mena, priezviska a bydliska v priebežnom i konečnom poradí úspešnosti tipovania. Keďže ide 
o dlhodobú súťaž na 14 súťažných kôl, bodové výsledky z jednotlivých kôl sa budú sčítavať a zakaždým, po konkrétnom kole, budeme uverejňovať priebežné 
poradie tipujúcich. Samozrejme, zvíťazí a hlavnú cenu získa tipujúci s najvyšším počtom bodov, tipujúci umiestnení na ďalších miestach budú odmenení podľa 
počtu cien. V prípade rovnosti bodov u viacerých tipujúcich budú pre lepšie postavenie v tabuľke smerodajné – 1. vyšší počet tipovaných kôl, 2. vyššia úspešnosť 
v poslednom, resp. v predposlednom kole...

 6. ROČNÍK: Iskra 
Partizánske – Zvo-
len 3:5, góly Iskry: 
F. Martiška, Š. Drábik, 
R. Štrba. 
 7. ROČNÍK: Is-
kra Partizánske – 
Zvolen 9:0, góly: L. 
Chreno 2, L. Polačik 
2, T. Dobošová 2, K. 
Grežďo, T. Híveš, Š. 
Geschwandtner.

Golierov strieborný comeback 
V siedmy augustový deň sa na slnečnom Hlinkovom námestí 
v Žiline organizovala ojedinelá akcia Slovenskej asociácie sil-
ných mužov – Pohár Slovanov. Táto športová akcia, zápolenie 
silných mužov, je špecifická tým, že sa jej môžu zúčastniť len 
pretekári so Slovanských štátov, ktorí obdržia pozvanie od SA-
SIM-u. Bolo tomu tak i tento rok a na námestí sa tak zišlo tucet 
silných borcov. Na úvod ešte jedna zaujímavosť. Ešte nikdy žia-
den pretekár nezískal pohár Slovanov viac ako raz.
Návrat do súťažného kolotoča potichu oznámil Branislav Go-
lier z Bánoviec nad Bebravou. Toho posledné roky prenasledo-
vali zranenia, no rozhodol sa otestovať svoje silové schopnosti 
práve v Žiline, kde sa mu zo všetkých absolvovaných podujatí 
najviac nedarilo. Zo slovenských strongmanov sa na štart po-
stavili ešte Marek Tóth, Maroš Kubovič a najsilnejší Slovák pre 
rok 2015 Igor Petrík. Osem zahraničných borcov doplnilo dva-
nástku pretekárov, ktorí sa vrhli na prvý test sily. Prevrátenie 
obrovskej 600 kg vážiacej pneumatiky štyri krát v najrýchlej-
šom časovom limite. Najlepšie sa na úvod darilo Lukášovi Svo-
bodovi, nasledoval ho Petrík, tretie miesto v otváracej disciplí-
ne patrilo Iljinovi. Druhé v poradí nasledovalo dvíhanie auto-
mobilov Kia Rio. Mŕtve ťahy poriadne preverili silu úchopu i 
chrbta. Arbitri podujatia Pavol Guga s Piotrom Kwiatkowskim 
rozhodli nepoužiť trhačky, ktoré umocňujú silu úchopu. To 
ale nevadilo Čestmírovi Šímovi, ktorý poľahky nasúkal štrnásť 
opakovaní. Za ním nasledovala dvojica Petrík – Kulaga s jede-
nástimi platnými pokusmi a tretie miesto obsadil Iljin. V polovi-
ci podujatia organizátori zaradili ťahanie kamiónu. Dve z troch 
umiestnení patrili Slovákom. Víťazom sa stal Kulaga, ktorý i na-
priek poranenému bicepsu predvádzal v Žiline dych vyrážajú-
ce výkony. Druhé miesto získal Kubovič pred tretím Golierom. 
Predposlednou disciplínou bolo nosenie jarma na chrbáte ale-
bo superyoke s váhou približne 370 kg. Strongmani museli ab-
solvovať dve dráhy so vzdialenosťou po pätnásť metrov. Víťaz-
stvo v disciplíne opäť patrilo Kulagovi pred druhým Braňom 
Golierom, ktorý sa tak tlačil do čela priebežného poradia. Tretí 
v nosení superyoke skončil Svoboda. Záver patril konanovmu 
kolesu. Táto disciplína poriadne zamiešala kompletnou dva-

nástkou súťažiacich. Najviac poškodila Šímovi, ktorému ko-
nanovo koleso vôbec nesedí a z priebežného druhého mies-
ta nešťastne klesol na konečné piate. Víťazom záverečného 
testu sily sa stal Golier, ktorý tak dokonal fenomenálny come-
back. Zraneniami sužovaný borec pri návrate okrem víťaznej 
disciplíny získal i dôležité body do konečného zúčtovania. To 
znamenalo druhé miesto v Pohári Slovanov. Šesťnásobný naj-
silnejší Slovák tak ešte nepovedal svoje posledné slovo a treba 
len veriť, že na zostávajúcich tohtoročných podujatiach znovu 
zažiari. Po zrátaní kompletných výsledkov sa držiteľom a víťa-
zom Pohára Slovanov stal Poliak Janusz Kulaga. I napriek zra-

neniu bicepsu dokázal v nabitej konkurencii získať prvenstvo 
na tejto prestížnej súťaži. Bronz právom putuje k susedom do 
Českej republiky zásluhou Lukáša Svobodu, ktorý predviedol 
vyrovnaný výkon.

 Konečné poradie: 1. Janusz Kulaga 49,5 bodu, 2. Branislav 
Golier 46,5 b, 3. Lukáš Svoboda 45,5 b, 4. Konstantin Iljin 42 b, 
5. Čestmír Šíma 40 b, 6. Maroš Kubovič 33,5 b, 7. Marek Tóth 
29,5 b, 8. Igor Petrík 28,5 b, 9. Nemanja Tasič 27 b, 10. Volo-
dymyr Cyfra 22 b, 11. Ivan Hryhorovsky 18,5 b, 12. Alexei Maľ-
cev 3,5 b. Pavol Guga, slovakstrongman.sk

FUTBAL-MUŽI 22.8. od 13. h: futbalový 
turnaj starších hráčov v Návojovciach O 
putovný pohár Jozefa Božika, primátora 
Partizánskeho. Štartujú: Návojovce, Malé 
Uherce, Veľké Bielice a Tempo Partizánske. 
(IV. LIGA) 23.8. o 17. h: Slovan Šimono-
vany – Jaslovské Bohunice, Trenčianske 
Stankovce – Spartak Bánovce n/B..          
(V. LIGA) 22.8. o 17. h: OFK Bošany – Po-
dolie, 23.8. o 17. h: Tatran Uhrovec – Malá 
Čausa, NŽ Veľké Uherce – TJ Malá Hradná.      
(VI. LIGA – MO PD) 23.8. o 11. h: Veľké 
Bielice – Chynorany, 23.8. o 17. h: Dolné 
Naštice – Lehota p/Vt., Dežerice – Prie-

vidza B, Skačany – Nitrianske Rudno, Veľ-
ký Klíž – Sebedražie.    
(VII. LIGA – I. TRIEDA) 22.8. o 17. h: Pra-
votice – Miezgovce, Rybany – Biskupice, 
Brezolupy – Dvorec, 23.8. o 17. h: Ko-
lačno – Krásna Ves, Pečeňany – Žabokre-
ky n/N., Podlužany – Zlatníky, Ostratice 
– Nadlice.
(VIII. LIGA – II. TRIEDA MO PE) 22.8. o 
17. h: Nedanovce – Malé Bielice, Pažiť 
– Livinské Opatovce, 23.8. o 11. h: Ná-
vojovce – Brodzany, Klátova Nová Ves – 
Malé Kršteňany, 23.8. o 17. h: Krásno – 
Malé Uherce, Veľké Kršteňany – Hradište.

(VIII. LIGA – II. TRIEDA MO BN) 22.8. o 
17. h: Nedašovce – Prusy, Slatina n/B. – 
Ruskovce, 23.8. o 11. h: Horné Naštice – 
Žitná-Radiša, 23.8. o 17. h: Šišov – Dežeri-
ce B, Veľké Držkovce – Haláčovce-Otrhán-
ky, Kšinná – Veľké Hoste.

FUTBAL-DORAST (III. LIGA) 22.8. o 10. a 
12. h: Tempo Partizánske – Jaslovské Bo-
hunice, Spartak Bánovce n/B. – Hlohovec.
(IV. LIGA) 23.8. o 14.30 h: OFK Bošany – 
Trenčianske Stankovce.
(V. LIGA) 22.8. o 17. h: OFK Klátova Nová 
Ves – Bošáca, OŠK Chynorany – Ladce.

(VI. LIGA – MO PD) 22.8. o 14. h: Veľké 
Bielice – Žabokreky n/N., 22.8. o 17. h: 
Veľké Uherce – Sebedražie, 23.8. o 14.30 
h: Uhrovec – Šimonovany, Skačany – Po-
ruba.
(VII. LIGA – I. TRIEDA) 22.8. o 14.30 h: 
Podlužany – Biskupice, 22.8. o 17. h: Dol-
né Naštice – Krásna Ves, Veľký Klíž – Halá-
čovce-Otrhánky.

FUTBAL-ŽIACI (III. LIGA) 23.8. o 10. a 
12. h: Spartak Bánovce n/B. – Nové Mesto 
n/V. (v Horných Ozorovciach). 

KAM ZA ŠPORTOM

I. AHL LIGA
 VÝSLEDKY: Scorpions Topoľčany – Ice Boys 
Prievidza 5:4 (1:1, 2:1, 2:2), 9. V. Páleník, 18. M. 
Bednárik (R. Oravec, M. Novotný), 26. M. Kišac (R. 
Chmelár, J. Štilec), 32. R. Oravec (M. Novotný, M. 
Bednárik), 39. J. Štilec – 14. J. Mäsiar (M. Nede-
liak), 22. R. Pánis (J. Hrbáček), 40. M. Sidor (J. Hr-
báček), 43. R. Pánis (R. Melichar, J. Mäsiar). Dri-
vers Partizánske – Baťovka Partizánske 7:4 
(0:2, 2:1, 5:1), 25. P. Buček (J. Galko), 30. P. Buček 
(Ľ. Galovič), 37. L. Lorenc (J. Galko), 38. A. Galovič 
(M. Adamik), 38. M. Adamik (Ľ. Galovič, J. Bebjak), 
42. Martin Buček (M. Adamik), 44. J. Galko (Mar-
tin Buček, M. Adamik) – 10. J. Čuperka (B. Kútny), 
10. B. Kútny (J. Čuperka, J. Velšic), 30. J. Čuperka 
(M. Telek), 38. J. Čuperka. Raptors Partizánske – 
ECS Partizánske 5:4 (0:2, 3:0, 2:2), 19. L. Guliš 
(Ľ. Goga), 23. A. Žuchovský, 30. A. Žuchovský (P. 
Hatala, Ľ. Goga), 39. L. Guliš (A. Žuchovský), 42. 
Ľ. Goga – 2. L. Ševčík, 10. L. Ševčík (Igor Valach, 
Michal Hallo), 31. L. Ševčík (D. Kopiar), 44:48 J. 
Fabo (M. Fabo)
1. Raptors Partizánske  2 2 0 0 11:7 6
2. Ice Boys Prievidza  2 1 0 1 10:6 3
3. Red Wings Bánovce n/B. 1 1 0 0 6:5 3
4. Scorpions Topoľčany  1 1 0 0 5:4 3
5. Drivers Partizánske  2 1 0 1 8:10 3
6. ECS Partizánske  2 0 0 2 9:11 0
7. Baťovka Partizánske  2 0 0 2 7:13 0
 Program – 22.8. o 18.30 h: Raptors Partizán-
ske – Red Wings Bánovce n/B., o 20. h: Drivers 
Partizánske – ECS Partizánske, 23.8. o 18.30 h: 
Ice Boys Prievidza – Baťovka Partizánske, o 20. h: 
Scorpions Topoľčany – Raptors Partizánske.

II. AHL LIGA
 VÝSLEDOK: EKO Nitrianske Sučany – Krídla 
Sovietov Bánovce n/B. 3:1 (2:1, 0:0, 1:0), 00:16 
P. Masarik, 9. P. Arguisy (V. Ivan), 44. D. Ševce (P. 
Arguisy) – 5. J. Floro (J. Šmehyl).
1. EKO Nitrianske Sučany  2 2 0 0 10:3 6
2. TPS Topoľčany  1 1 0 0 5:3 3
3. Dynamo Bystričany  1 1 0 0 3:1 3
4. LKC Rudno  1 1 0 0 6:4 3
5. HK Skýcov  1 0 1 0 2:2 1
6. BD Žabokreky n/N.  1 0 1 0 2:2 1
7. Warriors Topoľčany  1 0 0 1 4:6 0
8. Rangers Topoľčany  1 0 0 1 1:3 0
9. KS Bánovce n/B.  2 0 0 2 4:8 0
10. Rupas Prievidza  1 0 0 1 2:7 0
 Program – 19.8. o 19.45 h: Rangers Topoľ-
čany – EKO Nitrianske Sučany, 20.8. o 20.30 
h: LKC Rudno – HK Skýcov, 22.8. o 17. h: TPS 
Topoľčany – Rupas Prievidza, 23.8. o 14. h: 
Blue Devils Žabokreky n/N. – Krídla Sovietov 

Bánovce n/B., o 15.30 h: Warriors Topoľčany – 
Dynamo Bystričany.

III. AHL LIGA
 VÝSLEDKY: Betoma Dolné Vestenice – HK46 
Devils Prievidza 3:5 (0:2, 3:1, 0:2), 8. R. Záboj-
ník (M. Vaštík, Michal Masár), 18. T. Barta (D. Žák), 
26. T. Barta (M. Fáber) – 5. J. Ohradzanský (M. Ta-
lár), 9. M. Krajči (J. Ohradzanský, M. Kalman), 17. 
M. Beka (M. Krajči, M. Šimurda), 32. M. Dadík (M. 
Kalman), 45. M. Šimurda (M. Beka). Nadlice – Ice 
Bears Nitra 7:6 (2:0, 1:4, 4:2), 6. E. Gizel (I. Kova-
čik), 12. P. Dubravický (M. Ševčík), 29., 32., 34. a 35. 
P. Dubravický, 42. S. Šinsky (P. Dubravický) – 17. R. 
Pilný (M. Bidelnica), 21. M. Šimon, 24. M. Cvalinga, 
26. M. Bidelnica (J. Cvalinga, M. Cvalinga), 32. M. 
Bidelnica (M. Cvalinga), 34. J. Cvalinga (M. Šimon). 
TOHC Tovarníky – Spartak Dolné Vestenice 
2:3 (1:1, 0:0, 1:2), 9. M. Kišac (T. Klačanský), 37. 
M. Vlnka (D. Vlnka) – 12. I. Chrenko (I. Turanský), 
43. M. Ferenc (J. Ďurica), 44. D. Beták. Tornádo 
Partizánske – Lokomotív Partizánske 0:9 (0:3, 
0:2, 0:4), 3. S. Škoda (P. Uhlár), 9. Pavol Kollár, 15. 
P. Uhlár (M. Bebjak), 20. a 32. Pavol Kollár (D. Var-
ga), 24. a 34. P. Uhlár, 32. Pavol Kollár (P. Uhlár), 35. 
Marián Varga (S. Škoda). Rangers Topoľčany B – 
Sharks Topoľčany 3:11 (1:6, 1:2, 1:3), 00:33  M. 
Kapusta, 28. M. Kapusta (R. Petrina, T. Madej), 37. 
J. Rybansky (T. Madej,  M. Kapusta) – 3. M. Sandá-
nus (T. Golský, P. Gerhát), 5. M. Sandánus (P. Jurko-
vič, P. Patrovič), 6. M. Sandánus (B. Davidovič), 6. P. 
Zajac (P. Patrovič), 12. M. Sandánus (P. Gerhát), 14. 
a 28. M. Sandánus (B. Davidovič, P. Gerhát), 20. M. 
Sandánus, 36. P. Patrovič (P. Zajac), 40. P. Gerhát (B. 
Davidovič), 42. P. Zajac.
1. Sharks Topoľčany  2 2 0 0 16:3 6
2. HK46 Devils Prievidza  2 2 0 0 11:3 6
3. Spartak Dolné Vestenice 2 2 0 0 9:3 6
4. TOHC Tovarníky  2 1 0 1 8:3 3
5. Stars Topoľčany  1 1 0 0 8:3 3
6. Lokomotív Partizánske  2 1 0 1 10:6 3
7. Nadlice  2 1 0 1 7:12 3
8. Steiger 1473 Prievidza  1 0 1 0 4:4 1
9. Ice Bears Nitra  2 0 1 1 10:11 1
10. Betoma Dolné Vestenice 2 0 0 2 3:11 0
11.-12. Tornádo Partizánske 2 0 0 2 3:17 0
        Rangers Topoľčany B  2 0 0 2 3:17 0
 Program – 21.8. o 20.45 h: Steiger 1473 Prie-
vidza – Nadlice, 22.8. o 14. h: TOHC Tovarníky 
– Tornádo Partizánske, o 15.30 h: HK46 Devils 
Prievidza –  Rangers Topoľčany B, o 21.30 h: Lo-
komotív Partizánske – Stars Topoľčany, 23.8. o 
12.30 h: Sharks Topoľčany – Spartak Dolné Ves-
tenice, o 17. h: Ice Bears Nitra – Betoma Dolné 
Vestenice. (mp, až, ms)
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FUTBALOVÉ SÚŤAŽE DOSPELÝCH
IV. LIGA SEVEROZÁPAD

PARTIZÁNSKE – ŠIMONOVANY 0:3 (0:2)
Stretnutie sa začalo symbolickou minútou ticha na pamiatku zosnulého dlhoročného hlav-
ného usporiadateľa FK Tempo Jozefa Křapku. Na klzkom, dažďom pokropenom trávniku 
sice patril úvod domácim, ktorí nastúpili bez trojice Slivka, Vavro, Bohuš, no potom prevzali 
iniciativu kombinačne a aktívne hrajúci hostia. Tí pohrozili už v 6. min, avšak Martin Oršula 
nedočiahol na Bartov nebezpečný roh. V 10. min už vytryskol gejzír radosti v radoch Slo-
vana, keď Barta v páde usmernil do siete Chrenkovu prihrávku. O minútu už bolo 0:2, Ko-
tula zavrtel loptu do šestnástky hostí a nabiehajúci Chrenko hlavou nedal Zdychavskému 
šancu. V 25. min sa ocitla v sľubnej palebnej pozícii nová domáca akvizícia Kučera, no Miro-
slav Oršula stačil zblokovať jeho pokus. O dve minúty na druhej strane Chrenko po kolmici 
obišiel Zdychavského, no ten ešte stačil spolu s Jamborom zastaviť do bránky smerujúcu 
loptu. Hostia boli pri chuti a v 33. min Barta zo štandardky z dvadsiatich piatich metrov pá-
lil tesne nad brvno domácej svätyne. V 37. min po Chrenkovom centri zas Miroslav Oršula 
zakončoval tutovku do Zdychavského rukavíc. O minútu domáci gólman na čiare bravúrne 
vyrazil Bartovu strelu po Sobotovom priťuknutí a v 40. min Barta spoza šestnástky opečiat-
koval brvno. V 42. min mal na kopačke kontaktný gól Kučera po Nižňanského kolmici, na 
ľavom rohu päťky sa zasekávačkou zbavil obrancu Slovana, no ľavačkou pálil mimo bliž-
šej žrde. Druhý polčas otvorila Laurincova jedovka z dvadsiatich metrov, ktorú Zdychavský 
schoval v náručí. Srdce futbalového fajnšmekra pohladil moment z 56. min, kedy na hranici 
pokutového územia Barta vystrihol nožničky a Zdychavský chytil loptu rovnakou pohľad-
nou robinzonádou. V 77. min Blaho z rohu posadil loptu na hlavu Oberta, ktorý zakončoval 
tesne vedľa pravej tyče. O tri minúty však udrelo na druhej strane, keď sa Chrenko predral 
po ľavej strane veľkého vápna a z jeho spätnej prihrávky spečatil zaslúžené víťazstvo hostí 
do odkrytej bránky nabiehajúci Varga. V 85. min ešte Gramblička vytlačil nad brvno Křap-
kov priamy kop z dvadsiatich piatich metrov a v nadstavenom čase Pastírik hlavou z rohu 
päťky namieril tesne vedľa..

 GÓLY: 10. M. Barta, 11. P. Chrenko, 80. L. Varga.  ŽK: 39. Křapka, 66. Jambor – 41. 
Reichel, 63. Laurinec.  ROZHODOVALI: Obeda – Maráz a Fabian – 650 divákov.  
TEMPO: M. Zdychavský ml. – T. Jambor, T. Jambor, A. Dobiaš, J. Kompas, S. Sedláček 
(84. J. Zentko), A. Nižňanský (70. Daniel Buričan), E. Blaho ml. (46. Matúš Pastírik), P. 
Křapka, M. Pinďura, Š. Kučera, tréner: Š. Slivka.  SLOVAN: J. Gramblička – Miroslav 
Oršula, P. Kermiet, Martin Oršula (72. J. Žiak ml.), A. Reichel (46. R. Halás), L. Varga, 
P. Kotula, M. Barta, T. Laurinec (81. D. Obžera), Patrik Chrenko, M. Sobota, tréner: J. 
Žiak st.. 

HLASY TRÉNEROV
Štefan Slivka (FK Tempo 
Partizánske): „Výsledok 
je spravodlivý, pretože 
hostia boli väčšinu zá-
pasu lepší, technickejší 
a behavejší, a okrem 
gólov si vytvorili nie-

koľko ďalších príležitostí na skórovanie. 
My sme, naopak, boli bez pohybu a s 
príliš veľkým rešpektom. Prví polčas 
dominovali hostia, ktorí nastúpili s veľ-
kým odhodlaním, čo nám naopak chý-
balo. Navyše sa dostali na koňa dvomi 
po sebe nasledujúcimi gólmi, ktorým 
predchádzal sled našich chýb. Naša ná-
sledná snaha bola dosť bezzubá a hos-

tia si umnou hrou bez väčších problé-
mov postrážili víťazstvo.“

Jozef Žiak st. (SK Slovan 
Šimonovany): „O našom 
víťazstve rozhodla kva-
lita mužstva, ukázalo 
sa, že hrať sa môže len s 
futbalistami. Posledné 
dve derby stretnutia 

boli lepší domáci, ktorí vtedy vyhrali za-
slúžene. Tentoraz sme od začiatku chceli 
hrať ,živý' futbal, plný nasadenia, rých-
losti a agresivity, čo moji hráči aj dodrža-
li. Z našej strany sme odohrali veľmi dob-
rý zápas. Som spokojný, vyhrali sme a 
ideme ďalej.“ mp

BÁNOVCE N/B. – ČASTKOVCE 2:0 (1:0) – NEDOHRATÉ 
Domáci nastúpili do stretnutia po predchádzajúcej vysokej prehre 1:5 v Trenčianskych Tepli-
ciach ako vymenení. Po celý zápas mali jasnú prevahu a len strelecká nemohúcnosť zachráni-
la hostí od vyššej prehry. V 13. min sa spartakovci dostali do prvej veľkej šance sa po jasnom 
faule sa kopala penalta. Loptu si na biely bod postavil Škultéty a domáci išli do vedenia. Až 
do konca prvého polčasu sa hralo iba na jednu bránku, Bánovce si vytvorili niekoľko polo-
šancí i vyložených tutoviek, no Korček svoj tím podržal. V závere polčasu domáci mohli zvýšiť 
náskok, samostatný únik ale predčasne ukončil brankár hostí, ktorý fauloval na hranici šest-
nástky a uvidel červenú kartu. Vedenie Spartaka poistil v 56. min Mrocek utešenou strelou z 
dvadsiatich metrov. Aj po tomto góle domáci búšili do súpera, ale nedarilo sa im pridať ďal-
šie góly. V 85. min sa do šance dostali aj hostia, dokonca skórovali, ale hlavný rozhodca gól 
neuznal, pretože jeho asistent signalizoval ofsajd. Ihneď po tomto verdikte hráči Častkoviec 
obkolesili hlavného arbitra a v trme – vrme ho Ďuriš dvakrát udrel. Následne Földes stretnu-
tie predčasne ukončil. 

 GÓLY: 13. R. Škultéty (11 m), 56. R. Mrocek.  ŽK: 13. Gono, 27. Bartovič.  ČK: 38. 
Korček, 85. Ďuriš.  ROZHODOVALI: Földes – Kosár a M. Fehér – 100 divákov.  SPAR-
TAK: M. Grman – R. Škultéty, J. Poštrk, R. Šiko, R. Mrocek, J. Kosiba, Michal Bodocký 
(60. M. Líška), T. Olej, V. Gajdošík, M. Ondráš, Roland Szabó, tréner: S. Ďuriš.  OK: Kor-
ček – Čechvala, M. Adamec, Gono, Osuský, Bartovič (63. Luštík), P. Meliš, P. Ďuriš, Husár, 
Madro, L. Vrábel (39. Kukučka), tréner: P. Meliš. mk

 ZOSTÁVAJÚCE VÝSLEDKY 2. KOLA: 
Jaslovské Bohunice – Domaniža 6:2 (4:1), 
5. a 61. J. Krajčovič, 10. J. Glos (11 m), 13., 26. 
a 57. M. Machovič – 23. Miroslav Kvaššay, 78. 
M. Košút. Kanianka – Vrbové 2:3 (1:2), 32. 
a 85. M. Švolík – 3. a 77. Matej Kováč, 44. I. 
Kurinec. Nová Dubnica – Holíč 2:1 (2:0), 
22. M. Václav (11 m), 31. T. Maník – 69. R. Slo-
vík. Prečín – Beluša 5:3 (2:2), 8. J. Čelko, 9. 
P. Hybben, 47., 58. a 70. M. Vrábel (všetky z 
11 m) – 34. P. Gažo, 39. I. Jurga, 61. M. Go-
relka. Malženice – Boleráz 1:0 (1:0), 13. J. 
Braniša. Trenčianske Teplice – Trenčianske 
Stankovce 1:3 (0:1), 61. L. Jambor (11 m) – 
38. S. Puna, 77. a 85. P. Sedláček.

 PROGRAM 3. KOLA – 22.8. o 17. h: Vr-
bové – Nová Dubnica, 23.8. o 17. h: Slo-
van Šimonovany – Jaslovské Bohunice 
(Maráz, Fabian, Hulínek – Peťovský), Belu-
ša – Tempo Partizánske (Matulová, Haršá-

ny, Hužovič – Marci), Trenčianske Stankov-
ce – Spartak Bánovce n/B. (P. Havran, Bar-
cík, Dolník – Schmidt), Boleráz – Trenčianske 
Teplice, Domaniža – Malženice, Holíč – Pre-
čín, Častkovce – Kanianka. 
1. Slovan Šimonovany 2 2 0 0 7:0      6 (+3)
2. Jaslovské Bohunice 2 2 0 0 7:2      6 (+3)
3. Malženice            2 2 0 0 4:2       6 (+3)
4. Vrbové                 2 1 1 0 5:4      4 (+1)
5. Holíč                   2 1 0 1 6:3      3 (0)
6. Trenčianske Teplice  2 1 0 1 6:4      3 (-3)
7. Trenč. Stankovce 2 1 0 1 5:4       3 (0)
8. Nová Dubnica      2 1 0 1 4:4      3 (0)
9. Beluša                 2 1 0 1 6:7      3 (0)
10. Spartak Bánovce n/B. 2 1 0 1 4:5      3 (0)
11. Prečín                   2 1 0 1 5:7      3 (0)
12.-13. Tempo Partizánske 2 0 1 1 2:5      1 (-2)
 Častkovce               2 0 1 1 2:5      1 (+1)
14. Domaniža          2 0 1 1 4:8       1 (-2)
15. Boleráz              2 0 0 2 0:2      0 (-3)
16. Kanianka             2 0 0 2 3:8       0 (-3)       

V. LIGA SEVER

BRVNIŠTE – VEĽKÉ UHERCE 0:3 (0:1)
Prvý polčas priniesol vyrovnané dejstvo s gólovými príležitosťami na oboch stranách. V 11. 
min Kundala razantne vypálil z dvadsiatich piatich metrov, lopty, ktorá sa odrazila od ľa-
vej tyče, sa zmocnil dobiehajúci Kováč a ten ju pohotovo poslal do siete. Domáci sa rých-
lo otriasli a v 20. min mohli vyrovnať z troch za sebou nasledujúcich streleckých pokusov 
z vnútra šestnástky. Najskôr Znášik vyrazil pokus Tomáša Kramaríka, následne Čelkovu do-
rážku zastavil Štálnik a ďalšia strela, tentoraz z kopačky Vladimíra Kramaríka, zas skončila 
na Gubkovej nohe. V 25. min skúšal spoza šestnástky šťastie aktívny Čelko, no Znášik bol 
na mieste. Na druhej strane v 32. min pálil z hranice veľkého vápna Kováč, ale aj Čapliar bol 
pozorný. Po zmene strán s pribúdajúcimi minútami mali čoraz viac loptu na svojich kopač-
kách hostia. V 57. min si po Cígerovej prihrávke Kundala obhodil Kolembusa a z dvadsiatich 
metrov delovkou upratal loptu do ľavého dolného kúta bránky bezmocného Čapliara. Svoju 
prevahu Veľkouherčania zúročili aj v 72. min, keď Kundala vyslal do sóla Súlovského a ten po 
slalome takmer z poliacej čiary cez troch domácich hráčov a následnou strelou zo štrnástich 
metrov, ktorú nezastavila ani Hudekova ruka, stanovil skóre na 0:3. Zostávajúce minúty sa 
dohrávali poväčšine medzi šestnástkami.
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 GÓLY: 11. R. Kováč, 57. J. Kundala, 72. J. Súlovský.  ŽK: 41. Mário Hároník, 43. Slobo-
da.  ROZHODOVALI: Prelec – Blažek a Dutka – 300 divákov.  SLOVAN: Čapliar – Hu-
dek, Kolembus, Barbosa, M. Zelenák, Sloboda (61. Bielik), Čelko, T. Kramarík, V. Krama-
rík (73. Slámka), Mário Hároník, Matúš Hároník, tréner: M. Bednár.  NOVÝ ŽIVOT: Ľ. 
Znášik – P. Svrček (76. J. Jánošík), P. Gubka, M. Štálnik, Ľ. Valter, M. Cíger, J. Kundala, J. 
Súlovský (86. Š. Fusatý), Marián Belianský, R. Kováč, P. Vančo (84. M. Zeleník), tréner: Pe-
ter Kováč.  ap

 ZOSTÁVAJÚCE VÝSLEDKY 2. KOLA: TJ 
Malá Hradná – OFK Bošany 0:5 (0:2), 
góly: 31. a 75. M. Kováč, 40. a 79. J. Kuba-
la, 87. J. Minarovič, rozhodkyňa: Kondéo-
vá – 150 divákov. TJ: I. Ježík – B. Varhaník, 
L. Beňo, T. Rychtárech, M. Urbánek (74. M. 
Dudáš), Jakub Varhaník, Michal Varhaník, T. 
Jandák, L. Jandák, A. Marko, K. Hudec, hra-
júci tréner: T. Jandák. OFK: T. Sláma – M. Bo-
háčik (80. J. Minarovič), S. Frank, Ladislav 
Hodál (68. M. Beko), M. Kostolný, S. Mik-
loš, P. Kapusta, Michal Kováč, Milan Murko, 
J. Kubala (82. I. Kern), P. Januška, tréner: P. 
Meluš. Streženice – Tatran Uhrovec 4:1 
(2:0), góly: 12. Michal Šesták, 34. a 69. P. 
Štrbák, 75. R. Šprta – 84. J. Malina. TATRAN: 
V. Flóro – M. Masarovič, Ľ. Čabrák, J. Zajac, 
M. Stano, Marián Stuparič, Š. Pavle, J. Mali-
na, J. Bežo, Z. Botka (12. R. Súkeník), R. Pa-
velek, tréner: Milan Janega. Malá Čausa 
– Zemianske Kostoľany 3:0 kont. (hos-
tia nenastúpili na stretnutie). Chochol-
ná-Velčice – Trenčianska Turná 5:5 (3:4), 
24., 36., 42. a 76. Ján Tuhárský, 71. N. Cingel 
– 9., 13., 40. (11 m) a 47. P. Chorvát, 43. M. 
Jambor.  Podolie – Stará Turá 4:0 (2:0), 
20. T. Omasta, 72. a 79. D. Pyšný, 89. V. To-
ráč. Horovce – Cígeľ 1:3 (1:3), 9. K. Škrap-

ko – 1. a 20. D. Kodaj, 14. vlastný M. Kuric. 
Myjava B – Ladce 0:0. 

 PROGRAM 3. KOLA – 22.8. o 17. h: OFK 
Bošany – Podolie (Rajtár, Debnár, J. Kováč 
– Grznár), Zemianske Kostoľany – Horovce, 
Stará Turá – Streženice, 23.8. o 17. h: NŽ 
Veľké Uherce – TJ Malá Hradná (Ševčík, 
Kováčik, Burian – Bílek), Tatran Uhrovec – 
Malá Čausa (Opatovský, Miakiš, Janček – 
Valach), Ladce – Chocholná-Velčice, Cígeľ – 
Myjava B, Trenčianska Turná – Brvnište
1. Streženice             2 2 0 0 10:2    6 (+3)
2. NŽ Veľké Uherce 2 2 0 0   8:1    6 (+3)
3. Cígeľ                    2 2 0 0   5:2    6 (+3)
4. Podolie                2 1 1 0   6:2    4 (+1)
5. Myjava B             2 1 1 0   4:1    4 (-2)
6. OFK Bošany         2 1 0 1   6:4    3 (0)
7. Malá Čausa        2 1 0 1   4:2    3 (0)
8. Brvnište                2 1 0 1   4:4    3 (0)
9. Ladce                   2 0 2 0   2:2    2 (-1)
10. Horovce              2 0 1 1   3:5    1 (-2)
11. Chocholná-Velčice 2 0 1 1   6:9    1 (-2)
12. Tatran Uhrovec 2 0 1 1   3:6    1 (-2)
13. Trenčianska Turná 2 0 1 1   6:10  1 (+1)
14. Stará Turá         2 0 1 1   1:5    1 (-2)
15. TJ Malá Hradná 2 0 1 1   1:6    1 (-2)
16. Zem. Kostoľany 2 0 0 2   1:9    0 (-3)

VI. MAJSTROVSTVO OBLASTI PRIEVIDZA
 VÝSLEDKY 2. KOLA: Slovan Nitrianske 
Sučany – FK Veľké Bielice 3:3 (3:2), góly: 
4. J. Halaška, 17. A. Vlnka, 27. R. Mihálik – 42. 
J. Dvonč, 43. J. Jakubík, 47. J. Minárik, roz-
hodca: R. Stránsky – 200 divákov. SLOVAN: 
J. Jurenka – Michal Petráš, Marek Miklaš st., 
P. Čertek (75. P. Haluš), B. Bútora, A. Vlnka, M. 
Fodor (20. B. Fodor, 68. P. Adamec), Marek 
Miklaš ml., L. Vlnka, J. Halaška, R. Mihálik (63. 
Matúš Miklaš), tréner: R. Kočiš. FK: M. Rado-
sa – I. Šiška, Martin Vaňo, M. Chotváč (61. O. 
Beleš), J. Bratkovič, M. Bystrianský, Patrik Be-
ňuška, M. Olach, J. Minárik (79. M. Štrpka), J. 
Dvonč, Jozef Jakubík (85. A. Suchý), tréner: 
J. Dvonč.
OŠK Chynorany – Dolné Naštice 2:0 (0:0), 
góly: 90+1. vlastný T. Herda, 90+3. M. Po-
spíchal, rozhodca: P. Grznár – 100 divákov. 
OŠK: Michal Jamrich – P. Ovečka, L. Kováčik 
(46. L. Rajnoha), M. Jančovič, P. Jozefák, M. 
Gajdoš, J. Čangel, R. Poništiak (62. M. On-
drejkovič), D. Michalík (46. Martin Podma-
nický), Michal Pospíchal, P. Andel, tréner: 
Martin Mikula. DRUŽSTEVNÍK: M. Kolárik – 
M. Galbavý, T. Herda, T. Starych, M. Žatko, 
Martin Kyselica (71. M. Antala), B. Henček, S. 
Pavle, K. Beňačka, Lukáš Dzurik, P. Konský, 
tréner: Ľ. Halás.
Družstevník Opatovce nad Nitrou – OŠK 
Veľký Klíž 5:2 (2:1), góly: 16. (11 m), 36. a 
49. R. Petreje, 63. a 81. D. Kohút – 7. E. Ma-
tejov, 47. M. Vaňo, rozhodca: J. Bolfa – 100 
divákov. DRUŽSTEVNÍK: S. Gendiar (46. R. 
Čičmanec) – M. Ďureje (70. A. Podolec), T. 
Lalik, A. Petráš (85. P. Minich), J. Teslík, M. 
Mečiar, M. Néma, R. Petreje, L. Benko (4. P. 
Hrdý), R. Hulini, D. Kohút, hrajúci tréner: M. 
Néma. OŠK: F. Neč – I. Chrenko, M. Kalina, V. 
Maťašeje, J. Chrenko, E. Matejov (76. F. Me-
luš), Martin Šesták, J. Bielich, J. Kučera, Mi-
lan Vaňo (57. S. Hlavačka), S. Belianský, tré-
ner: R. Laluha.
Dúbravka Rudnianska Lehota – FK TJ 
Skačany 4:2 (2:1), góly: 4. M. Harag, 17. 
A. Šimo (11 m), 55. A. Harag, 82. M. Ce-
bák – 23. M. Borcha, 89. B. Krajčo, rozhod-
ca: Peter Šamko – 200 divákov. DÚBRAV-
KA: M. Samardžia – M. Škraban (87. J. Blá-
ha), L. Balucha, A. Harag (82. A. Belanec), 
M. Belanec, M. Cebák (90. M. Gaman), Pa-
vol Petráš, A. Šimo, P. Panis, D. Belanec, M. 
Harag, tréner: R. Petráš. FK TJ: J. Poništiak 
– J. Gálus (64. Maroš Ďuriš), P. Ďuriš, M. Hu-
dec, T. Ďuriš, Mário Loči, Jozef Kližan (46. 
B. Krajčo), J. Stručka, M. Borcha, J. Žovi-
nec (76. Ľ. Gahér), Matúš Ďuriš, tréner: P. 
Stručka.
Priehrada Nitrianske Rudno – OFK Deže-
rice 3:3 (1:2), góly: 33. B. Bárta, 73. M. Kuric, 
77. Š. Cibulka – 8. J. Nedas, 42. L. Ševčík, 58. 
T. Dúbravka, rozhodca: Fazekaš – 140 divá-
kov. PRIEHRADA: P. Dianovský – Matej Ko-
hút, M. Šimka, D. Škraban, M. Chudý (60. 

Ľ. Hronec), Jakub Kohút, M. Kuric, M. Škra-
ban (22. Š. Cibulka), Ľ. Harag (60. R. Oršula), 
B. Bárta, B. Škraban, tréner: I. Kováčik. OFK: 
F. Kopčan – Michal Kyselica, Peter Benca, 
J. Gieci, D. Raffay, T. Dúbravka, J. Nedas, L. 
Ševčík (88. P. Briššák), F. Kolembus, M. Šev-
čík (45. M. Slovák), A. Masarovič, tréner: S. 
Glega.
Baník Lehota pod Vtáčnikom – MTJ Nit-
rianske Pravno 4:1 (2:1), góly: 26. (11 m), 
42. a 80. Mário Masár, 87. M. Benčat – 23. Mi-
chal Jamrich, rozhodca: T. Boška – 150 divá-
kov. BANÍK: M. Vavro – J. Belaň, V. Lučan, Pa-
vel Chrenko, M. Jankula, Mário Masár (82. T. 
Benko), P. Mišeje (72. I. Královič), M. Mendel 
(52. M. Šimko), P. Roháč, M. Benčat, P. Ho-
moľa (84. N. Mendel), tréner: D. Gašparovič. 
MTJ: J. Štálnik – A. Čičmanec, L. Baláž (81. J. 
Luščák), O. Hancko, P. Bielik, M. Valentín, M. 
Šaray (79. D. Šaray), Š. Haluš, M. Chupek, Mi-
chal Jamrich (61. J. Hianik), J. Češek (87. M. 
Jaško), tréner: M. Michalička.
Baník Sebedražie – Tatran Kamenec pod 
Vtáčnikom 1:1 (1:0), góly: 18. L. Búry – 60. 
J. Stančiak, rozhodca: M. Bezák – 150 divá-
kov. BANÍK: M. Škorvan – D. Mokrý, P. Kolo-
dzej, P. Zubal, A. Macháč, M. Hurtiš, M. Ko-
lodzej, J. Píš, V. Habalčík (68. K. Málik), M. 
Pavlík (58. M. Píš), L. Búry (54. F. Hrdý), tré-
ner: V. Šlosár. TATRAN: M. Pös – Michal Ne-
chala st., V. Kováčik, J. Stančiak, Michal Ne-
chala ml., T. Gabriel, Matej Šnirc, M. Sluka, B. 
Pisár, O. Plachý, T. Lukáč (46. P. Ciminga), tré-
ner: F. Komžík.
FC HN Prievidza & Handlová B – Vegum 
Dolné Vestenice 1:1 (0:0), góly: 73. M. 
Oškrobaný (11 m) – 90. M. Duchoň, rozhod-
ca: Preťo – 100 divákov, v Handlovej. FC HN: 
Anton Kováčik – M. Búry, P. Bublák, S. Ma-
ruška, T. Kapusta, Martin Smidka, M. Oškro-
baný, J. Ondrejka, M. Gróf (64. M. Šarlej), Ľ. 
Kopál (53. P. Karvaš), S. Valach (46. A. Brzáč), 
tréner: I. Černák. VEGUM: P. Beník – M. Stru-
hár, M. Humaj, J. Maruniak, J. Kolenčík, M. 
Gramantík, P. Floro, P. Šrámka (77. L. Krutý), 
M. Krivosudský (75. M. Duchoň), M. Cagáň, 
P. Botka, tréner: M. Cibulka st.. 
1. Rudnianska Lehota 2 2 0 0 8:4      6 (+3)
2. Lehota p/Vt.        2 2 0 0 5:1      6 (+3)
3. Nitrianske Sučany 2 1 1 0 6:3      4 (+1)
4. Nitrianske Rudno 2 1 1 0 7:5      4 (+1)
5. Kamenec p/Vt.     2 1 1 0 4:3      4 (+1)
6. Sebedražie          2 1 1 0 3:2      4 (+1)
7. Opatovce n/N.     2 1 0 1 7:5       3 (0)
8. Chynorany          2 1 0 1 2:1      3 (-3)
9. Nitrianske Pravno 2 1 0 1 2:4      3 (+3)
10. Veľké Bielice       2 0 2 0 5:5      2 (-1)
11. Prievidza&Handlová B 2 0 2 0 3:3      2 (-1)
12. Dežerice            2 0 1 1 5:7       1 (-2)
13. Dolné Vestenice 2 0 1 1 3:5       1 (-2)
14. Skačany            2 0 0 2 3:6      0 (-3)
15. Veľký Klíž            2 0 0 2 2:6      0 (-3)
16. Dolné Naštice   2 0 0 2 0:5      0 (-3)

VII. LIGA - I. TRIEDA MO BÁNOVCE N/B. A PARTIZÁNSKE

 VÝSLEDKY 2. KOLA: TJ AC Žabokreky 
nad Nitrou – Družstevník Kolačno 1:1 
(0:1), góly: 48. A. Ladický – 45. Ľ. Perniš, ČK: 
74. M. Adamus, rozhodca: D. Bereš – 90 di-
vákov. TJ AC: M. Korček – M. Agustín (46. J. 
Chrenko), P. Pitron (56. A. Hájovský), M. Ga-
hér, A. Paľák, M. Čačko, D. Villár, Ľ. Kozinka, A. 
Ladický, R. Paľák, L. Pukanec (46. J. Mikula), 
tréner: B. Augustín. DRUŽSTEVNÍK: M. Ada-
mus – Miroslav Ivanka, M. Chudík (64. V. Vlč-
ko), P. Duchovič, Michal Belianský (46. L. Du-
chovič), B. Kráľ, D. Jakubis, M. Vlčko, J. Miku-
láš (66. M. Tamajka), B. Duchovič (81. M. Zá-
vodný), Ľ. Perniš, hrajúci tréner: D. Jakubis.
Sokol Biskupice – TJ Ostratice 1:1 (1:1), 
góly: 15. T. Hanko – 11. M. Rybár, rozhodca: 

M. Bulík – 150 divákov. SOKOL: M. Mišina – 
M. Gieci, R. Grunta (80. T. Slovák), R. Chaba-
da, T. Hanko, J. Božik, J. Srogoň, P. Valíček, 
B. Ševčík, Martin Igaz, V. Sečanský, tréner: 
Marián Igaz. TJ: Martin Marko – E. Chrenko, 
T. Nedas (89. Jaroslav Crho), M. Vršanský, 
P. Magát, Ľ. Trebichavský, M. Rybár, P. Me-
zovský, J. Števica (78. J. Mezovský), Martin 
Petrík, P. Podoba, tréner: H. Mujgoš.
Družstevník Nadlice – Partizán Brezolu-
py 3:1 (2:1), góly: 33., 37. a 53. M. Kolaček 
– 5. R. Horňáček, rozhodca: M. Kluka – 100 
divákov. DRUŽSTEVNÍK: P. Dubravický – P. 
Bezák, Ľ. Šmatlák, M. Bíreš (69. V. Fuksa), M. 
Kolaček, M. Švajc, M. Samek, T. Hlinka, Mar-
tin Mozola, T. Masný, M. Kopecký, tréner: P. 

Galbo. PARTIZÁN: M. Mačas – M. Jakub, A. 
Kozinka, P. Kajaba, B. Valach, R. Horňáček, 
J. Darmo, P. Mačas (75. D. Plášek), M. Plá-
šek, J. Bujna, R. Rosa, tréneri: Michal Jáno-
šík a J. Gogola.  
ŠM Dvorec – Sokol Pravotice 1:2 (1:1), 
góly: 40. J. Flóro – 5. P. Slamka, 48. P. Var-
ga, rozhodca: P. Duhina – 170 divákov. ŠM: 
M. Španko – F. Kajan, T. Šedivý, M. Hrenák, 
I. Škorec (75. Pavol Kozáček), P. Gunár (68. 
P. Bulák), D. Kajan, D. Gabaj, L. Hrenák, P. 
Škorec, J. Flóro, tréner: M. Jakal. SOKOL: 
M. Šimun – M. Gális (38. M. Záfer), T. Filo, 
P. Hano, M. Šinský, P. Varga, P. Netopil, P. 
Slamka, J. Melas, J. Bitarovský (64. M. Prí-
stupný), R. Marko (87. R. Kasala), tréneri: M. 
Parkan a J. Nižňanský.
Partizán Miezgovce – FK Podlužany 2:0 
(0:0), góly: 58. Maroš Šagát, 82. J. Trgyňa, 
ČK: 53. Michal Jamrich, rozhodca: M. Valach 
– 80 divákov. PARTIZÁN: J. Bobuš – B. Hari-
nek, Milan Kráľ (90. M. Beňuška), L. Bobuš (63. 
J. Ašverus), V. Herián, J. Trgyňa, A. Madaj, Ma-
roš Šagát, T. Horník, R. Trgyňa, M. Vedej (74. 
J. Kušnier), tréner: Miloš Šagát. FK: A. Obst – 
M. Babkovič (62. P. Holička, 67. M. Horník), T. 
Michalička, Michal Jamrich, R. Božik, M. Roth, 
F. Rychtárech (74. Peter Fico), P. Bartoň, J. 
Horvát, L. Ďurina, M. Klucha, tréner: B. Gajdoš.

Sokol Zlatníky – OŠK Pečeňany 2:3 (2:2), 
góly: 35. a 40. (11 m) M. Boháčik – 3. J. Her-
gezel, 13. D. Jakab, 85. D. Havala, rozhod-
ca: M. Mikoláš – 70 divákov. SOKOL: F. Ma-
jerhofer – A. Košík, T. Schneider, Peter Ko-
záček, E. Boháčik, D. Ibl, M. Boháčik, M. 
Maňák, Z. Štefančík (65. F. Borik), N. Valter 
(78. P. Lagiň), D. Bjelko, tréner: P. Mišenka. 
OŠK: P. Žaťko – A. Srnec, M. Kosiba, P. Béreš, 
A. Lukniš (65. M. Ševčík), A. Béreš (90. Ra-
dovan Repa), D. Havala, P. Morávek, R. Luk-
niš, D. Jakab (80. S. Hruška), J. Hergezel, tré-
ner: S. Bíreš.
Podhoran Krásna Ves – OTJ Rybany 3:0 
kont. (hostia nenastúpili na stretnutie).
1. Pravotice 2 2 0 0 7:2      6 (+3)
2. Pečeňany  2 2 0 0 9:5      6 (+3)
3. Žabokreky n/N. 2 1 1 0 5:2      4 (-2)
4. Ostratice  2 1 1 0 4:1      4 (+1)
5. Podlužany 2 1 0 1 3:2       3 (0)
6.-7. Krásna Ves 2 1 0 1 4:4       3 (0)
    Brezolupy 2 1 0 1 4:4       3 (0)
8. Miezgovce 2 1 0 1 5:6       3 (0)
9. Nadlice      2 1 0 1 4:6      3 (0)
10. Kolačno 2 0 2 0 1:1       2 (-1)
11. Zlatníky  2 0 1 1 2:3       1 (-2)
12. Biskupice 2 0 1 1 2:4       1 (-2)
13. Dvorec   2 0 0 2 1:5      0 (-3)
14. Rybany  2 0 0 2 0:6      0 (0)

VIII. LIGA - II. TRIEDA MO PARTIZÁNSKE
 VÝSLEDKY 2. KOLA: Slovan Malé Bielice 
– Slovan Veľké Kršteňany 2:3 (1:2), góly: 7. 
R. Podolinský, 84. Š. Rajčan – 18. a 31. Š. Ja-
kubík, 67. Marcel Ďuriš, rozhodca: J. Drábik 
– 70 divákov. SLOVAN: L. Urban – T. Matejov, 
L. Podolinský, Milan Mulina, F. Špánik (65. R. 
Mišiak), L. Ivanka, R. Podolinský, M. Podolin-
ský, E. Benzír, Patrik Kollár, Š. Rajčan, tréner: O. 
Škoda. SLOVAN: J. Beňuška – Marcel Ďuriš, P. 
Lacik, I. Beňuška, A. Makva, Ľ. Makva, T. Bryn-
dza, J. Zvalo, Š. Jakubík, D. Čavoj, L. Kopál, tré-
ner: M. Cvešper.
Tatran Hradište – OFK Klátova Nová Ves 
2:1 (1:0), góly: 27. M. Beduš, 74. Miroslav Loči 
– 61. M. Maťaše, rozhodca: D. Horeháj – 80 di-
vákov. TATRAN: L. Bezák – B. Fodora, M. Be-
duš, Pavol Miške, M. Navrkal, P. Dolný, Pavol 
Mozola, M. Paver (79. D. Beduš), J. Struhár (66. 
L. Kuril), F. Galus, J. Vaňo (55. Miroslav Loči), 
hrajúci tréner: Pavol Miške. OFK: Juraj Paulík 
– M. Bezák, L. Halmo (59. M. Maťaše), M. Deb-
nár, Jozef Paulík, R. Borčin, P. Fraňo (88. A. 
Biznár), M. Domček, R. Paško, D. Benca, M. Za-
jíc, hrajúci tréner: M. Maťaše.
TJ ZKŠ Malé Kršteňany – Slovan Návojov-
ce 5:2 (3:0), góly: 1., 19. a 67. L. Ondriš, 42. 
P. Okenka, 83. M. Panák – 70. Martin Ištván, 
88. M. Hunka, rozhodca: Sliepka st. – 70 di-
vákov. TJ ZKŠ: M. Šimanský – R. Mrižo, J. Slo-
boda, M. Panák, M. Hrivnák, P. Okenka, I. 
Jakubík, S. Adamík, E. Palkovič (80. Martin 
Skučka), L. Ondriš (85. R. Osička), J. Kopál, 
tréner: D. Hano. SLOVAN: J. Srogončík – L. 
Bližniak, Martin Ištván, J. Mikláš, A. Hunka, J. 
Ďurica, P. Hunka (80. Ľ. Kopál,), Mário Hun-
ka, P. Reck, J. Koreň, I. Žember, hrajúci tré-
ner: L. Bližniak.
Tempo Partizánske B-Brodzany – OFK 
Krásno 5:1 (1:0), góly: 42. J. Hačko, 55. M. 
Pastírik, 58. a 74. D. Buričan, 71. Š. Hrkotáč – 
86. S. Záhradný, rozhodca: R. Kusý – 100 divá-
kov, v Brodzanoch. TEMPO: M. Molcsan – D. 
Šakový, Jozef Čavoj, T. Bohuš, D. Križan (46. T. 
Úradníček), J. Hačko (56. Š. Hrkotáč), Martin 
Jančich, L. Dovičovič (77. M. Gergel),  M. Pro-

kop, Daniel Buričan (75. Ľ. Haluška), Matúš 
Pastírik, tréner: V. Hačko. OFK: P. Hoos – Ma-
rián Dragula, M. Švec, Pavol Chrenko, S. Zá-
hradný, J. Baláška, J. Desát, P. Lubuška (27. M. 
Ambroz), P. Školka, M. Chrenko, Marek Mozo-
la, tréner: T. Olach.
Iskra Radobica – TJ Pažiť 1:3 (0:1), góly: 
87. Martin Kmeť (11 m) – 30. J. Šimončič, 57. 
Pavol Kollár (11 m), 83. O. Školka, rozhodca: 
Jančich – 30 divákov. ISKRA: P. Nguyen – Ľ. 
Pauko, B. Bajgar, Š. Pauko, A. Trník, R. Barto-
len, J. Čmiko, Michal Kmeť, P. Vrábel, J. Repa 
(62. Rastislav Šebesta), Martin Kmeť, tréner: 
D. Kmeť. TJ: T. Hrmo – O. Školka (86. T. Vran-
čík), Pavol Kollár, M. Hubinský, J. Šimončič, T. 
Rybanský (78. Š. Maťašeje), M. Maťašeje (82. 
Michal Kováč), R. Hantabal, K. Jaďuďa, Matej 
Nechala, T. Dubina (60. M. Samardžija), hrajú-
ci tréner: K. Jaďuďa.
Družba Livinské Opatovce – OFK Neda-
novce 3:1 (3:0), góly: 21. F. Gális, 23. a 39. P. 
Poluch – 66. A. Fraňo, rozhodca: Mihál – 50 
divákov. DRUŽBA: E. Bajtala – I. Kopecký, M. 
Galbo (46. R. Čaniga), P. Sroka, J. Hollý, J. Fli-
mel, R. Žaťko, M. Medo (66. D. Šiška), J. Fli-
mel, F. Gális, P. Polúch (89. Ľ. Záhumenský), 
P. Medo (77. R. Novotný), tréner: M. Čani-
ga. OFK: B. Peciar – J. Šimon, Ľ. Macega (42. 
A. Fraňo), P. Pavlíček, B. Baniat, M. Grach, R. 
Gábriška, P. Oravec, A. Žurek, M. Najman, M. 
Oravec, tréner: J. Najman.
ŠK Malé Uherce – voľno. 
1. Pažiť                      2 2 0 0   7:1    6 (+3)
2. Livinské Opatovce 2 2 0 0   7:2    6 (0)
3. Krásno               2 1 0 1 10:6    3 (0)
4. Partizánske B   1 1 0 0   5:1    3 (0)
5. Klátova Nová Ves 2 1 0 1   4:2    3 (0)
6. Nedanovce          2 1 0 1   4:4    3 (0)
7. Hradište                2 1 0 1   3:3    3 (0)
8. Návojovce          2 1 0 1   4:6    3 (0)
9. Veľké Kršteňany 2 1 0 1   3:5    3 (+3)
10. Malé Kršteňany 2 1 0 1   6:11  3 (0)
11. Malé Bielice     2 0 0 2   3:7    0 (-3)
12. Radobica         2 0 0 2   2:6    0 (-3)
13. Malé Uherce       1 0 0 1   0:4    0 (0)
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FUTBALOVÁ MLÁDEŽ

ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ PRIEVIDZA – č. 4
ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

 ŠTK kontumuje MFS VII. ligy - I. triedy MO 
PE-BN muži Ostratice – Rybany na 3:0 pre ne-
nastúpenie hráčov družstva hostí na stretnu-
tie (PS čl. 82. písm. b). Prípad odstupuje DK.
 ŠTK upozorňuje FK Klátova Nová Ves na 
dodržiavanie RS podmienky štartu, písme-
no h.
 ŠTK urobila požadované zmeny hracích dní 
a časov v ISSF systéme, preto žiada o kontrolu 
správnosti vykonaných zmien a v prípade zis-
tenia chýb o ich nahlásenie. 
 Zmeny termínov MFS: VIII. liga – II.  trieda 
MO PE muži 13. kolo Veľké Kršteňany – Ná-
vojovce 15.9. 2015 o 16. h, VI. liga – MO PD 
dorast 2. kolo Prievidza & Handlová B – Nit-
rianske Pravno 15.8. 2015 o 15. h..

DISCIPLINÁRNA KOMISIA
 NEPODMIENEČNÉ TRESTY – 1 s.s. od 13.8. 
2015: Marek Uhlár (Diviacka Nová Ves), Mar-
tin Valient (Krásna Ves), 5 s.s. od 13.8. 2015: 
Miroslav Ďurta (Kamenec p/Vt.), Marek Beka 
(Opatovce n/N.), Michal Kolárik (Diviaky n/N.), 
7 s.s. od 13.8. 2015: Jozef Straka (Veľké Kršte-
ňany). 
 DK TRESTÁ: na základe návrhu ŠTK FK Ry-
bany pokutou 20 € za nenastúpenie mužstva 
na MFS 1. kola v Ostraticiach v VII. lige – I. trie-

dy MO PE-BN, FK Hradište pokutou 20 € za 
nerešpektovanie nariadenia vedúcim mužstva 
Petrom Miške, na základe vlastných zistení tre-
stá rozhodcu Petra Struhára na 1 mesiac N od 
17.8. 2015
 ZMENA TRESTU: 1 s.s. P do 30.9. 2015: 
Adam Ladický (Žabokreky n/N.), 2 s.s. P do 
30.9. 2015: Matej Kolodzej (Sebedražie). 

KOMISIA MLÁDEŽE
 KM dáva na vedomie doplnok Rozpisu maj-
strovských súťaží 2015/2016: na základe uzne-
senia VV OblFZ Prievidza štart hráčov pre roč-
ník 2015/2016 v súťažiach starších žiakov pre 
dievčatá narodené od 1.1. 2000 (Rozpis maj-
strovských futbalových súťaží, bod 7, písme-
no d). 
 KM vyzýva oddiely na zaslanie informácie o 
termíne konania turnajov prípraviek cez ISSF, 
nakoľko sa budú kontrolovať odoslania zápisov 
z týchto turnajov.

SEKRETÁR
Oznamuje funkcionárom FK, že tým, kto-
rí si neprevzali Rozpis majstrovských súťaží 
2015/2016, zúčtovaciu faktúru a faktúru na vy-
platenie náhrad pre delegované osoby za je-
sennú časť súťažného ročníka 2015/2016, budú 
tieto materiály zaslané poštou.

DELEGAČNÝ LIST Č. 3
DOSPELÍ
 MO PRIEVIDZA – 3. KOLO – 22.8. o 17. h: Nit-
rianske Pravno – Opatovce nad Nitrou (Ficel, 
Zaťko, Plecho), Dolné Vestenice – Nitrianske 
Sučany (D, D, D – D), Kamenec pod Vtáčnikom 
– Rudnianska Lehota (Stránsky, Lazar st., Hu-
dák), 23.8. o 11. h: Veľké Bielice – Chynora-
ny (Ficel, Gajarský, M. Mokrý – Kozinka), o 17. 
h: Dolné Naštice – Lehota pod Vtáčnikom 
(Kluka, Horeháj, Paulovič – Važan), Dežerice – 
Prievidza B & Handlová B (Vážny, Michale, Po-
liaček – Černo), Skačany – Nitrianske Rudno 
(D, Gebrlín, Fazekaš – D), Veľký Klíž – Sebedra-
žie (Valach, Šugra, Adamkovič – Pastierik).
 I. TRIEDA MO Bn/B a PE – 3. KOLO – 22.8. o 17. 
h: Pravotice – Miezgovce (Kluka, Grznár, Beb-
jak – Černo), Brezolupy – Dvorec (D ,D, D – D), 
Rybany – Biskupice (Bereš, M. Bulík, Bolfa – Ze-
lenák), 23.8. o 17. h:  Kolačno – Krásna Ves (D, 
Ficel, D – D), Pečeňany – Žabokreky nad Nit-
rou (Duhina, Grznár, D – Zelenák), Podlužany – 
Zlatníky (Bolfa, Híreš, D – Zábojník), Ostratice 
– Nadlice (D, J. Drábik, Kráľ – D).
 II. TRIEDA MO PE – 3. KOLO – 22.8. o 17. h: 
Nedanovce – Malé Bielice (Mokran, Chochula), 
Pažiť – Livinské Opatovce (Pánis, Deraj), 23.8. 
o 11. h: Návojovce – Partizánske B-Brodzany 
(Fazekaš, Gebrlín, Duhina), Klátova Nová Ves – 

Malé Kršteňany (Paulovič, Horeháj, Kluka), o 
17. h: Krásno – Malé Uherce (Mokran, Chren-
ková), Veľké Kršteňany – Hradište (Zaťko, 
Sliepka st.).     
 II. TRIEDA MO BN/B – 1. KOLO – 22.8. o 17. h: 
Nedašovce – Prusy (D, D), 22.8. o 17. h: Slati-
na n/B. – Ruskovce (Adamkovič, Šugra, Valach), 
23.8. o 11. h: Horné Naštice – Žitná-Radiša 
(M. Bulík, Bereš, Petrek), o 17. h: Šišov – Dežeri-
ce B (Bereš, Petrek), Veľké Držkovce – Haláčov-
ce-Otrhánky (M. Bulík, Krchlík), Kšinná – Veľké 
Hoste (Mikoláš, Chochula).   

DORAST
 MO PRIEVIDZA – 3. KOLO – 22.8. o 14. h: Veľ-
ké Bielice – Žabokreky nad Nitrou (Mikoláš, 
Kráľ), o 14.30 h: Chrenovec-Brusno – Čere-
ňany (Iliáš, Ševčík), Nitrianske Pravno – Lieš-
ťany (Zaťko, Plecho), o 17. h: Veľké Uherce 
– Sebedražie (Kráľ, Mikoláš), 23.8. o 14.30 h: 
Pravenec – Prievidza & Handlová B (Plecho, 
K. Boško), Uhrovec – Šimonovany (Chochula, 
Mikoláš), Skačany – Poruba (Gebrlín, Fazekaš).
 I. TRIEDA MO Bn/B a PE – 1. KOLO – 22.8. o 
14.30 h: Podlužany – Biskupice (Krchlík, Hí-
reš), o 17. h: Dolné Naštice – Krásna Ves (Ho-
reháj, J. Drábik), Veľký Klíž – Haláčovce-Otr-
hánky (Paulovič, Chrenková).

ŠTK zrušila 2. kolo  
krajských súťaží mládeže

Športovo-technická komisia Západoslovenské-
ho futbalového zväzu na základe meteorolo-
gickej výstrahy SHMÚ vyplývajúcej z očakáva-
ných extrémne vysokých teplôt, zrušila všetky 
stretnutia 2. kola mládežníckych súťaží naplá-
novaných na uplynulý víkend (15.-16. august). 
Nové termíny odložených stretnutí 2. kola: III. 
liga starších a mladších dorastencov 1.9. 2015 v 
ÚHČ, IV. liga Severozápad U19 1.9. 2015 o 14:30 
h, V. liga Sever U19 1.9. 2015 o 14:30 h, II. liga 
starších a mladších žiakov 1.9. 2015 v ÚHČ. 

DORAST
VI. LIGA – MO PRIEVIDZA

 2. KOLO: Čereňany – FK Veľké Bielice 2:1 
(0:0), góly: 64. J. Jartinus, 66. D. Ďurík – 85. A. 
Suchý. FK: A. Beňuška – M. Bohuš, V. Kapusta, 
S. Šmatlák, P. Štefankovič, M. Belák, M. Olach, 
S. Hunka (60. A. Rutkovský), A. Suchý, M. Jurík, 
T. Niko, tréner: B. Mlatec. Slovan Šimonova-
ny – Chrenovec-Brusno 3:0 (1:0), góly: 20. S. 
Fábry, 58. a 85. A. Alchus. SLOVAN: T. Bilas – L. 
Szabo, Denis Buričan, A. Jašík, R. Dzian, D. Vlč-
ko (84. M. Riziky), S. Fábry, A. Alchus, J. Kukla, 
Matúš Král (73. N. Rihár), E. Švec (46. I. Beniak), 
tréner: Š. Bilas ml.. Liešťany – NŽ Veľké Uher-
ce 1:3 (1:0), góly: 33. F. Mišáni – 51. a 65. P. 
Chochula, 75. L. Králik. NŽ: O. Miksa – Š. Fusatý, 
R. Houdek, S. Súlovský, M. Karak, T. Vlčko, P. Du-
chovič, P. Chochula, L. Matušík (24. M. Vlčko), J. 
Klimant, L. Králik, tréner: J. Šorec. Sebedražie 
– FK TJ Skačany 4:3 (3:1), góly: 6. a 65. Matúš 

Murko, 20. M. Bolfa, 43. M. Blaháč (11 m) – 36. 
Maroš Ďuriš, 83. (11 m) a 89. A. Šudík. FK TJ: M. 
Hirkala – M. Blaha, P. Kližan, Marek Kopál, N. 
Paška (56. B. Kňaze), J. Paver, A. Šudík, R. Gal-
bavý, M. Záň, K. Dolný, Maroš Ďuriš, tréner: Jo-
zef Kližan. Poruba – Tatran Uhrovec 3:0 (0:0), 
góly: 51. B. Vondra, 65. J. Šnirc, 90. S. Klopan. 
TATRAN: P. Juhaščík – M. Jamriška, A. Kulíšek, 
M. Gábriška, A. Hanko, M. Pisklák, S. Stolár (78. 
S. Ďurčo), Ľ. Kováčik, L. Cimra, P. Adame, M. Hr-
čka, tréner: I. Kulíšek. TJ AC Žabokreky n/N. – 
Pravenec 5:3 (2:2), góly: 14. vlastný M. Cagáň, 
31. a 64. D. Divéky, 52. A. Ladický, 77. M. Žabár – 
37. A. Majzlan, 43. R. Krč (11 m), 80. E. Adamček. 
TJ AC: L. Vajdak – J. Bereš, F. Mikula, M. Šabo, A. 
Crho, A. Hájovský, M. Podoba, J. Mikula, M. Ža-
bár, D. Divéky, A. Ladický, tréner: V. Paľák. Prie-
vidza&Handlová B – Nitrianske Pravno 8:0 
(2:0), 28. P. Potarin, 44., 71., 82. a 87. D. Šlajbar, 
52., 69. a 75. D. Krčík. Hostia hrali deviati.
1. Žabokreky n/N.   2 2 0 0   9:5    6 (0)
2. Veľké Uherce     2 2 0 0   6:2    6 (+3)
3. Prievidza&Handlová B 2 1 0 1 10:4    3 (0)
4. Šimonovany          1 1 0 0   3:0    3 (0)
5. Poruba               2 1 0 1   3:2    3 (0)
6. Pravenec            2 1 0 1   5:5    3 (0)
7. Uhrovec               2 1 0 1   4:4    3 (0)
8.-9. Čereňany            2 1 0 1   2:3       3 (0)
    Chrenovec-Brusno 2 1 0 1   2:3    3 (0)
10. Sebedražie       2 1 0 1   5:7      3 (0)
11. Skačany           2 0 1 1   4:5      1 (-2)
12. Liešťany            2 0 1 1   2:4       1 (-2)
13. Veľké Bielice     1 0 0 1   1:2      0 (0)
14. Nitrianske Pravno 2 0 0 2   1:11    0 (0)

Marián Masný  
oslávil 65 rokov

História zaznamená jeho 
triumf na majstrovstvách 
Európy v roku 1976 v Beleh-
rade vo vtedajšej Juhoslá-
vii. Bol základným pilierom 
tímu aj o štyri roky neskôr v 
Taliansku, kde vybojoval na európskom šam-
pionáte bronz, pamätníci si spomenú na jeho 
nevyspytateľnú kľučku, ktorou otváral dvere 
obrán tímov svetového formátu. V súbojoch 
jeden na jedného nemal páru a keď po prieni-
ku prišla na milimeter presná prihrávka spolu-
hráčom, futbalová báseň bola na svete. 
Narodil sa 13. augusta 1950 v Rybanoch. S fut-
balom začínal v Bánovciach nad Bebravou, 
kde hral dorasteneckú ligu a neskôr divíznu 

súťaž za dospelých. Vojenčinu odslúžil v Dukle 
Banská Bystrica, kde si zahral druhú ligu. Na-
sledoval prestup do bratislavského Slovana, 
kde odohral dlhých jedenásť sezón, debuto-
val spolu s rovesníkom Švehlíkom, s ktorým 
vytvoril ofenzívnu dvojičku. So Slovanom sa 
stal dvakrát majstrom ČSSR (1974 a 1975), 
dvakrát triumfoval tiež v Československom 
pohári (1974, 1982). V lige nazbieral 345 zápa-
sov a so 103 gólmi má miesto v Klube kano-
nierov. V reprezentácii debutoval v septembri 
1974 v Prahe v prípravnom zápase ČSSR pro-
ti NDR (3:1), na majstrovstvách Európy 1976 
odohral všetky zápasy vrátane finále, v kto-

rom premenil prvý poku-
tový kop v záverečnom roz-
strele. V reprezentácii po-
tiahol skvelú šnúru štartov, 
keď zo štyridsiatich zápa-
sov vynechal iba dva, a to 
pre zranenie. S najcennej-
ším dresom sa lúčil na sve-
tovom šampionáte 1982 v 
Španielsku v zápase proti 
Francúzsku. Spolu odohral 
75 zápasov, v ktorých vsie-
til osemnásť gólov. Tohto 
futbalového elegána a vý-

nimočne skromného človeka v najlepších ča-
soch futbalovej kariéry mnohí prirovnávali 
pre jeho skvelú techniku ku Georgovi Besto-
vi. Slovenský legendárny futbalista žije v bra-
tislavskej Rači. Je rozvedený, má dvoch synov, 
ktorí síce zdedili po otcovi talent, ale na jeho 
futbalové umenie nikdy nedosiahli. Starší Ma-
rián (42 r) má na konte deväť ligových štartov 
za Banskú Bystricu, kým mladší Michal (36 r) 
jeden za Inter Bratislava. mp, zdroj: sfz

Víťazom FC Šimvachy
Uplynulú stredu sa v Partizánskom uskutočnil 
už 11. ročník prázdninového turnaja mládeže do 
16 rokov v malom futbale. Do turnajových zápa-
sov, ktoré sa tradične hrali na ihrisku s umelým 
trávnikom na sídlisku Šípok, zasiahli tentoraz tri 
družstvá. V úmorných horúčavách si prvenstvo 
bez straty bodu vybojovali hráči FC Šimvachy zo 
Šimonovian, druhé miesto obsadilo družstvo Ta-
xikári a tretí skončili Čierni draci rovnako z Parti-
zánskeho. Najlepším strelcom turnaja sa s 8 gól-
mi stal Jozef Kukla z družstva víťazov.

 VÝSLEDKY: ČIERNI DRACI Partizánske – TA-
XIKÁRI Partizánske 2:3 (1:1), Bihári, Rihár – Be-
ňuška, Štefankovič, Nižňanský. TAXIKÁRI Parti-

zánske – FC ŠIMVACHY Šimonovany 1:7 (1:3), 
Nižňanský – Kukla 4, Vlčko 2, Bilas. ČIERNI DRA-
CI Partizánske – FC ŠIMVACHY Šimonovany 
1:14 (0:8), Kvasná – Kukla 4, Bilas 3, Turanský 2, 
Sedláček 2, Fábry, Krištín, Riziky.

KONEČNÁ TABUĽKA
1. FC ŠIMVACHY      2 2  0  0   21:2    6
2. TAXIKÁRI              2  1  0  1    4:9     3
3. ČIERNI DRACI      2  0  0  2    3:17   0

 Víťazné družstvo FC Šimvachy nastúpilo v zo-
stave: Lukáš Turanský, Jozef Kukla, Dominik 
Vlčko, Samuel Fábry, Tomáš Krištín, Miro-
slav Riziky, Tomáš Bilas a Ladislav Sedláček.                                                     
 (mp, ms)

Starší žiaci FK Tempo strieborní v Ostrave
V poradí 46. ročník medzinárodného futba-
lového turnaja žiakov U15 v Ostrave – Me-
moriál Miroslava Kovaříka – priniesol radosť 
aj do radov družstva nádejí FK Tempo Parti-
zánske. Zverenci trénera Sergeja Sedláčka si 
na štadióne Sap v Porube vybojovali s bilan-
ciou troch víťazstiev a jednej remízy druhú 
priečku, len o horšie gólové skóre za víťaz-
ným Púchovom U15. Bronzovú priečku ob-
sadila domáca Poruba. „Bol to na úrov-
ni zorganizovaný turnaj, na ktorom sme 
odohrali štyri kvalitné stretnutia. Máme 
úplne nový tím, do ktorého zapracováva-
me nových hráčov, o to viac nás umiest-
nenie teší. V prvom rade sme však počas 
turnaja chceli zistiť naše slabiny, na kto-
rých odstránení sa budeme snažiť popra-
covať v ďalších tréningoch. Myslím si, že 
sme sa prezentovali v sympatickom svet-
le. Potešili ma výkony niektorých nových 
hráčov, či už Tomáša Urbana, alebo Marti-
na Néča, ale ani ostatní nesklamali,“ zhod-
notil vystúpenie svojich zverencov na turnaji 
tréner FK Tempo Sergej Sedláček a jedným 
dychom dodal: „Na tomto turnaji mohli 
hrať ešte hráči narodení v roku dvetisíc, 

ktorí už v tomto súťažnom ročníku nemô-
žu za nás nastúpiť v majstrovských zápa-
soch.“ Za najlepšieho brankára turnaja bol 
vyhlásený Viktor Bůžek (Poruba U15), najlep-

ším strelcom sa s 5 gólmi stal Juraj Brezina 
(Púchov U15) a zásluhou ešte len 12-ročné-
ho Tomáša Urbana putovala do Partizánske-
ho cena pre najlepšieho hráča. Organizáto-

ri pripravili aj súťaž futbalových zručností, v 
ktorej sa mladí hráči predviedli v streľbe na 
bránku, v slalome s loptou na čas a v žong-
lovaní s loptou. So ziskom 58 bodov zvíťa-
zil Marek Schindler z Poruby, druhú priečku 
obsadil Juraj Olach (49 b) z FK Tempo Parti-
zánske) a tretí skončil Derek Gödel (47 b) z 
Vítkovíc.

 VÝSLEDKY: Vítkovice – Poruba 0:1. Tem-
po Partizánske – Púchov U14 1:0, Škol-
ka. Púchov U15 – Vítkovice 4:0. Poruba – 
Tempo Partizánske 1:2, góly Tempa: Repa, 
Bottka. Púchov U14 – Púchov U15 0:2. Vít-
kovice – Tempo Partizánske 0:1, Hájovský. 
Poruba – Púchov U14 3:0. Tempo Parti-
zánske – Púchov U15 1:1, gól Tempa: Škol-
ka. Vítkovice – Púchov U14 1:1. Poruba – 
Púchov U15 2:3.

KONEČNÁ TABUĽKA
1. MŠK Púchov U15  4  3  1  0   10:3   10 
2. Tempo Partizánske     4  3  1  0     5:2 1 0 
3. Fotbal Poruba               4  2  0  2     7:5     6 
4. MFK Vítkovice U14       4   0  1  3   1:7     1    
5. MŠK Púchov                 4   0  1  3     1:7    1 
 mp

Starší žiaci FK Tempo Partizánske – horný rad zľava: Sergej Sedláček (tréner), Juraj 
Olach, Tibor Bittara, Branislav Hunka, Martin Školka, Gabriel Kováčik, Adrián Pihík, Samu-
el Belák, Lukáš Krčmárik, Matúš Rybár, Martin Néč, Štefan Slivka (vedúci družstva), dol-
ný rad zľava: Tomáš Knapek, Jakub Repa, Radoslav Hrčka, Tomáš Urban, Patrik Bottka, 
Patrik Hájovský a Jakub Néma.

  1. kolo – 29.8. o 11.30 h
Biskupice – Ostratice                           
Haláčovce-Otrhánky – Brezolupy
Miezgovce – Uhrovec                              
Dolné Naštice – Podlužany                            
Rybany – Zlatníky                             
Krásna Ves – Malá Hradná                         

  2. kolo – 5.9. o 11.30 h
Ostratice – Malá Hradná                         
Zlatníky – Krásna Ves                          
Podlužany – Rybany                               
Uhrovec – Dolné Naštice                       
Brezolupy – Miezgovce                            
Biskupice – Haláčovce-Otrhánky

  3. kolo – 12.9. o 11.30 h
Haláčovce-Otrhánky – Ostratice
Miezgovce – Biskupice                            
Dolné Naštice – Brezolupy                            
Rybany – Uhrovec                              
Krásna Ves – Podlužany                            
Malá Hradná – Zlatníky                              

  4. kolo – 19.9. o 11.30 h
Ostratice – Zlatníky                              
Podlužany – Malá Hradná                         
Uhrovec – Krásna Ves                          
Brezolupy – Rybany                               
Biskupice – Dolné Naštice                       
Haláčovce-Otrhánky – Miezgovce

 11. kolo – 23.9. o 11.30 h
Krásna Ves – Ostratice                         
Malá Hradná – Rybany                             
Zlatníky – Dolné Naštice                     
Podlužany – Miezgovce                           
Uhrovec – Haláčovce-Otrhánky
Brezolupy – Biskupice          

  5. kolo – 26.9. o 11.30 h
Miezgovce – Ostratice                            
Dolné Naštice – Haláčovce-Otrhánky
Rybany – Biskupice                            
Krásna Ves – Brezolupy                            
Malá Hradná – Uhrovec                              
Zlatníky – Podlužany                            

  6. kolo – 3.10. o 11.30 h
Ostratice – Podlužany                            
Uhrovec – Zlatníky                              
Brezolupy – Malá Hradná                         
Biskupice – Krásna Ves                          
Haláčovce-Otrhánky – Rybany                               
Miezgovce – Dolné Naštice                       

  7. kolo – 10.10. o 11.30 h
Dolné Naštice – Ostratice                           
Rybany – Miezgovce                            
Krásna Ves – Haláčovce-Otrhánky
Malá Hradná – Biskupice                           
Zlatníky – Brezolupy                          
Podlužany – Uhrovec                            

 8. kolo – 17.10. o 11.30 h
Ostratice – Uhrovec                             
Brezolupy – Podlužany                          
Biskupice – Zlatníky                             
Haláčovce-Otrhánky – Malá Hradná
Miezgovce – Krásna Ves                        
Dolné Naštice – Rybany                             

  9. kolo – 24.10. o 11.30 h
Rybany – Ostratice                           
Krásna Ves – Dolné Naštice                      
Malá Hradná – Miezgovce                          
Zlatníky – Haláčovce-Otrhánky                
Podlužany – Biskupice                          
Uhrovec – Brezolupy                          

 10. kolo – 31.10. o 11.30 h
Ostratice – Brezolupy                          
Biskupice – Uhrovec                            
Haláčovce-Otrhánky – Podlužany
Miezgovce – Zlatníky                             
Dolné Naštice – Malá Hradná                        
Rybany – Krásna Ves                         

SCHVÁLENÉ VÝNIMKY MFS: Dolné Naštice – sobota ÚHČ dorastu, Zlatníky – sobota o 14. h, Brezo-
lupy – sobota 2:30 h pred ÚHČ mužov, Haláčovce-Otrhánky – nedeľa o 9.15 h, Podlužany – nedeľa 
2 h pred ÚHČ dorastu, Biskupice – nedeľa o 14. h, Miezgovce – nedeľa 2:30 h pred ÚHČ mužov, Malá 
Hradná – nedeľa ÚHČ dorastu na ihrisku v Prusoch, Ostratice – nedeľa ÚHČ dorastu.

IV. LIGA – III. TRIEDA MO BÁNOVCE N/B. – ŽIACI
JESENNÁ ČASŤ ROČNÍKA 2015/2016

 1. kolo – 29.8. o 11.30 h
Veľké Bielice – Klátova N. Ves                  
Brodzany – Bošany                             
Šimonovany – Skačany                            
Žabokreky n/N. – Veľký Klíž                         
Chynorany – Nedanovce                           
Veľké Uherce – voľno

  2. kolo – 5.9. o 11.30 h
Klátova N. Ves – Nedanovce                           
Veľký Klíž – Chynorany                         
Skačany – Veľké Uherce                       
Bošany – Šimonovany                        
Veľké Bielice – Brodzany               
Žabokreky n/N. – voľno         

  3. kolo – 12.9. o 11.30 h
Brodzany – Klátova N. Ves                  
Šimonovany – Veľké Bielice                     
Veľké Uherce – Bošany                              
Žabokreky n/N. – Skačany                            
Nedanovce – Veľký Klíž                       
Chynorany – voľno                               

  4. kolo – 19.9. o 11.30 h
Klátova Nová Ves – Veľký Klíž                         
Skačany – Chynorany                           
Bošany – Žabokreky n/N.                     
Veľké Bielice – Veľké Uherce                      
Brodzany – Šimonovany                          
Nedanovce – voľno             

 11. kolo – 23.9. o 11.30 h
Chynorany – Klátova N. Ves                   
Nedanovce – Žabokreky n/N.                      
Veľký Klíž – Veľké Uherce                       
Skačany – Brodzany              
Bošany – Veľké Bielice                     
Šimonovany – voľno                 

  5. kolo – 26.9. o 11.30 h
Šimonovany – Klátova N. Ves                   
Veľké Uherce – Brodzany               
Žabokreky n/N. – Veľké Bielice                       
Chynorany – Bošany                               
Nedanovce – Skačany                              
Veľký Klíž – voľno                               

  6. kolo – 3.10. o 11.30 h
Skačany – Veľký Klíž                         
Bošany – Nedanovce                            
Veľké Bielice – Chynorany                            
Brodzany – Žabokreky n/N.                      
Šimonovany – Veľké Uherce                       
Klátova Nová Ves – voľno                 

  7. kolo – 10.10. o 11.30 h
Veľké Uherce – Klátova N. Ves                  
Žabokreky n/N. – Šimonovany                          
Chynorany – Brodzany             
Nedanovce – Veľké Bielice                       
Veľký Klíž – Bošany                              
Skačany – voľno 

  8. kolo – 17.10. o 11.30 h
Klátova N. Ves – Skačany                             
Veľké Bielice – Veľký Klíž                         
Brodzany – Nedanovce                           
Šimonovany – Chynorany                           
Veľké Uherce – Žabokreky n/N.                     
Bošany – voľno                               

  9. kolo – 24.10 o 11.30 h
Žabokreky n/N. – Klátova N. Ves
Chynorany – Veľké Uherce                      
Nedanovce – Šimonovany                           
Veľký Klíž – Brodzany              
Skačany – Bošany                              
Veľké Bielice – voľno 

 10. kolo – 31.10. o 11.30 h
Klátova Nová Ves – Bošany                              
Veľké Bielice – Skačany                            
Šimonovany – Veľký Klíž                        
Veľké Uherce – Nedanovce                           
Žabokreky n/N. – Chynorany                           
Partizánske B-Brodzany – voľno    

SCHVÁLENÉ VÝNIMKY MFS: Bošany – sobota o 10.30 h, Klátova Nová Ves – sobota o 10.30 h, Šimo-
novany – sobota o 11. h, Chynorany – sobota o 11. h, Veľké Uherce – sobota ÚHČ dorastu, Neda-
novce – sobota ÚHČ dorastu, Tempo Partizánske B-Brodzany – sobota o 14.15 h na ihrisku v Bro-
dzanoch, Žabokreky nad Nitrou – nedeľa o 11.30 h.

IV. LIGA – III. TRIEDA MO PARTIZÁNSKE – ŽIACI
JESENNÁ ČASŤ ROČNÍKA 2015/2016

  1. kolo – 23.8. o 17. h
Nedašovce – Prusy                            
Slatina n/B. – Ruskovce                            
Šišov – Dežerice B                         
Horné Naštice – Žitná-Radiša                       
V. Držkovce – Haláčovce-O.
Kšinná – Veľké Hoste                       

  2. kolo – 30.8. o 17. h
Prusy – Veľké Hoste                        
Haláčovce-O. – Kšinná                              
Žitná-Radiša – V. Držkovce                    
Dežerice B – Horné Naštice                     
Ruskovce – Šišov                              
Nedašovce – Slatina n/B.                      

  3. kolo – 6.9. o 16. h 
Slatina n/B. – Prusy                               
Šišov – Nedašovce                           
Horné Naštice – Ruskovce                            
Veľké Držkovce – Dežerice B                         
Kšinná – Žitná-Radiša                        
V. Hoste – Haláčovce-O.

  4. kolo – 13.9. o 16. h
Prusy – Haláčovce-Otrhánky                  
Žitná-Radiša – Veľké Hoste                        
Dežerice B – Kšinná                              
Ruskovce – Veľké Držkovce                     
Nedašovce – Horné Naštice                      
Slatina n/B. – Šišov                               

 5. kolo – 20.9. o 15.30 h
Šišov – Prusy                               
Horné Naštice – Slatina n/B.                       
Veľké Držkovce – Nedašovce                            
Ruskovce – Kšinná 
Veľké Hoste – Dežerice B                         
Haláčovce-O. – Žitná-Radiša                       

  6. kolo – 27.9. o 15.30 h
Prusy – Žitná-Radiša                        
Dežerice B – Haláčovce-O.
Ruskovce – Veľké Hoste                        
Nedašovce – Kšinná                            
Slatina n/B. – Veľké Držkovce                    
Šišov – Horné Naštice                     

  7. kolo – 4.10. o 14.30 h
Horné Naštice – Prusy                               
Veľké Držkovce – Šišov                                
Kšinná – Slatina n/B.                        
Veľké Hoste – Nedašovce                          
Haláčovce-O. – Ruskovce                          
Žitná-Radiša – Dežerice B                        

  8. kolo – 11.10. o 14.30 h
Prusy – Dežerice B                        
Ruskovce – Žitná-Radiša                       
Nedašovce – Haláčovce-O.
Slatina n/B. – Veľké Hoste                       
Šišov – Kšinná                              
H. Naštice – Veľké Držkovce                     

  9. kolo – 18.10. o 14. h
Veľké Držkovce – Prusy                               
Kšinná – Horné Naštice                     
Veľké Hoste – Šišov                               
Haláčovce-O. – Slatina n/B.                       
Žitná-Radiša – Nedašovce                           
Dežerice B – Ruskovce                            

 10. kolo – 25.10. o 14. h
Prusy – Ruskovce                            
Nedašovce – Dežerice B                         
Slatina n/B. – Žitná-Radiša                        
Šišov – Haláčovce-Otrhánky                 
Horné Naštice – Veľké Hoste                        
Veľké Držkovce – Kšinná                            

 11. kolo – 1.11. o 13.30 h
Kšinná – Prusy                              
Veľké Hoste – Veľké Držkovce                    
Haláčovce-O. – Horné Naštice                      
Žitná-Radiša – Šišov                               
Dežerice B – Slatina n/B.                       
Ruskovce – Nedašovce                           

SCHVÁLENÉ VÝNIMKY MFS: Nedašovce – sobota ÚHČ, Slatina n/B. – sobota ÚHČ, Žitná-Radiša – 
sobota ÚHČ, Dežerice B – sobota ÚHČ, Horné Naštice – nedeľa o 11. h, Haláčovce-Otrhánky – ne-
deľa o 11. h, Ruskovce – nedeľa o 11. h..

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

Víťazné družstvo FC Šimvachy
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Simona Duchovičová majsterkou Európy v soft tenise!
Viete, čo je to soft tenis? Ak nie, mali ste jedinečnú možnosť 
sa s týmto rozvíjajúcim sa športom zoznámiť. Slovensko bolo 
totiž od 7. do 8. augusta po prvýkrát dejiskom majstrovstiev 
Európy v soft tenise. Historicky prvý európsky šampionát pod 
Tatrami sa konal pod záštitou primátora Partizánskeho Joze-
fa Božika na dvorcoch Tennis clubu v Partizánskom. ,,Hoci po-
chádzam z Topoľčian, toto prostredie dôverne poznám. S 
mojím synom sme sem od jeho šiestich rokov chodili na 
tréningy k bratom Dorčiakovcom. Vedel som, že tu nájdem 
ľudí, na ktorých sa môžem spoľahnúť. A hlavne, mal som 
veľmi dobré referencie o podporovaní športu zo strany 
primátora Jozef Božika, čo sa mi aj potvrdilo, keďže mi vo 
všetkom vyšiel maximálne v ústrety,“ pochvaľoval si hlavný 
organizátor šampionátu Jozef Kakula, ktorý je učiteľom teles-
nej výchovy v ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch.
Soft tenis vznikol koncom 19. storočia v Japonsku ako odroda 
tenisu. Rozdielov medzi oboma hrami nie je veľa. Ten najmar-
kantnejší je v loptičke. Na tenis sa používa plstená, kým na soft 
tenis gumová s ventilčekom, cez ktorý sa hustí vzduchom pod-
ľa povrchu. Softtenisová raketa je ľahšia od tenisovej a sieť je 
bez stĺpikov a v jednej výške bez stiahnutia v strede tak, ako v 
tenise. Soft tenis sa hrá na jeden set, v dvojhre na štyri a v štvor-
hre na päť víťazných gemov. 
Na jubilejných 10. majstrovstvách Európy v soft tenise sa pred-
stavilo tridsaťsedem reprezentantov z Čiech, Maďarska, Slo-
venska a z Poľska. Primátor Partizánskeho Jozef Božik tak po-
čas otváracieho ceremoniálu trefne označil podujatie za šam-
pionát krajín Vyšehradskej štvorky. Organizátori však očaká-
vali vyšší počet štartujúcich. „Prihlásených bolo oveľa viac 
pretekárov, no tesne pred šampionátom sa z rôznych prí-
čin viacero odhlásilo. Ak by prišli všetci, ktorí sa pôvodne 
zaregistrovali, mali by sme účasť, aká doteraz nebola na 
žiadnom európskom šampionáte,“ konštatoval Jozef Kaku-
la. Na šampionáte starého kontinentu si zahral aj prezident Eu-
rópskej softtenisovej federácie, Čech Ľubomír Suda, ktorý jej 
šéfuje od jej založenia v roku 2004: „Teší ma, že po niekoľkých 
rokoch pauzy máme na majstrovstvách Európy opäť obsa-
denú aj kategóriu juniorov. Európska softtenisová fede-
rácia bola založená rok po tom, čo sa začali hrať medziná-
rodné turnaje. V súčasnosti združuje šesť štátov, bohužiaľ, 
niektoré skončili. Prišli sme tak o hráčov z Holandska a zo 
Škótska. Máme však stále silné základne v Poľsku, v Čes-
ku a Maďarsku. Pomerne silnú základňu v kategórii junio-
rov máme v Taliansku, kde sa podarilo presadiť soft tenis 

aj na základné školy.“ Na desiatom európskom šampionáte 
malo zastúpenie aj Partizánske, a hneď dvojnásobné. Softte-
nisovú premiéru si odkrútil Ľudovít Mikloš, ktorý však do sú-
bojov o medaily nezasiahol. „Celý život hrám tenis, preto je 
to pre mňa maximálny nezvyk. Loptička je mäkká, navyše 
rotuje, asi by som si ťažko zvykol na túto hru. Ako spestre-
nie je to dobrý šport, ale nemyslím si, že by som sa do bu-
dúcna stal jeho veľkým priaznivcom,“ nechal sa počuť Ľu-
dovít Mikloš z Partizánskeho, ktorý súťažne hrá stolný tenis za 
úradujúceho vicemajstra II. ligy STK Veľké Uherce. Oveľa viac si 
užila prvý štart na softtenisovej scéne 14-ročná Partizánčanka 
Simona Duchovičová. Reprezentantka domáceho Tennis clu-
bu do bodky naplnila údajný Caesarov výrok „Veni, vidi, vici“ 
a rovno sa stala majsterkou Európy v dvojhre žien! „Nečaka-
la som to a veľmi ma to prekvapilo. Zatiaľ si to vôbec ne-
uvedomujem. Prišla som sem hlavne preto, aby som nie-
čo nové vyskúšala a doplnila si skúsenosti. Ale som rada, 

že som sa zúčastnila a vybojovala taký úspech,“ netajila ra-
dosť zo zisku titulu európskej šampiónky Simona Duchovičo-
vá, ktorá pokračovala v opisovaní dojmov: „Hralo sa mi veľmi 
dobre, ale nebolo to ľahké. Na začiatku som mala obavy, či 
dokážem vôbec loptičku trafiť. Najväčší rozdiel od tenisu 
bol práve v odskoku lopty. Musela som si na to zvyknúť. A 
raketa bola ľahšia, musela som do loptičky silnejšie udie-
rať.“ Svojím, v soft tenise oveľa skúsenejším českým súperkám 
nedala príliš veľa šancí, keď Leu Szwedovú a Kláru Tesarčíko-
vú zdolala zhodne 4:1, Kateřine Kawulokovej nadelila „kanára“ 
4:0 a nad Terezou Jankovou vyhrala 4:3. A nemuselo zostať len 
pri jednom zlate. Vo vyrovnanej kategórii mixštvorhry Ducho-
vičová spolu s Adamom Kakulom z Topoľčian získali nakoniec 
bronz, keď o medailových pozíciách rozhodovalo skóre. Parti-
zánsko-topoľčiansky pár zaznamenal v zmiešanom debli štyri 
víťazstvá: 5:4 nad Trefilom a Jankovou, 5:2 nad Salomonom s 
Tesarčíkovou, 5:3 nad Rechtoříkovou s Kawulokovou a jednu 
prehru 1:5 s dvojicou Fojtík-Szwedová. Sympatická Partizán-
čanka sa už šesť rokov venuje tenisu. Po vydarených majstrov-
stvách Európy sa zverenkyňa trénera Miroslava Dorčiaka star-
šieho pohráva s myšlienkou, že toto podujatie nemusí byť jej 
posledným vystúpením na softtenisovom poli: „Tenis je mo-
jou veľkou záľubou, no nezamietam možnosť vyskúšať si 
turnaje v soft tenise aj v budúcnosti.“ Titul európskeho šam-
pióna si v Partizánskom vybojovali aj Topoľčanec Adam Kaku-
la v junioroch a v štvorhre žien Češky Klára Tesarčíková s Leou 
Szwedovou. Tá sa stala šampiónkou aj v zmiešanej štvorhre 
spolu s Romanom Fojtíkom, ktorý triumfoval taktiež v dvojhre 
i v debli po boku Lukáša Trefila.

 Medailisti 10. majstrovstiev Európy v soft tenise – spoloč-
ná kategória juniorov: 1. Adam Kakula (Slovensko), 2. Tereza 
Janková, 3. Kateřina Kawuloková (obe Česko), ženy: 1. Simo-
na Duchovičová (Slovensko, Tennis club Partizánske), 2. Ka-
teřina Kawuloková, 3. Lea Szwedová (obe Česko), muži: 1. Ro-
man Fojtík (Česko), 2. Márton Sefcsik (Maďarsko), 3. Aleksander 
Matuszelanski (Poľsko), štvorhra ženy: 1. Lea Szwedová – Klára 
Tesarčíková, 2. Kateřina Kawuloková – Tereza Janková (všetky 
Česko), štvorhra muži: 1. Roman Fojtík – Lukáš Trefil (Česko), 2. 
Kacper Matuszelanski – Artur Nadstawny (Poľsko), 3. Márton 
Sefcsik – Tamásh Somogyi (Maďarsko), štvorhra mix: 1. Roman 
Fojtík – Lea Szwedová, 2. Lukáš Trefil – Tereza Janková (všetci 
Česko), 3. Adam Kakula – Simona Duchovičová (Slovensko, 
Topoľčany-TC Partizánske). Text + foto: mp

Dres Slávie oblečie skúsená pivotka Petra Štetáková

? Dlho ste váhali nad ponukou 
Slávie? 

„Ponuku som dostala začiatkom 
júla, rozhodovala som sa medzi 
dvomi klubmi. Rozmýšľala som 
mesiac, kým som nakoniec súhlasi-
la. Predsa, zmena je život.“ 

? Podľa dostupných informácií 
by sa v nastávajúcej sezóne 

mali do ŠKP Bratislava vrátiť dve skú-
sené spojky Petra Beňušková a Mar-
cela Martanovičová. Nepohrávali ste 
sa i vy s myšlienkou, že by ste sa vráti-
li do klubu z vášho rodného mesta? 
„Od ŠKP som nedostala žiadnu po-
nuku, tak som nemala nad čím roz-
mýšľať.“

? Ako vás prijali nové spoluhráč-
ky v Slávii? Museli ste platiť ne-

jaké prískočné do klubovej kasy?
„Kolektív je v pohode a prískočné 
určite bude.“

? Tréner Peter Olšavský bude s 
najväčšou pravdepodobnos-

ťou chcieť využiť vaše skúsenosti v 
neľútostných súbojoch, ktoré pivotka 

musí zvádzať so súperkami na oblúku 
šestky. Vie, čo môže od vás očakávať...
„S trénerom Petrom Olšavským sa 
poznáme dlhé roky. Pod jeho tré-
nerským vedením som hrávala už v 
minulosti a on sám vie, čo odo mňa 
môže očakávať.“

? V predchádzajúcej sezóne ste 
vo Veselí hrali s číslom 26, 

ktoré v Slávii nosila na drese Veronika 
Gajdošová. Siahnete po ňom aj teraz, 
alebo ho zmeníte za iné?
„Ak to bude možné, nechcela by 
som ho zmeniť, pretože dvad-
saťšesť je číslo, ktoré pre mňa veľa 
znamená...“

? Za Sláviu ste odohrala už aj 
prípravný zápas proti Zlí-

nu, ktorý ste zdolali prekvapivo 
vysoko  34:17. Aké pocity ste mali 
po prvom, aj keď „len“ prípravnom 
stretnutí? 
„Pocity som mala zmiešané, nakoľ-
ko to bol môj prvý zápas za Sláviu 
a bol to len prípravný zápas. Keby 
sa nám takýto výsledok podaril aj v 
lige, veľmi by ma to potešilo.

? Veselí v uplynulej sezóne 
skončilo vo WHIL so 16 bod-

mi na 9. mieste, tesne pod Partizán-
skym, ktoré malo na konte o jeden 
bod viac. V národnom play off ste tak 
boli odsúdení do bojov o konečné 5.-
8. miesto. Zavládlo v klube po sezóne 
veľké sklamanie?
„Nebolo to sklamanie. Po všet-
kých tých problémoch, ktorými 
sme si v druhej časti súťaže pre-
šli, myslím tým zmenu trénerov 
a zranenia hráčok, bolo stanove-
né udržať sa vo WHIL. A to sa nám 
podarilo.“

? Naopak, Slávia chytila v slo-
venskom play off druhý dych 

a po 19 rokoch sa opäť stala vicemaj-
strom Slovenska. Neprekvapilo vás to?
„Nie, neprekvapilo ma to. Hráčky 
hrali srdcom a držali spolu, a to je 
v kolektívnom športe veľmi dôle-
žité!“ 

? Podľa vás, na čo si v nasledu-
júcom súťažnom ročníku 

môže trúfať súčasný káder Slávie?
„Nechajte sa prekvapiť.“  mp

Ondrej Mikula si v drese majstra 
zahrá kazašskú ligu  

Enklávu slovenských hokejistov v kazašskom klube Irtyš Pavlo-
dar rozšíril Ondrej Mikula (na foto). Kariéra 27-ročného útoční-
ka z Bánoviec nad Bebravou je spojená predovšetkým s mater-
skou Duklou Trenčín, ktorej dres obliekal predošlé štyri súťažné 
sezóny. Aj v tej v uplynulej patril medzi ťahúňov celku spod Hra-
du Matúša Čáka. V 54 zápasov nazbieral 35 bodov, keď devät-
násť vsietil a pri šestnástich asistoval. V ročníku 2013/2014 už 
krátko pôsobil na východe, v bieloruskom klube Šachťor Soli-
gors. „Páčilo sa mi tam, ale kvôli istým veciam som sa vrátil 
späť. Teraz som voľný, preto by som sa možno ani nebránil 
ísť podobným smerom. Už ale nie som najmladší a chcel by 
som si hokejom aj niečo privyrobiť. No tiež sa nechcem nie-
kde zašiť kvôli peniazom. Uvidím sám, musím to prehodno-
tiť. Je možné, že ešte sezónu ostanem na Slovensku, alebo 
možno pôjdem aj preč. Do klubu, kde to fakt bude klapať. 
Pre mňa je prioritou Česko, niektoré veci mi tam celkom ne-
vyšli. Momentálne sám neviem, ako to celé dopadne, v pod-
state to riešim sám, takže uvidím,“ povedal Ondrej Mikula na 
začiatku letnej prípravy. V uplynulých dňoch nabrali veci spád 
a Bánovčan sa stal hráčom majstra kazašskej ligy. „Mal som aj 
iné ponuky, finančná stránka, prítomnosť krajanov i trénera 
zo Slovenska však rozhodli pre môj prechod do Pavlodaru. 
Som zvedavý, aké to bude. Uvidím, či sa vyskytne šanca sa 
odtiaľto niekam posunúť.“ Okrem neho si dres čajok z Pavlo-
daru oblieka ďalších šesť slovenských hokejistov – brankár Ma-
rek Šimko, obranca Denis Rehák a útočníci Lukáš Jurík, Henrich 

Ručkay, Samuel Mlynarovič a Roman Tománek. 
Mužstvo vedie slovenský tréner Július Pénzeš. 
„Bývame neďaleko od seba, trávime spolu 
veľa času. Je to výhoda,“ hovorí bývalá opo-
ra trenčianskej Dukly Ondrej Mikula a na zá-
ver pripojil aj opis mesta Pavlodar: „Po meste 
jazdíme taxíkmi, tam problém nie je. Jedna 
jazda stojí v prepočte asi dve eurá. Môj prvý 
dojem bol, že to nie je Európa. Je tam odlišný 
štýl života, ale ľudia sú milí. Zvyknúť sa však 
dá na všetko. Neprišiel som však obdivovať 
kultúru.“ V minulosti Mikula pôsobil aj v čes-
kých kluboch Vítkovice, Havířov, Poruba, Sare-
za Ostrava, Kadaň a na Slovensku v Liptovskom 
Mikuláši, Martine i Dolnom Kubíne.  
 (mp, zdroj: hokejportal.sk)   

Olej opäť nenašiel premožiteľa
Na Mestskom atletickom štadióne v Trnave vyvrcholila základná časť slovenskej atletickej ligy druž-
stiev. Víťazom záverečného 4. kola sa suverénne stali muži AC Stavbár Nitra, ktorí s obrovským, tris-
tobodovým náskokom vyhrali aj celú základnú časť pred druhým ŠK ŠOG Nitra a tretím AK Slávia 
UK Bratislava (392 b). Pred finále, ktoré je na programe 15. septembra v Banskej Bystrici, sú jasný 
favorit pre zisk titulu. Súťaž žien v Trnave vyhrali prekvapujúco atlétky ŠK ŠOG Nitra, ktoré aj záslu-
hou až šiestej priečky doterajších líderiek z VŠC Dukla Banská Bystrica získali aj prvenstvo v základ-
nej časti ligy.

V individuálnom zápolení prinieslo štvrté ligové kolo víťazstvo guliarovi Matúšovi Olejovi (na foto) z 
Brodzian. Úradujúci slovenský šampión z VŠC Dukla Banská Bystrica aj tentoraz v guliarskom sektore 
jasne dominoval. Svoj najdlhší pokus 18,14 m so 7,25 kg vážiacou guľou, ktorým spečatil svoj triumf, 
zaznamenal v poslednej šiestej sérii. Druhé miesto obsadil Robert Löbb (14,08 m) z ŠK ŠOG Nitra a 
tretí skončil Michal Holica (13,52 m) z AC Stavbár Nitra. Na štyristovke cez prekážky skončil tesne za 
medailovými pozíciami Marek Halmo z Klátovej Novej Vsi. Reprezentant ŠK ŠOG Nitra skončil štvrtý 
v čase 58,72 s za víťazným Čechom Martinom Juránkom (52,45 s), druhým Jakubom Bottlíkom (52,81 
s) z AK Slávia UK Bratislava a tretím Stanislavom Mrvom (57,69 s) taktiež z nitrianskeho ŠK ŠOG. Štar-
toval aj v štafete na 4 x 100 m, kde s nitrianskym kvartetom obsadili s časom 48,95 s ôsmu priečku. 
V diaľkarskom sektore súťažil Partizánčan Leo Szabo, reprezentujúci farby ŠK ŠOG Nitra. S výkonom 
z tretej série 569 m, ktorým si vylepšil osobný rekord, obsadil siedme miesto. V rámci podujatia štar-
tovali aj žiaci a žiačky, ktorí zápolili len v jednej disciplíne – v behu na 60 metrov. V kategórii žiakov 
obsadil Philipp Charles Ručka (ŠK ŠOG Nitra) z Chynorian striebornú priečku s časom 8,34 sekundy. 
Na rovnakej pozícii dobehla do cieľa v čase 8,63 s aj Katarína Mišovychová (ŠK ŠOG Nitra) z Parti-
zánskeho. Text: mp, foto: Pavol Uhrin

Duchovičovej triumf  
na domácich dvorcoch

Reprezentantka Tennis clubu Partizánske Simona Duchovičová sa stala na domácej antuke ví-
ťazkou dvojhry turnaja dorasteniek D-triedy. Zverenkyňa trénera Miroslava Dorčiaka staršieho 
potvrdila pozíciu nasadenej jednotky a po hladkých víťazstvách 6:1, 6:3 nad Nikolou Rábikovou 
(TK Dolné Kysuce) a 6:2, 6:3 nad Barborou Kmoškovou (TC EMPIRE Trnava) si v semifinále pora-
dila s nasadenou štvorkou Alexandrou Homolovou (Baník Prievidza), ktorú zdolala v trojsetovej 
bitke. Po prehranom úvodnom sete 3:6 Duchovičová v druhom vyrovnala po úspešnom tajbrej-
ku 7:6 (3) a v rozhodujúcom treťom – 6:3 – strhla víťazstvo na svoju stranu. Vo finále pokračovala 
vo víťaznej vlne, keď nad nasadenou sedmičkou Patríciou Mikušovou (TA M. Ryšavého Bojnice) 
zvíťazila  v dvoch setoch zhodne 6:4, 6:4 a tešila sa z triumfu v singli. V dvadsaťpäťčlennom pa-
vúku dvojhry sa predstavila ďalšia členka usporiadateľského Tennis clubu Partizánske Natália 
Maťašeová. V prvom kole prešla cez Patríciu Takáčovú (ŠK ŠOG Nitra) po víťazstve 6:2, 6:3, no v 
nasledujúcom súboji skončila na rakete turnajovej dvojky Kristíny Čechvalovej (TK Nová Gene-
rácia), ktorej podľahla 0:6 a 1:6. Práve s Čechvalovou bola Duchovičová v debli prvou nasadenou 
dvojicou, no ich púť skončila v štvrťfinále po prehre 6:7 (5) a 3:6 s Martinou Hatalovou a Barborou 
Kmoškovou (TC Topoľčany-TC EMPIRE Trnava). Štvrťfinále znamenalo stop aj pre turnajové trojky 
Maťašeovú s Alexandrou Homolovou (Baník Prievidza), ktoré podľahli Patrícii Mikušovej s Hanou 
Holičkovou ( TA M. Ryšavého Bojnice-Baník Prievidza)v dvoch setoch 2:6 a 3:6. Tie sa prebojovali 
až do finále, kde nestačili na Beátu Fleischerovú s Melissou Zátekovou (TK Baník Prievidza-DIXON 
Banská Bystrica), ktoré sa po víťazstve 6:1 a 6:2 stali víťazkami štvorhry. mp

Vlková s Cagáňovou v Bolzane bronzové
Slovenské hokejové reprezentantky do 18 rokov absolvovali prvú medzinárodnú konfrontáciu 
pred nastávajúcou sezónou. V dňoch 5. až 9. augusta sa predstavili v severotalianskom Bolzane 
na turnaji World Select Invitational. Reprezentačný dres Slovenska obliekla aj dvojica hráčok HK 
Iskra Partizánske – útočníčka Patrícia Vlková a obrankyňa Paula Cagáňová. Zverenky trénera 
Andreja Schöbera odohrali na podujatí sedem kvalitných stretnutí. Najskôr na úvod turnaja zdo-
lali kanadský výber NAHA 3:2, aby vzápätí zvíťazili aj nad ďalším družstvom kanadských rovesní-
čok Selects v pomere 5:3. V druhý hrací deň mladé slovenské reprezentantky podľahli 0:5 Výbe-
ru východného pobrežia USA, no následne si poradili s rovesníčkami z Talianska hladko 3:0. Po 
výhre 2:1 nad výberom západného pobrežia USA postúpili Slovenky do play off. V ňom po ťaž-
kom boji zdolali kanadský výber NAHA rovnakým výsledkom 3:2, ako v otváracom vzájomnom 
stretnutí turnaja. V semifinále narazili na Výber západného pobrežia USA, teda na súperky, ktoré 
v záverečnom dueli v skupine zdolali 2:1. Tentoraz boli úspešnejšie zámorské hráčky 2:0 a tým 
poslali Slovenky do boja o bronz. V stretnutí o konečné tretie miesto si slovenské hokejistky po-
radili s kanadským družstvom Selects v pomere 3:1. mp
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V HK Slávia Partizánske už získali náhradu za odchádzajúcu mládežnícku slovenskú reprezentantku Veroni-
ku Gajdošovú, ktorá pre štúdium na vysokej škole zamierila do Bemaca Prešov. Vedenie úradujúceho sloven-
ského vicemajstra angažovalo skúsenú pivotku Petru Štetákovú Géczovú (na foto). Tridsaťštyriročná Brati-
slavčanka prichádza do Partizánskeho z tímu ďalšieho účastníka slovensko-českej hádzanárskej interligy žien 
WHIL – HC Veselí nad Moravou. Vo Veselí strávila Petra Štetáková jeden a pol sezóny. Bývalá slovenská repre-
zentantka v minulosti pôsobila aj v ŠKP Bratislava, s ktorým v sezóne 2009/2010 dosiahla majstrovský hetrik. 
Obliekala aj dres HK Slovan Duslo Šaľa a klubu BCT Bratislava, ktorý vystupoval aj pod názvami Chirana Medi-
cal a Chirana Prema Bratislava. 


