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S každým začiatkom 
sú spojené očakávania. 

Väčšinou asi tie, ktoré 
smerujú k naplneniu cieľa. 

Veď inak by ani začiatky neboli... A každý 
z nich prináša väčšinou niečo nové. To je 
absolútna pravda, veď minimálne začiatok 
je vždy nový! Čítate a asi premýšľate, aký 
začiatok mám na mysli, keď sa tak okolo 
neho krútim. Zhodou okolností bol aj vtedy 
pondelok 8. augusta. Deň, ktorým začíname 
každý nový týždeň. No tento pondelok bol 
nielen prvým dňom v týždni, bol aj prvým 
dňom zapísaným do histórie ako deň vzniku. 
S prvými výkopovými prácami sa začala 
písať história novej továrne. Ale súčasne 
s ňou aj úplne nového mesta. Začali sa stavať 
prvé domy. Miesto pre nový život mladých 
rodín, ktoré práve sem prišli odštartovať 
významnú kapitolu spoločnej životnej cesty. 
Začala sa písať história mesta, ktoré dnes 
už síce nenesie meno svojho zakladateľa, no 
stále sa k jeho rozhodnutiu vybudovať niečo 
od základu hrdo hlási. Veď Baťa mal na 
výber a dnes by Partizánčania žili pravdepo-
dobne niekde úplne inde, ak by mu práve táto 
lokalita nebola sympatická. Mesto, v ktorom 
žijú, dnes (8.8.) oslavuje 78 rokov od svojho 
vzniku. Kde inde by ste mali čítať o takomto 
významnom dni ako v novinách, ktoré majú 
len o rok menej a dá sa povedať, že aj tie má 
na svedomí ten istý človek? 
Možno práve teraz vám v mysliach „nasko-
čili“ spomienky. Na starých rodičov alebo 
rodičov a čas strávený na miestach, ktoré 
dnes už majú úplne novú tvár. Čas letí... 
Aj my v redakcii sme si tiež minulý týždeň 
uvedomili, ako rýchlo. Mestská televízia je 
už na začiatku 11. ročníka svojej redakčnej 
kroniky. A veľa ďalších nových začiatkov 
stojí pred nami. Určite vám o nich napíšeme. 
A poteší nás, ak začiatok 
toho vášho týždňa bude 
spojený aj s Tempom.
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Réžia: 
Peter Bebjak
Študoval strojarinu v Partizánskom, no našiel sa 
v celkom inom priemysle – filmovom. Úspešný 
režisér, producent a scenárista z Chynorian si 
zaspomínal aj na svoje stredoškolské roky. 
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Veterná smršť poškodila 
vyše 200 stromov!
Od rozsiahlej kalamity, ktorá 12. júla postihla 
Bánovce nad Bebravou, uplynuli síce už tri 
týždne, no mesto ešte stále zabezpečuje od-
straňovanie jej následkov.
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Lipová pri rajčianskej Mechovičke bola v stredu 3. augusta, v 34. žatevný deň Poľnohospodárskeho družstva Chynorany po-
sledným lánom, z ktorého zberali tohtoročnú úrodu obilia. Podľa agronóma Michala Sobotu, potravinárska pšenica odrody Ge-
nius vysiata na výmere 72 hektárov sypala okolo 8 ton z hektára. Výdatné dažde v úhrne 130 mm za júl priebeh žatvy predĺžili 
a ovplyvnili aj množstvo a kvalitu pšenice, hoci sa voda zo zrelého zrna pri teplom počasí rýchlo odparila. Tak tomu bolo aj po 
výdatnom daždi v nedeľu 31. júla s úhrnom 35 mm vlahy, ktorú nameral zrážkomer miestneho strediska. 
V členitom teréne Lipovej svoje stroje profesionálne viedli Dušan Boháčik kombajn Lexion s 9-metrovým záberom a Viktor Orav-
ský kombajn typu Mega so 6-metrovým záberom. Do „brucha“ väčšieho sa jednorazovo nažne a namláti 70 až 80 metrákov zrna, 
do menšieho o desať metrákov menej, podľa druhu obilia. Viac o tohtoročnej žatve v našom regióne na 2. strane Tempa. (bab)

Lexion a Mega 
pokosili posledný lán

Okresný úrad v Partizánskom 
má nového prednostu
Prednostom Okresného úradu v Partizánskom je od 1. júla ĽUBOMÍR FIKSEL. Vedenie úradu 
prevzal po Monike Štetiarovej. 
Nových prednostov má od uve-
deného dátumu viac ako tretina 
okresných úradov na Slovensku. Ich 
výmenu schválila vláda 15. júna na 
návrh ministra vnútra SR Roberta 
Kaliňáka. K zmenám došlo po do-
hode vládnej koalície, kedy koaličné 
strany navrhli svojich nominantov 
do vedúcich pozícií dôležitých úra-
dov štátnej správy.

? Odvtedy, čo ste prevzali 
funkciu prednostu, 

uplynul mesiac. Ako ste sa za 
ten čas stihli zoznámiť s fungo-
vaním okresného úradu? 
Podnikli ste aj nejaké personál-
ne zmeny?
Okresný úrad v Partizánskom 
sídli v budove Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny na 
Námestí SNP. Máme tu organi-
začný odbor, odbor krízového 
riadenia, odbor starostlivosti 
o životné prostredie a katastrálny 
odbor a pracoviská patriace pod 
Okresný úrad Prievidza - odbor 
živnostenského podnikania, 
pozemkový a lesný odbor a odbor 
všeobecnej vnútornej správy. 
Každý zo spomenutých odborov 
obsahuje veľké množstvo agendy, 
ktoré jednotliví vedúci odborov 
a ostatní pracovníci veľmi dobre 

zvládajú. Veľkou devízou pre 
obyvateľov žijúcich v okrese 
Partizánske je klientske centrum, 
ktoré je otvorené pre verejnosť 
každý pracovný deň od 8. hodiny. 
Myslím, že s fungovaním úradu 
som sa zoznámil bez väčších 

problémov. Personálne zmeny 
som nepodnikol, nepovažujem to 
za potrebné ani prioritné.

? S akou víziou ste sa ujímali 
vedenia úradu? Teraz, keď 

už máte prvotnú predstavu 

o práci jednotlivých oddelení, čo 
je na úrade vaším hlavným 
cieľom alebo možno aj výzvou 
do budúcnosti?
Keď som bol postavený pred výzvu 
viesť okresný úrad, tak som získa-
val informácie o tom, ako funguje 
a ako by som mohol svojím kona-
ním prispieť k zlepšeniu jeho fun-
govania. Vzhľadom na obmedzený 
počet odborov, čo pre ľudí znamená 
menšie množstvo služieb štátu, ktoré 
môžu vybaviť v Partizánskom, sa 
mojou víziou stalo práve to, aby kto-
rýkoľvek občan z okresu Partizán-
ske nemusel cestovať za vybavením 
spomínaných služieb štátu ďalej, 
ako práve do Partizánskeho. Po 
prvom mesiaci vo funkcii sa mojím 
konkrétnym cieľom stalo vytvorenie 
pracoviska oddelenia dopravy a po-
zemných komunikácií, na ktorom 
som už začal pracovať v súčinnosti 
s taktiež novovymenovanou pred-
nostkou Okresného úradu Prievidza 
pani Silviou Sivákovou Nemcovou. 
Aj vďaka tejto zmene nebudú musieť 
občania cestovať napríklad za pri-
hlásením vozidiel do Prievidze, ale 
vybavia všetko potrebné v našom 
meste. Do budúcna mám za cieľ 
hlavne to, aby služby obyvateľom 
boli poskytované k ich spokojnosti.
 (ma)

Tridsaťpäťročný Partizánčan Ľubomír Fiksel vyštudoval Ekonomickú 
univerzitu v Bratislave, doposiaľ pôsobil v podnikateľskej sfére. Už 
druhé volebné obdobie je poslancom MsZ v Partizánskom. Je ženatý 
a má 7-ročnú dcéru. Foto: K. Komžíková
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Vo štvrtok 28. júla zasadalo v Ostraticiach Re-
gionálne združenie miest a obcí, región Stredné 
Ponitrie. 
Predsedníčka združenia Iveta Randziaková predstavila 
kolegom starostom nového prednostu Okresného úradu 
v Partizánskom Ľubomíra Fiksela a vyjadrila presved-
čenie, že dobrá spolupráca samosprávy a jednotli-
vých odborov okresného úradu bude pri plnení úloh 
vyplývajúcich z ich kompetencií naďalej pokračovať. 
Pracovníčka odboru starostlivosti o životné prostredie 
okresného úradu Ľubica Glajsová informovala o aktuali-
tách a zmenách v zákone o odpadoch. 
Starostky a starostovia sa ďalej venovali záverom zasadnu-
tia Rady ZMOS a zasadania Komory obcí Rady ZMOS, naj-
mä stavu hodnotenia výziev z Programu rozvoja vidieka. 
Riešili taktiež originálne kompetencie v školstve a sú 
za zachovanie týchto kompetencií pod samosprávami. 
Zaoberali sa aj povinnosťou zriadenia elektronickej 
schránky, pečate a podpisu. Príjemnou akciou bude 
zaiste uvedenie do života knihy Kultúrno – historické 
pamiatky Stredného Ponitria. 
Jednomyseľným predsavzatím starostov je naďalej 
všetko úsilie, sily a akékoľvek prostriedky vynakladať 
pre spokojnosť svojich občanov.  -ir-

„Chlieb“ je už pod strechou
Po prognóze vysokej úrody pokles cien

O americkej vojenskej misii 
V prvom augustovom vydaní týždenníka Tempo ste sa mohli dočítať o návšteve pani Kathleen Baranski Lund so svojimi 
príbuznými z USA vo Veľkých Uherciach. Počas pobytu na Slovensku v polovici júla sa spolu so svojou rodinou zúčast-
nili na leteckej základni na Sliači spomienkového stretnutia k ucteniu si pamiatky príslušníkov amerického vojenského 
letectva, ktorí zahynuli na našom území v II. svetovej vojne a v Povstaní. K nim patril aj jej otec, kapitán Edward Baran-
ski, ktorého fašisti popravili v januári 1945 v koncentračnom tábore Mauthausen. 

Dcéra letca bola na Slovensku už 
viackrát, so svojimi príbuznými 
navštívila okrem pamätných 
miest Povstania aj ďalšie miesta, 
ktoré sa viažu k pobytu americ-
kých letcov. 
Ako to bolo s poslaním ame-
rickej vojenskej misie na 
našom území? 
Členovia americkej vojenskej 
misie ako príslušníci Úradu stra-
tegických služieb (OSS – Office 
od Strategic Services) prileteli na 
Slovensko 17. septembra 1944 
na dvoch lietajúcich pevnostiach 
- lietadlách B – 17. Vyštartovali 
z talianskej leteckej základne 
v Bari a pristáli na letisku Tri 
duby. Vyslanie misie bolo pred jej 
realizáciou odôvodnené evakuo-
vaním amerických letcov zostre-
lených nad územím Slovenska. 
O ich misii bolo, samozrejme, 
informované aj sovietske velenie, 
lebo územie Slovenska bolo vtedy 
jeho operačným územím. Po-
sádky lietadiel boli zložené 
z príslušníkov americkej 
spravodajskej služby a voja-
kov, z ktorých mali viacerí 
slovenských predkov. Medzi 
nimi bol aj letec kapitán 
Edward Baranski, ktorého 
matka pochádzala z Veľkých 
Uheriec. Členovia misie mali za-
bezpečovať informácie o dianí na 

povstaleckom území, koordinovať 
prepravu amerických dodávok na 
povstalecké územie a zabezpečiť 
spravodajskú činnosť aj okolo 
povstaleckého územia. Ich plány 
im ale zamedzil rýchly postup 
nemeckých jednotiek. Po potla-
čení Povstania a prechode na 
partizánsky spôsob boja požiadali 
členovia vojenskej misie o trans-
port 26 letcov a vojakov naspäť do 
Bari. Nemecká spravodajská služ-
ba ale v tom čase už analyzovala 
správy vysielané z povstaleckého 
územia a zintenzívnila bombar-
dovanie povstaleckého letiska. 
Vzhľadom na tieto okolnosti 

americkí letci opätovne žiadali le-
teckú základňu o transport s tým, 
že sa im obmedzili podmienky 
na spravodajskú činnosť. Veď ani 
na pobyt v horách nemali výstroj 
a zo štyroch vysielačiek im zostala 
nakoniec jediná. Lietadlo pre 
nich ale neposlali a 7. októbra 
1944 priletelo posilniť ich rady 
ďalších 14 príslušníkov OSS. 
Skupina amerických letcov 
a vojakov sa tak rozrástla 
na 37 a nakoniec ustupova-
la spolu s povstalcami cez 
Donovaly. Spolu s prísluš-
níkmi britskej vojenskej 
misie, ktorí sa k nim pridali, 

čakali na transport, ktorého 
sa nakoniec nedočkali... Aby 
boli menej nápadní a ľahšie sa 
im podarilo prežiť, rozdelili sa na 
menšie skupinky. Pobyt v za-
snežených slovenských horách 
ale poznačil ich zdravotný stav, 
mnohí mali na nohách omrzli-
ny... Napriek tomu, že im ľudia 
pomáhali s prespaním, jedlom 
i oblečením, v niekoľkých prí-
padoch došlo k prezradeniu ich 
pobytu. Väčšinu z nich v horách 
zajali príslušníci nemeckých 
protipartizánskych jednotiek. Po 
výsluchoch niektorých z nich po-
pravili, ďalších odtransportovali 
do zajateckých a koncentračných 
táborov. Z celej početnej misie 
nakoniec prežili len dvaja prís-
lušníci americkej vojenskej misie 
a slovenská tlmočníčka... 
Podľa dostupnej štatistiky, 
v priebehu II. svetovej vojny 
havarovalo na území Sloven-
ska 46 amerických bombardo-
vacích a 8 stíhacích lietadiel. 
Zahynulo pritom 106 americ-
kých letcov a do zajateckých 
táborov bolo transportova-
ných 370 pilotov a príslušní-
kov leteckého personálu.

Ladislav Krbušík, 
člen Historicko-dokumentačnej 

komisie pri Oblastnom výbore 
SZPB v Prievidzi

Ilustračné foto: Americké lietadlo typu B-17

Aktuality z regionálneho 
združenia miest a obcí

Tento rok sa hovorí o rekordnej 
úrode obilia... Potvrdzujú to aj 
výsledky žatvy vo vašom poľno-
hospodárskom podniku?
Ivan ŠMATLÁK: „Môžeme to potvrdiť 
pri ozimných obilninách a ozimných 
olejninách, u jarín sme zažili aj lepšie 
sezóny.“
Jozef MIŠKE: „Po výsledkoch tohto-
ročnej žatvy nemôžeme povedať, že by 
sme mali rekordné úrody v obilninách. 
Vyšší výnos zrna oproti minulým 
rokom sme zaznamenali pri jačmeni 
jarnom, ktorého pestovateľskú plochu 
tvorí u nás len 300 hektárov. Naša 
hlavná chlebovina – pšenica ozimná, 
ktorá je pestovaná na výmere približne 
700 hektárov, dala po sčítaní jednot-
livých parciel priemer úrody 7 ton 
z hektára v chotári obce Žabokreky 
a 6 ton v chotári obce Veľké Uherce. 
Rozdiel je spôsobený hlavne tým, že 
pestovateľské plochy v okolí Veľkých 
Uheriec sú podhorského typu a vzhľa-
dom na premnoženú lesnú zver, 
sťahujúcu sa čoraz bližšie k ľudským 
obydliam a pasúcu sa na poliach, trpia 
porasty udupaním či požieraním.“

Kedy a na akej ploche ste začali 
so žatvou? Aký bol jej priebeh, ako 
vám nahrávalo počasie, aké sú 
výnosy a kvalita zožatého obilia?
Ivan ŠMATLÁK: „So zberovými 
prácami sme začali 30. júna kosbou 
ozimného jačmeňa. Na ploche 78 hek-
tárov sme dosiahli hektárový výnos 
7,86 tony. Nasledoval zber ozimnej 

repky na ploche 402 ha s dosiahnutým 
rekordným výnosom 4,7 tony z hek-
tára. Až potom sa začal zber ozimnej 
pšenice a jarného jačmeňa, často 
prerušovaný dažďovými prehánkami. 
Na začiatku zberových prác sa 
skutočne ukazovali rekordné 
úrody, atakujúce pri pšenici hra-
nicu 9 ton z hektára a pri jarnom 
jačmeni 7 ton. Postupne s pribúda-
júcimi zrážkami sa znižovala kvalita 
i kvantita zberaného obilia. Pšenicu na 
ploche 837 ha sme uzatvorili s výno-
som 8,2 t/ha a jarný jačmeň na ploche 
200 ha s výnosom 6,1 t/ha.“ 

Jozef MIŠKE: „Prvý kombajn vyšiel 
na pole 6. júla v katastrálnom území 
obce Žabokreky, na parcelu s výmerou 
63 hektárov. Celková plocha, ktorú 
sme mali pripravenú na zber, bola 
o výmere 1166 hektárov, pokiaľ do 
zberu rátame aj výmeru repky olejnej, 
ktorá u nás dozrieva v podobnom čase 
ako obilie. Žatevné práce od 12. do 
20. júla prerušilo silné daždi-
vé počasie, ktoré zapríčinilo aj 
pokles úrody pšenice poľahnu-
tím porastov. Výnosy obilnín boli 
napriek tomu nadpriemerné a taktiež 
sme spokojní aj s kvalitou pozbera-

ného zrna. Jačmeň jarný vychádza 
parametrami vhodný na sladovnícke 
využitie a drvivá väčšina pšeníc, 
vzhľadom na vynikajúce potravinárske 
parametre, bude použitá pre potravi-
nárske účely.“

Čím je tohtoročná žatva špecific-
ká? Podarí sa vám úrodu speňažiť, 
bude za dobrú prácu dobrá pláca?
Ivan ŠMATLÁK: „Žatvu sme ukon-
čili 3. augusta, čo je oproti normálu 
s týždenným oneskorením. Zvyčaj-
ne v priebehu žatvy vždy spŕchne. 
Výnimkou bol vlaňajší rok bez dažďa. 
Naopak, v tomto roku sme v dôsled-
ku zrážok takmer týždeň nezberali, 
a z poľa nás dážď vyháňal takmer 
každý druhý deň. 
Vysoká úroda prináša aj vyššie 
náklady na zber, dovoz, ošetrenie 
a skladovanie tovaru. I keď úroda bola 
dobrá a pomerne kvalitná, realizačné 
ceny naopak klesajú, najmä u pšenice 
a jačmeňa. Napríklad v súčasnosti za 
super kvalitnú pšenicu dostaneme 
toľko, za koľko sme vlani speňažovali 
kŕmne obilie. Pritom dosiahnutie 
kvality si vyžaduje značné náklado-
vé vstupy. Suma sumárum, úroda 
je rekordná, o 10 % vyššia ako 
vlani, ale tržby z hektára oproti 
vlaňajšku nižšie o 25 %.To sa 
prejaví veľmi negatívne na tohto-
ročnom hospodárení. Keď k tomu 
prirátame súčasné nízke odbytové 
ceny živočíšnych produktov, napríklad 
mlieko sa predáva za necelých 23 cen-

tov za liter, tak nás, poľnohospodárov 
v tomto i nasledujúcom roku čaká boj 
o prežitie.“
Jozef MIŠKE: „Ukončenie žatvy nám 
vyšlo presne na posledný júlový deň, 
čiže na nedeľu 31. júla. O odlišnostiach 
oproti predošlým rokom ťažko rozprá-
vať, keďže žatva prebieha pod holým 
nebom a každý rok býva špecifický. 
Celkovo tohtoročnú žatvu hodnotíme 
veľmi pozitívne. Práce prebiehali 
rovnomerne, až na niekoľkodňovú 
prestávku zapríčinenú dažďami. Stroje 
vydržali nával práce bez veľkých prob-
lémov, čo je tiež dôležitý faktor pre 
nás - čím menej porúch, tým rýchlejšia 
a plynulejšia žatva.
Speňaženie úrody bude tento rok 
o niečo náročnejšie, keďže ceny 
komodít klesli oproti minulému roku 
zhruba o 30 - 35 % pri pšenici a pri 
jačmeni o 10 – 15 %. Dobrú cenu sa 
nám podarilo zakontrahovať počas jari 
s niektorými odberateľmi, ale nie je 
to zabezpečené na celkové množstvo 
zožatej úrody. Pokles cien spôso-
bila pravdepodobne prognóza 
vysokých úrod, množstvo zásob 
zrna z minulého roku, ale určite 
aj taktizovanie obchodníkov 
a spracovateľov obilia. Nevieme 
jednoznačne povedať ako sa budú 
ceny ďalej vyvíjať, nakoľko veľká časť 
slovenských podnikov ešte nemá žatvu 
ukončenú a s pribúdajúcimi zrážkami 
v tomto období klesá výnos aj kvalita 
zrna.“
 Pripravila: M. Babčanová

Okolo zberu obilia už nie je toľko zhonu a rozruchu ako kedysi, keď bola jeho organizácia oveľa náročnejšia a potrebná každá pomocná ruka. Že je žatva, vlastne dnes 
vnímame iba podľa premávky na ceste, ktorú nám občas spomalí z poľa na pole sa presúvajúci kombajn. Samozrejme, vyjmúc priamo zainteresovaných poľnohospodárov. 
Ako sa so zberom nového „chleba“ popasovali tento rok, sa redakcia zaujímala v troch najväčších poľnohospodárskych podnikoch v okrese Partizánske. Žiaľ, v Agrocoop 
Klátova Nová Ves sme už druhý rok neuspeli. Jediná strohá informácia je, že žatvu koncom júla úspešne ukončili a oslávili oldomášom. Na redakčné otázky ochotne odpo-
vedali v Poľnohospodárskom družstve Chynorany predseda Ivan Šmatlák a v Poľnohospodárskom družstve podielnikov Veľké Uherce agronóm Jozef Miške.
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Zanedbané pozemky 
 susedské vzťahy a bezmocnosť

Pekná udržiavaná záhrada pri dome je potešením a odmenou za prácu strávenú pri 
jej kultivovaní. Radosť z nej však môže pokaziť skutočnosť, že na susediacom pozem-
ku majú úplne iné „estetické“ cítenie. Vysoká a hustá burina si totiž dokáže rýchlo 
nájsť cestu od suseda k vám.
V pestovanom trávniku a aj 
v kvetinovej výsadbe sa tak 
objavia rastliny, ktoré domáci 
nevysadili a ani ich nechcú 
pestovať. „Najrizikovejšie sú 
udržiavané plochy, ktoré sú 
len okopávané, ako napríklad 
úžitkové záhradky. Po nálete 
semien buriny a pri vhodnom 
počasí je behom dvoch týž-
dňov pozemok úplne zaraste-
ný,“ vysvetľuje profesionálny 
záhradník Ladislav Sedlá-

ček. Či sa niekomu chce 
alebo nechce, ak vlastní 
pozemok, musí sa oň 
starať. Zákon č. 220/2004 
o ochrane a využívaní 
poľnohospodárskej pôdy 
v paragrafe 3 hovorí 

jasne: Každý vlastník alebo 
nájomca a správca poľnohos-
podárskej pôdy je povinný: 
a) vykonávať agrotechnické 
opatrenia zamerané na 
ochranu a zachovanie kvali-
tatívnych vlastností a funkcií 
poľnohospodárskej pôdy a na 
ochranu pred jej poškodením 
a degradáciou, b) predchá-
dzať výskytu a šíreniu burín 
na neobrábaných pozem-
koch.

Voči nezodpovednému 
susedovi sa určite môžete 
brániť. Prvou možnosťou, 
ktorú máte, je obrátiť sa 
na orgány samosprávy. 
Obec alebo mesto vyzve 
vlastníka, aby dal svoj 

pozemok do poriadku. Ak 
sa tak v stanovenej lehote 
nestane, putuje ozná-
menie spolu so spisom 
na Lesný a pozemkový 
odbor Okresného úradu 
v Prievidzi. Ten na zá-
klade doloženej doku-
mentácie vyzve opätovne 
vlastníka k náprave. Ak 
ani napriek tomuto upozor-
neniu nedôjde k zmene situ-
ácie na pozemku, môže vyjsť 
„lenivosť“ jeho vlastníka dosť 
draho. Ako potvrdil Ján Otto, 
vedúci pozemkového a lesné-
ho odboru OÚ Prievidza, „za 
takýto priestupok je podľa 
zákona možné uložiť fyzickej 
osobe pokutu až do 330 eur.“ 
V prípade, že sa u toho 
istého vlastníka priestu-
pok zopakuje v priebehu 
piatich rokov, môže byť 
pokuta dvojnásobná. 
Na záver už len rada záhrad-
níka Ladislava Sedláčka: 
„Najlepší a najrýchlejší 
spôsob, ako zabrániť šíreniu 
buriny z vedľajšieho pozem-
ku, sú tzv. plné ploty. Teda 
murované alebo plechové. 
Lacnejší variant sú ume-
lé úplety alebo napríklad 
bambusové tyče. Najkrajšie 
v záhradnej architektúre sú, 
samozrejme, živé ploty. Tie 
sú však zároveň najpomal-
ším a najprácnejším varian-
tom...“ ek
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V Bánovciach poškodila 
veterná smršť vyše 200 stromov!

Vstup do mestského parku 
AŽ PO TOMOGRAFICKOM MERANÍ
Po troch týždňoch od rozsiahlej kalamity, ktorá 12. júla postihla Bánovce nad 
Bebravou, ešte stále zabezpečuje mesto odstraňovanie jej následkov. Preto sa 
zatiaľ nedajú vyčísliť celkové škody, ktoré ničivý živel napáchal. Väčší počet poško-
dených stromov bude pravdepodobne potrebné asanovať, ale to až po vykonaní 
znaleckého posudku.

Aktuálne mesto eviduje okolo 
220 trvale poškodených stro-
mov. Väčšinou ide o vyvrátené 
smreky, borovice, topole, od-
lomené kmene alebo o trvalé 
masívne poškodenie korún 
stromov. Najviac postihnu-
tými sú sídlisko Stred, najmä 
mestský park, Ul. Hollého, 
M. R. Štefánika, Duklianska, 
A. Hlinku, sídlisko Prednádra-
žie, hlavne Trenčianska cesta, 
Ulica 9. mája a Palkovičova.
Z dôvodu kalamity je až do 
odvolania uzatvorený pre 

verejnosť mestský park so 
značným rizikom ohro-
zenia bezpečnosti a zdra-
via občanov. V súčasnosti 
v parku pokračujú úpravy. 
Naplánované vizuálne zhodno-
tenie stromov s tomografickým 
meraním pomocou zvukových 
impulzov odhalí skryté kazy, 
neviditeľné dutiny, praskliny 
či hnilobu, zobrazí ich veľkosť 
a rozsah. Táto nedeštruktív-
na metóda stromom nijako 
neškodí a umožňuje presnú 
lokalizáciu defektov v kme-

ňoch. Po vykonaní uvedených 
úkonov bude park verejnosti 
opäť sprístupnený.
Vedenie mesta Bánov-
ce nad Bebravou žiada 
verejnosť o trpezlivosť, 
pretože znalecké posudky 
veľkého množstva stro-
mov vyžadujú viac času. 
Zároveň ďakuje všetkým 
zložkám a dobrovoľníkom 
za intenzívnu pomoc pri 
odstraňovaní následkov 
kalamity. (sch)
 Foto: Alena Borszéková

Foto: MTP
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? Strojarina bol omyl, 
herectvo náhradná 

alternatíva, filmová 
a televízna réžia životná 
méta. Kam siahajú počiatky 
tejto vytrvalej cesty a aké 
prekážky ste na nej 
prekonávali?
Počiatky siahajú k prvým diva-
delným pokusom na Základnej 
škole v Chynoranoch - a prvej 
dôvere učiteľky a režisérky 
Márie Chrenovej. Sám neviem 
prečo, ale obsadila ma do hlav-
nej postavy muzikálu Labula 
a odvtedy sa to so mnou 
ťahalo ďalej. A bavilo ma 
to, aj keď celé obdobie 
strednej školy bol boj 
s technickými pred-
metmi. Nechápal 
som, čo vlastne odo 
mňa pedagógovia 
chcú. Vždy som viac 
chápal literatúru, 
dejepis - ale to boli 
jediné dva predmety 
zo všetkých.

? Leto je ideálne 
obdobie na návraty 

do detstva a študentských 
rokov. Čo sa vám vybaví pri 
spomienke na Partizánske, 
na prvé lásky... Keď ste sa 
dali aj na scenáristiku, 
nebude niektorá filmová 
predloha niesť prvky 
autobiografie? Prezradíte 
nám, na čom práve pracuje-
te? A vôbec, budete mať čas 
na oddych, dovolenku, 
návštevu rodiska?
Vždy sa mi do filmových 
scenárov dostávajú aj útržky 
z vlastného života, ale sú to 
len momenty, fragmenty - nie 
sú to autobiografické snímky. 
Momentálne pripravuje-
me film Čiara z prostredia 
ukrajinsko-slovenskej hranice. 
O ľuďoch, ktorí žijú z pašova-
nia a prevádzania ľudí a tovaru 
cez našu spoločnú hranicu. 
A okrem toho je to viac projek-

tov pre českú televíziu - mini-
séria Spravedlnost a seriál Čet-
níci z Luhačovic a pre televíziu 
JOJ pripravujeme na jeseň 
seriál Za sklom - kriminálku 
s Tomášom Maštalírom a Jan-
kom Koleníkom v hlavných 
úlohách. Oddych? Už dlhší čas 
by som si ho prial. A, bohužiaľ, 
aj domov za otcom do Chyno-
rian sa dostávam oveľa menej, 
ako by som sám chcel.

? Čo bolo pre Petra 
Bebjaka najväčšou školou 
života? 
Ročné pôsobenie v bábkovom 
divadle v Banskej Bystrici 
hneď po skončení strednej 
školy, pretože tam som zrazu 
pričuchol inému svetu - svetu 
kreatívnych ľudí, ktorí ma 
obohacovali o nové skúsenos-
ti. Zistil som, aký som hlúpy, 
koľko kníh, filmov, maliarov, 
hudobníkov nepoznám - a tu 
som postupne ako huba na-
sával každú maličkosť. Skvelý 
rok, skvelí ľudia.

? Všeobecne je 
divákovi známa 

hlavne vaša televízna 
tvorba. Podľa žánru 

seriálov, ktoré ste 
režírovali, 
usudzuje, že 

policajné prostre-
die – páchanie 

zločinu a jeho 
potrestanie sú vašou 

dominantnou témou... 
Začalo sa to Najväčšími kri-
minálnymi prípadmi Sloven-
ska - dokumentárnou sériou 
o zločinoch spáchaných na 
Slovensku v priebehu 20. sto-
ročia. Seriál, vyrábaný pre 
Slovenskú televíziu, sa stretol 
s veľkým ohlasom, a zrazu sme 
zistili, že ľudia majú záujem 
o daný žáner a keďže sa tomu 
nikto dovtedy na našom území 
nevenoval, rozhodli sme sa to 
napraviť. A tým, že projekty, 
ktoré sme ďalej vyrábali - seriál 
Mesto tieňov, Doktor Ludsky, 
Odsúdené, alebo pre český 
trh - Kriminálka Anděl - boli 
viac-menej úspešné, začali nás 
televízie volať a ponúkať nám 
hlavne projekty z podobného 
súdka. A tým, že sme ich robili 
veľa, tak sme sa mohli aj učiť 
a zlepšovať - a v tom je naša 
výhoda oproti konkurencii.

? V jednom rozhovore 
ste vyjadrili názor, že 

film je viac osobná výpoveď 
a dlhšie žijete s témou, 
ktorú chcete zhmotniť, 
dlhšie ju spracovávate 
a veľmi dlho realizujete. Pri 
tvorbe seriálu musíte brať 
do úvahy veľa aspektov, 
ktoré neviete veľmi 
ovplyvniť. Je to úplne 
odlišný druh práce. Máme 
to chápať aj tak, že na filme 
je váš rukopis oveľa 
viditeľnejší?

Áno, pretože pri seriáli berie-
te do úvahy potreby zadá-
vateľa – televízie. Veľakrát 
nekreujete scenáre, sme len 
ich realizátori a dôležitá je 
sledovanosť programu - a to 
niekedy, bohužiaľ, neviete 
vôbec odhadnúť, ako daný 
projekt dopadne v porovnaní 
s konkurenciou. Pri filme 
mám kreatívnu a producent-
skú slobodu - a to je nenahra-
diteľné.

 Magda Babčanová
 Foto: archív P. Bebjaka

Réžia: Peter Bebjak
„Vo filmovej tvorbe je sloboda nenahraditeľná“

Je dosť pravdepodobné, že ste sa s týmto sympaťá-
kom v najlepších rokoch tak približne pred štvrťsto-
ročím stretávali celkom pravidelne v Partizánskom. 
Úspešný režisér, producent a scenárista, rodák 
z Chynorian totiž svoje stredoškolské roky prežil na 
miestnej priemyslovke. Strojarina však nebola, ako sa 
hovorí, jeho šálkou kávy, ktorú, mimochodom, vraj vô-
bec nepije. Túžil po celkom inom odbore a dnes má 
meno Peter BEBJAK v umeleckých kruhoch dobrý 
cveng. 

V réžii Petra Bebja-
ka bol v roku 2011 uvedený 

film Marhuľový ostrov, rok na 
to horor Zlo a v roku 2015 film Čistič, 

nominovaný na cenu Slnko v sieti 2016. 
V týchto dňoch má v kinách premiéru film 

Jana Hřebejka Učiteľka. Zahral si v ňom aj Peter 
Bebjak a hlavná predstaviteľka Zuzana Mauréry 
získala Cenu za najlepší herecký výkon na tohto-
ročnom Filmovom festivale v Karlových Varoch. 
Ak pri záverečných titulkoch prepínate televíziu 
na druhý program, možno ste nezaregistrovali, 
že pod viacerými úspešnými seriálmi figuruje 

práve meno nášho rodáka. Spomeňme 
z desiatky aspoň niektoré – Ako som 

prežil, Odsúdené, Dr. Ludsky, Prí-
pady 1. oddelenia, či Četníci 

z Luhačovic.

Park ovládla 
Moc umenia
Park M. R. Štefánika v Partizánskom ovládla Moc 
umenia už po šiesty raz. Poslednú júlovú sobotu si 
už tradične organizátori z občianskeho združenia 
Fabrika umenia pripravili pestrý program.

„Ide o to, aby sme spojili ľudí, hlavne mladých ľudí, aby 
sme využili náš voľný čas trochu inak, aby sme sa zabavi-
li, oddýchli si spolu, spoznali sa a utužili tak priateľstvá,“ 
prezradila Katarína Janíčková z Fabriky umenia. Priestor 
ukázať svoju nápaditú tvorbu rôznych kúskov oblečenia dostali 
predajcovia v handmade zóne. S výrobou netradičnej potlače 
na tričká a tašky sa predstavil Igor Hanečák v rámci projektu 
Know them?. Slúži na propagáciu známych osobností či nápi-
sov, prostredníctvom ktorých sa má vzbudiť záujem mladých 
ľudí o svoje okolie. „Tričká fungujú ako dobročinný projekt. 
Peniaze z nich sa stále investujú do projektov zveľaďujúcich 
okolie posunom k alternatívnej kultúre v mestách,“ vysvetlil 
Igor Hanečák, ktorý motívy vyrýva dlátom do podložky, natrie 
syntetickou farbou a pretlačí na textil. Pre tých, ktorí sa chcú 
odlišovať od ostatných, boli tiež v ponuke pánske motýliky rôz-
nych farieb a vzorov. Ich výroba bola nápadom Juraja Adama 
a jeho mamy. 

Na Moci umenia nechýbali ani spoločenské hry či oddycho-
vá zóna. Návštevníci mali možnosť osviežiť sa domácimi 
limonádami a dať si niečo malé pod zub. Naživo sa pri maľbe 
obrazov s témou Partizánskeho ako jednej z aktivít podujatia 
predstavil Peter Ustinov. Večerný program patril talkshow so 
zaujímavými hosťami. Organizátori tentoraz vsadili na trojicu 
mladých mužov, huslistu Juraja Tomku, speváka a gitaristu 
Mária Drgoňu a bábkoherca a herca Martina Kollára, v sú-
časnosti známeho i z reklamy na mobilného operátora. Ako 
prezradili organizátori, podujatie sa teší pozitívnym ohlasom. 
„Išlo nám o to, aby sme priniesli čerstvý vánok kultúry 
a umenia a niečo úplne iné, čo tu ešte predtým vôbec nebolo. 
Ľudia sú spokojní, chodia sem každý mesiac v lete, my sme 
radi a robíme to nezištne a s radosťou,“ dodal Damián Ha-
mada. Text: sč, foto: MTP

V prípade nepriaznivého počasia 
sa predstavenie odohrá 

v sále domu kultúry.

Igor Hanečák  "v akcii"
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Myšlienka na tento týždeň
„Základným dôvodom problémov vo svete je, že 
hlupáci sú si sebou úplne istí, zatiaľ čo inteligentní sú 

plní pochybností.“ Bertrand Russell, anglický filozof

Blahoželáme
Meniny oslávi – Ľubomíra, Vavrinec, Vavro, 

Zuzana, Darina, Dárius, Ľubomír, Mojmír 
a Marcela.

Program kina a klubu
PANORAMATICKÉ 3D KINO PARTIZÁNSKE

 8. augusta – pondelok o 19. h – JEDNOTKA SAMO-
VRAHOV

 9. a 10. augusta – utorok a streda o 19. h - ZOZN@MKA
 11. až 15. augusta – štvrtok až pondelok o 16.30 h – 
TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV
 11. a 15. augusta – štvrtok a pondelok o 19. h – BUCHTY 
A KLOBÁSY
 12., 13. a 14. augusta – piatok až nedeľa o 19. h – MAT-
KY REBELKY

INFINITY DANCE CLUB PARTIZÁNSKE
Od 1. augusta je Infinity club z dôvodu redizajnu 
interiéru zatvorený. Vynovený club plánujú majitelia 
otvoriť v prvej polovici septembra. Pre viac informácií 
sledujte webstránku a FB stránku clubu.

Predpoveď 
pre Partizánske
Aj tento týždeň by počasie malo byť rozmanité. Na začiatku 
budeme v teplom až tropickom vzduchu, ktorý pravdepo-
dobne v priebehu stredy ukončí studený front. Prinesie 
prehánky, búrky alebo občasný dážď. Intenzita zrážok je ale 
zatiaľ otázna. Citeľne sa ochladí. Opätovné slabé oteplenie sa 
priebežne črtá až v úplnom závere týždňa. 
Denné teploty:  pondelok 27/29 °C, utorok 29/32 °C, 
v ďalších dňoch postupne 17/24 °C. V závere pravdepodobne 
mierne oteplenie.
Nočné teploty: na začiatku týždňa 13/9 °C, postupne 
18/15 °C, po prechode frontu ochladenie na 14/10 °C.

Výčiny počasia v minulosti
Určite si ešte mnohí spomíname na leto 2013. Bolo ho-
rúce a práve v auguste vrcholilo. V mimoriadnom príleve 
horúceho vzduchu sa 8. augusta 2013 prepisovali historické 
augustové rekordy. V Partizánskom sa zastavila ortuť v teplo-
mere na 38,3 °C, v Bratislave namerali 39,4 °C a v Gabčíkove 
stúpla až na 40,2 °C! Bola to zároveň aj tretia nameraná 
40-ka na Slovensku, po prvých dvoch z júla 2007. Vlnu ho-
rúčav ukončil 9. augusta 2013 výrazný studený front, 
ktorý priniesol v neskorých večerných a nočných 
hodinách excelentné bleskové divadlo. Mimoriadne 
silné búrky, pri ktorých sa blýskalo v priemere každé 
dve sekundy, zasiahli väčšiu časť Slovenska. Extrémne 
teplé leto sme však prežili aj pred rokom. Od 4. do 16. au-
gusta 2015 maximá neklesli pod 30 °C a od 7. do 15. augusta 
2015 bolo dokonca každý deň nad 35 °C! Vlaňajšie leto bolo 
v Partizánskom najteplejšie. Poďme sa však trochu aj schladiť 
a ovlažiť. V roku 1955 sme o horúčavách o tomto čase ani 
nechyrovali. Naopak, mali sme tlakovú níž s extrémnymi 
zrážkami, pri ktorých spadlo v priebehu dvoch dní na Považí 
aj Ponitrí až 100 mm vlahy! No a 9. augusta 1955 sa navyše 
teploty počas dňa pohybovali len okolo 12 -13 °C, čo je v au-
guste extrémny chlad.
  Miloš Úradníček, amatérsky meteorológ

počasie

S kresťanskými seniormi 
do Podhájskej

Leto je v plnom prúde, tak prečo si ho neužiť, napríklad aj 
výletom do kúpeľov v Podhájskej? Vo štvrtok 11. augusta si 
to do obce pri Nových Zámkoch môžete namieriť zájazdovým 
autobusom, ktorý zabezpečil Klub kresťanských seniorov 
Partizánske – mesto. Autobus bude odchádzať od Pano-
ramatického 3D kina v Partizánskom o 8. hodine, ďalšie 
zastávky bude mať pri Kostole Božského Srdca Ježišovho 
a pri pohostinstve Cigánka. Cestovné sa bude vyberať pri 
nastupovaní do autobusu. Záujemcovia sa môžu záväzne pri-
hlásiť na č. tel. 0918 147 999, alebo 038/749 49 07, prípadne 
na mailovej adrese: zkshusar42@centrum.sk.

Skončil sa dážď, Bieličanka začínala...
Nedeľa 31. júla bol vcelku 
príjemný deň, kým sa neschytil 
poriadny vetrisko a neprinie-
sol dážď. Asi hodinku pred 
promenádnym koncertom na 
pešej zóne v Partizánskom som 
zavolala jednému z najstarších 
členov dychovej hudby Bieli-
čanky Ladislavovi Duchyňovi: 
„Tak čo, z koncertu asi nebude 
nič?!“ „Prečo by nebolo“ znela 
jeho rázna odpoveď. „Teraz 
síce prší, ale o devätnástej 
prestane a my začíname.“
Bieličania sa asi dobre modlia, 
keď nebesá vyslyšali ich zbožné 
želanie. Muzikanti naťahovali 

káble, priestor pred domom 
kultúry sa zapĺňal. Z neba ani 
kvapka, a hudobníci mohli 
predstaviť svoj repertoár. Diváci 
najviac tlieskali piesňam z nášho 
okolia ako Cez Belanku lávka, 
V Bielici na Hôrke, Šimnovian-
sky zámok či Baťovany. Žilky 
rozihrali rezké pesničky ako Ka-
čička divoká, Javorinka šedivá 
a mnohé ďalšie... 
Páčilo sa mi, že medzi priaz-
nivcami Bieličanky neboli len 
Partizánčania, ale aj ľudia 

z okolitých dedín. A čo bolo 
zvlášť milé, členovia rodín 
hudobníkov. Určite najstaršia 
pani Irena Duchyňová, matka už 
spomenutého Ladislava. „Ako 
by to bolo, keby som ho neprišla 
povzbudiť?“ zdôverila sa mi.
Dychová hudba vo Veľkých 
Bieliciach vlani oslavovala 
75. výročie svojho vzniku. V ka-
pele hrávali dedovia, otcovia 
i synovia. K dnešným najstar-
ším členom okrem iných patria 
Ján Slivka, Vratislav Skaličan, 

Peter Turček či Michal Bilik. 
Nie je bez zaujímavosti, že 
všetci bielickí muzikanti majú 
hudobné vzdelanie. Pripome-
nul to aj Vratislav Skaličan, 
ktorý bol „ešte nedávno“ 
žiakom ľudovej školy umenia 
(dnešnej ZUŠ). Dnes tam sám 
učí a navyše je riaditeľom Sú-
kromnej základnej umeleckej 
školy v Hradišti.
Po nedeľnom koncerte by nik 
netipoval, že Bieličanka mala 
útlm. Pochvala preto patrí aj 
kapelníkovi Jánovi Slivkovi, 

ktorého syn Juraj je taktiež 
pedagógom v ZUŠ v Partizán-
skom. A kto by nepoznal Ikova 
Kopáčika? Veď je to ikona 
našej regionálnej hudby. Zmes 
známych slovenských ľudo-
vých piesní zdvihla divákov zo 
sedadiel a roztlieskala široké 
publikum. Za mikrofónmi stáli 
Michaela Bucková, Michaela 
Gajdošová, Andrej Krbúšik 
a Marek Mališ. Z podujatia 
sme sa rozchádzali s hlbokým 
umeleckým zážitkom.
 Text a foto: Janka Veselá

Vyhrávala kapela...
Na 13. ročníku Memoriálu Ladislava Adamusa
Slnkom zaliate ihrisko, vyzdobené pódium, vôňa gulášu a stanové prístrešky boli pripravené pre účastníkov už 
XIII. ročníka prehliadky dychových hudieb Memoriálu Ladislava Adamusa. Tento Veľkouherčan sa narodil v roku 
1908 a do hudobného neba navždy odišiel v roku 1991. Skvelý človek s veľkou dávkou hudobného talentu, kto-
rým udivoval už od svojich deviatich rokov. Zaujali ho mnohé hudobné nástroje a čo pochytil do rúk, na všetkom 
sa sám rýchlo naučil hrať.

Otec mal z Ladinka, tak ho vola-
li, veľkú radosť. Tú mu ale robili 
všetky jeho deti, lebo hudbu 
tiež dostali do vienka. Každé 
z nich rozvíjalo svoj hudobný 
talent, a tak „v huti“, kde žili 
robotníci Thonetovej fabriky, 
bolo vždy veselo. Spievalo, 
hralo a tancovalo sa do neskorej 
noci. Nepodľahli únave prácou 
a svoje trápenia i radosti zverili 
hudbe.
Ladinko Adamus bol 
výnimočným hudobní-
kom už ako dieťa. Hudba 
ho ale neživila, venoval jej 
len svoj voľný čas. Vyučil sa 
murárčine, no pod jeho tak-
tovkou vyrástlo mnoho ešte aj 
dnes hrajúcich muzikantov. 
Pôsobil nielen vo Veľkých 

Uherciach, ale aj vo fol-
klórnej skupine Vtáčnik, 
učil mladých v Žiari nad 
Hronom, hrával na hoteli 
v Partizánskom, Boša-
noch, účinkoval s rôzny-
mi hudobnými zoskupe-
niami doma i v zahraničí. 
Založil detskú dychovku. 
A keďže dychovka v Uher-
ciach vznikla ešte za čias 
existencie fabriky na ohýbaný 
nábytok, má už dobre tuhý 
korienok. Vystriedalo sa v nej 
veľa muzikantov, kapelníkov, 
ale vždy, aj v tých ťažkých 
časoch, celé okolie vedelo, že 
dychovka Uherčanka vyhráva 
na hasičskom majálese, pri 
vítaní Nového roka, či stavaní 
mája alebo na poslednej ceste 

odprevadila mnohých v obci 
i v okolí.
Dlho držal kapelnícku taktovku 
dychovky v Uherciach Ladislav 
Adamus. Viedol, komponoval 
a svojím vycibreným uchom 
sledoval hudobníkov, aby z ich 
nástrojov vychádzali len la-
hodné tóny. Dnes by bol určite 
rád, že sa naňho ako muzikanta 
telom a dušou nezabudlo. 
A Uherce naozaj nezabudli. 
Preto je tu už 13. ročník memo-
riálu na jeho pamiatku. Obec 
Veľké Uherce s podporou TSK 
usporiadala prehliadku dycho-
vých hudieb za účasti štyroch 
kapiel. Moderátor, známa tvár 
televízie Šláger, Peter Paulík, 
postupne predstavil domácu 
Uherčanku, po nej Chyno-

rianku, Bojnickú kapelu a ako 
poslední - s dvojhodinovým 
vystúpením účinkovali hostia 
z Moravy – dychová hudba 
Straňanka (na foto). 
Stráviť sobotné popoludnie 
s dychovkou stálo za to. Všetko 
vyšlo. Perfektné počasie, dobrá 
organizácia, občerstvenie, 
kvalitná hudobná produkcia, 
miestni fanúšikovia dychovky, 
ale i stáli účastníci prehlia-
dok dychových hudieb, ktorí 
pricestovali z rôznych kútov 
Slovenska i Moravy, len aby sa 
potešili z vystúpenia kape-
ly, ktorá je ich srdcu blízka. 
Pozvanie prijali aj starostovia 
okolitých obcí, kňazi – bývalý 
i terajší, syn a dcéra Ladislava 
Adamusa s rodinami a netere 
s rodinami. Od večerných 
hodín až do rána potom trvala 
zábava s hudobnou skupinou 
BLACK BAND.
Úprimné poďakovanie patrí 
všetkým, čo sa podieľali na 
tom, že podujatie splnilo 
všetky parametre spokojnosti 
účinkujúcich i publika. Kapely 
boli odmenené starostkou obce 
a prevzali si z jej rúk ďakovný 
list a grafiku so symbolmi obce, 
ktorú pre túto príležitosť vyro-
bila SZUŠ Veľké Uherce. Nech 
tradícia pokračuje a nezabudne 
sa ani v moderných časoch na 
dobrú dychovú hudbu!

Text: Elena Foltánová
Foto: archív obce

V auguste 
do Nízkych Tatier

Turistický klub Horec pozýva v sobotu 13. augusta všet-
kých záujemcov na zájazd do Nízkych Tatier. Naplánované 
sú výstupy na dva výhľadové vrchy v bočnom hrebeni 
pohoria - na Poludnicu a Krakovu hoľu. Odchod z Par-
tizánskeho z tradičných miest je o 5.45 h, prihlasovať sa 
môžete v športovom obchode.

Koncerty „na promenáde“
Ponuka nedeľných koncertov na Námestí SNP v Partizánskom 
je pestrá aj v auguste. Prvá nedeľa patrila hudobnej skupine 
Vega z Nitrianskych Sučian, zvyšok mesiaca budú mať prím 
domáce kapely. V nedeľu 14. augusta patrí pódium Triu ELI. 
Záver ďalšieho víkendu, 21. augusta spríjemnia na pešej zóne 
melódie domácej skupiny Univerz. Bodku za hudobným 
letom urobí 28. augusta zoskupenie Folktón. Koncerty so 
začiatkom o 19. hodine sa uskutočnia iba v prípade, ak bude 
hudobníkom naklonené aj počasie.

Na výkon La-
dislava Duchyňu 
(klarinetista 
druhý zľava na 
foto hore) sa 
prišli pozrieť 
a vypočuť si ho aj 
jeho dobrá mama 
Irenka a sympa-
tická priateľka 
Betka

Dychová  hudba Bieličanka

http://citaty.vychytane.sk/a/Bertrand_Russell/
mailto:ZOZN@MKA


Tempo č. 30
8. august 2016

Noviny troch generácií6

Rubriku Vitajte medzi nami sme 
pripravili v spolupráci s gyneko-
logicko-pôrodníckym oddelením 
nemocnice v Partizánskom

Nemocnica s poliklinikou, n.o.
Partizánske

Vitajte 
medzi nami!

ZDRAVOTNÍCKA POHOTOVOSŤ

Adria Renčíková 
z Dolných Vesteníc 
prišla na svet 29. júla 
s váhou 2940 g a dĺž-
kou 51 cm. Z príchodu 
prvého dieťatka sa 
tešia rodičia Anna 
Kirschbaumová a To-
máš Renčík.

Tomáško Koma z Bánoviec 
nad Bebravou prekvapil 
predčasným príchodom mamičku 
Veroniku Čapuškovú a otecka 
Miroslava Komu. Deň jeho naro-
denín 23. júl mal byť totiž ich sva-
dobným. Chlapček prišiel na svet 
s váhou 2840 g a dĺžkou 49 cm.

Petra Kližanová z Partizán-
skeho bude svoje narodeniny 
oslavovať na Annu, 26. júla. 
Z dievčatka, ktoré prišlo na svet 
s váhou 3730 g a dĺžkou 52 cm, sa 
tešia rodičia Zuzana a Peter a tri 
a polročný braček Krištofko.

Miroslav Bukovský z Parti-
zánskeho má rovnaké meno 
ako jeho otec Miroslav. Šťastná 
mamička Zuzana počula ich 
prvorodené bábätko po prvý raz 
zaplakať 24. júla. Chlapček v ten 
deň vážil 3555 g a meral 53 cm.

Damian Ďuriš z Krnče je prvým 
potomkom šťastných rodičov 
Sandry Novotnej a Michala Ďu-
riša. V deň narodenia, 2. augusta 
ich synček vážil 2680 g a meral 
50 cm. 

Katarína Cibulová z Partizán-
skeho prišla na svet 2. augusta, 
dva roky po bračekovi Jankovi. 
Z narodenia dcérky, ktorá v ten 
deň vážila 3780 g a merala 50 cm, 
sa radujú rodičia Jana Švercelová 
a Vladimír Cibula. 

Jakubko Korenačka 
z Veľkých Bielic je štvrtým 

„mušketierom“ rodičov Andrey 
a Petra. Narodil sa štyri roky 
po Matúškovi, tri roky po To-
máškovi a dva po Martinkovi. 
S láskou ho prijali do rodiny 

28. júla. V ten deň vážil 3730 g 
a meral 53 cm.

Michael 
Thomay z Ka-
nianky uzrel 
svetlo sveta 
31. júla. Chlapa 
ako buk, 
s pôrodnou 
váhou 4020 g 
a dĺžkou 54 cm, 
vítali šťastní 
rodičia Kristína 
a Simon.

Nina Šípková 
z Prievidze má 
mamičku Kristínu 
Kopáčikovú 
a otecka Milana 
Šípku. Ich prvo-
rodené bábätko 
prišlo na svet 
29. júla s váhou 
3620 g a dĺžkou 
54 cm. 

Filip Harag 
z Kostolnej 
Vsi, prvé bábätko 
šťastných rodičov 
Jany Papánko-
vej a Miroslava 
Haragu, bude osla-
vovať narodeniny 
31. júla. V pôrodni-
ci mu zapísali váhu 
3650 g a dĺžku 
53 cm. 

Tomáš Stotka z Klátovej Novej 
Vsi je nositeľom rovnakého mena 
ako jeho ocko Tomáš. Mamička 
Milada Zimanová ich prvé die-
ťatko priviedla na svet 1. augusta. 
V ten deň vážilo 3040 g a meralo 
49 cm. 

Matej Chlup 
z Hornej Vsi, prvé 
dieťatko šťastných 
rodičov Radky 
Hlavandovej 
a otecka Mariána 
Chlupu, má dátum 
narodenia 30. júl. 
Na svet prišiel 
s váhou 2990 g 
a dĺžkou 49 cm.

Rebeka Bodocká z Partizán-
skeho, tretia princezná rodičov 
Martiny Čečetkovej a Juraja 
Bodockého, má dátum narodenia 
27. júl, kedy vážila 3430 g a me-
rala 52 cm. Sestričku doma čakala 
osemročná Nelka a jedenásťročná 
Laura.

Z ríše fantázie Kráľovnej detských čitateľov 
Terézie Tunegovej

„Milí žiaci. 
Bola by som 
rada, keby ste 
sa zapojili do 
literárnej súťaže 

a napísali nejaký 
príbeh, alebo poviedku s tema-
tikou fantasy,“ vyhlásila naša 
učiteľka na hodine literatúry. 
„Máte dosť času, takmer dva 
týždne. Viem, že sú medzi 
vami nádejní spisovatelia, 
chce to len odvahu a inšpirá-
ciu. Budem sa tešiť na vaše 
výtvory.“
No super! Ďalšia otrasná 
úloha z literatúry. Bŕŕŕ, až ma 
striaslo. Čo si tá učiteľka myslí, 
že nemám inú robotu, len 
vymýšľať nejaké príbehy? Ja 
ich radšej čítam. 
Fantasy literatúru milujem. 
Prečítala som veľmi veľa kníh 
s touto tematikou, ale vymys-
lieť ju? To som ešte neskúšala. 
Nie je to také jednoduché, ako 
sa na prvý pohľad zdá. Od 
zadania úlohy sedím každý 
deň nad zošitom a snažím sa 
niečo zmysluplné vyhútať. 
Začínam stále znova a znova, 
no slová sa nechcú samé písať 
na papier. Mám rada papier 
a šuchotanie pera, keď píšem 
poznámky do zošita. Mám rada 

vôňu kníh, je omamná, opojná 
a upokojuje ma. Naopak, trpím, 
ak niečo musím vyhľadať na 
internete. Áno, mám počítač, 
ale využívam ho len výnimoč-
ne. Neznášam techniku. O to 
viac využívam zošit a pero. No 

tentoraz som úplne na dne. 
Nekopla ma nijaká múza. A čo 
je ešte horšie, zajtra je posledný 
deň, kedy mám odovzdať úlo-
hu. Samozrejme, vytlačenú na 
počítači. To by som už nejako 
prežila, len keby to už mám 
napísané.

Na zemi sa mi kopia vytrhané 
papiere zo zošita s počmá-
ranými poznámkami. Zrazu 
počujem tiché:
„Chichichi.“
Obzriem sa, nikoho nevidím. 
Opäť sa zamyslím, nervózne 
obhrýzam pero. Aha, tak asi 
takto:
„V takej krajine ste ešte ne-
boli.“ Nie, nie. V akej krajine? 
V krajine, kde lietali koberce, 
slony boli modré a oblaky ružo-
vé? To je dobrá blbosť.
„Chichichi,“ ozve sa opäť spoza 

môjho chrbta. To nie je možné. 
Všade je ticho, v izbe so mnou 
nikto nie je. Mama s otcom sú 
dole v obývačke a pozerajú ne-
jaký film. Asi mám halucinácie.
„Chichichi,“ ozve sa to po tretí 
raz. Smiech som počula zo skrine. 

„Hej! Čo to má znamenať?“ 
nahnevane vstanem a kráčam 
ku skrini. Dvierka sú tro-
chu pootvorené. Prudko ich 
otvorím a neverím vlastným 
očiam. Na poličke v úrovni očí 
sedia dvaja malí škriatkovia. 
Nie väčší ako piaď. Obaja majú 
veľké guľaté hlavy s malými 
čiernymi očkami a nad veľkými 
ústami sedí dlhý a špicatý nos. 
Prekvapene na mňa žmurkajú. 
Na hlave majú hnedé klo-
búčiky, spod ktorých im trčia 
modré vlasy a špicaté uši. Ze-
lené kabátiky sú samá záplata 
rôznych farieb a látok, dopĺňajú 
ich zlaté gombičky. Hompáľajú 
malými nožičkami v hnedých 
nohaviciach a obuté majú veľké 
červené topánky s guľatou 
špicou a žltými šnúrkami. 
„Vidíš, nemal si sa toľko smiať. 
Už nás objavila,“ povedal jeden 

z nich sklamane.
„A vy dvaja ste čo zač?“
„My dvaja?“ zborovo odpo-
vedajú otázkou a prekvapenie 
z nich vyprchalo. 
„Áno, vy dvaja. Je tu ešte 
niekto iný okrem vás?“ oborím 
sa na nich trochu nahnevane, 
pretože neznášam, keď mi 
niekto odpovedá otázkou. 
„Pravdaže.“
„Ako? Je vás viac?“ prekvapene 
kokcem. 
„Nie. Ale si tu predsa ty!“ opäť 
odpovedajú jednohlasne a vy-
škierajú sa na mňa. 
„No, akí ste vtipní. Haha. Tak 
poviete mi konečne, kto ste, čo 
ste?“
„My sme škriatkovia.“
„Veď vidím, že nie ste obri. 
Ale akí škriatkovia a čo robíte 
u mňa v skrini? A ako ste sa 
sem dostali? Ako dlho ste už 
tu?“ Otázky sa len tak zo mňa 
sypú. 
„Pomaly, pomaly. Pekne po 
poriadku. Ja sa volám Bonko,“ 
povie ten vpravo.
„A ja som Bonko,“ povie ten 
vľavo. V okamihu sa pomrvia, 
ako keby si vymenili miesto. 

Pokračovanie 
v ďalšom vydaní.

Rýchla lekárska záchranná služba – tel. 155 a 112, pohotovostná 
lekárska služba - 749 24 51, ambulancia lekárov pohotovostnej 
služby 749 51 59. Pohotovosť lekárov je v pracovných dňoch 
od 15.30 do rána 7.00 h, v sobotu, nedeľu a počas sviatkov nepre-
tržite. V Partizánskom je v stredisku ambulancií na Hrnčíriko-
vej ulici a pre deti je v nemocnici v detskom oddelení, v Bánov-
ciach nad Bebravou je v hlavnej budove NsP. Pohotovosť 
lekární zabezpečuje v Partizánskom Lekáreň Sunpharma 
v Kauflande v čase od 8.00 do 20.00 h. V Bánovciach nad 
Bebravou (v pracovných dňoch od 15.30 do 18.00 h, v sobotu, 
nedeľu a cez sviatky od 8.00 do 18.00 h) pohotovosť zabezpečuje 
od 8. do 13. augusta Lekáreň Pharmacum v Tescu, 14. augusta Le-
káreň sv. Kataríny na Ulici M. R. Štefánika a 15. augusta Lekáreň 
Dubnička na Svätoplukovej ulici. 

V Mestskej knižnici v Partizánskom, ktorá aj v tomto roku vyhlásila pre školákov literárnu súťaž Kráľ detských 
čitateľov, korunovali v júni za kráľovnú Teréziu Tunegovú, 14-ročnú žiačku ZŠ na Veľkej okružnej. V troch pokra-
čovaniach si teraz môžete jej príbeh z ríše fantázie prečítať aj vy.

Bonkovia V obývačke pod platanom
Opäť po roku zariadili obývačku na celé leto v centre Bánoviec 
nad Bebravou, na Námestí Ľudovíta Štúra organizátori 2. roční-
ka Filmového leta s knihou. Sú nimi Mestské kultúrne stredisko, 
Mestská knižnica Ľ. Štúra a filmový klub Kassandra. 
Bánovčania a ďalší záujemcovia sa vďaka nim schádzajú počas 
šiestich prázdninových piatkov od 15. hodiny v letnej čitárni 
s tvorivými aktivitami. Tie v podvečer od 18. hodiny spestria 
stretnutia so zaujímavými hosťami a podujatie vždy od 20. hodi-
ny uzatvára premietanie filmu. 
V priebehu júla hostili v obývačke pod platanom Martina Krá-
lika, autora knihy Bánovce na starých pohľadniciach, blogerku 
roka v gastronómii Luciu Súkeníkovú a prekladateľku kníh Evu 
Lavríkovú. Filmové leto v Bánovciach ponúklo v minulom me-
siaci kultovú českú komédiu Postřižiny, francúzsku komediálnu 
drámu Samba a životopisný film Veľkej Británie – Amy. 
Na tri augustové piatky prijali pozvanie do obývačky 
pod platanom ďalší zaujímaví hostia. V piatok 12. au-
gusta prídu scenáristka Tereza Simanová a scenárista 
a organizátor festivalu Hviezdne noci Peter Gärtner, 
19. augusta cestovateľ na pionieri Marek Slobodník 
a posledný prázdninový piatok 26. augusta zavíta „do 
obývačky“ hudobník a autor kníh pre deti Braňo 
Jobus. Filmové leto v Bánovciach nad Bebravou ponúka na 
druhý prázdninový mesiac českú komédiu Príbehy obyčajného 
šialenstva, česko-slovenský dokumentárny film Trabantom do 
posledného dychu a francúzsku komédiu Zbrusu Nový zákon. 
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DUBÁKOVÁ LIGA 2016 
Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa

Doterajší priebeh Dubákovej 
ligy napriek priaznivejšiemu po-
časiu na rast „jednonôžok“ ne-
prináša, aspoň zatiaľ, rekordné 
úlovky. Hubári, čitatelia Tempa 
by si preto mali povedať to 
známe športové heslo – že nie je 
dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa, 
tak ako Mária Duchyňová (na 
foto). Tabuľka čaká aj na zápis 
vášho krásavca. Ktovie, možno 
práve on bude ten najhorúcejší 
kandidát na víťazstvo a výhru 
30 eur!

Meno a bydlisko dátum miesto  hmotnosť
1. Vladimír Ivanka, Veľké Uherce,   15.6. Veľké Uherce  560 g
2. Imrich Gembický, Partizánske 13.6.  V. Kršteňany  190 g
3. Mária Duchyňová, Partizánske 31.7.  Sútecká  180 g

Červená tučibomba
Bohatá úroda 
je pre každého 
záhradkára zaslú-
ženou odmenou za 
neúnavnú prácu. 
V týchto dňoch 
sa z úrody teší aj 
Jozef Damašík 
z Malých Uhe-
riec. Popri iných 
druhoch zeleniny 
sa v jeho záhradke 
zvlášť „vyfarbili“ 
paradajky, dosa-
hujúce úctyhodnú 
hmotnosť, tá na 
fotografii rekordných 800 g! A aké hausnumerá uvádzajú knihy 
rekordov? Údajne najťažšia paradajka bola vypestovaná, kde 
inde, ako v USA, a jeden plod mal hmotnosť 4,205 kg! Krajina 
nekonečných možností sa hrdí aj najbohatšou úrodou z jedného 
hybridného stromčeka. Vydal údajne neuveriteľných 32 tisíc 
kusov paradajok! Aby sme vás číslami celkom priklincovali, na 
svete poznáme viac ako 4000 rôznych odrôd paradajok. Dodaj-
me ešte odporúčanie lekárov – každý deň by sme si mali dopriať 
aspoň jednu paradajku. Skvele chutí a pôsobí aj proti rakovine. 
Navyše, spomaľuje vraj aj starnutie. (bab)

Matičiari vítanými hosťami Komárna
Miestom konania Národných matičných dní bol po mnohé roky Martin. V roku 2016 sa vedenie Matice slovenskej 
rozhodlo presunúť ich do Komárna, národnostne zmiešaného mesta. Mesta dvoch riek, kde Váh končí svoju púť od 
Tatier k Dunaju. Z iniciatívy miestneho odboru Matice slovenskej sa osláv v Komárne 30. júla zúčastnili aj matičiari 
z Partizánskeho.

Už samotná cesta na juh 
Slovenska bola poučná, o čo 
sa pričinil Miloš Kapsiar. 
Oboznámil nás s historický-
mi zaujímavosťami miest, 
cez ktoré sme prechádzali 
– píše jedna z účastníčok. 
V Komárne nás čakalo milé 
prekvapenie. Ihneď sa nás 
ujali organizátori osláv, 
s ktorými sme absolvovali 
prehliadku protitureckej 
obrannej pevnosti. Žasli sme 
nad mohutnosťou muriva 
a rozľahlosťou pevnosti. 
V rámci individuálneho 
programu sme sa zúčastnili 

ponúkaných vystúpení na 
troch pódiách. Mali folklór-
ny i dramatický charakter. 
Kto chcel, mohol sa zúčastniť 
aj výučby tanca. 
Prezreli sme si mesto, Európ-
ske nádvorie, sakrálne a iné 
pamiatky, ochutnali miestne 
špeciality a nadšene tlieskali 
nášmu súboru Jeseň. Boli 
sme hrdí na ich kultivované 
vystúpenie, v ktorom poéziou 
a piesňou vyjadrili lásku 
k Slovensku a slovenčine. 
Odchádzali sme s pocitom, 
že sme boli vítaní hostia, 

o ktorých bolo dobre po-
starané. Naši južní Slováci 
vsadili na talent a angažova-
nosť mladých ľudí.
S Komárnom sme sa rozlúči-
li okružnou jazdou autobu-
som, videli sme vzdialenejšie 
dominanty mesta s prekva-
pením na záver. Pomyselné 
požehnanie na cestu domov 
nám dali sv. Cyril a Me-
tod z veľkého kruhového 
objazdu, kde je štyri metre 
vysoké súsošie vierozvestcov 
umiestnené.
 (M.D.)

Matičiari na spoločnej fotografii v komárňanskej pevnosti Foto: Terézia Krajčovičová

Na jednom z pódií Národných matičných dní sa predstavil aj 
súbor Jeseň z Partizánskeho

„Debilovi 
nevysvetlíš“
A zase ten nezbedný 6-ročný Alex, ktorý je v našom meste 
na desaťdňových prázdninách u babky. Behá, džavoce, učí sa 
správne vyslovovať sykavky, šermuje palicami, testuje naše 
detské ihriská, spoznáva rastliny a chrobáčiky. Zaujímavé 
je, že už v takomto mladom veku sa často vyjadruje ako 
dospelý. Používa napríklad veľa častíc: ozaj, počuj, takže... 
pochytených z televízie, od staršieho brata či z iných zdro-
jov. Minule sme sedeli v záhradnej reštaurácii a občerstvo-
vali sa. Pri vedľajšom stole bola mladá trojčlenná rodinka 
s fajčiacim pánom tvorstva. Babka vysvetlila vnúčatku, že 
fajčenie je škodlivé a môže spôsobiť rakovinu. A že už vôbec 
by sa nemalo fajčiť v prítomnosti malých detí. Alex zrazu 
veľmi pohotovo vyhŕkol: „Debilovi nevysvetlíš.“ Babka ho 
síce hneď zahriakla, že slovo debil sa nemá používať, ale 
v podstate to drobec celkom vystihol. Koľkí ľudia by dali 
celý svoj majetok za to, aby sa zbavili strašnej, bolestivej 
a často smrteľnej choroby, a iní jej idú dobrovoľne v ústrety.
Keď sme sa navoňaní cigaretovým dymom pobrali domov, 
v tráve si Alex všimol odhodené plastové fľaše a obaly 
z napolitánok. I na to sme ho upozornili, akí sú ľudia bez-
citní k životnému prostrediu a ako zamorujú svoje okolie 
odpadom. Po chvíľke zamyslenia sa ozvalo: „Debilom 
nevysvetlíš.“ Patrik D.

Varila celá dedina, ÚTOK najchutnejšie

V Malých Kršteňanoch v sobotu

GURMANFEST s Tulim
Dobré jedlo a veselá zábava vedia vždy prilá-
kať. Všetci, ktorí im holdujú, sú vítaní v sobotu 
13. augusta od 14. hodiny v amfiteátri v Malých 
Kršteňanoch. Gurmanfest sa začína predstavením 
súťažných družstiev, pripravené sú sprievodné ak-
cie, tombola, súťaž v pití piva a dobrú náladu bude 
rozdávať špeciálny hosť a hlavný porotca Ivan Tuli 
Vojtek. A pretože hostinu treba aj vyskákať, od 
17. hodiny do tanca zahrá hudobná skupina Riva 
z Topoľčian. Deti sa môžu vyblázniť na skákacom 
hrade. 

Žeby práve v tomto kotle vrel víťazný guláš?
Futbalisti šli do útoku a oplatilo sa! Putovná trofej je v ich rukách. Odovzdal im ju 
starosta Veľkých Krštenian Vladimír Kopál (druhý sprava) Foto: Ivan Hlaváč

V sobotu 30. júla mali veľkokr-
štenianske gazdinky uľahčené 
varenie. Stačilo ísť za omamnou 
vôňou do areálu futbalového ih-
riska, kde sa z dvanástich kotlov 
na návštevníkov „usmieval“ sú-
ťažný guláš podujatia Varí celá 
dedina. Po vlaňajšom nultom 
ročníku ho ako prvý oficiálny 
ročník pripravili výbor TJ Veľké 
Kršteňany na čele s Igorom 

Beňuškom a Emíliou Drábiko-
vou, obecný úrad a početný tím 
ďalších dobrovoľníkov.
Jedenásť družstiev súperilo 
hlavne o priazeň gurmánov, no 
veľkou motiváciou bola aj hlav-
ná trofej - putovná varecha. 
Tá napokon skončila v rukách 
družstva TJ Veľké Kršteňa-
ny s názvom ÚTOK. Druhý 
najlepší guláš uvarilo družstvo 

obecného úradu a zahanbiť sa 
nedali ani ženy z domáceho 
Dobrovoľného hasičského 
zboru. Ich družstvo Hasičky 
obsadilo bronzovú priečku.
V športovom areáli sa deti 
vyšantili na rôznych atrakciách 
a radosť im urobilo aj maľova-
nie na tvár. Celé popoludnie 
pri hudbe, pive a guláši sa 
skutočne vydarilo. Občania sa 

prišli predovšetkým zabávať, 
hoci ani víťazstvom by nikto 
nepohrdol.
Najbližšie pripravuje vedenie 
obce Veľké Kršteňany v are-
áli TJ posedenie pri hudbe, 
a to v sobotu 20. augusta. 
Už dnes sa môžete tešiť na 
vystúpenie hudobnej skupiny 
AKORDEONIKA z Bojníc. 
Všetci ste vítaní!
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Kto žije v srdci, žije večne.

Dňa 1. augusta 2016 sme si 
pripomenuli 9. výročie, čo navždy 
odišiel náš otec, brat, švagor, ujo 

Aladár CIDORÍK 
z Nedašoviec.

S láskou a úctou spomína celá 
rodina.  (160578)

Hoci si odišiel
a už nie si medzi nami,
v našich srdciach

zostaneš stále s nami.

Ďakujeme rodine a známym, ktorí 
na poslednej ceste odprevadili 
nášho manžela, otca, starého 
a prastarého otca

Pavla ĎURIŠA
zo Skačian,

ktorý nás navždy opustil 24. júla 
2016 vo veku 91 rokov.

Smútiaca rodina (160580)

Odišla ticho, nie je medzi nami,
no v našich srdciach
žije spomienkami.

Už len kytičku kvetov
na hrob jej môžeme dať
a pri plamienku sviečky

s úctou spomínať.

Dňa 1. augusta 2016 sme si pripo-
menuli smutné 10. výročie úmrtia 
našej drahej mamičky a babičky

Anny BLŠŤÁKOVEJ 
z Partizánskeho,

ktorá nás navždy opustila vo veku 
64 rokov.

S láskou a úctou spomína dcéra 
Gabika s rodinou. (160582)

Zo všetkých ciest sa dá vrátiť,
len z jednej nie...

Dňa 9. augusta 2016 uplynie desať 
rokov, čo nás opustil náš drahý 
a milovaný syn, otec a starý otec

Tibor KOPEČNÝ 
z Partizánskeho.

S láskou a úctou na neho spo-
mínajú rodičia, dcéra Veronika 
s rodinou, vnučka Eli a brat 
s rodinou. (160590)

Prijmeme železiara, zvárača. Vo-
lajte 0911 500 514. (160544)

Prijmeme pomocnú silu do ku-
chyne. Doprava zabezpečená. 
Kaštieľ Čereňany, tel. 0905 354 
538. (160576)

DÁM DO PRENÁJMU kance-
lárske priestory na Jesenského 
ulici v PE. Kontakt: 0903 649 713.
 (160573)

Predám stavebný pozemok 
v  Čereňanoch o  výmere 
1350 m2. Cena za m2 14 €. Tel. 
0905 560 050. (160533)

Predám 5-izb. RD, poschodový, 
podpivničený, 1,2 km od Partizán-
skeho, hrubá stavba, dlhšie nedo-
končený, garáž, 5 á záhrada. RK 
nevolať. Cena 27 990 €. Tel. 0944 
631 222. (160567)

Dám do dlhodobého podnájmu 
zariadenú garsónku na Februá-
rovej ulici v PE. Volať po 17. h tel. 
0944 713 714. (160570)

Predám podiel v urbári - Turčian-
ky, 2 ha. Tel. 0911 980 665. (160581)

Predám zajaca – samca, 2-roč-
ný. Cena 15 eur. Veľké Bielice, tel. 
0911 980 665. (160581)

Predám auto Škoda 105, STK, 
cena dohodou. Tel. 0949 200 424.
 (160579)

Predám prívesný vozík – celople-
chový. Platná STK. Cena doho-
dou. Tel. 0917 507 108. (160587)

Predajňa

SELEKTRA 
Partizánske

prijme pracovníkov 
do trvalého pracovného 

pomeru na pozície:

ASISTENT/KA PREDAJA
 

PRACOVNÍK OBCHOD-
NEJ PREVÁDZKY 

(SKLADNÍK) 
 

Tel. 038/749 00 00
Pohovory 

 Pon - Pia o 8.00 h.
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Tam v raji nebeskom 
pokoj večný maj, 

buď naším anjelom, 
na Zemi nás chráň.

Dňa 18. júla 2016 sme si pripo-
menuli 3. výročie, čo nás navždy 
opustil náš milovaný manžel 
a otec 

Štefan VLČKO
zo Šimonovian.

Kto ste ho poznali, venujte mu, 
prosím, tichú spomienku.

S láskou spomínajú manželka, 
synovia a dcéra.  (160566)

Kto v srdci žije, nezomiera...

Dňa 9. augusta 2016 uplynie 
30 rokov, čo nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, otec, starý 
otec a brat

Jozef LUPKA 
z Krásna.

S láskou na neho spomínajú man-
želka, syn, dcéry, zaťovia, vnučky 
a vnuci, sestry a ostatná rodina.
 (160564)

Dňa 9. augusta 2016 uplynie 
32 rokov od chvíle, čo sme sa 
naposledy rozlúčili s naším milo-
vaným manželom, otcom, starým 
a prastarým otcom

Emilom GRZNÁROM 
z Partizánskeho.

S láskou a úctou spomínajú 
manželka, dcéry Magda, Alžbeta 
a syn Emil.

Ďakujeme všetkým za tichú 
spomienku. (160569)

Úprimne ďakujeme všetkým 
príbuzným, priateľom, susedom 
a známym, ktorí na poslednej 
ceste vyprevadili nášho manžela, 
otca a dedka

Jána VAŠINU 
z Partizánskeho.

Navždy nás opustil 24. júla 2016 
vo veku 67 rokov.

Všetkým ďakujeme za slová 
útechy a kvetinové dary.
Smútiaca manželka a deti s rodi-
nami (160572)

MESTO PARTIZÁNSKE
Primátor mesta Partizánske na základe § 13 ods. 5 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších právnych predpisov a v nadväznosti na § 9a ods. 
1 písm. a zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, uznesenia Mestského zastupiteľstva 
Partizánske č. 334/VI/2016 zo dňa 28.6.2016

týmto oznamuje, že
nehnuteľný majetok mesta 
 pozemok reg. „C“ parc. č. 1160 - zastav. plocha a nádvorie 
o výmere 147 m2 
 stavba súp. č. 318 – bytový dom na parc. č. 1160 

nachádzajúci sa v k.ú. Veľké Bielice, zapísaný na LV č. 965 na 
Okresnom úrade Partizánske, katastrálnom odbore, na ulici 
Športovcov, v mestskej časti Veľké Bielice, 
 
sa bude odpredávať formou obchodnej verej-

nej súťaže minimálne za cenu 66 200 €.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené 
na úradnej tabuli mesta Partizánske a na internetovej stránke: 
www.partizanske.sk.
Okrem toho sú podmienky obchodnej verejnej súťaže k dispozí-
cii na Mestskom úrade v Partizánskom, na prízemí, č. dverí 10.
 (160559)

Pre viac informácií volajte 0910 998 521, 
alebo pošlite mail na dukas@stonline.sk.
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Priestory 
od 20 do 60 m2

Posledná kancelária 26 m2!
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OPUSTILI NÁS
? Valéria ŠIMIČKOVÁ zo Ze-
mianskych Kostolian, 2.7.2016 
vo veku 77 rokov,
? Fabiola BENIAKOVÁ zo 
Žabokriek and Nitrou, 4.7.2016 
vo veku 78 rokov,
? Bernardína BELÁKOVÁ z Nitri-
ce, 4.7.2016 vo veku 88 rokov,
? Anna NAGYOVÁ z Partizánske-
ho, 4.7.2016 vo veku 93 rokov,

? Ladislav MAZÁN z Krásna, 
6.7.2016 vo veku 73 rokov,
? Jozef GAŠPAROVIČ z Veľ-
kých Bielic, 6.7.2016 vo veku 
70 rokov,
? Jozef KOHUTOVIČ z Parti-
zánskeho, 7.7.2016 vo veku 
91 rokov,

? Ing. Anton BEZÁK z Nitry, 
7.7.2016 vo veku 89 rokov,

? Viliam BELICA z Ješkovej Vsi, 
8.7.2016 vo veku 67 rokov,
? Ján KURTULÍK z Partizánske-
ho, 8.7.2016 vo veku 80 rokov,
? Veronika DVONČOVÁ z Malých 
Chlievan, 8.7.2016 vo veku 
72 rokov,
? Karolína LAKATOŠOVÁ 
z Prievidze, 11.7.2016 vo veku 
82 rokov,
? MUDr. Terézia CHRENKOVÁ 
z Partizánskeho, 12.7.2016 
vo veku 79 rokov,
? Ladislav KALABUS z Parti-
zánskeho, 12.7.2016 vo veku 
76 rokov,
? Margita KRAJČOVIČOVÁ 
z Partizánskeho, 12.7.2016 vo 
veku 81 rokov,
? Helena MAGÁTOVÁ z Parti-
zánskeho, 12.7.2016 vo veku 
82 rokov, 
? Jolanka BALÁŽOVÁ z Parti-
zánskeho, 13.7.2016 vo veku 
83 rokov,

? Jozef PODOBA z Ostratíc, 
13.7.2016 vo veku 75 rokov,

? Július ZELENÍK z Bystričian, 
15.7.2016 vo veku 89 rokov,
? Anna JEŽOVÁ z Malých 
Krštenian, 15.7.2016 vo veku 
90 rokov,
? Anna KROŠLÁKOVÁ z Parti-
zánskeho, 16.7.2016 vo veku 
74 rokov,
? Oľga BUBLOVÁ z Partizánske-
ho, 17.7.2016 vo veku 71 rokov,

? Emil SIEKLIK z Partizánskeho, 
18.7.2016 vo veku 83 rokov,
? Jozef ONDREAŠ z Parti-
zánskeho, 20.7.2016 vo veku 
85 rokov,

? Božena KMEŤOVÁ z Radobice, 
22.7.2016 vo veku 81 rokov,
? Helena ZIMOVÁ z Partizánske-
ho, 22.7.2016 vo veku 81 rokov,

? Štefan MICHALKA z Brodzian, 
23.7.2016 vo veku 60 rokov,

? Pavol ĎURIŠ zo Skačian, 
24.7.2016 vo veku 91 rokov,

? Rudolf MEKÝŠ z Hradišťa, 
24.7.2016 vo veku 61 rokov,

? Ján VAŠINA z Partizánskeho, 
24.7.2016 vo veku 67 rokov,

? Stanislav BUJNA z Rajčian, 
25.7.2016 vo veku 82 rokov,
? Marta JAMRIŠKOVÁ z Hornej 
Vsi, 25.7.2016 vo veku 83 rokov,

? Vít KLIŽAN zo Skačian, 
26.7.2016 vo veku 79 rokov,
? Mária KOPÁLOVÁ z Veľkých 
Krštenian, 27.7.2016 vo veku 
83 rokov,
? Emília HUDECOVÁ z Veľkých 
Uheriec, 28.7.2016 vo veku 
93 rokov,

? Mária KOSÁČOVÁ z Brodzian, 
30.7.2016 vo veku 82 rokov,
? Štefánia PANIAKOVÁ z Malých 
Krštenian, 30.7.2016 vo veku 
84 rokov.

ČESŤ ICH PAMIATKE!

Srdiečko láskavé prestalo biť,
nebolo lieku, aby mohlo žiť.
Čas plynie, život ide v diaľ,

nám tu zostala veľká bolesť a žiaľ.

Ako Ti z očí žiarila láska 
a dobrota, tak nám budeš 
chýbať do konca života. 

S láskou, bolesťou a úctou sme si 
29. júla 2016 pripomenuli 1. vý-
ročie, čo nás vo veku 20 rokov 
opustil náš najdrahší milovaný 
syn a vnuk, brat

Erik KOTEK 
z Partizánskeho.

S úctou a láskou spomínajú 
mama, brat, babka, krstná. (160586)

Skačany

Predám smrekový tatran. obklad 
3 €, zrubový profil, hranoly aj 
dlážkovicu na podlahy. Tel. 0908 
234 866. (160202)

Predám od 2,70 € tatranský pro-
fil, zrubový obklad, dlážkovicu. 
Tel. 0948 038 516. (160217)

Predám dámsky skladací bicykel. 
Tel. 0918 247 328. (160572)

Kúpite v redakcii
Železnice na hornom Ponitrí 
oslávili 120 rokov. Klub Modrý 
Horizont Topoľčany vydal pri 
tejto príležitosti publikáciu, 
ktorá podrobne približuje 
históriu významnej dopravnej 
tepny na trati Veľké Bielice – 
Prievidza – Nitrianske Pravno 
od jej prvopočiatkov. Kniha je 
bohato ilustrovaná a tí, čo sa 
zaujímajú o výstavbu železnič-
ných tratí, v nej nájdu spoľah-
livý zdroj informácií. Všetkým 
obdivovateľom dopravy po 
koľajniciach ju ponúkame na 
predaj aj v redakcii Tempa za 
cenu 9,50 €. Využite príleži-
tosť, ako sa dostať k jedinečné-
mu súbornému dielu autorov 
Petra Borisa, Jozefa Bosáčka 
a Jozefa Petrinca, fanatikov do 
železníc. 

Inzerujte v TEMPE!
www.novinytempo.sk

prijme pracovníčky 
na pozície v nepretržitej 

prevádzke

OPATROVATEĽKA, 
KUCHÁRKA.

Nástup ihneď, 
platové podmienky dohodou.

Kontakt: irisiv@irisiv.sk, 
0905 344 553, 
0905 900 681.
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Prezident SFZ Ján Kováčik: 
„Na podporu mládežníckeho futbalu 

v amatérskych kluboch pôjde viac ako milión eur”
V posledných týždňoch rozvírila futbalovú hladinu na Slovensku informácia o schvá-
lení členských poplatkov pre členov Slovenského futbalového zväzu (SFZ). Členské 
príspevky sa budú platiť aj v ostatných športových odvetviach, avšak v odlišnej výš-
ke. Povinnosť vyberať od svojich členov členské poplatky pre SFZ vyplýva zo zákona 
č. 440/2015 Z.z. – Zákon o športe – medzi ktorého základnými princípmi je, citujeme: 
„Každý, kto chce na svoju záujmovú činnosť, vykonávanú v rámci občianskeho zdru-
ženia, získať verejné prostriedky zo štátneho rozpočtu, musí preukázať, že aj sám pri-
spieva na túto činnosť formou ročného členského príspevku." Členské poplatky boli 
schválené na Konferencii SFZ s účelom, že ak sa chce SFZ uchádzať o štátnu dotáciu 
z verejných zdrojov, musí byť zdokladovaná členská základňa na základe členských 
príspevkov. SFZ rozhodol o výške poplatkov, ktoré sa vyberú a následne v roku 2017 
budú prerozdelené na mládež, výhradne do amatérskeho futbalu na regionálnej 
a oblastnej úrovni. Vyňatých z dotácie je 48 klubov, ktoré nie sú so štatútom amaté-
ri. Toto je obsahom schváleného nového Zákona o športe, ktorý je v platnosti od 1.1. 
2016 a hovorí o povinnosti platenia členských príspevkov. V tejto súvislosti prezident 
Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik (na foto) odpovedal na otázky, podnety 
a názory tých, ktorí sa o túto problematiku zaujímajú. 

? Kto a  kedy rozhodol o  tom, že SFZ 
bude vyberať členské poplatky? 

„Cieľom uvedeného princípu je, a  to sa týka 
celého slovenského športu, zistiť skutočný 
stav členskej základne jednotlivých športo-
vých zväzov a čo najobjektívnejšie merateľne 
určiť rozdelenie verejných prostriedkov urče-
ných na šport. Je potrebné zdôrazniť, že po-
čet členov do osemnásť rokov, ktorí majú za-
platené členské, je jedným z  najdôležitejších 
parametrov, na základe ktorého sa vypočítava 
príspevok pre každý uznaný šport zo štátne-
ho rozpočtu. 
Predložený návrh vznikol na základe disku-
sie zástupcov amatérskeho i  profesionálne-
ho futbalu a  SFZ ako strešného orgánu fut-
balu na Slovensku. O výške členských poplat-
kov, ako aj o jeho spôsobe rozdelenia, rozho-
dol najvyšší orgán SFZ, ktorým je konferencia, 
na svojom rokovaní 3.6. 2016 v Bratislave. Po-
čas diskusie k tomuto bodu nebola vznesená 
žiadna výhrada voči navrhnutej, a napokon aj 
schválenej výške členských poplatkov, čo po-
tvrdzuje aj zápisnica. Návrh schválilo 79 z 85 

prítomných delegátov, jeden  bol proti, piati 
sa zdržali. Delegáti konferencie za amatérsky 
futbal v regiónoch boli volení na konferenci-
ách ObFZ a RFZ a volili si ich samotné kluby. 
V zmysle stanov právo hlasovať na konferencii 
nemajú prezident, generálny sekretár, členo-
via výkonného výboru, ani zamestnanci SFZ.“

? V  Zákone o  športe nie je uvedená 
výška poplatkov, nemohlo to byť 

symbolické 1 euro, respektíve nemala by 
byť mládež od členských poplatkov oslo-
bodená? 
„Výšku členského považujem za únosnú pre 
všetkých členov SFZ. V prípade mládeže to 
prepočítane na jeden mesiac tvorí 0,25 eur, 
v  prípade hráča 0,5 eur, trénerov a  ďalších 
funkcionárov menej ako 1 euro a v prípade 
klubov, zväzov a  ostatných členov menej 
ako 2 eurá. Čo sa týka oslobodenia mládeže 
od členského, jedným z najdôležitejších kri-
térií, ktoré vstupujú do vzorca na rozdelenie 
prostriedkov z  príslušnej kapitoly štátneho 
rozpočtu, je členská základňa do osemnásť 
rokov. No a tá musí byť "overená" zaplatením 
členského poplatku, a  to v  zmysle Zákona 
o  športe do 30. septembra príslušného ka-
lendárneho roka. Keďže členské má v zmys-
le rozhodnutia konferencie tvoriť významnú 
časť Fondu podpory mládežníckeho futba-
lu, návrhy na symbolické 1 euro respektíve 
1 cent považujem za možno ľúbivé, ale idú-
ce proti samotnej myšlienke trvalej a syste-

matickej podpory mládežníckeho futbalu 
v amatérskych kluboch.“

? Nemyslíte si, že sa takto likvidujú 
malé dedinské kluby, ktoré nemajú 

na zaplatenie členského za svojich hráčov? 
„Členské poplatky nemajú platiť kluby, majú 
si ich platiť hráči. Klub je v tomto prípade, pre 
zjednodušenie celého procesu, iba sprostred-
kovateľom a  overovateľom. Veľmi by som 
chcel zdôrazniť túto skutočnosť, že členský 
poplatok nie je "nákladom" klubu, ale kon-
krétneho hráča, trénera..., ktorý chce pôsobiť 
v súťažiach riadených SFZ, RFZ a ObFZ. Všetky 
takto vyzbierané poplatky sa vrátia späť ama-
térskym klubom na podporu mládežníckeho 
futbalu.“ 

? Čo z  týchto peňazí, vybratých za 
členské, budú mať amatérske 

kluby? 
„Na konferencii 3.6. 2016 som uviedol, že mi-
nimálne 80 % vybraného členského pôjde do 
Fondu rozvoja mládežníckeho futbalu. Na 
septembrovom zasadnutí výkonného výboru 

SFZ navrhnem, aby do neho šlo 100 % vybra-
ného členského. Doň bude plynúť aj minimál-
ne 10 % z výšky príspevku, ktorý dostane SFZ 
na svoju činnosť, čo by pre rok 2017 malo byť 
približne šesťstotisíc eur zo štátneho rozpočtu 
a taktiež podiel z odmeny športovej reprezen-
tácie. Spolu by táto suma celkovo  mala pre-
siahnuť hranicu jedného milióna eur. Tá bude 
v  zmysle rozhodnutia konferencie rozdelená 
medzi amatérske kluby a tieto peniaze sú ur-
čené na podporu mládežníckeho futbalu. Je 
dôležité zdôrazniť, že na rozdelení prostried-
kov z  tohto fondu nebude participovať 48 
klubov, ktoré majú licenciu ÚTM alebo gras-
sroots, a ide o kluby najvyšších súťaží. V praxi 
to znamená, že všetky členské poplatky, kto-
ré sa vyberú v týchto kluboch, budú rozdele-
né medzi amatérske kluby. Taktiež členské po-
platky, ktoré zaplatia rozhodcovia, delegáti, 
tréneri, agenti a aj ďalší funkcionári, pôjdu do 
tohto fondu. Zjednodušene povedané, všet-
ci ľudia, ktorí zaplatia členské v  rámci týchto 
kategórií, budú solidárne prispievať na rozvoj 
mládežníckeho amatérskeho futbalu.“

? Aký je presný vzorec rozdelenia 
týchto prostriedkov, respektíve vie 

si ktorýkoľvek klub vypočítať, koľko peňazí 
by mohol získať? 
„Presným spôsobom rozdelenia prostriedkov 
z  Fondu podpory mládežníckeho futbalu sa 
bude na svojom septembrovom zasadnutí za-
oberať výkonný výbor. Ten pripraví návrh na 
rokovanie konferencie, ktorá o  ňom rozhod-

ne s definitívnou platnosťou. Základom bude 
počet mládežníckych tímov s  určeným poč-
tom hráčov v súťažiach riadených SFZ, RFZ, či 
ObFZ, ktoré sú registrované v ISSF.“ 

? Čo z toho budú mať kluby, ktoré ne-
majú mládež? 

„Hráči a  funkcionári týchto klubov sa budú, 
tak ako už spomínaní rozhodcovia, tréneri, de-
legáti a ďalší, solidárne podieľať na tvorbe fon-
du podpory mládežníckeho futbalu. Aj týmto 
chceme motivovať kluby, aby sa snažili vytvo-
riť si mládežnícke tímy a mali súčasne zaruče-
né ich spolufinancovanie na dlhodobej báze. 
Zároveň, keďže týmto spôsobom sa systémo-
vo vyrieši podpora mládežníckeho amatérske-
ho futbalu, bude na jednotlivých ObFZ a RFZ 
aby sa zamerali aj na tvorbu programov pod-
pory napríklad dospelého futbalu na tých naj-
nižších úrovniach.“ 

? Na čo budú môcť byť použité tie-
to prostriedky? 

„Zjednodušene povedané, na preukázateľné, 
dokladovateľné a overiteľné náklady spojené 

s  mládežníckym futbalom. Keďže súčasťou 
prostriedkov vo Fonde bude aj štátny príspe-
vok, ich použitie musí byť v súlade s tým, na 
čo boli určené a musia byť verejne kontrolo-
vateľné.“ 

? Kedy bude možné s peniazmi vybra-
ných z členského počítať? 

„Keďže alikvotná časť  príspevku zo štátneho 
rozpočtu na rok 2017 by mala byť poukáza-
ná SFZ v prvom štvrťroku, predpokladám, že 
prostriedky z  Fondu rozvoja mládežníckeho 
futbalu, budú k dispozícii v období od 1. apríla 
do 30. júna 2017.“  

? Ak je niekto registrovaný napríklad 
ako hráč, aj ako tréner, koľkokrát 

bude platiť? 
„Každá osoba, bez ohľadu v koľkých rôznych 
kategóriách je registrovaná, platí ročné člen-
ské iba raz. V  tomto "nábehovom" období si 
môže vybrať, ktorá kategória je pre neho vý-
hodnejšia.“ 

? Prečo musí platiť členský poplatok 
klub a aj hráči, nejde o dvojité plate-
nie? 

„Aj klub, aj hráč sú registrovaní v  ISSF samo-
statne, nejde teda o zdvojené členské.“ 

? Slovenská reprezentácia za postup 
a  účinkovanie na majstrovstvách 

Európy 2018 získala jedenásť miliónov eur. 
Nebolo by riešením zaplatiť členské z tých-
to výnosov a  neterorizovať kluby, alebo 

podobne ako po majstrovstvách sveta 
2010, z týchto peňazí nebude mať sloven-
ský amatérsky futbal nič? 
„Platenie "za niekoho" nie je možné a nebolo 
by ani správne. V tejto chvíli neviem povedať 
presné číslo, koľko z  peňazí, ktoré SFZ získa-
lo za postup a  účinkovanie  reprezentácie  na 
majstrovstvách Európy 2016, pôjde do Fondu 
rozvoja mládežníckeho futbalu. Môžem však 
verejne prisľúbiť, že sa nezopakuje situácia 
spred šiestich rokov po majstrovstvách sve-
ta 2010, a že tá suma nebude zanedbateľná.“ 

? V uznesení z rokovania konferencie 
je uvedené, že sa týka roku 2017, 

prečo je potrebné platiť už teraz, respektí-
ve do 30.9. 2016? 
„Chcem spresniť, že členské sa platí na "kla-
sickú" futbalovú sezónu, teda od 1. júla 2016 
do 30. júna 2017, a tak to bude aj v budúcnos-
ti. Termín 30. september je dôležitý z pohľadu 
Zákona o športe. K  tomuto dátumu sme po-
vinní nahlásiť stav členskej základne, predo-
všetkým v kategórii do osemnásť rokov. Tento 
údaj vchádza do vzorca na výpočet dotácií na 
nasledujúci rok  jednotlivých športovým zvä-
zom, pričom musí ísť o členov, ktorí majú za-
platené členské.“ 

? Budú peniaze vyzbierané z členské-
ho presunuté na ObFZ a RFZ, alebo 

si prilepší iba SFZ? 
„Peniaze z  Fondu podpory mládežníckeho 
futbalu budú rozdeľované priamo na amatér-
ske kluby, ktoré majú mládežnícke tímy. Na 
SFZ, RFZ ani ObFZ, obrazne povedané, nezo-
stane ani cent. 

? Hráč sa podľa článku 12 ods 1 RaPP 
SFZ stáva po registrácii v  ISSF čle-

nom SFZ. Základnou otázkou teda je, prečo 
celú agendu okolo členského, generovanie 
poplatkov a fyzický výber členského a do-
kladovanie tohto výberu, realizuje SFZ 
prostredníctvom klubov, a  nie priamo? 
Hráči na tých najnižších ligových úrovniach 
zväčša nie sú členmi svojich klubov, okrem 
toho by ste ušetrili za úpravu ISSF v súvis-
losti s členskými poplatkami a klubom by 
ste nepridali žiadnu povinnosť. 
„Kluby môžu byť prijímateľmi prostriedkov 
z  fondu na podporu mládežníckeho futbalu, 
je teda v  ich záujme aby si hráčov, ktorí zaň 
nastupujú v zápasoch ,postrážili’ a navyše sú 
s  nimi v  bezprostrednom kontakte. Používa-
me ten istý model ako pri distribúcii regis-
tračných kariet, ktorý sa osvedčil. Pôvodne sa 
uvažovalo o tom, že by si každý člen SFZ svo-
je členské platil sám, ale po analýze nákladov 
s tým spojených, ako aj po pripomienkach de-
legátov konferencie sme sa rozhodli pre za-
užívaný systém klubových zberných mesač-
ných faktúr. Pre SFZ nevznikli žiadne dodatoč-
né náklady.“ 

? Ktorý klub platí v  ISSF členské za 
hráča po realizácii prestupu s obme-

dzením? 
„Vygenerované členské bude tomu klubu, 
u ktorého sa hráč objaví po prvýkrát na súpis-
ke k  majstrovskému zápasu. Pripomínam, že 
členské nie je nákladom klubu, ale hráča. Klub 
je povinný dokladovať, že ním zaplatené člen-
ské od hráča naozaj vybral.“

„Ešte raz ďakujem za všetky emaily, otázky 
a  podnety. Na všetky, aj tie, na ktoré ste ne-
našli odozvu,  budeme reagovať, odpovedať 
a vysvetľovať. Naďalej môžete využívať email 
clenske futbalsfz.sk. Uvedomujem si, že ide 
o  svojím spôsobom výnimočný projekt, kto-
rý sa v rámci SFZ týka naozaj každého. A pre-
to je v  záujme nás všetkých a  SFZ ako streš-
ného orgánu predovšetkým, aby všetci dostali 
čo najpresnejšie a najkomplexnejšie informá-
cie. Som presvedčený, že po všetkých ťažkos-
tiach v tomto "nábehovom" období sa podob-
ne, ako sa to stalo v prípade ISSF, ukáže prínos 
zavedenia členského a s tým spojená zásadná 
zmena spolufinancovania mládežníckeho fut-
balu v amatérskych kluboch,“ dodal prezident 
SFZ Ján Kováčik.
 Upravil: mp, zdroj: sfz 
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FUTBAL-MUŽI (SLOVNAFT CUP – 2. KOLO) 
10.8. o 17. h: Slovan Šimonovany – Šurany.

FUTBAL-MUŽI (IV. LIGA) 13.8. o 17. h: Tempo 
Partizánske – Slovan Šimonovany.
(V. LIGA) 13.8. o  17. h: OFK Bošany – Ladce, 
14.8. o 17. h: Tatran Uhrovec – Zemianske Kos-
toľany.
(VI. LIGA – MO PD) 13.8. o 17. h: Dežerice – 
Dolné Vestenice, 14.8. o 11. h: Veľké Bielice – 
Nitrianske Pravno, 14.8. o 17. h: Malá Hradná 
– Rudnianska Lehota.                  
(VII. LIGA – I. TRIEDA) 13.8. o 17. h: Pravoti-
ce – Krásna Ves, Nedanovce – Biskupice, 14.8. 
o  17. h: Chynorany – Slatina nad Bebravou, 
Dvorec – Veľký Klíž (UT v Bánovciach n/B.), Pe-
čeňany – Ostratice, Žabokreky nad Nitrou – 
Dolné Naštice, Miezgovce – Podlužany.                            

(VIII. LIGA – II. TRIEDA MO BN) 13.8. o 17. h: 
Haláčovce-Otrhánky – Kšinná, Žitná-Radiša – 
Ruskovce, Rybany – Brezolupy, 14.8. o  11. h: 
Zlatníky – Veľké Držkovce, 14.8. o 17. h: Prusy 
– Horné Naštice, Veľké Hoste – Šišov.                                
                            
FUTBAL-DORAST (III. LIGA) 13.8. o  10. 
a  12.30 h: Spartak Bánovce nad Bebravou – 
Brvnište, 14.8. o  10. a  12.30 h: Tempo Parti-
zánske – Jaslovské Bohunice.
(VI. LIGA – MO PD) 13.8. o 14. h: Veľké Bielice 
– Chrenovec-Brusno, 13.8. o 15. h: Žabokreky 
nad Nitrou – Skačany, 14.8. o 10. h: Šimonova-
ny – Dolné Naštice, 14.8. o 14.30 h: Uhrovec – 
Nitrianske Pravno                   
                                            
FUTBAL-ŽIACI (II. LIGA) 14.8. o  10. a  12. h: 
Spartak Bánovce nad Bebravou – Komárno.

KAM ZA ŠPORTOM

Schválené členské príspevky: kluby 20 €, hráči do 18 rokov 3 €, hráči dospelí 6 €, tréneri 10 €, delegáti stretnutí 10 €, delegáti pozoro-
vatelia 10 €, rozhodcovia 10 €, funkcionári SFZ 10 €, sprostredkovatelia 10 €, ostatní riadni a pridružení členovia 20 €.

FUTBALOVÁ MLÁDEŽ
DORAST

VI. LIGA – MO PRIEVIDZA
 1. KOLO: Družstevník Dolné Naštice – 
FK Veľké Bielice 4:2 (0:1), góly: 63. P. Jáno-
šík, 73. a 85. L. Dzúrik, 88. B. Kurtulík – 13. 
A. Rutkovský, 65. M. Nižňanský. DRUŽSTEV-
NÍK: S. Lahký – R. Sokolík, Libor Dzúrik, M. 
Bôrik (60. P. Jánošík), J. Paška, R. Kasala, B. 
Kurtulík, S. Poništ (46. M. Broniš), A. Murko, 
A. Kramár, M. Fabián, tréner: Ľ. Halás. FK: J. 
Ďureje – J. Štrpka, D. Niko, S. Benkovský, D. 
Zajac, M. Nižňanský, E. Benzír, A. Rutkovský, 
S. Šmatlák, K. Beňuška, S. Hunka, tréner: B. 
Mlatec. FK TJ Skačany – Slovan Šimono-
vany – odložené na 1.9. o 16. h. NŽ Veľké 
Uherce – Lehota p/Vt. 0:9 (0:5), góly: 13., 
36., 41. a 90. (11 m) M. Cebo, 18. M. Vida, 40. 
P. Sedlák, 52. A. Fábera, 63. A. Gažúr (11 m), 
71. D. Lauš, v Oslanoch. NŽ: K. Ondráška – 
P. Franc, R. Ondruška, M. Obert (45. M. Ka-
rak), L. Matušík, J. Klimant, L. Králik, Matúš 
Vlčko (45. J. Duchoň), P. Švec, D. Frič, R. Hou-
dek, tréner: J. Šorec. Čereňany – TJ AC Ža-
bokreky nad Nitrou – nehralo sa (hostia 
nepricestovali). Chrenovec-Brusno – Tat-
ran Uhrovec – odložené na 16.8. o  17. h. 
Nitrianske Pravno – Sebedražie 9:1 (3:0), 
20. a 90. J. Balčirák, 30. T. Baláž, 43. B. Polev-
ka, 49. a 61. T. Baláž, 64. A. Áč, 76. M. Bačík, 
79. R. Šnirc – 87. M. Staňo. Pravenec – Prie-
vidza & Handlová B 7:1 (4:0), 8., 33., 38., 
78. a 82. R. Rendek, 20. vlastný K. Santa, 71. 
D. Krč – 54. L. Záruba.

STARŠÍ ŽIACI
II. LIGA ZÁPAD

 1. KOLO: Tempo Partizánske – Skalica 
2:4 (0:2), góly: 54. a 70. A. Kováčik – 2. F. Bo-
rúfka, 10. L. Petrúfka, 58. R. Zelenka, 67. D. 
Gajdúšek. TEMPO: M. Bodocký – T. Urban, P. 
Bezák, F. Cviko, O. Gajdoš, T. Svitok, A. Ková-

čik, Š. Beňo (65. P. Gubov), P. Valigura (58. T. 
Knápek), M. Mulina, J. Repa, tréner: V. Svi-
tok st.. Hlohovec – Spartak Bánovce n/B. 
3:2 (2:1), góly: 5. A. Gálik, 32. B. Spáčil, 60. 
M. Karaba – 33. E. Divéky, 39. P. Rédeky (11 
m). SPARTAK: P. Guniš – A. Zdychavský (70. 
M. Krchlík), L. Krištof, P. Sluka (64. S. M. Ja-
kub), D. Tretinár, N. Laššo, P. Rédeky, E. Di-
véky (70. J. Žikla), A. Fraňo, A. Lagin (62. J. 
Kyselica), M. Záfer, tréner: Pavol Kováč. Tre-
batice – Sereď 0:1 (0:1). Komárno – Gab-
číkovo – odložené na 10.8. Topoľčany – 
Považská Bystrica 2:3 (2:3). Nové Zámky 
– Dubnica n/V. 7:0 (3:0). ČFK Nitra – Lo-
komotíva Trnava  – odložené na 17.8. Ga-
lanta – Piešťany 4:0 (2:0). Šaľa – AS Tren-
čín B 1:5 (0:2).                          

MLADŠÍ ŽIACI 
II. LIGA ZÁPAD

 1. KOLO: Tempo Partizánske – Skalica 
3:6 (3:3), góly: 6. a 12. V. Karásek, 22. L. Mi-
chalák – 2. F. Kajánek, 8. a 42. L. Žák, 9. a 34. 
S. Kos, 38. P. Škrovánek. TEMPO: T. Bajcsi – Š. 
Ištván, M. Peška, M. Dobiš, R. Dolný, Michal 
Petreje, M. Čavoj, V. Karásek, D. Kollár, P. Pro-
chádzka, T. Tula, S. Kováč, T. Dufek, M. Šoóš, 
L. Michalák, tréner: S. Sedláček. Hlohovec – 
Spartak Bánovce n/B. 1:4 (0:2), góly: 57. 
L. Pastorek – 5., 26. a 44. I. Markovič, 36. A. 
Horník. SPARTAK: A. Kováčik – L. Cidorík, D. 
Cidorík, A. Kittler, Matúš Martiška, M. Socho-
ra, A. Horník, Š. Klačko, S. A. Škerdová, M. Ra-
gan, D. Zdychavský, I. Markovič, R. Bezák, A. 
Žatko, tréner: M. Halavin. Trebatice – Sereď 
10:1 (6:0). Komárno – Gabčíkovo – odlo-
žené na 10.8. Topoľčany – Považská Bys-
trica 0:2 (0:1). Nové Zámky – Dubnica 
n/V. 4:3 (2:2). ČFK Nitra – Lokomotíva Tr-
nava  – odložené na 17.8. Galanta – Piešťa-
ny 3:0 (0:0). Šaľa – AS Trenčín B 0:8 (0:2).

Uplynulý týždeň sa na Mestskom hokejovom štadióne v Partizánskom rozkrútili súboje nového súťaž-
ného ročníka 2016/2017 v Amatérskych hokejových ligách. V I. AHL lige sa predstaví opäť sedmička 
tímov aj s obhajcom titulu Ice Boys Prievidza. V lige už nefiguruje Raptors Partizánske, naopak nováči-
kom súťaže je družstvo Prvý Topoľčany. Družstvá odohrajú základnú časť ligy dvojkolovo každý s kaž-
dým, prvé dve postúpia priamo do semifinále, nasledujúce štyri v poradí budú bojovať o postup v play 
off na dva víťazné zápasy podľa kľúča 3. – 6. a 4. – 5.. Pre siedmy tím v poradí po základnej časti sezóna 
končí. V II. AHL lige bude o postup medzi najlepšiu osmičku do play off bojovať dvanásť kolektívov, vrá-
tane obhajcu trofeje EKO Nitrianske Sučany. V III. AHL lige sa o play off, kam postúpi rovnako najlepších 
osem celkov, pobije na ľade taktiež dvanásť družstiev. Nováčikmi súťaže sú Corgoni Nitra a Kamenta 
Bošanty. Základná časť sa v oboch nižších súťažiach bude hrať dvojkolovo. Víťaz III. ligy si s posledným 
tímom II. ligy zahrajú baráž o postup, respektíve zotrvanie v súťaži.

I. AHL LIGA
 VÝSLEDKY: Ice Boys Prievidza – Prvý Topoľ-
čany 8:4 (1:1, 2:1, 5:2), 14. R. Melichar, 19., 31., 
35. a 38. R. Pánis, 27. J. Hrbáček, 36. J. Mäsiar, 36. 
M. Sidor – 6. J. Gabriš, 19. a 42. P. Višňovský, 39. Pa-
luš. Drivers Partizánske – ECS Partizánske 4:0 
(1:0, 2:0, 1:0), 3. Martin Buček (L. Ševčík), 17. Mar-
tin Buček (P. Buček, L. Ševčík), 21. P. Buček (Martin 
Buček), 31. Martin Buček (L. Ševčík). Red Wings 
Bánovce n/B. – Baťovka Partizánske 10:4 (1:1, 
3:2, 6:1), 1. a 32. M. Vyletelka, 16. a 38. Ľ. Goga, 
19. a 22. P. Janáč, 40. P. Apolen, 41. a 45. T. Valach, 
42. R. Rajnoha – 14. J. Čuperka, 25. A 27. A. Sto-
lár, 36. P. Košela. Scorpions Topoľčany – voľno.

 Program – 8.8. o 19.45 h: Ice Boys Prievidza 
– Drivers Partizánske, 9.8. o  19.45 h: Red Win-
gs Bánovce n/B. – Scorpions Topoľčany, 13.8. 
o 18.30 h: Drivers Partizánske – Prvý Topoľčany, 
o 20. h: Baťovka Partizánske – Ice Boys Prievidza, 
14.8. o 18.30 h: Scorpions Topoľčany – ECS Par-
tizánske, o 20 h: Ice Boys Prievidza – Red Wings 
Bánovce n/B..

II. AHL LIGA
 VÝSLEDKY: Warriors Topoľčany – LKC Rudno 
3:4 (1:2, 1:2, 1:0), 14. a 23. M. Daňo, 31. J. Ko-
scekník – 8. a 18. M. Krajči, 14. M. Pažický, 17. V. 
Píš Vlado. Spartak Dolné Vestenice – TPS To-
poľčany 4:4 (1:1, 1:0, 2:3), 11. J. Ďureje st. (S. 
Husár, P. Apolen), 27. Jozef Magušin st., 35. S. 
Husár (D. Beták, Ľ. Beduš), 38. J. Ďureje st. – 10. 
L. Matejovič, 43. M. Barat, 44. a 44:51 B. Mihok. 
Steiger 1473 Prievidza – EKO Nitrianske Suča-
ny 3:5 (3:1, 0:2, 0:2), 5., 12. a 13. Š. Havloň – 3. 
a 28. P. Arguisy, 30. M. Gerdenich, 40. a 42. R. Škr-
teľ. Dynamo Bystričany – Rupas Prievidza 2:6 
(0:0, 2:2, 0:4), 20. V. Duchovič, 23. Radim Šebes-
ta – 29. a 39. T. Pasovský, 30. J. Libom, 31. P. Kucka, 
38. a 44. M. Greschner. Blue Devils Žabokreky 
n/N. – Krídla Sovietov Bánovce n/B. 2:10 (1:2, 
0:2, 1:6), 4. A. Stolár (M. Toma, I. Chrenko), 44. Š. 
Žák (J. Pilát) – 11. a 27. P. Ďurech, 14. Š. Bežo (M. 

Gešnábel), 22. M. Sabo (J. Floro), 31. P. Ďurech (J. 
Floro, M. Sabo), 33. T. Sirotný, 43., 44:13 a 44.21 J. 
Floro (P. Ďurech), 44:50 M. Sabo (P. Ďurech). Ran-
gers Topoľčany – Skýcov 1:4 (0:2, 1:1, 0:1), 26. 
Z. Bajtala – 3. M. Matejov, 11. a 28. Ľ. Dávid, 38. 
I. Matejov.

 Program – 10.8. o 19.45 h: Krídla Sovietov Bá-
novce n/B. – Warriors Topoľčany, 11.8. o 19.45 h: 
EKO Nitrianske Sučany – LKC Rudno, 12.8. o 20 
h: Dynamo Bystričany – Skýcov, 13.8. o  15.30 
h: Steiger 1473 Prievidza – TPS Topoľčany, 14.8. 
o  14. h: Blue Devils Žabokreky n/N. – Rangers 
Topoľčany, o  15.30 h: Spartak Dolné Vestenice 
– Rupas Prievidza,

III. AHL LIGA
 VÝSLEDKY: Nadlice – Lokomotív Partizán-
ske 4:5 (0:3, 4:2, 0:0), 20. S. Kasala (Juraj Ada-
movič), 22. S. Kasala (P. Dubravický), 24. S. Kasala 
(D. Janoušek), 28. V. Masarik (R. Krivosucký) – 1. 
I. Magnusek, 3. D. Varga, 12. a 26. Pavol Kollár (P. 
Horňák), 18. Pavol Kollár. Stars Topoľčany – Ice 
Bears Nitra 1:9 (0:6, 1:2, 0:1), 30. M. Španko – 4. 
a 31. S. Sládek, 8. a 10. L. Ševčík, 10. a 14. P. Ziman 
14. a 18. M. Šimon, 28. R. Pilný. Tornádo Parti-
zánske – Corgoni Nitra 4:7 (1:1, 0:3, 3:3), 7. B. 
Gašparík (Miroslav Novotný), 31. A. Žuchovský, 
33. P. Hatala (Miroslav Novotný, A. Žuchovský), 
39. Miroslav Novotný (A. Žuchovský) – 13. A. An-
drášik, 21. A 44:49 Ľ. Bene, 24. a 10. B. Banás, 27. 
M. Lenčeš, 34. R. Zaujec. Rangers Topoľčany B 
– Lokomotív Partizánske 5:3 (2:2, 1:0, 2:1), 6. 
a 14. K. Staňo, 28. Š. Madej, 40. M. Babulic, 44:46 
F. Mokoš – 3. D. Varga (Pavol Kollár), 13. Pavol Kol-
lár (M. Madzia), 44:39 D. Varga.

 Program – 12.8. o 18.30 h: TOHC Tovarníky 
– Nadlice, 13.8. o 17. h: Sharks Topoľčany – Tor-
nádo Partizánske, 14.8. o 11. h: Lokomotív Par-
tizánske – Corgoni Nitra, o 12.30 h: Kamenta Bo-
šany – Dolné Vestenice, o 17. h: Ice Bears Nitra 
– Rangers Topoľčany B. (mp, až, ms)
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? Vráťme sa ešte k jarnej časti uplynulého ročníka. Ako znie vaše 
hodnotenie účinkovania družstva v tejto pasáži súťaže? 

„Cieľ udržať sa v súťaži, ktorý sme si stanovili, sa nám podarilo na-
plniť. Okrem toho sme sa snažili zatraktívniť herný prejav. Chalani 
sa počas sezóny sústredili na výkony, v kabíne vládla výborná at-
mosféra! Máme mladé mužstvo, ktoré má potenciál sa zlepšovať.“ 

? Čo ste povedali hráčom po skončení uplynulej sezóny?
„Hráčom som, samozrejme, poďakoval. A  keďže let-

ná prestávka je veľmi krátka, odporučil som im, aby si dob-
re oddýchli.“

? Čím si vysvetľujete skutočnosť, že družstvo pod vaším vede-
ním dokázalo odohrať viac než vyrovnanú partiu a  brať 

body popredným celkom ligy, kým so súpermi z druhej polovice 
tabuľky sa trápilo?

„V  stretnutiach s  tabuľkovo lepšie postavenými mužstvami, ktoré 
hrali viac otvorenú hru, sme sa dostávali do šancí a boli sme možno 
viac namotivovaní vyhrať. Pri súperoch, ktorí hrali väčšinu zápasu 
defenzívne, je ťažšie sa dostať do šancí a presadiť sa. Gólových prí-
ležitostí sme napriek tomu mali v každom zápase dostatok, no ve-
ľakrát sme ich nedokázali premeniť. A to sa nám v závere zápasov 
zopár ráz vypomstilo.“ 

? V tabuľke domácich zápasov vám patrila až štrnásta priečka 
s bilanciou 15 6 4 5 30:31 22, čiže pravidlo „môj dom – môj 

hrad“, v  prípade Tempa neplatilo... Aj tu je pravdepodobne ešte 
priestor na posun v nasledujúcej sezóne. Ako to vidíte vy? 
„Súhlasím, hneď po mojom prebratí mužstva v  štrnástom kole 
sme videli priestor na posun a domáca bilancia sa začala postup-
ne zlepšovať. Dovolím si tvrdiť, že deväť domácich súťažných 
stretnutí pod mojím vedením s bilanciou štyroch víťazstiev, šty-

roch remíz a jednej prehry s gólovým skóre dvadsať ku štrnásť 
je toho dôkazom. Samozrejme, stále je priestor na zlepšovanie 
a  neustále hľadáme slabiny, ktorých odstránenie nás posunie 
k ešte lepším výsledkom nielen v domácom prostredí.“

? Jednou z herných činností jednotlivca, ktorá bola tŕňom v päte 
družstva, bola koncovka. Myslíte si, že návratom skúseného 

“univerzála“ Tomáša Oberta a rýchlonohého Maroša Kučerku by mohlo 
prísť k jej vylepšeniu? Navyše, s trojicou Štefan Kučera, Sebastián Slivka 
a Maroš Kučerka, sa črtá jeden z najrýchlejších útokov v lige...
„Budem sa tomu tešiť, ak by to tak bolo. Určite využijeme ich po-
tenciál naplno. Som rád, že sa Tomáš Obert po vážnom zranení 
achilovky vrátil tak rýchlo do mužstva a už od začiatku prípravy 
s nami naplno trénuje. Je to skúsený hráč, akých v našom muž-
stve nie je veľa. Po ročnej pauze sa do tréningového procesu za-
pojil Maroš Kučerka, ktorý sa postupne dostáva do tempa. Je to 
rýchly a priebojný futbalista.“ 

? Na jednej strane vás určite potešil aj návrat zranenej dvojice 
obrancov Tomáša Jambora a Tomáša Bohuša, no na druhej 

strane vás zarmútili zranenia Sebastiána Slivku, Martina Gašparíka, 
Bohuša Nového, Ernesta Blaha a Martina Pinďuru, rovnako ako od-
chody niektorých hráčov. Podľa vás, ako sa zmenil pomer síl družstva 
oproti jarnej časti?
„Teším sa z toho, že sú obaja späť. V jarnej časti sme mali naozaj 
veľkú smolu na zranenia a “maródov“ každým zápasom pribúda-
lo. Dúfam, že je to už za nami. Dvojica Slivka a Nový naplno trénu-
je, Blaha ešte obmedzuje zranený členok, rovnako členok dlhodo-
bo trápi Pinďuru, kým Gašparík absolvoval operáciu prsta a bude 
sedem týždňov chýbať. Posty sa teda nejako rapídne nezmenia, 
budú, až na malé zmeny, obsadené tými istými hráčmi. Vytvárajú 
sa nám ale aj iné možnosti v rozostavení, keďže niektorých hráčov 
môžeme použiť na rôznych miestach v zostave.“ 

? Tempo bolo v uplynulých dvoch rokoch odsúdené do bo-
jov o záchranu hlavne kvôli nevydarenej jesennej časti. Cieľ 

družstva pre prvú polovicu ligy je aj z toho pohľadu asi jasný, získať 
čo najviac bodov. Aký máte recept? 
„Recept? Poctivo odohratá každá minúta každým jedným 
hráčom. Chlapci sa musia odovzdať pre mužstvo, byť jeden 
tím! Pôjdeme od zápasu k zápasu, budeme sa snažiť získavať 
čo najviac bodov a od začiatku sa tak šplhať vyššie v tabuľke.“

? Pred príchodom do štvrtoligového Partizánskeho ste viedli 
mužov Klátovej Novej Vsi v druhej okresnej triede. Keď sa 

s odstupom času spätne obzriete, bol to pre vás veľký skok?
„Samozrejme, je to rozdiel. V kvalite podávaných výkonov, 
tréningoch, podmienkach... Prišiel som do štvrtej ligy ako 
asistent trénera, mal som možnosť spolupracovať s dvoma 
skúsenými trénermi, od ktorých som načerpal veľa poznat-
kov, čo mi pomohlo v ďalšom trénovaní. Ale na každej úrov-
ni je hlavným pilierom k úspechu najmä poctivá práca, mo-
tivácia a chuť víťaziť, a k tomuto chcem chlapcov viesť. Je to 
najmä o komunikácii medzi trénerom a hráčmi a neustálom 
hľadaní čo najlepších možností pre dosiahnutie spoločného 
cieľa.“ mp

Káder FK Tempo Partizánske 
pre jesennú časť súťažného ročníka 2016/2017 

Brankári Miroslav Zdychavský, Martin Gašparík, Tomáš Bla-
ho, obrancovia Tomáš Jambor, Tomáš Bohuš, Alexander Do-
biaš, Jozef Kompas, Andrej Nižňanský, Bohumil Nový, Ser-
gej Sedláček, Ľuboš Preťo, záložníci Daniel Benca, Ernest 
Blaho, Peter Křapka, Martin Pinďura, Adrián Vavro, Mário 
Mano a útočníci Štefan Kučera, Tomáš Obert, Martin Repa, 
Maroš Kučerka a Sebastián Slivka.

Štvrtoligoví futbalisti FK Tempo Partizánske vstupujú do nového sú-
ťažného ročníka 2016/2017 s  pozmeneným kádrom. Ten obohatili 
návraty uzdravenej dvojice obrancov Tomáša Jambora a Tomáša Bo-
huša a taktiež ortuťovitého útočníka Maroša Kučerku, ktorý naskočí 
do futbalového kolotoča po ročnej pauze. Mladý ambiciózny tréner 
Miroslav Maťaše môže počítať aj s trojicou mladíkov z domácej liah-
ne Máriom Manom, Tomášom Blahom a Ľubošom Preťom, ktorý na-
ostro okúsil atmosféru zápasov mužskej kategórie už na jar. Zrane-
nia sužovali Sebastiána Slivku, Bohuša Nového, Ernesta Blaha, Martina Pinďuru i branká-
ra Martina Gašparíka, ktorý z tejto štvorice vychádza ako najdlhšie pauzujúci. A dres Tem-
pa vyzliekli Matúš Pastírik, ktorý prestúpil do OFK Nedanovce a ďalej Daniel Buričan, Ján 
Zentko (obaja hosťovanie v FK Veľké Bielice), Marcel Prokop, Martin Pinďura a Marek Mol-
csan. Funkcionári FK Tempo mali záujem o dvojicu hráčov FC ViOn Zlaté Moravce–Vráble 
Dominika Studeného a Patrika Zaťka, no nakoniec z ich angažovania zišlo. Pred úvodným 
hvizdom nového futbalového ročníka odpovedal na naše otázky tréner prvého tímu FK 
Tempo Miroslav Maťaše (na foto).

IV. LIGA SEVEROZÁPAD
ŠIMONOVANY – PREČÍN 1:0 (1:0)

Domáci mali raketový vstup do zápasu, keď už v 2. min nachytal lišiackym spôsobom brankára hostí 
Rybanský, ktorý nenápadnou strelou z tridsiatich metrov trafil ľavý horný roh. Domácich gól posmelil, 
boli to oni, ktorí udávali tempo hry. Dokázali si vypracovať aj viacero šancí, no ani jedna z kopačiek Bar-
tu, Jakubíka, Rybanského či Kodaja neskončila gólom. Aj hostia mali v prvom polčase dve dobré prí-
ležitosti, no po presných centroch Hudek hlavou dvakrát minul domácu bránku. Aj v druhom polčase 
držali opraty stretnutia vo svojich rukách domáci a hoci si opäť vypracovali niekoľko dobrých šancí, ne-
dokázali už navýšiť svoje vedenie. Najväčšiu príležitosť mal v 80. min po Sobotovej prihrávke Rybanský, 
sieť však nerozvlnil, a tak sa zápas skončil najtesnejším víťazstvom Slovana.
 GÓL: 2. Rybanský.  ŽK: 63. Barta, 88. Varga – 58. Pauer, 62. Hudek, 63. Hedera.  ROZHODO-
VALI: Šmátrala – Bogár a Jeremias –  250 divákov.  SLOVAN: J. Gramblička – D. Oravec, Miroslav 
Oršula, J. Žiak ml., L. Varga, M. Barta (84. R. Rusňák), Patrik Chrenko, P. Jakubík (60. T. Laurinec), 
P. Rybanský, R. Halás, D. Kodaj (51. M. Sobota), tréner: J. Žiak st.  PARTIZÁN: Miščík – Boško, Ľ. 
Gajdošík, Pauer, Vrábel, Škrabák, Vojtek, Hedera (72. Kaprálik), Hudek, Kmošena (46. Michalec), 
Blaško, tréner: J. Kútny.  Peter Letavay

 BÁNOVCE N/B. – MYJAVA B 2:0 (1:0)
V úvodných dvadsiatich minútach prvého jesenného kola sa hral ukážkový futbal. Domáci sa snažili 
hrať aktívne smerom dopredu, no hra sa odvíjala prevažne v strede ihriska. V 20. min po diskutabilnom 
faule na domáceho Marka v pokutovom území hostí sa penalta nepískala. Domácich tento moment 
nakopol a v 32. min po peknej akcii Jambora so Svatíkom dorazil z päťky loptu do siete Kosiba. Viac 
šancí v prvom polčase však diváci nevideli. V druhom dejstve pokračovali Bánovčania v tlaku a v 51. 
min po individuálnej akcii zvýšil Mrocek na 2:0. Následne Ondráš nastrelili brvno a Marka v tutovke 
vychytal Koníček. V druhom polčase sa už hral solídny futbal, v ktorom Bánovčania potvrdili tie najvyš-
šie ambície. Rezerva Myjavy výkonom potešila a zároveň naznačila, že ako nováčik bude pre každého 
nepríjemným súperom.
 GÓLY: 32. Kosiba, 51. Mrocek.  ŽK: 4. Szabó – 60. Flamík.  ROZHODOVALI: Husár – Kotrec a T. 
Birkus – 200 divákov.  SPARTAK: Ľ. Bohunský ml. – M. Ondráš, Roland Szabó, R. Škultéty,  Miro-
slav Marko (70. R. Oravec), R. Mrocek, V. Gajdošík, L. Jambor, J. Kosiba (77. T. Olej), M. Svatík, Mar-
tin Líška (87. M. Borcha), tréner: M. Slovák.  SPARTAK: Koníček – Pecha, Egri, Flamík, Peter Sivák, 
Toman, Pavol Sivák (46. Kubica), Abrahám, Oríšek, Horeš, L. Bruško, tréner: V. Stančík. mk

DOMANIŽA – PARTIZÁNSKE 5:2 (3:1) 
Hostia mali vydarený vstup do stretnutia, keď už v  druhej minúte sa ujali vedenia. Na Bencov roh 
k prvej tyči si nabehol Obert a hlavou poslal loptu do siete. Následne sa hra odvíjala prevažne medzi 
šestnástkami, až prišla 31. min a s ňou aj vyrovnávajúci gól. Po pravej strane rozbehol akciu Ján Kardoš, 
ktorý vnikol do šestnástky a po jeho spätnej prihrávke Sádecký zasúval loptu do poloodkrytej bránky. 
Ubehli tri minúty a Sádecký poslal domácich do vedenia, keď zo sedemnástich metrov technickou stre-
lou zo sedemnástich metrov trafil pravý horný roh bránky Tempa. Bežala posledná minúta prvého pol-
času, keď Sádecký zachytil Bohušov odkop a svoj nájazd zakončil povedľa Zdychavského. V 53. min mal 
zníženie na svojej kopačke Kučera, ktorý po zasekávačkach poukladal na trávnik v šestnástke hostí tro-
jicu obrancov Patizána, no z piatich metrov napálil loptu do brvna. V 62. min sa vyznamenal Kubiš, kto-
rý robinzonádou vyškariabol z pravého vinkľa Kučerkovu utešenú strelu z dvadsiatich metrov. O dve 
minúty Sedláček presnou prihrávkou uvoľnil v pokutovom území hostí Kučerku, ktorý však z desiatich 
metrov zakončil mimo žrdí. A tak sa v 75. min radovali znovu domáci, keď kto iný, než Sádecký v strede 
ihriska vypichol loptu Sedláčkovi a z úniku zvýšil na 4:1. V 84. min Benca z trestného kopu poslal loptu 
od pravej tyče za Kubišov chrbát, no posledné slovo mali domáci. V 88. min Petrík vnikol do veľkého 
vápna, zoči-voči Zdychavskému nezával a stanovil divoké skóre na 5:2.
 GÓLY: 31., 34., 45. a 75, Sádecký, 88. Petrík – 2. Obert, 84. Benca.  ŽK: 86. Nižňanský.  ROZ-
HODOVALI: Haršány – Pavlovič a S. Krivošík – 150 divákov.  PARTIZÁN: Kubiš – Braciník, Svobo-
da, Šterdas, Augustín (79. P. Kardoš), Košút, Miroslav Kvaššay, J. Kardoš (42. Michal Petrík), K. Sá-
decký, Valjent (60. Lednický), Rybár, tréner: M. Svoboda.  TEMPO: M. Zdychavský – J. Kompas, 
T. Jambor (32. S. Sedláček), T. Bohuš, B. Nový (80. M. Mano), A. Nižňanský, P. Křapka, D. Benca, S. 
Slivka, T. Obert (22. M. Kučerka), Š. Kučera, tréner: M. Maťaše.  rď

 ZOSTÁVAJÚCE VÝSLEDKY 1. KOLA: Trenčian-
ske Teplice – Jaslovské Bohunice 0:0. Tren-
čianske Stankovce – Nová Dubnica 0:0. Borči-
ce – Hlohovec 4:0 (3:0), 7. M. Zuziak, 11. a 85. L. 
Mravec, 27. J. Novák (11 m). Častkovce – Malže-
nice 3:0 (1:0), 21. Ch. A. Sarr, 61. Marek Adamec, 
66. L. Vlado. V 16. min domáci Martin Madro ne-
nepremenil pokutový kop. Vrbové – Boleráz 2:1 
(0:1), 67. E. Spál, 75. T. Andrísek – 15. Ľ. Železník.

 PROGRAM 2. KOLA – 13.8. o 17. h: Tempo 
Partizánske – Slovan Šimonovany (Mlin-
kovics, Volf, R. Farkaš), Jaslovské Bohunice 
– Myjava B, 14.8. o  17. h: Boleráz – Spar-
tak Bánovce n/B. (Otrubčák, Černek, Obe-
da), Malženice – Vrbové, Prečín – Častkovce, 
Hlohovec – Domaniža, Nová Dubnica – Bor-
čice, Trenčianske Teplice – Trenčianske Stan-
kovce.

V. LIGA SEVER
VEĽKÉ UHERCE – TRENČIANSKA TURNÁ 4:1 (2:0)

Domáci hneď z prvej akcie vsietili svoj úvodný gól novej súťažnej sezóny. V 3. min po Petrášovej prihrávke 
vnikol do šestnástky hostí Cíger a z jeho spätnej prihrávky Kováč z desiatich metrov poslal loptu s prispe-
ním ľavej tyče do siete. V 13. min sa lopta po osi Pekár – Cíger dostala ku Kováčovi, ktorého strelu z hranice 
šestnástky k ľavej žrdi Chochlík zneškodnil. V 24. min pohrozili aj hostia, keď prízemný krížny pokus Pat-
rika Chorváta z pätnástich metrov putoval vedľa pravej žrde. V 33. min Kundala vyzval do šprintu Preťa, 
ktorý poslal center do veľkého vápna, do vzduchu sa zavesil Kováč a hlavou zvýšil na 2:0. V 57. min sa doč-
kali gólovej radosti aj hostia, keď Patrik Chorvát tentoraz namieril presne. V 62. min Kováčovu strelu stlnil 
Bečka, chrbtom k bránke otočený Petráš pohotovo vystrihol nožničky, no jeho pokus zo šiestich metrov 

minul bránku hostí. Tí dali o sebe vedieť v 65. min, no Hasenovičovu strelu z vnútra šestnástky Bohuš na 
dvakrát skrotil. O dve minúty Kundala po pravej strane vysunul Pekára, ten posunul loptu k Petrášovi, kto-
rý z dvanástich metrov zvýšil na 3:1. V poslednej minúte prikrášlil domáce víťazstvo Kováč, ktorý sa pohral 
s dvojicou súperových hráčov a povedľa Chochlíka podčiarkol skóre na 4:1.  
 GÓLY: 3. a 33. R. Kováč, 67. Petráš, 90. Cíger – 57. P. Chorvát.  ŽK: 72. Michal Kováč.  ROZHO-
DOVALI: Blažek – Patka a Petránek – 150 divákov.  NOVÝ ŽIVOT: J. Bohuš – M. Pekár, M. Štálnik, 
Ľ. Valter, M. Cíger, Marián Belianský, Peter Petráš (87. A. Jašík), T. Škoda, D. Gaži (67. M. Ducho-
vič), J. Kundala, R. Kováč, tréner: Peter Kováč.  SLOVAN: Chochlík – J. Kováč, Matúš Kováč (81. 
A. Sedláček), Bečka, M. Chorvát, Hasenovič, Stronček, P. Chorvát, M. Jambor (85. Vanko), Michal 
Kováč, Hulaj, tréner: R. Horňák.  ap

 ZOSTÁVAJÚCE VÝSLEDKY 1. KOLA: Stará Turá 
– OFK Bošany 3:1 (1:0), góly: 21. vlastný M. Kos-
tolný, 50. F. Durec, 80. O. Peterka – 62. vlastný M. 
Denk. OFK: J. Bačík – M. Boháčik (46. A. Královič), 
M. Kalina, E. Tkáč, M. Kostolný, S. Mikloš (46. M. 
Beko), P. Kapusta, D. Guniš, A. Sák, L. Pirťan, I. Gu-
niš (71. Ladislav Hodál), tréneri: P. Meluš a R. Lalu-
ha. Kanianka – Tatran Uhrovec 6:0 (3:0), góly: 
11. a 24. A. Baláž, 19. L. Pekár, 58. Marián Petráš 
(11 m), 84. N. Marko, 86. A. Pipíška. V 69. min hráč 
hostí Milan Opáth nepremenil pokutový kop. 
TATRAN: L. Kolárik – M. Masarovič, V. Provazník, P. 
Kušnier, M. Stano, Ľ. Čabrák, Milan Opáth, R. Súke-
ník (84. V. Flóro), L. Cimra (46. A. Hanko), M. Pavlo-
vič, Marián Stuparič (88. A. Kulišek), tréner: Š. Var-
ga. Brvnište – Cígeľ 3:4 (1:4), 12. a 57. M. Háro-
nik, 59. L. Čelko – 11. G. A. Kamndem, 21. V. Ďuriš, 

22. M. Michalovič, 30. J. Halaška. Plevník-Drieno-
vé – Horovce 1:1 (0:0), 63. M. Dodek – 67. R. Gaš-
parek, ČK: 70. M. Siekel (H). Streženice – Opato-
vá n/V. 2:2 (1:0), 16. R. Šprta, 47. M. Loduha – 70. 
P. Havier, 84. L. Šubert. Ladce – Podolie 3:0 (1:0), 
17. P. Martinka (11 m), 66. L. Ondrašík, 81. P. Oťa-
hel. Zemianske Kostoľany – Chocholná-Velčice 
3:0 (1:0), 43., 56. (11 m) a 58. M. Liptaj.
                   
 PROGRAM 2. KOLA – 13.8. o 17. h: OFK Bo-
šany – Ladce (Sokol, Murín, Čaja), 14.8. o 11. h: 
Chocholná-Velčice – NŽ Veľké Uherce (Kiš, J. 
Kováč, Pacher), o  17. h: Tatran Uhrovec – Ze-
mianske Kostoľany (Caňo, Floriš, Sliepka), Cígeľ 
– Trenčianska Turná, Podolie – Kanianka, Opato-
vá n/V. – Stará Turá, Horovce – Streženice, Brvniš-
te – Plevník-Drienové.

VI. LIGA - MAJSTROVSTVÁ OBLASTI PRIEVIDZA
 VÝSLEDKY 1. KOLA: OFK Dežerice – TJ Malá 
Hradná 1:1 (0:0), góly: 88. M. Gaľko – 48. T. Rych-
tárech, rozhodca: Ficel – 150 divákov. OFK: F. 
Kopčan – Michal Kyselica, Peter Benca, J. Valach, 
D. Raffay, D. Stránsky, J. Nedas, J. Gieci, J. Bujna, 
Lukáš Dzúrik (58. M. Gaľko), M. Bodocký, tréner: 
S. Glega. TJ: I. Ježík – B. Varhaník, Juraj Varhaník, T. 
Rychtárech, M. Urbánek, Jakub Varhaník, Michal 
Varhaník, T. Jandák, Martin Varhaník, V. Rychtá-
rech (90. L. Bolfa), M. Dudáš (90. T. Petrík), tréne-
ri: P. Sedlák.
Vegum Dolné Vestenice – FC HN Prievidza 
& Handlová B 2:0 (2:0), góly: 36. J. Malina (11 
m), 42. P. Kermiet, rozhodca: Vážny – 100 divá-
kov. VEGUM: L. Matejovič – M. Čahoj, R. Zaťko 
(83. L. Miko), P. Kermiet, P. Šrámka, A. Bruška (71. 
M. Struhár), M. Šamko (36. Jakub Šagát), J. Mali-
na, Pavol Beňuška (89. M. Radošány), M. Cagáň, 
M. Krivosudský, tréner: M. Janega. FC HN: Anton 
Kováčik – M. Uríček, P. Bublák, S. Maruška, Mário 
Smidka, D. Maruniak (62. S. Valach), M. Kozárik 
(84. M. Šarlej), R. Piroška (83. L. Záruba), J. Ren-
dek, A. Brzáč, M. Bilčík, tréner: I. Černák.
Slovan Nitrianske Sučany – FK Veľké Bielice 
3:1 (3:0), góly: 37. E. Čičmanec, 40. Marek Miklaš 
ml., 41. J. Halaška – 66. M. Vaňo, rozhodca: Gul-
váš – 150 divákov. SLOVAN: J. Jurenka – L. Sluka, 
A. Miklaš (46. A. Vlnka), P. Čertek, Marek Miklaš st. 
(80. Matúš Miklaš), J. Halaška, M. Fodor, Marek 
Miklaš ml., P. Kaňa, R. Mihálik, E. Čičmanec (70. P. 
Haluš), tréner: R. Kočiš. FK: M. Radosa – I. Šiška, J. 
Zentko, Daniel Buričan, D. Kišac, M. Bystrianský, J. 
Putiška, M. Olach, J. Súlovský, Martin Vaňo, Jozef 
Jakubík, tréner: R. Greguška. 
MTJ Nitrianske Pravno – Družstevník Diviacka 
Nová Ves 0:4 (0:2), góly: 16. P. Jankeje, 37. B. Šlab-
jar, 70. M. Kaňa (11 m), 85. M. Lupták (11 m), ČK: 
69. A. Čičmanec (NP), rozhodca: Stránsky – 100 di-
vákov. MTJ: M. Pročka – A. Čičmanec, P. Roháč, O. 
Hancko, T. Pavlíček (46. Š. Haluš), M. Valentín, M. 
Chupek (77. R. Vetrák), M. Galus, P. Pekár, J. Hia-
nik (68. M. Šaray), Michal Jamrich, tréner: P. Roháč. 
DRUŽSTEVNÍK: M. Vavro – Marek Uhlár, Ľ. Koššo, 
M. Šimurda, P. Jankeje, L. Vavro, Ľ. Hagara, M. Lup-
ták, R. Štrbák, B. Šlabjar, M. Kaňa, tréner: Ľ. Štrbák.
Družstevník Kolačno – Baník Sebedražie 6:1 
(2:0), góly: 28. a  89. B. Kráľ, 41. M. Vlčko, 64. P. 

Duchovič (11 m), 70. V. Vlčko, 85. F. Max – 51. M. 
Pavlík, ČK: 63. R. Mello (S), rozhodca: M. Šugra – 
150 divákov. DRUŽSTEVNÍK: M. Adamus – Miro-
slav Ivanka, V. Vlčko, P. Duchovič, A. Kováč (54. 
Michal Belianský), J. Mikuláš, D. Jakubis (79. F. 
Max), Michal Vlčko (72. M. Tamajka), V. Poliak (67. 
R. Hartmann), B. Kráľ, Ľ. Perniš, hrajúci tréner: D. 
Jakubis. BANÍK: M. Škorvan – D. Mokrý, P. Kolo-
dzej, R. Mello, A. Macháč, M. Hurtiš, M. Kolodzej, 
J. Píš, M. Pavlík, L. Búry, M. Parízek (81. K. Malík), 
tréner: V. Šlosár.
FK TJ Skačany – Priehrada Nitrianske Rudno 
2:3 (2:1), góly: 3. M. Borcha (11 m), 39. T. Ďuriš 
– 24. B. Bárta, 49. a  68. J. Drobec, rozhodca: P. 
Kollár – 150 divákov. FK TJ: J. Poništiak – T. Ďu-
riš, Jozef Kližan, M. Hudec, M. Krajčo, Mário Loči, 
Maroš Ďuriš, P. Vavro (46. B. Krajčo), M. Borcha, J. 
Žovinec, Matúš Ďuriš (74. Ľ. Gahér), tréner: Juraj 
Kližan. PRIEHRADA: E. Pilát – M. Kohút, M. Šimka, 
Š. Cibulka, Jakub Kohút, Juraj Kohút, M. Kuric (46. 
B. Škraban), M. Škraban (46. D. Valach), J. Drobec, 
B. Bárta (78. Ľ. Hronec), M. Chudý (67. Ľ. Harag), 
tréner: I. Kováčik.
Tatran Kamenec p/Vt. – Družstevník Malá 
Čausa 4:2 (3:0), góly: 27., 43. a 68. J. Šimo, 28. 
M. Remiš – 60. a 87. Michal Krško, rozhodca: Mi-
chale – 100 divákov. TATRAN: M. Pös – R. Čavo-
jec, P. Ciminga, M. Remiš (68. M. Ďurta), L. Hrehuš 
(74. T. Lukáš), O. Plachý, P. Hudec, M. Sluka, B. Pi-
sár, T. Gabriel (85. Michal Nechala), J. Šimo (88. A. 
Švec), tréner: T. Nechala. DRUŽSTEVNÍK: M. Obert 
– J. Rendek, Miroslav Krško, R. Borik, J. Ľahký (19. 
R. Zuzelka), L. Kramár, D. Briatka, Michal Krško, L. 
Vido, P. Belák, V. Prokein, tréner: D. Masarik.
Baník Lehota p/Vt. – Dúbravka Rudnianska 
Lehota 6:0 (4:0), góly: 3. a 28. J. Viktory, 8. P. Mi-
šeje, 34. P. Chrenko, 71. vlastný V. Pánis, 78. M. 
Benčat, rozhodca: M. Kluka – 150 divákov. V 40. 
min Andrej Šimo nepremenil pokutový kop. BA-
NÍK: O. Kušnír – Š. Čepko (75. J. Belaň), M. Hubo-
čan, T. Benko, M. Šimko, M. Mendel (60. J. On-
dráš), T. Kohút (70. M. Cebo), P. Mišeje, J. Viktory, 
V. Lučan, Pavel Chrenko (66. M. Benčat), tréner: 
D. Gašparovič. DÚBRAVKA: D. Cebák – A. Belanec, 
M. Pánis, M. Belanec, V. Pánis, Mikuláš Petráš, A. 
Harag (73. A. Ševčík), A. Šimo, Pavol Petráš, D. Be-
lanec, L. Balucha, tréner: R. Petráš.

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

 VÝSLEDKY 1. KOLA: ŠK Bebrava Slatina n/B. – 
Podhoran Krásna Ves 3:2 (2:1), góly: 26. J. Čer-
noš, 45. P. Bartko, 79. A. Andelković – 8. a 76. R. 
Ruman, ČK: 13. P. Žaťko (KV), rozhodca: P. Grznár 
– 300 divákov. ŠK BEBRAVA: M. Kolárik – M. Bre-
zina, J. Černoš, R. Svetlík, A. Strakúšek, L. Černek 
(69. D. Tuchyňa), Z. Bakoš, P. Botka, P. Bartko, D. 
Milić, A. Andelković (82. J. Hanko), tréner: A. Me-
las. PODHORAN: M. Horečný (46. D. Mišák) – M. 
Rýdzi, M. Valient, Michal Varhaník, J. Galbavý, P. 
Žaťko, R. Ruman, M. Gábel (84. J. Farkaš), R. Še-
beň, M. Brachtír, I. Kern, tréner: Ľ. Bacho.
Sokol Biskupice – TJ AC Žabokreky nad Nitrou 
4:2 (2:0), góly: 8. (11 m) a 53. P. Baláž, 42. P. Ko-
bulnický (11 m), 83. P. Valíček – 51. a 60. P. Valíček, 
ČK: 77. P. Hoos (ŽnN), rozhodca: J. Feranec – 100 
divákov. SOKOL: P. Igaz – R. Jánošík, J. Jánošík, V. 
Sečanský, D. Smolka, P. Kobulnický, F. Lagin, J. Sý-
kora (83. R. Kosík), M. Sabo (66. L. Grunta), P. Ba-
láž, P. Valíček, tréner: Ľ. Chocina. TJ AC: P. Hoos – 
J. Chrenko, A. Paľák (38. R. Paľák), P. Pitron (77. G. 
Šuranyi), L. Podoba, A. Hájovský, A. Ladický, A. Al-
chus, A. Darfáš, V. Paľák, M. Šabo, tréner: J. Grach.
TJ SO Miezgovce – Sokol Pravotice 1:1 (0:0), 
góly: 50. M. Vedej – 61. M. Bitarovský, rozhodca: 
M. Petrek – 50 divákov. TJ SO: V. Baláž – B. Harinek, 
Maroš Šagát, R. Trgyňa, J. Provazník, J. Trgyňa, V. 
Herián, J. Ašverus, Š. Vavro, Milan Kráľ (71. S. Švan-
cara), M. Vedej (82. J. Kušnier), tréner: Miloš Šagát. 
SOKOL: M. Šimun – M. Gális (89. L. Zajac), F. Strán-
sky (80. B. Ševčík), S. Turek, M. Šinský, P. Varga (42. 
M. Bitarovský), P. Netopil, P. Slamka, J. Melas, J. Bi-
tarovský, T. Šinský, tréneri: P. Varga a J. Nižňanský.
FK Podlužany – OFK Nedanovce 3:5 (2:1), góly: 
16. P. Papulák, 26. (11 m) a 85. P. Bartoň  – 28. P. An-
del, 51. a 54. A. Žurek, 58. a 83. B. Baniat, rozhod-
ca: D. Bereš – 100 divákov. V 72. min Andrej Žurek 
nepremenil pokutový kop. FK: A. Obst – B. Gaj-
doš, T. Michalička, J. Sluka (74. M. Babkovič), Mi-

chal Jamrich, M. Roth, D. Pisár, P. Bartoň, J. Horvát, 
P. Papulák, J. Černák, hrajúci tréner: B. Gajdoš. 
OFK: B. Peciar – P. Pavlíček (46. Martin Stanko), 
R. Rosa, L. Packo, A. Fraňo, Ľ. Macega, B. Baniat, 
Matúš Pastírik (77. J. Kocfelda), P. Andel (88. M. 
Grach), Martin Mozola, A. Žurek, tréner: B. Peciar.
Družstevník Dolné Naštice – OŠK Pečeňa-
ny 2:0 (1:0), góly: 14. M. Galbavý, 70. T. Cibula, 
ČK: 44. M. Krivý (P), rozhodca: J. Paulovič – 250 
divákov. DRUŽSTEVNÍK: D. Dzúrik – M. Galba-
vý, T. Herda, M. Jakub, Martin Kyselica, P. Kozin-
ka, L. Ďurina, S. Pavle, M. Antala, P. Krištof (69. P. 
Krištof), M. Bučko (75. S. Oršula), tréner: Ľ. Halás. 
OŠK: R. Mäsiar – F. Rychtárech, J. Kubala, P. Ho-
stačný, P. Béreš, M. Krivý, D. Havala, P. Morávek, M. 
Kosiba, M. Beňadik (69. J. Hergezel), P. Hano (73. 
T. Kosiba), tréner: P. Morávek.
TJ Ostratice – ŠM Dvorec 1:0 (0:0), gól: 64. M. 
Rybár, rozhodca: P. Duhina – 150 divákov. TJ: Mar-
tin Marko – J. Mezovský, I. Marko (78. M. Pittich), 
J. Marko, M. Vršanský (65. J. Bodocký), P. Niko, M. 
Rybár, P. Mezovský, L. Ševčík (83. M. Kšiňan), Matúš 
Ševčík, P. Podoba, tréner: Milan Dubný. ŠM: L. Ur-
ban (22. M. Kapuš) – J. Gerbel, M. Hrenák, P. Kozá-
ček, T. Šedivý, D. Gabaj (72. T. Danko), P. Gunár (83. 
J. Budovič), L. Hrenák, P. Bulák, J. Flóro, Š. Chromek 
(46. I. Škorec), tréner: M. Jakal.
OŠK Veľký Klíž – OŠK Chynorany 0:3 (0:3), góly: 
14. P. Vančo, 33. M. Pospíchal, 45. L. Rajnoha, ČK: 
18. S. Belianský – 18. M. Gajdoš, rozhodca: Páleník 
– 120 divákov. OŠK: A. Michal – I. Chrenko (46. Ma-
rek Stanko), Milan Vaňo, V. Maťašeje, J. Chrenko, P. 
Bielich, R. Chrenko, M. Jurík (46. A. Kohút), J. Kučera 
(76. T. Stanko), J. Dovalovský, S. Belianský, tréneri: F. 
Bokor a Milan Vaňo. OŠK: R. Čangel – P. Ovečka, L. 
Rajnoha (75. L. Kováčik), Matúš Mikula (82. Marek 
Benko), P. Jozefák, M. Gajdoš, J. Čangel, D. Michalík, 
Martin Podmanický, P. Vančo (70. M. Ondrejkovič), 
Michal Pospíchal, tréner: Martin Mikula.

VIII. LIGA - II. TRIEDA MO BÁNOVCE N/B.
 VÝSLEDKY 1. KOLA: Rybany – Sokol Zlatníky 
3:1 (2:0), góly: 5. B. Koryťák, 21. P. Šimuni, 89. D. 
Kramár (11 m) – 65. N. Valter, rozhodca: M. Petrek 
– 50 divákov. TJ: O. Malánik – M. Janečka (67. R. 
Daniš), P. Šimuni, J. Hlatký, J. Reis (43. P. Kikuš), Ľ. 
Bobuš, R. Kikuš, P. Kajan, S. Feješ (75. D. Kramár), 
B. Koryťák (46. M. Ďuračka), P. Tretinár, tréner: M. 
Parkan. SOKOL: O. Ďaďa – M. Kmeť, T. Schneider, 
A. Košík (65. Ľ. Oravec), F. Borik, D. Ibl, P. Dúcky, E. 
Michalka (27. M. Lagin), J. Gežo (46. M. Ondrej-
ček), N. Valter, P. Kozáček (60. M. Oravec), tréner: 
P. Mišenka.
TJ Nedašovce – TJ Veľké Hoste 3:1 (3:0), góly: 26. 
M. Taras, 35. J. Šagát, 43. L. Grňo – 72. M. Záfer, roz-
hodca: Jančich – 60 divákov. TJ: Ľ. Bezák – J. Sivoň, 
J. Divéky, P. Procházka, D. Divéky, P. Černák, K. Lu-
káš (30. O. Mášik), L. Grňo, M. Taras, Jozef Šagát (83. 
Š. Mráz), V. Prievalský (70. M. Šimo), tréner: D. Má-
šik. TJ: M. Malánik – T. Chalmovanský, Š. Malánik, 
M. Sileš, D. Šedina, D. Bjelko, I. Haluza, B. Kočica, M. 
Záfer, M. Novotný (63. J. Gerši), M. Blinka.
Družstevník Ruskovce – Baník Haláčovce-Otr-
hánky 0:2 (0:1), góly: 40. P. Bolfa, 67. L. Mozol, roz-
hodca: J. Bolfa – 30 divákov. DRUŽSTEVNÍK: F. Ho-
lenda – J. Líška, J. Trúchly, M. Náhlik (51. P. Bebjak), 
P. Richtarech, T. Tran, Martin Adamec, V. Baďura, J. 
Siekel (80. V. Trinh), J. Petruš, M. Kovačech (65. C. 
Nguyen), tréner: Ľ. Zelenák. BANÍK: Patrik Fico – P. 
Bolfa, T. Podolák, L. Rypák, R. Žatko (69. L. Mozol, 
75. V. Zavoďan), Milan Jánošík, I. Ďurkáč, M. Belo-
brad (65. P. Raninec), M. Mikuš (70. Ľ. Pitel), M. Gaj-
doš, M. Luprich, tréner: A. Kaláč.
Družstevník Horné Naštice – TJ Veľké Držkovce 

1:1 (1:1), góly: 10. T. Filin – 45. R. Chromík, rozhod-
ca: M. Šugra – 50 divákov. DRUŽSTEVNÍK: M. Miši-
na – A. Brázda, T. Javorský, M. Kšinský (60. Martin 
Kotvas), J. Gráč, M. Polhorský, V. Macko, M. Ďurech, 
J. Szabo (60. J. Neuer), T. Filin, T. Hoťko, tréner: J. 
Gráč. TJ: M. Hromník – A. Matuška, M. Fašanok, A. 
Tlelka, R. Chromík, Marián Kyselica, F. Olbert, V. Ďa-
telinka, D. Šima, A. Kucharčík (44. Š. Šimo), M. Ma-
tuška (17. J. Panáček), tréner: R. Urbanovský.
Sokol Šišov – FO pri OÚ Žitná-Radiša 3:3 (0:1), 
góly: 60. M. Čuhák, 90. P. Stolárik, 90. L. Geleta – 
15. a 85. J. Mišina, 47. P. Žikla, rozhodca: V. Jakubík 
– 30 divákov. SOKOL: Miloš Stolárik – R. Kasala, M. 
Daniš, D. Mikľa (60. M. Janech), M. Čuhák, I. Kyse-
lica (62. L. Daniš), T. Slovák, Marek Stolárik, L. Pál 
(60. M. Pál), P. Stolárik, L. Geleta, tréner: R. Pál. FO: 
P. Svidroň – O. Gerbel, M. Michale, M. Švelka (51. Ľ. 
Mátyus), V. Dúbravka, J. Turóczi, P. Žikla, P. Mozga 
(71. Dávid Gregor), P. Adame, J. Trebichavský (80. 
D. Jankeje), J. Mišina.
Družstevník Kšinná – FK Prusy 2:4 (0:3), góly: 
54. Š. Šiko, 70. M. Kotvas – 2. P. Šebo, 16. V. Mozo-
la, 24. M. Chudiváni, 60. M. Dranačka, rozhodca: 
M. Valach – 50 divákov. DRUŽSTEVNÍK: Roman 
Hrubý – M. Mišinec (30. A. Vlček), Ľ. Závoczki (46. 
M. Bulák), Marek Kotvas (80. T. Filo), I. Ďurech, 
D. Botka, V. Škultéty, B. Chrenko (80. M. Nosko), 
R. Ducho, V. Rybanský, Š. Šiko, tréner: B. Chren-
ko. FK: M. Kufel – P. Igaz, L. Kšiňan, M. Jančár, M. 
Jenis, P. Súkeník, Martin Gieci (66. T. Škorec), Ján 
Kutiš, M. Dranačka, V. Mozola (16. M. Chudivá-
ni), P. Šebo, tréner: T. Božik. Partizán Brezolu-
py – voľno.

 FUTBALOVÉ SÚŤAŽE DOSPELÝCH

Tréner FK Tempo Partizánske Miroslav Maťaše: 
„Chlapci sa musia odovzdať pre mužstvo, byť jeden tím!“
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S úvodom jesennej časti majstrovských futbalových súťaží ročníka 2016/2017 sa rozbieha aj dvadsiate šieste pokračovanie našej-vašej dlho-
dobej tipovacej súťaže ŠŤASTNÁ SEDMIČKA. Aj tentoraz sa v tipovačke, v ktorej sa tipujú výlučne majstrovské futbalové súťaže dospelých, 
bude súťažiť o zaujímavé finančné ceny! Vďaka priazni a štedrosti našich sponzorov sa v 26. ročníku ŠTASTNEJ SEDMIČKY rozdajú finančné 
ceny v hodnote 500 €. Tipovať sa bude 14 kôl. Výhodou 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. 

PRAVIDLÁ HRY
Úlohou tipujúcich je určiť tip v každom zo sied-
mich vybratých majstrovských futbalových 
zápasov klasickou formou – v  prípade víťaz-
stva domácich vpísať do kolónky číslo 1, remí-
za znamená 0 a víťazstvo hostí 2. Za každý je-
den správny tip budú tipujúcemu pripočítané 
2 body, za každý nesprávny tip sa naopak od-
ráta 1 bod. Ak sa stretnutie z akýchkoľvek dô-
vodov neodohrá, alebo nedohrá, bude anulo-
vané, bez pripočítania, resp. odčítania bodov. 
V prípade dodatočného kontumovania tipova-
ného odohratého stretnutia berieme za správ-
ny tip pôvodne dosiahnutý výsledok na hracej 
ploche. Upozorňujeme súťažiacich, že musia 
vyplniť tipy na všetky nami ponúknuté stretnu-
tia v danom kole, v opačnom prípade za kaž-
dý nevyplnený tip na zápas sa im odráta 1 bod. 
Platný bude vždy prvý doručený tiket od kon-
krétneho tipujúceho, aj z tohto hľadiska žiada-
me o  presné vyplnenie osobných údajov sú-
ťažiaceho – celé meno, priezvisko, (v  prípade 
zhody u  rodinných príslušníkov aj konkretizá-
ciu mladší a starší) a po zaradení do súťaže aj 
identifikačný kód(!), ktorý bude každému tipu-
júcemu špeciálne pridelený po prvom jeho ti-
povaní. Dôležitý je aj vlastnoručný podpis, kto-
rým každý účastník pri svojom prvotnom za-
pojení sa do tipovania dáva našej redakcii svoj 
súhlas na dobu neurčitú so spracovaním a zve-
rejnením svojho mena, priezviska a  bydliska 
v priebežnom i konečnom poradí úspešnosti ti-
povania. Keďže ide o dlhodobú súťaž na 14 sú-
ťažných 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, tipu-
júci umiestnení na ďalších miestach, budú od-
menení podľa počtu cien. V  prípade rovnosti 
bodov u  viacerých tipujúcich budú pre lepšie 
postavenie v tabuľke smerodajné – 1. vyšší po-
čet tipovaných kôl, 2. vyššia úspešnosť v  po-
slednom, resp. v predposlednom kole...

 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 Ma-
liška – moderné kúpeľňové štúdio, Šimono-
vianska 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 predaj-
ňa KOVOMAX BM, s.r.o., hutný materiál, žele-
ziarstvo, spojovací materiál, Šimonovianska 
34/90, 958 03 Partizánske, tel.: 038/749 44 99, 
www.kovomax.sk).
4. ŠEK V  HODNOTE 55 € (venovala firma 
Ladický, s.r.o., Uherecká cesta 347/2A, 958 
03 Malé Uherce, mob. č.: 0903 130 531, 
www.ladicky.sk).
5. ŠEK V HODNOTE 50 € (venovala spoloč-
nosť Žalúzie Cibula s.r.o. –   kompletná  po-

nuka kvalitnej  tieniacej  techniky  a  garážo-
vých  brán, Uherecká cesta 23/37, 958 03 
Malé Uherce, www.zaluzie-cibula.sk, tel. č.: 
038/740 14 60). 
6. ŠEK V HODNOTE 40 € (venovalo obchod-
né centrum BAJZÍK s.r.o. – všetko pre do-
mácnosť, Nitrianska ulica 1640/110 958 01 
Partizánske, www.bajzik.sk, tel. č.: 038/749 
22 66, mob. č.: 749 36 66, 749 91 92).
7. ŠEK V HODNOTE 30 € (venovala non-
stop taxislužba PE-TAXI, SLOVENSKÁ DO-
PRAVNÁ, s.r.o., Slovanská 296/13, 95801 
Partizánske, www.modrytaxik.sk, mob. 
č.: 0908 08 09 08, 0948 08 09 08, 0903 
700 600).
 

SPÔSOB DORUČENIA TIKETOV
Vyplnené tikety môžete poslať pros-
tredníctvom poštovej služby, či už prile-
pené na korešpondenčnom lístku alebo 

v  obálke. Ďalšou variantou, ktorú vám 
ponúkame, sú zberné miesta vami vypl-
nených tiketov:
SCHRÁNKA TEMPA v  priemyselnom areáli 
v Partizánskom,
SCHRÁNKA TEMPA umiestnená na budove 
našej redakcie na Februárovej ulici 152 v Par-
tizánskom,
Potraviny TINA – predajňa na Horskej ulici 
v Partizánskom (sídlisko Šípok),
Potraviny CENTRUM vo Veľkých Uherciach,
TIPOS – ulica A. Dubčeka v  Bánovciach nad 
Bebravou, 
Zberňa FK SPARTAK na Námestí Ľ. Štúra v Bánov-
ciach nad Bebravou., Bánovce nad Bebravou.

Termín pre doručenie tiketov či už 
poštou, priamo do redakcie alebo 
na zberné miesta, je vždy piatok 
do 11. h.
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ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ PRIEVIDZA – č. 2
ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

 ŠTK nesúhlasí s  oznámením FK Radobi-
ca o odohratí MFS na HP Malá Lehota. Stretnu-
tie môže byť odohraté len na schválenej HP na-
chádzajúcej sa na území OblFZ Prievidza, a  nie 
v inom kraji. HP je nutné nahlásiť ŠTK spolu s po-
tvrdenou písomnou dohodou o  zapožičaní HP 
do 11.8. 2016.
 ŠTK berie na vedomie žiadosť FK Lehota pod 
Vtáčnikom o zmene termínu MFS dorastu. Zme-
na je možná len so súhlasom domáceho FK.
 ŠTK berie na vedomie písomnú dohodu o za-
požičaní HP pre FK Nováky a FK Dvorec. 
 ŠTK berie na vedomie žiadosť FK Nitrianske 
Pravno a súhlasí s dočasným provizórnym rieše-
ním striedačiek počas MFS
 ŠTK schválila dohodu o striedavom štarte hrá-
čov v  mládežníckej kategórii dorastu: Jakub 
Šiko (r. č. 1279271) a Alex Pristach (r. č. 1279214) 
z FK Spartak Bánovce nad Bebravou do ŠK Pod-
horan Krásna Ves, Matúš Vlčko (r. č. 1279255) 
z TJ Nový Život Veľké Uherce do FK Tempo Par-
tizánske, Martin Školka (r. č. 1279275) z TJ AC 
Žabokreky nad Nitrou do MFK Topvar Topoľčany, 
Patrik Hájovský (r. č. 1275772) z TJ AC Žabokre-
ky nad Nitrou do FK Tempo Partizánske.
 ŠTK oznamuje všetkým FK, že sezónne súpisky 
mužstiev – zoznam hráčov v ISSF nie je potrebné 
vypĺňať. Súpisky hráčov budú automaticky gene-
rované zo Zápisov o stretnutí v ISSF. V sezónnej 
súpiske je potrebné pred začiatkom súťaže vypl-
niť iba funkcionárov mužstva (tréner, asistent tré-
nera, vedúci mužstva atď.).
 ŠTK uskutočnila v  ISSF na stránke www.fut-
balnet.sk požadované výnimky z  hracích dní 
a časov. Žiada všetky FK, aby si ich vo vlastnom 
záujme prekontrolovali a prípadné chyby ozná-
mili ŠTK.
 Zmeny termínov MFS - I. trieda MO BN-
PE muži: 4. kolo Dvorec – Krásna Ves 29.8. 
2016 o 17. h, II. trieda MO BN muži: 4. kolo Zlat-
níky – Prusy 28.8. 2016 o 17. h, 5. kolo Prusy – 
Haláčovce-Otrhánky 3.9. 2016 o 16. h, MO PD 
dorast: 1. kolo Chrenovec-Brusno – Uhrovec 
16.8. 2016 o 17. h, Skačany – Šimonovany 1.9. 
2016 o 16. h.  

DISCIPLINÁRNA KOMISIA
 DK oznamuje funkcionárom FK žiadajúcim ur-
čenie pokuty miesto pozastavenia výkonu špor-
tovej činnosti pre hráčov, ktorí v poslednom kole 
súťažného ročníka 2015/2016 dostali piatu resp. 
deviatu ŽK, že ako bolo viackrát uvedené v úrad-
ných správach (U 508), finančné pokuty sú nasle-

dovné: 30 € dospelí, 15 € dorast, 5 € žiaci. Hráči, 
ktorým bolo pozastavenie výkonu športovej čin-
nosti zrušené, môžu nastúpiť už v 1. kole ročníka 
2016/2017. Ostatné tresty zostávajú v platnosti.
DK ruší pozastavenie výkonu športovej činnosti 
hráčom: Pavol Škorec (Dvorec), Martin Galba-
vý (Dolné Naštice), Jakub Hrdý (Sebedražie), To-
máš Stanko (Veľký Klíž).
 Peter Hostačný (Pečeňany) – 1 s.s. P do 31.10. 
2016.
 DK na základe žiadosti FK Dvorec ohľadom 
plnenia disciplinárneho opatrenia (U 550) a kon-
zultácii s  funkcionárom FK Veľký Klíž (p. Stan-
kom) súhlasí s odohratím MFS 2. kola I. triedy MO 
BN-PE Dvorec – Veľký Klíž v nedeľu 14.8. 2016 
v ÚHČ na ihrisku s umelým trávnikom v Bánov-
ciach nad Bebravou.

KOMISIA MLÁDEŽE
 KM schválila dohodu o striedavom štarte hrá-
ča v mládežníckej kategórii žiakov: Branko Pin-
ďura (r. č. 1351377) z TJ Slovan Oslany do FK Tem-
po Partizánske.
KM schvaľuje zmeny termínov domácich MFS 
pre súťažný ročník 2016/2017: 
III. trieda MO PE – žiaci (ÚHČ sobota o 11:30 h): 
FK Tempo Partizánske B-Brodzany – ihris-
ko v Brodzanoch v sobotu o 10.30 h, TJ AC Ža-
bokreky nad Nitrou – v nedeľu o 11.30 h, OFK 
Klátova Nová Ves – v  sobotu o  10.30 h, OŠK 
Chynorany – v sobotu o 11. h, 
III. trieda MO BN žiaci (ÚHČ sobota 11.30 h): FK 
Prusy – v nedeľu v UHČ dorastu, TJ Ostratice – 
v nedeľu o 11. h, FK Podlužany – v nedeľu 2 h 
pred ÚHČ mužov, TJ Partizán Miezgovce – v ne-
deľu 2.30 h pred ÚHČ mužov, TJ Sokol Zlatníky 
– v nedeľu o 14. h, TJ Sokol Biskupice M+D+Ž – 
v nedeľu o 14. h. 
 KM schvaľuje zaradenie nasledovných druž-
stiev do súťaží prípraviek:
prípravka MIX: A – OFK Bošany, B – Lazany po 
schválení VV SFZ za riadneho člena SFZ.  

MATRIČNÁ KOMISIA
 Odstupné podľa odseku 1 je nový klub po-
vinný uhradiť materskému klubu najneskôr do 
14  dní od doručenia riadnej faktúry. Materský 
klub vystaví faktúru podľa predchádzajúcej vety 
najskôr v  deň schválenia prestupu príslušnou 
matrikou. Za uhradenú faktúru sa považuje pri-
písanie sumy na účet metérskemu klubu. Pokiaľ 
sa kluby nedohodnú inak, použijú sa fakturačné 
údaje v ISSF (alebo www.futbalnet.sk).
 Súťažný poriadok, článok 28 – osobitné pod-
mienky pre stretnutia mládeže.

Odsek (8): Dva kluby rozdielnej úrovne súťa-
ží riadených ObFZ a  RFZ môžu uzatvoriť doho-
du o striedavom štarte hráča vekovej kategórie 
mládeže za oba kluby v danej vekovej kategórii.
Odsek (9): Dohodu uvedenú v odseku 8 je každý 
z klubov povinný predložiť na schválenie riadia-
cemu orgánu svojej súťaže najneskôr 7 dní pred 
začiatkom jesennej časti alebo jarnej časti súťaže. 
Dohoda nadobúda platnosť právoplatným roz-
hodnutím riadiacich orgánov súťaží o jej schvá-
lení. Platnosť dohody sa končí vždy skončením 
súťažného ročníka.
Odsek (10): Klub môže uzatvoriť v  jednom sú-
ťažnom ročníku len jednu dohodu o striedavom 
štarte toho istého hráča. Dohody sa vystavujú 
v štyroch vyhotoveniach.

EKONOMICKÁ KOMISIA
 EK oznamuje ISSF manažérom, že im v  ISSF 
bola vygenerované faktúra za mesiac júl so splat-
nosťou do 15.8. 2016 a zároveň žiada o dodrža-
nie termínu splatnosti.
 EK oznamuje, že od pondelka 8.8. 2016 si funk-
cionári futbalových klubov môžu na sekretariáte 
OblFZ prevziať zúčtovaciu faktúru za jarnú časť 
ročníka 2015/2016 a  novú faktúru pre jesennú 
časť ročníka 2016/2017.

SEKRETÁR
Oznamuje funkcionárom FK, rozhodcom a dele-
gátom zväzu, že od pondelka 8.8. 2016 si môžu 
na sekretariáte prevziať nový Rozpis majstrov-
ských futbalových súťaží 2016/2017.

KOMISIA ROZHODCOV A DELEGÁTOV
 KR a  DZ oznamuje všetkým rozhodcom 
a  delegátom zväzu, že od   súťažneho ročníka 
2016/2017 bude za obsadzovanie R a  DZ  zod-
povedný Róbert Šandrik. Všetky otázky ohľa-
dom obsadzovania, vrátane ospravedlňovania na 
MFS smerujte na neho telefonicky (mob. č. 0907 
056 353), alebo emailom robo.sandrik gmail.com. 
KR a  DZ upozorňuje na  včasné ospravedlnenie, 
a to najneskôr 14 dní pred začiatkom majstrovské-
ho stretnutia.
 KR a  DZ oznamuje všetkým rozhodcom, že 
správcovia jednotlivých súťaží, ktorých v  prípa-
de potreby môžete kontaktovať, sú: MO PD muži 
a  dorast – Lukáš Barta  (0911 416  906), I. trieda 
MO PD muži a dorast – Miroslava Obertová (0908 
741 349), I. trieda MO PE-BN muži a dorast – Mi-
roslava Obertová (0908 741  349), II. trieda MO 
PE, MO BN a MO PD muži – Štefan Hodoško ml. 
(0911 212 197) a III. trieda žiaci Sever a Juh, MO 
PE a MO BN – Lukáš Barta (0911 416 906).

DELEGAČNÝ LIST Č. 2
DOSPELÍ
 MO PRIEVIDZA – 2. KOLO – 13.8. o 17. h: Prie-
vidza & Handlová B – Skačany (Pánis, Hrdý, Ili-
áš – Hudák, v Handlovej), Dežerice – Dolné Ves-
tenice (Kluka, Lacík, Mokran – Duchovič), 14.8. 
o 11. h: Veľké Bielice – Nitrianske Pravno (Kr-
chlík, Petrek, Bolfa – Kozinka), o  17. h: Malá 
Hradná – Rudnianska Lehota (J. Drábik, Grznár, 
Mikoláš – Zábojník), Sebedražie – Lehota p/Vt. 
(D, Janík, Hodas), Diviacka Nová Ves – Kolačno 
(Paulovič, Ďatelinka, Horeháj – Balco), Malá Čau-
sa – Nitrianske Sučany (D, Deraj, Struhár), Nit-
rianske Rudno – Kamenec p/Vt. (K. Boško, B. 
Zaťko, Ficel – Gelačák).
 I. TRIEDA MO Bn/B a PE – 2. KOLO – 13.8. o 17. 
h: Pravotice – Krásna Ves (Valach, Hodas, Ga-
tial – Važan), Nedanovce – Biskupice (Duhina, 
Chochula, Duhinová – Zábojník), o 14.8. o 17. h: 
Chynorany – Slatina n/B. (Šugra, Bereš, M. Bulík 
– Kozinka), Dvorec – Veľký Klíž (Kluka, Michale, 
Vážny – D, umelá tráva v Bánovciach n/B.), Peče-
ňany – Ostratice (Mokran, Sliepka st., Híreš – D), 
Žabokreky nad Nitrou – Dolné Naštice (Iliáš, 
Hrdý, Pánis – Hudák), Miezgovce – Podlužany 
(Bebjak, M. Cvešper, Kohút – D). 
 I. TRIEDA MO PD – 2. KOLO – 14.8. o  17. h: 
Bystričany – Opatovce n/N. (Stránsky, Hudák, 
S. Žiak – Duchovič), Pravenec – Čereňany (Jaku-
bík, Lacík, Chrenková – Pastierik). 
 II. TRIEDA MO Bn/B – 2. KOLO – 13.8. o 17. h: 
Haláčovce-Otrhánky – Kšinná (Jakubík, Ďate-
linka, Kohút), Žitná-Radiša – Ruskovce (M. Bulík, 
Bolfa, Krchlík), Rybany – Brezolupy (Grznár, Mi-
koláš, Sliepka st.), 14.8. o 11. h: Zlatníky – Veľ-
ké Držkovce (Valach, Bereš, Šugra), o 17. h: Pru-
sy – Horné Naštice (Petrek, Bolfa, Krchlík), Veľ-
ké Hoste – Šišov (Chochula, Duhinová, Duhina).

DORAST
 MO PRIEVIDZA – 2. KOLO – 13.8. o 14. h: Veľké 
Bielice – Chrenovec-Brusno (Horeháj, M. Cveš-
per), o 14.30 h: Prievidza & Handlová B – Le-
hota p/Vt. (Hrdý, Iliáš, v Handlovej), o 15. h: Ža-
bokreky nad Nitrou – Skačany (Bebjak, Chren-
ková), 14.8. o 10. h: Šimonovany – Dolné Našti-
ce (Grznár, Duhina), o 14.30 h: Sebedražie – Veľ-
ké Uherce (Janík, Hodas), Uhrovec – Nitrianske 
Pravno (Michale, Vážny), Pravenec – Čereňany 
(Lacík, Chrenková). 
 I. TRIEDA MO PD – 2. KOLO – 14.8. o 14.30 h: 
Diviacka Nová Ves – Opatovce nad Nitrou (Ďa-
telinka, Horeháj).    

SÚŤAŽ MAJSTROVSKÝ ZÁPAS TIP
1-0-2

1. VI. LIGA PARTIZÁNSKE – ŠIMONOVANY

2. VI. LIGA DEŽERICE – DOLNÉ VESTENICE

3. VII. LIGA CHYNORANY – SLATINA N/B.

4. VII. LIGA DVOREC – VEĽKÝ KLÍŽ

5. VII. LIGA ŽABOKREKY N/N. – D. NAŠTICE

6. VIII. LIGA PEČEŇANY – OSTRATICE

7. VIII. LIGA RYBANY – BREZOLUPY

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. 1

WWW.ZALUZIE-CIBULA.SK

 ZAČÍNA SA TIPOVACIA SÚŤAŽ ŠŤASTNÁ SEDMIČKA

Hrá sa o finančné ceny v hodnote 500 €!

 1. kolo – 7.8. o 14.30 h
Pravenec – Prievidza & H. 
Čereňany – Žabokreky n/N. 
Skačany – Šimonovany 
Dolné Naštice – Veľké Bielice 
Chrenovec-Brusno – Uhrovec 
Nitr. Pravno – Sebedražie 
Veľké Uherce – Lehota p/Vt. 

 2. kolo – 14.8. o 14.30 h
Prievidza & H. – Lehota p/Vt. 
Sebedražie – Veľké Uherce 
Uhrovec – Nitrianske Pravno 
Veľké Bielice – Chrenovec-Br. 
Šimonovany – Dolné Naštice 
Žabokreky n/N. – Skačany 
Pravenec – Čereňany 

 3. kolo – 21.8. o 14.30 h
Čereňany – Prievidza & H. 
Skačany – Pravenec 
D. Naštice – Žabokreky n/N. 
Chrenovec-Br. – Šimonovany 
Nitr. Pravno – Veľké Bielice 
Veľké Uherce – Uhrovec 
Lehota p/Vt. – Sebedražie 

 4. kolo – 28.8. o 14.30 h
Prievidza & H. – Sebedražie 
Uhrovec – Lehota p/Vt. 
Veľké Bielice – Veľké Uherce 
Šimonovany – Nitr. Pravno 
Žabokreky n/N. – Chrenovec-Br. 
Pravenec – Dolné Naštice 
Čereňany – Skačany 

 5. kolo – 4.9. o 13.30 h
Skačany – Prievidza & H. 
Dolné Naštice – Čereňany 
Chrenovec-Brusno – Pravenec 
Nitr. Pravno – Žabokreky n/N. 
Veľké Uherce – Šimonovany 
Lehota p/Vt. – Veľké Bielice 
Sebedražie – Uhrovec 

 6. kolo – 11.9. o 13.30 h
Prievidza & H. – Uhrovec 
Veľké Bielice – Sebedražie 
Šimonovany – Lehota p/Vt. 
Žabokreky n/N. – Veľké Uherce 
Pravenec – Nitrianske Pravno 
Čereňany – Chrenovec-Brusno 
Skačany – Dolné Naštice 

 7. kolo – 18.9. o 13. h
Dolné Naštice – Prievidza & H. 
Chrenovec-Brusno – Skačany 
Nitrianske Pravno – Čereňany 
Veľké Uherce – Pravenec 
Lehota p/Vt. – Žabokreky n/N. 
Sebedražie – Šimonovany 
Uhrovec – Veľké Bielice 

 8. kolo – 25.9. o 13. h
Prievidza & H. – Veľké Bielice 
Šimonovany – Uhrovec 
Žabokreky n/N. – Sebedražie 
Pravenec – Lehota p/Vt. 
Čereňany – Veľké Uherce 
Skačany – Nitrianske Pravno 
Dolné Naštice – Chrenovec-Br. 

 9. kolo – 2.10. o 12. h
Chrenovec-Br. – Prievidza & H. 
Nitr. Pravno – Dolné Naštice 
Veľké Uherce – Skačany 
Lehota p/Vt. – Čereňany 
Sebedražie – Pravenec 
Uhrovec – Žabokreky n/N. 
Veľké Bielice – Šimonovany 

 10. kolo – 9.10. o 12. h
Prievidza & H. – Šimonovany 
Žabokreky n/N. – Veľké Bielice 
Pravenec – Uhrovec 
Čereňany – Sebedražie 
Skačany – Lehota p/Vt. 
Dolné Naštice – Veľké Uherce 
Chrenovec-Br. – Nitr. Pravno 

 11. kolo – 16.10. o 11.30 h
Nitr. Pravno – Prievidza & H. 
Veľké Uherce – Chrenovec-Br. 
Lehota p/Vt. – Dolné Naštice 
Sebedražie – Skačany 
Uhrovec – Čereňany 
Veľké Bielice – Pravenec 
Šimonovany – Žabokreky n/N. 

 12. kolo – 23.10. o 11.30 h
Prievidza & H. – Žabokreky n/N. 
Pravenec – Šimonovany 
Čereňany – Veľké Bielice 
Skačany – Uhrovec 
Dolné Naštice – Sebedražie 
Chrenovec-Brusno – Lehota p/Vt. 
Nitr. Pravno – Veľké Uherce 

 13. kolo – 30.10. o 11.30 h
Veľké Uherce – Prievidza & H. 
Lehota p/Vt. – Nitrianske Pravno 
Sebedražie – Chrenovec-Brusno 
Uhrovec – Dolné Naštice 
Veľké Bielice – Skačany 
Šimonovany – Čereňany 
Žabokreky n/N. – Pravenec 

VI. LIGA – MAJSTROVSTVÁ OBLASTI PRIEVIDZA – DORAST 
SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2016/2017

SCHVÁLENÉ ZMENY MFS: 
Veľké Bielice – sobota 
14.00 h, Žabokreky nad Nit-
rou – sobota 15.00 h, Nit-
rianske Pravno – sobota 
ÚHČ, Lehota pod Vtáčni-
kom – sobota ÚHČ, Dolné 
Naštice – sobota ÚHČ mu-
žov, Chrenovec-Brusno – 
sobota ÚHČ mužov, Prie-
vidza & Handlová – sobo-
ta ÚHČ v  Handlovej, Veľké 
Uherce – sobota ÚHČ mu-
žov (1. a  5. kolo – sobota 
ÚHČ v Oslanoch, 3. kolo ne-
deľa v Oslanoch v ÚHČ), Ši-
monovany – nedeľa 11.00 h.

Borčice predsa len v IV. lige, 
 miesto Holíča

Zdá sa, že „Kauza Borčice” nie je ukončená úplne. TJ Iskra Borčice, ktoré sa v uplynulom súťažnom roč-
níku 2015/2016 odhlásili z II. ligy, neboli najskôr zaradené do žiadnej majstrovskej súťaže. A to aj na-
priek tomu, že im podľa súťažného reglementu prislúchalo zaradenie do o dva stupne nižšej súťaže, 
v tomto prípade do IV. ligy Severozápad. Výkonný výbor ZsFZ na svojom zasadaní 28. júna však roz-
hodol inak a TJ Iskra Borčice nezaradil do súťaží riadených ZsFZ pre súťažný ročník 2016/2017, keď pre 
daný krok boli siedmi jeho členovia, jeden bol proti a štyria sa zdržali hlasovania. Iného názoru ale bola 
Odvolacia komisia ZsFZ, ktorá po zvážení a preskúmaní písomností a potvrdení zmenila rozhodnutie 
VV ZsFZ  s konštatovaním, že klub TJ Iskra Borčice splnil všetky podmienky, ktoré obsahuje Súťažný po-
riadok a predpis o zaraďovaní mužstiev do súťaže ZsFZ. No ani následne nebolo družstvo dospelých 
TJ Iskra Borčice zaradené do žiadnej zo súťaží spadajúcich pod ZsFZ. A tak sa odvolali na vyššiu inštan-
ciu – Odvolaciu komisiu SFZ. Uplynulý piatok, deň pred začiatkom súťažného ročníka 2016/2017, bola 
TJ Iskra Borčice zaradená do IV. ligy Severozápad miesto TJ Iskra Holíč, ktorá tak na základe postavenia 
v uplynulom ročníku 2015/2016 (15. miesto), bola preradená do V. ligy Západ. Vedenie TJ Iskra Holíč 
k uvedenej situácii vydal nasledovné vyhlásenie: „Kategoricky odmietame dnešné rozhodnutie Vý-
konného výboru ZsFZ, ktorým anuloval svoje predošlé rozhodnutie o nezaradení mužstva TJ Is-
kra Borčice do IV. ligy Severozápad. Ten istý výbor prijal svoje rozhodnutie o schválení rozpisu 
súťaží ZsFZ na rok 2016/2017, v ktorom do dnešného dňa figurovala naša TJ Iskra Holíč. Podnik-
neme všetky dostupné a i právne kroky, aby sme zmenili tento stav a v žiadnom prípade sa ne-
zúčastníme súťaže V. liga Západ, do ktorej sme boli preradení. Súdnou cestou budeme vymáhať 
i finančnú ujmu, ktorá nám bola spôsobená týmto rozhodnutím. Popri všetkých právnych kro-
koch, ktoré podnikneme, sme zvažovali i odstúpenie všetkých našich mládežníckych družstiev 
zo súťaží, k čomu ale zatiaľ neprišlo. Zaradenie TJ Iskra Holíč bolo do IV. ligy Severozápad Výkon-
ným výborom ZsFZ riadne schválené a klub si riadne splnil aj svoju povinnosť v zaplatení všet-
kých náležitostí súvisiacich so štartom v novom súťažnom ročníku. Očakávali sme kompromis-
né riešenie v podobe rozšírenia IV. ligy Severozápad o TJ Iskra Borčice na sedemnásť mužstiev 
s čím však nesúhlasila nadpolovičná väčšina účastníkov. O tejto situácii budeme samozrejme 
informovať i širokú verejnosť prostredníctvom dostupných verejných médií." 

Jozef Mišák zastupujúcim 
predsedom OblFZ Prievidza

Ako sme vás už dávnejšie informovali, na poslednej kon-
ferencii OblFZ Prievidza, ktorá sa konala 8. júla v Nová-
koch, sa prekvapivo vzdal funkcie jeho predsedu Ivan 
Bartoš. Následne na post člena Výkonného výboru OblFZ 
Prievidza abdikoval aj Slavomír Cifrík a  funkcie predse-
du disciplinárnej komisie sa vzdal Jaroslav Novotka. A po 
konferencii rezignoval na post predsedu komisie rozhod-
cov a  delegátov zväzu Miloš Gašparovič a  z  pozície jej 
člena odstúpil Vladimír Miksa. Ten sa ale stal členom od-
volacej komisie. Súčasný Výkonný výbor OblFZ Prievidza 
tvoria podpredsedovia OblFZ Jozef Mišák a František Bo-
kor a členovia Anton Laco, Marián Mikula (predseda ŠTK), 
Eduard Kováčik, Ján Martina (predseda KM a ŠF) a Patrik 
Mojžiš (predseda TMK). V zmysle stanov OblFZ Prievidza: 
štvrtá hlava, článok 48, bod 6, výkon funkcie predsedu pre-
berá v plnom rozsahu prvý podpredseda OblFZ Prievidza 
Jozef Mišák. Posledné zasadnutie Výkonného výboru Ob-

lFZ Prievidza však prinieslo aj ďalšie zmeny v štruktúrach najväčšieho oblastného futbalového zväzu 
na Slovensku. Výkonný výbor najskôr odvolal Milana Svitka z funkcie člena komisie rozhodcov a dele-
gátov zväzu a následne za jej predsedu zvolil Štefana Hodošku staršieho, ktorý sa predtým vzdal člen-
stva v odvolacej komisii. Za členov komisie rozhodcov a delegátov boli zvolení Štefan Hodoško mladší, 
Miroslava Obertová, Róbert Šandrik, Martin Bezák, Lukáš Barta a Peter Kozinka. Výkonný výbor ďalej 
poveril Pavla Košíka vedením disciplinárnej komisie a zastupujúcim predsedom OblFZ Prievidza sa stal 
podľa očakávania Jozef Mišák, ktorý na margo situácie povedal: „Nakoľko začiatok nového súťažné-
ho ročníka 2016/2017 sa nezadržateľne blížil, Výkonný výbor OblFZ Prievidza musel prijať určité 
rozhodnutia. Z pôvodnej deväťčlennej zostavy zostalo sedem členov, čo znamená, že Výkonný 
výbor OblFZ Prievidza je uznášaniaschopný a je oprávnený prijímať rozhodnutia. Následne som 
bol v zmysle stanov OblFZ Prievidza z pozície prvého podpredsedu poverený viesť Výkonný vý-
bor OblFZ Prievidza ako zastupujúci predseda až do najbližšej jeho konferencie. Za prácu, kto-
rú páni Bartoš, Cifrík, Novotka a Gašparovič v našom oblastnom futbalovom zväze odviedli, 
sa im chcem v mojom, ale aj v mene výkonného výboru a celého OblFZ Prievidza úprimne po-
ďakovať. Členovia Výkonného výboru OblFZ Prievidza urobili všetko preto, aby komisie boli 
plne funkčné a nový súťažný futbalový ročník mohol začať bez problémov. Vyzývam všetkých 
funkcionárov futbalových klubov, trénerov, hráčov a futbalových fanúšikov k slušnému sprá-
vaniu na našich futbalových ihriskách. Vyzývam aj všetkých rozhodcov k zodpovednému plne-
niu svojich rozhodcovských povinností a hlavne k objektívnemu rozhodovaniu. V mene celého 
Výkonného výboru OblFZ Prievidza prajem všetkým čo najviac pekných futbalových zážitkov 
na našich futbalových ihriskách a prajem si, aby nás futbal spájal, a nie rozdeľoval!“ mp

Tipovacia súťaž

ŠŤASTNÁ SEDMIČKA

http://www.pdpvu.sk/
http://www.bajzik.sk/
http://www.modrytaxik.sk/
http://www.futbalnet.sk
mailto:robo.sandrik@gmail.com
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Prvé triumfy pre Rusa a Nikoliniho 
Šesťdielny seriál otvore-
ného Slovenského pohára 
v  zjazde na horských špe-
ciáloch sa presťahoval na 
Kubínsku hoľu. V  novom 
bike parku, ktorý svoje brá-
ny otvoril v  roku 2015, sa 
išli preteky štvrtého pohá-
rového kola. Na trati DH 
Trail, ktorá je jednou z  naj-
dlhších a  najnáročnejších 
tratí na Slovensku, sa pred-
stavilo 151 jazdcov zo Slo-
venska, Čiech a  Maďarska. 
V kategórii juniorov potvrdil 
výbornú formu Šimon Rus 
z  DH-Positive Partizánske. 
V  kvalifikácii figuroval s  ča-
som 4:29,14 min na druhej 
priečke, keď najrýchlejší čas 
4:26,70 min zajazdil na 3100 
m dlhej trati s  prevýšením 
630 m Filip Zeman z  CTM 
Racing Team. Vo finále Rus 
skvelou jazdou zrýchlil na 
4:24,87 min a s  tesným od-
stupom 0,77 sekundy zvíťazil pred druhým Zemanom a tretím českým pretekárom Erikom Ca-
isom (4:35,69 min) z CTM Racing Team. Pre Rusa to bol v aktuálnej sezóne po dvoch druhých 
a jednom treťom mieste prvý triumf, ktorý ho vystrelil do čela priebežného poradia. Kategó-
rii juniorov kraľuje so 444 bodmi na konte pred druhým Filipom Palkom a tretím Adamom 
Rojčekom, ktorí majú zhodne po 375 bodov. Po kvalifikácii juniorov patrilo siedme miesto 
s časom 4:53,51 min Bánovčanovi Benjamínovi Filipovi z Kellys Factory Team. Vo finále sa 
však zlepšil na 4:46,32 min a posunul sa na konečnú šiestu pozíciu. Viac radosti sa dočkal 

v  súťaži družstiev, kde so svojím tí-
mom skončil druhý. Prvé tohtoročné 
prvenstvo si vyjazdil aj Samuel Niko-
lini (Enjoy The Ride Team) z Bánoviec 
nad Bebravou, ktorý ovládol žiacku 
kategóriu. Kvalifikáciu vyhral s časom 
5:56,84 min, kým vo finále domino-
val v  čase 5:48,30 min pred druhým 
Petrom Pongóm (5:51,81 min) z MŠK 
Krompachy a  tretím Tomášom Mar-
kom (6:02,47 min) z Absolute Racing 
Team. Na prvenstvo mal nakročené aj 
Filip Chalmovianský z  DH-Positive 
Partizánske, ktorý vyhral kvalifikáciu 
v  kategórii hobby v  čase 4:44,30 mi-
núty. Vo finále sa však nevyhol chybe 
v rockgardene a s časom 4:47,45 min 
obsadil piatu priečku za štvoricou: 
1. Lukáš Plátek (Kenzel T. N. V. Racin) 
4:37,13, 2. Roman Dančík (CK Stupa-
va) 4:44,16, 3. Adam Lučan (Star Bike 
Prešov) 4:45,75 a 4. Pavol Kičin (Bang 
DH Team) 4:46,37. Najrýchlejším mu-
žom štvrtého kola Slovenského pohá-
ra bol Rastislav Baránek z Kellys Facto-
ry Team, ktorý elitnú kategóriu mužov 
vyhral v čase 4:12,04 minúty. mp

Turnaj Chára cup napíše piatu kapitolu
Aj na piatom ročníku hokejového turnaja Zdeno Chá-
ra cup budú môcť milovníci tejto rýchlej hry vidieť pria-
mo v akcii znovu pestrú paletu mládežníckych tímov v ka-
tegórii U15. O víťazný pohár si to na ľadovej ploche Mest-
ského zimného štadióna v Partizánskom počas troch dní, 
od 19. do 21. augusta, rozdá osem celkov. Okrem družstva 
usporiadateľa HK Iskra Partizánske aj slovenské tímy Dukla 
Trenčín, Poprad, Banská Bystrica a Martin. Medzinárodný 
punc nasadia turnaju bieloruský celok Šachťor Soligorsk, 
ukrajinský Sokol Kyjev a lotyšský Ventspils. Účasť opäť pri-
sľúbil hviezdny hokejový obranca klubu zámorskej NHL 
Boston Bruins Zdeno Chára, ktorého meno turnaj nesie. 
Držiteľ Stanley cup-u by mal v prvý hrací deň počas sláv-

nostného ceremoniálu turnaj otvoriť. Porciu dvadsiatich 
turnajových zápasov rozbalí v  piatok 19. augusta o  7.30 
h lotyšsko-ukrajinský súboj Ventspils – Kyjev, v nedeľu 21. 
augusta o 14.15 h podujatie vyvrcholí finálovým duelom.   

ČASOVÝ PROGRAM
 Piatok 19.8. – 7.30-8.45 h: Ventspils – Kyjev, 9.-10.15 
h: Soligors – Trenčín, 10.30-11.45 h: Partizánske – Ban-
ská Bystrica, 11.45-12.45 h: slávnostné otvorenie turnaja, 
13.00-14.15 h: Poprad – Trenčín, 14.30-15.45 h: Kyjev – 
Banská Bystrica, 16.-17.15 h: Soligorsk – Martin, 17.30-
18.45 h: Ventspils – Partizánske, 19.00-20.15 h: Martin 
– Poprad.

 Sobota 20.8. – 7.30-8.45 h: Partizánske – Kyjev, 9.00-
10.15 h: Poprad – Soligorsk, 10.30-11.45 h: Banská Bys-
trica – Ventspils, 12.00-13.15 h: Trenčín – Martin, 13.30-
14.45 h: A4 – B3, 15.00-16.15 h: B4 – A3, 16.30-17.45 h: 
A1 – B2, 18.00-19.15 h: B1 – A2.
 Nedeľa 21.8. – 9.-10.30 h: stretnutie o 7. miesto, 10.45-
12.15 h: stretnutie o 5. miesto, 12.30-14. h: stretnutie o 3. 
miesto, 14.15-15.45 h: finále, 16. h: záverečný ceremoni-
ál.

 Zloženie základných skupín (A: Iskra Partizánske, Vent-
spils, Kyjev, Banská Bystrica, B: Martin, Soligorsk, Poprad 
a Dukla Trenčín). mp

Néč-Lapinová v extrémnych podmienkach 
druhá na Oravamane

Neustávajúci dážď a vietor, teplota pod 10 stupňov, aj také vie byť triatlonové podujatie Orava-
man v  okolí Zuberca. Na štart hlavnej kategórie dospelých 6. ročníka Volkswagen Slovakia Ora-
vaman, ktorý je zaradený do trilógie triatlonov Oravaman Extreme Tour, sa postavilo viac ako päť-
sto pretekárov zo šestnástich krajín. Čakala na nich takzvaná polovičná ironmanská trasa – 2 km 
plávania, 90 km cyklistiky a 21 km behu s celkovým prevýšením 3 300 m. Plaveckú časť absolvovali 
pretekári ešte bez dažďa, avšak za silného vetra v  značne rozbúrených vlnách Liptovskej Mary. 
Cyklistickú časť pretekov poznačilo veľa pádov na šmykľavej ceste na horskom priechode Huty. 
Bežecká časť sa odohrala v  Roháčoch v  neprestávajúcom daždivom počasí a  v  tých najvyšších 
polohách aj v hmle. Teplota na hrebeni dosahovala 5 stupňov, k čomu sa pridal aj silný nárazový 
vietor. Za daných okolností bola trať behu skrátená s  dôrazom na bezpečnosť pretekárov 
a organizátorov. Absolútnym víťazom medzi mužmi sa po tretí raz v rade stal  v čase 5:31:32,8 h 
Španiel Marcel Zamora. Víťazkou kategórie žien sa stala Nikola Čorbová zo Sportdiag team Senec, 
ktorá zvládla náročné preteky v čase 6:42:28,2 h. Šiesty ročník pretekov nedokončila v skutočne 

extrémnych podmienkach takmer stovka pretekárov. Medzi ženami obhajovala minuloročné 
prvenstvo Kristína Néč-Lapinová (na foto) z Bánoviec nad Bebravou, ktorá reprezentuje SK Trian 
UMB Banská Bystrica. Vicemajsterka Európy v  cross duatlone nezačala preteky najlepšie, keď 
z Liptovskej Mary vyplávala desiata v poradí v čase 37:15,5 minúty.  Deväťdesiat kilometrov dlhú 
jazdu na bicykli s prevýšením 2300 m však zvládla tak ako vlani v najrýchlejšom čase 4:00:42,6 h, 
a aj keď sa v závere trápila, zaradila sa hneď za vedúcu pretekárku Nikolu Čorbovú zo Sportdiag 
team Senec. Tá si však vedúcu pozíciu postrážila, keď 21 km dlhú trať s prevýšením 1000 m pokorila 
v najrýchlejšom čase 2:05:29,6 h a dobehla si po celkové prvenstvo vo výslednom čase 6:42:28,2 
hodiny. Záverečný bežecký blok absolvovala Kristína Néč-Lapinová v  druhom najlepšom čase 
2:09:04,2 h a celé preteky za 6:55:45,5 h, keď na víťazku strácala v cieli 13:17,3 minúty. „Tohtoročný 
Oravaman bol boj o prežitie v chlade a daždi. Nika Čorbová si zaslúžila vyhrať za tu odvahu 
v zjazdoch na bicykli a za to, ako jej telo znáša zimu. Prvé cyklokilometre mi išli, dostala som 
sa na druhé miesto, dokonca na Niku Čorbovú som strácala len tridsať sekúnd. Potom mi 
však kompletne zmrzli svaly a zázrakom bolo, že som na Ťatliakovu chatu netlačila bicykel 
(úsmev). Hlavne som ale rada, že som nespadla. S druhým miestom som spokojná,“ povedala 
Kristína Néč-Lapinová. Na treťom mieste preťala cieľovú čiaru v čase 7:04:16,7 h Zuzana Dudášová 
z Piso Sport Dolný Kubín. Medzi hrdinov 6. ročníka Oravamanu sa zaradil aj Peter Vraňák z TK Horec 
Partizánske, ktorý preteky nevzdal a v čase 8:46:52,6 h dobehol do cieľa na 43. mieste v kategórii 
mužov od 40 do 49 rokov. Plávanie zvládol za 43:45,3 min, na cyklistickej trati dosiahol dvadsiaty 
ôsmy najlepší čas 4:21:54,8 h a beh absolvoval v čase 3:20:55,8 h. Záverečným podujatím trilógie 
Oravaman Extreme Tour bude v sobotu 3. septembra podujatie Jánošík – Slovak Xtreme Triathlon 
so štartom na Oravskej priehrade a cieľom na Chlebe v Malej Fatre.  mp

V BBK Bánovce nad Bebravou hodnotili basketbalovú sezónu
Muži doplácali na úzky káder

Muži BBK Bánovce nad Bebravou majú za 
sebou o  niečo úspešnejšiu sezónu, ako tú 
predchádzajúcu. Odohrali výborné zápasy 
s naozaj kvalitnými súpermi ako nepochyb-
ne boli dužstvá Levíc, Ivánky pri Dunaji, Nit-
ry či Komárna. Jediným a najväčším problé-
mom v družstve bol úzky hráčsky káder, na 
čo Bánovčania často doplácali najmä v zápa-
soch na súperových palubovkách. Aj napriek 
tomu však bolo vidno, že v  prípade stabili-
zácie družstva a  vhodnom doplnení aspoň 
o dvoch či troch hráčov, by BBK mohol po-
mýšľať aj na vyššie priečky v tabuľke, než je 
siedme miesto z nedávnej druholigovej se-
zóny. Bude dôležité, ako sa vyvinie situácia 
ohľadne skladby družstva mužov do nastá-
vajúcej sezóny 2016/2017.

Mladší žiaci 
aj na medzinárodných palubovkách

Jediným mládežníckym družstvom BBK, 
ktoré v  uplynulom ročníku zasiahlo do sú-
ťaží SBA, boli mladší žiaci U13 pod vede-
ním trénera Jakuba Gajdoša. Mladí bánov-
skí basketbalisti obsadili v  oblastnej súťaži 
skupiny Západ pekné tretie miesto za víťaz-
ným Interom Bratislava a druhými Levicami, 
pričom aj s týmito družstvami odohrali kva-
litné a  vyrovnané stretnutia. Bánovčanom 
len o malý kúsok unikol postup do celoslo-
venského finále Final six, kde postupovali 
z každej oblasti (západ, stred, východ) prvé 
dve družstvá. Vo výbornom svetle sa chlap-
ci predviedli aj na medzinárodných turna-
joch v Českej republike a na Slovensku. Na 
naozaj kvalitne obsadenom vianočnom tur-
naji v Plzni skončili štvrtí, keď dokázali pora-
ziť družstvá z Nemecka, Česka aj Slovinska 
a prehrali len s českým a slovenským šam-
piónom. Navyše, do all stars celého turnaja 
sa dostal Samuel Urban. Ďalšou turnajo-
vou zástavkou pre Bánovčanov bol tradič-
ný veľkonočný turnaj v  Ostrave, kde obsa-
dili výborné druhé miesto. Pritom od prvé-
ho miesta ich delilo iba o štyri body horšie 
skóre oproti víťaznej Ostrave, ktorú v  zák-
ladnej skupine taktiež porazili. Do all stars 
tímu turnaja sa dostali Samuel Urban a Pa-
vel Gajdoš. Na záver sezóny nádeje BBK vy-
hrali turnaj v Trnave. Niektorí chlapci z toh-
to družstva reprezentovali BBK aj v  iných 
slovenských kluboch. Dres Interu Bratislava 

v kategórii U14 počas celej sezóny obliekal 
Samuel Urban.  Zahral si aj na záverečnom 
finálovom turnaji o  majstra Slovenska Fi-
nal six v Spišskej Novej Vsi, kde s  interista-
mi obsadili tretie miesto. Za „žltočiernych“ 
nastupoval aj v ťažkých stretnutiach súťaže 
European Youth Basketball League (EYBL), 
kde sa stretávajú tímy z celej európy. V máji 
sa zase zúčastnil na najväčšom a v kategó-
rii U13 najkvalitnejšom európskom turnaji 
vo francúzskom meste Ardres, kde na po-
zvanie amerického trénera Ricka Brooksa 
hral za Luxemburský tím Steinsel Luxem-
bourg.  Mohol si tak zmerať svoje schop-
nosti s  rovesníkmi z  takmer celého sveta, 
pričom sa nestratil ani tu a  domov si pri-
niesol ocenenie za najlepšieho hráča svoj-
ho družstva. Ďalší chalani z  bánovského 
BBK, Matúš Špánik, Pavel Gajdoš a  Matúš 
Miklo, na záver sezóny štartovali v  drese 
MBA Prievidza na turnaji v  poľskom mes-
te Radom, kde odohrali výborné stretnutia 
najmä s kvalitnými poľskými celkami. V júli 
mali mladí basketbalisti BBK voľno, no via-
cerí sa zúčastnili basketbalových kempov, 
pričom letná príprava sa začala začiatkom 
augusta. V septembri majú Bánovčania na-

plánovaný ešte turnaj v Ostrave a koncom 
tohto mesiaca vstúpia do novej sezóny 
2016/2017. V kategórii žiakov U14 bude ich 
cieľom postup do záverečného celosloven-
ského finále Final six.

Prípravkári prísľubom do budúcna
Pokročilejšia prípravka BBK napriek tomu, 
že ešte nehrala súťažné zápasy, má za se-
bou pomerne náročnú sezónu.  Chlapci 
mohli počas nej nazbierať množstvo skú-
seností a zručností v rámci tréningov, pria-
teľských zápasov, turnajov, či mikroligy. 
Hneď na svojom prvom turnaji v Uherskom 
Brode obsadili povzbudivé druhé miesto. 
Z medzinárodného turnaja v Ostrave si zas 
okrem siedmej priečky odniesli aj veľa zážit-
kov, no predovšetkým skúsenosť z merania 
síl s jedným z najlepších tímov starého kon-
tinentu vo svojej kategórii. V  rámci mikro-
ligy zviedli vyrovnané súboje s  Prievidzou 
a  Handlovou na troch turnajoch hrajúcich 
sa vždy v  inom meste. Chlapci sa kolo za 
kolom zlepšovali a najmä v zápasoch s Prie-
vidzou bolo vidieť ich veľkú chuť po víťaz-
stve. Prievidžania nakoniec v  poslednom 
kole rozhodli o  svojom triumfe v  mikroli-

ge, druhé miesto obsadili Bánovce a tretia 
skončila Handlová. Myšlienka mikroligy spl-
nila predstavy, dokonca ich predčila. Chlap-
ci odohrali viacero vyrovnaných zápasov za 
veľkej podpory rodičov a divákov, ktorí vy-
tvorili výbornú atmosféru. Treba veriť, že 
zverenci trénera Tomáša Predného všetky 
nadobudnuté skúsenosti zužitkujú v  na-
sledujúcej, už súťažnej sezóne v  kategórii 
mladších minibasketbalistov. 

Nábor do prípravky
Aj naďalej pokračuje nábor chlapcov do bas-
ketbalovej prípravky, ktorá začne s tréninga-
mi od septembra, pričom záujemci o basket-
bal sa môžu informovať u trénera J. Urbana 
na mob. č. 0948 518 401.

Poďakovanie si zaslúžia...
Na záver treba ešte poďakovať všetkým, kto-
rí sa počas uplynulej sezóny podieľali na fun-
govaní klubu BBK Bánovce nad Bebravou 
a  účinkovaní družstiev v  súťažiach i  na tur-
najoch. Vďaka patrí najmä rodičom, realizač-
nému tímu, ako aj R. Ježekovi, ktorý veľkou 
mierou prispel k  účasti družstva mladších 
žiakov na vianočnom turnaji v Plzni. tp

Hádzanárky HK Slávia vstúpili do prípravy 

Hádzanárky HK Slávia Partizánske vstúpi-
li do prípravy na nový súťažný ročník čes-
ko-slovenskej ligy WHIL v  prvý augustový 
deň. Šiesty tím posledného ročníka interligy 
a bronzové družstvo zo slovenského národ-
ného play off už ale nepovedie tréner Peter 
Olšavský, ktorý prijal ponuku z  konkurenč-
ného českého tímu Sokol Poruba. „Za Pet-
ra Olšavského, ktorému ďakujeme za od-
vedenú prácu v našom klube, sa nám po-
darilo nájsť náhradu. No nebolo to ľah-
ké. S novým trénerom sme sa dohodli, že 
jeho meno zverejníme, až keď prevezme 
družstvo, čo by malo byť v  druhej polo-
vici augusta. Zatiaľ môžem prezradiť, že 
v minulosti už viedol Sláviu. Som mu veľ-
mi vďačný, že je ochotný opäť viesť tím. 
Až do jeho príchodu po dohode s  hráč-
kami povedie tím žien Selma Blažeko-
vá, ktorá má trénerskú A-licenciu. Aj toto 
svedčí o  tom, že Slávia má skvelý tím! 
V  auguste však najviac práce čaká, rov-

nako ako pred rokom, Petra 
Vraňáka, ktorý má v  merku 
kondičnú prípravu. A na roz-
voj sily hráčok v  posilňovni 
bude opäť dozerať Gustáv 
Kusý,“ povedal na margo tré-
nerskej zmeny prezident klu-
bu Erich Kadnár, ktorý nazna-
čil aj príchod významného 
sponzora: „Životne dôleži-
tým je pre ďalšiu existen-
ciu klubu silný sponzor. Ide 
o  spoločnosť zo zahraničia, 
ktorá by sa mala stať gene-
rálnym partnerom nášho 
klubu. Príchod nového partnera je ešte 
stále v  štádiu rokovaní, ktoré sú zatiaľ 
na dobrej ceste. Napriek tomu, že v tejto 
otázke nie je stále definitívne rozhodnu-
té, hráčky začali s prípravou a to si osob-
ne vysoko cením. Podľa mňa, málokto 
túto ochotu a  obetavosť totiž dokáže 
ohodnotiť. Za posledné roky mám z prí-
stupu hráčok najsilnejší pocit, že hádza-
ná je v ich srdciach a držia sa nášho hesla: 
Hráme srdcom! Sme tím!“ Zmeny neobídu 
ani hráčsky káder. Po viacročnej odmlke od 
vrcholovej hádzanej sa rysuje možný návrat 
bývalej mládežníckej reprezentačnej pi-
votky Silvii Ščasnej a taktiež spojky Simony 
Zajačkovej. Či tieto dve hráčky posilnia tím 
žien, sa rozhodne v najbližších dňoch. Klub 
chce v prvom rade stavať na domácich od-
chovankyniach. Do prípravy s tímom žien sa 
tak zapojili aj dorastenky Tatiana Karásková, 
Vanesa Bohunská, Patrícia Korcová, Terézia 
Horečná, Barbora Kráľová a  neskôr sa pri-
dá aj brankárka Nikola Beláková, z ktorých 
niektoré okúsili atmosféru interligy v už pre-
došlej sezóne. S  družstvom už netrénuje 
srbská spojka Silvana Savič, ktorá odišla za 
svojím manželom do Bulharska, kde bude 
pokračovať v  basketbalovom angažmáne. 

Pokračovanie v  drese Slávie 
zvažuje spojka Petra Štetáko-
vá, kým spojka Eliška Betáko-
vá podstúpi operáciu rame-
na a  brankársku oporu Simo-
nu Súlovskú pravdepodobne 
čaká artroskopické vyšetrenie 
kolena. „Je veľmi pravdepo-
dobné, že spomínané zme-
ny budú jediné, ktoré sa 
udejú v kádri,“ povedal Erich 
Kadnár, ktorý po  úvodnom 
príhovore k hráčkam pred za-
čiatkom nového hádzanárske-
ho ročníka oznámil svoju re-

zignáciu na post prezidenta HK Slávia Parti-
zánske. „Keď som v roku 2014 po dohode 
s  viacerými ľuďmi, ktorí pracovali okolo 
hádzanej a  s  podporou hráčok prevzal 
na seba toto obrovské bremeno, boli vy-
hliadky na spoluprácu so sponzormi úpl-
ne iné, ako sa postupom času ukázalo. 
Žiaľ, napriek mojej snahe a mnohým ro-
kovaniam a  ponukám sa mi nepodarilo 
presvedčiť podnikateľov a  spoločnosti 
pôsobiace v  regióne, aby šport s  najbo-
hatšou históriou a  najväčšími úspech-
mi v Partizánskom podporili. Myslím na 
podporu vo väčšom finančnom rozsa-
hu a počas celej sezóny. Chápem, že nie 
ľahko zarobené peniaze treba investovať 
a podpora športu je len prejavom dobrej 
vôle a v očiach majiteľov neprináša žiad-
nu spätnú väzbu. No som presvedčený, 
že pokiaľ sa aj táto forma spoločenskej 
zodpovednosti nestretne s  porozume-
ním u  ľudí, ktorí môžu pomôcť, je šport 
odsúdený na zánik. Jeho podpora je in-
vestíciou do detí, ktoré trávia zmyslu-
plne svoj čas. A  ak niekto vidí problém 
v  tom, že treba podporiť aj seniorské 
družstvo, nuž na to je ľahká odpoveď. 
Mnohé z tých detí skončia v interligovom 

družstve žien a všetky ostatné vidia spo-
lu so svojimi rodičmi, že sa dá vypraco-
vať až na reprezentantku Slovenska. Nie 
je preto možné, aby klub fungoval plno-
hodnotne bez družstva žien. Navyše, a to 
je taký „bonbónik“, práve ženský tím ako 
účastník slovensko-českej interligy je 
nositeľom reklamnej informácie o   part-
neroch klubu, a  to na Slovensku i  v  Če-
chách,“ neskrýval rozčarovanie Erich Kadnár 
a  ďalej pokračoval: „Stojíme pred novou 
sezónou len vďaka obetavosti a  trpezli-
vosti hráčok a realizačného tímu! A pod-
pis zmluvy s generálnym partnerom je je-
diná cesta, ako môže začať hádzaná nor-
málne fungovať so všetkými vekovými 
kategóriami. Mesto má svoj schválený 
princíp a schému prerozdeľovania finan-
cií pre podporu športu a my ju rešpektu-
jeme. Nakoniec, verejne som na rokovaní 
mestského zastupiteľstva poďakoval za 
náš klub a  ďakujem opäť. Počas môjho 
pôsobenia sme získali titul vicemajstra 
Slovenska v  ženách, tiež druhé miesto 
v Slovenskom pohári a opäť sme pritiah-
li do Partizánskeho aj medzištátne zápa-
sy slovenskej reprezentácie. Myslím si, že 
sme spravili kus práce. Priznávam, situ-
ácia nie je dobrá, navyše vedeniu už do-
chádza energia. Napriek tomu sme, a ve-
rím, že sa nemýlim, jediného a zatiaľ stále 
potenciálneho partnera našli mimo hra-
níc Slovenska. Samozrejme, o  možnom 
partnerstve spojenom so záchranou klu-
bu je jeho vedenie pripravené rokovať 
s  každým, kto prejaví záujem pomôcť.“ 
V rámci hernej prípravy majú slávistky v plá-
ne odohrať stretnutia s tradičnými súpermi, 
či už sú to ženy z  Bánoviec nad Bebravou 
alebo dorastenci Bojníc. Nasledovať by mali 
zápasy s tímom WHIL z Veselí nad Moravou 
a na konci augusta čaká Sláviu turnaj v Tren-
číne.    mp 

Šimon Rus

Samuel Nikolini
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