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Keď obdivujeme 
prínos významných 

osobností, tá naša sa 
nám môže zdať bezvýznamná ako lístok 
poletujúci vo vetre. Príbehy ľudí, ktorí sa 
stali priekopníkmi v určitej oblasti, však 
nie sú vysnívané. Napríklad letec Otto 
Lilienthal. Inšpiroval bratov Wrightov-
cov k vynálezu prvého lietadla na svete 
svojimi pokusmi v zostrojovaní vzdušných 
klzákov. Aj keď zvládol 2 000 letov, počas 
posledného stratil kontrolu a z pätnástich 
metrov skončil na zemi. Poľka Marie 
Curie, vedátorka v oblasti rádioaktivity 
a jediná držiteľka dvoch Nobelových 
cien za rôzne vedecké disciplíny, zomrela 
v roku 1934 na leukémiu spôsobenú vyso-
kými dávkami radiácie. Hlavný architekt 
Titaniku Thomas Andrews pôvodne 
navrhoval na palube 46 záchranných 
člnov. Napokon tam umiestnil iba dvad-
sať. Svoje posledné hodiny vraj strávil vo 
fajčiarskej miestnosti prvej triedy, kde 
sa pozeral na obraz Príchod do nového 
sveta. O lepšom živote sníval zrejme aj 
lekár Alexander Bogdanov. Ten začal 
v roku 1920 experimentovať s krvnými 
transfúziami. Predpokladal, že vďaka nim 
dosiahne večnú mladosť. Po jedenástich 
dávkach vravel, že sa mu zlepšuje zrak 
a zastavilo sa mu vypadávanie vlasov. 
Krátko nato však umrel. Jeho jedenásta 
transfúzia bola od študenta, ktorý trpel 
maláriou a tuberkulózou. Hovorí sa, že 
rozdiel medzi genialitou a debilitou sa me-
ria len úspechom. V niekto-
rých prípadoch nám ale 
dobre padne aj trochu 
„debility“.

Je najlepším 
európskym učiteľom!  
Na stránke ministerstva školstva sa objavila správa 
o udelení ocenenia Najlepší učiteľ fyziky Európy. 
Za dlhoročný prínos v oblasti kreatívnej výučby 
fyziky dostal vyznamenanie rodák z Partizánskeho, 
aktuálne pôsobiaci na Gymnáziu Viliama Pauliny-
ho-Tótha v Martine. Je ním Jozef Beňuška.

NIČ IM NIE JE 
SVÄTÉ !

Najstaršia budova v mestskej časti Návojovce v súčasnosti prechádza rekonštrukciou. Kaplnka, ktorá je využívaná ako dom 
smútku, práve v čase svojej rekonštrukcie prilákala dlhoprstých. Pietne miesto má bohatú históriu a až do súčasnosti plní aj 
úlohu rodinnej hrobky. Ani to však nebolo prekážkou pre zlodejov. Vylomili mrežu na okne a z kaplnky ukradli náradie a pre-
dlžovacie káble patriace firme, ktorá rekonštrukciu realizuje. „Drahšie veci sme tam, našťastie, nene-
chali, takže tá ujma nie je vysoká. Je však smutné, že sa takéto veci dejú práve na takomto mieste,“ 
okomentoval zarážajúcu udalosť majiteľ poškodenej stavebnej firmy Štefan Hamara. 

Pokračovanie 
nájdete na s.3

OD  STREDY VO VYSIELANÍ

VEĽKÁ 
LETNÁ SÚŤAŽ:
Čítajte noviny Tempo, odpovedz-
te správne na položené otázky, 
doručte tiket do redakcie a ste 
v hre o parádne ceny!
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Augustové schôdze MsZ
Zo šiestich bodov pozostáva program 18. Mestského zastupiteľstva v Partizánskom 
(MsZ), ktoré primátor Jozef Božik zvolal na utorok 15. augusta. Poslanci sa v malej 
zasadačke MsÚ budú okrem iného zaoberať návrhom zmeny rozpočtu mesta Partizán-
ske pre rok 2017 a návrhom na zmenu Štatútu Mestského komunitného fondu Spolu 
pre Partizánske. Rokovanie MsZ je verejné a začína sa o 13. hodine.

Len týždeň po 18. schôdzi sa poslanci stretnú na 19. riadnom rokovaní Mestského za-
stupiteľstva, tentoraz už vo vynovenej veľkej zasadačke MsÚ. V utorok 22. augusta 
sú pred nimi viaceré témy. Po správe o stave a vývoji kriminality na území mesta 
a okresu si vypočujú informáciu o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu 
zameranej na nakladanie subjektov územnej samosprávy s majetkovými účasťami 
v obchodných spoločnostiach. Poslanecký zbor sa bude následne zaoberať všeobecne 
záväzným nariadením mesta o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb 
na trhových miestach a aj návrhom Dohody o partnerstve a spolupráci medzi mestami 
Bajina Bašta, Krapkowice, Vukovar a Partizánskym. Mestské zastupiteľstvo zaujme 
stanovisko k návrhu aktualizácie Tarify MHD v Partizánskom, prerokuje návrhy na 
prenájom a predaj mestského majetku, oboznámi sa s vyhodnotením Komunitného 
plánu sociálnych služieb mesta za rok 2016 a pridelením mestských nájomných bytov. 
Schôdza MsZ sa začína o 13. hodine a v zmysle rokovacieho poriadku je opäť čas od 
15.30 do 16.00 hodiny vyhradený na Slovo pre verejnosť.

Opravujú, čo sa dá 
Letné prázdniny v Chy-
noranoch nevyužívajú 
len na oddych, ale aj 
na opravy priestorov, 
ktoré sú počas škol-
ského roka plné detí. 
Rekonštrukciu v týchto 
dňoch podstupujú 
základná a umelecká 
škola.

V Základnej škole Va-
lentína Beniaka bola 
potrebná komplexná 
rekonštrukcia školskej 
kuchyne. Varí sa tam nielen 
pre žiakov základnej školy, ale 
i pre škôlkarov a ostatných 
stravníkov. Počet jedál, ktoré 
vyjdú z týchto priestorov, sa 
tak polročne približuje k číslu 
36-tisíc. Aj z tohto dôvodu sa 
obec Chynorany rozhodla do 
renovácie investovať z rozpočtu 
obce sumu približne 100-tisíc 
eur. „V prípade školskej 
kuchyne ide o rozsiahlu 
rekonštrukciu vrátane 
nových rozvodov vody, 
kanalizácie a elektroin-
štalácie. Zmeny nastanú 
aj v dispozičnom riešení 
rozmiestnenia kuchyne 
pre prípravu múčnych je-
dál, mäsa, zeleniny, vajec 
či priestorov pre prípravu 
desiat a olovrantov do 
materskej školy,“ vymenúva 
starostka obce Mária Lachkovi-
čová s tým, že po rekonštrukcii 
bude mať kuchyňa aj novú 
podlahu, obloženie, stropy, kli-

matizáciu, pribudne tiež nové 
veľkokapacitné zariadenie 
a vybavenie celej kuchyne. 
Medzi prioritami obce 
na rok 2017 bola aj re-
konštrukcia Základnej 
umeleckej školy v Chy-
noranoch. Tá v súčasnosti 
sídli v priestoroch, ktoré 
kedysi slúžili ako byt lekára 
a následne byt učiteľa. Keďže 
budova nie je najmladšia, okná 
a dvere na nej boli rozsuše-
né a problémom bol najmä 
únik tepla z budovy. „V rámci 
rekonštrukcie realizujeme 
výmenu okien a dverí, ale 
pribudnú aj žalúzie a sieťky na 
oknách v učebniach. Ďalej boli 
vyspravené steny a vymaľo-
vané všetky priestory vrátane 
schodiska,“ hovorí Mária 
Lachkovičová. „Veríme, že do 
konca augusta budú obe re-
konštrukcie ukončené,“ dodáva 
starostka. (vs)
 Foto: archív obce Chynorany
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i ÚPSVaR informuje:

Životné minimum 
je po štyroch rokoch vyššie
Životné minimum, inými slovami aj suma nevyhnutná 
na prežitie dospelej osoby, je od 1. júla 2017 vyššia. 
K jej úprave došlo po štyroch rokoch. Dôvodom jej 
dlhodobého zmrazenia bola nízka inflácia, ktorá len od 
tohto roku začala mierne rásť. 

Suma životného minima sa upravila z pôvodných 
198,09 eur na 199,48 eur pre jednu plnoletú osobu. 
Z pohľadu úradu práce má zmena výšky životného minima vplyv 
okrem iného na výšku viacerých sociálnych dávok, dôchodkov, pe-
ňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a napríklad aj na výšku 
príspevkov pre nezamestnaných občanov.

Vplyv na výšku príspevkov 
na kompenzáciu ŤZP 
Výška peňažnej podpory na kompenzáciu ŤZP sa upravila indivi-
duálne o niekoľko centov až eur, v závislosti od poberateľa a jed-
notlivého prípadu. Výsledné sumy príspevkov sú pritom určené 
percentuálnym násobkom sumy životného minima pre jednu pl-
noletú osobu. Všetkým poberateľom peňažných príspevkov 
na kompenzáciu zvýšených výdavkov a fyzickým osobám, 
ktoré dostávajú príspevok na opatrovanie a súčasne 
niektorú zo zákonom ustanovených dávok dôchodkového 
poistenia alebo výsluhového zabezpečenia, budú nové 
výšky príspevkov vyplatené od splátky za júl v auguste 
2017, pričom písomné rozhodnutie o zvýšení týchto peňažných 
príspevkov sa v súlade s platnými predpismi nevyhotovuje. 
Od 1. júla tohto roku sa mení aj hranica príjmu pre poskytnutie 
jednorazových peňažných príspevkov na kompenzáciu, a to do 
päťnásobku sumy životného minima. Pre plnoletú osobu sa jej 
výška počíta – 5 x 199,48 €  = 997,4 €.  Pokiaľ má občan príjem 
nad uvedenú hranicu, príspevky mu nebudú priznané.

Upravuje sa minimálne výživné  
Zmena sa dotkla aj výšky minimálneho výživného, ktoré je stano-
vené vo výške 30 % sumy životného minima. Táto suma sa od 
1. júla mení z pôvodných 27,13 eur na sumu 27,32 eur. 
Na túto zmenu museli vzápätí zareagovať zamestnanci úradov 
práce na oddeleniach štátnych sociálnych dávok, a to znížením 
opakovaného príspevku dieťaťu zverenému do náhradnej rodinnej 
starostlivosti, kde povinní – rodičia dieťaťa majú súdom určené 
výživné v sume 30 % životného minima.  

Ako sa zmení výška hmotnej núdze?
V súvislosti s valorizáciou súm životného minima nastali zmeny aj 
v oblasti pomoci v hmotnej núdzi. Náhradným výživným úrad pri-
spieva na zabezpečenie výživy nezaopatreného dieťaťa, tam kde si 
povinný neplní súdom stanovené výživné. Náhradné výživné je od 
1. júla vyplácané v maximálnej výške 1,2-násobku sumy životného 
minima pre nezaopatrené dieťa. V súčasnosti ide o 109,27 eur, 
pričom pôvodná suma bola 108,50 eur.  Príjem oprávnenej 
osoby nesmie presiahnuť 2,2-násobok sumy životného minima, čo 
v súčasnosti predstavuje sumu 438,85 eur. 
Zmena výšky životného minima mala vplyv aj na podmienky pri 
priznaní a vyplácaní dávky v hmotnej núdzi, a to v prípade, že 
niektorá zo spoločne posudzovaných osôb poberá výživné v sume 
30 % životného minima.

Vplyv aj na nezamestnaných
Rovnako sa mení maximálna výška mzdy alebo odmeny, ktorú 
môže zarobiť uchádzač o zamestnanie evidovaný na úrade práce. 
Hrubý príjem z takejto zárobkovej činnosti môže byť 
v maximálnej výške 199,48 eur. 
S výškou životného minima boli upravené aj niektoré príspevky 
pre uchádzačov o zamestnanie, ako sú napríklad príspevok za 
výkon absolventskej praxe na sumu 129,66 eur alebo príspevok na 
aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby, a to na čiastku 
199,48 eur.

Pri železničnom priecestí na sídlisku Luhy I v Partizánskom existuje okrem 
koľajiska aj poľná cesta (na foto). Táto komunikácia nie je železnicami Sloven-
skej republiky povolenou trasou, využíva ju však viacero obyvateľov. Sú to najmä 
záhradkári so svojimi vozidlami. Ako nám potvrdil poslanec MsZ a predseda VMČ 
Vladimír Marko, cesta, ktorá vlastne ani nie je cestou, začína prinášať 
nevýhody: „Na danom mieste sú problémy s dopravou, keďže tam chodia 
ľudia s autami. Avšak, niektorí občania to zneužívajú a jazdia napríklad veľmi 
rýchlo, alebo si pred záhradkami umývajú autá. Situáciou sa teda členovia VMČ 
Luhy I museli začať zaoberať. „Výbor odporučil, aby ľudia boli k sebe navzájom 
tolerantní, pretože ak to zájde ďalej, môže sa stať, že celá komunikácia 
bude uzatvorená a nebude tam jazdiť ani ten, kto sa správa slušne. 
Železnice Slovenskej republiky by takýto stav novej komunikácie netolerovali 
a osadili by tam rampu.“ Ak sa teda situácia nezlepší, hrozí, že záhradkári prídu 
o pohodlný prístup s vozidlom ku svojim záhradkám.

Zamietli hazard
Výbor mestskej časti Centrum riešil na svojom poslednom zasadnutí dve žiadosti, 
ktoré sa týkali hazardných hier v prevádzke nachádzajúcej sa na Školskej ulici 
v Partizánskom. Spoločnosť NIKÉ totiž požiadala o súhlas na tamojšie 
prevádzkovanie stávkovej kancelárie a ďalšia spoločnosť prejavila zá-
ujem o umiestnenie a prevádzkovanie elektronicko-mechanickej ru-
lety. Po prerokovaní týchto žiadostí prijal výbor mestskej časti stanovisko s tým, 
že neodporúča ich schválenie. Dôvodom zamietnutia je fakt, že herňa na Školskej 
ulici je umiestnená v bezprostrednej blízkosti obytných domov. Dochádza tam 
k rušeniu nočného pokoja zo strany zákazníkov, na čo upozorňujú občania z pri-
ľahlých obytných domov. Herňa sa nachádza oproti Strednej odbornej škole, čo 
má napokon aj negatívny vplyv na mladú generáciu.   (dl), foto: MTP  

V minulosti plnili jeho funkciu 
trubadúri a bubeníci, ktorí chodili 
po dedinách a hlásili informácie. 
Od zavedenia rozhlasu v podobe, 
v akej ho poznáme dnes, uplynulo 
už niekoľko desiatok rokov.

Prostredníctvom ampliónov rozmiestne-
ných po celom meste pravidelne informuje 
občanov o rôznych kultúrnych či spoločen-
ských udalostiach. Jednou z úloh rozhlasu 
je aj včas upovedomiť obyvateľov o krízo-
vých a výnimočných situáciách. 
„Mestský rozhlas v Partizánskom sa 
skladá z niekoľkých samostatných vetiev. 
Najdôležitejšie sú vetvy Centrum, Luhy I, 
Luhy II, Šimonovany, Štrkovec a Šípok, tie 
ovládame priamo z ústredne v mestskom 
úrade. Ďalšie vetvy – Veľké Bielice, Malé 
Bielice, Návojovce majú každá samostat-
nú ústredňu a hlásia tam ľudia, ktorí sú 
v mestských častiach,“ vysvetlil Martin 
Hlbočan, vedúci oddelenia služieb MsÚ 
v Partizánskom. „V súčasnosti prebieha 
rekonštrukcia mestského rozhla-
su na ulici Moyzesova, ktorá bude 
ukončená v najbližších dňoch,“ dodal 
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Počuť ho už 70 rokov

Martin Hlbočan s tým, že vo viacerých 
prípadoch je nevyhnutná jeho obnova.   
V mestskej časti Šimonovany slúži 
rozhlas obyvateľom už od roku 1947. 
Aj jeho rekonštrukciu má mesto 
v pláne do konca roka. „Minimálne 
prvú etapu, ktorú máme spracovanú 
v projektovej dokumentácii. Bude sa 
prerábať rozhlas z káblového na bezdrôto-
vý, nakoľko tam je momentálne dlhodobá 
porucha, ktorá sa nedá iným spôsobom 
odstrániť,“ informoval vedúci oddelenia 
služieb MsÚ. 
Aj v 21. storočí patrí tento prostriedok 
k dôležitým komunikačným prvkom. Hlá-
senia oceňujú najmä starší občania, ktorí 
majú vďaka nemu prehľad o dianí v meste. 
Podľa slov Hlbočana, „v súčasnosti je 
mestský rozhlas v Partizánskom 
riešený tromi spôsobmi. Dva sú káb-

lové rozvody, jeden vedený zemou 
a jeden vedený vzduchom. Zemou je 
vedená celá mestská časť Štrkovec. Máme 
dve časti mesta vedené bezdrôtovo, a to 
mestskú časť Šípok a časť mestskej časti 
Centrum, takzvanú starú kolóniu.“  V sna-
he mesta je, aby rozhlas fungoval i naďalej 
ako súčasť informačného systému. 
 (sč), foto: MTP

Dostanú stopku?Potrebuje 
ohradiť
Dom kultúry vo Veľkých Bieliciach má už za 
sebou mnoho vydarených akcií a podujatí 
rôzneho druhu. Jeho užívanie je však miesta-
mi spojené s výtržníctvom. Preto členovia 
výboru danej mestskej časti riešili na júlovom 
zasadnutí situáciu, čo s voľným prístupom 
k budove. Poslanec a člen VMČ Veľké Bielice 
Erich Dvonč nám ozrejmil stanovisko výboru 
o obmedzení voľného prístupu k budove Domu 
kultúry: „Určite ohradenie ihriska, ktoré tu 
chceme robiť, má dôvod aj v tom, že v zadnej 
časti sa nám stretáva vo večerných hodinách 
mládež a vzniká tu neporiadok. Napríklad sa 
tu píše po schodoch a myslím si, že toto nie je 
priestor na podobné aktivity (na foto).“ 
Aktuálne sa na ihrisko chodí z oboch strán 
budovy, čo znamená, že sa ničí aj zeleň 
verejného parku. To je tiež dôvodom, prečo 
treba vytvoriť jeden vstup do zadnej časti za 
Domom kultúry. „Budeme radi, keď bude 
jedna uzamykateľná brána, ktorá 
bude jasne hovoriť, kadiaľ majú ísť 
napríklad aj osobné motorové vozidlá 
do zadnej časti areálu, čím sa takisto 
zvýši bezpečnosť,“ dodal Dvonč. Ďalšiu 
úlohu, ktorú je potrebné v súvislosti s Domom 
kultúry vyriešiť, je ozvučenie jeho vnútorných 
priestorov. Konajú sa tam formálne aj spolo-
čenské akcie s väčším počtom ľudí, preto sa 
aj požiadavka ozvučenia dostala do zápisnice 
výboru.

Zdroj: ÚPSVaR Partizánske



14. august 2017 Tempo č. 31www.novinytempo.sk 3

Páchatelia ublížili najmä deťom
Deťom, ktoré počas celého roka 
navštevovali Súkromnú základnú 
umeleckú školu Ateliér vo Veľkých 
Bieliciach, zostali len oči pre plač. 
Ich diela si totiž zobrali na mušku 
výtržníci. 

Pred umeleckou školou bývajú vystavené 
sochy, ktoré jej žiaci počas školského roku 
vyrobia. Obdivujú ich nielen obyvatelia 
Veľkých Bielic, ale aj náhodní okoloidúci 
a najväčšiu radosť z nich majú deti. Tieto 
výtvory však boli zrejme tŕňom v oku ne-
známych páchateľov, ktorí ich v noci z 2. na 
3. augusta zničili. „Nedokážem pochopiť, ako 
môže niekto spraviť niečo, čím ublíži deťom,“ 
hovorí sklamane Miriam Jancová, ktorá je 
spolumajiteľkou školy. Podľa jej slov svojich 
žiakov presviedčali, že ľudia sú dobrí a ne-
musia mať strach vystavovať svoje diela či na 
námestí, ako to už niekoľko rokov majú vo 
zvyku, alebo pred školou. „Chceli sme diela 
posunúť širokej verejnosti a ukázať, aké sú 
deti šikovné,“ tvrdí. 
Manželia majú k dispozícii aj kamerové 
záznamy z noci, kedy boli sochy zničené. 
Po tom, čo im v marci tohto roku neznámy 
páchateľ zapálil auto, si totiž zaobstarali 
bezpečnostné kamery, ktoré monitorujú 
priestory pred ich domom a ateliérom. „Na 
zázname je vidieť, ako prišlo auto so 
zakrytou poznávacou značkou. Naj-
skôr nacúvalo do sôch, čím časť z nich 
zničilo, potom z neho vystúpil chlapec 

s kapucňou na hlave a pravdepodob-
ne kladivom porozbíjal všetky sochy,“ 
opisuje Miriam Jancová. Podľa slov primáto-
ra mesta Partizánske Jozefa Božika sa takýto 
skutok nedá nazvať inak ako chrapúnstvom 
a barbarstvom. „Mesto Partizánske prijalo 
opatrenia a mestská polícia bude pravidelne 
každú hodinu hliadkovať v tejto lokalite. 
Zároveň prosím o súčinnosť orgány činné 
v trestnom konaní, aby čo najskôr vypátrali 
páchateľa,“ vyslovil sa primátor. Hovorkyňa 
KR PZ v Trenčíne Elena Antalová potvrdi-
la, že skutok je v štádiu riešenia: „Polícia 

v Partizánskom v danej veci vykonáva 
objasňovanie priestupku proti majetku a po 
páchateľovi, respektíve páchateľoch tohto 
skutku pátrame.“ 
Hoci sú deti sklamané a ich výtvory zničené, 
majitelia umeleckej školy nehádžu flintu do 
žita. Kašírované sochy plánujú opraviť. „Je 
to niekoľkomesačná práca detí a oni si ju 
naozaj vážia, takže čo sa bude dať, opraví-
me. Hodnota tých sôch bola nevyčísliteľná 
najmä z toho nemateriálneho, ľudského 
hľadiska,“ uzatvára Miriam Jancová. 
 Text a foto: vs

JEDNOU VETOU
 pikošky  zaujímavosti  rekordy 

Pošta Partizánske 3, ktorá sa nachádza v mestskej časti Šimonova-
ny, je od 1. do 31. augusta zatvorená. Dôvodom dočasného zatvore-
nia je presun zamestnancov na pošty s väčším počtom zákazníkov 
a dlhšími otváracími hodinami. Poštové služby budú zabezpečované 
Poštou Partizánske 1 v centre mesta.

Dobrovoľné hasičky zo Šišova v okrese Bánovce nad Bebravou sa na 
Majstrovstvách Slovenskej republiky hasičského dorastu a dob-
rovoľných hasičských zborov umiestnili na druhej priečke, čím sa 
z nich stali vicemajsterky Slovenska. 

Vďaka investíciám z Trenčianskeho samosprávneho kraja by malo 
byť praktické vyučovanie atraktívnejšie na dvoch stredných školách 
v našom regióne. Stredná odborná škola v Partizánskom chce vybu-
dovať Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo, 
Stredná odborná škola strojnícka v Bánovciach nad Bebravou zasa 
dostane nové technologické vybavenie.

Podľa Štatistického úradu SR bola v roku 2016 priemerná mzda 
v Trenčianskom kraji 740 eur, čo je o 56 eur menej ako celosloven-
ský priemer. Priemerná hrubá mesačná mzda u mužov dosiahla 
hodnotu 1 087 eur, u žien iba 817 eur, prémie a odmeny žien tvorili 
len 53,5 % z prémií a odmien mužov.  

Index potratovosti, ktorý hovorí o tom, koľko potratov pripadá 
na 100 narodených detí, dosiahol v minulom roku podľa štatistík 
v okrese Partizánske hodnotu 26,6 %.

V júli 2017 zaznamenal Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
výskyt prenosných ochorení, medzi ktorými boli v Partizánskom aj 
šesť nákaz salmonelou, jeden prípad ohrozenia besnotou a 15 prípa-
dov ovčích kiahní. 

Priemerná hrubá nominálna mesačná mzda v Trenčianskom samo-
správnom kraji dosiahla v minulom roku hodnotu 960 eur. Bola 
o 56 eur nižšia ako slovenský priemer.

Na Horskej s dodávkou nezaparkujete
Problém s parkovacími plochami na sídlisku Šípok riešia jeho obyvatelia už niekoľko rokov. Hoci je miest málo, na 
niektorých z nich vodiči odstavovali aj dodávky či nákladné autá. Tomu je však koniec.

Obyvateľom sídliska Šípok sa 
nepáčilo, že nákladné vozidlá 
zaberali veľa parkovacích miest, 
ktoré by mali slúžiť pre širokú 
verejnosť. Tento problém bol 
pálčivejší práve počas víkendov, 
kedy ľudia nepracovali, a tak 
stúpal počet vodičov, ktorí 
nemali svoje osobné auto kde 
zaparkovať. Podnikatelia 
však firemné dodávky a ná-
kladné autá nechávali na 
jednom mieste odstavené 
bez pohnutia počas celého 
víkendu. Z májového stretnutia 
občanov tejto mestskej časti 
s primátorom Jozefom Boži-
kom vyplynula požiadavka na 
riešenie situácie formou zmeny 
dopravného značenia. „Od júla 
tohto roku platí na ulici 

Horská nové dopravné zna-
čenie, ktoré rieši parkova-
nie – zákazom parkovania 
dodávkových vozidiel alebo 
nákladných vozidiel s cel-
kovou dĺžkou väčšou ako 
5,3 metra,“ vysvetľuje spôsob, 
akým mesto vyšlo v ústrety 

občanom, referent oddelenia 
miestnych komunikácií MsÚ 
Peter Minárik. 
Po osadení značiek začali ich 
dodržiavanie kontrolovať aj prís-
lušníci mestskej polície. Počas 
júla upozorňovali vodičov, ktorí 
toto značenie porušili, od začiat-

ku augusta už začali aj so sank-
cionovaním. Na porušenie 
zákazu bolo upozornených 
23 vodičov. „Je potešujúce, 
že vodiči týchto vozidiel 
rešpektovali našu výzvu 
a v súčasnej dobe je stav 
taký, že nebolo zazname-
nané ani jedno vozidlo nad 
5,3 metra, ktoré by na Hor-
skej ulici parkovalo,“ chváli 
zodpovednosť vodičov náčelník 
mestskej polície v Partizánskom 
Jozef Piterka. Vodiči si dodávky 
a nákladné autá môžu zaparko-
vať na odstavnom parkovisku za 
výškovou budovou pri bývalých 
závodoch, ale aj v areáli svojej 
firmy či na vlastnom vyhrade-
nom parkovacom mieste. 
 (vs), foto: MTP

Pribúdajú infarkty  
a náhle cievne príhody
Tak ako každý rok, aj tento sme počas letných dní zaznamenali 
zvýšený počet výjazdov spojených s kolapsovými stavmi. Podľa 
slov Kataríny Svobodovej, záchranárky z regiónu Horná Nitra 
Falck Záchranná, a.s., Rýchla zdravotnícka pomoc (RZP) 
Rybany (okres Bánovce nad Bebravou) mala ošetrených 
13 pacientov, z toho jedno dieťa, a RZP Partizánske mala 
ošetrených päť osôb, z toho tiež jedno dieťa. Ide o počet 
ošetrených pacientov od začiatku júla do 9. augusta s diagnózou ko-
lapsový stav. Vo väčšine prípadov bol kolaps spôsobený dehydratá-
ciou alebo prehriatím organizmu. Väčšina ľudí však nedodržiavala 
pitný režim a nestránila sa priamych slnečných lúčov. Z celkového 
počtu výjazdov bolo mnoho pacientov vo vyššom veku a prevezení 
detskí pacienti boli dvaja. Každým rokom však služba zaznamenáva 
mierny vzostup pacientov s diagnózami infarkt myokardu, náhla 
cievna mozgová príhoda a resuscitovaných pacientov, čo sa potvr-
dilo aj začiatkom tohto letného obdobia. (dl)

Nič im nie je sväté !
Dokončenie z 1. strany

Už dva týždne prebieha rekon-
štrukcia a odvlhčenie kaplnky 
v Návojovciach. Keďže je potreb-
né, aby sa objekt vetral a vysu-
šoval, zlodeji s vniknutím dnu 
nemali veľa práce. Z otvoreného 
okna vylomili mrežu a z kaplnky 
ukradli veci v hodnote približne 
100 eur. Najzarážajúcejší je 
práve fakt, že páchateľom zrejme 
chýba akákoľvek pokora. Od 
krádeže ich totiž neodradilo 
ani to, že kaplnka je využí-
vaná ako dom smútku a pod 
ňou sa nachádza rodinná 
hrobka, v ktorej sú ulože-
ní traja nebožtíci. Budova 
pochádza z roku 1899 a za jej 
vznikom stojí rodinná tragé-
dia. V roku 1896 ju začal stavať 
solventný stavbár z Návojoviec 
Jozef Struhár po tom, čo mu 
zomrel syn Štefan. Hovorí sa, že 
zomrel tragicky v Šimonovanoch, 
odkiaľ ho v deň úmrtia doviezli 
do Návojoviec jeho vlastné kone. 
V tom čase už mal Štefan man-

želku a štyri deti. Jeho otec Jozef 
postavil rodinnú kryptu, do ktorej 
investoval 600 korún, čo v tých 
rokoch predstavovalo hodnotu 
rodinného domu. Do interiéru 
kaplnky dali osadiť drevený 
oltár od doposiaľ neznáme-
ho rezbára. Jozef Struhár 
zomrel v auguste roku 1915 

a spolu so svojou manželkou 
Annou a nevestou, manžel-
kou nebohého syna Štefana, 
je pochovaný v hrobke pod 
kaplnkou. Za povšimnutie stojí 
aj fakt, že na tomto mieste sú 
uložené i pozostatky pravnučky 
Anny a Jozefa Struhárovcov – 
Magdalény Gergelovej, ktorá bola 

podľa miestnych veľmi sčítaná 
žena a chcela byť pochovaná 
v rodinnej hrobke. Keď v roku 
2004 odišla na večnosť, urna s jej 
popolom bola zamurovaná do 
steny kaplnky. 
Ako sme sa dozvedeli od poslan-
kyne MsZ a predsedníčky Výboru 
mestskej časti Návojovce Ivety 
Matejovovej, krádeže trvajú už 
dlhšie: „Začalo sa to minulý 
rok v lete pri kultúrnom dome, 
mizli tam veci. Je to nejaká 
organizovaná skupina, ktorá sa 
dovezie na neosvetlenom aute, 
ale mám pocit, ako keby tu mali 
nejakého navigátora, pretože 
presne vedia, ktoré dvory sú 
zašité a kadiaľ majú ísť. Domáci 
by sa asi báli chodiť po cudzom.“ 
V rozhlase už bolo vyhlásené 
upozornenie, aby občania 
spozorneli a nenechávali 
si veci na dvoroch. Ak sa 
totiž zlodeji nezastavili ani pred 
znesvätením rodinnej hrobky, je 
pravdepodobné, že krádeže môžu 
pokračovať. 
 (vs), foto: I. Matejovová

Do rodinnej hrobky pod kaplnkou vstúpila aj Helena Klobuční-
ková. Jozef a Anna Struhárovci boli jej praprastarými rodičmi 
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Spevom k srdcu
Neopísateľnú atmosféru vytvorilo v sobotu 5. augusta vo 
Veľkých Uherciach hudobné zoskupenie chlapcov Kollárovcov. 
Do obce prišli mladí gorali na pozvanie obecného úradu. Ako 
sa ukázalo, išlo o vydarenú akciu. Každý spieval, dupkal, mával 
rukami a pohyboval sa v rytme. Taký bol pohľad na masu ľudí 
rôzneho veku, ktorá sa nedala zahanbiť a spievala aj vtedy, 
keď kapela stíchla. Zastúpenie bolo nielen miestne, parkovisko 
i prístupové cesty hlásali prítomnosť ľudí zblízka i zďaleka. „Na 
Kráľovej holi stojí strom zelený,“ znel mohutný spev všetkých, 
čo prišli do Veľkých Uheriec, aby spolu s priateľmi a dobrou 
hudbou prežili letný podvečer presiaknutý emóciami a hr-
dosťou k svojmu malému, ale krásnemu Slovensku, o ktorom 
spievali chlapci Kollárovci.   Elena Foltánová
 Foto: archív obce

Augustová divadelná noc sa v Partizánskom teší z roka na rok čoraz 
väčšej popularite, aj preto, že ponúka kultúru v príjemnom prostredí 
Parku M. R. Štefánika. Jeho kulisu využijú v piatok 18. augusta 
aj herci Túlavého divadla Juraja Nvotu, režiséra, ktorý je zároveň 
autorom hry Rómeo, Júlia a vírus. Vstup na predstavenie, ktoré sa 
začína o 20. hodine, je zdarma. V prípade nepriaznivého počasia sa 
odohrá v sále Domu kultúry v Partizánskom.

Stretnutie, na ktoré sa tešia celý rok

A tak sa obyvatelia Klátovej Novej Vsi v júli 
opäť po roku vybrali do Kaltenwestheimu 
a Mittelsdorfu posilniť priateľstvo. Veď 
osudy tohto sveta a Európy v ňom nás čoraz 
viac vedú k tomu, aby sme sa spájali s ľuď-
mi, s ktorými zdieľame rovnaké hodnoty 
a máme záujem ich spoločnými silami chrá-
niť. V čase, keď sa svet otriasa v základoch, 
či chceme, alebo nechceme, musíme hľadať 
riešenia už aj v Európe, v krajinách, ktoré sa 
nám doteraz zdali z tohto hľadiska bezprob-
lémové. Možno by sme mali prísnejšie a zá-
väzne pomenovať princípy, ktoré si vážime 

a chceme, aby ich 
ctili a rešpektovali 
všetci, ktorí s nami 
budú dlhodo-
bo zdieľať náš 
európsky domov. 
Veď domov máme 
predsa len jeden 
a Európu tak, ako ju 
poznáme dnes, budovali naši predkovia dve 
tisícročia. Akokoľvek sme my, Európania, 
rozdielni z hľadiska jazykov a kultúr, stále 
viac cítime silný spoločný základ, ktorý 

nás spája. „Aj preto som sa tešila na 
toto stretnutie ako na stretnutie so 
svojimi najbližšími. S ľuďmi, ktorým 
vidím do tváre i do duše, spája nás 
rovnaká láska k Schillerovým ver-
šom, piesňam Edith Piaf, milujeme 
Tour de France a spoločne sa tešíme 
na budúce úspechy nenapodobiteľ-
ného Petra Sagana v rámci nej,” 
povedala Iveta Ranziaková, starostka obce 
Klátova Nová Ves na slávnostnom galaveče-
ri družobných obcí.
Nemecké obce Kaltenwestheim a Mittel-
sdorf, ktoré boli hlavnými organizátormi 
stretnutia, si pre hostí pripravili bohatý 
program. Občania družobných obcí si 
spoločne prezreli bane na ťažbu zlata 
Merkers, kultúrno-historické pamiatky 
regiónu, ochutnali miestne špeciality a užili 
si plno radosti, zábavy i spevu pri spoločne 
strávených aktivitách – pikniku, grilovačke, 
ochutnávke nemeckého piva i spoločenskom 
večeri. „Veríme, že všetci účastníci stretnu-
tia si odniesli do ďalších dní veľa inšpirácie 
i posily,“ nádeja sa starostka Iveta Randzia-
ková. Už tradičné trojstretnutie obcí bude 
v roku 2018 organizovať práve obec Klátova 
Nová Ves.  (ir), foto: R. Randziak 

Obec Klátova Nová Ves v rámci projektu Európa pre 
občanov nadviazala v roku 2011 družbu s francúzskymi 
obcami Vignols, Saint Solve a Lascaux a nemeckými 
obcami Kaltenwestheim a Mittelsdorf. Každoročne sa 
koná trojstretnutie obcí – tento rok sa hostiteľmi stali 
partnerské obce v Nemecku. 

Hudobné 
podvečery

Príjemné me-
lódie, pohoda 
nedeľných 
večerov a leto 
v plnom prúde 

je trojkombiná-
cia dotvárajúca atmosféru 
tradičných promenádnych 
vystúpení. Jedno z nich 
vám Mestská umelecká 
agentúra v Partizánskom 
ponúka v nedeľu 20. au-
gusta. Na pódiu pred 
domom kultúry spríjemní 
letný podvečer domáca 
skupina Univerz. Aj o týž-
deň, v nedeľu 27. au-
gusta sa nedeľa ponesie 
v znamení koncertu, ktorý 
vám naservíruje kapela 
Folktón. Oba koncerty sa 
začínajú o 19. hodine.

V júli nebol priestor na nudu!

Jednou z nich bolo detské 
športové popolud-

nie, ktoré už po 26. raz 
pripravil miestny Dobro-
voľný hasičský zbor spolu 
s obecným úradom. Slnečný 
15. júlový deň sa na futbalovom 
ihrisku niesol v znamení rôznych 
športových disciplín, zábavy na 
skákacom hrade, trampolíne a po 
skončení podujatia aj detskej 
diskotéky. Naprázdno neobišli 
ani dospelí – guláš, opekačka 
a šťastné oči ich rozjarených detí 
dotvorili atmosféru júlovej akcie, 

ktorá sa podľa slov starostu obce 
Vladimíra Kopála tešila zatiaľ 
najväčšej účasti návštevníkov.

Varí celá dedina je festival chutí 
a vôní, ktorý sa tento rok konal 
v obci už tretíkrát. A o tom, že 
platí povestné – do tretice všetko 
dobré – by vám svoje vedeli po-
vedať maškrtné jazýčky a šťastné 
brušká tých, ktorí sa podujatia 
29. júla zúčastnili a ktorí mohli 
ochutnať gulášové dobroty desia-
tich súťažných družstiev. Opäť 
sa súťažilo o putovnú vare-

chu, tentoraz si ju odniesol 
víťazný Šramka team, ktorý 
podľa hodnotenia ukuchtil 
najlepší guláš. Návštevníci sa 
okrem bohatej tomboly potešili 
aj country hudbe kapely Texas 
band, ktorá im na ihrisku robila 
spoločnosť až do neskorých 
nočných hodín.

Spoločné stretnutie bývalých hrá-
čov, funkcionárov TJ a každého, 
kto bol akýmkoľvek spôsobom 
aktívny vo futbale vo Veľkých 
Kršteňanoch, bolo výsledkom 
spoločnej práce Stanislava 
Straku a vedenia obce. V areáli 
futbalového štadióna zorga-
nizovali posedenie pre skôr 
narodených priaznivcov 
veľkokrštenianskeho futbalu 
a veru, potešili sa bohatej 
účasti! Na stretávke sa ich zišlo 
dovedna štyridsať. A bolo na čo 
spomínať! Spoločné zážitky ich 
na stretnutí zabavili do neskorých 

večerných hodín. 
 (ma), foto: archív OcÚ

Na nudu nebol čas – prázdninové pozvoľné tempo „rozdúchali“ v júli vo Veľkých 
Kršteňanoch viaceré aktivity. 

Momentka zo spoločenského galavečera, na ktorom nechý-
bali ani obyvatelia Klátovej Novej Vsi

Predstavili myšlienku 
Kreatívneho centra
Umelci a iní ľudia pôsobiaci v kreatívnom priemysle 
mohli v stredu 9. augusta zavítať do Strednej odbornej 
školy v Partizánskom na workshop k zriadeniu Kreatív-
neho centra pre Trenčiansky kraj.

Za účelom zozbierať návrhy, podnety či pripomienky od kreatívcov 
prišli do Partizánskeho Ján Helbich a Andrea Miškovičová z poraden-
skej firmy z Prievidze. „Budúce Kreatívne centrum bude tvoriť veľ-
korysý moderný priestor, kde sa bude rozvíjať talent a podporovať 
jeho komerčné využitie na trhu. Určené bude pre fyzické a právnické 
osoby, ktoré pôsobia v kreatívnom a kultúrnom priemysle, alebo 
tých, ktorí majú ambíciu začať podnikať v tejto sfére,“ uviedla Andrea 
Miškovičová s tým, že vedúcim partnerom pripravovaného Kreatívne-
ho centra je Trenčiansky samosprávny kraj.
Jeho hlavných cieľom bude podpora tvorby nových pracov-
ných miest. „Momentálne sa pripravuje štúdia uskutočniteľnosti 
centra a súčasne sa v Trenčíne hľadajú priestory, kde by mohlo byť. 
Výhodou je, že vychádza zo zahraničných trendov, kde vznikajú 
takéto centrá. Pred vybudovaním fyzickej infraštruktúry vrátane 
technického vybavenia bude prebiehať tzv. fáza 1, kde bude fungovať 
virtuálne kreatívne centrum. Paralelne s touto fázou sa začne bu-
dovať aj samotné fyzické kreatívne centrum. Plánovaný začiatok je 
niekedy v roku 2018,“ priblížila Miškovičová. Hlavnou myšlienkou 
je pomôcť prezentácii ľudí a ich tvorby a čo je tiež formou 
propagácie, je práve sieťovanie, teda vytvorenie fungujúcej 
siete, prostredníctvom ktorej si jednotlivci vedia navzájom 
pomôcť. 
Informačné stretnutia prebiehajú postupne vo všetkých okresoch 
Trenčianskeho kraja a ich úlohou je identifikovať, aké vybavenie by 
centrum malo mať (napr. laboratóriá, technika, multifunkčné priesto-
ry) a akú formu podpory pre svoj osobný rozvoj v oblasti kultúry 
a kreativity by záujemcovia uvítali. „Čo je veľmi dôležité, centrum má 
záujem podporovať výstavno-prezentačnú činnosť aj mimo nášho 
kraja a možno i mimo hraníc,“ dodala Andrea Miškovičová.  (sč) 

Moc umenia
Jedinečná 
atmosféra plná 
kreativity, zá-
bavy, inšpirácie 
a priateľstva čaká 

všetkých milov-
níkov umenia už v sobotu 
19. augusta od 15. hodiny 
v Parku Milana Rastislava 
Štefánika v Partizánskom. Ako 
sľubujú organizátori z Fabriky 
umenia, na treťom ročníku 
tohto podujatia na vás čakajú 
zaujímaví hostia a prichystané 
sú aj neobyčajné aktivity ako 
napríklad zábavný bublinkový 
futbal. Bez obáv, nie sú pri 
ňom potrebné takmer žiadne 
zručnosti. Pohodové popolud-
nie zavŕši večerná talkshow.

Záverečné prejavy zástupcov zúčastnených obcí na spoločenskom galavečere 
spojené s výmenou darčekov. Za mikrofónom je Iveta Randziaková, starostka obce 
Klátova Nová Ves, vedľa nej stojí Brita Wolfram, zodpovedná za medzinárodnú spo-
luprácu nemeckých obcí a Benoît Daubech, predseda spolku partnerstva francúz-
skych obcí. Na fotografii sú spolu s tlmočníčkami
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počasie

Myšlienka na tento týždeň
„V tvojom vnútri je hlások, ktorý ti celý deň našep-
káva: Cítim, že toto je pre mňa správne. Cítim, že 
toto je pre mňa nesprávne. Žiaden učiteľ, kazateľ, 

rodič, priateľ a ani ten najmúdrejší človek nedokážu 
rozhodnúť, čo je pre teba správne. Iba načúvaj tomu 
hlásku, ktorý ti našepkáva.“   (Shel Silverstein)

Program klubu
MESTSKÉ 3D KINO PARTIZÁNSKE

 14. a 20. augusta – pondelok a nedeľa o 16.30 h 
– EMOJI FILM
 17. a 20. augusta  - štvrtok a nedeľa o 19.00 h – 
NA DORAZ
 18. a 19. augusta – piatok a sobota o 19.00 h – 
ZABIJAKOV OSOBNÝ STRÁŽCA

INFINITY DANCE CLUB PARTIZÁNSKE
 18. augusta – piatok – LADIES HOUSE EDITION
 19. augusta – sobota – GRANDE LATINO NOCHE 
S EUSÉBIOM

Blahoželáme
Meniny oslávi – Marcela, Leonard, Mili-
ca, Elena, Helena, Lýdia, Anabela, Jana 

a Janka. 

AKO nám bude
Ustálené, slnečné a suché počasie by malo zavládnuť zhruba do 
štvrtka tohto týždňa. Teploty budú mať stúpajúcu tendenciu. Na 
ďalšiu vlnu extrémnych horúčav nad 35 °C to však zatiaľ nevyze-
rá. Príjemnejšie by mali byť aj nočné teploty. Od piatka by malo 
oblačnosti pribúdať a práve cez víkend dôjde k zmene počasia. 
Vyskytnúť by sa mali dážď, prehánky alebo aj búrky. S tým súvisí 
aj prípadné citeľnejšie ochladenie.

Denné teploty: 26/32 °C, od piatku 21/26 °C
Nočné teploty:  19/13 °C

TOP meteo-správy
Dve najväčšie tohtoročné vlny horúčav s maximom 38,8 °C 
v Senici máme za sebou. Ich silu sme pocítili aj v našom meste. 
V piatok 4. júla sa v Partizánskom ortuť teplomera za-
stavila až na hranici 37,0 °C. Nie je to síce najvyššia tep-
lota, akú som v meste obuvi nameral (rekord je 38,5 °C 
z 20. júla 2007), ale na pocit to bol skutočne extrém. 
Pri spomínanom teplotnom maxime totiž prevládala vyššia 
vlhkosť, takže bolo mimoriadne dusno. Tepelný index, ktorý 
zohľadňuje práve spolupôsobenie teploty a vlhkosti, sa 
vyšplhal až na 43 °C, čo som ešte v Partizánskom neza-
znamenal! Okrem toho nás neosviežil ani vietor, nakoľko bolo 
bezvetrie. Vráťme sa ale ešte do predchádzajúceho mesiaca. Júl 
má dva významné dni z hľadiska počasia, ktoré stoja za zmien-
ku. Dvadsiaty júlový deň sa na Slovensku zaskvel. V tento deň 
sme v roku 2007 prvýkrát prekonali hranicu 40 °C. V roku 1998 
sa zase 20. júla prehnala cez severovýchod Slovenska mimoriad-
ne ničivá búrka, ktorú sprevádzal ľadovec s priemerom až 7 cm. 
Za krátky čas spadlo vyše 150 litrov vody na meter štvorcový. 
Výsledkom bola okamžitá ničivá povodeň, ktorá si vyžiadala 
desiatky ľudských obetí. No a konečne 20. júla 1996 sme 
prežívali veľmi chladné letné počasie. Teplota v Parti-
zánskom klesla do rána až na 4,3 °C, čo je najchladnej-
šie júlové ráno od roku 1990.  

Vo svete má zase významné miesto dvadsiaty prvý júlový deň. 
Je to najteplejší a zároveň paradoxne aj najchladnejší dátum 
v histórii meraní. V tento deň namerali v roku 1983 na ruskej 
polárnej stanici Vostok v Antarktíde rekordných -89,2 °C. Dňa 
21. júla 2016 bolo pre zmenu v kuvajtskom Mitribah pekelných 
54,0 °C. Medzi dôveryhodne nameranými teplotami je práve 
táto hodnota maxima najvyššia v rámci sveta. 
 Miloš Úradníček, amatérsky meteorológ

Je najlepším európskym učiteľom!
Na stránke ministerstva škols-
tva sa objavila správa o udelení 
ocenenia Najlepší učiteľ fyziky 
v Európe. Za dlhoročný prínos 
v oblasti kreatívnej výučby 
fyziky dostal vyznamenanie 
rodák z Partizánskeho, aktuálne 
pôsobiaci na Gymnáziu Viliama 
Paulinyho-Tótha v Martine. Je 
ním JOZEF BEŇUŠKA.

Prezraďte, ako vnímate toto 
ocenenie?

Mám pocit, že formulácia ´Najlepší európ-
sky učiteľ´ nie je moc šťastná. Určite na 
Slovensku a v Európe je veľa kvalitných, 
vynikajúcich učiteľov fyziky. Ja sa osobne 
necítim byť „najlepší“. Poznám kolegov, 
ktorých prínos pre vyučovanie fyziky je 
úžasný a obetujú veľa svojho času mimo 
vyučovania na to, aby hodiny fyziky boli 
zaujímavé.

Zaujíma ma, ako si Európska 
fyzikálna spoločnosť (EPS) 

všimla slovenského učiteľa pôsobia-
ceho v Martine? 

Európska fyzikálna spoločnosť je zdru-
ženie, ktorého členmi je 42 národných 
fyzikálnych spoločností v Európe, a tiež 
jednotlivci zo všetkých oblastí fyziky a eu-
rópske výskumné inštitúcie. Ako vedecká 
spoločnosť sa EPS zaoberá aktivitami, kto-
ré posilňujú väzby medzi fyzikmi v Európe. 
Slovenská fyzikálna spoločnosť ako dob-
rovoľné združenie vedeckých pracovníkov 
je členom tej Európskej. Moju nomináciu 
na EPS Physics Education Division Award 
for Secondary School Teaching za rok 2017 
predložila Slovenská fyzikálna spoločnosť 
Európskej fyzikálnej spoločnosti v marci 
2017. Vyplýva z toho, že „všimnutie si“ slo-
venského učiteľa vychádza zo slovenských 
organizácií, ktoré sa venujú fyzike. 

Učiteľovanie je trochu nedoce-
nené, čo vás vedie k tomu, že 

presahujete rámec „povinnej“ 
prípravy učiteľa?

Pojem „povinná“ príprava učiteľa sa nedá 
definovať. To, čo jeden chápe ako povinné, 
pre druhého už môže byť nadštandard. 
Učiteľ je scenárista, režisér a zároveň aj 
herec na každej jednej hodine. Ak chcem 
ako učiteľ „prežiť“ vyučovaciu hodinu tak, 
aby som z nej odchádzal s dobrým pocitom, 
príprava musí byť takmer dokonalá. Učiteľ 
fyziky môže žiakov zabaviť na každej jednej 
hodine. Ak si pripraví vhodný experiment, 
ktorým žiakov zaujme a experiment je 
ústredným motívom scenáru hodiny, 
potom spokojnosť bude na strane všetkých 
zúčastnených. Toto je to najťažšie na práci 
učiteľa fyziky – príprava experimentálnej 
časti hodiny. Pravda, ak takúto aktivitu 
učiteľ chce robiť. Ak nie, potom je povinná 
príprava oveľa jednoduchšia, ale hodina 
pre žiakov určite menej zaujímavá. Chcem, 
aby moje hodiny boli atraktívne – pre 
žiakov, pre inšpektorov, pre mňa, pre ko-

hokoľvek, kto sa mi na hodinu fyziky príde 
pozrieť. Preto sa fyzikálnemu experimento-
vaniu venujem v maximálne možnej miere.

Ste tvorcom kníh, pracujete na 
popularizácii fyziky vo vami 

vytvorenom centre. Aké sú vaše 
plány do budúceho školského roka?
V budúcom roku, podobne, ako všetky 
predchádzajúce, ma čakajú moji žiaci na 
klasických hodinách fyziky na gymnáziu 
v Martine. No a od septembra návštevníci 
Centra popularizácie fyziky, ktorých sa 
počas jedného školského roka vystrieda 
niekoľko tisíc z celého Slovenska. Ešte pred 
začiatkom školského roka v auguste organi-
zujeme celoslovenský seminár pre učiteľov 
fyziky –Vanovičove dni. Ďalej účasť na 
rôznych konferenciách, súťažiach so žiakmi, 
popularizačných prednáškach. Je zaujíma-
vé, že takmer každý rok pribudne k takýmto 
vopred jasným aktivitám niečo nové, pre-
kvapivé. Čo to bude v tomto školskom roku 
zatiaľ neviem, ale prijímam každú výzvu.
 (dl), zdroj foto: archív Jozefa Beňušku

Práca ich napĺňa aj v starobe

Spev a tanec im nie sú cudzie, 
to je známe. V rámci terapie 
sú však zapojení aj do ručných 
či domácich prác. Podľa slov 
asistentky sociálnej práce 
Miroslavy Bugárovej, ktorá sa 
v Domove n.o., stará o program 
a aktivity klientov, si aj takým-
to spôsobom seniori dodávajú 
pocit hodnoty a užitočnosti. 
„Dokazujú si, že sú potrební, že 
ešte aj vo vyššom veku niečo 
dokážu. Väčšinou prichádzajú 
z domáceho prostredia, kde sú 
izolovaní a tu nadobúdajú 
pocit prijatia a istoty aj 
vďaka tomu, že pracujú 
spolu v kolektíve,“ vysvet-
ľuje prínosy terapie Miroslava 
Bugárová. Na aktivizáciu 
klientov využívajú v domove 
muzikoterapiu, arteterapiu, 

ale napríklad aj ergoterapiu. 
Práve pri ergoterapii je dôležité 
človeka zamestnávať a zapájať 
ho do činností. 
Seniori a absolventi špeciálnej 
základnej školy navštevujúci 
denný stacionár sa teda venujú 
šitiu vankúšov, mačiek či 
bábik, ktorým dali meno Tilda 
– Matilda. „Využívame pri 
tom individuálny prístup 
a individuálne schopnosti 
a potreby klientov. Každý 
si nájde to svoje, čo ho 
baví a čo zvládne. Niektorí 
napríklad len trhajú penu, 
iní ju čistia, ďalší strihajú, tí 
zdatnejší dokážu aj vyplniť 
mačičky či bábiky,“ opisuje 
sociálna pracovníčka domo-
va. Zo začiatku to však so 
seniormi nebolo také jedno-

duché. „Máme aj takých, ktorí 
najskôr len pozerali a veľmi 
sa nechceli zapájať, že oni nič 
nevedia a nechcú. Časom sa 
však ku kolektívu sami od seba 
pridali,“ prezrádza s úsmevom 
Mirka Bugárová. Tvorivá práca 
baví najmä ženy a pri páraní 
vatelínu sa vrátili aj do svojich 
mladých čias. Trhanie vatelínu, 
ktorý je výplňou do ich výrob-
kov, im totiž pripomína párač-
ky. „Ešte ani zima nie je a už 
párame perie. Celé zimy sme 
párali, chodilo sa od susedov 
k susedom, najprv u jedných, 
potom u druhých, plný dom 
bol peria, vo všetkých kútoch 
bolo natrúsené. A keď prišli 
chlapci, tí nás strašili a potom 
nás veru museli aj domov 
vyprevadiť, čo sme sa báli,“ 
spomínajú s iskierkou v oku 
klientky denného stacionára 
Margita Gregorová a Mária 
Dermeková. 

Originálne výrobky se-
niorov si môže zakúpiť 
ktokoľvek, a to napríklad 
v rámci verejnej zbierky. 
Domov ju má zriadenú od 
roku 2016 a slúži na nákup 
materiálu a pomôcok na 
ďalšiu tvorbu šikovných 
klientov. „Príbuzní alebo 
priatelia nášho zariadenia 
môžu prispieť buď do stacio-
nárnej pokladničky v našom 
zariadení, alebo na účet, ktorý 
je konkrétne na tento účel zria-
dený, alebo zakúpením týchto 
výrobkov, ktoré vyrábajú 
klienti denného stacionára,“ 
vymenúva riaditeľka Domova 
n.o., Partizánske Petra Zubatá 
možnosti, ako seniorov podpo-
riť v činnosti, ktorá ich napĺňa. 
Pomôcť je možné napríklad aj 
darovaním látok, materiálu a 
pomôcok, ktoré by mohli pri 
svojom tvorení využiť.
 (vs), foto: MTP

Ani počas jesene svojho života nezaháľajú. Klienti za-
riadenia Domov a denného stacionára v Partizánskom 
majú vďaka šikovným asistentkám sociálnej práce 
plno aktivít. 

Klientky denného stacionára sa z činnosti tešia o to viac, že im 
pripomína páranie peria a v spomienkach ich vracia do mladosti

Kúpou originálnych výrobkov klientov Domova n.o., môžete 
podporiť ich ďalšiu tvorbu

Presvedčenie, že fyzika môže byť zaujímavá priviedlo rodáka z Partizánskeho Jozefa 
Beňušku k viacerým slovenským oceneniam. Tento rok však uspel aj na európskom poli 
s titulom - najlepší učiteľ fyziky v Európe
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Rozhodli sa pomôcť
O tom, že v našom regióne žijú ľudia s dobrým srdcom, 
svedčí aj fakt, že zdravotníci mobilnej jednotky trenčianskej 
Národnej transfúznej služby nikdy neodchádzajú z mesta Par-
tizánske naprázdno. Inak tomu nebolo ani 8. augusta, kedy sa 
odberu krvi v Centre voľného času zúčastnilo 21 dobrovoľných 
darcov. Z Partizánskeho to boli Bohumil Chrappa, Ivan 
Vereš, Jaroslav Černai, Soňa Švarcová, Viera Jan-
čichová, Sylvia Sapárová, Jaroslav Kubjatko, Milan 
Hačko, Roman Daňo, Rudolf Dian, Jana Šútorová, 
Peter Letavaj a Jarmila Feketová. Životodarnou teku-
tinou pomohli aj Daniela Priekopová, Michal Vačko 
a Zdenka Pihíková z Malých Uheriec, Vladimír Jančich 
a Jaroslav Beliansky z Veľkých Uheriec, Dalibor Dobeš 
z Veľkých Hostí, Jozef Ciglian  z Brodzian a Jozef Fodora 
z Hradišťa. 
Všetkým dobrovoľným darcom krvi patrí obrovské poďako-
vanie! 

Najbližší výjazdový odber krvi do Partizánskeho má mobilná 
jednotka Národnej transfúznej služby Trenčín naplánovaný na 
utorok 22. augusta. Zdravotníci budú darcom krvi k dispozí-
cii v Centre voľného času od 8. do 11. hodiny.

Marína Takáčová z Prievidze 
prišla na svet tri roky po bračekovi 
Paľkovi. Z dcérky narodenej 5.au- 
gusta s mierami 3290 g a 51 cm 
majú radosť mamička Dajana Ta-
káč – Frimmelová a otecko Pavel. 

Dorotka Mokrá z Ješkovej 
Vsi prišla na svet päť rokov po 
bračekovi Jankovi. Rodičom Lenke 
a Dušanovi sa dcérka narodila 
2. augusta s mierami 2900 g 
a 49 cm. 

Dávid Gorazd Martinkovič z Malých Krštenian prvým plačom pote-
šil rodičov Andreu a Michala 2. augusta, kedy vážil 3190 g a meral 52 cm. 
Na bábätko doma čakali deväťročná Júlia a šesťročný Michael.

ZDRAVOTNÍCKA POHOTOVOSŤ

Rýchla lekárska záchranná služba - 155 a 112 
Pohotovostná lekárska služba - 749 24 51 
Ambulancia lekárov pohotovostnej služby - 749 51 59

Pohotovosť lekárov
Pracovné dni - od 15.30 do rána 7.00 h 
V sobotu, nedeľu a počas sviatkov - nepretržite
Partizánske - v stredisku ambulancií na Hrnčírikovej ulici 
a pre deti je v nemocnici v detskom oddelení
Bánovce nad Bebravou - v hlavnej budove NsP

Partizánske 
Lekáreň Benu v Kauflande v čase od 8.00 do 20.00 h
Lekáreň Schneider v Tescu v čase od 9.00 do 20.00 h
Bánovce 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

Od 14. do 20. augusta Lekáreň Pharmacum v Tescu
Dňa 21. augusta Lekáreň Schneider v Kauflande

Pohotovosť lekární

Matias Gibas z Prievidze urobil 
zo svojej mamičky Adriany a otec-
ka Michala Adamiusa šťastných 
rodičov 2. augusta. Ich prvoro-
dený syn v tento deň vážil 4130 g 
a meral 56 cm. 

Sebastián Bujna z Topoľ-
čian po prvý raz zaplakal 
2. augusta, kedy vážil 3700 g 
a meral 52 cm. Z prvorodeného 
synčeka sa radujú mamička 
Veronika a otecko Ľuboš. 

Dorotka Tomaneková 
z Topoľčian je mladšou 

sestričkou trojročného Huga. 
Druhé dieťatko mamičky Domi-
niky Osadskej a otecka Mareka 
sa narodilo 2. augusta s mierami 
3900 g a 54 cm. 

Leonard Roman Tichý z Par-
tizánskeho je malým pokladom 
mamičky Jany a otecka Romana. 
Ich synček sa narodil 7. augusta 
s mierami 3160 g a 51 cm. So 
starostlivosťou o bábätko bude 
pomáhať trojročná sestrička 
Chloe Helena.

Nemocnica s poliklinikou, n.o.
Partizánske

Rubriku sme pripravili v spolupráci 
s gynekologicko-pôrodníckym oddelením 
Nemocnice v Partizánskom

Vitajte 
medzi nami!

Samuel Vojtela z Partizánske-
ho po prvý raz uvidel mamičku 
Valentínu a otecka Petra 7. augus-
ta pri narodení, kedy vážil 3520 g 
a meral 53 cm. Z malého bračeka 
majú veľkú radosť aj súrodenci.

Pôrodnice na Slovensku pod drobnohľadom
: Ako obstála v hodnotení Nemocnica v Partizánskom?

Ak ste priviedli svoje dieťatko 
na svet v jednej zo sloven-
ských pôrodníc, mohli ste ju 
oznámkovať a stať sa súčasťou 
hodnotenia, ktoré vypovedá 
o spokojnosti mamičiek so situá-
ciou v pôrodniciach. Rebríček 
pôrodníc 2017 bol zostavený 
z 3 404 platných hlasov a zosta-
vil ho Health Policies Institute 
v spolupráci s portálom rodinka.
sk. Výsledné hodnotenie je spo-
jením názorov odborníkov, ktorí 
sa zamerali na kvalitu poskyto-

vanej zdravotníckej starostlivos-
ti po komunikácii s jednotlivými 
zariadeniami a mamičiek, ktoré 
zasa posudzovali priebeh hospi-
talizácie a starostlivosť o bábät-
ko. V celkovom hodnotení 
spomedzi 52 zapojených 
pôrodníc najlepšie obstáli 
Fakultná nemocnica v Tren-
číne, Univerzitné nemoc-
nice – v Martine, Ružinove 
a na Antolskej ulici v Brati-
slave. Známe sú aj výsledky 
v jednotlivých krajoch. Po 

trenčianskej nemocnici je 
najobľúbenejšou pôrodni-
cou v Trenčianskom kraji 
Nemocnica v Partizánskom 
a treťou Nemocnica v Bá-
novciach nad Bebravou. 

Prvenstvo pre 
Partizánske
A práve partizánska pôrod-
nica sa teší aj ďalšiemu 
dobrému hodnoteniu z po-
hľadu odborníkov – nízke-
mu počtu cisárskych rezov. 
Patrí totiž k trom nemoc-
niciam na Slovensku, kde 
bol za minulý rok vykonaný 
najnižší počet cisárskych 
rezov (15,4 %). Za úspech 
považujú lekári skutočnosť, 
že tento počet celoplošne 
klesol pod 30 %. „Zastavil 
sa tým negatívny trend, keď 
podiel cisárskych rezov stú-
pal,“ uviedla pre portál hpi.sk 
doktorka Silvia Hnilicová, ktorá 
v hodnotení zastupovala odbor-
nú stránku Sprievodcu pôrod-
nicami. Svetová zdravotnícka 
organizácia totiž považuje za 
ideálny podiel cisárskych rezov 
v rozpätí 10 – 15 %. Poukazuje 
pritom na štúdie, podľa ktorých 
stúpajúci podiel týchto úkonov 

až do 10 % znižuje materskú 
a novorodeneckú úmrtnosť. 
„Prirodzený spontánny pôrod 
patrí v súčasnosti k trendom 
v pôrodníctve. Čoraz viac žien 
má oň záujem. Prispieva k tomu 
zrejme i kvalitnejšia predpôrod-
ná príprava a akceptovanie 
pôrodných plánov. V našej pra-
xi sa stretávame aj s druho či 
viacrodičkami po predchádza-
júcom pôrode cisárskym rezom 
či s rodičkami s komplikáciami 
v tehotenstve. Intenzívna 
spolupráca, trpezlivá ko-
munikácia a starostlivosť 
celého tímu oddelenia sú 
ale predpokladom, že tieto 
ženy môžu a aj rodia priro-
dzene. V praxi nám pri tom 
navyše pomáha nové tech-
nické vybavenie – kardio-
tokograf, ktoré umožňuje 
intenzívne sledovanie rodi-
čiek. V každom prípade je však 
dôležitá vzájomná spolupráca 
medzi gynekológom-pôrodní-
kom, rodičkou a pôrodnou asis-
tentkou,“ zhodnotili výsledok 
primár gynekologicko-pôrodníc-
keho oddelenia Nidal Abutuai-
ma a hlavná pôrodná asistentka 
siete nemocníc Svet zdravia 
Radoslava Cifríková.
  (ma), foto: zdroj net

Ako vidia pôrodnice odborníci a ako mamičky?
V hodnotení expertov boli podľa úrovne neonatologickej starostlivosti 
oddelenia pri pôrodnici vyzdvihnuté najmä Sanatórium Koch v Bra-
tislave, Liptovská nemocnica s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši, 
Fakultná nemocnica v Trenčíne a Univerzitná nemocnica v Martine. 
Podľa odpovedí a oznámkovania mamičiek sú spomedzi 
52 zapojených pôrodníc najlepšie Sanatórium Koch v Bratislave 
(80 %), Univerzitná nemocnica v Martine (79 %), pôrodnica Forlife 
v Komárne (78 %), Fakultná nemocnica v Trenčíne (78 %), Nemoc-
nica Krompachy (78 %), Univerzitná nemocnica na Antolskej ulici 
v Bratislave (77 %) a Nemocnica v Partizánskom (77 %).

Najväčší počet bodov získali pôrodnice 
od mamičiek za:
▪ odbornosť zdravotníckeho personálu (spokojnosť 78,8 %),
▪ vybavenie pôrodných sál (77,2%),
▪ starostlivosť o bábätko, resp. prácu novorodeneckého oddelenia 
(76,4 %).

Najmenej bodov získali pôrodnice:
▪ v podpore skorého kontaktu medzi matkou a dieťaťom (55,6 % 
žien malo umožnené prvé priloženie na pôrodnej sále, 40,3 % žien 
bolo so svojím dieťaťom aj dve hodiny po pôrode),
▪ v kvalite predpôrodnej prípravy (64 %),
▪ v podpore dojčenia (67,3 %).

Hodnotenie mamičiek v rámci Trenčianskeho kraja na portáli rodinka.sk 

Spokojnosť s poskytovanou starostlivosťou, ochota 
personálu, vybavenie pôrodného traktu či podpora doj-
čenia - k týmto a ešte ďalším otázkam mali čo povedať 
mamičky, ktoré sa zapojili do 6. ročníka internetového 
projektu Sprievodca pôrodnicami.
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Hrajte a vyhrajte s TEMPOM!
Čítajte noviny Tempo, odpovedzte správne na položené otázky, doručte tiket do redakcie a ste v hre o parádne ceny! V súťaži sa riadime hes-
lom „Vy čítate – my odmeňujeme.“ Počas štyroch augustových týždňov bude v novinách Tempo vytlačený tiket. Na ňom budú otázky, ktoré sa 
viažu k zaujímavým miestam v okrese Partizánske a Bánovce nad Bebravou. Tieto miesta sú opísané aj vo veľkej letnej hre v čísle, ktoré vyšlo 
17. júla. V augustových číslach novín Tempo vám počas štyroch vydaní na tikete položíme dve otázky s dvoma možnosťami. Preto aj tí, ktorí si 
nezakúpili posledné júlové číslo, majú šancu správne odpovedať, čo je základným predpokladom zapojenia sa do hry. 

PRAVIDLÁ VEĽKEJ LETNEJ SÚŤAŽE:

1. Podmienkou pre zapojenie sa do súťaže 
je doručiť do redakcie aspoň jeden tiket so 
správnymi odpoveďami na dve položené 
otázky.
2. Správne odpovede musia byť jasne a jed-
noznačne označené – správna odpoveď sa 
krúžkuje.
3. Tiket s nesprávnymi odpoveďami a ne-
jasne označenými odpoveďami sa do hry 
nezapočítava.
4. Na tiket je potrebné uviesť svoje meno 
a priezvisko, ako aj bydlisko a vaše telefón-
ne číslo. 
5. Na jedno meno môžete doniesť ľubo-
voľný počet tiketov. Zvyšujete si tak šancu 
uspieť v hre o vecné ceny. Jeden výherca 
teda môže pri splnení všetkých podmienok 
získať aj viacero cien naraz.
6. Tiket treba doručiť do redakcie Tempa 
poštou (v obálke alebo na korešpondenč-
nom lístku), alebo ho môžete osobne vhodiť 
do schránky Tempa na Februárovej ulici 
č. 152/1.

7. Konečný termín doručovania tiketov je do 
31. augusta 2017 do 15.00 hodiny.
8. Mená výhercov budú uvedené v čísle 
novín, ktoré vyjde 11. septembra 2017.
9. Výhry si môžu víťazi súťaže vyzdvihnúť 
v redakcii Tempa do konca septembra 
2017. 

HRÁTE O TIETO CENY:
1. Pobyt na dve noci pre dve osoby v Grand 
hoteli **** Jasná v Nízkych Tatrách od CK 
Fortour

2. Kuchynský robot v hodnote 65 eur od 
predajne Okay elektro Partizánske

3. Zľava 50 eur na nákup obuvi z exkluzív-
nej kolekcie Kristíny Kormúthovej z dielne 
ZDA

4. Poukážka na nákup v hodnote 30 eur 
v predajni Colorex plus, Partizánske

5. Poukážka na nákup v hodnote 30 eur 
v predajni Colorex plus, Partizánske

6. Poukážka v hodnote 30 eur na služby 
v profesionálnom kaderníckom salóne 
Lenia

7. Hodinová zážitková jazda na koči ťaha-
nom konským záprahom od salaša Kostrín 
po salaš Hamara

8. Darčekové predmety od spoločnosti 
Pekáreň Duke

9. Poukážka na večeru pre dve osoby 
v hodnote 20 eur v Ristorante Modena, 
Partizánske

10. Poukážka na nákup rezaných kvetov 
v kvetinárstve TOPdecor v hodnote 20 eur

11. Poukážka na nákup v hodnote 15 eur 
v predajni Bio Vita Partizánske

12. Poukážka na nákup v hodnote 15 eur 
v predajni Bio Vita Partizánske

13. Poukážka na 5 kávičiek zdarma v Ka-
viarničke vo Veľkých Uherciach

14. Prekvapenie pre výhercu zdielačky súťa-
že na facebookovej stránke Tempa

Barón Gustáv Friesenhof bol  
priekopníkom v oblasti:
 

a)  Medicíny
b)  Agrometeorológie

Súťažný tiket č. 2

Pamätná izba v Chynoranoch 
bola zriadená spisovateľovi:

a)  Rudolfovi Jašíkovi
b)  Valentínovi Beniakovi

MENO A PRIEZVISKO: ......................................................................................................      TEL. ČÍSLO: .................................................................................

ADRESA BYDLISKA: ....................................................................................................................................................................................................................................      

CESTOVNÁ KANCELÁRIA

Správnu odpoveď zakrúžkujte!

Z jedného Kriváňa na druhý
Nielen vo Vysokých Tatrách sa 
týči vrch s hrdým názvom Kriváň. 
V Malej Fatre sú Kriváne dokonca 
dva. A práve tie boli cieľom turistov 
z klubu Horec, ktorí sa na najnároč-
nejšiu túru tohto roka vybrali v prvú 
augustovú sobotu.

Obavy neboli ani tak z dĺžky trasy, ale z úcty-
hodného, vyše 1500-metrového prevýšenia 
a tiež z tropických horúčav, ktoré niekoľko 
dní predtým umárali pospolitý ľud v celej 
našej domovine. I preto sa veľká väčšina 
účastníkov rozhodla využiť lanovku a z Vrát-
nej doliny sa za sedem minút pohodlne 
vyviezla do Snílovského sedla. Ušetrili si síce 
800 metrov stúpania, ale ich rodinný rozpo-
čet klesol o viac ako 9 eur. Zo sedla už ne-
bol problém vystúpiť na najvyšší vrch 
pohoria – 1709 metrov vysoký Veľký 
Kriváň. Trochu tam fúkalo, ale lepšie, akoby 
malo pripekať. Nesmela, samozrejme, chýbať 
vrcholová fotografia a pohľady z vtáčej 
perspektívy na krásnu slovenskú diaľ. Po 
pár hodinách chôdze nádherným 
hôľnatým hrebeňom a prechodom 
cez Pekelník sa turisti vyštverali aj na 
menšieho brata prvého Kriváňa – na 
Malý Kriváň. Tam sa stretli s deviatimi 
vytrvalcami, ktorí nevyužili výdobytky tech-
niky a celú trasu absolvovali po vlastných. 
Odmenou im bolo množstvo čučoriedok, ma-

lín a brusníc. A nielen to – v tráve sa hmýrili 
mladé masliaky, rýdziky, ba i kuriatka, ktoré 
sa na druhý deň premenili na paprikáš.
Z Malého Kriváňa, kam teda okolo po-
ludnia všetci postupne prichádzame, 
je fantastický výhľad na vodné dielo 
Žilina, na Nízke i Vysoké Tatry. Pekné 
slnečné počasie umožňuje dlhý oddych. Na 
vrchole stretávame príslušníkov okolitých 
národov; podaktorí vlečú aj 20-kilové 
batohy. Iste nesú potravu i pre naše hladné 
medvede. Lúčime sa s druhým Kriváňom, 
klesáme do sedla, stúpame na Stratenec, zase 
klesáme a cez Biele skaly sa dostávame na 
vrch Suchý. Neustála zmena výšky spôsobila 
niekoľkým turistom problémy s kolenami 
a chodidlami. Často musia oddychovať; 

ostatní sa im snažia pomôcť požičaním 
turistických palíc, pilulkami s minerálmi či 
bolesť tlmiacou masťou. Ešte hodinka chôdze 
a konečne si môžeme dopriať teplé jedlo 
a studené nápoje na chate pod Suchým. 
Posledným zaujímavým cieľom je zrú-
canina Starého hradu. Ten bol posta-
vený v 13. storočí, pôvodne sa nazýval 
hrad Varín. Strážil považskú cestu a vy-
beralo sa tam mýto. Z jeho múrov je krásny 
výhľad na Domašínsky meander, v ktorom sa 
rieka Váh kľukatí ako had a stáča sa aj o vyše 
180 stupňov. Po prejdení 24 kilometrov 
schádzame vyčerpaní do Nezbudskej Lúčky. 
Prezrieme si kompu a pohľadom na skalu so 
Strečnianskym hradom sa lúčime s Malou 
Fatrou. Text a foto: Ľubo Mazán

Turisti na Malom Kriváni

Život bez TéVé
Pokazil sa mi televízor. Fíha, 
zľakol som sa, bude sa dať ten 
14-ročný krám vôbec opraviť? 
Tuším, že ani opravári sa do 
toho nehrnú; vyhovárajú sa na 
nedostatok súčiastok, ktoré ak 
aj zoženú, musia potom prácne 
odletovať a nové zase priletovať. 
V súčasnosti je moderné vyme-
niť celú dosku alebo kartu, nie 
babrať sa s jedným kondenzáto-
rom. Zúfalo som rozmýšľal, kde 
si pozriem umelecky hodnotnú 
reláciu, v ktorej Kvetka spolu so 
súťažiacimi vytvárajú na farme 
priateľskú, ba až rodinnú atmo-
sféru. Ani ďalšie kvalitné seriály 
som si nechcel nechať ujsť, veď 
prísť o jediný diel tureckej tele-
novely by bola nenahraditeľná 
strata. No a súťaže – to je moja 
doména. Vždy ma povznáša, 
ako múdro dokážu odpovedať 
starostlivo vyberaní občania, 
niekedy i Partizánčania, na 
zákerné otázky redaktorov z ob-
lasti gramatiky či matematiky. 
A zopakovať si spolu s duelant-
mi, čo sa hovorí v 6. paragrafe 
1. dodatku Americkej ústavy, je 
pre mňa vždy vzrušujúce.
Kým som sa rozhodoval, či dať 
ten historický prijímač opraviť 
alebo si radšej kúpiť nový, dával 
som po večeroch prednosť rádiu. 
Naladil som si jednu nekomerč-
nú stanicu a div sa svete – ono 
sa to dá normálne počúvať. 
Postupne si zvykám na slovo 
bez obrazu, hudbu vnímam 

ako hud-
bu, nie ako 
všadeprítom-
ný podmaz. Navyše – ako sa 
nedávno písalo v stĺpčeku 
Spomaľ, štvaná zver! – zrazu 
mám oveľa viac voľného času; 
každý večer od siedmej do 
jedenástej si namiesto čumenia 
do obrazovky vyhradím priestor 
pre seba a svoje záujmy. Prestali 
ma naháňať termíny relácií, sú-
ťaží a kriminálok, nestrašia ma 
tragédie z kriminovín, nemusím 
od zlosti kliať pri sledovaní 
našich politikov. Namiesto toho 
si sadnem do záhrady, počúvam 
spev drozdov, desiatky minút 
pozorujem, ako sa po tráve 
naháňajú štyri májové mačiatka, 
viac času mám zrazu aj na ka-
marátov a večerné prechádzky. 
Nebyť pokazeného televízora, 
neobjavil by som znovu krásu 
zapadajúceho slnka a potom žia-
renie nočnej oblohy. Nepristihol 
by som tetu, ako pod rúškom 
noci prehlbuje v trávniku jarok, 
ktorým odvádza dažďovú vodu 
zo svojej strechy priamo na 
ulicu. V Šimonovanoch na ceste 
by som nestretol dve škriekajúce 
kuny a nevidel by som lasicu blí-
žiacu sa k Cigánke. Mala smolu 
– bolo už po záverečnej.
Skúste i vy odpojiť na niekoľko 
dní váš tévé prijímač a existovať 
bez neho. Nebojte sa, nebudete 
živoriť. Práve naopak – možno 
začnete naozaj žiť. Patrik D.

Perzeidy spŕchli
Hneď v siedmy augustový deň sme 

mohli pozorovať čiastočné zatme-
nie Mesiaca, ktoré sa odohralo 
nad východným obzorom. V prie-
behu mesiaca môžeme v prípa-

de priaznivého počasia sledovať 
planéty, ktoré sú dostatočné vzdialené od dennej 
hviezdy Slnka.

Merkúr je nepozorovateľný, pretože sa nachádza na svojej dráhe 
medzi Zemou a Slnkom. Venušu nájdeme v úlohe Zorničky na 
rannej oblohe. Počas celého mesiaca je veľmi dobre pozoro-
vateľná v druhej polovici noci a v skorých ranných hodinách 
v súhvezdí Blížencov nad východným obzorom. Červený Mars sa 
nachádza v tesnej blízkosti Slnka, preto ho ani neuvidíme. Au-
gust by sme však mali využiť na pozorovanie najväčšej 
planéty Slnečnej sústavy – Jupitera. Nájdeme ho na ob-
lohe ihneď po západe Slnka v súhvezdí Panny, neďaleko 
hviezdy Spica. V priebehu tohto mesiaca Jupiter každým dňom 
zapadá skôr, čím sa nielen zhoršujú podmienky na pozorovanie 
detailov v jeho atmosfére, ale i štyroch jeho najväčších mesiacov. 
Planéta Saturn je pozorovateľná v prvej polovici noci v súhvezdí 
Hadonosa. Ďalekohľadom Hvezdárne v Partizánskom môžete 
vidieť roztvorené prstence, v prípade veľmi dobrých pozorovacích 
podmienok dokonca i delenie prstenca. Pri pohľade ďalekohľa-
dom návštevníci môžu sledovať mesiace tejto planéty – najväčší 
je Titan a menšie sú Rhea, Dione a Iapetus. Urán nájdeme 
v Rybách. Pozorovateľný je ďalekohľadom počas druhej polovice 
noci – má tvar kruhového kotúčika so zelenkastým odtieňom 
s priemerom približne štyri uhlové sekundy. Neptún môžeme 
pozorovať takmer po celú noc v súhvezdí Vodnára. Od Zeme je 
príliš ďaleko na to, aby sme v jeho atmosfére mohli zazrieť nejaké 
detaily. Pozorovať ho však môžeme pomocou triédra. 
Tohtoročné maximum najznámejšieho meteorického 
roja Perzeíd bolo tri dni po splne v auguste, výrazne 
ho však svojím svitom rušil Mesiac. Ako už po mnohé storo-
čia, aj tentoraz meteorický roj Perzeíd vyvrcholil okolo 11. až 
13. augusta. 

Využite ponuku Hvezdárne v Partizánskom a pokochajte sa 
pohľadmi na planéty planetárnej sústavy Slnka prostredníc-
tvom astronomických ďalekohľadov. V prípade záujmu bude 
pozorovanie doplnené aktualitami z výskumu planét kozmický-
mi sondami a kozmonautiky.  Vladimír Mešter

Pozorovania pre verejnosť
sa počas letných prázdnin konajú len v prípade priazni-
vého počasia, a to od stredy do soboty v čase od 20. do 
23. hodiny. Posledný vstup je o 22. hodine.
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Kúpim ľudové kroje a  starožit-
nosti. Tel. 0902 708 047.  (170595)

Predám štyri hliníkové disky R14 
originál Škoda na let. pneu. Cena 
150 eur. Tel 0949 719 929.  (170594)

Predám žito, 15€/q. Tel. 0907 
033 901.  (170628)

Predám tatranský obklad 2,90 € 
leštený, zrubový-pologuľatý pro-
fil, hranoly a dlážkovicu na podla-
hy. Tel. 0908 234 866.  (170055)

Kúpim chatu v  okolí Partizán-
skeho do 5000 eur. Tel. 0904 
827 150.  (170618)

Ponúkam do prenájmu 1-izbo-
vý byt. Iba seriózny záujem. Tel. 
0905 826 331.  (170623)

(1
70

60
2)

PREDÁM tatranský profil

od 2,7€.
zrubový obklad, dlážkovica.

Dovoz nad 15 m2

0948 038 516 (1
70

60
4)

Dosekávanie dátumov úmrtia,
obnova nápisov.

Gravírovanie, Reštaurovanie,
Čistenie starých hrobov

Práce vykonávané na mieste

0904 912 009

Zlato - Striebro - Farba (1
70

60
9)

-10 % Malé Uherce 93

0905 38 00 25
0907 98 55 68

(1
70

61
0)

šičky a pracovníkov 
na plnenie izolačných dielov

Arnold izolácie k. s.,
956 38 Šišov č. 218

Tel.: +421/3876 96193, 0917 694 580, e-mail: dusan.kajan@arnoldgroup.com

Prijmeme do pracovného pomeru:

(1
70

60
3)

(1
70

63
3)

Od života pre seba si nič nežiadala,
všetko len pre blízkych a rodinu, 

svoje zlaté srdce si nám dala,
večný pokoj nech dá Boh Ti 

za odmenu.

Dňa 30. júla 2017 sme si pripo-
menuli 2. výročie, čo nás navždy 
nečakane opustila naša zlatá teta 
a krstná 

Mária KOPÁLOVÁ 
z Veľkých Krštenian.

Kto ju poznal, nemôže zabudnúť.

S láskou a úctou v srdci spomí-
najú neter Katarína s rodinou, 
synovec Martin a sestra Ľudmila.
 (170614)

Dňa 27. júla 2017 uplynulo šesť 
rokov, čo nás vo veku 83 rokov 
navždy opustil náš drahý otec 
a starý otec

Pavel VANKO
z Partizánskeho.           

Tí, ktorí ste zosnulého poznali, 
venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku. 

So smútkom v srdci spomínajú 
syn Ľubomír, dcéra Margita 
s rodinou, syn Pavol s rodinou 
a ostatná smútiaca rodina.  (170615)

Odišiel si, je to už 15 liet,
toľko nám chýbaš.

V srdci je jazva, ktorá vznikla, 
neustupuje, je tu, zostáva...

Dňa 10. augusta 2017 uplynulo 
15 rokov, čo nás opustil náš drahý 
syn, brat a krstný

Adolf JENISCH
z Krnče.

S láskou a vďakou spomínajú 
rodičia a súrodenci s rodinami.

Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. (170620)

V spomienkach Ťa stále máme
a s veľkou láskou 

na Teba spomíname.
Dňa 18. augusta 2017 si pripome-
nieme 1. výročie úmrtia nášho
milovaného

Milana TOMIŠA 
z Partizánskeho.

S láskou spomínajú dcéra Mi-
riam, synovia Milan a Vladimír
a ostatná rodina.  (170671)

Úprimne ďakujeme všetkým 
príbuzným, priateľom, susedom 
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 
a vyprevadiť na poslednej ceste 
našu milovanú mamičku a babku

Annu FODOROVÚ
z Návojoviec.

Navždy nás opustila 23. júla 2017 
vo veku 91 rokov.

Ďakujeme všetkým za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina  (170617)

S tichou spomienkou 
k Vášmu hrobu chodíme,

pri plamienku sviečok 
sa za Vás modlíme.

Osud Vám nedoprial  
s nami dlhšie byť,

ale v našich srdciach 
budete navždy žiť.

Dňa 13. augusta 2017 sme si 
pripomenuli piate výročie, čo nás 
navždy opustil náš otec, dedko 
a pradedko

Viktor PRIBILA
z Partizánskeho

a dňa 23. septembra 2017 uplynie 
jedenásť rokov, čo nás navždy 
opustila naša drahá mamička, 
babička a prababička

Mária PRIBILOVÁ
z Partizánskeho.

Kto ste ich poznali, venujte im 
spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou si na nich spomí-
najú dcéry a syn s rodinami.  (170627)

V spomienkach Ťa stále máme
a s veľkou láskou

na Teba spomíname.
Dňa 1. augusta 2017 sme si pri-
pomenuli 10. výročie, čo navždy 
odišiel náš brat, švagor, ujo, otec

Aladár CIDORÍK
z Nedašoviec.

S láskou a úctou spomína celá 
rodina.  (170624)

Dňa 9. augusta 2017 sme si 
pripomenuli nedožitých 97 rokov 
nášho otca, dedka a pradedka 

Karola GOMBÍKA
z Partizánskeho,

a 23. augusta 2017 uplynie 10 ro-
kov, čo nás opustila naša mama, 
babka a prababka

Božena GOMBÍKOVÁ 
rod. Čerňáková

z Partizánskeho.

Spomínajú dcéry, synovia, vnuk, 
vnučka a pravnuci.  (170619)

Úprimne ďakujeme všetkým 
príbuzným, priateľom, susedom 
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 
a vyprevadiť na poslednej ceste 
nášho milovaného otca a dedka

Jozefa ŠESTÁKA
z Partizánskeho.   

Navždy nás opustil 3. augusta 
2017 vo veku 71 rokov.

Ďakujeme všetkým za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary. 
Smútiaca rodina (170627)

Očiam sme odišli,
v srdciach zostávame.

Dňa 15. augusta 2017 uplynie 
5 rokov, čo nás opustila naša dra-
há matka, babka a prababka

Oľga JANDAČKOVÁ 
rod. Barboráková
z Partizánskeho

a 13 rokov, čo nás opustil otec, 
dedko a pradedko

Jozef JANDAČKA 
z Partizánskeho.

S láskou spomínajú dcéry Oľga 
a Anna s rodinami.

Ďakujeme za tichú spomienku. (170630)

Dňa 13. augusta 2017 sme si pri-
pomenuli 15. výročie úmrtia nášho 
manžela, otca, dedka a pradedka

Mariána HRČKU
z Kolačna.

S láskou a úctou spomína celá 
rodina. (170629)

Bolesťou unavený tíško si zaspal,
zanechajúc všetkých, čo si rád mal.
Život ti nedoprial dlhšie s nami byť,

ale v našich srdciach
budeš navždy žiť.

So zármutkom v srdci si dňa 
20. augusta 2017 pripomíname 
1. výročie, čo od nás navždy 
odišiel manžel, otec, dedko 
a pradedko

Emil BENIAK
z Nedašoviec.

S láskou a úctou si na neho spo-
mína celá rodina.  (170625)

Predám 3-izbový byt, malomet-
rážny, prízemný, v  pôvodnom 
stave na Družstevnej ulici. Cena 
36  000 eur. Dohoda možná. Tel. 
0902 086 338.  (170631)

Ostratice 333
95634 Ostratice 

www.bioplant.sk

Otvorené: Po - Pia: 07.30 - 16.30 h • So: 07.30 - 12.00 h
Kontakt: 038/7688 41 5, 0907 518 154

SLIVIEK, BROSKÝŇ A JABĹK
Predaj

Ostratice 333
95634 Ostratice 

www.bioplant.sk

Otvorené: Po - Pia: 07.30 - 16.30 h • So: 07.30 - 12.00 h
Kontakt: 038/7688 41 5, 0907 518 154

(1
70
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4)



914. august 2017 Tempo č. 31www.novinytempo.skŠ P O R T

WWW.ZALUZIE-CIBULA.SK

Tipovacia súťaž

ŠŤASTNÁ SEDMIČKA

MENO A PRIEZVISKO: 

ADRESA BYDLISKA: 

 TEL. ČÍSLO: 

SÚŤAŽNÝ KÓD:  PODPIS: 

SÚŤAŽ MAJSTROVSKÝ ZÁPAS TIP
1-0-2

1. III. LIGA  BÁNOVCE N/B. – ŠAĽA 

2. IV. LIGA PARTIZÁNSKE – ŠIMONOVANY

3. VI. LIGA VEĽKÉ BIELICE – KOLAČNO

4. VI. LIGA CHYNORANY – NITR. SUČANY

5. VII. LIGA PRAVOTICE – NEDANOVCE

6. VII. LIGA KRÁSNA VES – SLATINA N/B.

7. VIII. LIGA KRÁSNO – OSTRATICE

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.petaxi.sk

S úvodom jesennej časti majstrovských futbalových súťaží ročníka 2017/2018 sa rozbieha aj dvadsiate ôsme po-
kračovanie našej-vašej dlhodobej tipovacej súťaže ŠŤASTNÁ SEDMIČKA. Aj tentoraz sa v tipovačke, v ktorej sa 
výlučne tipujú majstrovské futbalové súťaže dospelých, bude súťažiť o zaujímavé finančné ceny! Vďaka priazni  
a štedrosti našich sponzorov sa v 28. ročníku ŠTASTNEJ SEDMIČKY rozdajú finančné ceny v hodnote 500 €. Tipo-
vať 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.

 ZAČÍNA SA TIPOVACIA SÚŤAŽ ŠŤASTNÁ SEDMIČKA

Hrá sa o finančné ceny v hodnote 500 €!

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 
Mališka – farby, laky, fasády, Šimonovian-
ska 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., ...všetko pre dom, byt, 
stavbu a výrobu, Šimonovianska 34/90, 958 

03 Partizánske, tel.: 038/749 44 99, www.ko-
vomax.sk).
4. ŠEK V HODNOTE 55 € (venovala firma Ladic-
ký, s.r.o., Uherecká cesta 347/2A, 958 03 Malé 
Uherce, mob. č.: 0903 130 531, www.ladicky.sk).
5. ŠEK V HODNOTE 50 € (venovala spoloč-
nosť Žalúzie Cibula s.r.o. – kompletná ponuka 
kvalitnej tieniacej techniky a garážových 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 obchodné 
centrum BAJZÍK s.r.o. – všetko pre domácnosť, 
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 nonstop 
taxislužba PE-TAXI, SLOVENSKÁ DOPRAVNÁ, 
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 prostredníc-
tvom poštovej služby, či už prilepené na koreš-
pondenčnom lístku alebo v obálke. Ďalšou va-
riantou, ktorú Vám ponúkame, sú zberné mies-
ta vami vyplnených tiketov:
SCHRÁNKA TEMPA v priemyselnom areáli  
v Partizánskom,
SCHRÁNKA TEMPA umiestnená na budove na 

Februárovej ulici 152 v Partizánskom, kde sídli 
naša redakcia,
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 Bá-
novciach nad Bebravou,

Termín pre doručenie tiketov či už poš-
tou, priamo do redakcie alebo na zber-
né miesta, je vždy piatok do 11. h.

Úlohou tipujúcich je určiť tip v každom zo siedmich vybratých majstrovských 
futbalových zápasov klasickou formou – v prípade víťazstva domácich vpí-
sať do kolónky číslo 1, remíza znamená 0 a víťazstvo hostí 2. Za každý jeden 
správny tip budú tipujúcemu pripočítané 2 body, za každý nesprávny tip sa 
naopak odráta 1 bod. Ak sa stretnutie z akýchkoľvek dôvodov neodohrá, ale-
bo nedohrá, bude anulované, bez pripočítania, resp. odčítania bodov. V prí-
pade dodatočného kontumovania tipovaného odohratého stretnutia, berie-
me za správny tip pôvodne dosiahnutý výsledok na hracej ploche. Upozorňu-
jeme súťažiacich, že musia vyplniť tipy na všetky nami ponúknuté stretnutia  
v danom kole, v opačnom prípade za každý nevyplnený tip na zápas sa im od-
ráta 1 bod. Platný bude vždy prvý doručený tiket od konkrétneho tipujúceho, 
aj z tohto hľadiska žiadame o presné vyplnenie osobných údajov súťažiace-
ho – celé meno, priezvisko, (v prípade zhody u rodinných príslušníkov aj kon- 

kretizáciu mladší a starší) a po zaradení do súťaže aj identifikačný kód(!), ktorý 
bude každému tipujúcemu špeciálne pridelený po prvom jeho tipovaní. Dô-
ležitý je aj vlastnoručný podpis, ktorým každý účastník pri svojom prvotnom 
zapojení sa do tipovania dáva našej redakcii svoj súhlas na dobu neurčitú so 
spracovaním a zverejnením svojho mena, priezviska a bydliska v priebežnom  
i konečnom poradí úspešnosti tipovania. Keďže ide o dlhodobú súťaž na  
14 súťažných kôl, bodové výsledky z jednotlivých kôl sa budú sčítavať a za-
každým, po konkrétnom kole, budeme uverejňovať priebežné poradie tipu-
júcich. Samozrejme, zvíťazí a hlavnú cenu získa tipujúci s najvyšším počtom 
bodov, tipujúci umiestnení na ďalších miestach, budú odmenení podľa počtu 
cien. V prípade rovnosti bodov u viacerých tipujúcich budú pre lepšie posta-
venie v tabuľke smerodajné – 1. vyšší počet tipovaných kôl, 2. vyššia úspeš-
nosť v poslednom, resp. v predposlednom kole...

Miroslav Pospíchal si upevnil pozíciu lídra 
v stredoeurópskej zóne

Šieste podujatie desaťdielneho seriálu FIA Zone Central Euro-
pean v rallycrosse sa konalo v českých Sedlčanoch. Sedlčan-
ská kotlina je medzi motokármi, autokrosármi, či rallycrossár-
mi obľúbená trať, okolo ktorej sa vždy zíde pekná kopa fandia-
cich divákov. Na štarte kategórie Super Tourning Cars +2000 
ccm nemohol chýbať so svojim tímom ani úradujúci víťaz Zóny 
strednej Európy Miroslav Pospíchal z Chynorian. Líder prie-
bežného poradia seriálu štýlom jazdy štart – cieľ dominoval so 
svojím vozidlom Volkswagen Polo TDI vo všetkých kvalifikač-
ných rozjazdách. Ani vo finále jazdec Pospíchal Teamu nena-
šiel premožiteľa a v poradí šieste preteky Zóny Strednej Euró-
py zavŕšil absolútnym víťazstvom pred dvojicou rakúskych pre-
tekárov, druhým Michaelom Stoklassom na BMW E36 a tretím 
Karlom Schadenhoferom na VW Golf III. Za pódiovým umiest-
nením skončili pretekári z Bošian, štvrtý Pavol Zachar a piaty 
Jozef Magdolen, obaja jazdiaci na Seate Leon II. „Do Sedlčan 
chodím naozaj rád, je tam totiž neskutočná, doslova do-
máca, dobrosrdečná atmosféra. Trať je rovnako výborná 
a na organizátoroch je vidieť, že vedia robiť svoju robo-
tu poriadne. Bodaj by aj nie, veď tunajšia trať tu existuje 
takmer sedemdesiat rokov. Už sme tu tento rok jazdili, v 
rámci štvrtého kola seriálu FIA Zóna strednej Európy. Vte-
dy sa mi veľmi nedarilo, po prvé som si vylosoval postave-
nie na štarte až vzadu, navyše ma vo finále zradila techni-
ka. Teraz to bolo úplne iné. Pri losovaní postavenia som mal 
šťastnú ruku a vylosoval som si prvé miesto. Následne sa 
mi podarilo vyhrať všetky rozjazdy a vedel som, že mám na 
víťazstvo aj vo finále. Podarilo sa a domov som si odniesol 
nielen víťazný pohár, ale aj ďalšie body v rámci seriálu. Mu-
sím povedať, že ma dosť prekvapili diváci, ktorých tu bolo 
množstvo už v sobotu pri kvalifikačných rozjazdách. V ne-

deľu sa ich počet ešte znásobil. Je to super, pred početným 
obecenstvom sa nám, jazdcom, ďaleko lepšie funguje. Rád 
by som poďakoval všetkým partnerom nášho Pospíchal Te-
amu, ktorí nám pomáhajú dosiahnuť vytúžené ciele. Samo-
zrejme poďakovanie patrí aj mechanikom, rodine a vlast-
ne všetkým, ktorí nám akokoľvek pomáhi,“ opísal úspešný 
pretekársky víkend Miroslav Pospíchal. V priebežnom poradí 
seriálu FIA Zone Central European mu v kategórii Super Tour-

ning Cars +2000 ccm patrí so ziskom 120 bodov vedúca prieč-
ka s devätnásť bodovým náskokom pred jeho veľkým rivalom 
Karlom Schadenhoferom (101 b) z Rakúska. Tretiu pozíciu si 
upevnil ďalší pretekár Pospíchal Teamu Pavol Zachar (96 b) z 
Bošian, kým ďalší Bošanec Jozef Magdolen (35 b) sa z trinástej 
priečky posunul na siedmu. Devätnáste miesto patrí s deviati-
mi bodmi Tomášovi Minarovičovi (Seat Leon Mk2) z Bánoviec 
nad Beravou.       (mp, zdroj: Miroslav Majláth) 

Miroslav Pospíchal (vpravo) 
s členmi Pospíchal Teamu

Zdeno Chára opäť otvorí Chára cup  
Aj na šiestom ročníku hokejového turnaja Zdeno Chára cup budú môcť milovníci tejto 
rýchlej hry vidieť priamo v akcii znovu pestrú paletu mládežníckych tímov v kategórii U15.  
O víťazný pohár si to na ľadovej ploche Mestského zimného štadióna v Partizánskom počas 
troch dní, od 18. do 20. augusta, rozdá osem celkov. Okrem družstva usporiadateľa HK Iskra 
Partizánske aj Dukla Trenčín, Banská Bystrica, Žilina, Zvolen, Košice, Michalovce a HOBA Bra-
tislava. Účasť opäť prisľúbil hviezdny hokejový obranca klubu zámorskej NHL Boston Bruins 
Zdeno Chára, ktorého meno turnaj nesie. Držiteľ Stanley cup-u by mal v prvý hrací deň po-
čas slávnostného ceremoniálu turnaj otvoriť. Porciu dvadsiatich turnajových zápasov roz-
balí v piatok 18. augusta o 7.30 h súboj Partizánskeho s Michalovcami, v nedeľu 20. augusta 
o 14.15 h podujatie vyvrcholí finálovým duelom.

ČASOVÝ PROGRAM
p Piatok 18.8. – 7.30-8.45 h: Partizánske 
– Michalovce, 9.-10.15 h: Košice – HOBA 
Bratislava, 10.30-11.45 h: Zvolen – Žilina, 
11.45-12.45 h: slávnostné otvorenie tur-
naja, 13.00-14.15 h: Trenčín – Banská Bys-
trica, 14.30-15.45 h: Michalovce – Žilina, 
16.-17.15 h: HOBA Bratislava – Banská Bys-
trica, 17.30-18.45 h: Partizánske – Zvolen, 
19.00-20.15 h: Košice – Trenčín.

p Sobota 19.8. – 7.30-8.45 h: Michalovce 
– Zvolen, 9.00-10.15 h: HOBA Bratislava – 
Trenčín, 10.30-11.45 h: Žilina – Partizán-

ske, 12.00-13.15 h: Banská Bystrica – Ko-
šice, 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.

p Nedeľa 20.8. – 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 ce-
remoniál.

p Zloženie základných skupín (A: Iskra Par-
tizánske, Michalovce, Zvolen, Žilina, B: Koši-
ce, HOBA Bratislava, Dukla Trenčín a Banská 
Bystrica).  mp

AMATÉRSKE HOKEJOVÉ LIGY 
V PARTIZÁNSKOM 

I. AHL
 2. KOLO: ECS Partizánske – Ice Boys 
Prievidza 2:1 (0:0, 2:1, 0:0), góly: 17. M. 
Macega (M. Fabo), 26. Pavol Scheer – 29. 
M. Nedeliak (M. Sidor, A. Vician), brankári: 
Marcel Buček – P. Doka. Drivers Partizán-
ske – Scorpions Topoľčany 3:3 (0:0, 1:2, 
2:1), góly: 25. Martin Buček (P. Buček ml., M. 
Nechala), 33. A. Galovič (Martin Buček), 39. 
M. Nechala (Martin Buček, A. Galovič) – 23. 
R. Chmelár (M. Hodál), 26. J. Štilec (V. Žák), 
37. M. Janoško (J. Štilec), brankári: Hvojník 
– J. Hudák. Red Wings Bánovce n/B. – Ba-
ťovka Partizánske 8:8 (2:3, 2:3, 4:2), góly: 
4. M. Koleno (Forgáč, P. Apolen), 6. P. Apo-
len, 27. Ľ. Goga, 30. Ľ. Goga (M. Koleno, For-
gáč), 37. P. Jakubík (P. Apolen), 39. V. Kovalí-
ček (M. Koleno), 41. P. Slávik (M. Koleno, For-
gáč), 45. P. Slávik (Forgáč, P. Apolen) – 2. A. 
Stolár (M. Telek), 11. M. Telek, 12. M. Mate-
jov (J. Velšic), 23. B. Kútny (J. Čuperka), 29. B. 
Kútny (A. Stolár), 30. F. Ďurčo (M. Telek), 32. 
M. Dvořák, 36. J. Čuperka (M. Telek), bran-
kári: R. Blaschke – R. Kehl.

TABUĽKA ZČ
1. Scorpions Topoľčany 2  1  1  0 7:6    4
2. Baťovka Partizánske 2  1  1  0  11:10  4
3. Ice Boys Prievidza 2  1  0  1   6:2     3
4. ECS Partizánske 2  1  0  1   4:4     3
5. Red Wings Bánovce n/B. 2  0  1  1  11:12  1
6. Drivers Partizánske 2  0  1  1   3:8     1

 Program 3. kola – 19.8. o 19.30 h: Ba-
ťovka Partizánske – Scorpions Topoľčany, 
20.8. o 19:15 h: Ice Boys Prievidza – Red 
Wings Bánovce n/B., o 20.45 h: Drivers 
Partizánske – ECS Partizánske.

II. AHL
 VÝSLEDKY: Warriors Topoľčany - Ran-
gers Topoľčany 7:5 (1:2, 4:2, 2:1), 15. A. 
Žuchovský (P. Bilík), 24. M. Hatala (R. Bilík), 
27. A. Žuchovský (R. Bilík), 27. A. Žuchov-
ský (J. Rybanský), 30. A. Žuchovský, 41. R. 
Bilík (A. Žuchovský, P. Bilík), 45. M. Hatala 
(A. Žuchovský) – 7. A. Paluš (Z. Bajtala), 12. 
J. Steltenpohl (Z. Bajtala), 22. P. Mihok (M. 
Tobola, Z. Bajtala), 25. Z. Bajtala (P. Mihok), 
40. M. Tobola, brankári: brankári: M. Neš-
tina – M. Šiška. LKC Rudno – Blue Devils 
Žabokreky n/N. 11:1 (2:0, 7:0, 2:1), góly: 
10. J. Drobec (J. Šúšol), 14. M. Pažický (J. 
Šúšol, P. Richter), 18. M. Pažický (J. Drobec), 
20. a 28. J. Drobec, 22. V. Píš, 26. J. Drobec 
(M. Pažický), 27. P. Richter, 30. P. Michale (P. 
Richter), 43. V. Píš (D. Minich), 44. J. Šúšol, 
brankári: M. Rozenberg – L. Mikuš. TPS 
Topoľčany – Rupas Prievidza 2:3 (2:1, 

0:1, 0:1), góly: 6. M. Chovanec (V. Páleník, 
M. Ďurík), 12. L. Matejovič (V. Páleník) – 8. 
J. Šimko, 20. M. Leitman (J. Šimko), 31. J. 
Šimko (M. Leitman), brankári: E. Hajnal – 
P. Miletič. Dynamo Bystričany – HK Ský-
cov 2:6 (0:2, 1:2, 1:2), góly: 18. M. Chudý, 
43. A. Lukáč (M. Bartoš, Radim Šebesta) – 
11. M. Čermák (R. Minár), 13. Ľ. Dávid (M. 
Korec), 22. M. Čermák (J. Mihalík), 30. a 37. 
Ľ. Dávid, 32. Ľ. Dávid (R. Minár), branká-
ri: S. Grnáč – Marek Slovák. Spartak Dol-
né Vestenice – Betoma Dolné Vesteni-
ce 3:1 (1:0, 1:0, 1:1), góly: 6. S. Harceg 
(M. Mikuš), 18. J. Ďureje st. (E. Nechala), 
35. S. Harceg – 44. M. Vaštík ml., brankári: 
R. Blaschke – M. Mistina. EKO Nitrianske 
Sučany – Krídla Sovietov Bánovce n/B. 
2:4 (0:0, 0:0, 2:4), góly: 32. M. Knapek (P. 
Arguisy), 33. M. Knapek (P. Masarik) – 37. 
a 44. Jakub Floro (R. Kúdela), 38. R. Kúde-
la (Jakub Floro), 40. J. Baďura (P. Ďurech), 
brankári: P. Brna – Marek Ďurech. 

 Program – 19.8. o 21. h: HK Skýcov – 
Warriors Topoľčany, 20.8. o 16.15 h: Dy-
namo Bystričany – Spartak Dolné Ves-
tenice, o 17.45 h: Rupas Prievidza – LKC 
Rudno.

III. AHL
 VÝSLEDKY: Rangers Topoľčany B – 
Corgoni Nitra 3:3 (1:1, 2:2, 0:0), góly: 7. 
R. Kúdela (M. Kapusta), 18. R. Kúdela (K. 
Staňo, F. Mokoš), 22. M. Kapusta – 11. B. 
Banás, 25. B. Banás (M. Brezina), 26. J. Kuk-
la (L. Butko), brankári: D. Pastírik – M. Ková-
čik. Lokomotív Partizánske – Ice Bears 
Nitra 2:8 (1:3, 0:2, 1:3), góly: 9. L. Balogh 
(D. Varga), 34. D. Varga (I. Magnusek) – 4. 
S. Sládek (M. Chňapek, P. Ziman), 9. S. Slá-
dek (M. Cigáň), 13. M. Cigáň, 28. P. Ziman 
(M. Chňapek), 29. P. Teplan (J. Levický), 35. 
P. Teplan (M. Cvalinga, M. Chňapek), 41. M. 
Šimon (J. Levický, P. Teplan), 43. S. Sládek 
(P. Ziman), brankári: D. Košút – Marek Slo-
vák. Patriots Partizánske – Sharks To-
poľčany 2:11 (0:1, 1:3, 1:7), góly: 19. M. 
Kováč (S. Balažka), 42. L. Lukáč (I. Lukačo-
vič, T. Trnka) – 9. B. Davidovič (A. Kubek, 
M. Polák), 16. M. Diera (P. Patrovič), 22. B. 
Davidovič (S. Ďurček), 26. M. Polák, 34. S. 
Ďurček (M. Polák), 35. a 45. Milan Martiška, 
39. B. Davidovič (M. Polák), 39. M. Vančo 
(M. Polák), 44. M. Diera (J. Ďuračka), 44. M. 
Vančo, brankári: M. Janikovič – J. Rusnák.

 Program – 18.8. o 19.30 h: Rangers To-
poľčany B – Ice Bears Nitra, o 21. h: Corgoni 
Nitra – Lokomotív Partizánske.  (mp, až, ms)

HÁDZANÁ 19.8. od 9. h: 47. ročníka há-
dzanárskeho turnaja žien O pohár par-
tizánskej brigády Jana Žižku v Mestskej 
športovej hale v Bánovciach nad Bebra-
vou. Účastníci – A-skupina: JS RMK Bánov-
ce nad Bebravou, AS Trenčín, Sereď, B-sku-
pina: Bemaco Prešov, Duslo Šaľa a Inter 
Bratislava.

ĽADOVÝ HOKEJ 18.8. od 7.30 do 20.15 
h: 1. súťažný deň 6. ročníka turnaja Chára 
cup v kategórii U15,
19.8. od 7.30 do 19.15 h: 2. súťažný deň  
6. ročníka turnaja Chára cup v kategórii U15,
20.8. od 9. do 16.20 h: 3. súťažný deň  
6. ročníka turnaja Chára cup v  kategórii 
U15 (Zimný štadión v Partizánskom).

FUTBAL-MUŽI (III. LIGA) 19.8. o 17. h: 
Spartak Bánovce nad Bebravou – Šaľa.
(IV. LIGA) 19.8. o 17. h: Tempo Partizánske 
– Slovan Šimonovany.

(V. LIGA) 20.8. o 17. h: Tatran Uhrovec – 
Plevník-Drieňové.
(VI. LIGA – MO PD) 19.8. o 17. h: Dežeri-
ce – Nitrianske Rudno, 20.8. o 11. h: Veľké 
Bielice – Kolačno, o 17. h: Chynorany – Nit-
rianske Sučany, Dolné Vestenice – Nitrian-
ske Pravno, Malá Hradná – Sebedražie.
(VII. LIGA – I. TRIEDA) 19.8. o 17. h: Pra-
votice – Nedanovce, 20.8. o 11. h: Bisku-
pice – Rybany, o 17. h: Krásna Ves – Slati-
na nad Bebravou, Krásno – Ostratice, Dvo-
rec – Veľký Klíž, Pečeňany – Miezgovce, Ža-
bokreky nad Nitrou – Dolné Naštice.
 
FUTBAL-DORAST (III. LIGA) 20.8. o 10 
a 12.30 h: Tempo Partizánske – Jaslovské 
Bohunice.

FUTBAL-ŽIACI (II. LIGA) 16.8. o 16.30  
a 18.30 h: Spartak Bánovce nad Bebravou 
– Topoľčany.

KAM ZA ŠPORTOM

http://www.pdpvu.sk/
http://www.ladicky.sk
http://www.bajzik.sk/
http://www.modrytaxik.sk/


Š P O R T10 Noviny troch generácií14. august 2017  Tempo č. 31

Slovan v treťom kole proti fortunaligistovi?
Štyridsiaty deviaty ročník pohárovej súťaže Slovnaft Cup pokračoval stretnutiami 2. kola. Jediný 
zástupca spomedzi tímov z okresov Partizánske a Bánovce nad Bebravou účinkujúcich v kraj-
ských súťažiach – štvrtoligový ŠK Slovan Šimonovany zdolal na domácom trávniku účastníka 
IV. ligy Sever OŠK Rosina aj s bývalým slovenským reprezentantom Radoslavom Zábavníkom 
po vydarenom prvom polčase v pomere 3:1. „Som spokojný, aj keď sme urobili niekoľkých 
chýb. Pred zápasom sme mali menšie obavy zo súpera, ktorý figuroval po druhom kole 
štvrtej ligy Sever na druhom mieste s plným bodovým ziskom. V prvom polčase sme však 
na ihrisku dominovali, chlapci hrali naozaj výborne. Dokázali, že vedia hrať futbal, len to 
potrebujú zo seba dostať. Po prestriedaní sme akoby trošku zaspali, alebo sa podvedo-
me šetrili na ťažký majstrovský zápas s Myjavou, ktorý nás čaká o štyri dni,“ povedal po 
stretnutí kormidelník Slovana Jozef Žiak starší. V treťom pohárovom kole, ktoré je na programe 
6. septembra, Šimonovany privítajú na domácom trávniku víťaza dohrávaného duelu Beluša – 
ViOn Zlaté Moravce. V prípade postupu fortunaligistu sa tak zopakuje vzájomné meranie síl Slo-
vana s ViOn-om spred troch rokov.

ŠIMONOVANY – ROSINA 3:1 (3:0)
Domáci začali aktívne a už v 2. min gólové zakončenie Miroslava Oršulu zastavila pred bránkovou čia- 
rou obrana hostí. O tri minúty po Sobotovom prízemnom centri z ľavej strany Rybanský z dobrej po-
zície pálil v páde vysoko nad bránku. V 12. min poslal z opačnej strany loptu do malého vápna Ryban-
ský a nabiehajúci Gális pohodlne otvoril skóre stretnutia. Tlak Slovana pokračoval a v 20. min sa jeho 
hráči opäť radovali. Po ľavej strane unikol Sobota, vnikol do šestnástky a po jeho spätnej prihrávke na 
„tácke“ Laurinec z desiatich metrov nekompromisne prepálil Jurčenka. O tri minúty unikol Sobota po 
pravej strane, no jeho pokus Jurčenko vyrazil na roh. V 30. min Gális z priameho kopu z dvadsiatich me-
trov zavrtel loptu tesne nad brvno bránky hostí. O štyri minúty Rybanský dlhým pasom našiel na pravej 
strane Rolinca, ktorý sa vrútil do veľkého vápna, no Jurčenko vytlačil jeho nájazd na roh. Ten parádne 
zavrtel do päťky Gális a Víglaský hlavou od brvna zvýšil na 3:0. V 36. min hostia vyslali prvú loptu med-

zi tri domáce žrde, ale Gajdošov dalekonosný pokus Lacko bezpečne schoval v rukaviciach. V 44. min 
sa črtala sľubná příležitost Mrázikovi, ktorý sa ocitol zoči-voči Lackovi, ale načasovanou vkĺzačkou od-
vrátil nebezpečie Miroslav Oršula. V 47. min založili domáci kombinačnú akciu, no Jurčenko uchmatol 
loptu Rolincovi spod kopačky a o tri minúty zmaril gólovú šancu aj Sobotovi. Na druhej strane bol po 
závaroch hostí, ktorí zvýšili snahu, dvakrát v permanencii Lacko. V 57. min Rolinec kolmicou vysunul do 
brejku Sobotu, ale Jurčenko vytiahol bravúrny zákrok. O tri minúty Rybanský poslal loptu do šestnástky 
hostí Sobotovi, ktorý z ostrého uhla rozvlnil len bočnú sieť. V 75. min sa Rolinec prekľučkoval na pravej 
strane a po jeho prihrávke do veľkého vápna Mikula opečiatkoval ľavú žrď bránky Jurčenka, ktorý v 81. 
min zmaril tutovku Mikulovi. V 87. min sa dočkali aj hostia, keď po pravej strane ušiel Mrázik a z uhla 
prestrelil Lacka. O dve minúty Tabak adresoval loptu do šestnástky nabiehajúcemu Porubčanskému, 
ktorého gólovú hlavičku Lacko vyškriabol.
 GÓLY: 12. Gális, 20. Laurinec, 34. Víglaský – 86. Mrázik.  ŽK: 82. Víglaský – 65. Hrabčák, 88. 
Šustek.  ROZHODOVALI: Gašparovič – M. Grolmus a Blaháč – 250 divákov.  SLOVAN: M. Lac-
ko – R. Víglaský, L. Varga, Miroslav Oršula, P. Rybanský, T. Laurinec (54. J. Mikula), Martin Oršula 
(73. J. Žiak ml.), R. Žembera, D. Gális, D. Rolinec, M. Sobota (66. A. Šudík), tréner: J. Žiak st.  OŠK: 
Jurčenko – M. Gajdoš, Jaroš, P. Turčan, R. Zábavník, Porubčanský, Tabak, Mrázik, Bistiak (66. Šus-
tek), Hruboš, Drexler (46. Hrabčák), tréner: M. Ištoňa.

Zostávajúce výsledky 2. kola klubov zo ZsFZ: Hlohovec – Vydrany 2:2 (0:1) – 6:7 na 11 m kopy. Be-
luša – Zlaté Moravce-Vráble – odložené. Prievidza – Komárno 1:1 (0:1) – 4:3 na 11 m kopy. Púchov 
– Čadca 5:0 (4:0). Myjava – Krásno nad Kysucou 3:1 (1:1). Nové Zámky – Slovan Bratislava 0:2 (0:2). 
Nevidzany – Veľké Ludince 0:6 (0:3). Domaniža – Inter Bratislava 2:3 (0:1). Trenčianske Teplice – Tep-
lička nad Váhom 0:0 – 4:3 na 11 m kopy. Plevník-Drieňové – Malženice 0:4 (0:3). Šahy – Borčice 1:2 
(0:0). Častkovce – Šamorín 1:2 (0:0). Stráňavy – Dubnica nad Váhom 0:1 (0:1). Pezinok – Hrušovany 
1:4 (1:1). Ivanka pri Dunaji – Dunajská Streda 1:3 (0:2). Jacovce – Spartak Trnava 0:10 (0:4). Námes-
tovo – Nové Mesto n/V. 4:1 (0:1). Rožňava – Senica 0:4 (0:2). Chlebnice – AS Trenčín 0:5 (0:3).  mp

Hráčske zmeny u našich štvrtoligistov
Uplynulý víkend sa stretnutiami úvodného kola rozkrútil kolotoč stretnutí novej súťažnej sezóny 
2017/2018 aj v IV. futbalovej lige dospelých skupiny Severozápad. Najväčšími novinkami sú, že 
tréneri budú môcť striedať až päť hráčov (pravidlo platí od III. líg až po okresné súťaže) a kluby, 
ktoré sa odhlásia zo súťaže, budú automaticky zaradené do najnižšej okresnej ligy. Prinášame vám 
zmeny v hráčskych kádroch, ktoré sa počas krátkej letnej prestávky udiali u našich štvrtoligistov – 
ŠK Slovan Šimonovany a FK Tempo Partizánske.

Slovan omladil káder
V ŠK Slovan Šimonovany sú zarmútení najmä z odchodu svojej brankár-
skej opory Jaroslava Grambličku, ktorý vycestoval za prácou do Nemec-
ka. Futbal v zahraničí si chceli vyskúšať Patrik Chrenko a Denis Kodaj, 
ktorí odišli za legionárskym chlebíkom do Rakúska. Klub sa rozlúčil aj  

s Patrikom Bielichom (návrat do Veľkého Klíža), Patrikom Adamčekom 
(návrat do Nitrianskeho Pravna) a Lukášom Geletom (prestúpil do Nedano-

viec), ktorí sa nedokázali výraznejšie presadiť do základnej zostavy. „Keďže od-
chodov bolo viac, ako by sme si predstavovali, mali sme pri hľadaní vhodných 

posíl viac ako náročnú úlohu. Som však nesmierne rád, že môžem v klube privítať viacero 
nových hráčov,“ povedal tajomník ŠK Slovan Peter Letavay. Slovan počas leta výrazne omladil ká-
der. Z treťoligovej Prievidze prestúpil dvadsaťšesťročný brankár Mário Lacko, ktorý na jar chytal 
za Galantu. Obranné rady prišiel vystužiť dvadsaťštyriročný René Víglaský zo Žarnovice, ktorý si 
otvoril strelecký účet v Slovane v druhom pohárovom kole. Defenzívu prišiel posilniť aj talentova-
ný osemnásťročný Marek Vida z Topoľčian, ktorý naposledy pôsobil v Podbrezovej. Prísľubom do 
budúcnosti by mohlo byť pre Slovan angažovanie, rovnako z Topoľčian, dvoch osemnásťročných 
ofenzívne naladených mladíkov – odchovanca Žabokriek nad Nitrou Jakuba Mikulu a odchovan-
ca Skačian Andreja Šudíka. Ten sa mimochodom v začiatkoch futbalovej kariéry ukazoval ako 
veľmi nádejný brankár. Z AS Trenčín prišiel do Šimonovian ďalší futbalista do ofenzívy Dominik 
Rolinec (20 rokov), ktorý predošlú sezónu pôsobil v druholigovom Novom Meste nad Váhom. Tré-
nerovi Jozefovi Žiakovi staršiemu bude k dispozícii aj kmeňový hráč Rybian Roman Hlatký (21 ro-
kov), ktorý v mládežníckych kategóriách hrával za Petržalku, Raču, no predovšetkým za Dubnicu 
nad Váhom. Posledným hráčom, ktorého sa funkcionárom Slovana podarilo zlanáriť, je 19-ročný 
obranca Lukáš Tonka prichádzajúci na hosťovanie z druholigového FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 
B. „Mrzí nás dlhodobá absencia Adama Reichela, ktorý je po operácii kolena a ešte len za-
čína s rehabilitáciou. Takisto Roman Žikavský sa zatiaľ nezapojil do tréningu pre problémy  
s kolenom, ktoré si privodil ešte v jarnej časti. Lepšie je na tom Peter Jakubík, ktorý už začí-
na naplno trénovať,“ na záver ozrejmil situáciu okolo maródov Peter Letavay.

Tempo so staronovým trénerom
Pri družstve mužov FK Tempo Partizánske prišlo k avizovanej rošáde tré-
nerov. Na post hlavného kouča sa vrátil Miroslav Maťaše, ktorý vystriedal 
Júliusa Čikasa. Realizačný tím sa rozšíril o pozíciu asistenta, ktorú bude 
zastávať Sergej Sedláček. Ani hráčsky káder sa neobišiel bez zmien. Do 

Livinských Opatoviec odišiel Ľuboš Šmitala a hosťovanie skončilo aj stre-
dopoliarovi Danielovi Bencovi, ktorý sa vrátil do Klátovej Novej Vsi, kde tré-

nuje mládež a bude učiť aj v tamojšej základnej škole. Za prácou do zahraničia 
odišli obrancovia Tomáš Bohuš, Alex Dobiaš, stredopoliar Ernest Blaho a kvôli pra-

covnému vyťaženiu sa do krátkej letnej prípravy nezapojil ani rýchlonohý útočník Martin Repa.  
A hosťovanie v piatoligových Veľkých Uherciach si zvolil obranca Ľuboš Preťo. K mužstvu sa už 
však pripojil niekdajší pilier defenzívy Tomáš Jambor, ktorého pôsobenie vo futbale doteraz ob-
medzovala sľubne rozbehnutá pracovná kariéra. Z hosťovania vo Veľkých Bieliciach sa vrátil ob-
ranca Ján Zentko a ofenzívu posilnil Dominik Obžera, ktorý prišiel z treťoligovej Prievidze. Šancu 
by mala opäť dostať aj dvojica talentovaných odchovancov Mário Mano a Martin Januška, ktorí 
môžu ešte vypomôcť aj dorastu. A do vekovej kategórie mužov prešli aj traja dorastenci Dávid 
Kližan, obranca Daniel Šakový a brankár Tomáš Blaho.  (mp, pl, šs)

III. LIGA ZÁPAD

BELUŠA – BÁNOVCE N/B. 0:0
Už v 1. min mohol otvoriť skóre Mišutka, ale v gólovej šanci mu zakončenie nevyšlo. V 8. min Vladi-
mír Gajdošík mieril hlavou nad bránku hostí, na druhej strane sa zas Mišutkovi po dravom prieniku 
nepodarilo zakončiť a Gorelkova hlavička letela ponad Hippovu bránku. V závere prvého dejstva sa  
v úniku ocitol Hrenák, ale Hipp včasným vybehnutím jeho šancu zmaril. Z následnej akcie to bol 
opäť Hrenák v obrovskej šanci, ale brankár hostí reflexívne vyrazil len pred Mišutku, ktorý taktiež 
Hippa nedokázal prekonať. Bánovčania sa pripomenuli Bartom, ktorý v sľubnej šanci zoči-voči Cie-
sarovi neuspel. V úvode druhého polčasu Mišutkovu strelu gólman hostí vyrazil k striedajúcemu Pi-
látovi, ktorý pálil len do obrancu. Ani Novisedlákova strela Hippa neprekvapila a na druhej strane 
Turoňova prihrávka nenašla adresáta. Brankár hostí si poradil aj s Gorelkovou strelou z diaľky, ktorú 
vytlačil na roh a ani Hrenákov strelecký pokus neskončil gólom. V 63. min sa už-už hostia radovali  
z gólu, ale Ciesar im skvelým zákrokom na bránkovej čiare pokazil radosť. V tutovke Hippa nechal 
vyniknúť Patrik Gajdošík a Mišutka v gólovej pozícii ideálne netrafil loptu. Oba tímy si tak pripísali 
na konto prvý bod v sezóne.

 ŽK: 67. Pilát – 33. V. Gajdošík, 68. Barta.  ROZHODOVALI: Havran – M. Farkaš a Ábel – 150 
divákov.  TJ KOVO: Ciesar – Rosina (46. Pilát), Schiszler, Pavol Vavrík, Martinka, Gažo, Hrenák, 
Novisedlák, Jurga (58. P. Gajdošík), Gorelka, Mišutka (82. Šebík), tréner: M. Bednár.  FK SPAR-
TAK: P. Hipp – D. Minárik (61. M. Svatík), J. Poštrk, R. Mrocek, M. Barta (80. A. Zita), T. Olej (73. R. 
Oravec), V. Gajdošík, R. Halás, J. Hrabal, Š. Bakši, S. Turoň (90. Ľ. Kmeťo), tréner: Martin Slovák. 
 mh

 ZOSTÁVAJÚCE VÝSLEDKY 1. KOLA: Nové Zám-
ky – Prievidza 3:2 (1:0), 11. a 61.P. Horáček, 48. 
P. K. Body – 50. D. Viktory, 90. J. Čertík. Topoľčany 
– Šaľa 0:2 (0:1), 5. a 54. S. Trivan. Zlaté Moravce 
B – Dunajská Streda B 0:4 (0:1), 40. A. Iván, 48. 
J. Kosorin, 64. A. Grebač, 76. R. Csóka. Spartak Tr-
nava B – Borčice 0:2 (0:1), 45. Ľ. Hanzel (1 m), 
78. M. Barčík. Veľké Ludince – Dubnica n/V. 2:2 
(2:1), 7. A. Kosák, 41. J. Švirik – 14. M. Jakúbek (11 
m), 82. A. Cisár. Horovce – Púchov 0:2 (0:1), 18. 
F. Buček, 64. A. Gáborík. Gabčíkovo – FC Nitra B 
3:0 (0:0), 46. L. Tóth, 69. a 84. N. Bujka. Lednické 
Rovne – Galanta 0:1 (0:1), 3. R. Baša.

 PROGRAM 2. KOLA – 19.8. o 17. h: Spartak 
Bánovce n/B. – Šaľa (Matulová, Juhás, Tokoš – 
Baňár), Galanta – Topoľčany, Dunajská Streda B 
– Gabčíkovo, Prievidza – Spartak Trnava B, Dub-
nica n/V. – Púchov, 20.8. o 10.30 h: FC Nitra B 
– Lednické Rovne, o 17. h: Borčice – Zlaté Mo-

ravce B, Horovce – Nové Zámky, Beluša – Veľké 
Ludince.
1. Borčice 3 3 0 0 5:0      9 (+6)
2. Dubnica n/V.      3 2 1 0 7:2      7 (+4)
3. Gabčíkovo          2 2 0 0 7:0      6 (0)
4. Dunajská Streda B 2 2 0 0 5:0      6 (+3)
5. Nové Zámky       3 2 0 1 5:4      6 (0)
6. Lednické Rovne 3 2 0 1 4:3      6 (0)
7. Púchov 2 1 1 0 3:1      4 (+4)
8. Veľké Ludince    3 1 1 1 5:4      4 (+1)
9. Galanta              2 1 1 0 3:2      4 (+1)
10. Šaľa                 2 1 0 1 3:2      3 (0)
11. Spartak Trnava B 3 1 0 2 4:4      3 (-3)
12. Topoľčany        3 1 0 2 3:3      3 (-6)
13. Zlaté Moravce B 3 1 0 2 3:7      3 (-3)
14. Beluša              3 0 1 2 1:6      1 (-2)
15. Prievidza          3 0 1 2 4:6      1 (-2)
16. Spartak Bánovce n/B. 2 0 1 1 0:3     1 (+1)
17. FC Nitra B        3 0 1 2 2:8      1 (-2)
18. Horovce            3 0 0 3 0:9      0 (-6)

IV. LIGA SEVEROZÁPAD

HOLÍČ – PARTIZÁNSKE 0:3 (0:1)
V úvodnom dejstve sa hra odohrávala väčšinou medzi šestnástkami, a tak sa pred oboma brankármi 
zrodilo minimum gólových príležitostí. V 19. min však mohli síť hostia do vedenia po tom, čo Nižňan-
ký poslal do brejku Kučeru, no ten zo sedemnástich metrov preloboval vybiehajúceho Ravasa,&a-
le aj bránku domácich. Tí pohrozili v 35. min Hatalom, jeho polovysokú strelu z dvadsiatich piatich 
metrov Gašparík vyrazil od pravej tyče. O päť minút sa ale radovali futbalisti Tempa, keď po Ober-
tovom vysunutí Kučera ustál v šestnástke hostí súboj s Konečným a z jeho centra Kučerka hlavou 
poslal loptu do protipohybu Ravasa. V poslednej prvopolčasovej minúte mohlo byť skóre zrovnané, 
ale Mihálikov prudký center Jurkovič nedokázal z päťky vtesnať medzi tri žrde bránky Tempa. Hostia 
mali výborný vstup do druhého polčasu. V 48. min Obžera poslal do úniku Kučeru, ktorý sa vo veľ-
kom vápne domácich zbavil Mareka Nečasa, no jeho strelu ľavačkou po zemi Ravas kryl. O dve mi-
núty sa Kučera rútil na Ravasa po Obertovej prihrávke, no neulakomil sa, a po jeho gólovej prihráv-
ke si Obžera zakončením do prázdnej bránky otvoril strelecký účet v drese mužov Tempa. V 53. min 
Slivka  kolmicou vyzval do brejku koho iného ako Kučeru, ktorý povedľa Ravasa stanovil skóre na 
0:3. V ďalších minútach sa domáci nakopávanými loptami pokúšali presadit cez ofenzívu hostí, ale 
neúspešne. V 85. min však v šestnástke hostí vznikla trma-vrma a po Mihálikovom zakončení Bohuš 
vykopol loptu z bránkovej čiary do bezpečia. V 90. min mal na kopačke druhý gól Obžera, ktorý sa  
z uhla rútil na Ravasa, no ten jeho pokus vyrazil.

 GÓLY: 40. Kučerka, 50. D. Obžera, 54. Š. Kučera.  ŽK: 52. Mišík – 58. Šakový, 88. Januška. 
 ROZHODOVALI: Šmátrala – Jeremias a Hybský – 150 divákov.  TJ ISKRA: Ravas – Vaclavik, 
Konečný, M. Nečas, J. Hatala, D. Nečas, Mišík (90. Rajčák), Uher, Jurkovič (74. Ružička), Mihá-
lik, Koryčánek, tréner: V. Váňa.  FK TEMPO: Martin Gašparík – D. Šakový, P. Křapka, B. Nový, 
J. Kompas, A. Nižňanský (89. M. Mano), S. Slivka, M. Kučerka, D. Obžera, T. Obert (72. J. Zent-
ko), Š. Kučera (83. M. Januška), tréner: M. Maťaše.  rď

ŠIMONOVANY – MYJAVA 1:0 (0:0)
Domáci po príchode viacerých nových hráčov ešte hľadajú v úvode ročníka svoju tvár. V prvom 
majstrovskom stretnutí však potvrdili výborný výkon zo stredajšieho pohárového zápasu, keď po-
čas deväťdesiatich minút boli favoritovi, ktorý ešte v minulej sezóne hral Fortuna ligu, viac ako vy-
rovnaným súperom. Slovan mohol o svojom víťazstve rozhodnúť už v prvom polčase, no viaceré 
dobré šance, hlavne Sobotu, Rolinca, Laurinca, či Gálisa, zostali nevyužité. Našťastie pre nich prišiel 
gól hneď po zmene strán, keď sa Rybanský pred šestnástkou hostí elegantne zbavil protihráča, na-
servíroval loptu Sobotovi, ktorý strieľaným centrom našiel na zadnej tyči voľného Laurinca a ten 
do prázdnej bránky pohodlne doklepol loptu. Ani po góle sa obraz hry nezmenil, domáci naďalej 
udávali tón zápasu a bavili početnú divácku kulisu. Hoci sa v závere hostia snažili o zvrat, k vážnej-
šiemu ohrozeniu Lacka sa nedostali a domáci tak do nového ročníka vykročili správnou nohou.  

 GÓL: 46. T. Laurinec.  ŽK: 38. Marček, 40. Matušica.  ČK: 50. Copko.  ROZHODOVALI: 
R. Farkaš – Lévai a Bényi – 300 divákov.  SLOVAN: Mário Lacko – Miroslav Oršula, L. Varga, 

R. Žembera, J. Žiak ml., P. Rybanský (87. J. Mikula), D. Gális (66. R. Hlatký), Martin Oršula, T. 
Laurinec (80. R. Víglaský), D. Rolinec, M. Sobota (90. M. Vida), tréner: J. Žiak st.  SPARTAK: 
Solnička – Flamik (78. Pavol Sivák), Copko, B. Kočica, Vávra, Pecha, Peter Sivák, J. Toman, 
Matušica (53. Jastráb), Horeš, Marček, tréner: P. Vavák.  Peter Letavay

 ZOSTÁVAJÚCE VÝSLEDKY 1. KOLA: Malženi-
ce – Jaslovské Bohunice 1:0 (0:0), 65. J. Kraj-
čovič. Trenčianske Stankovce – Nová Dubni-
ca 1:2 (0:0), 63. J. Ančic – 49. T. Tóth, 86. D. Pil-
ný. Boleráz – Častkovce 2:0 (1:0), 44. J. Polák, 
87. P. Mackovčín (11 m), ČK: 85. L. Koníček (Č). 
Domaniža – Hlohovec 1:2 (0:0), 77. M. Svitek 
– 53. T. Došek, 62. M. Kolony. Trenčianske Tep-
lice – Prečín 2:4 (0:2), 65. M. Moško, 88. T. Kriv-
da – 25. P. Hybben, 36. a 54. R. Michalec, 76. M. 

Lamásy. Veľké Kostoľany – Vrbové 1:2 (0:1), 
73. P. Blanárik – 29. M. Verchola, 54. I. Zelenay.

 PROGRAM 2. KOLA – 19.8. o 17. h: Tempo 
Partizánske – Slovan Šimonovany (Šlosár, 
Meluš, Čulák – Igaz), Jaslovské Bohunice – My-
java, Vrbové – Holíč, Prečín – Veľké Kostoľany, 
20.8. o 17. h: Hlohovec – Trenčianske Teplice, 
Častkovce – Domaniža, Nová Dubnica – Bole-
ráz, Malženice – Trenčianske Stankovce.

V. LIGA SEVER

VEĽKÉ UHERCE – BOŠANY 7:0 (2:0) 
Hostia nastúpili oproti predošlému ročníku prakticky s novým kádrom a s novým trénerom Ivanom 
Horvátom, ktorý vystriedal Radoslava Laluhu. V okresnom derby si však zaknihovali krutú prehru. 
Obe družstvá začali aktívne. V 3. min Kováčovu strelu Ondruška zneškodnil a na druhej strane Zná-
šik vyškriabol Gunišovu delovku z hranice šestnástky. V 10. min si Kováč prebral Petrášove vhadzo-
vanie, vychutnal si troch bošianskych hráčov a technickou strelou z rohu šestnástky k vzdialenejšej 
ľavej žrdi otvoril skóre stretnutia. O minútu po Cígerovom roku Preťovu hlavičku vyškriabol On-
druška z pravého vinkľa. V 12. min si brankár hostí poradil aj z hlavičkou Šorca, ktorého centrom 
z ľavej strany našiel Kundala. V 17. min Guniš z rohu veľkého vápna opečiatkoval ľavú žrď domácej 
bránky. V 43. min si Kováč zopakoval technickú parádu ako pri úvodnom góle a stanovil polčas na 
2:0. V 52. min vyšla spolupráca Cígera s Petrášom, ktorý spoza šestnástky upratal loptu k pravej žrdi. 
V 57. min vnikol po pravej strane do domáceho pokutového územia Beko, ktorého prudkú strelu 
Znášik vyrazil na roh, pričom sa lopta dotkla žrde. V 64. min ale prepisovali skóre opäť domáci, keď 
po Cígerovej prihrávke Valter z vnútra šestnástky presne namieril k pravej tyči. O štyri minúty Gu-
nišovu gólovu hlavičku Znášik vyškriabol končekami prstov. V 75. min si  Petráš spracoval Gažiho 
dlhý pas a zo sedemnástich metrov vymietol ľavý horný kút. Poltucet gólov v bošianskej svätyni za-
vŕšil v 86. min Kováč po Kundalovej prihrávke. Najlepší kanonier uplynulého ročníka ligy však ne-
mal dosť a o minútu po Cígerovej asistencii krížnou strelou z pravej strany svojím štvrtým gólom 
stanovil účet zápasu na 7:0. A mohlo byť ešte viac, ale Cíger po Valterovej spätnej prihrávke pálil zo 
šestnástich metrov nad. 

 GÓLY: 10., 43., 86. a 87. R. Kováč, 52. a 75. P. Petráš, 64. Ľ. Valter.  ŽK: 55. Gaži – 48. Guniš, 
61. Rumanko.  ROZHODOVALI: Strečko – Zemko a Bazsó – 150 divákov.  NOVÝ ŽIVOT: Ľ. 
Znášik – Ľ. Preťo, M. Štálnik, M. Cíger, T. Škoda (82. P. Gubka), Peter Petráš (76. J. Klimant),  
J. Kundala, D. Gaži, Marián Belianský, J. Škorec (51. Ľ. Valter), R. Kováč, tréner: Peter Kováč. 
 OFK: A. Ondruška – P. Stopper, E. Tkáč, M. Boháčik (71. S. Rychtárech), M. Beko (83. N. Ne-
ubauer), T. Jánošov, E. Rumanko, D. Guniš, P. Zaťko, Marek Meluš (66. D. Rybár), P. Žigrai, tré-
ner: I. Horvát.  ap

 ZOSTÁVAJÚCE VÝSLEDKY 1. KOLA: Kanian-
ka – Tatran Uhrovec 3:1 (1:0), góly: 40. P. Gaj-
doš, 55. M. Strečanský, 64. M. Zimmer – 66. P. 
Kušnier. TATRAN: L. Kolárik – R. Zaťko, R. Škul-
téty, J. Zajac, M. Stano, Ľ. Čabrák, Milan Opáth, 
P. Kušnier (77. V. Flóro), J. Bežo, J. Malina, Ma-
rián Stuparič, tréner: Miloš Šagát. Cígeľ – Brv-
nište 2:1 (1:0), 6. P. Jankeje, 50. G. A. F. Kam-
dem – 72. V. Kramarík. Trenčianska Turná 
– Lehota p/Vt. 0:4 (0:2), 7. a 19. M. Matuško-
vič, 57. Pavel Chrenko, 89. M. Hubočan. Plev-
ník-Drienové – Veľká Hradná 1:0 (1:0), 25. M. 
Smataník, ČK: 45. M. Smataník – 90. Z. Jandák. 
Zemianske Kostoľany – Podolie 3:0 (2:0), 19. 
a 73. P. Rybnický, 40. P. Mišeje. Ladce – Považ-

ská Bystrica 1:2 (1:0), 43. P. Štrbák – 65. M. Ba-
ránek, 90. S. Čiernik. V 51. Min domáci Martin 
Štrbák nepremenil pokutový kop. Stará Turá – 
Chocholná-Velčice 2:1 (0:0), 71. a 85. M. Maj-
tás – 76. Š. Vavro. 

 PROGRAM 2. KOLA – 19.8. o 17. h: Cígeľ – 
Trenčianska Turná, 20.8. o 10. h: Považská Bys-
trica – Stará Turá, o 11. h: Chocholná-Velčice 
– NŽ Veľké Uherce (Mogyorósi, Gočala, Ďur-
čovič – Poruban), o 17. h: Tatran Uhrovec – 
Plevník-Drienové (Gál, Pálka, Pacher – Gróf), 
Brvnište – OFK Bošany (Révay, Mazúch, Maj-
cher – Šeller), Podolie – Ladce, Veľká Hradná – 
Zemianske Kostoľany, Lehota p/Vt. – Kanianka.

VI. LIGA - MAJSTROVSTVÁ OBLASTI PRIEVIDZA
 VÝSLEDKY 1. KOLA: Družstevník Kolačno 
– Vegum Dolné Vestenice 0:3 (0:2), góly: 5. 
Š. Tadial, 25. J. Šagát, 77. J. Kastelovič, ČK: 56. 
56. J. Pagáč, 62. M. Šamko, rozhodoval: Kusý 
– 150 divákov. DRUŽSTEVNÍK: M. Adamus – L. 
Duchovič, Miroslav Ivanka (67. Michal Belian-
ský), F. Max, J. Mikuláš (54. R. Hartmann), M. 
Duchovič, B. Kráľ, P. Chochula, V. Vlčko, J. Čan-
gel, Patrik Duchovič. VEGUM: Ľ. Bohunský ml. 
– A. Bruška, J. Kastelovič, P. Šrámka, Jakub Ša-
gát, M. Cagáň, J. Pagáč, M. Líška (68. M. Havrá-
nek), M. Krivosudský, M. Šamko, Š. Tadial (46. 
L. Miko, 73. P. Košík)).
Slovan Nitrianske Sučany – Baník Handlo-
vá 2:1 (1:1), góly: 11. Marek Miklaš ml., 74. 
Marián Petráš – 26. Martin Smidka, rozhodo-
val: Guľváš – 100 divákov. SLOVAN: Š. Petrišák 
– L. Sluka, P. Čertek, B. Bútora, M. Fodor (81. 
Matúš Miklaš), Marek Miklaš ml., Marián Pe-
tráš, J. Halaška, A. Vlnka (73. M. Talian), Michal 
Petráš, R. Mihálik (83. A. Miklaš), tréner: R. Ko-
čiš. BANÍK: F. Talášek – J. Zlúky, P. Bublák, J. On-
drejka, Mário Smidka (60. L. Kramár), Martin 
Smidka, M. Bilčík, T. Bugár, J. Rendek, A. Brzáč, 
J. Izák, hrajúci tréner: Martin Smidka.
TJ Malá Hradná – Dúbravka Rudnianska 
Lehota 4:2 (3:0), góly: 3. a 19. T. Rychtárech, 

15. Michal Varhaník, 73. T. Jandák (11 m) – 61. 
A. Šimo, 80. M. Furka (11 m), ČK: 81. M. Urbá-
nek, rozhodoval: P. Grznár – 100 divákov. TJ: L. 
Jandák – Juraj Varhaník, B. Varhaník, T. Rych-
tárech, M. Urbánek, Jakub Varhaník, Michal 
Varhaník, T. Jandák, P. Gunár (74. Martin Var-
haník), F. Olbert, M. Marković, tréner: Ľ. Halás. 
DÚBRAVKA: M. Samardžia – J. Pánis, A. Bela-
nec, A. Harag (76. M. Škraban), V. Pánis, M. Ce-
bák, Pavol Petráš, A. Šimo, M. Caňo, D. Belanec, 
M. Furka.
Baník Sebedražie – FK Veľké Bielice 2:1 
(0:1), góly: 72. M. Hurtiš, 90. J. Píš – 28. J. Mi-
nárik, rozhodoval: Vážny – 100 divákov. BA-
NÍK: Martin Lacko – M. Kolodzej, P. Kolodzej, A. 
Macháč, M. Staňo, M. Hurtiš, V. Šlosár, J. Píš, V. 
Habalčík (81. M. Šorman), Matej Šnirc, L. Búry, 
tréner: J. Švolík. FK: M. Radosa – D. Kišac, Da-
niel Buričan, I. Šiška, M. Kotlárik, M. Bystrian-
ský, Patrik Beňuška, Š. Ševčík (78. D. Zajac), J. 
Minárik, Martin Vaňo, Jozef Jakubík (89. K. Be-
ňuška), tréner: R. Greguška.
MTJ Nitrianske Pravno – OFK Dežerice 0:3 
(0:0), góly: 47., 50. a 90. Lukáš Dzurik, rozho-
doval: M. Kluka – 100 divákov. MTJ: L. Poljak – 
A. Čičmanec, M. Jamrich, P. Adamček, O. Hanc-
ko, M. Valentín, M. Dekan, M. Chupek, J. Štálnik 

(67. Š. Haluš), P. Šorman, D. Špánik (46. T. Pavlí-
ček), tréner: G. Dzian. OFK: M. Grman – J. Čer-
noš, Peter Benca, Michal Kyselica, M. Čahoj, F. 
Rychtárech (46. J. E. J. Nkokolo), D. Raffay, M. 
Mášik, J. Bujna (79. P. Briššák), Lukáš Dzurik, P. 
Valíček (75. J. Ďurček), tréner: J. Valach.
Priehrada Nitrianske Rudno – OŠK Chy-
norany 1:0 (1:0), gól: 21. J. Hronec, rozhodo-
val: Ficel – 150 divákov. PRIEHRADA: M. Divé-
ky – M. Kohút, M. Šimka, Š. Cibulka, M. Chudý, 
Jakub Kohút, M. Kuric (72. B. Bárta), Juraj Ko-
hút (79. R. Hlinka), J. Drobec, J. Hronec, Ľ. Ha-
rag (46. F. Trungel), tréner: F. Trungel. OŠK: R. 
Čangel – Marek Benko, L. Kováčik (46. M. Ne-
ubauer), P. Ovečka, P. Jozefák (83. D. Michalík), 
P. Kapusta (46. M. Gajdoš), Martin Podmanic-
ký, P. Vančo (70. L. Rajnoha), Michal Pospíchal, 
Miroslav Marko, M. Ondrejkovič st., tréner: 
Martin Mikula.
FK TJ Skačany – Tatran Kamenec pod Vtáč-
nikom 0:2 (0:0), góly: 54. a 85. M. Remiš, roz-
hodoval: D. Bereš – 100 divákov. FK TJ: Ľ. Ga-
hér (70. J. Poništiak) – T. Ďuriš (85. P. Kermiet), 

Peter Chrenko, M. Hudec, J. Norocký, Má-
rio Loči, J. Gálus (73. M. Krajčo), O. Beleš, M. 
Borcha, T. Fuka (76. J. Kližan), J. Žovinec (56. 
B. Krajčo), hrajúci tréner: P. Kermiet. TATRAN: 
R. Jánoška – M. Ďurta, V. Kováčik, M. Remiš 
(90. Matúš Švec), P. Ciminga (83. T. Gabriel), 
T. Lukáč, M. Cmarko, M. Sluka, B. Pisár, M. Viš-
ňovský, Michal Nechala (89. P. Hudec), tréner: 
Ľ. Švec.
Družstevník Diviacka Nová Ves – Opatov-
ce nad Nitrou 6:0 (3:0), góly: 10. Ľ. Štrbák, 
14. M. Jančovič, 36. a  81. (11 m) M. Pekár, 
71. a  88. B. Šlabjar, rozhodoval: D. Adamko-
vič – 120 divákov. DRUŽSTEVNÍK: M. Pös – M. 
Uhlár, Ľ. Koššo, M. Šimurda, M. Jančovič (88. 
M. Géczy), L. Vavro, M. Pekár, Ľ. Hagara, Ľ. Štr-
bák (75. J. Sobota), B. Šlabjar, M. Kolárik (58. 
M. Lupták), hrajúci tréner: Ľ. Štrbák. TJ: S. Gen-
diar – P. Minich (46. M. Adamec), R. Šimurka 
(69. K. J. Kučerka), F. Krčik, Ján Borko, D. Me-
liško (83. J. Šimurka), Juraj Borko, R. Petreje, S. 
Fitzel (82. M. Hollý), R. Hulini, D. Kohút (46. T. 
Lalík), tréner: M. Beka.

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

 VÝSLEDKY 1. KOLA: TJ Rybany – OFK Ne-
danovce 1:2 (0:1), góly: 90. S. Feješ – 40. 
vlastný O. Malánik, 65. M. Grach, rozhodoval: 
M. Kluka – 250 divákov. TJ: O. Malánik – D. Kra-
már, R. Mozola, P. Šimuni, M. Parkan, J. Reis, P. 
Stolárik, J. Adamec (74. R. Kikuš), M. Hormuza-
che, S. Feješ, M. Ďuračka, P. Tretinár (87. D. Ger-
bel). OFK: P. Hoos – D. Krošlák, M. Masarovič, 
M. Grach, L. Geleta, A. Kaplán, L. Žák (83. P. 
Pavlíček), Jozef Flóro (84. J. Kocfelda), R. Rosa, 
M. Borcha (46. M. Peciar), A. Žurek.
TJ AC Žabokreky nad Nitrou – SOKOL Pra-
votice 1:4 (1:1), góly: 7. A. Ladický (11 m) – 
37. P. Netopil, 68. T. Šinský, 75. M. Bitarovský, 
86. P. Varga, rozhodoval: P. Duhina – 100 divá-
kov. TJ AC: M. Korček – M. Čačko, A. Paľák, P. 
Pitron (81. M. Janšák), L. Pukanec. A. Vavro, S. 
Frank,  R. Poništiak, A. Darfáš, M. Michalík (66. 
R. Paľák), A. Ladický. SOKOL: P. Urban – M. Gá-
lis, B. Harinek (54. M. Bitarovský), S. Turek (86. 
R. Kasala), M. Šinský, P. Varga, P. Netopil, P. 
Slamka (78. J. Nižňanský), J. Melas, J. Bitarov-
ský (65. M. Guga), T. Šinský (88. M. Prístupný).
Družstevník Dolné Naštice – OŠK Pečeňany 
1:5 (0:2), góly: 55. S. Oršula – 10. T. Kosiba, 42. 
J. Kubala, 48. T. Dúbravka, 81. a 86. D. Stránsky, 
ČK: 80. M. Jakub, rozhodoval: V. Varga – 200 di-
vákov. DRUŽSTEVNÍK: T. Starych – M. Galbavý 
(55. M. Jakub), Libor Dzúrik, M. Muran, M. Roš-
tek (46. S. Oršula), P. Kozinka, J. Muran, S. Pav-
le, B. Kurtulík, P. Krištof, M. Fabián. OŠK: R. Mä-
siar – A. Srnec, M. Kosiba, D. Stránsky, P. Morá-
vek, L. Ďurina, T. Kosiba (89. Michal Jamrich), 
R. Lukniš (88. P. Béreš), J. Kubala (86. J. Herge-
zel), T. Dúbravka, D. Havala, tréner: S. Glega.
Partizán Miezgovce – ŠM Dvorec 3:0 (1:0), 
góly: 17. V. Herián, 49. M. Kráľ, 55. J. Kušnier, 
rozhodoval: M. Janík – 100 divákov. PAR-

TIZÁN: V. Baláž – L. Bobuš, T. Michalička, N. 
Horváth, J. Kušnier, J. Trgyňa (70. M. Vavro), 
A. Madaj, M. Herián (81. M. Hinca), V. Herián, 
Milan Kráľ, Š. Vavro (42. L. Ježek), hrajúci tré-
ner: Milan Kráľ. ŠM: M. Španko – P. Bolfa (46. 
Milan Jánošík), T. Filo, M. Hrenák, F. Kajan (82. 
J. Budovič), P. Sedliaček (78. J. Gerbel), P. Ško-
rec (78. P. Fekete), J. Judiny, P. Kozáček, T. Še-
divý, P. Hano.
OŠK Veľký Klíž – OFK Krásno 5:1 (1:0), góly: 
18. a 66. S. Belianský, 56. P. Bielich (11 m), 81. 
J. Kučera, 90. J. Chrenko – 76. M. Turček, ČK: 
79. P. Dragula, rozhodoval: M. Bebjak – 200 
divákov. OŠK: A. Michal – I. Chrenko, Marek 
Stanko, V. Maťašeje, J. Chrenko, P. Minár, P. Bie-
lich, Marek Marko (63. T. Bielich), J. Kučera, R. 
Chrenko (28. M. Drienovský, 33. M. Kalina), S. 
Belianský. OFK: M. Pilip – M. Šulovský, R. Žiak 
ml., P. Dragula, S. Záhradný, Marián Dragula, P. 
Záhradný, M. Turček, M. Kostolný, Marek Mo-
zola, Adam Magdolen (72. R. Kopčo), tréner: 
R. Žiak st.
TJ Ostratice – Podhoran Krásna Ves 3:1 
(1:0), góly: 38. a 54. M. Rybár, 73. M. Ševčík – 
69. R. Šebeň, rozhodoval: J. Bolfa – 60 divákov. 
TJ: Martin Marko – J. Mezovský, M. Bernát, D. 
Bernát, Ľ. Závoczki (90. D. Paulen), D. Kňazo 
(85. M. Kšiňan), M. Rybár (84. Jakub Crho), P. 
Mezovský, L. Ševčík (89. M. Vršanský), Matúš 
Ševčík (82. P. Magát), P. Podoba. PODHORAN: 
P. Žaťko – M. Gábel (58. P. Fidrik), M. Pristach, 
J. Kameništiak, L. Kuzl, M. Valach, R. Ruman, 
Maroš Šagát (79. L. Nikolskyj), Ž. Luković, M. 
Brachtír, I. Kern (69. R. Šebeň), hrajúci tréner: 
R. Ruman.
ŠK Bebrava Slatina nad Bebravou – Sokol 
Biskupice 3:0 kont. (hostia vopred oznámili, 
že nepricestujú).

FUTBALOVÉ SÚŤAŽE DOSPELÝCH
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„Boli sme smutní, že sme nakoniec skončili až štvrtí,“
priznáva hráč a predseda TJ Nový Život Veľké Uherce Peter Gubka

Družstvo mužov TJ 
Nový Život Veľké 
Uherce je stabilným 
účastníkom V. futba-
lovej ligy Sever. A po-
sledné roky sa radí aj 
medzi jeho popredné 
celky. V súťažnej sezó-
ne 2013/2014 skon-
čil veľkouherecký tím 
piaty, o rok neskôr mu 
patrila bronzová prieč-
ka, za ktorou v ročníku 
2015/2016 zaostal len 
o jediný bod. Uplynu-
lý ročník 2016/2017 sa 

javil pre TJ Nový Život ako najúspeš-
nejší v histórii jeho účinkovania v pia-

toligových vodách. Na honor jesenné-
ho kráľa však Veľkouherčania nedoká-

zali nadviazať v jarnej časti a s bilanciou 
18 víťazstiev, 5 remíz a 7 prehier, čo im vy-

nieslo 59 bodov a aktívne golové skóre 72:38, skončili štvrtí pre 
horšiu bilanciu vzájomných stretnutí s Uhrovcom, ktorý mal na 
konte rovnaký počet bodov. Jednou z duší futbalu vo Veľkých 
Uherciach je v súčasnosti jeho najvyťaženejší činovník Peter 
Gubka (na foto), ktorý je od januára minulého roku aj predse-
dom futbalového klubu TJ Nový Život.

? Po jeseni uplynulého ročníka patrila Veľkým Uherciam 
v V. lige Sever prvá priečka. Prekvapila vás táto pozícia?

„Áno, prekvapila, nerátali sme, že po polovici súťaže bude-
me tak vysoko. Po jesennej časti sme preto v klube prehod-
notili naše ambície. Chceli sme pokračovať v nastolenom 
trende aj na jar a súťaž vyhrať. Žiaľ, nepodarilo sa nám to.“

? Pred začiatkom jarnej časti aj vaši priaznivci začali hlas-
nejšie skloňovať slovo postup, no odveta nevyšla Veľ-

kým Uherciam podľa predstáv. Podľa vás, prečo?
„Prvým zlomovým momentom bola prehra nula-dva  
u nášho najväčšieho rivala v boji o prvé miesto v Horovciach.  
O dve kolá neskôr sme nezvládli stretnutie na pôde pred-
posledného družstva tabuľky v Plevníku, kde sme nastúpi-
li v nekompletnej zostave. V prestávke sme síce viedli, no 
v druhom polčase nás domáci zaskočili svojou agresivitou, 
čo vyústilo do našej prehry jedna-tri. Dovolím si tvrdiť, že  
v našom podaní to bol asi najhorší druhý polčas počas celé-
ho uplynulého ročníka.“

? V závere súťažnej sezóny ste tesne prišli o medailovú 
priečku. Zavládlo v klube veľké sklamanie?

„Boli sme smutní, že sme nakoniec skončili až štvrtí. Po 
strate šance dosiahnuť na prvé miesto bolo našou priori-
tou skončiť druhí, čo by bolo pre náš klub historicky najlep-
šie umiestnenie v rámci účinkovania v piatej lige, kde pô-
sobíme od jej zrodu. Nezvládli sme však posledné dva sú-
ťažne zápasy, doma so Zemianskymi Kostoľanmi a v Cígli, 
kde sme trikrát viedli, no nakoniec sme po prehre tri-štyri 
odišli bez bodu. Našich fanúšikov však poriadne rozladi-
la hlavne domáca prehra jedna-dva so Zemianskymi Kos-
toľanmi, za ktorou niektorí hľadali aj zákulisné ťahy. Tieto 
dohady absolútne vyvraciam a chlapsky na rovinu môžem 
potvrdiť, že o našej prehre sa rozhodlo na trávniku, a nie 
mimo neho!“

? Domnienky, a zvlášť v športe, neplatia, ale predsa len, 
aký sled udalostí by nastal, ak by Veľké Uherce figuro-

vali po záverečnom hvizde posledného súťažného ročníka na 
čele V. ligy, čo by nasledovalo?
„Mali sme veľkú dilemu. Najskôr sme sa pohrávali s myš-
lienkou, že po prvý raz v histórii by sme okúsili štvrtú ligu, 
ktorá je pre nás veľkým lákadlom. Lenže po prehodnote-
ní finančných nárokov, ktoré si vyžaduje účinkovanie v tej-
to súťaži, ale aj vzhľadom na jej náročnosť, sme neskôr pô-
vodný názor na postup prehodnotili a aj zmenili. Takže pri 
víťazstve v súťaži by sme sa práva na postup s najväčšou 
pravdepodobnosťou vzdali...“

? Čo vravíte na to, že víťazné Horovce kúpili licenciu od 
Nemšovej a v novej sezóne už hrajú o body v III. lige?

„Nemám slov a vonkoncom sa s tým nestotožňujem. Pravdu-
povediac, je mi z toho zle, čo sa deje vo futbalových súťažiach. 
Aj tento príklad doslova dehonestuje štandardnú postupovú 
kontinuitu. Na Slovensku je ale asi všetko možné...“

? Ste predsedom klubu, stále členom prvého tímu mužov, 
trénerom žiakov a prípravky, ďalej správcom areálu TJ 

Nový Život. Navyše, mládežníckym trénerom aj v OblFZ Prievidza, 
a taktiež máte pod palcom aj futbalové krúžky v ZŠ Veľké Uherce. 
Pravdepodobne ste v jednom kolotoči...
„Nemýlite sa! Mojím prechodným bydliskom je štadión, kam 
denne prichádzam o deviatej ráno a odchádzam z neho o de-
viatej večer. Je to veľmi náročné a odráža sa to už aj v mojom 
súkromí... Na druhej strane, práca s mládežou ma baví, napĺ-
ňa ma, mám záujem, aby futbal vo Veľkých Uherciach pôso-
bil ešte dlhé roky. Nechcem, aby to vyznelo ako lacná chvála, 
ale kolektívy prípravky a žiakov nám robia veľkú radosť a sú 
momentálne našou pýchou. V družstvách prípravky a žiakov 
máme v súčasnosti štyridsať chlapcov. U prípravkárov nejde  
o výsledky, je dôležité, aby sa deti rozvíjali nielen po futbalo-
vej ale aj spoločenskej stránke. Veľmi dobre nám funguje aj 
spolupráca s našou základnou školou ohľadom futbalových 
krúžkov, ktoré vediem. Naopak, družstvo dorastu, ktoré tvo-
ria aj chlapci z Hornej Vsi, Oslian a Kolačna, prežíva asi naj-
väčšiu krízu za posledné roky, z čoho sme s trénerom Jozefom 
Šorcom doslova nešťastní. Máme málo dorastencov a muse-
li sme ich prehovárať, aby chodili hrať stretnutia. O chvíľu sa 
rozbehne nový súťažný ročník, a oni ešte nezačali trénovať.“

? V minulosti ste boli základným kameňom obranného pi-
lieru veľkouhereckého tímu, no v posledných dvoch sezó-

nach ste figurovali skôr v pozícii striedajúceho hráča. Prečo?
„Súvisí to práve s mojím vyťažením v  klube. V prvom rade 
som sa zameral na výchovu mladých futbalistov v našej obci, 
čo je v súčasnosti pre mňa vo futbale prioritou. Časová tieseň  
a kolidovanie tréningov mládeže a školských krúžkov s trénin-
gami mužov mi znemožňuje prípravu s prvým tímom. A hrať 
piatu ligu bez pravidelného tréningu si netrúfam. Priznám sa 
však, že mi chýba pravidelné zápasové vyťaženie, teraz už len 
občas zaskakujem, keď treba pomôcť pri absencii niektorého  
z hráčov.“

? Je to istým spôsobom rarita, keď ako predseda klubu vy-
biehate na trávnik v pozícii hráča. Ako to funguje naprí-

klad v komunikácii s trénerom Petrom Kováčom, keďže pred zá-
pasom je vaším podriadeným a naopak, počas stretnutia by ste 
mali vy plniť jeho pokyny?
„(úsmev) Je to tak! Z pozície hráča absolútne rešpektujem 

trénera, ktorému nezasahujem do jeho kompetencií. Sa-
mozrejme, aj v opačnom garde, predseda – tréner, fungu-
je naša komunikácia bez problémov a myslím si, že je kon-
štruktívna.“

? Nový Život mal až troch hráčov v TOP 10 kanonierov  
V. ligy. Jedenásť gólov vsietil Peter Petráš, o tri viac Miro-

slav Cíger, no pozoruhodná je koncovka predovšetkým Rudolfa 
Kováča, ktorý sa s 31 gólmi stal najlepším kanonierom súťaže, pri-
čom svoj osobný rekord spred dvoch súťažných sezón prekonal  
o jeden zásah...
„Pre náš klub je to veľmi dobrá vizitka. Príchodmi Petra Petrá-
ša s Mirom Cígerom bezosporu stúpla kvalita družstva a ich 
prítomnosť na ihrisku naozaj cítiť. Samostatnou kapitolou je 
Rudo Kováč. V januári bude oslavovať štyridsiatku a ja mu-
sím len sňať klobúk z hlavy pred tým, čo doteraz odviedol pre 
futbal vo Veľkých Uherciach. Posledné tri sezóny sa stal naj-
lepším strelcom súťaže i napriek tomu, že ho súperi poznajú. 
Zaujímavé je, že málokto verí, koľko má rokov. Dosahovať tak 
vysokú a stabilnú športovú výkonnosť v jeho veku je obdivu-
hodné. A dovolím si tvrdiť, že bez Ruda Kováča by družstvo 
mužov Veľkých Uheriec nebol tam, kde je teraz. Dúfam, že 
bude zdravý a naďalej nám bude pomáhať.“

? Aké zmeny nastali v kádri mužov počas krátkej letnej pre-
stávky?

„Odišli Daniel Mego do novovzniknutého klubu Malé Kršteňa-
ny-FC Cukríkovo a Miroslavovi Duchovičovi skončilo hosťova-
nie a vrátil sa do Kolačna. Veľkou stratou bude pre nás návrat 
Martina Pekára späť do Diviackej Novej Vsi, ktorý síce chcel  
u nás pokračovať, ale jeho materský klub mu už nechcel predĺ-
žiť hosťovanie. Naopak, z Partizánskeho k nám prišiel na hos-
ťovanie obranca Ľuboš Preťo, po dlhom zranení sa vrátil útoč-
ník Jozef Šorec a z dorastu prešiel do mužskej kategórie Ju-
raj Klimant.“

? S akým cieľom nastupuje družstvo mužov do nového sú-
ťažného ročníka 2017/2018?

„Nechcem použiť frázu typu, že sa chceme pohybovať v hor-
ných priečkach tabuľky. Do nového ročníka opäť vstupujeme 
s pokorou, ale aj s možno trochu smelou ambíciou skončiť do 
tretieho miesta. Myslím si, že káder máme na to dostatočne 
skúsený a vyzretý. A rovnako máme vďaka dlhoročnej priaz-
ni a podpore Jaroslava Javůreka a PDP Veľké Uherce a taktiež 
obecného zastupiteľstva vytvorené podmienky na nerušený 
chod klubu, čo je v súčasnej dobe doslova bytostne dôležité. 
Neodmysliteľnou súčasťou družstva mužov sú aj naši fanúši-
kovia, ktorí nás chodia povzbudzovať aj k súperom. Chcem sa 
im poďakovať a pevne verím, že nás aj naďalej budú podporo-
vať.“  mp

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA
 ŠTK berie na vedomie oznámenie FK Bisku-
pice, že nenastúpi na MFS 1. kola I. triedy MO 
BN-PE muži Naše Podhorie – Biskupice. Uve-
dené dáva na vedomie FK Naše Podhorie a KR.
 ŠTK oznamuje všetkým FK, že sezónne sú-
pisky mužstiev – zoznam hráčov v ISSF sys-
téme nie je potrebné vypĺňať. Súpisky hrá-
čov budú automaticky generované zo zápisov  
o stretnutí v ISSF. V sezónnej súpiske je potreb-
né pred začiatkom súťaže vyplniť iba funkcio-
nárov mužstva (tréner, asistent trénera, vedúci 
mužstva atď.).
 ŠTK bude akceptovať len tie návrhy (doho-
dy) na zmenu termínu, hracieho času, alebo 
HP, ktoré budú podané pred vylosovaným ter-
mínom MFS v ISSF zápis stretnutia – žiadosť  
o zmenu termínu/ hracej plochy a nie tie, ktoré 
budú podané cez podanie na komisiu.  
 Zmeny termínov MFS – MO PD muži: 2. kolo 
Nitrianske Pravno – Dolné Vestenice 20.8. 
2017 o 17. h, 17. kolo Dolné Vestenice – Nit-
rianske Pravno 17.3. 2018 o 15. h, II. trieda MO 
PE muži: 4. kolo Malé Uherce – Radobica 16.9. 
2017 o 15.30 h, 15. kolo Radobica – Malé Uher-
ce 14.4. 2018 o 15.30 h.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA
 Marek Pristach (Krásna Ves), na základe za-
platenia pokuty 30 €, v zmysle DP čl. 37/6 a U5 

sa ruší U 527 z minulého ročníka, pozastavenie 
výkonu športovej činnosti, hráč môže v novom 
súťažnom ročníku nastúpiť v 1.kole.
 Tomáš Petrucha (Ráztočno) na základe za-
platenia pokuty 30 €, v zmysle DP čl. 37/6 a U5 
sa ruší U 525 z minulého ročníka, pozastavenie 
výkonu športovej činnosti, hráč môže v novom 
súťažnom ročníku nastúpiť v 1. kole.
 Matúš Mikláš (Nitrianske Sučany) – zme-
na trestu na 2 týždne podmienečne do 15.11. 
2017.
 DK v zmysle DP čl. 17 ods. 8, DK prerušuje vý-
kon disciplinárneho opatrenia – pozastavenia 
výkonu športovej činnosti hráčov, uloženého 
na určité časové obdobie (týždeň, mesiac ne-
podmienečne), ktoré nie je dlhšie ako šesť me-
siacov, počas celej dĺžky letnej prestávky.
 DK upozorňuje všetky FK, že ISSF prerušenie 
výkonu disciplinárneho opatrenia – pozastave-
nia výkonu športovej činnosti nezohľadňuje, 
preto tento treba sledovať. Za evidenciu výko-
nu disciplinárneho opatrenia a následný neo-
právnený štart hráča zodpovedá oddiel.
 DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý v po-
slednom kole súťažného ročníka 2016/2017 
bude napomínaný 5, 9, 12 a 15 ŽK, môže po 
udelení trestu (DP čl. 37, odsek 6) do začiatku 
nového súťažného ročníka 2017/2018 písomne 
prostredníctvom podania v ISSF – disciplinárna 
komisia, požiadať o určenie pokuty namiesto 

pozastavenia výkonu športovej činnosti. Po po-
daní bude pokuta vygenerovaná k úhrade pro-
stredníctvom faktúry a zastavenie výkonu špor-
tovej činnosti sa zruší a hráč môže nastúpiť už 
v 1. kole nového súťažného ročníka 2017/2018. 
Stanovené finančné pokuty sú nasledovné: do-
spelí – 30 €, dorast – 15 € a žiaci – 5 €.

KOMISIA MLÁDEŽE
 KM podľa SP čl. 28 schvaľuje dohodu o vy-
tvorení spoločného družstva mládeže v ka-
tegórii žiakov U15 medzi OŠK Chynorany  
a ŠK Slovan Šimonovany-Partizánske. Zod-
povedným klubom je za spoločné družstvo a 
voči tretím osobám vystupuje ŠK Slovan Šimo-
novany-Partizánske.
 KM žiada funkcionárov FK, aby nahlásili cez 
ISSF podanie na komisiu mládeže zodpovedné 
osoby aj s telefonickým kontaktom za družstvo 
prípravky.
 KM pripravuje vo štvrtok 24.8. 2017 o 16:30 h 
v zasadačke OblFZ Prievidza pracovné stretnu-
tie trénerov alebo zodpovedných osôb za druž-
stvo prípravky k súťažnému ročníku 2017/2018.

DELEGAČNÝ LIST Č. 2
DOSPELÍ
 MO PRIEVIDZA – 2. KOLO – 19. 8. o 17. h: 
Handlová – Skačany (Vážny, Deraj, Žiak), De-
žerice – Nitrianske Rudno (Grznár, Kusý, Jaku-
bík – Černo), Nitrianske Pravno – Dolné Ves-
tenice (Ficel, T. Zaťko, B. Zaťko – Vážan), 20.8.  
o 11. h: Veľké Bielice – Kolačno (Adamkovič, 

Šugra, Valach – Pastierik), o 17. h: Rudnianska 
Lehota – Opatovce nad Nitrou (Hanek, Strán-
sky, Hudák – Kučera), Kamenec pod Vtáčni-
kom – Diviacka Nová Ves (Hodas, Ševčík, M. 
Švolík), Chynorany – Nitrianske Sučany (Bol-
fa, Bereš, Bulík – D), Malá Hradná – Sebedražie 
(Bebjak, Paulovič, Horeháj – Duchovič).
 I. TRIEDA MO Bn/B a PE – 2. KOLO – 19.8. o 
17. h: Pravotice – Nedanovce (Bereš, Bolfa, 
Bulík – Duchovič), 20.8. o 11. h: Biskupice – 
Rybany (Ficel, B. Zaťko, T. Zaťko), o 17. h: Krás-
na Ves – Slatina n/B. (Kusý, Grznár, Jakubík – 
D), Krásno – Ostratice (J. Majzlan, B. Majzlan, 
Mendel – Černo), Dvorec – Veľký Klíž (Mokran, 
Cvešper, Lacík – D), Pečeňany – Miezgovce 
(Šugra, Adamkovič, Valach – D), Žabokreky 
nad Nitrou – Dolné Naštice (Kluka, Letavay, 
Mareček – Bálek).
 I. TRIEDA MO PD – 2. KOLO – 19.8. o 17. h: 
Nováky – Poruba (Stránsky, Sobota, Mareček 
– Zábojník), Čereňany – Malinová (Mokran, 
Cvešper, Mikoláš – Balco), Lehota pod Vtáčni-
kom B – Oslany (Hodas, Pánis, Ševčík – Bálek), 
o 19. h: Nedožery-Brezany – Kľačno (Kluka, 
Bebjak, Lacík – Kučera), 20.8. o 17. h: Bystriča-
ny – Ráztočno (Pánis, Vážny, Deraj – Zábojník).

DORAST
 MO – SKUPINA PD – 2. KOLO – 19.8.  
o 14.30 h: Čereňany – Pravenec (Cvešper, Mi-
koláš), 20.8. o 14.30 h: Koš – Zemianske Kos-
toľany (Duhina, Chochula), Cígeľ – Sebedražie 
(Mikoláš, Chrenková).

ÚRADNÁ SPRÁVA OblFZ PRIEVIDZA – č. 2

STARŠÍ DORAST
II. LIGA ZÁPAD

 1. KOLO: Spartak Bánovce n/B. – Petržal-
ka 2:3 (0:2), góly: 51. S. Tabak, 85. P. Šiko – 21. 
O. Vecsei, 28. M. Maco, 64. E. Petriľák. SPAR-
TAK: J. Ďureje (46. M. Kočica) – A. Pristach (78. 
B. Rybička), L. Daubner (68. P. Šiko), S. Tabak, 
F. Gális, A. Zelenák, A. Zita, V. Srnec, D. Bernát, 
T. Matejovič, Ľ. Kmeťo (74. Matej Kráľ), tréner: 
T. Zita. Skalica – Malacky 3:2 (0:0). Komárno 
– Gabčíkovo 1:0 (0:0). Lokomotíva Trnava – 
FKM Karlova Ves Bratislava 2:2 (0:2). Myja-
va – Devínska Nová Ves 4:0 (2:0). Prievidza 
– Púchov 4:0 (1:0). Inter Bratislava – Nové 
Zámky 0:2 (0:1). Topoľčany – Dubnica n/V. 
0:7 (0:1). Zlaté Moravce – Považská Bystri-
ca 3:1 (0:1).

III. LIGA ZÁPAD
 1. KOLO: Šurany – Tempo Partizánske 4:0 
(1:0), góly: 24. a 79. (11 m) V. Laho, 75. vlast-
ný L. Dulík, 87. R. Lehocký. TEMPO: P. Peroutka 
– R. Hrčka (46. M. Januška), L. Dulík, D. Baláž, 
L. Krčmárik, S. Greguška, Matúš Košík, J. Olach 
(71. D. Ďuriš), M. Mano, F. J. Kocan (69. Marek 
Košík), L. Igaz, tréner: T. Obert. Horné Saliby 
– Nová Dubnica 3:1 (2:1). Krakovany – Le-
vice 2:3 (0:3). Sereď – Hlohovec 2:0 (1:0). 
ČFK Nitra – Brvnište 4:0 (3:0). Jaslovské Bo-
hunice – Galanta 0:3 (0:1). Šamorín – Šaľa 
5:1 (2:0). Piešťany – Nové Mesto n/V. – hrá 
sa 15.8.

MLADŠÍ DORAST
II. LIGA ZÁPAD

 1. KOLO: Spartak Bánovce n/B. – Petržal-
ka 0:1 (0:0), gól: 49. M. Mojžiš, SPARTAK: P. 
Guniš – D. Súkeník, Ľ. Kolembus, P. Rédeky, A. 
Zdychavský, D. Machara, M. Líška (55. M. Bar-
tek), J. Šiko, V. Brida (70. F. Beňo), P. Sluka (75. R. 
Kasala), L. Ďurkáč (75. Š. Makva), tréner: O. Ku-
bík. Skalica – Malacky 2:0 (1:0). Topoľčany – 
Dubnica n/V. 2:9 (0:6). Komárno – Gabčíko-
vo 1:7 (1:4). Inter Bratislava – Nové Zámky 
5:0 (3:0). Lokomotíva Trnava – FKM Brati-
slava 1:3 (0:1). Myjava – Devínska Nová Ves 
3:0 (2:0). Prievidza – Púchov 2:0 (2:0). Zlaté 
Moravce – Považská Bystrica 7:0 (3:0).

III. LIGA ZÁPAD
 1. KOLO: Šurany – Tempo Partizánske 
2:6 (0:3), góly: 48. a 59. Maroš Slovák – 13. a 
33. R. Gyetvai, 17. J. Repa, 49., 58. a 75. M. Vl-
čko. TEMPO: G. Kováčik – M. Vlčko, M. Školka, 
T. Urban, T. Bittara (41. S. Belák), T. Knápek, D. 

Petrík, P. Hájovský, P. Košík, R. Gyetvai (41. M. 
Cudrák), J. Repa, tréner: J. Švec. Horné Saliby 
– Nová Dubnica 0:6 (0:2). Krakovany – Le-
vice 2:1 (1:1). Sereď – Hlohovec 6:0 (2:0). 
ČFK Nitra – Brvnište 8:0 (6:0). Jaslovské Bo-
hunice – Galanta 0:6 (0:1). Šamorín – Šaľa 
4:1 (3:0). Piešťany – Nové Mesto n/V. – hrá 
sa 15.8.

STARŠÍ ŽIACI
II. LIGA ZÁPAD

 1. KOLO: Tempo Partizánske – Dubnica 
n/V. 3:0 (3:0), góly: 9. A. Kováčik, 11. M. Peška, 
25. Š. Beňo. TEMPO: M. Bodocký – M. Gergel 
(14. J. Mekýš), M. Šoóš, S. Kováč, M. Peška (65. 
D. Kollár), P. Bezák, Michal Petreje, A. Kováčik, 
T. Svitok, Š. Beňo, M. Mulina, tréner: V. Svitok 
st. Spartak Bánovce n/B. – Považská Bys-
trica 8:0 (3:0), góly: 6., 31., 50. a 66. A. Fraňo, 
19. a 61. N. Laššo, 53. S. M. Jakub, 64. P. Vede-
jová. SPARTAK: L. Rumler (59. A. Kováčik) – Ľ. 
Baško (58. J. S. Mekýš), J. Žikla (40. D. Cidorík), 
J. Kyselica, S. Krchník (59. M. Sochora), A. Fra-
ňo, S. M. Jakub, N. Laššo, D. Tretinár, K. Kolem-
bus, R. Bezák (40. P. Vedejová), tréner: M. Ha-
lavin. Moravany n/V. – Topoľčany 1:4 (0:1). 
Štúrovo – Piešťany 1:1 (1:0). Nové Zámky – 
Prievidza 0:1 (0:1). Trebatice – ČFK Nitra 1:0 
(0:0). Hlohovec – Myjava 1:1 (0:0). Sereď – 
Lokomotíva Trnava 2:1 (0:0). Šaľa – Komár-
no – hrá sa 16.8.

MLADŠÍ ŽIACI
II. LIGA ZÁPAD

 1. KOLO: Tempo Partizánske – Dubnica 
n/V. 3:2 (2:0), góly: 13. M. Dobiš, 18. R. Vav-
ro, 32. M. Čavoj – 32. J. Brunner, 60. T. Červeň. 
TEMPO: L. Kušnier – T. Dufek, J. Čangel, J. Jan-
čovič, M. Kotes, K. P. Stručka, R. Vavro, M. Do-
biš, M. Valach, A. Meliš, L. Michalák, S. Bočkay, 
D. Lorinc, M. Čavoj, tréner: S. Sedláček. Spar-
tak Bánovce n/B. – Považská Bystrica 9:0 
(2:0), góly: 9. A. Jaroš, 14. a 56. M. Martiška, 
35. a 48. Š. Klačko, 40. M. Ragan, 43. A. Žatko, 
50. S. A. Škerdová, 58. M. Gabužda. SPARTAK: 
L. Cidorík – M. Ševčík, M. Ragan, A. Kittler, A. 
Žatko, D. J. Jakubík, A. Čuhák, M. Gabužda, Š. 
Klačko, S. A. Škerdová, Matúš Martiška, N. Ma-
tejov, F. Slovák, A. Halás, A. Horník, A. Jaroš, 
tréner: M. Halavin. Moravany n/V. – Topoľ-
čany 6:0 (3:0). Štúrovo – Piešťany 6:2 (3:0). 
Nové Zámky – Prievidza 3:3 (1:2). Trebatice 
– ČFK Nitra 3:0 (0:0). Hlohovec – Myjava – 
nehralo sa. Sereď – Lokomotíva 2:9 (0:3). Tr-
nava Šaľa – Komárno – hrá sa 16.8. 

FUTBALOVÁ MLÁDEŽ

Družstvo mužov TJ Nový Život Veľké Uherce v sezóne 2016/2017 – horný rad zľava: Juraj Bohuš, Patrik Súlovský, Martin Jankula, Mi-
chal Štálnik, Peter Kováč (tréner), Tomáš Škoda, Miroslav Cíger, Jozef Kundala, Peter Gubka, Marián Belianský, Ľuboš Znášik, dolný 
rad zľava: Peter Petráš, Rudolf Kováč, Jozef Šorec, Miroslav Duchovič, David Gaži a Zachary Clayton  Foto: Stanislav Škoda st.

Deti, chcete hrať futbal?
Futbalový klub Tempo Partizánske pozýva deti narodené 
v rokoch 2009 až 2012 na futbalové tréningy, ktoré prebie-
hajú počas augusta na Mestskom futbalovom štadióne Ka-
rola Jokla. V prípade záujmu volajte tajomníkovi klubu Šte-

fanovi Slivkovi (mob. č. 0908 720 453) alebo trénerovi Mi-
chalovi Štálnikovi (mob. č. 0904 352 682). Tešíme sa na spo-

ločné stretnutie s vami. Futbal nás spája!

1. kolo – 27.8. o 17. h
Radobica – Malé Kršteňany
Hradište – Nadlice
Klátova N. Ves – Malé Bielice
Malé Uherce – Brodzany
Liv. Opatovce – V. Kršteňany
Pažiť – Návojovce

2. kolo – 3.9. o 16. h
Malé Kršteňany – Návojovce
Veľké Kršteňany – Pažiť
Brodzany – Livinské Opatovce
Malé Bielice – Malé Uherce
Nadlice – Klátova Nová Ves
Radobica – Hradište

3. kolo – 10.9. o 16. h
Hradište – Malé Kršteňany
Klátova Nová Ves – Radobica
Malé Uherce – Nadlice
Liv. Opatovce – Malé Bielice
Pažiť – Brodzany
Návojovce – Veľké Kršteňany

4. kolo – 17.9. o 15.30 h
M. Kršteňany – V. Kršteňany
Brodzany – Návojovce
Malé Bielice – Pažiť
Nadlice – Livinské Opatovce
Radobica – Malé Uherce
Hradište – Klátova Nová Ves

5. kolo – 24.9. o 15.30 h
Klátova N. Ves – M. Kršteňany
Malé Uherce – Hradište
Livinské Opatovce – Radobica
Pažiť – Nadlice
Návojovce – Malé Bielice
Veľké Kršteňany – Brodzany

6. kolo – 1.10. o 14.30 h
Malé Kršteňany – Brodzany
Malé Bielice – Veľké Kršteňany
Nadlice – Návojovce
Radobica – Pažiť
Hradište – Livinské Opatovce
Klátova N. Ves – Malé Uherce

7. kolo – 8.10. o 14.30 h
Malé Uherce – Malé Kršteňany
Liv. Opatovce – Klátova N. Ves
Pažiť – Hradište
Návojovce – Radobica
Veľké Kršteňany – Nadlice
Brodzany – Malé Bielice

8. kolo – 15.10. o 14.30 h
Malé Kršteňany – Malé Bielice
Nadlice – Brodzany
Radobica – Veľké Kršteňany
Hradište – Návojovce
Klátova Nová Ves – Pažiť
Malé Uherce – Liv. Opatovce

9. kolo – 22.10. o 14. h
Liv. Opatovce – M. Kršteňany
Pažiť – Malé Uherce
Návojovce – Klátova N. Ves
Veľké Kršteňany – Hradište
Brodzany – Radobica
Malé Bielice – Nadlice

10. kolo – 29.10. o 14. h
Malé Kršteňany – Nadlice
Radobica – Malé Bielice
Hradište – Brodzany
Klátova N. Ves – V. Kršteňany
Malé Uherce – Návojovce
Livinské Opatovce – Pažiť

11. kolo – 5.11. o 13.30 h
Pažiť – Malé Kršteňany
Návojovce – Liv. Opatovce
V. Kršteňany – Malé Uherce
Brodzany – Klátova N. Ves
Malé Bielice – Hradište
Nadlice – Radobica

SCHVÁLENÉ VÝNIMKY HRACÍCH TERMÍNOV DOMÁCICH MFS: Malé Uherce – sobota ÚHČ, Pažiť – so-
bota ÚHČ, Malé Bielice – sobota ÚHČ, Radobica – sobota ÚHČ, Návojovce – nedeľa o 11. h, Parti-
zánske B-Brodzany – na ihrisku v Brodzanoch.

VIII. FUTBALOVÁ LIGA 
I. TRIEDA MO PARTIZÁNSKE DOSPELÍ 

SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2017/2018
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Kristína Néč-Lapinová bronzová na majstrovstvách Európy
Na majstrovstvách Európy v kros duatlone 
sa Slovensko dočkalo historicky ešte len tre-
tej individuálnej medaily v elitnej kategórii 
žien. Prvý kov bronzového lesku získala v 
roku 2014 Prievidžanka Petra Fašungová na 
majstrovstvách Európy v šprint duatlone v 
Holandsku. V minulom roku sa vicemajster-
kou sveta stala slovenská reprezentantka 
Kristína Néč-Lapinová (na foto) z Báno-
viec nad Bebravou, ktorá tohto roku prišla 
do rumunského Targu Mureš striebro ob-
hájiť. V silnej konkurencii nakoniec získala 
bronzovú medailu a stala prvou Slovenkou, 
ktorá je držiteľkou dvoch vzácnych kovov. 
Na štart majstrovstiev starého kontinen-
tu v kros duatlone nastúpili všetky tri mi-
nuloročné medailistky. Väčšinu trate prvej 
6,2  km dlhej bežeckej disciplíny odbehla 
Kristína na čele štartovného pola, pričom  
v druhom okruhu svojim konkurentkám s 
časom 28:32 minúty mierne odskočila. Do 
depa dobehla so štvorsekundovým nás-
kokom pred Holanďankou Sanne Broeks-
manovou, ktorá sa však na ňu v prvom zo 
štyroch kôl dvadsať kilometrov dlhého cyk-
listického úseku dotiahla. Výborne jazdi-
la aj mladá ruská pretekárka Daria Rogozi-
nová. V druhom kole sa jasne na čele od-
pútala dvojica Néč-Lapinová – Broeksma-
nová. V druhej polovičke sa Holanďanka 
vzdialila Slovenke, ktorá dorazila do depa 
s 15 sekundovou stratou, keď cyklistický 
úsek zvládla v druhom najrýchlejšom čase 
1:05:34 hodiny. Už v depe však avizovala 
kŕče, no Holanďanka vyzerala ešte viac vy-
čerpaná. V depe a v úvode behu Kristína 
stiahla polovicu straty a pre Slovensko sa 
reálne začala črtať historicky prvá zlatá me-

daila v elitnej kategórii žien. Na poslednom 
3,1 km dlhom bežeckom úseku sa však v 
prudkom klesaní prejavili u slovenskej re-
prezentantky avizované problémy s kŕčmi 
a Holanďanka sa jej opäť začala vzďaľovať. 
Nakoniec Kristína Néč-Lapinová zazname-
nala na poslednom úseku pre problémy až 
piaty čas 15:53 minúty. Najrýchlejšia bola 
mladučká Ruska Daria Rogozinová, ktorá 
v konečnom poradí ženskej elity skončila 
vo výslednom čase 1:50:50 hodiny druhá 
a zároveň v kategórii U23 získala titul. Eu-
rópskou šampiónkou v elitnej ženskej ka-
tegórii sa stala pretekárka z krajiny tulipá-

nov a veterných mlynov Sanne Broeksma-
nová (1:50:35 h) a Kristína Néč-Lapinová 
získala bronzovú medailu vo výslednom 
čase 1:51:13 hodiny s minútovým odstu-
pom od štvrtej Cariny Wasleovej (1:52:13 h) 
z Rakúska. „Na preteky som nastupovala 
s malou dušičkou. Minulý rok bola men-
šia konkurencia, kým tentoraz bol v Tar-
gu Mureš okrem majstrovstiev Európy v 
duatlone aj európsky šampionát v triat-
lone. Veľa triatlonových hviezd si tak pri-
šlo najazdiť trať na duatlon. Ani organi-
zátori so mnou veľmi nepočítali, lebo 
som bola na štarte medzi nenasadenými 

pretekárkami. Hneď po štarte sa mi zda-
lo bežecké tempo pomalé, a keďže som 
chcela získať na dobré horské cyklistky 
nejaký ten náskok, rozhodla som sa udá-
vať tempo. Na moje veľké prekvapenie 
ma na bicykli nikto neobiehal. Strieda-
li sme sa vo vedení len s Holanďankou, 
súperky sa síce približovali, ale pomaly. 
Už v predposlednom kole jazdy na bi-
cykli ma však začali chytať kŕče do nôh, 
ktoré sa naplno prejavili v záverečnom 
behu, kedy som sa priblížila k Holanďan-
ke Broeksmanovej na rozdiel ôsmich se-
kúnd. Mala som dosť vážne obavy, aby 
som vôbec dobehla posledné dva ki-
lometre, čo využila Ruska Rogozinová  
a v záverečnom kopci ma obehla. Do 
cieľovej rovinky sme dobiehali všetky 
tri medailistky tesne za sebou. Aj diváci 
museli byť so súbojom veľmi spokojní. 
Samozrejme, aj ja som veľmi šťastná, že 
som opäť získala medailu. Už teraz sa te-
ším na budúcoročné majstrovstvá Euró-
py, ktoré sa budú konať na Ibize,“ pove-
dala dvojnásobná medailistka z európske-
ho šampionátu Kristína Néč-Lapinová (Roc-
ktechnik/Trian ŠK UMB Banská Bystrica). 
Favoritky na tohtoročných majstrovstvách 
Európy v kros duatlone nemali v kvalitnej 
konkurencii vonkoncom na ružiach ustlané. 
Potvrdzuje to aj skutočnosť, že medailistka 
z olympijských hier a majsterka sveta v hor-
skej cyklistike Margarita Fullana Riera zo 
Španielska, ktorá prišla do Rumunska ob-
hájiť európske zlato v kros duatlone, skon-
čila v čase 1:56:47 hodiny šiesta.  A vlaňajšia 
držiteľka bronzu Julia Surikova (2:17:16 h) z 
Ruska skončila až dvanásta.  mp

Juniori FBK Harvard krôčik o senzácie 

Až tri mládežnícke tímy klubu ŠK Harvard Partizánske sa zú-
častnili najväčšieho mládežníckeho florbalového turnaja v 
Európe, Prague Games. Mali tak možnosť zahrať si s najlepší-
mi tímami sveta, ako sú napríklad švédske Pixbo Wallenstam 
a IBF Falun, český Tatran Střešovice a mnoho ďalších. Toto sa 
podarilo aj vďaka mestu Partizánske, ktoré i tento rok ponúk-
lo možnosť získať dvetisíc eur na projekt z participatívneho 
komunitného rozpočtu, v ktorom bol klub úspešný. Tento 
rok sa na Prague Games predstavilo v jedenástich mládežníc-
kych kategóriách 406 družstiev z trinástich krajín. Okrem sta-
bilných florbalových veľmocí z Česka, Fínska, Švédska a Švaj-
čiarska sa turnaja zúčastnili aj slovenské, slovinské, nórske, 
poľské, ukrajinské, lotyšské , maďarské a nemecké družstvá, a 
dokonca aj v troch kategóriách hrali aj celky z Číny. 
V kategórii chlapcov U15 so šesťdesiatimi družstvami florba-
listi z Partizánskeho skončili v základnej skupine na treťom 
mieste, keď sa im podarilo remizovať 3:3 s českým tímom ŠK 
Dvojka Praha a prehrali 1:10 s FBC Liberec a 1:7 so švédskym 
FBC Malmö. V zápase play-off prehrali s ďalším českým zá-

stupcom DDM Liberec v pomere 2:4 a nepostúpili do ďalších 
bojov. Víťazom tejto kategórie sa stal slovenský výber pod 
názvom Bombardéri Jr.
V kategórii dievčat U16, v ktorej hralo štyridsať družstiev, si 
harvarďáčky v základnej skupine vybojovali len bod za remí-
zu 1:1 FBŠ Jihlava, následne prehrali 3:5 s ďalším českým tí-
mom Tatranom Střešovice a 2:5 so švédskou Hedemorou. V 
zápase play–off narazili na Fat Pipe Florbal Chodov, ktorému 
podľahli až po samostatných nájazdoch 4:5. Partizánčanky 
prehrávali už 0:3, štyrmi gólmi Radky Vankovej otočili stav na 
4:3, no dvadsať sekúnd pred koncom inkasovali vyrovnávajú-
ci gól. V zápase ešte Tamara Dobošová z trestného strieľania 
trafila tyčku a v sérii rozhodujúcich nájazdoch si počínala rov-
nako. Víťazom kategórii dievčat U16 sa po fínskošvédskom fi-
nále stal FBC Loisto z Fínska.
Harvard mal zastúpenie aj v najstaršej kategórii juniorov 
U18, v ktorej zápolilo štyridsať kolektívov. Najskôr Partizán-
čania podľahli 1:4 neskoršiemu finalistovi Bohemians Praha, 
potom si poradil so švédskym Jemtland Innebandy v pomere 
4:2 a meranie síl v ťažkej základnej skupine ukončil prehrou 
1:5 s Technology Florbal Mladá Boleslav. Partizánske obsadi-
lo v skupine tretie miesto a vo vyraďovacích dueloch play-
off narazili na najslávnejší florbalový klub na svete – švédsky 
Pixbo Wallenstam IBK. Florbalisti Harvardu klubu zvučného 
mena nezľakli a s megafavorita odohrali skvelý zápas, ktorý 
v riadnom hracom čase skončil bez gólov. O postupujúcom 
tak rozhodovalo v samostatných nájazdoch, kde po druhej 
sérii Harvard viedol 2:1. Nakoniec však mali viac šťastia švéd-
ski florbalisti. „Vytvorili sme si viac vyložených šancí ako 

súper a hrali sme výborne v obrane. Prakticky sme Pixbu 
nič nedovolili. Boli sme veľmi blízko k postupu, no žiaľ, 
nepodarilo sa. V zápase najviac žiaril Stanislav Druska, 
ktorý bol hnacím motorom družstva, k čomu prispela 
ešte aj výborná atmosféra oboch táborov,“ povedal tréner 
družstva juniorov Harvardu Dušan Ďuríček. O umiestnenie 
v skupine o 17-32. miesto si juniori Harvardu zahrali ešte so 
švédskym Malmö, ktorému podľahli 0:3. Z celkového triumfu 
sa tešil reprezentačný výber Švajčiarska, ktorý porazil český 
Bohemians až po predĺžení 2:1. Ani Harvard neodišiel z českej 
metropoly bez medaily. Postarali sa o to Partizánčanky Lenka 
Červená a Sofia Dobišová, ktoré v kategórii dievčat U12 získa-
li striebro v drese Nemšovej.

ZOSTAVY DRUŽSTIEV FBK HARVARD PARTIZÁNSKE
 Chlapci U15: Simon Hvojník – Dávid Petrík, Patrik Há-
jovský, Timon Školka, Timotej Orság, Simon Chudík, Ši-
mon Blažek, Marcel Slovák, Lukáš Chreno, František Jaš-
šo, Samuel Magát, Damian Suchý, Denis Minarovič, tré-
ner: Erik Takács. 
 Dievčatá U16: Nikola Plevková – Radka Vanková, Tama-
ra Dobošová, Alexandra Vaňová, Barbora Junasová, Ve-
ronika Junasová, Zoe Beňušková, Kristína Kuklová, Kris-
tína Mánová, Alžbeta Šulíková, Janka Bírová, Natália Fer-
nézová, trénerka: Adriana Klapková. 
 Chlapci U18: Ján Lacika – Matej Sklenár, Peter Baštr-
nák, Stanislav Druska, Roman Berešík, Dominik Vlčko, 
Ronald Ferai, Matej Petrík, Daniel Krátky, Daniel Kraj-
čík, Ondrej Krajčovič, tréner: Dušan Ďuríček.  (mp, dď)

Spoločná foto juniorov FBK Harvard Partizánske (v tmavých dresoch) a švédskeho Pixbo Wallenstam IBK

V Bánovciach štvorica interligistov
Mestská športová hala v Bánovciach nad Bebravou bude v sobotu 19. augusta od 9. h dejiskom  
47. ročníka hádzanárskeho turnaja žien O pohár partizánskej brigády Jana Žižku. O triumf na naj-
staršom hádzanárskom turnaji na Slovensku budú tentoraz bojovať štyria účastníci česko-sloven-
skej ligy WHIL, okrem družstva usporiadateľa Jednota Sokol RMK Bánovce nad Bebravou aj Duslo 
Šaľa, AS Trenčín a obhajca triumfu Bemaco Prešov, taktiež popredný prvoligový celok Inter Bratislava  
a druholigová Sereď. Družstvá budú rozdelené do dvoch základných trojčlenných skupín, ktorých ví-
ťazi sa stretnú vo finále (o 17. h), druhí v poradí si zahrajú o bronzovú priečku a tretí o konečné piate 
miesto. Okrem medailistov budú ocenené aj najlepšia hráčka turnaja, brankárka a taktiež strelkyňa.

 Program turnaja – 19.8. o 9. h: Bánovce n/B. – Trenčín, o 10. h: Šaľa – Inter Bratislava, o 11. h: 
Trenčín – Sereď, o 12. h: Prešov – Inter Bratislava, o 13. h: Bánovce n/B. – Sereď, o 14. h: Prešov – 
Šaľa, o 15. h: stretnutie o 5. miesto, o 16. h: stretnutie o 3. miesto, o 17. h: finále.  mp

Surovičová so Šakovým medailoví
Medzinárodné športové hry seniorov, 
ktoré pravidelne organizuje Rada se-
niorov Českej republiky, sa v tomto 
roku konali na Atletickom štadióne  
v Plzni za účasti dvadsiatich osemčlen-
ných družstiev. Okrem českých tímov 
súťažili tiež seniori z Poľska, Maďarska, 
Nemecka a Slovenska, ktoré reprezen-
tovali dve družstvá: Slovensko–Vý-
chod a Slovensko–Západ.
Seniori súťažili v deviatich disciplí-
nach: v behu, hode basketbalovou 
loptou na kôš, behu s tenisovou lop-
tičkou na rakete, hode šípkami na terč 
a v piatich kurióznych disciplínach –  
v transporte bremena na fúriku, v hode 
krúžkov, v streľbe golfovou loptičkou, v 
hode palicou na terč a v hode gumo-
vým granátom na cieľ. Každý člen druž-
stva absolvoval všetky disciplíny.
Družstvo Slovensko–Západ reprezen-
tovali aj dvaja seniori z Partizánskeho 
a obaja sa aj zapísali do medailových 
štatistík hier. Medzi najúspešnejšie 
účastníčky podujatia sa zaradila Valé-

ria Surovičová, ktorá získala zlatú medailu v hode gumovým granátom i v  hode krúžkov 
a striebro v behu na 40 metrov. V hode basketbalovou loptou na kôš sa už tradične presa-
dil Miroslav Šakový, ktorý získal kov strieborného lesku. V celkovom hodnotení družstiev 
skončil výber Slovensko–Západ na skvelom druhom mieste, v obkolesení českých druž-
stiev. Druhý deň bol pre účastníkov hier kultúrno-poznávací. Súťažiaci navštívili Plzeňský 
Prazdroj, kde im okrem ukážky technológie výroby piva pripravili hostitelia aj jeho ochut-
návku. Navštívili tiež interaktívne technické múzeum v Plzni Techmaniu a taktiež historické 
centrum mesta s prehliadkou radnice.  (mp, vs)

Partizánčania Valéria Surovičová a Miroslav 
Šakový na tribúne plzenského štadióna po-
čas slávnostného otvorenia medzinárod-
ných hierBánovská bežecká liga 

pokračovala siedmym kolom
Šiesty ročník desaťdielneho seriálu Bánovskej bežeckej ligy, ktorú organizujú OZ ŠHOK a Bánov-
skí behúni, sa presunul do Vlčkova, kde sa konali siedme preteky. V úmornej horúčave sa na štart 
8400 metrov dlhého behu v hlavnej kategórii postavilo dvadsaťšesť mužov a sedem žien. Abso-
lútnym víťazom siedmeho kola sa v čase 32:07,97 minúty stal Tomáš Podpera z Trenčína. Spo-
medzi žien preťala prvá cieľovú čiaru Veronika Bakalárová z Trenčína, ktorá dosiahla čas 41:47,82 
minúty.

PORADIE V 7. KOLE BBL (8,4 km)
 A-MUŽI 15-28 rokov: 1. Adam Lisý (Ľu-
tov) 33:49,89 min, 2. Vladimír Kováč (Skača-
ny) 34:47,51, 3. L. Pavliček (Achilles Handlová) 
35:43,72, 4. O. Krajčovič (Svinná) 38:13,34, 5. A. 
Gregor (Martin) 39:06,86.
 B-MUŽI 29-38 rokov: 1. T. Podpera (Trenčín) 
32:07 min, 2. O. Hrnčiarik (Modra) 35:18,68, 3. 
M. Makiš (Trenčín) 35:36,03, 4. Pavol Stru-
hár (Bánovskí behúni Bánovce n/B.) 37:41,22, 
5. M. Obžera (Martin) 39:44,16, 6. M. Szabo 
(Svinná) 44:18,94, 7. Juraj Makový (Dežerice 
– Vlčkovo) 44:51,16, 8. Radoslav Kopčan (Bá-

novskí behúni Bánovce n/B.) 44:51,39, 9. Pe-
ter Netopil (Bánovce n/B.) 49:54,87, 10. Jaro-
slav Kyselica (Dežerice-Vlčkovo) 50:19,49, 11. 
Martin Lehotský (Partizánske) 51:36,73, 12. 
Peter Ťapajna (obaja Bánovce n/B.) 58:18,13.
 C-MUŽI 39-48 rokov: 1. Pavol Kyselica (Bá-
novce n/B.) 37:34,76 min, 2. Miroslav Podluc-
ký (VIA LS Bánovce n/B.) 39:33,56, 3. M. Uhlár 
(Vrbany) 40:08,33, 4. Z. Uhlár (Diviacka N. Ves) 
40:42,49, 5. A. Hricko (Svinná) 40:47,31, 6. M. 
Hertl (Svinná) 50:53,51.
 D-MUŽI 49-57 rokov: 1. Dušan Ďurač-
ka (Sokol Šišov) 38:26,65 min, 2. Marián 

Hokejbalový turnaj veteránov
Termín konania nultého ročníka hokejbalového turnaja VETERAN HOCKEYBALL CUP 2017, ktorý je 
určený pre hráčov vo veku 35 rokov a starších (rok narodenia 1982 a starší), posunuli organizátori 
o týždeň neskôr. Podujatie sa uskutoční v dňoch 2.-3. septembra v Topoľčanoch (ul. Puškinova 1). 
Organizátori sa vrátili k niekdajšiemu hraciemu formátu, ktorý je akousi nostalgiou hokejbalu. Na 
ihrisku si to rozdajú traja hráči proti trom. Tento formát je atraktívny z pohľadu diváka, nakoľko sa 
akcie neustále striedajú na oboch stranách a padá veľa gólov, ktoré sú korením každého športu. 
Na súpiske družstva musí byť najmenej šesť hráčov, najviac však desať vrátane brankára. Hrať sa 
bude na ihrisku s rozmermi 28 x 16 metrov. Záujemcovia o štart na turnaji sa môžu prihlásiť najne-
skôr do 25. augusta u riaditeľa turnaja Ivana Valka na mob. č. 0915 721 187.  mp

Lenka Červená a Sofia Dobišová

Adamkovič (Bánovskí behúni Bánovce n/B.) 
41:28,29.
 E-MUŽI od 58 rokov: 1. M. Kováč (Trenčín) 
39:46,92 min.
 A-ŽENY 15-38 rokov: 1. V. Bakalárová (Tren-
čín) 41:47,82 min, 2. L. Lomnická (Achilles 
Handlová) 42:57,64, 3. Romana Ondrušová 

(Partizánske) 46:59,48, 4. Jana Bencová (De-
žerice) 47:54,52, 5. Denisa Halmová (Horné 
Ozorovce) 49:02,32.
 B-ŽENY od 39 rokov: 1. Monika Domovco-
vá (Bánovskí behúni Bánovce n/B.) 43:31,38 
min, 2. Naďa Kyselicová (Bánovce n/B.) 
48:46,67.  mp

Slávistky sa pripravujú na novú sezónu
V uplynulej sezóne obsadili hádzanárky HK Slá-
via Partizánske ôsme miesto v medzinárodnej 
česko-slovenskej lige žien WHIL a štvrté v slo-
venskom národnom play-off. Po sezóne vede-
nie HK Slávia ohlásilo, že družstvo žien bude 
od súťažného ročníka 2017/2018 účinkovať v I. 
slovenskej lige, ktorá odštartuje 17. septembra. 
Aj keď pôvodne sa dokonca pre dlhšie pretrvá-
vajúce problémy množili informácie o zmiznu-
tí ženského družstva z hádzanárskej mapy, čo 
by pre niekdajšiu hádzanársku baštu s bohatou 
klubovou tradíciou a úspechmi bol ešte väčší 
šok. Tím žien HK Slávia sa od 2. augusta začal 
pripravovať na prvoligovú sezónu pod vede-
ním nového trénera Milana Adiho z Vranova 
nad Topľou. V minulosti viedol družstvo žien 
z českého Hodonína, naposledy sa stal vice-
majstrom Slovenska so staršími dorastenkami 

UDHK Nitra.. „Myslím si, že od začiatku si dievčatá s novým trénerom sadli, čo vidno aj 
na samotných tréningoch,“ pochvaľuje si šéf klubu Erich Kadnár angažovanie nového kor-
midelníka a následne ozrejmil aj situáciu ohľadom kádra hráčok: „Trénujú všetky hráčky,  
s ktorými sme sa na konci minulej sezóny dohodli, že budeme hrať prvú ligu. Druž-
stvo tvoria predovšetkým dorastenky, ktoré si v minulej sezóne vyskúšali aj WHIL. Na 
palubovke ich povedie najskúsenejšia hráčka Slávie Klaudia Michnová. Spolu s nimi 
trénuje aj brankárka Veronika Rusňáková z Topoľčian a do družstva by mali pribud-
núť aj hráčky z Nitry.“ V kádri už nie je odchovankyňa Natália Szökeová, ktorá prestúpila 
do AS Trenčín, kým ďalšia krídelníčka a v uplynulej sezóne aj hrajúca trénerka Slávie Zuzana 
Hollá sa vrátila do svojho materského klubu TJ Sokol RMK Bánovce nad Bebravou. S druž-
stvom sa nepripravuje ani slovenská reprezentantka a jedna z najlepších brankárok interli-
gy za posledné roky Simona Súlovská a taktiež slovinská spojka Laura Gerić, ktoré už ne-
mali záujem pokračovať v klube v ďalšom ročníku. A do konkurenčnej Stupavy má namie-
rené talentovaná stredná spojka Tatiana Karásková. „V prípade poslednej menovanej 
nás to veľmi mrzí, no podľa jej slov ide o skĺbenie študijných povinností s hádzanou. 
Jej prestup ešte nie je zo strany nového klubu úplne vysporiadaný, ale predpokladá-
me, že sa tak stane čoskoro,“ povedal Erich Kadnár, ktorý kvôli zdravotným problémom 
ohlásil po skončení uplynulého ročníka odchod z klubu: „Zatiaľ na poste predsedu klubu 
nedošlo k zmene napriek tomu, že sme oslovili viacero vhodných kandidátov. Nikto 
z vedenia klubu si však nepripúšťa, že by sa nám nepodarilo nájsť a presvedčiť vhod-
ného a prijateľného kandidáta. Verím, že v blízkej dobe to bude realitou a klub bude 
žiť predovšetkým svojím športovým životom! Všetci, ktorí v klube pracujú, budú aj 
naďalej organizačne zabezpečovať jeho chod, aby sa nové vedenie mohlo sústrediť 
na ostatné činnosti.“ V nastávajúcej sezóne HK Slávia nebude disponovať družstvami do-
rasteniek. Žiačky a prípravka začnú trénovať od 14. augusta, avšak už bez jednej z tréneriek 
Jany Seidlovej.  mp

https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&ved=0ahUKEwiC68Cp0rbVAhUkAZoKHW6EBHAQFghiMA8&url=http%3A%2F%2Fwww.tipnavylety.cz%2Fproducts%2Ftechmania-interaktivni-technicke-muzeum-v-plzni%2F&usg=AFQjCNHFjTBXzhUEej8dOlXM8-TqouT-Mw
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