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„Veľké upratovanie“ v rezorte školstva 

spôsobilo mierny chaos. Na vine je novela 

Zákona NR SR č. 597/2003 o fi nancovaní 

škôl a školských zariadení v znení neskor-

ších predpisov. V jej zmysle sa od 1. janu-

ára 2013 pre fi nancovanie CVČ nepouží-

va počet detí, navštevujúcich centrum, 

ale počet detí vo veku od 5 do 15 rokov 

s trvalým pobytom na území obce. Mes-

to Partizánske prijalo zmenu zákona po-

zitívne, pretože takýto spôsob fi nancova-

nia je transparentný a prináša viac fi nan-

cií pre mimoškolské aktivity. Je tu však je-

den problém. Záujmové útvary v centrách 

totiž navštevujú nielen deti, ktoré majú 

trvalý pobyt v danej obci - meste, ale i z 

blízkych či vzdialenejších miest a obcí. 

Ako nová zákonná norma „postihla“ fi -

nancovanie Centra voľného času Relax v 

Partizánskom? Momentálny stav redak-

cii objasnil vedúci Spoločného školského 

úradu a vedúci oddelenia školstva, teles-

nej kultúry MsÚ Pavol Horňan.

Radnica dobrý úmysel ministerstva, aby sa 

peniaze nemíňali nezákonným spôsobom a boli 

poukazované adresne, privítala. Na jednej stra-

ne novela zákona síce zamedzuje, aby v obci so 

600 obyvateľmi navštevovalo CVČ dvetisíc detí, 

zároveň však ponecháva voľné ruky samosprá-

vam v rozhodovaní, či prispejú na záujmovú 

činnosť vlastných detí z obce v krúžkoch v iných 

obciach či mestách. Finančná dotácia pre CVČ v 

inej obci je pre danú obec dobrovoľná. To po-

tvrdzuje aj skúsenosť mesta Partizánske. 

Financovanie centier voľného času po novom

Väčšina obcí zaujala pozíciu
 mŕtveho chrobáka

Letisko v Malých Bieliciach už po 

šiesty raz hostilo RC modelárov z 

celého Slovenska na akcii s príz-

načným názvom ,,Polietanie pri 

guláši“, ktorú zorganizovali mo-

delári z Partizánskeho a okolia v 

spolupráci s Aeroklubom Parti-

zánske. Už od piatka si cestu na 

letisko našla asi tridsiatka pilo-

tov so svojimi strojmi. Modelári z 

Bratislavy, Prievidze, Zlatých Mo-

raviec, Levíc, Lučenca, Žiliny i ďal-

ších kútov Slovenska využili slneč-

né počasie, aby odprezentovali 

krásu svojich modelov i zručnosť 

pri ich ovládaní na diaľku. Rozpä-

tie krídel väčšiny vetroňov výrazne 

presahovalo päťmetrovú hranicu. 

Najväčším motorovým modelom 

bol Piper J3 Cub (na foto v strede) 

Jozefa Kmeťa z Veľkých Uheriec. 

Jeho žltý krásavec ma úctyhod-

né rozpätie krídel, viac ako šty-

ri metre, hmotnosť okolo 30 kg a 

poháňa ho motor s objemom val-

cov 160 ccm. Nad hlavami mode-

lárov i nadšených divákov sa celý 

víkend striedali obrie modely ak-

robatov, vetroňov i stíhačiek. Ešte 

dlho po zotmení modelári pose-

dávali v skupinkách a vášnivo dis-

kutovali o svojom koníčku. Všetci 

zúčastnení si pochvaľovali výbor-

nú organizáciu i uvoľnenú atmo-

sféru podujatia a už sa tešia, ako 

sa na letisku v Malých Bieliciach 

stretnú opäť o rok, na 7. ročníku 

tejto vydarenej akcie. mk

Božik mieni, 
pán Gott mení

Aj takto sme si mohli po-

vzdychnúť pri správe, že maes-

tro Karel Gott nepoctí svojím koncertom pripra-

vované oslavy 75. výročia mesta Partizánske. 

Radosť priaznivcov hviezdy prvej veľkosti, že 

uvidia zoči-voči svoj spevácky idol, pohasla ako 

sviečka vo vetre. Nuž, čo narobíme. Človek mie-

ni, pán Boh mení. Aj v tomto prípade, keď pán 

Gott napriek prísľubu prísť na oslavy v našom 

meste, musel nakoniec uprednostniť vystupo-

vanie v rakúskej televízii, kde je jeho účinkova-

nie viazané doživotnou zmluvou. Sklamanie z 

odvolania koncertu, ktorý mohol byť aj zaují-

mavou paralelou veku mesta (75) a speváka 

(74), vystriedala zvedavosť, akou náplasťou ju 

organizátori „zalepia“. Podľa najnovšej infor-

mácie budú Partizánčania a ich hostia oslavo-

vať približne o mesiac na narodeninovej párty 

s viacerými populárnymi hudobnými zoskupe-

niami zo Slovenska i susedného Česka. Ich pes-

trosť zaručuje, že si každý príde na svoje.

Z iného súdka je informácia o prieskume 

politológa Martina Dubéciho. Vyšlo z neho, že 

občania zákon o slobodnom prístupe k infor-

máciám nezneužívajú. Malé obce nedostanú 

v priemere viac ako jednu či dve infožiadosti 

ročne, väčším mestám prichádza priemerne 

jedna infožiadosť za týždeň. Podľa šéfa Zdru-

ženia miest a obcí Slovenska Jozefa Dvonča sa 

zákon musí zmeniť. ZMOS je totiž presvedče-

ný, že infozákon sa sám osebe stal nástrojom 

na šikanovanie. A ako je to v prípade Mestské-

ho úradu v Partizánskom? Týždenne musia v 

zmysle slobodného prístupu k informáciám 

vybaviť jednu infožiadosť, informovala redak-

ciu  právnička Táňa Vranková. Zároveň súhla-

sila s vyhlásením Jozefa Dvonča, že v podstat-

nej miere žiadateľom nejde ani o samotné in-

formácie ako o šikanu. 

„

Nebo ovládli obrí krásavciNebo ovládli obrí krásavci

Foto: ek

PARTIZÁNSKE MÁ SVOJE DLHY 
POD KONTROLOU

V hodnotení agentúry INEKO (Inštitút pre ekonomické a sociálne re-

formy) sa po doplnení údajov za minulý rok objavilo mesto Partizán-

ske v prvej desiatke najmenej  zadlžených miest. Rebríček bol zostave-

ný z päťdesiatky najväčších miest Slovenska a hodnotiace kritériá sa 

opierali o legislatívny rámec zákonných povinností miest a obcí vyplý-

vajúci zo zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Podľa zverejnených údajov analýzy za rok 2012 je na tom Partizán-

ske veľmi dobre. Aktuálne je dlh v prepočte na jedného obyvateľa 

38,19 eur a celkové skóre fi nančného zdravia mesta predstavuje hod-

nota 1,9, čo znamená dobré fi nančné zdravie. V hodnotení spomedzi 

50 najväčších miest Slovenska skončilo Partizánske na 10. mieste. Ten-

to výsledok je odrazom dlhodobého zodpovedného prístupu vede-

nia mesta a aj poslancov MsZ k prijímaniu všetkých rozhodnutí, ktoré 

majú dopad na celkové výsledky v hospodárení samosprávy. Podrob-

nejšie sa tejto téme budeme venovať v budúcom čísle TEMPA.

Viac informácií nájdete na webovej stránke www.obce.ineko.sk. 

 (ek, www.ineko.sk)

Pozvánka do Ostratíc
Svoje jubileum v tomto roku oslavujú aj Os-

tratice, jedna z obcí okresu Partizánske. Vý-

znamné 820. výročie prvej písomnej zmienky 

si pripomenú na dvojdňových oslavách počas 

tohto víkendu, 24. a 25. augusta. 

Sobota 24. augusta bude v Ostraticiach patriť futbalovému 

zápasu. Na miestnom ihrisku o 16.30 hodine proti sebe nastúpia 

domáce Ostratice a starí páni Slovana Bratislava. Zároveň bude 

účinkovať dychová hudba Ostratičanka a večer o 20. hodine sa v 

miestnom parku začne tanečná zábava so skupinou UNO.

Program sviatočnej nedele 25. augusta je nasledovný – o 10. hodi-

ne slávnostná svätá omša a o 11. hodine odhalenie pamätnej tabu-

le venovanej zakladateľovi endokrinológie na Slovensku, rodákovi z 

Ostratíc Doc. MUDr. Julianovi Podobovi, CSc. Popoludnie od 16. ho-

diny bude opäť patriť zábave pri dychovej hudbe v miestnom par-

ku s Nadličankou, Ostratičankou a ľudovým rozprávačom. Zároveň si 

obyvatelia obce a ich hostia môžu na nádvorí kaštieľa pozrieť výsta-

vu fotografi í o histórii obce. V Ostraticiach sú všetci srdečne vítaní!

Foto: mp

(Pokračovanie na str. 5)
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So zmenou názvu sa mení aj park me-

dzi výškovou budovou a kostolom Božské-

ho srdca Ježišovho na Námestí SNP. Tech-

nické služby mesta budujú v týchto dňoch 

nový mlatový chodník a upravujú ostatné 

chodníky. Takisto sa úpravám nevyhla ani 

zeleň, ku ktorej pribudnú nové stromy. Tie 

majú obyvateľom Partizánskeho spríjem-

niť ich oddych v parku. Jeho obnova zahŕňa 

aj nové lavičky a pamätný kameň s tabuľou 

venovanou Janovi Antonínovi Baťovi. A prá-

ve meno zakladateľa Partizánskeho bude 

trvalou súčasťou názvu parku. O jeho zme-

ne rozhodli poslanci mestského zastupiteľ-

stva koncom júna. Od septembra budeme 

môcť park už ofi ciálne nazývať Park Jana 

Antonína Baťu. Zmeny súvisia aj s blížiacim 

sa 75. výročím založenia mesta, kedy si na 

veľkolepých oslavách ľudia pripomenú prí-

nos zakladateľa mesta Partizánske.  (vm) TSM revitalizujú v týchto dňoch Park J. A. Baťu  Foto: MTP

Obnova Parku Jana Antonína Baťu
Pribudnú lavičky aj pamätná tabuľa

Hasiči v akcii
V minulých dňoch si pomoc hasičov a záchranárov žiadali ľu-

dia aj príroda. Spadnuté stromy príslušníci HaZZ v Partizánskom 

odstraňovali hneď dvakrát – 8. augusta v podvečer za Hornou 

Vsou a 10. augusta dopoludnia za Hradišťom. Krátko pred pol-

nocou 8. augusta otvárali byt na Lesnej ulici v Partizánskom, z 

ktorého volala o pomoc staršia pani. Prvú obeť si tohtoročné leto 

vybralo v našom regióne na priehrade vo Veľkých Uherciach. Ne-

zvestného mladého muža našli hasiči a záchranári utopeného 9. 

augusta pred siedmou hodinou večer. 

Požiar suchej trávy a krovísk na Sádku, v časti obce Klátova 

Nová Ves likvidovali 11. augusta po 19. hodine a k dopravnej ne-

hode medzi Nadlicami a Livinou boli privolaní 13. augusta ráno 

pred šiestou hodinou. Hrozivo vyzerajúcu haváriu (na foto) pre-

žila posádka bez zranenia. (HaZZ)

Z POLICAJNÉHO ZÁPISNÍKA
SYN V AMOKU

Dňa 12. augusta poverený príslušník Obvodného oddelenia 

PZ z Partizánskeho obvinil z prečinu nebezpečného vyhráža-

nia sa 28-ročného Miroslava z Chynorian. Obvinený 11. augusta  

podvečer zaútočil na svojich rodičov vo veku 52 a 46 rokov. Mat-

ku chytil za vlasy a stiahol ju zo stoličky na zem. V ruke mal ku-

chynský nôž a kričal, že ju zabije. Otec agresívnemu synovi nôž 

vzal, ale útočník sa vyzbrojil sekáčikom na mäso. Správal sa ako 

nepríčetný a neustále sa im vyhrážal, že ich oboch zabije, keď 

budú spať. Vystrašení rodičia sa báli o svoj život a zdravie, vybeh-

li pred dom a privolali políciu. Obvinenému za tento skutok hrozí 

trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.   

NAPADOL POLICAJTOV, 

ROZBIL AUTO
Vyšetrovateľka PZ z Partizánskeho obvinila 15. augusta z pre-

činu útoku na verejného činiteľa 31-ročného muža zo Žabokriek 

nad Nitrou. V predošlý večer po 21. hodine zasahovali proti mužo-

vi pod vplyvom alkoholu pri vstupe na Letisko v Malých Bieliciach 

mestskí policajti. Privolaní boli kvôli podozreniu z priestupku proti 

občianskemu spolunažívaniu, no vzápätí muž zaútočil aj na nich. 

Na prvého z dvojice hliadky päsťou na hlavu, no nezasiahol ho a 

za pomoci donucovacích prostriedkov ho dostali do služobného 

vozidla. Pri eskortovaní napadol druhého policajta kopancami, no-

hou zasiahol dvere vozidla a rozbil okno. Črepiny zasiahli policajta 

do tváre a musel vyhľadať lekára. Agresívny Žabokrečan pokračo-

val v kopancoch, až kým sa ho mužom zákona nepodarilo spaci-

fi kovať a predviesť na oddelenie. V prípade preukázania viny mu 

hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov. KR PZ v Trenčíne

Katarína KOMŽÍ-

KOVÁ, 24 rokov, 

grafi čka: „To prišli 

Rusi! V súvislosti s 

týmto dátumom sa 

mi v hlave vybavia aj 

slová výzvy z rádia a 

televízie – Zachovaj-

te pokoj! Počas vyso-

kej školy som sa zau-

jímala o tieto udalosti, no zároveň musím po-

vedať, že na základnej či strednej škole sa ako-

by z dejín vymazali, alebo sa na hodinách spo-

mínali len v náznakoch. Tým pádom aj štu-

denti vedia o kapitole našich dejín zo šesťde-

siatych rokov minulého storočia veľmi málo. 

Hoci úsmevnou formou ich pripomína aspoň 

môj obľúbený fi lm Pelíšky.“

Ján JAMRIŠKA,

19 rokov, študent:

„S týmto dátumom 

si spájam fotografi u 

Ladislava Bielika (viď 

ilustračné foto), kto-

rá obletela celý svet. 

Asi každý už raz vi-

del odvážneho muža 

stojaceho pred so-

vietskym tankom. Podľa mňa to nie je len oby-

čajný záber, ale vystihuje celú tú atmosféru, 

ktorá panovala v krajine v roku 1968. V Mos-

kve z nej asi nadšení neboli. Samozrejme, že 

o týchto udalostiach som sa dozvedel najprv 

v škole, no spomínaná fotka pritiahla moju 

pozornosť najmä preto, že sa sám zaujímam 

o fotografi u ako takú. Myslím si však, že pove-

domie o šesťdesiatom ôsmom roku sa medzi 

mladými ľuďmi vytráca.“

Hana ŠINSKÁ,

 27 rokov, projek-

tová manažérka: 

„Možno s ťaživým 

pocitom, ale cel-

kom úprimne sa pri-

znám, že som typic-

ký zástupca mladej 

generácie. Veci, kto-

ré sa ma bytostne 

netýkajú, potláčam a neprežívam ich. Udalos-

ti z augusta 1968 sú pre mňa učebnou látkou 

z dejepisu strednej školy. Viem, že ide o vpád 

„ruských“ vojsk na naše územie. Aj keď to boli 

vojská krajín Varšavskej zmluvy, zapísali sa 

ako ruské. Vpád mal prekaziť pokus o reformu 

a myslím, že sa zámer aj podaril, keďže nás cu-

dzie jednotky opustili až po roku 1990. Záro-

veň si myslím, že niečo podobné by sa opako-

vať nemalo, aj keď sa to deje. Každý národ by 

mal mať právo slobodne sa rozhodovať, ako a 

kam sa chce uberať.“

Miroslav JANČICH, 

30 rokov, zamest-

nanec interneto-

vej fi rmy: „Invázia 

vojsk Varšavskej zmlu-

vy v počte asi 500 tisíc 

vojakov, ktorí spočiat-

ku ani nevedeli, že ich 

vysadili v Českoslo-

vensku. Medzinárodne politicky sa zo socialistic-

kých krajín stavali proti Rumunsko a Juhoslávia. 

Vnútropoliticky sa dokončil rozkol vo vnútri KSČ 

a Husák s Biľakom zradili svoje pôvodné produb-

čekovské postoje a postavili sa proti Dubčekovi. 

Ako dôsledok invázie sa od roku 1969 začala 

presadzovať neostalinistická línia a začala sa 

tzv. normalizácia. Dubček a jeho podporovate-

lia pochopili, že sloboda a socializmus nejdú do-

hromady.“

Dana LEGEŇOVÁ, 

34 rokov, učiteľka:

„Keď sa povie 21. au-

gust 1968, vidím tú 

známu fotku od Laca 

Bielika – muža s od-

halenou hruďou pred 

okupačným tankom. 

Ani si nechcem pred-

staviť tú nemohúcnosť a zhrozenie, ktoré vte-

dy pri invázii vojsk Varšavskej zmluvy do býva-

lého Československa pociťovali jeho občania. 

Dúfam, že toto sa už nikdy nezopakuje.“

Michal FOLTÁN, 24 

rokov, živnostník:

„Matne si na tento 

dátum pamätám zo 

školských učebníc. 

Na územie Českoslo-

venska vstúpili tanky 

s ruskými vojakmi, ob-

sadili ho, ovládli kraji-

nu vojensky i politicky a prekazili tak Dubčekov 

zámer demokratizovať socializmus.“

* * * 

Podľa vyjadrení respondentov by sa mohlo zdať, 

že redakčná anketa dopadla nad očakávanie. 

Celá pravda o nej je však taká, že niekoľkí náhod-

ní oslovení, ktorým tento dátum absolútne nič 

nehovoril, odmietli prezradiť svoju identitu, či už 

menom, alebo  fotografi ou. Ich želanie sme re-

špektovali. Pripravili redaktori Tempa.

Mladá generácia a AUGUST 1968
Z prieskumov rôznych agentúr a médií môžeme vidieť, že súčasnej mladej generácii smutné udalosti spred 45 rokov hovoria 

veľmi málo, alebo vôbec nič. Niekoľkých zástupcov mladšej vekovej kategórie oslovila aj naša redakcia a spýtala sa ich, čo im 

napadne pri dátume 21. august 1968.

Foto: Ladislav Bielik, zdroj: internet
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Augustová schôdza MsZ
Poslanci mestského parlamentu v Partizánskom nemajú za sebou 

dvojmesačné prázdniny, ale na ďalšom rokovaní sa zídu podľa zau-

žívanej dvojmesačnej periodicity. Primátor mesta Jozef Božik zvo-

lal v poradí 17. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva na 27. 

augusta o 13. hodine do veľkej zasadačky MsÚ. Volených zástup-

cov občanov, ale aj ďalších záujemcov o program schôdze, v jej úvo-

de s vývojom kriminality na území mesta a okresu v druhom štvrť-

roku 2013 oboznámi zástupca Obvodného oddelenia PZ v Parti-

zánskom. Po správe o plnení uznesení mestského zastupiteľstva a 

mestskej rady poslanci prerokujú návrh VZN o udeľovaní ocenení 

mesta, aktualizáciu VZN o predaji výrobkov a poskytovaní služieb 

na trhových miestach, oboznámia sa s rozpočtovými opatreniami 

primátora, prerokujú v poradí štvrtú zmenu v mestskom rozpočte, 

aj personálne zmeny v orgánoch mestských organizácií. V progra-

me rokovania je aj opätovné vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 

na objekt bývalej materskej školy na Bezručovej ulici a informácia o 

pridelených nájomných bytoch v správe SMM za I. polrok.  

Želania poslancov svojmu
stále mladému mestu 

Rok 2013 je v okrese Partizánske rokom plným vzác-
nych výročí. Významné jubileá si pripomínajú viaceré 
okolité obce, medzi inými aj Nadlice a Livinské Opatov-
ce, ktoré sa tento rok „dožívajú“ 900 rokov. Netreba za-
búdať, že jubilantom je popri nich aj samotné mesto Par-
tizánske, ktoré vyrástlo na pôvodnom území dnešných 
Šimonovian (prvá písomná zmienka je z roku 1260). Pri 
tejto príležitosti sme oslovili poslancov MsZ a položili im 
nasledujúce dve otázky:

Považujete mesto, ktoré má 75 rokov, za mladé? 

Čo by ste zaželali Partizánskemu a jeho obyvateľom do budúcna?

Iveta MATEJOVOVÁ

Ako hodnotiť vek mesta? V porovna-

ní s vekom u človeka je naše mesto dô-

chodca, v porovnaní s inými mestami či 

obcami v okolí je vlastne stále ešte mla-

dé. Aj keď jeho mnohé prímestské čas-

ti majú svoju bohatú históriu, ktorá siaha 

do 12. – 13. stor. Samotná architektúra 

mesta je „baťovská“, skoro ešte stále mo-

derná. Nie sú tu vybudované vzácne ob-

rovské chrámy, sídla vladárov, ako v iných historických mestách 

vo svete. Našou históriou je vlastne Baťova fabrika, námestie i 

obytná zóna mestskej časti Centrum. Mnohí ani nevedia, že k to-

mu patrí aj „baťova kolónia“ v Návojovciach. 

Ak mám niečo zaželať mestu a jeho obyvateľom, tak hlavne to, 

aby si dokázalo zachovať svoju jedinečnú históriu, vzácnu a bo-

hatú zeleň, ktorá je súčasťou jeho koloritu. Nech každý návštev-

ník, ktorý k nám zavíta, ocení aj čistotu a poriadok. To je zároveň 

môj odkaz pre všetkých obyvateľov mesta. 

Erich DVONČ

Mesto Partizánske napriek tomu, že 

je mladé, prešlo úctyhodným vývojom. 

Vzniklo za zvláštnych okolností opro-

ti väčšine iných miest a myslím si, že aj 

jeho história je jedinečná. Určite by sme 

nemali zabúdať na človeka, podnikateľa 

Jana Antonína Baťu, vďaka ktorého roz-

hodnutiu vlastne dnes Partizánske je 

mestom. A takisto jedinečný je aj jeho 

symbol - kvetinová topánka. Som hrdý na naše mladé mesto 

a verím, že ľudia, ktorí tu žijú, zdieľajú podobné pocity. 

Všetkým Partizánčanom bez rozdielu, či sú to rodáci, alebo 

sa sem prisťahovali, by som rád zaželal, aby tu prežili pohodový 

a plnohodnotný život. Aby sa vo svojom meste cítili vždy dobre. 

Možno, aby to bolo ako v jednej piesni: „...milión miest núka svet,

no len jedno nám zlomí hlas... je to mesto, čo je v nás...“ Tak nech 

je Partizánske vo všetkých z nás, čo tu žijeme.

Hana VANKOVÁ

V živote človeka je 75 rokov pekný 

vek, kedy už zvykne bilancovať, čo sa 

mu v živote podarilo a čo chce ešte sti-

hnúť. Mesto v tomto veku je však ešte 

len mladíkom. V porovnaní k veku člo-

veka, možno ešte len batoľa. Koľko však 

toho naše Partizánske už stihlo! Stihlo sa 

prizerať pri svojom zrode do tváre veľkej 

osobnosti – Jana Antonína Baťu. Máme 

veľké šťastie, že práve tento región si skvelý podnikateľ vybral 

pre uskutočňovanie svojich plánov. Určite vedel prečo. Ja osob-

ne si z histórie nášho mesta veľa nepamätám, keďže nemám na 

to patričný vek, ale viem, že sa mi tu dobre žije. Samozrejme, že 

tak, ako každé mesto, aj to naše má svoje problémy, ale myslím 

si, že sa s nimi statočne pasuje. Na svoj mladý vek z neho vyšlo 

veľa osobností, na čo som ja osobne pyšná. Okrem toho má po-

tenciál neustále sa rozvíjať – a to ma teší. 

Mestu Partizánske želám veľa osobností, ktoré ho budú re-

prezentovať, veľa dôvodov na to, aby tu ľudia zostávali žiť, 

veľa príležitostí pre mladých a pre všetkých, ktorí hľadajú pek-

ný domov. 

Juraj KRASULA

Partizánske je podľa mňa počtom rokov 

svojej existencie určite mladé, ale zároveň 

výnimočné. Výnimočné tým, že sem prichá-

dzali mladí ľudia z bývalého Českosloven-

ska učiť sa a pracovať. Neskutočné pracov-

né nasadenie, príprava v Baťovej škole prá-

ce, výstavba mesta, aktívny spoločenský ži-

vot, to boli základy hodnôt, ktoré zostali v 

baťovcoch – Partizánčanoch dodnes. 

A čo mestu zaželať do budúcna? Aby sa stalo skutočným do-

movom. Aby sme sa do Partizánskeho radi vracali, aby sme v na-

šom meste našli uplatnenie, aby sa dobré medziľudské vzťahy 

stali súčasťou nášho života. A napokon, aby sme sa v Partizán-

skom cítili bezpečne a šťastne. Som hrdý na to, že žijem práve v 

tomto meste! Martina Petrášová

Božský Kája do Partizánskeho nepríde

Galaprogram nahradí párty

 „Maestro síce dlhodobo avizoval 

svoju účasť, no vystúpenie, žiaľ, 

musel zrušil. V termíne osláv to-

tiž účinkuje v rakúskej televízii, 

čím nadviaže na nemecké tur-

né. Keďže je viazaný doživotnou 

zmluvou, musí uprednostniť prá-

ve toto účinkovanie,“ vysvetlil 

pozadie celej situácie primátor 

Jozef Božik. Fanúšikovia, ktorí 

si na koncert českej legendy 

brúsili zuby, nemusia mať hla-

vu v smútku. Galavečer, ktorý 

bol pôvodne naplánovaný na 

piatok 13. septembra, sa zmení 

na narodeninovú párty. Alter-

natívny program poteší viaceré 

cieľové skupiny, návštevníkov 

iste zaujmú takí účinkujúci ako 

Peter Bič Project, Robo Opatov-

ský s kapelou, Brunno Oravec, 

české popové zoskupenie Ma-

xim Turbulenc a iní.

Prídu českí i slovenskí politici

Čo by to boli za oslavy bez 

patričnej atmosféry? Tú navo-

dí už v prvý deň, v piatok 13. 

septembra, mimoriadne za-

stupiteľstvo, ktorého dejiskom 

bude Panoramatické kino. „Slo-

venská republika si tak ako Česká 

republika pripomenula v tomto 

roku 20. výročie svojho založenia. 

Myslím si, že vzťahy medzi oboma 

krajinami sú najlepšie, aké v histó-

rii boli a práve z tohto titulu som 

rád, že mesto bude mať šancu 

na svojej pôde privítať popredné 

osobnosti slovenského aj české-

ho politického života a zástupcov 

zákonodarných zborov oboch 

krajín,“ spomenul primátor na 

margo pozvaných hostí, ktorí sa 

zúčastnia mimoriadneho zastu-

piteľstva. Prvý deň osláv sa však 

neponesie iba v znamení pátosu 

a slávnostnosti. Bude to svojím 

spôsobom ďalší prelomový deň 

pre Partizánske. Vysvetlenie je 

celkom jednoduché, v samom 

úvode piatkového programu 

sa totiž mesto pokúsi o zápis 

do Slovenskej knihy rekordov. 

Po tanci zumby a makareny sa 

malí i veľkí naučia kroky úspeš-

nej choreografi e gangnam style 

a opäť tak môžu pre svoje mesto 

získať netradičné prvenstvo.

Na čo sa môžete tešiť?

Súčasťou osláv bude odhale-

nie pamätnej tabule, venovanej 

Janovi Antonínovi Baťovi v par-

ku za výškovou budovou, ktorý 

nesie rovnaké meno. Tabuľa 

bude podľa slov Jozefa Božika 

umocňovať autoritu pre mesto 

tak významnej osobnosti. Pa-

ralelne si všetci občania, náv-

števníci a hostia budú môcť užiť 

atmosféru jarmoku, ktorého 

stánky zaplnia pešiu zónu. Piat-

kový večer na Námestí SNP po 

narodeninovej párty následne 

zavŕši ohňostroj. V podobnom 

slávnostnom duchu sa však po-

nesie celý tretí septembrový ví-

kend. Program sľubuje v sobotu 

nielen vystúpenia folklórnych 

súborov, ale aj koncert speváka 

Otta Weitera či ďalšie poduja-

tia, ktoré vygradujú slávnostnú 

atmosféru. Oslavy vyvrcholia 

v nedeľu 15. septembra sláv-

nostnou svätou omšou v Kosto-

le Božského srdca Ježišovho ce-

lebrovanou Mons. Vladimírom 

Farkašom.  

Kompletný program osláv 

75. narodenín mesta nájde-

te už čoskoro na stranách 

Tempa aj vo vysielaní MTP.

 Martina Petrášová

Narodeninové oslavy mesta Partizánske sa budú 

musieť zaobísť bez českej hudobnej ikony. Niekoľ-

konásobný zlatý slávik Karel Gott v galaprograme 

nevystúpi, hoci pôvodne svoju účasť prisľúbil.

Krajské oslavy 69. výročia SNP
na Jankovom vŕšku

Pozývajú vás na ne Trenčiansky samosprávny kraj, Mesto Bá-

novce nad Bebravou, Mesto Partizánske, Obec Uhrovec a Ob-

lastný výbor SZPB Trenčín. Uskutočnia sa v sobotu 24. augusta 

od 15. hodiny. 

Program otvoria historické ukážky bojov z II. svetovej vojny, 

ktorými sa bude na oslavách prezentovať Klub vojenskej histórie 

Dukliansky priesmyk Trenčín. Po koncertovaní vojenskej hudby sa 

o 16. hodine uskutoční pietny akt kladenia vencov, o 17. hodine 

slávnostný prejav a príhovory hostí, v nasledovnom kultúrnom 

programe bude účinkovať dychová hudba Nadličanka, Mladí heli-

gonkári z Oravy, country skupina Dostavník, ľudová hudba SLÁK, 

grécky spevák Statis Prusalis a skupina Atény. Vatra bude zapále-

ná o 19.30 hodine. 

Odchody autobusu z Bánoviec nad Bebravou na Jankov vŕšok sú 

o 14., 14.30 a o 15.30 h, z Jankovho vŕšku do Bánoviec nad Bebravou 

o 19., 20. a 21. hodine.

Sprievodným podujatím osláv je 44. ročník Hádzanárskeho tur-

naja, ktorého miestom konania bude Mestská športová hala v Bá-

novciach nad Bebravou.

Regionálne voľby sa blížia
Už onedlho sa Slováci opäť postavia k volebným urnám. Roz-

hodovať budú o tom, kto si na ďalšie štvorročné funkčné obdobie 

sadne na predsednícke stoličky v rámci vyšších územných celkov. 

Volení budú napokon aj poslanci krajských zastupiteľstiev. 

Regionálne voľby sa uskutočnia 9. novembra, ešte na začiat-

ku júla ich vyhlásil predseda parlamentu Pavol Paška. Samotným 

voľbám predchádzajú právne úkony, súvisiace s nominovaním 

kandidátov a nominovaním členov volebných komisií. Týka sa 

to, samozrejme, aj Trenčianskeho samosprávneho kraja. Na naj-

bližšom rokovaní jeho zastupiteľstva, ktoré je naplánované na 26. 

augusta, rozhodnú poslanci o počte volebných obvodov a prí-

slušnom počte poslancov. Doteraz reprezentovali okres Partizán-

ske v orgánoch regionálnej samosprávy štyria poslanci, a to po-

slankyňa NR SR Mária Janíková, starostka Klátovej Novej Vsi Iveta 

Randziaková, poslankyňa obecného zastupiteľstva v Pažiti Slav-

ka Súlovská a primátor mesta Partizánske Jozef Božik. Tento po-

čet vyplýva z právnej úpravy, v ktorej je regulovaný počet obyva-

teľov na jedného poslanca. O tom, či sa tento stav v novembro-

vých voľbách zmení, rozhodne augustové rokovanie zastupiteľ-

stva TSK.

V okrese Partizánske má TSK na starosti cesty II. a III. triedy, taktiež 

je zriaďovateľom Spojenej školy, miestneho Gymnázia, Hvezdárne 

v Malých Bieliciach a Centra sociálnych služieb pri rieke Nitra. V pre-

nesenom výkone štátnej správy je v pôsobnosti kraja aj oblasť zdra-

votníctva, vydávanie licencií, čo sa dotýka všetkých všeobecných i 

špecializovaných lekárov v NsP Partizánske. (ma)

Slovensko má 8 vyšších územných celkov. Predsedov 

a poslancov krajských zastupiteľstiev volia občania od roku 

2001. Samosprávne kraje sú zodpovedné napr. za zriaďova-

nie nemocníc, kultúrnych zariadení či domovov sociálnych 

služieb. Do ich pôsobnosti patria aj cesty II. a III. triedy.

Foto: internet
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POVSTANIE
Zastihlo ho v blízkosti poľských hra-

níc, kam sa dostal ako vojak základnej 

vojenskej služby Slovenskej armády. 

Po narukovaní v októbri 1943 posla-

li 20-ročného Antona Raučinu z tren-

čianskych kasární s ďalšími štyridsiati-

mi vojakmi najskôr na polročný kurz 

spojárov. Potom spolu so svojím út-

varom mašíroval do Bardejova a od-

tiaľ k poľským hraniciam. Spojári, de-

lostrelci, protitankové delá, mínomet-

ná rota, guľomená rota, pešia. To všet-

ko sa sústredilo v okolí Krížov, kde už 

vtedy mali svoj stan partizáni z oddie-

lu Čapajev. 

„Poslali nás vlastne, že budeme bojo-

vať proti Rusom. Medzi nami sa už ale 

jasne hovorilo – vo vhodnej chvíli sa po-

stavíme proti Nemcom. Dnes ale málo-

kto prizná, aká sa stala chyba, že Povsta-

nie vypuklo predčasne a my sme zosta-

li ako siroty. Na poľských hraniciach nás 

boli dve divízie plne vyzbrojených voja-

kov. Vykopané zákopy, delá, protitanko-

vé prekážky. Veliteľská rota bola v Ga-

boltove, pešia v Cígeľke, v Petrove ťažké 

delostrelectvo, protitankové delá, míno-

metná rota.  

Keď do Bardejova priviezli nové míno-

mety, chlapci po ne šli s koníkmi a ká-

ričkami, na ktorých sme vozili spojárske 

káble. Pri Sveržove ich pristavili partizá-

ni, tak to bolo narichtované, a mínome-

ty zaviezli k sebe. Aj vo vojenských skla-

doch si zobrali všetko, čo potrebovali. Zo 

strany veliteľov to prešlo bez slova. Hoci 

je pravda, že ich viackrát odvolávali. Až 

v Gaboltove, kam sme šli po proviant a 

žold, sme sa z rádia dozvedeli, že vypuk-

lo Povstanie a že sa bojovalo už aj v Ba-

ťovanoch. Vojakom išlo o vojenskú česť, 

partizáni chceli dokázať niečo, na čo ne-

mali silu. Aj v Baťovanoch. Dovážali zbra-

ne k šimonovianskemu mostu a dáva-

li ich do rúk chlapcom, ktorí o puškách 

nič nevedeli. Nerozum. Vojaci vyšlú pred 

bojom prieskumnú hliadku. Oni posada-

li na autá a išli smerom do Ludaníc, pria-

mo pred Nemcov. Zahynuli mi tam dvaja 

kamaráti...“ 

Bol 30. august 1944. Čakali, čo s 

dvadsaťtisíc vojakmi, kompletne vy-

zbrojenými, urobia velitelia. Verejne 

sa hovorilo, že proti Nemcom vystúpi 

aj Slovenská armáda. Plánoval sa ter-

mín až okolo 14. septembra. To by bol 

ideálny čas. Mali všetky typy zbraní, 

organizáciu, partizáni len ľahké zbra-

ne. S nimi mohli robiť len prepady, vy-

hodiť do vzduchu viadukt a podobne, 

aby nemohli prechádzať nemecké vla-

ky do Poľska. 

„Stotník Felcman nám hovorí: Chlap-

ci, neutekajte ani k Nemcom, ani k Ru-

som, ani k partizánom. Keď, tak vystú-

pime všetci spolu proti Nemcom ako 

armáda. To by bolo najlepšie, čo sa 

mohlo stať. Keby Rusi zostali stáť na 

Sanoku, Slovenská armáda vypovie 

vojnu Nemecku. Nás by mali za chrb-

tom, a vtedy by sme zasiahli. Hovorilo 

sa medzi nami, že Rusi nechcú ísť cez 

Karpaty, ale cez Tatry, Zakopané, až 

nad Čadcu a tam sa pustia do Bratisla-

vy, dole Váhom, aby uzavreli Rumun-

sko, Maďarsko, Juhosláviu, Bulharsko. 

Preto Nemci hneď aj ustúpili, lebo mali 

strach, že ich uzavrú a vedeli, čo je to 

zajatie v Rusku. 

Všetko však skrachovalo. Prezident 

Beneš nechcel, aby sa vyjednávalo s 

ministrom národnej obrany Čatlošom, 

ktorý už rokoval s Rusmi okolo 7. augus-

ta. Bola to vysoká politika a veľké svin-

stvo. Prečo Američania nezbombardo-

vali úseky, kde prevládali Nemci? Nech-

celi, aby Rusi obsadili Slovensko. Prečo 

Rusi nezaútočili hneď, ako vypuklo Po-

vstanie? Povedali si, keď ste si začali bez 

nás, teraz bojujte! Svobodova armáda 

išla cez Karpaty a krv našich chlapcov 

tiekla na Dukle potokom!

Celá stratégia sa skazila, dve divízie 

vojakov vyšli nazmar. V noci 31. augus-

ta sme nemali spojenie a celá rota slo-

venskej armády, okolo dvetisíc vojakov, 

sme prešli do hôr. Nastala situácia, kto-

rá sa nedala zvládnuť. Nemci prichá-

dzali z Poľska s tankami – nič by sme s 

nimi nenabojovali. Keby nás bolo me-

nej, uvažovalo velenie, lietadlami by 

nás previezli do Ruska. Nedá sa nič robiť 

– každý na vlastnú päsť. Tak sme sa po-

rozchádzali... 

V NEMECKOM LÁGRI
Vyhladovaní sa v Krížoch zastavili u Ci-

gáňov a za nové čižmy dostali misu ha-

lušiek. Pred Svitom ich obkľúčili Nemci. 

Do zajatia padli hádam štyridsiati. Od-

viezli ich do Kežmarku do kasární, vyšet-

rovali, odtiaľ cez Branisko do Košíc. Me-

dzi zajatcami sa hovorilo, že pôjdu na ta-

liansky front. Pri prvej príležitosti chceli 

zdrhnúť k talianskym partizánom. 

„Ale potom nás naládovali do vagó-
nov a transportovali najskôr do Vied-
ne. Tú ale akurát bombardovali, tak nás 
vrátili naspäť do Breclavi, potom cez 
Brno na poľský Vratislav a odtiaľ k Berlí-
nu pri Müllberg do veľkého zajateckého 
tábora. Boli tam všetky možné národ-
nosti – aj chudáci Marokánci, Tunisa-
nia, Indovia. Za čo tí bojovali? Pred oča-
mi nám umierali... Asi po týždni nám 
začali prideľovať robotu. Deväťdesiat 
zajatcov potrebovali aj na kampaň do 
cukrovaru. Ráno čaj – vrbová voda, no 
hlavne cukru sme mali dosť, aj do zá-
soby sme si niečo ukradli. Raz ale jeden 
rozlial po koľajisku planú škrobovú po-
lievku. Nemci sa nahnevali, poslali nás 
preč a vzali do cukrovaru Juhoslova-
nov. Pri bombardovaní sme utekali do 
hory, a tam sa napchávali púpavou a 
žihľavou. Prešli sme do Kleidembachu, 
do fabriky ako porcelánka, kde sa v su-
sednej dedine vyrábali pravdepodob-
ne prvé triskáče. Betónovali sme letisko. 
Že sú tam zajatci aj z Talianka a Ruska, 
sme sa dozvedeli až keď sme odchádza-

li z lágra. Dolovali kaolín. Boli sme be-

dári, len sme živorili... Dostávali sme po-

lievku – liter ráno, liter večer. Počítam, 

že tam skonalo okolo 200 našich ľudí. 

Mreli od hladu a od roboty. Raz som si 

na latríne napočítal 130 vší. Celú hruď 

som mal od nich vyžratú.“ 

CESTAMI-NECESTAMI 
DOMOV

Na Veľkonočnú nedeľu ich už v robo-

te vítal spev Talianov a Rusov. „Chlap-

ci, voľajaká dobrá správa prišla!“ Príkaz 

znel – návrat pešo   do lágra v Kleidem-

bachu. Každý si vezme svoju deku a 

pešo do Čiech. Nemci sa báli pomsty, 

tak zajatcov čo najrýchlejšie poslali 

preč. Pešo cez Plavno a ďalšie mesteč-

ká. Nikto im nedal jesť, a keď im ženy 

ponúkli polievku, strážni ich bili, po-

lievka sa vyliala, zhŕňali ju rukami a jed-

li aj s pieskom. Koniec vojny zastihol 

Antona Raučinu asi 12 kilometrov od 

Plzne. Celý apríl, vyše mesiaca kľukato 

šliapal s ostatnými bývalými zajatcami. 

Mesto Hoff  so železničnou križovatkou 

v noci bombardovali Američania. Pre-

čo? - kladie si otázku aj dnes. Koľko ľudí 

tam zahynulo! A prečo aj Plzeň? Veď už 

bolo takmer po vojne, 5. mája. 

„Ešte v Nemecku som natrafi l na ďal-

ších Slovákov. Bol medzi nimi aj Rudko 

Smatana z Krásna. Pred bombardova-

ním sme sa schovali v pajte,no niektorí 

odišli, a viacej sa nevrátili. 

Česi nás volali do povstania v Prahe, 

vraj za tri-štyri dni sú tu  Američania. Z 

hory vidíme svetlo, a na dohľad nemec-

kí vojaci na autách. V mrazivé ráno sme 

sa pri horiacom ohni postretali s našimi 

chlapcami. V prvej dedine si pýtame jesť, 

ale museli sme s ním opatrne na vyhla-

dovaný žalúdok. Chlieb mal pre nás cenu 

zlata. Na jednom námestí ma stretol ne-

mecký žandár a skrížením rúk mi ukazo-

val, že dostanem želiezka. Neviedol ma 

však pred sebou, ale za chrbtom. Na pr-

vom rohu som sa zvrtol a zastavil sa až 

na konci mesta.“ 

Dedinskí ľudia mali so zúbožený-

mi zajatcami zľutovanie a ponúkli ich 

z toho, čo mali. Kávou, chlebom, po-

lievkou. Na veľkostatku v Ulize natrafi li 

na Slovenky na robotách. Mohli zostať 

najviac dva dni, lebo statkár predpo-

kladal, že prídu ďalší, a aj tých bude tre-

ba nakŕmiť. V Kozolupoch Nemci ešte 

vyládovávali  tanky z vlaku. Báli sa ich, 

nuž v zákope ležali až do rána. V dedine 

znovu natrafi li na Slovákov a v reči priš-

li na spoločných známych. 

VÍNO 
OD ČERNOCHA

Ďalšie ráno pri brieždení vidia ostré 

svetlo. Americké tanky pozaťahovali 

na veľký háj a vojaci si rozložili raňajky. 

Medzi nimi sú už aj dedinčania. Ponúkli 

ich keksami, čokoládou, jeden Černoch 

Antona Raučinu aj krčiažkom červené-

ho vína. „Nechcel som piť na taký slabý 

žalúdok. Ale mohol sa uraziť. Vypil som 

a krčiažtek som  priniesol až domov. Ešte 

mi pridal druhú fľašu a v plechovici masť. 

Dostali sme sa do Plzne, do kasární na 

Bori. Prázdne. Tu 

bude dobre pre-

nocovať. Naraz 

záplava Rusov. 

Ideme preč. Piš-

ta, budeme spať 

pod týmito dvo-

ma jedličkami, 

hovorím kama-

rátovi. Keď som 

bol po rokoch v 

kasárňach nav-

štíviť naruko-

vaného brata, 

znovu som sa 

pri nich zasta-

vil aj so svojou 

manželkou.

U jedných 

nás ponúk-

li škubánka-

mi, na ďalšom 

v e ľ k o s t a t k u 

sme si vypýtali 

mlieko. Vidíme 

m ä s i a r s t v o , 

a myslíme si, 

dobre by padla 

aj saláma. Bolo 

ale zavreté. Na 

zozname zvončekov vidím meno Ha-

valda. To by bola sranda, keby bol zo 

Skačian. Vyšla pani, povedali sme, kto 

sme, čo sme, a ona, že má manžela 

Slováka z Topoľčianskeho okresu. Ha-

valda bol z Rajčian. V mestečku mali 

Američania obrovské sklady so všet-

kým, čo duša žiadala. Či strava, či ob-

lečenie. Čo myslíte, čo sme prvé vari-

li? Halušky! Havalda by bol rád, keby 

som zostal, nemali totiž deti... Mňa to 

však ťahalo domov. Môj otec ma pot-

rebuje...“

ZVÍTANIE S MATKOU 
NA SVÄTODUŠNÚ 

NEDEĽU
Ďalší plán bol dostať sa do Prahy a 

odtiaľ už rýchlikom do Bratislavy. Rusi 

sa vojakom ponúkali, že ich zoberú na 

autá. Vtedy jeden zasiahol: Chlapci, ani 

jeden, lebo sa nájdete v Rusku! 

„Pobrali veru veľa chlapcov, lebo 

im chýbali. Na stanici sme sa dozve-

deli, že rýchlik odchádza o jedenás-

tej. Nakoniec išiel asi o štvrtej. Bolo 

nás na ňom toľko navešaných, ako 

na vianočnom stromčeku. Dovie-

zol nás až do Adamova pred Brnom, 

no viadukt bol vyhodený. Tak 17 km 

pešo, potom z Jablonice na vlaku s 

drevom až do Trnavy. Ale hanba Tr-

navčanom. Hladovali sme a obera-

li zelené čerešne. Nikto sa nad nami 

nezmiloval. 
Štefan, tu sa rozídeme, - hovorím 

kamarátovi. Ja idem z Leopoldova 
do Zbehov. Železničný aj cestný most 
na Váhu bol ale vyhodený, tak znovu 
pešo do Hlohovca. Ďakujeme, posta-
rali sa o nás. Neviem, či to bola škola, 
v nej nastlaná slama, stoly s obrusmi, 
v pohároch naliate víno, v tanieroch 

polievka. Prespali sme, a ráno nau-

liepaní na rušni s jedným vagónom, 
sme sa doviezli do Lužianok. Odtiaľ 
nepremávalo nič, boli sviatky. Jozef 
Brezáni vraví - keď sme už prešli z Ne-
mecka, prejdeme domov aj tento kú-
sok. Koňmo vo vozoch plných chla-
pov do Ludaníc - zase bližšie k domo-
vu. Ponúkli mi mäso, no s poďakova-
ním som odmietol. Nenahnevajte sa, 
dajte mi radšej mlieko a chlieb. S lu-
danickými gazdami sme sa doviez-
li do Krušoviec. Zase bližšie. Myslím 
si, prejdem cez Chynorany k tete do 
Nedanoviec, no vládal som len do 

Rajčian. Po nocľahu v sečkárni  sme 

sa dozvedeli, že Rusi idú autom po 

benzín do Novák. O odvoze nechce-

li ani počuť. Vraj, vaši ľudia nám vče-

ra nechceli dať mlieko. Tiež to nechá-

pem. Za čo už mohli títo vojaci? Na-

nosili im koláčov, mlieka, a hneď s 

nimi bola reč – Vyskočte na auto! V 

Bieliciach pri moste som zabúchal na 

kabínu, aby zastali. Rozlúčil som sa s 

kamarátom Jožkom a viac sme sa už 

v živote nevideli.

Bola veľkodušná nedeľa. Šesť týždňov 

od Veľkej noci, od začiatku cesty domov. 

Vidím mamu, ako kráča do kostola. Zví-

tali sme sa. Ona ďalej do chrámu, ja do-

mov. Otiec hneď prvé zobral mašinku a 

vystrihal mi zavšivavenú hlavu dohola. 

Poumýval som sa, šaty spálil, pekne sa 

poobliekal, a prvé poobede sme šli spolu 

do doliny, do poľa. 

Tak takto to asi bolo...“

 Magda Babčanová

 Foto: archív A. Raučinu

Príbeh vojnového zajatca Antona RAUČINU z Návojoviec

Anton Raučina s kamarátmi ako vojak Slovenskej armády (na hornej fotografi i 

druhý sprava s bujnou hrivou vlasov, na dolnej fotografi i prvý sprava)

Tak takto to asi bolo,...
....ukončil s povzdychom 

spomínanie na udalosti 

spred sedemdesiatich rokov 

dnes 90-ročný muž. Akoby 

na neviditeľnom fi lmovom 

plátne sa mu premietol do-

kument utrpenia a biedy, 

ktoré priniesla najničivejšia 

vojna v dejinách ľudstva... 
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Rodičia často podlieha-

jú ilúzii, že deti by už mali v 

druhej polovici prázdnin na-

štartovať, aby do školy priš-

li pripravené, pretože si po-

čas prázdnin od nej odvykli. 

Prirodzené hľadisko detí na-

proti tomu je, že keď máme 

prázdniny, máme prázdniny. 

Ako psychológ sa prikláňam 

k tomu, aby si deti cez práz-

dniny oddýchli. Pre vedec-

kého pracovníka v sedavom 

zamestnaní je oddychom 

šport a pre špičkového ho-

kejistu čítanie knižky. To isté 

platí u detí, cez leto by mali 

duševne vypnúť a oddých-

nuť si od povinností, ktoré 

bežne robia cez rok.

 ŠTEFAN MATULA, psychológ

 (SME, 3. augusta 2013)

Vzácne životné jubileum – 80 

rokov oslávili v minulom týž-

dni dve členky Klubu absol-

ventov Baťovej školy práce v 

Partizánskom – Mária Ko-

pecká a Magdaléna Stej-

skalová. Výbor klubu im aj 

prostredníctvom Tempa želá 

dobré zdravie, veselú myseľ a 

pohodu v rodine. Rovnaké že-

lanie tlmočíme od výboru ZO 

SZTP v Partizánskom, a to o 

generáciu mladšiemu jubi-

lantovi – Jánovi Hudečeko-

vi, ktorý 15. augusta oslávil 

60. narodeniny.

Meniny v nasledujúcom týž-

dni oslávi – Anabela, Jana, 

Johana, Tichomír, Filip, Bar-

tolomej, Ľudovít a Samuel.

Panoramatické kino

�  22. a 23. augusta o 19.30 h 

– KICK – ASS 2: NA PLNÉ 

GULE

�  24. až 26. augusta o 17.00 h 

– RED 2

�  27. augusta o 19.30 h 

– LOVELACE: PRAVDI-

VÁ SPOVEĎ KRÁĽOVNEJ 

PORNA

Koncert Robbieho William-

sa LIVE!

V pokladni kina a v papier-

nictve v budove kina pred-

predaj vstupeniek na prvý 

priamy prenos v Panorama-

tickom kine v Partizánskom 

– TAKE THE CROWN TOUR 

2013 z estónskeho Tallinu. 

Prenos koncertu Robbieho 

Williamsa sa začína 20. au-

gusta o 19.50 h.

Infi nity club
�  23. augusta – piatok – IN-

FINITY SUMMER NIGHT

�  24. augusta – sobota – 

EROTIC DANCE PARTY

SPY club
�  21. augusta – streda – 

HOLIDAY FREE DISCO

�  23. augusta – piatok – 

MEXICO PARTY

���24. augusta – sobota – 

HEADBANGER FM

MYŠLIENKA

 NA TENTO TÝŽDEŇ

Blahoželáme

Program kina a klubov 
v Partizánskom

V uplynulom školskom roku malo Cen-

trum voľného času Relax v záujmových 

útvaroch 425 detí vo veku do 15 rokov. Z 

nich až 80, čo je okolo 15 percent, boli deti 

z iných miest a obcí. Na ne teda mesto ne-

môže automaticky dostať zákonný prís-

pevok z podielových daní. Vedenie mesta 

na čele s primátorom Jozefom Božikom a 

prednostkou Dášou Jakubíkovou sa preto, 

odvolávajúc sa na novelu zákona platnú 

od 1. januára 2013, obrátilo so žiadosťou 

o poskytnutie tejto dotácie na dieťa na 25 

samospráv – na starostov a primátorov v 

regióne, počnúc tými najbližšími, ako sú 

Malé Uherce, Pažiť, Žabokreky nad Nitrou 

a ďalšie, a končiac vzdialenejšími, ako sú 

Bystričany, Rybany či Dolné Vestenice. 

Od odoslania žiadostí uplynuli vyše 

dva mesiace a na 25 listov so žiadosťou 

reagovalo iba desať predstaviteľov sa-

mospráv. Zo šiestich zamietavých odpo-

vedí väčšina udávala ako dôvod doteraz 

neprijaté všeobecne záväzné nariadenie 

v zmysle zákonnej novely.  Písomný sú-

hlas s poskytnutím dotácie na dieťa, kto-

ré navštevuje záujmový útvar v CVČ v 

Partizánskom, dali zatiaľ len štyria pred-

stavitelia miest a obcí, a to z Dolných 

Vesteníc, Skačian, Nadlíc a Malých Uhe-

riec. V reči čísiel – do 30. júna 2013 priš-

lo z obcí na činnosť CVČ 570 eur. Podľa 

Pavla Horňana pritom ani ostatných pät-

násť oslovených samospráv, ktoré zauja-

li pozíciu mŕtveho chrobáka, nemá žiad-

nu prekážku s vydaním súhlasu. Požado-

vané peniaze totiž reálne a automaticky 

dostávajú v rámci podielových daní. Na 

pol roka mesto žiada od samospráv 30 

eur na jedno dieťa navštevujúce CVČ. 

Rodičia sa na ďalších nákladoch na pre-

vádzku centra podieľajú poplatkom 

15,30 eur na celý školský rok.

Na otázku, aké sú ďalšie kroky a mož-

nosti mesta Partizánske, ktoré je zria-

ďovateľom CVČ v Partizánskom, má 

Pavol Horňan pragmatickú odpoveď:

Iná možnosť už nie je. Žiadosti sme 

poslali a obec buď v zmysle zákona dotá-

ciu poskytne, alebo využije formulku zá-

kon a použije ju na ľubovoľný iný výda-

vok vo svojej obci.

Čo potom v takom prípade? Bude 

dieťa bez trvalého pobytu v Partizán-

skom, za ktoré obec neposkytla prís-

pevok, zaradené do záujmových út-

varov nášho CVČ?

Väčšina centier na Slovensku, vráta-

ne Trenčianskeho kraja, berie do nich aj 

deti z okolitých obcí, napriek tomu, že na 

ne dotáciu nedostáva. Buď tieto nákla-

dy pokryje samotný zriaďovateľ, alebo sa 

na nich bude podieľať zákonný zástupca 

dieťaťa. Musím povedať, že sú aj centrá 

s oveľa väčším podielom dochádzajú-

cich detí, ako je to u nás. Mesto má len 

tri možnosti. Prvou je, že všetky deti, bez 

rozdielu, odkiaľ sú, budú fi nancované z 

nášho rozpočtu. Druhá, že náklady na 

dieťa z iných miest vykryje zákonný zá-

stupca, a tretia - do CVČ sa deti z iných 

obcí nebudú prijímať. Ani jedna nie je 

dobrá a správna. Nechceme deti vyháňať 

z CVČ a ani prenášať zodpovednosť na 

rodičov. Bolo by smutné, keby sa nám v 

konečnom dôsledku výrazne znížil počet 

detí v organizovanej mimoškolskej čin-

nosti a vydali by sme ich napospas ulici. 

V tom prípade je prijatý zákon zlý. 

 M. Babčanová

Financovanie centier voľného času po novom

Väčšina obcí zaujala pozíciu mŕtveho chrobáka

Stretnutia v Martine v kruhu priateľov 

a známych, spoločne prežité pekné chví-

le pri takom významnom jubileu ako je 

150. výročie založenia Matice slovenskej, 

nie je každoročná udalosť. A tak sa 3. au-

gusta vybrali aj členovia Miestneho od-

boru Matice slovenskej a jej sympatizanti 

z Partizánskeho do Martina na štvordňo-

vé Národné matičné slávnosti.

Ich prvá cesta viedla na Národný cin-

torín, po ktorom ich tak ako celou ces-

tou sprevádzal histórie znalý Miloš Kap-

siar. Martin  privítal delegátov kongresu 

slovanských matíc, ktorí sa zúčastnili ver-

nisáží Posvätný odkaz – Svätý Cyril a Me-

tod v slovenskom výtvarnom umení a Ma-

tica v národe - národ v Matici, prezentá-

cie poštovej známky a striebornej zbe-

rateľskej mince, ako aj prezentácie knihy 

Vrastanie do času a slávnostného odha-

lenia súsošia sv. Cyrila a Metoda a búst 

Jána Francisciho, Štefana Moyzesa a Ka-

rola Kuzmániho.  

Sobotňajší celodenný program na Ka-

mennom námestí obohatila dychová hud-

ba Minciar z Kremnice na čele krojované-

ho sprievodu matičných súborov smerujú-

cich do amfi teátra. V Matičnom popoludní 

tu účinkovali súbory z celého Slovenska. 

Medzi nimi aj spevácko-dramatická skupi-

na Jeseň z Partizánskeho, ktorá svojimi ná-

rodnými a ľudovými piesňami chytila ma-

tičiarov za srdce. Za dôstojnú reprezentá-

ciu miestneho odboru a mesta si vyslúži-

la dlhotrvajúci potlesk. V podvečernom 

programe Ochrankyňa národa vystúpili 

sólisti Opery SND a drevené plastiky boli 

pripravené pre 25 osobností - laureátov z 

rôznorodých oblastí života. Program po-

kračoval vo večerných hodinách vystúpe-

niami hudobných skupín. V nedeľu sa ko-

nali slávnostné omše, organový koncert, 

slávnostné zasadnutie matičiarov a ďalšie 

podujatia. Sprievodné programy ako ma-

tičná kvapka krvi, ľudový jarmok, ukáž-

ky remesiel, atrakcie pre deti, prezentácia 

matičnej vydavateľskej činnosti, ukážky 

historického umenia a sokoliarstva a ďal-

šie iné boli k dispozícii po všetky dni. Náv-

števníci si mohli v rámci voľných vstupov 

prezrieť aj budovy MS a múzeum.

Po výdatnom slnečnom kúpeli sa naši 

matičiari cítili síce unavení, ale spokojní  

sa vydali na cestu domov. Všetci dostali 

od predsedníčky Evy Nahálkovej na pa-

miatku významných výročí pohľadnicu 

sv. Cyrila a Metoda. 

 Text: E.N., foto: Ján Nahálka

Matičiari oslávili 150. výročie založenia Matice slovenskej

Projekt MINFA sa zrodil ešte 

v roku 1995 medzi vtedajšími 

bohoslovcami Kňazského se-

minára sv. Cyrila a Metoda v 

Bratislave ako snaha venovať 

sa chlapcom – miništrantom, 

ktorí sa vo farnostiach z vlast-

ného záujmu a zanietenia 

snažia skrášliť liturgiu práve 

touto krásnou službou, akou 

je miništrovanie.

 Hlavným dôvodom, prečo 

sa pre takýto projekt rozhodli, 

bolo podchytiť mladých ľudí v 

najproblematickejšom obdo-

bí dospievania, aby pomohli 

cez kamarátske spoločenstvo, 

modlitbu a kopec dobrej ná-

lady nájsť a rozdúchať v týchto 

mladých ľuďoch dobro a radosť 

zo života. A tak sa aj tento rok 

miništranti z  Bratislavskej a Tr-

navskej  arcidiecézy a taktiež i z 

Nitrianskej a Žilinskej diecézy 

stretli vo farnostiach v Klátovej 

Novej Vsi, v Bošanoch i v Hor-

nej Súči, ktoré sa na tri týždne 

stali ich domovom. Na úvod 

projektu MINFA slávil omšu v 

starobylom kostolíku na Sádku 

bratislavský pomocný biskup 

Mons. Jozef Haľko.

Vyvrcholením každotýždňo-

vého turnusu bol deň boho-

slovcov a miništrantov s bis-

kupom. A tak v kostole Naro-

denia Panny Márie v Klátovej 

Novej Vsi na slávenej svätej 

omši mali česť privítať biskupa 

Františka Rábka, ordinára slo-

venského vojenského rímsko-

katolíckeho ordinariátu, Mons. 

Viliama Judáka, nitrianskeho 

diecézneho biskupa a Mons. 

Jána Oroscha, trnavského ar-

cibiskupa.

„Naša obec sa v minulom roku 

stala po prvýkrát miestom kona-

nia duchovného projektu Min-

fa, v ktorom miništranti zo šty-

roch diecéz Slovenska prežili po-

byt s bohoslovcami v našom kaš-

tieli v Janovej Vsi. Som veľmi rada, 

že tento historický objekt, v minu-

losti využívaný ako detský domov 

a detská ozdravovňa, po rokoch 

opäť ožil detskými hlasmi a môže 

ponúkať krásu svojho parku i sta-

robylú atmosféru priestorov dob-

rej a ušľachtilej veci. Klátova Nová 

Ves veľmi pozitívne prijala túto 

aktivitu, osobitne v roku sv. Cyrila 

a Metoda. Významné 1150. výro-

čie ich príchodu odkazuje na viac 

ako tisícročnú históriu viery a kul-

túry na tomto území,“ povedala vo 

svojom uvítacom príhovore Iveta 

Randziaková, starostka obce.  

Excelencie biskupi boli prí-

tomní v Klátovej Novej Vsi nie-

len v kostole, ako to býva zvy-

kom pri ich návštevách, ale časť 

dňa prežili i v  športovom areáli 

obce, kde odštartovali futbalo-

vé turnaje miništrantov (na fo-

tografi i). -jh-

Klátova Nová Ves – centrom diania projektu MINFA
Vo farskom kostole slávili omšu traja biskupi

Jeseň v sprievode matičných súborov

(Dokončenie z 1 str.)
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ZDRAVOTNÍCKA POHOTOVOSŤ

Vitajte 
medzi 
nami!

Peter Kováč z Malých Uheriec pri-
šiel na svet 9. augusta s váhou 3810 
g a dĺžkou 51 cm. Z prvorodeného 
dieťatka sa tešili rodičia Zlatica a 
Peter.

Sára 
Sedlárová 
z Topoľčian 
uzrela svetlo 
sveta 12. au-
gusta, kedy 
vážila 3340 
g a merala 
49 cm. Je 
dcérkou ro-
dičov Marti-
ny a Andreja 
a sestričkou 
osemročné-
ho Andreja.

Michal Čižlák z Topoľčian je druhoro-
deným bábätkom rodičov Miloty a Mar-
tina. Spolu s nimi sa na bračeka tešila aj 
štvorročná Lucka. V deň narodenia, 12. 
augusta vážil 3370 g a meral 50 cm.

Martin Kotlárik z Veľkých Bielic svo-
jím príchodom na svet  6. augusta 
urobil šťastných rodičov Zuzanu a 
Mariána. Ich prvorodený synček vážil 
3640 g a meral 53 cm.

Sobota 10. augusta patrila 

v Hradišti súťaži vo vare-

ní gulášu.  Už po štvrtý raz ju 

v spolupráci s Obecným úra-

dom Hradište zorganizovala 

partia BUSCH – predčasne zo-

starnutej mládeže. Do súťaže 

sa prihlásilo 19 družstiev z ce-

lého okresu Partizánske a Prie-

vidza. 

V doobedňajších hodinách 

si mužstvá vylosovali miesta 

na varenie, organizátori  kaž-

dému poskytli stôl na krájanie, 

drevo do kotlíka a vodu. Variť 

sa začalo o 14. hodine a o šty-

ri hodiny neskôr boli súťažia-

ci pripravení predstaviť svoje 

výtvory porote. Päťčlenná ko-

misia, ktorá guláše ochutnáva-

la, určila víťazov. Tretie miesto 

obsadila partia Milana Vaňu, 

mäsiara z Hradišťa. Druhý naj-

lepší guláš pripravil domáci turistický oddiel SLON a víťazom sa stalo družstvo Miloša Baránika, ktorý súťažil spolu s Pavlom Baránikom 

a Romanom Bistákom. Po prvý raz sa stalo, že všetky tri miesta obsadili domáci účastníci. Po minulé roky si ceny prevzali väčšinou cudzie 

mužstvá. Popri varení gulášu sa uskutočnila aj sprievodná akcia – ženský futbal medzi Cibuliarkami FK Skačany a Žabiarkami FK Hradište 

(na fotografi i). Víťazne skončilo družstvo zo Skačian. Celé podujatie moderoval známy moderátor a ľudový rozprávač Viktor Ištván zo Ska-

čian. Po predchádzajúcich horúcich dňoch dobre padlo chladené pivo a guláš od súťažiacich. Zábava trvala do neskorých nočných hodín, 

kde do tanca hrala skupina Experti. Foto: Ľubomír Fodora

Nuž, neuposlúchnite takúto výzvu, naviac, keď sa vám ponúka 

nielen hudba a zábava, ale aj výhry v tombole a chutný guláš! 

Práve toho naporcovali v sobotu 10. augusta na futbalovom štadi-

óne v Malých Uherciach 510 tanierov. Pochutnali si na ňom nielen 

domáci, ale aj hostia zo širokého okolia. Už popoludní prilákala 

deti do športového areálu disco hudba, nafukovací hrad, trampo-

lína, jazda na koňoch a maľovanie na tvár. V poradí tretie stretnu-

Hradišťania – najlepší kuchári gulášu

Malouherčania, zabavme sa spolu! Pozvánka na posedenie
Výbor ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých v Partizán-

skom  adresuje pozvánku všetkým svojim členom. Vítaní sú na 

priateľskom posedení s občerstvením, ktoré sa uskutoční v piatok 

30. augusta o 15. hodine v reštaurácii Salaš v Partizánskom.

- Baby, ako to môžete čítať? Veď 

z takej sladkej malinovky sa vám 

môžu aj ústa zalepiť! Život je pred-

sa celkom o niečom inom...  - takto a 

podobne sa vysmievala Jana svo-

jim kamarátkam, ktoré sa rozplý-

vali nad osudovými láskami kon-

čiacimi happy endom. Desiatky ro-

mánov pochybnej umeleckej hod-

noty si navzájom vymieňali a ani 

za svet nechceli jedna od druhej 

počuť, ako sa príbeh zamilovaných 

žien skončí...

Jana bola celkom iná. Racionál-

na. Nenechávala sa unášať znôškou 

vymyslených osudov, nebodaj nad 

nimi uroniť slzu. Ale, čo čert nechcel. 

To, čomu nikdy neverila, postretlo 

práve ju. Osudová láska, priam ako 

vystrihnutá z červenej knižnice!

Tridsiatka na krku a vo výhľade 

žiaden nápadník. Tých, ktorí jej dvo-

rili, nechcela ona. A ako to už cho-

dí, o kom tajne dúfala, že by mohol 

byť ten pravý, nejavil zasa záujem 

o ňu. Po krátkom romániku so že-

natým mužom sa akosi viac uzav-

rela do seba a samota bola jej naj-

lepším spoločníkom. Na naliehanie 

kamarátok, mamy a sestry sa pred-

sa len dala presvedčiť, aby zmenila 

vzduch a  k okrúhlym narodeninám 

jej spoločne venovali poukaz na za-

hraničnú dovolenku. 

No to bude zas otrava! – pomys-

lela si v duchu, keď videla osád-

ku zájazdu v autobuse. Samý dô-

chodca. Usalašila sa vedľa šarman-

tne vyzerajúceho pána a v duchu 

sa modlila, aby po ceste nemuse-

la odpovedať na nekonečný vo-

dopád otázok – Kto je, čo je, prečo 

cestuje sama a podobne. Našťastie 

pochopil, že jej príliš nie je do reči. 

A tak to bolo takmer počas celého 

pobytu pri mori. Obmedzila sa len 

na nevyhnutnú konverzáciu. 

Najradšej si more a prázdnu pláž 

užívala buď skoro ráno, alebo pri 

západe slnka. Pri pohľade na neko-

nečný priestor premýšľala, kde uro-

bila chybu, keď jej žiaden vzťah ne-

vyšiel. Ako by sa mala zmeniť, čo so 

zamestnaním, ktoré berie skôr ako 

nevyhnutné zlo, a nie ako priestor 

na sebarealizáciu. Prečo sa ocitla v 

takej slepej uličke? 

Z podvečerného zadumania ju 

vyrušili obrysy postavy, ktorú za-

registrovala vo svojom zornom 

poli. No, to mi tu ešte chýbalo? Ne-

jaký plážový seladón, čo vyhľadáva 

ľahkú korisť... Našťastie sa postava 

vydala opačným smerom. Na dru-

hý večer sa situácia zopakovala, na 

tretí už Jana podvedome sledovala 

celý horizont, či sa na ňom neobja-

ví tajuplný votrelec. Prišiel. Tento-

raz sa odvážil podísť bližšie, a ešte 

bližšie, ba priam bežal:

„Jana, to si ty?!“ Neveriac vlastným 

očiam s úžasom otvoril náruč, aby 

ju v nej tuho zovrel. A Jana len 

nemo žasla nad tým, čo za zázrak 

jej to nebo zoslalo. Bol to on – Mi-

lan, ženatý muž, s ktorým sa tak 

nešťastne zaplietla. 

„Čo tu robíš? Ako si vedel, kde som?“

„Nič som nevedel. Prišiel som si zre-

setovať hlavu. Manželka sa dozve-

dela o našom vzťahu a jej výčitky 

boli na dennom poriadku. Urobil 

som chybu, ale kto je bez viny? Sta-

la sa z nej fúria a ja pre ňu doslova 

handra. Deň za dňom som si začal 

uvedomovať, aké ste vy dve  rozdiel-

ne ženy. Jana, ja som sa rozviedol. 

Nechcem od teba, aby si mi hneď te-

raz povedala, či o mňa stojíš. Ale ne-

skúsime to ešte raz?... (bab)

Votrelec

Príbeh zo života

tie v réžii obce otvoril v podvečer starosta Štefan Čepko, po ňom sa ujala 

taktovky dychová hudba Uherčanka z Veľkých Uheriec i Veselá sedma z 

Hradišťa. Celé podujatie moderoval Jozef Balažka. Od ďalšej hudobnej 

produkcie, bohatého občerstvenia, žrebovania tomboly so 44 cenami 

a ohňostroja sa nikomu nechcelo odchádzať. Najvytrvalejší vydržali do 

skorého rána. Tým vlastne naplnili motto stretnutia – spoločnú zábavu a 

stmelenie obce do jednej solidárnej rodiny.     (bab) Foto: archív obce

Hra na obchod
Vymysleli si ju deti z našej ulice. Vyložili pred záhradu zopár stoli-

čiek a malý stolík, na ohradu priviazali plagátik s nápisom Náramky 

a náhrdelníky, nakreslili naň svoje výrobky, na stĺpiky rozvešali po-

navliekané korálky. Jeden z malých prázdninárov v úlohe manažéra 

oslovoval okoloidúcich a ponúkal im originálny tovar - pestrofareb-

né ozdoby. Potenciálnym zákazníkom kvetnato popisoval, ktorá je 

čím zaujímavá, ktorá sa pre koho hodí. Ďalší zamestnanci fi rmy na-

vliekali nové modely a boli pripravení vyhovieť osobitnej požiadav-

ke klienta. No nekúpte to!? Na cene sme sa hneď dohodli a obchod 

bol úspešne uzavretý. 

Neviem, či sa dali inšpirovať pouličnými obchodníkmi z dovolen-

ky, či bolo výchovne správne podporiť ich podnikanie, a neviem ani 

to, ako sa pätica detí podelila so ziskom. V každom prípade mi bolo 

sympatické, že si vymysleli hru, ktorá rozvíja ich fantáziu a obchod-

ného ducha. Obe sa im v živote zídu. (bab)

Rýchla lekárska záchranná 

služba – tel. 155 a 112, poho-

tovostná lekárska služba - 749 

2451, ambulancia lekárov po-

hotovostnej služby 749 5159.

Pohotovosť lekárov je v pra-

covných dňoch od 15.30 do rána 

7.00 h, v sobotu, nedeľu a počas 

sviatkov nepretržite. V Parti-

zánskom je v stredisku ambu-

lancií na Hrnčírikovej ulici a pre 

deti je v NsP v detskom oddele-

ní, v Bánovciach nad Bebravou 

je v hlavnej budove NsP. Poho-

tovosť stomatológov v Parti-

zánskom je zrušená, v Bánov-

ciach nad Bebravou je v hlavnej 

budove NsP do 13. hodiny.

Pohotovosť lekární (v pra-

covných dňoch od 15.30 do 

20.00 h, v sobotu, nedeľu a 

cez sviatky od 8.00 do 20.00 h) 

zabezpečuje v Partizánskom 

od 19. do 26. augusta Leká-

reň Sunpharma v Kaufl ande. 

V Bánovciach nad Bebra-

vou (v pracovných dňoch od 

15.30 do 18.00 h, v sobotu, 

nedeľu a cez sviatky od 8.00 

do 18.00 h) od 19. do 23. au-

gusta Lekáreň pri Tatre na 

Partizánskej ulici, 24. augusta 

Lekáreň Schneider na Svätop-

lukovej ulici, 25. augusta Le-

káreň pri Tatre a 26. augusta 

Lekáreň Schneider.

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

V Nemocnici s poliklinikou v Partizánskom odobrala Národná trans-

fúzna služba SR, pracoviska Trenčín 13. augusta krv od 27 dobrovoľných 

darcov. Z PARTIZÁNSKEHO krv darovali: Jarmila Šebestová, Leoš He-

dera, Ladislav Gergel, Peter Šiška, Branislav Švec, Dana Kušniero-

vá, Juraj Halo, Peter Baláž, Jozef Zorad a Peter Šimon. Medzi darca-

mi boli aj Eva Blašková z BOŠIAN, Sylvia Kňazeová, Kazimír Mašláni a 

Jozef Fodora z HRADIŠŤA, Ľudovít Dilong z MALÝCH UHERIEC, Štefan 

Podoba z OSTRATÍC, Dana Trebichavská zo ŽITNEJ RADIŠE, Pavol Hor-

niak, Ľubomír Griač, Jozef Krajčo, Elena Králiková, Marek Ďuriš, Pet-

ra Vállová, Tomáš Kopál a Adam Kližan zo SKAČIAN, Ján Sas z CHYNO-

RIAN a Mária Prídavková z HORNEJ VSI. 

 Ďakujeme vám!
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5x5Redakcia Tempo opäť po roku pripravila pre 

svojich čitateľov nenáročnú súťaž 5x5 - Poznáš 

svoj región? Aj v tomto roku sme  inšpiráciu 

našli v stolovom kalendári 2013, ktorý Regi-

onálne združenie Stredné Ponitrie vydalo v 

spolupráci s našou redakciou pre všetky obce 

okresu Partizánske s názvom Zostali nám spo-

mienky a fotografi e. Ak si s odpoveďou na 

súťažnú otázku nebudete istí, jej správnosť si 

môžete opäť potvrdiť v tomto kalendári.

Pre piatich úspešných účastníkov súťaže, 

ktorých vyžrebujeme v jej závere, po pia-

tom kole, je pripravených 5 zaujímavých 

cien: 1. cena = jednodňový zájazd do Buda-

pešti alebo do Viedne (miesto a termín pod-

ľa výberu) od cestovnej agentúry Stanislava 

Vidová - A2 Partizánske, 2. cena = predplat-

né týždenníka TEMPO do konca roka 2013, 

3. cena = dve 

voľné vstupen-

ky na podujatia Mestskej umeleckej agen-

túry Partizánske podľa vlastného výberu 

do konca roka 2013, 4. a 5. cena = knihy z 

predajne KNIHA Alva Partizánske a CD nosič 

ľudovej hudby Ladislava Broďániho.

Správne odpovede 1. kola: 1. 23 obcí, 

2. Štefan Hodál, 3. rok 1293, 4. letohrá-

dok Babylon, 5. Krčke mlyn.

Na všetkých päť otázok správne odpovedali: 
Iveta Kubicová, Mária Kováčová, Margita Mar-
kovičová, Renáta Kováčová, Jozef Jančich, Soňa 
Jančichová, Miroslav Jančich, Jozef Hlaváč, Ľud-
mila Matušková, M. Čavojová, Jozef Hruška, Iveta 
Magnusková, Milka Badinská, Ján Bezák, Eva Ku-
čerová, Milan Majtényi, Michal Majtényi, Marta 
Majtényiová, Mária Kamenská, Mária Duchoňo-
vá, Silvia Pavlovičová, Štefánia Bohunská, Jozef 
Cifra, Martin Šnirc, Zlata Sámelová, Janka Krá-
ľová, Oľga Kováčiková, Ján Pavlišin, Igor Bielich, 
Zdenka Furáková, Rudolf Trčo, Ladislav Struhár, 
Jana Šútorová – všetci z Partizánskeho, Ivana Ďu-

rišová a Drahomíra Struhárová zo Skačian, Viliam 
Foltán z Veľkých Uheriec, Božena Chvojková a 
Janka Neštepná z Veľkého Klíža, Jana Kristlová z 
Janovej Vsi, Marta Cibulková, Martina Hodálová 
z Veľkých Krštenian, Štefan Čepko, Emília Kuče-
rová z Malých Uheriec, Monika Ďuračková z Bá-
noviec nad Bebravou, Peter Bezák zo Žabokriek 
nad Nitrou, Gabriela Vojtelová z Klátovej Novej 

Vsi, Jozef Mesiarik z Brodzian.  

Priebežne zverejňujeme mená iba tých, 

ktorí správne odpovedali na všetkých päť otá-

zok z predchádzajúceho kola. Do žrebovania 

sa však dostanú všetci, ktorí v jednom kole 

odpovedali správne aspoň na tri otázky. 

Každý, kto sa zapojí do všetkých 5 kôl, 

získava aj šancu vyhrať päťkrát.

Odpovede z 2. kola posielajte na adresu re-

dakcie, alebo ich stačí vhodiť do poštovej 

schránky pred sídlom redakcie – do štvrt-

ku 22. augusta. 

1. Koľké výročie prvej písomnej zmienky oslavujú v 

tomto roku Chynorany?

2.Aká fabrika je na fotografi i č.1 z Chynorian z roku 1900? 

3.  Z ktorého roku pochádza prvá písomná zmienka o 

Ješkovej Vsi?

4. Kam viedla úzkokoľajná železnica z lesov v Klátovej 

Novej Vsi?

5.  Spoznávate park na fotografi i č.2  zo začiatku 20. sto-

ročia?

Poznáš svoj región?
Zostali nám spomienky a fotografi e

Meno a priezvisko

Adresa

�
Súťažný tiket č.2

A
Cestovná agentúra
Stanislava Vidová

Partizánske2

P rázdniny sú v pl-

nom prúde a iste si 

ich naplno užíva dnes 

už bývalý žiak Základ-

nej školy vo Veľkých 

Uherciach - Peter Toth. 

V júni nás všetkých po-

tešil svojím obrovským 

úspechom v celoštát-

nom kole Biologickej 

olympiády v odbore 

geológia. Súťažil s ďal-

šími siedmimi najlep-

šími geológmi zo Slo-

venska a iba so stratou 

deviatich bodov z tris-

to získal suverénne 

prvé miesto. 

Jeho úlohou bolo ur-

čiť šestnásť minerálov 

a šestnásť hornín, pre-

ukázať vedomosti zo 

všeobecného prehľadu 

geológie a špeciálne zo 

sopečnej činnosti. Pr-

výkrát sa tejto súťaže 

zúčastnil ako siedmak, 

kedy sa tiež prebojoval 

na celoštátne kolo a skončil štvr-

tý. Jeho oduševnené dlhoročné 

zanietenie pre minerály sa zavŕ-

šilo v tomto veľkom úspechu. 

Do trblietavej nádhery kryš-

tálikov sa Peťo zaľúbil už ako 

Peter Toth 
- najlepší mladý geológ 

na Slovensku

Stretávka bývalej PORS Partizánske!
V piatok 23. augusta o 16. hodine sa uskutoční stretnutie 

bývalých kolegov PORS-ky na Salaši v Partizánskom.
Kto si chce zaspomínať na staré dobré časy, je srdečne vítaný!
Na stretávku sa teší aj Milan Sámela z USA! 

Pozvánka na kynologickú súťaž
Kynologický klub Kolačno usporadúva XVI. ročník kynologickej 

súťaže O POHÁR SNP, ktorá sa uskutoční v areáli klubu v sobotu 

24. augusta. Program súťaže sa začína o 6.45 h slávnostným ot-

vorením a na pláne sú rôzne disciplíny ako pachové práce, posluš-

nosť a obrana. Pre súťažiacich je pripravené občerstvenie, chýbať 

nebude ani dobrá hudba. Tí najúspešnejší budú v závere odme-

není cenami. 

Dvadsaťpäť horcov sa ráno po prudkej nočnej búrke vydalo z Par-

tizánskeho do Veľkej Fatry. Tentoraz bol na pláne prechod hlavným 

hrebeňom s výstupom na najvyšší vrch pohoria Ostredok. Vyšná Re-

vúca je malá horská obec, jedna z troch častí Liptovských Revúc. Ná-

zov dostala podľa potoka, ktorý hlavne v jarných mesiacoch pri to-

pení sa snehu svojím hukotom a revom zapĺňal celú dolinu. Z Revú-

cej sa teda zberáme na 22-kilometrovú okružnú túru po fatranských 

končiaroch. Veľká Fatra je známa svojimi hôľnatými lúkami, ktoré sú 

využívané na chov oviec. O pastierstve a salašníctve nás informujú 

aj panely na náučnom chodníku Čierny kameň. I my sme mali príle-

žitosť prechádzať okolo niekoľkých salašov. Na jednom nám ponúkli 

žinčicu. Tekutina v typických črpákoch bola naozaj výborná - nie ne-

jaká kyslastá šťavička, ale hustý nápoj s množstvom syrových hru-

diek. Hovorí sa, že žinčica enormne urýchľuje tráviace procesy. My 

sme našťastie nič také nespozorovali.

Ďalším stúpaním do sedla pod Ploskou sa dostávame do hmly, kto-

rá nás sprevádzala takmer celý deň. Tak ako naposledy na Roháčoch, 

ani dnes sme nemali z 1500 metrov vysokých vrcholov žiaden výhľad. 

Hmla sa zrážala na rosu nielen na tráve, ale aj na našich vlasoch. A tak 

zasrienení kráčame vo vetre a hmle využívajúc na orientáciu hlavne 

tyče zimného značenia. Na rozložitom vrchu Ploská oddychujeme na 

jej náhornej plošine, pozrieme si pomník padlého bojovníka. Za Ko-

niarkami navštívime salaš pod Suchým vrchom. Pozval nás tam náš 

priateľ Janko Duchaj od Martina, ktorý s horcami občas absolvuje ne-

jakú túru. Spolu so svojimi známymi vytvoril skupinu Štyri nity a ich 

hlavnou činnosťou je rekonštrukcia dvoch starých salašov. Na svojom 

panstve, kam sme sa prebojovali cez vysokú žihľavu, nás Nity pohos-

tili hriankami s cesnakom, pochválili sa kronikou s fotografi ami a po-

rozprávali nám o svojich ďalších plánoch. Salaš slúži ako útulňa pre 

turistov, ktorí musia z nejakých dôvodov prespať na hrebeni. Žiaľ, ako 

to už na Slovensku chodí, mnohí, čo využili toto bezplatné ubytova-

nie, zanechali po sebe neporiadok a hŕbu odpadkov.

Ostredok - 1592 metrov vysoký najvyšší vrch Veľkej Fatry - bol tak-

tiež zahalený v hustej hmle. Kruhový výhľad sa nekonal. Iné to nebo-

lo ani na Krížnej, kde sa nachádza vojenský objekt spojovej služby s 

vysielačmi. Je tu menšia rarita - križovatka troch červených turistic-

kých značiek. Pod vysielačom stretávame dvoch diaľkošľapov, ktorí 

sa vydali naprieč celým Slovenskom po Ceste hrdinov SNP. Putujú 

od Dukly až na Devín. My sme ich stretli na trinásty deň, kedy mali 

za sebou už viac ako polovicu 760 kilometrov dlhej trasy. Tá naša za-

čala od Krížnej prudko klesať a cez Rybovské a Prašnícke sedlo nás 

nakoniec doviedla späť do Vyšnej Revúcej. Potok bol síce zakalený, 

ale celkom pokojný, jeho rev sme si vypočuť nemohli. Kráčajúc dole 

dedinou nás z každej strany pozdravovali svojimi zvukmi ovce, kozy, 

lichva, kone a napokon aj svadobčania. Ľ. Mazán

Najvyšší vrch Veľkej Fatry 
ukrytý v hmle

Foto č.1

Foto č.2

Partizánske 
chce spustiť projekt 

Kniha pre teba
Mesto Partizánske plánu-

je tento mesiac spustiť pro-

jekt Kniha pre teba. Vedľa kan-

celárie Informačného centra 

mladých v Dome služieb Alfa 

vznikne improvizovaná kniž-

nica. Táto však bude bezplat-

ná a v prevádzke bude 24 ho-

dín denne. „Každý, kto sem prí-

de, môže knihu darovať, môže 

si ju požičať, vrátiť, alebo si ju už 

nechať doma. Chceme vytvoriť 

podmienky, aby mohli čítať všet-

ci tí, ktorí čítať chcú,“ povedal 

primátor mesta Jozef Božik.

Knižnica nebude vyhradená 

na jeden konkrétny žáner. Par-

tizánčania sem môžu priniesť, 

ale aj darovať detské knihy, be-

letriu, poéziu, ale aj náučnú li-

teratúru. „Možno tá žánrová 

pestrosť nebude taká, ako v prí-

pade mestskej knižnice, ale na 

druhej strane môže tento pro-

jekt osloviť tých, čo neradi dodr-

žujú termíny a výpožičné leho-

ty,“ povedal Božik. 

Pokiaľ sa Kniha pre teba u 

Partizánčanov ujme, plánu-

je radnica v budúcom roku 

priniesť knihy aj na kúpalisko 

Dúha. Tu chce spustiť paralelný 

projekt s názvom Čítajúce kú-

palisko. Požičať a darovať budú 

môcť Partizánčania okrem kníh 

aj noviny a časopisy. SITA

šiestak. S podporou svojich rodi-

čov sa začal venovať zberateľstvu 

a vybudoval si nádhernú zbierku 

minerálov, ktorú má zatiaľ nain-

štalovanú doma, ale už v blízkej 

budúcnosti môže byť základom 

prírodovedeckej expozície vo 

Veľkých Uherciach. Zbierka ob-

sahuje vyše 1300 minerálov zo 

Slovenska, ale aj zo zahraničia. 

Okrem tejto súťaže sa Peter zú-

častňoval aj so svojimi geologic-

kými projektmi 

na Biologickej 

olympiáde v ka-

tegórii C, kde sa 

vlani umiestnil 

na šiestom mies-

te v rámci celé-

ho Slovenska, 

a v tomto roku 

získal tretie mies-

to v krajskom 

kole s projektom 

Sopky a opál. Za 

svoje aktivity, 

a hlavne za prvé 

miesto v celoslo-

venskom kole, si 

spolu so svojou 

učiteľkou Danie-

lou Balážkovou 

prevzal ocenenie 

Talent Trenčian-

skeho kraja. 

Peťov úspech 

by mal byť sve-

dectvom a prík-

ladom pre ostat-

ných mladých 

ľudí, že sa oplatí 

venovať sa svojim záľubám od-

malička. Držíme Petrovi palce, 

aby na geológiu nezabudol ani 

na gymnáziu a veríme, že o ňom 

ešte budeme počuť.

 Jana Belianska

Foto: archív Petra Totha
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Úprimne ďakujeme všetkým 

príbuzným, priateľom, suse-

dom a známym, ktorí na po-

slednej ceste vyprevadili našu 

drahú mamičku

Pavlu TAKÁČOVÚ

z Partizánskeho,

ktorá nás navždy opustila 9. au-

gusta 2013 vo veku 83 rokov.

Zároveň všetkým ďakujeme za 

slová útechy a kvetinové dary.

Smútiace deti Vierka, Evka a Ka-

rol s rodinami (840)

Úprimne ďakujeme všetkým 

príbuzným, priateľom, suse-

dom a bývalým spolupracov-

níkom, ktorí sa prišli naposledy 

rozlúčiť s naším manželom, ot-

com, dedom a pradedom

Jánom ŠKORÍKOM

z Partizánskeho,

ktorý nás navždy opustil 6. au-

gusta 2013 vo veku nedožitých 

80 rokov.

Naše poďakovanie patrí všetkým 

za prejavenú sústrasť a kvetino-

vé dary.

Smútiaca manželka a deti s ro-

dinami (843)

V týchto dňoch si pripomíname 
100. výročie narodenia nášho 
otca, deda a pradeda  

Štefana DURCA
z Partizánskeho.

S úctou a láskou na neho spo-
mínajú dcéry s rodinami, ako aj 
bývalí spolupracovníci z gumá-
renského závodu. (831)

Osud je občas veľmi krutý,
nevráti, čo raz vzal.
Zostanú iba spomienky
a v srdci veľký žiaľ.

Dňa 21. augusta 2013 uplynú tri 
roky, čo nás navždy opustil vo 
veku 77 rokov

Fridrich KAPRI 
z Veľkých Bielic.

S láskou spomínajú manželka 
Petronela, synovia Ľubomír, 
František, Pavol a dcéra Adriana 
s rodinami a ostatná rodina.
 (837)

Dňa 11. augusta 2013 sme si 
pripomenuli prvé smutné vý-
ročie od chvíle, čo nás vo veku 
93 rokov opustila naša drahá 
mama, babka a prababka

Alžbeta BOLOHOVÁ
z Partizánskeho.

Kto ste ju poznali, venujte jej s 
nami tichú spomienku.

S láskou spomínajú dcéra a 
vnučky s rodinami. (842)

Dobrý človek neumiera
v srdciach tých, ktorí ho milovali.

Dňa 13. augusta 2013 uplynulo 
deväť rokov, čo od nás navždy 
odišla naša milovaná mama a 
babka

Amália MOLČANOVÁ 
z Partizánskeho.

S láskou a úctou spomínajú deti s 
rodinami a ostatná rodina. (848)

Neplačte, že som odišiel,
len pokoj mi prajte
a v srdci večnú spomienku
si na mňa zachovajte.

Úprimne ďakujeme všetkým 
príbuzným, priateľom, susedom 
a známym, ktorí na poslednej 
ceste vyprevadili nášho milova-
ného syna, brata a strýka

Jána CHOCHULU

z Kolačna,

ktorý nás navždy opustil 9. au-
gusta 2013 vo veku 32 rokov.

Ďakujeme všetkým za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary, kto-
rými ste sa snažili zmierniť náš 
žiaľ. Zároveň ďakujeme dycho-
vej hudbe zo Skačian. 

Veľká vďaka patrí Policajnému 
a Hasičskému zboru Partizán-
ske, Dobrovoľnému hasičské-
mu zboru z Kolačna a Veľkých 
Uheriec a všetkým príbuzným, 
susedom a známym, ktorí nám 
pomohli hľadať nášho syna.

Smútiaca rodina (850)

Nočný klub v CZ vo Veselí nad 
Moravou prijme sympatické 
dievčatá. Bohatá domáca i 
zahraničná klientela a pekné 
peniaze na ruku každý deň. Pra-
covná doba i dohodou. Zdar-
ma zabezpečené ubytovanie 
hotelového typu. Serióznosť a 
diskrétnosť samozrejmosťou. 
Príďte sa presvedčiť a nebudete 
ľutovať! Tel. 0905 244 226. (586)

NNON-STOP
taxislužba
Partizánske

www.modrytaxik.sk

PARTIZÁNSKE

1 jazda do 2 km = 1,50 €

0908 08 09 08

(3
27

)

Vykonávame ZEMNÉ VÝKOPO-

VÉ PRÁCE s bagrom. Tel. 0915 

708 709. (811)

Ponúkam materiál na zavážku 

z búračky domu. Návojovce. Tel. 

0903 735 852. (805)

Darujem tri kvitnúce kaktusy. 

Tel. 038/7497195.

Predáme rodinný dom v Ska-

čanoch. Cena dohodou. Tel. 

0908 739 629.  (736)

Predám stavebné pozemky v 

Malých Uherciach (8, 13 a 17-

árový). Tel. 0903 716 651.  (748)

Predám 3-izbový rodinný dom 

v Chynoranoch, k domu patrí 

samostatná garáž, letná kuchy-

ňa s komorou a kúpeľňa s WC 

a umývadlom. Cena dohodou. 

Tel. 0908 690 450, alebo 0905 

526 902.  (812)

Predám kompletne prerobený 

2-izbový byt. Tel. 0908 716 029. 

  (813)

Predám 3-izbový kompletne 

prerobený byt na Makarenko-

vej ulici v PE – murované jad-

ro so sprchovacím kútom a va-

ňou, nové el. rozvody, plávajú-

ce podlahy, dlažba, murovaná 

kuchynská linka, klimatizácia, 

nové interiérové dvere, plas-

tové okná s roletami. Treba vi-

dieť. Cena 54 tisíc €.  Tel. 0911 

567 655. (832)

Predám alebo dám do dlho-

dobého prenájmu 3-izbový 

byt v OV (63 m2) v širšom centre 

Partizánskeho na Októbrovej 

ulici. Tel. 0905 148 858 a 0911 

780 976. (833)

Kúpim v katastrálnom 

území Skačany ornú pôdu, 

pasienky a lesnú pôdu. 

Tel. 0911 648 032. (845)

Obchodná spoločnosť so sídlom v Partizánskom 

plánuje obsadiť funkciu 

ASISTENT VEDÚCEHO NÁKUPU 
s náplňou práce spracovávanie nákupnej agendy fi rmy.

Mesto Partizánske 

vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície 

vychovávateľ/ vychovávateľka 
Centra voľného času Partizánske. 

Predpoklady:

- stredoškolské pedagogické vzdelanie

- vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2. stupňa pedagogického smeru

- samostatnosť, dobrá organizácia pedagogickej práce

- komunikatívnosť a fl exibilita

- práca s PC

Termín nástupu je 1. septembra 2013. Žiadosť o prijatie do za-

mestnania spolu s profesijným životopisom a súhlasom so spracová-

vaním osobných údajov zasielajte do 22. augusta 2013 e-mailom na 

adresu: cvc@cvcpart.edu.sk. (838)

(844)

Záujemcovia, zašlite životopis na adresu:

ROALA SRO
Ku rukám p. Josefa Robela

Za riekou Nitrou 1490

958 01 Partizánske

Požadované predpoklady:

� záujem o módu,

�  všestrannosť a samostatnosť pri plnení úloh v rýchlo sa vyvíjajúcom 

prostredí a rozdeľovať účinne priority, 

� ukončené VŠ vzdelanie ekonomického resp. obchodného zamerania,

� schopnosť komunikovať v anglickom jazyku (ďaľšie jazyky výhodou),

� znalosť Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Outlook,

� vodičský preukaz.

(7
9

4
)

DROGY – cesta do pekla!
Pravdepodobne niekedy zjari tohto roku na hranici medzi Ma-

lými Uhercami a sídliskom Šípok v Partizánskom ktosi na uvítaciu 

tabuľu  mesta dopísal skratku THC. Nezainteresovanému príde na 

um, že by mohlo ísť o skratku športového klubu. Pravda je však 

taká, že tieto tri písmená sú skratkou chemického vzorca marihu-

any. Drogy, o ktorej sa toľko diskutuje, či ju legalizovať v množ-

stve pre vlastnú potrebu. A pravda je aj taká, že si stále hľadá svoje 

obete aj medzi obyvateľmi sídliska, tými najzraniteľnejšími - tíne-

džermi. Možno práve jeden z nich, ktorý sa ocitol v pazúroch mari-

huany, dopísal na tabuľu ďalšie slovíčko, či skôr výstrahu – PEKLO. 

Provokatívne slová si už povšimli viacerí, upozornili na ne, dokon-

ca sa o nápisoch diskutovalo aj na Facebooku, no ani po štyroch 

mesiacoch sa nenašiel nikto, čo by ich z tabule vymazal. Alebo je 

to zámer, aby účinkovali ako memento?  (bab)

Inzerujte 

v TEMPE!
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TIPOVACIA SÚŤAŽ ŠŤASTNÁ SEDMIČKA -  Hrá sa o fi nančné ceny v hodnote 500 €!Hrá sa o fi nančné ceny v hodnote 500 €!
S úvodom jesennej časti majstrovských futbalových súťaží ročníka 2013/2014 sa rozbehla aj 

jubilejné dvadsiate pokračovanie 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 fi nančné ceny! Vďaka priazni a štedrosti našich sponzorov sa v 20. roč-

níku ŠTASTNEJ SEDMIČKY rozdajú fi nančné ceny opäť v hodnote 500 €! Tipovať sa bude trinásť 

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. 

AMATÉRSKE HOKEJOVÉ LIGY V PARTIZÁNSKOMStanovičovej 
triatlonová premiéra

Terénny triatlon v rekreačnej oblasti Gazárka je ozajstná výzva pre každého, kto má rád 

stopercentný off road na piesku. Profil cyklistickej a bežeckej časti je síce rovinatý, ale 

vďaka piesočnatému podkladu je trať pretekov dosť náročná. Podujatie H-TRIATHLON 

GAZÁRKA tak pokojne môžeme nazvať aj slovenským triatlonovým Dakarom. Preteky 

v Šaštíne-Strážach sú ozajstnou výzvou pre každého, kto chce zažiť v živote niečo vý-

nimočné. Túto výzvu prijala aj Mária Stanovičová (na foto) z Honeywell Partizánske, 

ktorá je známa predovšetkým z účasti v bežeckých a cyklistických seriáloch. Svoju pre-

miérovú triatlonovú porciu kilometrov – 1 km plávanie, 21 km horská cyklistika a 

7 km terénny beh – zvládla obdivuhodne, keď skončila druhá v čase 2:15:56 hodiny. 

Víťazkou ženskej kategórie sa stala v čase 2:03:39 h Zora Flassiková z Rapidu Bratisla-

va, kým absolútnym víťazom mužskej kategórie sa v čase 1:29:22 h stal Tomáš Kubek 

z TRIAX Bratislava. V rovnakej kategórii mužov od 20 do 29 rokov skončil druhý v čase 

1:40:11 h Samuel Papp z Pegas Triatlon Partizánske. Medzi veteránmi od 50 do 59 ro-

kov obsadil rovnakú priečku jeho otec Juraj Papp z Pegas Triatlon Partizánske, ktorý 

dosiahol výsledný čas 1:52:01 hodiny. Šieste miesto sa ušlo Mariánovi Pravdovi (Pe-

gas Triatlon Partizánske), ktorý zvládol trať za 1:49:02 hodiny. mp

Päťdielny seriál Slovenského 

pohára v kros triatlone má 

za sebou tri kolá. Úvodné sa 

konalo v Rajci, kde sa cestný 

triatlon uskutočnil naposledy 

v roku 1999. Na štart 1. roční-

ka Rajeckého cross triatlonu 

sa postavila takmer osemde-

siatka triatlonistov z celého 

Slovenska. Tí museli zvládnuť 

kilometrový plavecký úsek v 

20 stupňovej vode 50 metro-

vého bazéna, 22 km horskej 

cyklistiky, ktorá zamiešala po-

radie a záverečný 6,6 km dlhý 

bežecký úsek. Absolútnymi 

víťazmi 1. kola sa medzi mužmi stal v čase 1:42:00 h Miroslav Kovalík 

z Martina a medzi ženami v čase 2:11:00 h dominovala Katarína Dra-

hovská z ŠBR Piešťany. Druhou ženou v cieli bola Mária Stanovičo-

vá z Honeywell Partizánske, ktorá finišovala v čase 2:16:58 hodiny. V 

hlavnej mužskej kategórii do 39 rokov štartoval Samuel Papp z Pegas 

Triatlon Partizánske, ktorý v čase 1:54:05 h obsadil peknú štvrtú prieč-

ku. V kategórii mužov od 40 do 49 rokov sa predstavil ďalší Partizán-

čan Ladislav Balogh, ktorý v čase 2:14:33 h skončil siedmy. Mužská 

kategória veteránov nad 50 rokov sa podľa očakávania stala záležitos-

ťou Juraja Pappa (na foto) z Pegas Triatlon Partizánske. Suverén tej-

to vekovej kategórie triumfoval v čase 2:00:37 h so sedemminútovým 

náskokom pred druhým Ondrejom Praumukom z All of Top Martin.  

Aj v treťom kole Slovenského pohára malo zastúpenie aj Partizánske. 

Konalo sa v Richňave, kam sa triatlon veľkolepo vrátil po dvadsiatich 

rokoch pod názvom Štiavnický kros triatlon. Na 178 štartujúcich ča-

kal kilometrový plavecký úsek vo vodnom diela Veľká Richňava, 25 

km na horskom bicykli v okolí Štiavnických Baní a Banskej Štiavnice 

a 8 kilometrov behu pri Richňavských tajchoch. Absolútnym víťazom 

mužskej kategórie sa stal v čase 1:33:02 h Tomáš Kubek z TRIAX Brati-

slava, kým medzi ženami bola najrýchlejšia Ľubomíra Kalinová z ŠK 

TRIAN UMB Banská Bystrica, ktorá dosiahla čas 1:53:49 hodiny. V ka-

tegórii žien skončila v čase 2:02:27 h na štvrtom mieste Partizánčanka 

Svetlana Lipárová z ŠK TRIAN UMB Banská Bystrica. Plávanie zvládla 

za 16:52,3 min, jazdu na horskom bicykli v čase 1:06:55,2 h a na be-

žeckom úseku dosiahla čas 36:37,2 minúty. Pred Lipárovú sa okrem 

víťaznej Kalinovej vtesnali druhá v poradí Miroslava Bednarovičová 

(Realizsportteam – 1:55:54 h) a tretia Zuzana Vojteková (Triklub Ora-

va – 1:57:12 h). V kategórii mužov nad 50 rokov vyplával prvý z vody v 

čase 16:14,7 min Juraj Papp z Pegas Triatlon Partizánske. Po jazde na 

bicykli (1:13:36,1 h) klesol na tretiu priečku, ktorú si udržal aj po bežec-

kom úseku (49:22,1 min), keď jeho výsledný cieľový čas mal hodnotu 

2:22:39 hodiny. Vo víťaznom čase 1:54:44 h triumfoval Ondrej Prau-

muk z All Of Top Martin a druhý skončil v čase 2:01:12 h Roman Mar-

tinčák z ŠK TRIAN UMB Banská Bystrica. mp 

FLORBAL
FBK Harvard Partizánske – GBC Pieš-

ťany 7:8 (1:1, 4:1, 2:6), v prípravnom 

stretnutí mužov. Góly: 3. Kučera (Zelez-

ník), 26. Botka (Ivanka), 28. Školka (Ma-

keš), 37. Skukálek, 40. a 53. Botka (On-

druška), 53. Tupý – 20. Kováč, 36., 52. 

a 56. Schwarzbecher, 50. Šejerík, 53. a 

59:32 Pazdera, 56. Bošanský. HARVARD: 

I. Chalitovič, D. Gregor – M. Ondruška, D. 

Ďuríček, P. Ivanka, I. Skukálek, O. Školka, 

R. Hudok, A. Botka, J. Majerčík, D. Makeš, 

T. Kučera, S. Zelezník, D. Nechala, Z. Tupý, 

A. Bereš, J. Korec. mp

Juraj Papp dvakrát medailový

PORADIE PO 1. KOLE
001. 013 Ján Kopál, Partizánske 8
002. 014 Jozef Ladický, Bánovce n/B. 8
003. 018 Adam Krajčík, Partizánske 8
004. 103 Július Náhlovský, Kolačno 8
005. 107 Viktoria Tomášová, Partizánske 8
006. 116 Ivan Činčura, Partizánske 8
007. 142 Ján Mikuš, Bánovce n/B. 8
008. 154 Dušan Baláž, Oslany 8
009. 007 Jozef Jančich, Partizánske 5
010. 009 Milan Kuzma, Partizánske 5
011. 022 Ivan Kopál, Partizánske 5
012. 042 Anton Hamada, Partizánske 5
013. 043 Pavol Kasala, Skačany 5
014. 046 Ján Bezák, Partizánske 5
015. 058 Rudolf Trčo, Partizánske 5
016. 060 Jakub Kližan, Skačany 5
017. 062 Martina Gahérová, Skačany 5
018. 076 Ivan Kopúnik, Partizánske 5
019. 080 Jozef Mesiarik, Brodzany 5
020. 081 Stanislav Kluka, Brodzany 5
021. 086 Jozef Ondruška, Partizánske 5
022. 092 Milan Miške, Partizánske 5
023. 093 Peter Jakubička, Veľké Bielice 5
024. 094 Stanislav Hulla st., Partizánske 5
025. 108 Ivan Grman, Partizánske 5
026. 121 Jozef Puterka, Bánovce n/B. 5
027. 130 Branislav Šipka, Bánovce n/B. 5
028. 143 Jozef Kutiš, Bánovce n/B. 5
029. 151 Branislav Duchovič, Partizánske 5
030. 001 Peter Letavay, Partizánske 2
031. 003 Mikuláš Majtényi, Partizánske 2
032. 004 Michal Majtényi, Partizánske 2
033. 005 Jozef Hlaváč, Partizánske 2
034. 006 Soňa Jančichová, Partizánske 2
035. 008 Miroslav Jančich, Partizánske 2
036. 016 Ján Pavlišin, Nadlice 2
037. 017 Eduard Letavay, Partizánske 2
038. 019 Juraj Španko, Nedanovce 2
039. 021 Milan Kopál, Partizánske 2
040. 024 Marián Cvešper, Skačany 2
041. 025 Roman Kopál, Dolné Vestenice 2
042. 026 Dušan Hubinský, Partizánske 2
043. 030 Lukáš Bezák, Partizánske 2
044. 036 Jozef Hruška, Partizánske 2
045. 037 Ladislav Beňačka, Partizánske 2
046. 040 Viliam Šútora, Partizánske 2
047. 041 Norbert Franc, Partizánske 2
048. 048 Marta Majtényiová, Partizánske 2
049. 049 Milan Majtényi, Partizánske 2
050. 052 Dušan Savara, Partizánske 2
051. 053 Jozef Omelka, Partizánske 2
052. 054 Michal Omelka, Partizánske 2
053. 056 Milan Dian, Partizánske 2
054. 064 Peter Minárik, Partizánske 2

055. 065 Martin Vaňo, Chynorany 2
056. 066 Marián Vlasák, Partizánske 2
057. 069 Marcel Ďuriš, Veľké Kršteňany 2
058. 071 Martin Jančich, Brodzany 2
059. 073 Vladimír Galbo st., Veľké Bielice 2
060. 079 Miloš Jankeje, Návojovce 2
061. 083 Anton Petrík, Návojovce 2
062. 085 Tibor Olach, Veľké Bielice 2
063. 087 Dušan Priecel, Partizánske 2
064. 088 Jozef Plavý, Žabokreky n/N. 2
065. 096 Jaroslav Vlčko st., Veľké Uherce 2
066. 097 Štefan Pauko, Veľké Uherce 2
067. 098 Ľuboš Pauko, Veľké Uherce 2
068. 100 Ondrej Ludvig, Veľké Uherce 2
069. 101 Karol Bobok, Kolačno 2
070. 105 Jozef Beliansky st., Kolačno 2
071. 109 Miroslav Kňaze, Partizánske 2
072. 111 Stanislav Hulla st., Partizánske 2
073. 113 Michal Hulla, Partizánske 2
074. 124 Peter Peťovský, Bánovce n/B. 2
075. 126 Jozef Čukan, Biskupice 2
076. 129 Ján Danko, Dolné Naštice 2
077. 138 Ivan Bezák, Ostratice 2
078. 147 Ján Križan, Bánovce n/B. 2
079. 148 Milan Kráľ, Bánovce n/B. 2
080. 149 Róbert Janus, Partizánske 2
081. 150 Július Jančovič, Krušovce 2
082. 156 Milan Ďatelinka, Nadlice 2
083. 002 Miriam Čavojová, Partizánske -1
084. 010 František Gregor, Partizánske -1
085. 011 František Klučiar, Partizánske -1
086. 012 Rudolf Tomáš, Partizánske -1
087. 015 Maroš Janček, Partizánske -1
088. 020 Anton Kováč, Partizánske -1
089. 023 Ivan Martiška, Partizánske -1
090. 028 Mária Savarová, Partizánske -1
091. 032 Miroslav Calpaš, Partizánske -1
092. 034 Vojtech Turček, Krásno -1
093. 035 Miloš Badinský, Partizánske -1
094. 039 Jozef Fábry, Partizánske -1
095. 045 Marián Franc, Horná Ves -1
096. 047 Patrick Tisovský, Žabokreky n/N. -1
097. 055 Július Kováčik, Partizánske -1
098. 057 Ján Dermek st., Partizánske -1
099. 059 Štefan Tamajka, Kolačno -1
100. 063 Jozef Rybanský, Skačany -1
101. 067 Ondrej Paľák, Žabokreky n/N. -1
102. 068 Božena Ďurišová, Veľké Kršteňany -1
103. 070 Štefan Bilas, Partizánske -1
104. 072 Tomáš Janček, Partizánske -1
105. 074 Vladimír Galbo ml., Partizánske -1
106. 077 Tomáš Čangel, Malé Uherce -1
107. 078 Jozef Horniak, Partizánske -1
108. 082 Marián Kollár, Partizánske -1
109. 089 Anton Kajaba, Partizánske -1
110. 090 Jozef Gerši, Brodzany -1

111. 104 Ján Kysel st., Partizánske -1
112. 106 Anton Eliaš, Malé Uherce -1
113. 112 Martin Jakubík, Partizánske -1
114. 114 Viliam Hačko, Brodzany -1
115. 118 Vladimír Bátora, Bánovce n/B. -1
116. 119 Jaroslav Podolák, Bánovce n/B. -1
117. 122 Milan Škultéty, Bánovce n/B. -1
118. 127 Jozef Krištof, Bánovce n/B. -1
119. 128 Dušan Hudec, Biskupice -1
120. 135 Miroslav Paulen, Brezolupy -1
121. 136 Peter Ondríšek, Uhrovec -1
122. 137 Miroslav Vondra, Bánovce n/B. -1
123. 140 Jozef Kutiš, Bánovce n/B. -1
124. 141 Ivan Masaryk, Bánovce n/B. -1
125. 145 Marián Varhaník, Bánovce n/B. -1
126. 152 Pavol Majerčík, Partizánske -1
127. 153 Milan Hačko, Brodzany -1
128. 155 Peter Pavlíček, Ješkova Ves -1
129. 027 Štefan Savara, Partizánske -4
130. 029 Renáta Kováčová, Partizánske -4
131. 031 Jozef Minárik, Partizánske -4
132. 038 Ján Mošať, Partizánske -4
133. 044 Vladimír Ďuriš, Skačany -4
134. 050 Jozef Bezák, Partizánske -4
135. 075 Peter Bezák, Žabokreky n/N. -4
136. 084 Anton Ďuriš, Skačany -4
137. 091 Jozef Vlčko, Partizánske -4
138. 095 Juraj Jankula, Partizánske -4
139. 099 Juraj Vlčko, Veľké Uherce -4
140. 110 Pavol Drábek st., Partizánske -4
141. 115 Ľudovít Hačko, Brodzany -4
142. 117 Ján Gieci, Bánovce n/B. -4
143. 120 Tomáš Podolák, Bánovce n/B. -4
144. 123 Igor Antala, Dolné Naštice -4
145. 125 Ján Sany, Bánovce n/B. -4
146. 132 Andrej Bitarovský, Pravotice -4
147. 133 Marek Gális, Bánovce n/B. -4
148. 134 Jozef Borcha st., Bánovce n/B. -4
149. 139 Miroslav Štefánik, Bánovce n/B. -4
150. 144 Milan Pavle, Bánovce n/B. -4
151. 146 Pavol Podoba, Bánovce n/B. -4
152. 033 Peter Vanko, Partizánske -7
153. 051 Dušan Buchel, Uhrovec -7
154. 061 Adam Mekýš, Skačany -7
155. 102 Ľuboš Preťo, Kolačno -7
156. 131 David Jandák, Malá Hradná -7

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

O ČO SA HRÁ

1. cena: ŠEK V HODNOTE 165 € (veno-

valo Poľnohospodárske družstvo podiel-

nikov PDP Veľké Uherce – rastlinná, živo-

číšna výroba, pekárenska činosť, výroba 

strojov a zariadení pre všeobecné účely, 

výroba obrábacích strojov, spracovanie 

poľnohospodárskych produktov, www.

pdpvu.sk). 

2. ŠEK V HODNOTE 90 € (venovala fi rma 

STAVIVÁ Mališka, kompletný stavebný ma-

teriál, fasádne štúdio a moderné kúpeľňo-

vé štúdio, Šimonovianska 1763/102, 958 

03 Partizánske, mob. č.: 0905 841 840, 0901 

776 858, 0905 426 503, www.maliska.sk).

3. ŠEK V HODNOTE 70 € (venovala pre-

dajňa KOVOMAX BM s.r.o., hutný mate-

riál, železiarstvo, spojovací materiál, Šimo-

novianska 34/90, 958 03 Partizánske, tel.: 

038/7494499, www.kovomax.sk).

4. ŠEK V HODNOTE 55 € (venovala fi rma 

Ladický s.r.o., Uherecká cesta 347/2A, 958 

03 Malé Uherce, mob. č.: 0903 130 531, 

www.ladicky.sk).

5. ŠEK V HODNOTE 50 € (venoval pneu-

servis MIKONA, Nemocničná 1569, Parti-

zánske – futbalový štadión ŠK Slovan Ši-

monovany, mob.č.: 0905 329116, www.

mikona.sk).  

6. ŠEK V HODNOTE 40 € (venovala fi rma 

BELMONTKLIMA s.r.o., Škultétyho 184 /14 

P.O.BOX 60, 958 01 Partizánske, dodávka a 

montáž vzduchotechnických a klimatizač-

ných zariadení, tel.: 038/542 33 77, www.

belmontklima.sk). 

7. ŠEK V HODNOTE 30 € (venovala pre-

dajňa KOVOMAX BM s.r.o., hutný mate-

riál, železiarstvo, spojovací materiál, Šimo-

novianska 34/90, 958 03 Partizánske, tel.: 

038/7494499, www.kovomax.sk).

SPÔSOB DORUČENIA TIKETOV

Vyplnené tikety môžete poslať pros-

tredníctvom poštovej služby, či už prile-

pené na korešpondenčnom lístku, alebo v 

obálke. Ďalším variantom, ktorý vám po-

núkame, sú zberné miesta vami vyplne-

ných tiketov:

SCHRÁNKA TEMPA v priemyselnom areáli 

v Partizánskom,

SCHRÁNKA TEMPA, umiestnená na výško-

vej budove na Nám. SNP v Partizánskom, 

kde sídli naša redakcia,

NOVINOVÝ STÁNOK na sídlisku Šípok v 

Partizánskom (oproti supermarketu CBA),

SOŇA - poštový novinový stánok vo Veľ-

kých Uherciach (centrum),

NOVINOVÝ STÁNOK MONIKA (pešia zóna), 

Záfortňa 19, Bánovce nad Bebravou.

Termín pre doručenie tiketov 

či už poštou, priamo do redak-

cie alebo na zberné miesta, je 

vždy piatok do 11. h.

�

SPRÁVNE TIPY 1. KOLA: 1. Bánovce n/B. – Ko-
márno 2 (0:1), 2. Horné Obdokovce – Šimonova-
ny 0 (0:0), 3. Dolné Naštice – Skačany 2 (1:2 ), 4. 
Miezgovce – Dvorec 0 (2:2), 5. Návojovce – Klá-
tova Nová Ves 0 (2:2), 6. Malé Bielice – Žabokreky 
n/N. 2 (1:2), 7. Šišov – Pečeňany 1 (3:1).   

PRAVIDLÁ HRY

Úlohou tipujúcich je určiť tip v každom zo siedmich vybratých majstrovských futbalových zápasov klasickou formou – v prípade víťazstva do-

mácich vpísať do kolónky číslo 1, remíza znamená 0 a víťazstvo hostí 2. Za každý jeden správny tip budú tipujúcemu pripočítané 2 body, za kaž-

dý nesprávny tip sa naopak odráta 1 bod. Ak sa stretnutie z akýchkoľvek dôvodov neodohrá, alebo nedohrá, bude anulované, bez pripočítania, 

resp. odčítania bodov. V prípade dodatočného kontumovania tipovaného odohratého stretnutia, berieme za správny tip pôvodne dosiahnutý 

výsledok na hracej ploche. Upozorňujeme súťažiacich, že musia vyplniť tipy na všetky nami ponúknuté stretnutia v danom kole, v opačnom prí-

pade za každý nevyplnený tip na zápas sa im odráta 1 bod. Platný bude vždy prvý doručený tiket od konkrétneho tipujúceho, aj z tohto hľadiska 

žiadame o presné vyplnenie osobných údajov súťažiaceho – celé meno, priezvisko (v prípade zhody u rodinných príslušníkov aj konkretizáciu 

mladší a starší) a po zaradení do súťaže aj identifi kačný kód(!), ktorý bude každému tipujúcemu špeciálne pridelený po jeho prvom 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 13 súťažných kôl, bodové výsledky z jednotlivých kôl sa budú sčítavať a zakaždým, po konkrétnom kole, budeme uverejňo-

vať priebežné poradie tipujúcich. Samozrejme, zvíťazí a hlavnú cenu získa tipujúci s najvyšším počtom bodov, tipujúci umiestnení na ďalších 

miestach budú odmenení podľa počtu cien. V prípade rovnosti bodov u viacerých tipujúcich budú pre lepšie postavenie v tabuľke smerodajné 

– 1. vyšší počet tipovaných kôl, 2. vyššia úspešnosť v poslednom, resp. v predposlednom kole...

V sobotu 24. augusta sa stretnutiami úvod-

ného kola začne nový súťažný ročník 

2013/2014. Na gremiálke ligy, ktorá sa kona-

la uplynulý piatok v bowlingovej herni Dukas 

v Partizánskom, sa s napätím očakávalo, kto 

z klubov sa prihlási do novej sezóny. A nová 

súťaž s desiatimi družstvami sa nezaobíde 

bez zmien. Liga sa začne bez dvoch domá-

cich tímov – 1. FC CIGÁNKA a družstva s naj-

vyšším vekovým priemerom OLD BOYS, kto-

ré v predošlej sezóne obsadilo druhú prieč-

ku. Naopak, nováčikmi sú dva celky z Dol-

ných Vesteníc – FC KUVAJT a ALKÁČI. Do 

súbojov o body opäť vstúpi aj domáce druž-

stvo LUHY, ktoré nedokončilo základnú časť 

poslednej sezóny. Triumf obhajujú BELASÍ. 

I. LIGA
��PROGRAM 1. KOLA – 24.8. o 9.00 h: 1. FC 

Pažiť SG – EXTROWER Partizánske, o 10.00 

h: LUHY Partizánske – MADERA Partizánske, 

o 11.00 h: ELÁN Partizánske – ALKÁČI Dolné 

Vestenice, o 12.00 h: FC KUVAJT Dolné Veste-

nice – BELASÍ Partizánske, služba – ORLI Par-

tizánske, DYNAMO Partizánske – voľno. mp

MALÝ FUTBAL V PARTIZÁNSKOM

Budúci víkend sa rozbehne aj súťaž ne-

registrovaných hráčov AHL – FENDEK 

CUP, v ktorej si to o prvenstvo rozdá 

osemnásť kolektívov, čo je o šesť viac 

ako vlani. Družstvá budú opäť rozdele-

né do dvoch skupín – ZÁPAD: Žabokre-

ky n/N. B, WARRIORS Topoľčany, Slovan 

Nitrianske Sučany, SHARKS Topoľča-

ny, AQUAPOL Prievidza, HOKO Horná 

Nitra, TORPÉDO Partizánske, RANGERS 

Topoľčany a SRŠNI Rudno a VÝCHOD: 

RUPAS Prievidza, TPS Topoľčany, Nad-

lice, TOHC Topoľčany, Dolné Vestenice, 

Bystričany, TOMCATS Prievidza, TOR-

NÁDO Partizánske a Žabokreky n/N. C. 

Prvenstvo z uplynulého ročníka FEN-

DEK CUPu obhajuje topoľčiansky WAR-

RIORS.

I. LIGA 

� VÝSLEDKY 2. KOLA: LETCI Ludanice – 

ICE BOYS Prievidza 6:4 (1:1, 3:2, 2:1), 

10. a 22. A. Sporina, 18. a 45. P. Škorec, 19. 

a 44. M. Guniš – 14. a 20. S. Harceg, 30. M. 

Kytka, 42. M. Sidor. THT Topoľčany – IL 

TIGRO Bánovce n/B. 8:1 (3:1, 0:0, 5:0), 

3. P. Hain, 4. V. Geci, 8. A. Božik, 33. a 34. 

P. Paluš, 34. P. Lepey, 41. P. Višňovský, 43. 

N. Matejka – 4. J. Grena. MOHICANS To-

poľčany – voľno. 

TABUĽKA
1. MOHICANS Topoľčany 1  1  0 0 7:3 3

2. THT Topoľčany                    2   1  0   1    11:8     3

3. ICE BOYS Prievidza            2   1  0   1      9:6     3

4. LETCI Ludanice                   1   1  0   0      6:4     3

5. IL TIGRO Bánovce n/B.      2   0  0   2     1:13   0

� PROGRAM – 23.8. o 20. h: MOHICANS 

Topoľčany – LETCI Ludanice, 24.8. o 18.30 

h: ICE BOYS Prievidza – THT Topoľčany.

II. LIGA

� VÝSLEDKY 2. KOLA: RAPTORS Parti-

zánske – LOKOMOTÍV Partizánske 5:0 

kont. (LOKOMOTÍV nemal dostatočný po-

čet hráčov). BAŤOVKA Partizánske – DRI-

VERS Partizánske 3:10 (1:4, 1:2, 0:4), 1. a 

20. I. Košík, 14. P. Košela – 6. Martin Buček, 

6. P. Buček, 9. M. Beňuška, 13. a 45. P. Lu-

káč, 18. D. Betták, 28. a 35. M. Adamik, 35. 

Ľ. Michník, 36. L. Lorenc. BLUE DEVILS Ža-

bokreky n/N. – ECS Partizánske 7:2 (2:0, 

0:1, 5:1), 9. a 36. B. Kútny, 11. M. Habánik, 

33. I. Chrenko, 35. P. Habánik, 38. a 44. J. Lu-

tonský – 19. a 45. Igor Valach. HTTB Tovar-

níky  – SCORPIONS Topoľčany – odlože-

né na 25.8.. EXIT Bánovce n/B. – voľno. 

� PREDOHRÁVKA 3. KOLA: DRIVERS Parti-

zánske – SCORPIONS Topoľčany 9:0 (4:0, 

1:0, 4:0), 2. M. Beňuška, 4. a 13. P. Buček, 9. 

a 39. L. Lorenc, 30. M. Súlovský, 38. Martin 

Buček, 44. M. Adamik, 45. Ľ. Michník.

 TABUĽKA 
1. DRIVERS Partizánske         2  2   0  0    19:3     6

2. RAPTORS Partizánske       2   2  0   0    12:2     6

3. Žabokreky n/N.                   2  2  0   0      16:10   6

4. ECS Partizánske                2   1  0   1      8:8     3

5. BAŤOVKA Partizánske      2   1  0   1   13:14    3

6. EXIT Bánovce n/B.             1  0  0   1      2:7     0

7. HTTB Tovarníky                  1   0  0   1      1:6     0

8.  LOKOMOTÍV Partizánske  2 0  0   2      8:14   0

9. SCORPIONS Topoľčany        2   0  0   2     4:19   0

� PROGRAM – 24.8. o 11. h:  , o 17. h: Ža-

bokreky n/N. – EXIT Bánovce n/B., o 20. h: 

HTTB Tovarníky – LOKOMOTÍV Partizánske, 

25.8. o 18.30 h: HTTB Tovarníky  – SCOR-

PIONS Topoľčany, o 20. h: BAŤOVKA Parti-

zánske – ECS Partizánske. 

AHL FENDEK CUP 

� PROGRAM – 24.8. o 11. h: RUPAS Prievi-

dza – TOMCATS Prievidza, o 12.30 h: Ran-

gers Topoľčany – Rudno, o 14. h: TPS To-

poľčany – Bystričany, o 15.30 h: Tornádo 

Partizánske – Žabokreky n/N. C, 25.8. o 

14. h: TOHC Topoľčany – Dolné Vestenice, 

15.30 h: SHARKS Topoľčany – HOKO Horná 

Nitra, o 17. h: WARRIORS Topoľčany – TOR-

PÉDO Partizánske. (mp, ma)
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IV. LIGA SEVEROZÁPAD

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

MAJSTROVSTVO REGIÓNU ZÁPAD

 MAJSTROVSTVO OBLASTI PRIEVIDZA

FUTBALOVÉ  SÚŤAŽE  DOSPELÝCH

Š P O R T

V. LIGA SEVER

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

� ŠTK berie na vedomie splnenie podmienok 
FK Nadlice z ÚS ŠTK č.1 a navrhuje DK uvoľniť 
klubu činnosť.
� Zmeny MFS – II. trieda MO PE muži – 2. kolo 
Partizánske B-Brodzany – Kolačno 25.8. 2013  
o 17.30 h, 4. kolo Partizánske B-Brodzany – 
Veľké Kršteňany 8.9. 2013 o 17. h, 6. kolo Par-
tizánske B-Brodzany – Radobica 22.9. 2013 o 
16.30 h, 8. kolo Partizánske B-Brodzany – Ža-
bokreky n/N. 6.10. 2013 o 16. h, 10. kolo Parti-
zánske B-Brodzany – Klátova Nová Ves 20.10. 
2013 o 15. h..

KOMISIA MLÁDEŽE
KM na pracovnom stretnutí so zástupcami futbalo-
vých klubov – vedúcich  družstiev a trénerov príp-
raviek rozdelila družstvá do skupín a po vzájomnej 
dohode aj určila aj spôsob odohratia zápasov (tur-
naje alebo súťaž). Adresár funkcionárov FK zodpo-
vedných za družstvá prípravky v súťažnom ročníku  
2013/2014: Bojnice – prezident: Tomáš Luptovský 
0910259413, zodpovedný za prípravku: Martin Koč-
ner 0905100182, Bošany – prezident: Pavol Janek 
0908926286, prípravka: Ivan Valko 0915721187, 
Brodzany – prezident: Anton Zima 0907780752, 
prípravka: A. Zima 0911104321, Bystričany – pre-
zident: Marián Radosa 0908756952, prípravka: p. 
Barta 0903700417, Valaská Belá – prezident: Ma-
rek Nemček, prípravka: Roman Jurík 0905262751, 
Diviacka N. Ves – prezident a zodpovedný za príp-
ravku: Róbert Žember 0917451742, Horná Nitra 
– prezident: Róbert Šúnik 0905327283, prípravka: 
Ivan Belák 0917108911, Chrenovec–Brusno – pre-
zident: Ľuboš Šalátek 0918777042, prípravka: Bla-
žej Ľahký 0903066990, Chynorany – prezident: 
Jozef  Pilát 0907756015, prípravka: p. Andrejkovič 
0902982101, Kanianka – prezident: Richard Mar-
ko 0918683217, Martin Pipíška 0908159971, Kláto-
va Nová Ves – prezident: Ján Španko 0905624204, 
prípravka: p. Randziak 0918887255, Malinová 
– prezident a prípravka: Juraj Stiffel 0904945810, 
Malá Hradná – prezident: Pavol Petrík 0904476231, 
prípravka: Anton Lobotka 0903275616, Nedanov-
ce – prezident: Roman Oravec 0905719303, príp-
ravka: p. Peciar 0907201211, Nitrianske Pravno 
– prezident: Marek Oller 0918335972, príprav-
ka: p. Fazekaš 0908405461, Nitrianske Rudno 
– prezident: Milan Kútny 0907087322, prípravka: 
Ivan Kováčik 0908584664, Opatovce n/N. – pre-
zident: Radovan Petreje 0903521621, prípravka: 
Dagmar Šimurková 0905954996, Róbert Šimurka 
0910673075, Oslany – prezident: Jozef Pinďura 
0915973404, prípravka: Juraj Kuric 0907964837, 
Sebedražie – prezident: Igor Čertík 0915893100, 
prípravka: Jozef Baran 0908550514, Rybany – pre-
zident: Jozef Maťavka 0907146169, prípravka: p. 
Šimko 0903958392, Malá Čausa – prezident: Sta-
nislav Čampiš 0915180228, prípravka: Jozef  Ren-
dek 0908517148, Miezgovce – prezident: Juraj 
Trgyňa 0902257476, Tužina – prezident: Miroslav 
Dzina 0902344854, prípravka: Radoslav Vranko 
0902307559.

SEKRETÁR
� Upozorňuje nasledovné FK, že nemajú uhra-
denú faktúru za mesiac júl v ISSF systéme: Ha-
láčovce-Otrhánky, Ráztočno, Veľké Bielice, 
Nedašovce, Brezolupy, Zlatníky, Šišov, Pod-
lužany, Horná Ves, Klátova Nová Ves, Malé 
Bielice, Veľká Čausa a Ostratice. Prevod musí 
byť zrealizovaný najneskôr do 19.8. 2013. V prí-
pade, že prevod nebude zrealizovaný do urče-
ného termínu, FK sa stávajú neplatičom a majú 
zastavenú činnosť. 
� Pokyny k elektronickému zápisu. Klubový – tí-
mový manažér FK pripraví nomináciu na stret-
nutie v ISSF minimálne 45 minút pred stretnu-
tím. Najneskôr 30 minút pred stretnutím musí 
byť do šatne rozhodcu dodaný vytlačený papie-
rový zápis (registračné číslo je číslo hráča v ISSF 
nie rodné číslo). Následne rozhodca vykoná kon-

trolu zápisu a uzavrie zápasovú nomináciu v zá-
pise ISSF, ak sú vytvorené podmienky na vytvo-
renia elektronického zápisu a nechá si podpísať  
papierový zápis.
��Tajomníci komisií OblFZ Prievidza v ISSF sys-
téme: ŠTK – Miroslav Žiak, DK – Pavol Košík a KR 
– Branislav Hancko.
� Sekretár žiada funkcionárov FK, aby svoje po-
žiadavky (zmeny ÚHČ, zmena R, prejedanie 4 x 
ŽK, ČK, zmena trestu), robili v ISSF systéme cez 
svojich manažérov v podaniach na komisiu. Je 
potrebné uvádzať správnu komisiu. 

DELEGAČNÝ LIST Č.4
DOSPELÍ
� MO PRIEVIDZA – 4. KOLO – 24.8. o 17. h: Ne-
danovce – Dežerice (Ficel, Zaťko, Macho – Pas-
tierik), Diviacka N. Ves – Opatovce n/N. (Kluka, 
Bebjak, Feranec – Kostolányi), 25.8. o 11. h: Veľ-
ké Bielice – Veľký Klíž (Michale, Vážny, I. Mokrý 
– Zábojník), o 17. h: Chynorany – Sebedražie 
(Deraj, Pánis, Kohút – Černo), Skačany – Nit-
rianske Rudno (Adamkovič, Bereš, Malík – Hu-
dák), Malinová – Dolné Naštice (D, Mikši, Ševčík 
– D), Uhrovec – Pravenec (D, J. Drábik, Mikoláš 
– D), Ráztočno – Rudnianska Lehota (Poliak, 
Pisár, Gajarský – Balco).  
� I. TRIEDA MO Bn/B a PE – 4. KOLO – 24.8. o 17. 
h: Pravotice – Horná Ves (Pánis, Poliaček, Šam-
ko ml. – Bezák), 25.8. o 11. h: Zlatníky – Livin-
ské Opatovce (Bolfa, Antala, Cvešper – Zelenák), 
Haláčovce-Otrhánky – Rybany (Kluka, Koči, 
Duhina – Černo), o 17. h: Dvorec – Brezolupy 
(D, Feranec, Jančich – D), Nadlice – Miezgovce 
(D, Duhina, Koči – D), Malá Hradná – Biskupice 
(Grznár, Kluka, Híreš – D), Krásna Ves – Ostrati-
ce (Valach, M. Bulík, D – Kozinka).  
� II. TRIEDA MO PE – 2. KOLO – 25.8. o 17. h: 
Partizánske B-Brodzany – Kolačno (J. Majzlan, 
Lipták, v Brodzanoch), Veľké Kršteňany – Hra-
dište (B. Čulaga, K. Boško), Krásno – Radobi-
ca (Antala, Cvešper), Žabokreky nad Nitrou – 
Malé Uherce (Poliaček, Janega), Klátova Nová 
Ves – Malé Bielice (Bebjak, Švecová), Malé Krš-
teňany – Návojovce (Zaťko, Macho).
� II. TRIEDA MO BN/B – 2. KOLO – 24.8. o 17. h: 
Žitná-Radiša – Šišov (M. Bulík, Valach), 25.8. o 
11. h: Ruskovce – Nedašovce (Bereš, Adamko-
vič), Horné Naštice – Prusy (Mikoláš, J. Drábik), 
o 17. h: Veľké Hoste – Kšinná (Mokran), Peče-
ňany – Podlužany (Bolfa), Veľké Držkovce – 
Dežerice B (Horeháj).  

DORAST
� MO PRIEVIDZA – 4. KOLO – 24.8. o 14. h: Veľ-
ké Bielice – Veľký Klíž (Preťo, Jančich), o 17. h: 
Klátova Nová Ves – Kamenec p/Vt. (J. Drábik, 
Koči), Veľké Uherce – Opatovce n/N. (Jančich, 
Preťo), 25.8. o 14.30 h: Čereňany – Sebedra-
žie (Staňo, Severová), Skačany – Nitrianske 
Pravno (Bereš, Malík), Valaská Belá – Prave-
nec (Šamko ml., Preťo), Ráztočno – Lazany (Pi-
sár, Gajarský).
� I. TRIEDA MO Bn/B a PE – 2. KOLO – 24.8. o 
13. h: Zlatníky – Dolné Naštice (Valach, M. Bu-
lík), 24.8. o 17. h: Livinské Opatovce – Bisku-
pice (Duhina, Duhinová), Dvorec – Podlužany 
(Adamkovič, Bereš), 25.8. o 14.30 h: Uhrovec 
– Krásna Ves (Mikoláš, J. Drábik).

STARŠÍ ŽIACI
� III. TRIEDA MO PE – 1. KOLO – 24.8. o 10. h: 
Partizánske B – Chynorany (Janega), o 11.30 
h: Skačany – Veľký Klíž (Grznár), Veľké Bielice 
– Šimonovany (Jančich), Žabokreky nad Nit-
rou – Bošany (Feranec), Nedanovce – Horná 
Ves (Duhina), o 14.30 h: Veľké Uherce – Kláto-
va Nová Ves (Janega). 
� III. TRIEDA MO Bn/B – 1. KOLO – 24.8. o 11. 
h: Zlatníky – Podlužany (M. Bulík), o 11.30 h: 
Krásna Ves – Dolné Naštice (Malík), Ostrati-
ce – Biskupice (Horeháj), Uhrovec – Rybany 
(Cvešper), o 13. h: Haláčovce-Otrhánky – Bre-
zolupy (Híreš).

BÁNOVCE N/B. – KOMÁRNO 0:1 (0:0)
Domáci Spartak túžil po dvoch prehrách konečne bodovať naplno. Domáci vstúpili do zápasu 
náporom, no prvú šancu si vypracovali až v 30. minúte, avšak Matiaš tutovku nepremenil. V dru-
hom polčase mala hra vyrovnaný priebeh. O osude stretnutia sa rozhodlo v 51. min, keď veľkú 
chybu domáceho brankára Krsmanoviča potrestal Podlucký, ktorý skóroval do prázdnej bránky. 
Po inkasovanom góle  prevzali opraty zápasu domáci, ale až do konca stretnutia si nedokázali 
vypracovať žiadnu gólovú príležitosť. Vo vyrovnanom zápase tak domáci utrpeli smolnú prehru. 
Bánovčania sú síce po troch kolách stále bez bodu, no zbrane neskladajú. V klube očakávajú, že 
noví hráči sa zohrajú a následne by sa mali dostaviť aj lepšie výsledky. 
� GÓL: 51. Podlucký. � ŽK: Škultéty, Bodocký – Podlucký. � ROZHODOVALI: Košťál – Jan-
čok a Vajíček – 200 divákov. � SPARTAK: D. Krsmanovič – R. Halás, D. Sedláčik, R. Škultéty, 
R. Doknič, J. Poštrk, M. Matiaš (89. R. Zaťko), M. Popovič, R. Kefilwe, M. Bodocký, P. Baláž 
(77. J. Filo), tréner: A. Čukan. � KFC: Kostoláni – Rapčan, M. Szabó, M. Podlucký, Z. Németh, 
Nagy, Szórád, Gonzáles, Csonka (46. Szegedi), Bottyán (76. P. Németh), Kóša (46. Kökény-
esi), tréner: I. Gyurenka. mk

� ZOSTÁVAJÚCE VÝSLEDKY 3. KOLA: Jaslov-

ské Bohunice – Horná Nitra 1:3 (0:0), 90. 

P. Krajčovič – 51., 53. a 84. D. Belanec. Veľký 

Meder – Palárikovo 3:0 (2:0), 2. Ferenczi, 42. 

Tuschel, 79. Dömötör. Domaniža – Gabčíko-

vo 0:2 (0:0), 54. Szöllös, 57. Bognár. Veľké 

Ludince – Lednicke Rovne 0:0. Galanta – 

FC Nitra juniori 1:1 (1:1), 20. Vígh – 43. Čery. 

Beluša – Neded 1:2 (1:1), 16. Peter Vavrík – 

22. A. Filip, 84. Kunovský. Trenčianske Stan-

kovce – Topoľníky 0:1 (0:1), 13. Halaji.

� PROGRAM 4. KOLA – 24.8. o 17. h: Ko-

márno – Veľký Meder, Horná Nitra – Beluša, 

o 20. h: Gabčíkovo – Palárikovo, 25.8. o 17. 

h: Topoľníky – Spartak Bánovce n/B. (Z. Fe-

hér, Paulovič, Vajíček – Kysel), FC Nitra juniori 

– Jaslovské Bohunice, Neded – Trenčianske 

Stankovce, Lednicke Rovne – Galanta, Do-
maniža – Veľké Ludince.    

1. Neded                 3 3 0 0   9:1    9 (+6)

2. Komárno             3 3 0 0   7:1    9 (+6)

3. Veľké Ludince    3 2 1 0   9:3    7 (+1)

4. Gabčíkovo          3 2 1 0   8:4    7 (+4)

5. Topoľníky            3 2 1 0   5:2    7 (+4)

6. Horná Nitra           3 2 0 1 10:4    6 (+3)

7. Veľký Meder       3 2 0 1   6:4    6 (+3)

8. Domaniža            3 1 1 1   3:3    4 (-2)

9. Lednicke Rovne  3 0 3 0   3:3    3 (-3)

10. Palárikovo         3 1 0 2   3:4    3 (0)

11. Trenč. Stankovce 3 1 0 2   1:4    3 (-3)

12. Jaslovské Bohunice 3 0 1 2   3:8    1 (-5)

13. FC Nitra juniori 3 0 1 2   3:9    1 (-2)

14. Galanta               3 0 1 2   1:11  1 (-5)

15. Beluša                     3 0 0 3   2:7    0 (-6)

16. Bánovce n/B. 3 0 0 3   0:5    0 (-6)

ČASTKOVCE – PARTIZÁNSKE 3:0 (0:0) 
V 5. min Slivka s Nižňanským zahrali nakrátko roh, druhý menovaný centrom posadil loptu na 
hlavu Norockého, ktorý z päťky mieril vedľa domácej bránky. O štyri minúty na druhej strane 
Šupkov center našiel v pokutovom území Ščepka, ktorý v páde z piatich metrov rovnako nena-
mieril presne. Potom dvakrát prehovoril Petreje. Najskôr sa v 38. min uvoľnil na hranici veľkého 
vápna, no zoči-voči vybehnuvšiemu Korčekovi namieril len do nôh domáceho brankára. O päť 
minút si Petreje nabehol na Nižňanského roh a hlavou poslal loptu do brvna. Po zmene strán do-
máci pridali na obrátkach a v rozpätí štvrťhodiny rozhodli o osude stretnutia. V 62. min Madro 
posunul loptu Osuskému, ktorý z hranice šestnástky nechytateľne poslal loptu do ľavého vinkľa. 
O päť minút neskôr predviedol slalom Madro a z jeho prihrávky zasúval loptu do prázdnej brán-
ky Kostelan. V 71. min mohol zdramatizovať zápas Sedláček, no po Šimončičovom rohu trafil z 
uhla ľavú tyč. V 75. min Bohunský vyrazil Osuského strelecký pokus z rohu päťky, no dobiehajúci 
Kostelan zblízka nekompromisne podčiarkol výsledok na konečných 3:0.
� GÓLY: 61. Osuský, 68. a 76. Kostelan. � ŽK: 70. Petreje. � ROZHODOVALI: Valent – Ma-
rinčák a Kollárik – 200 divákov. � OK: Korček – Hevier (46. P. Kostelan), Gono, Končitík, 
Šupka, Osuský (75. Luštík), P. Ďuriš, Vlado, Meliš, Madro, M. Ščepko (75. Ostrovský), tré-
ner: hrajúci tréner: P. Ďuriš. � TEMPO: Ľ. Bohunský ml. – J. Norocký, T. Bohuš, Ľ. Macega, J. 
Kompas, M. Petreje, S. Sedláček, R. Greguška, A. Nižňanský (67. J. Šimončič), S. Slivka (87. 
D. Buričan), M. Kučerka (59. Pavol Kollár), tréner: M. Slovák. rď

HORNÉ OBDOKOVCE – ŠIMONOVANY 0:0  
Úvodnú šancu zápasu mal v 9. min domáci Vaňo, ktorý ušiel Némovi, no Bohunský včasným 
vybehnutím zmaril jeho pokus. V 14. min pohrozili hostia, keď Bartov roh hlavou usmernil Ma-
runiak tesne vedľa pravej tyče. V 25. min pohrozili z rohu aj Obdokovce, keď Lacikovu hlavičku 
z bránkovej čiary odvrátil Švec. V 42. min musel Bohunský vytlačiť spod brvna Balážikov nebez-
pečný pokus z dvadsiatich metrov. Do druhého polčasu lepšie vstúpili hostia, keď v 48. min po 
priťuknutí Maruniaka nebezpečne pálil Sobota, no tesne minul domácu bránku. V 52. min So-
bota našiel svojím centrom v šestnástke Botku, no toho stihla domáca obrana pokryť. Domáci 
potom pribrzdili rodiaci sa tlak hostí a naoplátku dvakrát nebezpečne vystrelil Balážik. V 70. min 
ukázal svoju rýchlosť Sobota, keď prenikol až do päťky domácich, no loptu napálil len do bran-
kára. V 84. min mohol zápas rozhodnúť Maruniak po prihrávke Sobotu, no dobre zasiahol Uhlár, 
a tak sa zrodila spravodlivá remíza.
� ŽK: 38. Švec, 58. Botka. � ROZHODOVALI: Zemko – Černák a K. Birkus – 300 divákov. ��
OTJ: Uhlár – Fekete (65. T. Kováčik), Ondrka, Junás, Balážik, Bisák, Hubinský, Klena (74. Ba-
ňák), Lacika, Uhrík, D. Vaňo (70. T. Kopún), tréner: R. Jakubička. � SLOVAN: Ľ. Bohunský st. 
– M. Švec, A. Stručka, P. Kermiet, M. Sobota, L. Varga (63. A. Reichel), M. Néma, M. Barta (80. 
M. Želiska), L. Svorad, J. Bratkovič (46. P. Botka), J. Maruniak, tréner: J. Žiak st..   Peter Letavay

BOŠANY – PREČÍN 1:3 (0:3)
V prvom polčase boli hostia jednoznačne lepším mužstvom, dobre kombinovali a svojou rých-
losťou narobili bošianskej obrane problémy. V 11. min Vráblov trestný kop z dvadsiatich metrov 
Sámela zneškodnil pri pravej žrdi. Už o minútu neskôr sa Orávik uvoľnil v domácej šestnástke, ale 
pálil vedľa pravej žrde. V 15. min Mišeje obišiel dvoch hráčov, posunul loptu Minarovičovi, jeho 
strelu však Miščík zneškodnil. V 22. min chybovala bošianska obrana, k lopte sa dostal Orávik a 
zo siedmich metrov iba slabo vystrelil vedľa bránky. Vedúci gól hostí strelil v 34. min Hudek, keď 
jeho prvú strelu Sámela vyrazil, no na dorážku už nestačil. O tri minúty neskôr prešiel Hudek stre-
dom domácej obrany a zvýšil na 2:0. Aj tretí gól v 41. min padol po hrubých chybách domácej 
obrany, jeho autorom bol Orávik. Hostia začali lepšie aj druhý polčas. V 49. min Sámela zobral 
šancu Orávikovi pádom pod nohy. Potom prevzali iniciatívu Bošanci. V 58. min bol faulovaný v 
pokutovom území Mišeje a Hodál bezpečne premenil nariadený pokutový kop. O dve minúty 
Hudekova strela skončila na brvne domácej bránky. V 72. a 77. min mal Murko dve vyložené šan-
ce, ale dvakrát hlavou po rohu mieril mimo. Najväčšie príležitosti mal však v 79. a 80. min strie-
dajúci Papranec. Najskôr z piatich metrov pálil iba do rúk brankára a o malú chvíľu z desiatich 
metrov netrafil prázdnu bránku. V 87. min mal šancu aj Teplanský, ktorý po rohu hlavou poslal 
loptu iba do Miščíka. 
� GÓLY: 57. Hodál (11 m) – 32. a 36. Hudek, 40. Orávik. � ŽK: 33. Murko, 61. Kostolný, 64. 
Mišeje, 84. D. Guniš – 56. Hudek, 57. Gajdošík, 61. Vicena. � ROZHODOVALI: Kollárovič – 
Forró a Kosár – 100 divákov. � OFK: P. Sámela – Ladislav Hodál, S. Frank, J. Minarovič (77. 
L. Kalina), M. Kostolný (80. Ľ. Teplanský), S. Mikloš, I. Mišeje, M. Murko, D. Guniš, P. Lau-
ko (67. M. Papranec), I. Guniš, tréner: P. Meluš. � PARTIZÁN: Miščík – P. Masaryk, M. Vrá-
bel, Gajdošík, Vicena, Orávik, R. Michalec (89. Kaprálik), P. Kostelanský, Hybben, Hudek, 
Záhradník (90. Moravík), tréner: J. Fábry. Jozef Janík

� ZOSTÁVAJÚCE VÝSLEDKY 3. KOLA: Bor-
čice – Dolné Vestenice 3:2 (2:1), 19. Živ-
čic, 45. Kozík, 80. Plavčic – 28. J. Dvonč (11 
m), 52. M. Cagáň. Holíč – Trenčianske Tep-
lice 2:3 (1:3), 37. Ružička, 51. Ličko (11 m) 
– 4. Amčic, 39. Haško, 44. Suchý. Kanianka 
– Modranka 3:0 (3:0), 13. M. Grom, 18. P. 
Kurbel, 28. Marián Petráš. Lehota p/Vt. – 
Solčany 3:6 (0:2), 58. Križka, 82. Oršula, 88. 
P. Mišeje (11 m) – 19. a 37., 50. P. Šebo, 55. 
a 67. D. Soboňa, 73. M. Fridrich. Križovany 
– Nová Dubnica 0:0.    

1. Borčice                3 3 0 0   7:2    9 (+3)

2. Solčany              3 2 1 0 10:6    7 (+4)

3. Kanianka            3 2 0 1   7:3    6 (0)

4. Častkovce           3 2 0 1   7:3    6 (0)

5. Trenč. Teplice    3 2 0 1   6:4    6 (+3)

6. Šimonovany 3 1 1 1   4:1    4 (-2)

7. Horné Obdokovce 3 1 1 1   4:4    4 (-2)

8. Nová Dubnica    3 1 1 1   2:2    4 (+1)

9. OFK Bošany       3 1 1 1   3:4    4 (-2)

10. Partizánske 3 1 1 1   4:6    4 (+1)

11. Prečín                3 1 0 2   3:5    3 (0)

12. Lehota p/Vt.       3 1 0 2   5:9    3 (-3)

13. Modranka           3 1 0 2   3:7    3 (0)

14. Dolné Vestenice 3 1 0 2   3:7    3 (0)

15. Križovany          3 0 1 2   1:3    1 (-2)

16. Holíč                   3 0 1 2   3:6    1 (-5)

VEĽKÉ UHERCE – PODOLIE  1:1 (1:1)
Hostia mali skvelý nástup do zápasu, keď sa už v 3. min ujali vedenia. Na Hlaváčov cen-

ter zo štandardky najvyššie vyskočil Robert Hrušovský a hlavou prekonal Bohuša. Do-

máci mohli odpovedať v 23. min, kedy Belianský vysunul do úniku Kováča, no jeho 

kľučku Palkech vystihol. V 33. min však vyzrel na brankára hostí Zeleník, no pred od-

krytou bránkou hostí mu odskočila lopta. Domáci sa dočkali v 43. min, keď Šorec vni-

kol do šestnástky, Palkech ho nedovolene poslal k zemi a z nariadeného pokutového 

kopu Kováč s prehľadom vyrovnal. Po obrátke úroveň hry upadla. Obe družstvá sa sna-

žili presadiť dlhými nakopávanými loptami, no ani jedno si už vážnejšiu gólovú príle-

žitosť nevypracovalo.

� GÓLY: 43. R. Kováč (11 m) – 3. R. Hrušovský. � ŽK: Poliak – Omasta, Gúčik, Palkech. 

��  ROZHODOVALI: Toběrný – Révai a Husár – 200 divákov. � NOVÝ ŽIVOT: J. Bohuš 

– T. Hudok, J. Súlovský (77. Ľ. Valter), Š. Briatka, P. Svrček, M. Zeleník (60. P. Vrábel), M. 

Cíger, Marián Belianský, V. Poliak, R. Kováč, J. Šorec, tréner: Peter Kováč. � OŠK: Pal-

kech – R. Hrušovský, A. Ščepko, Klčo, M. Hrušovský, Ohrablo,  Červeňanský, Hlaváč, 

Omasta (87. Ivana), Križák (88. Gúčik), Augustín (89. Pyšný), tréner: P. Vojtech.    ap

� ZOSTÁVAJÚCE VÝSLEDKY 3. KOLA: Cí-

geľ – Trenčianska Turná 2:2 (1:1), 30. a 

90. V. Lučan – 22. B. Púček, 59. P. Chorvát. 

Oslany – Chocholná-Velčice 0:5 (0:1), 

46. 64. Ján Tuharský, 32. Tulpík, 75. Cin-

gel, 85. Surovský. Nitrianske Pravno – 

Horná Poruba 1:0 (0:0), 57. M. Valentín. 

Zemianske Kostoľany – Horovce 1:0 

(0:0), 64. T. Mokoš. Lazany – Ladce 0:2 

(0:2), 25. T. Koštialik, 43. E. Mrážik. Stará 

Turá – Malá Čausa 3:1 (0:1), 59. Kubica 

(11 m), 76. Denk, 85. Sládek – 14. Čam-

piš. Kamenec p/Vt. – Ilava 1:0 (0:0), 65. 

J. Šimo. 

� PROGRAM 4. KOLA – 24.8. o 17. h: Ila-

va – NŽ Veľké Uherce (Majcher, Sládek, Ka-

hún – Kučera), Cígeľ – Lazany, 25.8. o 11. 

h: Chocholná-Velčice – Kamenec p/Vt., o 

17. h: Trenčianska Turná – Horovce, Hor-

ná Poruba – Zemianske Kostoľany, Podolie 

– Nitrianske Pravno, Malá Čausa – Oslany, 

Ladce – Stará Turá.

1. Chocholná-Velčice 3 3 0 0 12:1    9 (+6)

2. Kamenec p/Vt.   3 3 0 0   5:1    9 (+3)

3. Ladce                 3 2 1 0   7:0    7 (+1)

4. Zem. Kostoľany  3 2 0 1   3:3    6 (+3)

5. Stará Turá           3 2 0 1   5:7    6 (0)

6. NŽ Veľké Uherce 3 1 2 0   4:2    5 (-1)

7. Malá Čausa         3 1 1 1   7:5    4 (+1)

8. Horovce              3 1 1 1   4:2    4 (+1)

9. Trenč. Turná      3 1 1 1   4:7    4 (+1)

10.-11. Cígeľ                 3 0 3 0   3:3    3 (-3)

     Ilava                  3 1 0 2   3:3    3 (0)

12. Nitr. Pravno       3 1 0 2   3:6    3 (-3)

13. Podolie               3 0 2 1   4:5    2 (-1)

14. Oslany                3 0 1 2   2:9    1 (-5)

15. Horná Poruba   3 0 0 3   1:6    0 (-3)

16. Lazany                3 0 0 3   2:9    0 (-6)

� VÝSLEDKY 3. KOLA: Opatovce nad Nit-

rou – Nedanovce 3:2 (2:1), 19. vlastný M. 
Štálnik, 33. R. Petreje, 90. D. Meliško – 30. M. 
Rusňák (11 m), 62. D. Krošlák, rozhodca: Váž-
ny – 100 divákov. Veľký Klíž – Sebedražie 

3:3 (2:1), 19. P. Bielich, 35. Š. Kučera, 81. M. 
Najman – 32. a 76. M. Hurtiš, 59. M. Brindza, 
rozhodca: D. Adamkovič – 100 divákov. Ráz-

točno – Chynorany 0:0, rozhodca: Šimurka 
– 250 divákov. Rudnianska Lehota – Uhro-

vec 3:2 (2:1), 6. vlastný Marián Stuparič, 45. 
Milan Cebák, 62. Miroslav Cebák – 34. (11 m) 
a 85. J. Malina, rozhodca: Divéky – 200 divá-
kov. Pravenec – Diviacka Nová Ves 4:5 (0:2), 
64. N. Jánoška, 76. P. Adamček, 84. M. Antal, 
88. R. Lalúch – 2. L. Vavro, 45. a 52. M. Uhlár, 
56. vlastný P. Bobocký, 77. T. Lupták, rozhod-
ca: Poliak – 150 divákov. Dežerice – Malinová 

2:1 (0:1), 60. a 75. S. Otočka – 7. T. Drexler, roz-
hodca: J. Feranec – 180 divákov. Dolné Našti-

ce – Skačany 1:2 (0:2), 61. S. Pavle – 30. P. Ďu-

riš, 41. L. Gahér (11 m), rozhodca: Pánis – 200 

divákov. Nitrianske Rudno – Veľké Bielice 

3:0 (1:0), 41. J. Drobec, 56. B. Bárta (11 m), 71. 

J. Kohút, rozhodca: Kališ – 150 divákov.

1. Nitr. Rudno 3 3 0 0 10:0    9 (+3)

2. Dežerice   3 2 1 0   7:4    7 (+1)

3. Nedanovce 3 2 0 1   9:4    6 (+3)

4. Diviacka N. Ves 3 2 0 1 11:9    6 (+3)

5. Dolné Naštice 3 2 0 1   5:3    6 (0)

6.-7. Skačany    3 1 2 0   7:6    5 (+2)

   Opatovce n/N. 3 1 2 0   7:6    5 (-1)

8. Ráztočno  3 1 2 0   4:3    5 (-1)

9. Uhrovec    3 1 1 1   5:5    4 (-2)

10. Veľký Klíž 3 1 1 1   8:10  4 (+1)

11. Rudn. Lehota 3 1 0 2   5:7    3 (-3)

12. Pravenec 3 1 0 2   8:13  3 (-3)

13. Malinová 3 0 1 2   5:7    1 (-2)

14. Chynorany 3 0 1 2   4:7    1 (-2)

15. Sebedražie 3 0 1 2   4:9    1 (-2)

16. Veľké Bielice 3 0 0 3   0:6    0 (-3)

BISKUPICE – HALÁČOVCE-OTRHÁNKY 7:0 (3:0)
Domácu kanonádu naštartoval v 9. min Vavro, ktorý zblízka napálil loptu do siete. Už pred-

tým mal dve sľubné šance v 4. a v 7. min Valíček, avšak netrafil priestor troch žrdí. V 12. 

min po zemi zvyšoval Valíček, v 20. min na rozdiel triedy upravil strelou po zemi z hrani-

ce šestnástky pri pravú tyč Vavro. Aktívny Valíček mohol svoj druhý gól vsietiť v 32. min, 

avšak nevyužil zaváhanie brankára. Prvá strela hostí prišla až v 36. min, Mikloš z prvej z 

dvadsiatich metrov však mieril nepresne. Brankár hostí podržal svoj tím v 41. min, kedy 

vytesnil Valíčkovu hlavičku pri ľavú tyč na roh. Hostia mohli korigovať v 43. min, Pitel spra-

va namieril tesne vedľa ľavej spojnice. Na konci prvého dejstva ešte Vavro opečiatkoval 

z hranice pokutového územia brvno. Rovnaký priebeh mal aj druhý polčas, odovzdaní a 

bezzubí hostia však inkasovali ešte štyrikrát. Predtým ešte v 67. min zaujal technický pokus 

Kozinku z diaľky, ktorý letel tesne okolo pravej spojnice. O dve minúty sa však stav menil, 

Hanko zblízka doťukol loptu do siete. Neúnavný Valíček si v 78. min spravil z obrany hostí 

slalomové bránky a z hranice šestnástky rozvlnil sieť. Čestný úspech hostí nepriniesla ani 

šanca Pitla, ktorý v 82. min namieril vedľa ľavej tyče. Šiesty klinec mohol pridať v 84. min 

Kozinka, jeho prudký pokus zblízka skončil na brvne. V 86. min však Valíček jemne tečoval 

nakopnutú loptu a bolo 6:0. Konečný rezultát stanovil o minútu Vavro, ktorý si tak skom-

pletizoval hetrik. 

� GÓLY: 9., 19. a 87. Vavro, 12., 75. a 86. Valíček, 66. Hanko. � BEZ KARIET. � ROZHO-

DOVALI: M. Mokran – P. Grznár a M. Kluka – 200 divákov. � TJ SOKOL: L. Urban – R. 

Jánošík, Martin Igaz (65. S. Gieci), J. Jánošík, M. Gieci (38. T. Slovák), J. Turoň, L. Vavro, 

T. Hanko, Ľ. Kozinka, Peter Igaz (58. R. Grunta), P. Valíček; tréner: Marián Igaz. � TJ BA-

NÍK: A. Pakanec – L. Rypák, Michal Jánošík, V. Sečanský, R. Horňáček, Milan Jánošík, J. 

Petruš, P. Mikloš (46. V. Mikuška), Ľ. Pitel, Michal Masár, J. Kyselica (56. M. Belobrad); 

tréner: M. Fodora. Robert Ďurkáč

� PROGRAM 4. KOLA – 24.8. o 17. h: Tem-
po Partizánske – Holíč (Oselský, Kvaššay, 
Černej – Očkovský), Dolné Vestenice – Nová 
Dubnica, 25.8. o 17. h: Slovan Šimonovany 

– OFK Bošany (Ševčík, Obeda, Fabian – Rosí-
pal), Solčany – Križovany, Modranka – Lehota 
p/Vt., Trenčianske Teplice – Kanianka, Prečín – 
Častkovce,  Borčice – Horné Obdokovce.

� ZOSTÁVAJÚCE VÝSLEDKY 3. KOLA: 

Rybany – Nadlice 1:1 (1:0), 5. P. Kikuš 

– 77. Miroslav Marko, rozhodca: J. Bolfa 

– 100 divákov. Krásna Ves – Zlatníky 1:0 

(1:0), 35. R. Šebeň, rozhodca: D. Adam-

kovič – 100 divákov. Ostratice – Pravoti-

ce 5:2 (3:1), 17. L. Ševčík (11 m), 20. a 79. 

M. Rybár, 25. a 60. M. Vaňo – 40. P. Škorec 

(11 m), 69. R. Marko, ČK: 40. T. Nedas (O), 

rozhodca: M. Valach – 150 divákov. Horná 

Ves – Malá Hradná 1:1 (0:1), 78. D. Koren-

čík – 30. T. Rychtárech, rozhodca: V. Miksa 

– 160 divákov. Miezgovce – Dvorec 2:2 

(1:0), 14. Maroš Šagát, 84. Milan Kráľ – 64. 

R. Zaťko, 68. P. Fekete, rozhodca: Š. Hodoš-

ko – 150 divákov. Brezolupy – Livinské 

Opatovce  4:0 (2:0), 13. a 45. P. Mačas, 56. 

M. Plášek, 60. I. Rigler, rozhodca: S. Antala 

– 120 divákov.

1. Krásna Ves         3 3 0 0 6:2 9 (+3)

2. Miezgovce          3 2 1 0 6:2 7 (+1)

3. Biskupice            3 2 0 1 8:3 6 (0)

4. Ostratice             3 2 0 1 8:4 6 (0)

5. Dvorec                3 1 1 1 8:3 4 (+1)

6. Nadlice               3 1 1 1 5:3 4 (+1)

7. Malá Hradná      3 1 1 1 4:5 4 (+1)

8. Horná Ves           3 1 1 1 4:8 4 (-2)

9. Rybany               3 1 1 1 6:10 4 (-2)

10. Brezolupy         3 1 0 2 6:5 3 (0)

11. Pravotice          3 1 0 2 5:7 3 (-3)

12. Zlatníky             3 1 0 2 3:5 3 (0)

13. Haláčovce-Otrhánky 3 1 0 2 6:10 3 (0)

14. Livinské Opatovce 3 0 0 3 3:11 0 (-3)

� VÝSLEDKY 1. KOLA: Návojovce – Kláto-
va Nová Ves 2:2 (1:2), 16. J. Országh, 50. M. 
Cvešper – 36. P. Puch, 42. T. Španko, rozhod-
ca: D. Horeháj – 80 divákov. V 81. min domáci 
brankár Martin Beňuška zneškodnil pokutový 
kop Michalovi Domčekovi. Malé Kršteňany 
– Partizánske B-Brodzany 5:1 (1:1), 44. a 74. 
A. Kováč, 50. a 81. L. Ondriš, 65. N. Straka – 35. 
vlastný R. Hartmann, rozhodca: Sliepka st. – 100 
divákov. Malé Bielice – Žabokreky nad Nitrou 
1:2 (0:2), 87. R. Mrižo – 15. A. Paľák, 44. D. Villár, 
rozhodca: Michale – 150 divákov. Malé Uher-
ce – Radobica 4:1 (1:1), 25. V. Németh, 57. M. 
Závodný, 64. Miroslav Hallo, 86. M. Turček – 18. 
Ján Repa, rozhodca: M. Bebjak – 50 divákov. 
Krásno – Veľké Kršteňany 9:3 (7:0), 13., 34. a 
40. A. Fraňo, 15., 28., 45. a 82. R. Paulus, 42. a 57. 

R. Kopčo – 49. J. Beňuška, 74. E. Ďuriš, 85. J. Sa-

gan (11 m), rozhodca: D. Horeháj – 100 divákov. 

Hradište – Kolačno 1:1 (1:0), 14. J. Vaňo – 84. 

Jozef Vlčko, rozhodca: Vážny – 100 divákov.

1. Krásno               1 1 0 0 9:3 3 (0)

2. Malé Kršteňany 1 1 0 0 5:1 3 (0)

3. Malé Uherce      1 1 0 0 4:1 3 (0)

4. Žabokreky n/N. 1 1 0 0 2:1 3 (+3)

5.-6. Návojovce          1 0 1 0 2:2 1 (-2)

    Klátova N. Ves  1 0 1 0 2:2 1 (+1)

7.-8. Hradište             1 0 1 0 1:1 1 (-2)

    Kolačno                  1 0 1 0 1:1 1 (+1)

9. Malé Bielice      1 0 0 1 1:2 0 (-3)

10. Radobica          1 0 0 1 1:4 0 (0)

11. Brodzany         1 0 0 1 1:5 0 (0)

12. Veľké Kršteňany 1 0 0 1 3:9 0 (0)

II. TRIEDA - MO PARTIZÁNSKE

� VÝSLEDKY 1. KOLA: Dežerice B – Žitná–
Radiša 5:1 (1:0), 2. M. Adamovič, 51. a 55. J. 
Predanocy, 60. Ľ. Matuška, 82. M. Pšenka – 58. 
M. Podlucký, ČK: 54. J. Mišina (Ž-R), rozhodca: 
P. Grznár – 50 divákov. Veľké Držkovce – Rus-
kovce 2:2 (0:0), 65. J. Kolárik, 90. M. Matuška 
– 52. M. Adamec, 62. L. Kutiš, rozhodca: Ľ. Ma-
lík – 100 divákov. Šišov – Pečeňany 3:1 (1:1), 
26. O. Malanik, 65. L. Hadvig, 85. S. Oršula – 23. 
T. Kosiba, rozhodca: B. Majzlan – 150 divákov. 
Podlužany – Veľké Hoste 2:0 (2:0), 31. A. 
Tuchyňa, 40. F. Rychtárech, rozhodca: Ševčík 
– 100 divákov. Kšinná – Horné Naštice 1:1 
(1:0), 7. Š. Šiko – 56. M. Galko, rozhodca: M. 
Bulík – 100 divákov. Prusy – Nedašovce 2:1 

(1:0), 7. J. Petrík, 55. M. Graňačka – 52. I. Sma-

tana, rozhodca: P. Cvešper – 80 divákov.  

1. Dežerice B 1 1 0 0 5:1 3 (0)

2. Šišov         1 1 0 0 3:1 3 (0)

3. Podlužany 1 1 0 0 2:0 3 (0)

4. Prusy           1 1 0 0 2:1 3 (0)

5.-6. Ruskovce 1 0 1 0 2:2 1 (+1)

   Veľké Držkovce 1 0 1 0 2:2 1 (-2)

7.-8. Kšinná        1 0 1 0 1:1 1 (-2)

   Horné Naštice 1 0 1 0 1:1 1 (+1)

9. Nedašovce 1 0 0 1 1:2 0 (0)

10. Pečeňany 1 0 0 1 1:3 0 (0)

11. Veľké Hoste 1 0 0 1 0:2 0 (0)

12. Žitná-Radiša 1 0 0 1 1:5 0 (0)

II. TRIEDA - MO BÁNOVCE N/B.
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III. LIGA ZÁPAD

� 3. KOLO: Lednické Rovne – Spartak 
Bánovce n/B. 3:7 (2:2), góly: 4. Pecuš, 35. a 
66. Buček – 17., 38., 47. (11 m) a 90. Manoj-
lovič, 61. a 85. Havránek, 71. Lagin, SPAR-
TAK: R. Mäsiar – D. Minárik, J. Srogoň, M. 
Švančara (88. R. Kolárik), M. Ašverus (69. M. 
Turoň), P. Kobulnický (46. L. Furmančok), F. 
Lagin, R. Mrocek, M. Beňadik (46. M. Havrá-
nek), B. Manojlovič, B. Henček, tréner: T. Zita. 
Šamorín – Nové Mesto n/V. 0:1. Komárno 
– Považská Bystrica 1:2 (0:1). Dunajská 
Streda – Šaľa 2:2 (1:2). Jaslovské Bohuni-
ce – Horná Nitra B 4:1. Veľký Kýr – Štúrovo 
1:3 (1:2). Šurany – Galanta 1:1. Hlohovec – 
Boleráz 9:0 (5:0).
�� DOHRÁVKA 1. KOLA: Považská Bystrica 
– Nové Mesto n/V. 2:4 (1:2). 
1. Spartak Bánovce n/B. 3 3 0 0 13:4    9 (+6)

2. Nové Mesto n/V. 3 3 0 0   8:4    9 (+6)

3. Dunajská Streda 3 2 1 0 12:2    7 (+1)

4. Hlohovec             3 2 0 1 17:8    6 (0)

5. Jasl. Bohunice    2 2 0 0   7:1    6 (+3)

6. Šaľa                     2 1 1 0 11:3    4 (+1)

7. Šurany                 3 1 1 1   7:3    4 (-2)

8. Galanta                 2 1 1 0   3:2    4 (+1)

9. Pov. Bystrica       2 1 0 1   4:5    3 (0)

10. Komárno           3 1 0 2   4:12  3 (-3)

11. Štúrovo             3 1 0 2   3:13  3 (0)

12. Boleráz               3 1 0 2   4:16  3 (0)

13. Šamorín             1 0 0 1   0:1    0 (-3)

14. Veľký Kýr           3 0 0 3   3:8    0 (-6)

15. Horná Nitra B   3 0 0 3   2:7    0 (-3)

16. Led. Rovne         3 0 0 3   8:17  0 (-3)

DORAST
IV. LIGA SEVEROZÁPAD

� 3. KOLO: Nováky – Tempo Partizánske 
1:3 (0:2), góly: 58. M. Šnirc – 8. E. Blaho, 42. a 
68. M. Repa, ČK: 78. M. Prokop, TEMPO: J. Sro-
gončík – D. Šakový, T. Úradníček, B. Nový, M. 
Repa, L. Ivanka (66. R. Dunka), T. Igaz (86. J. Jo-
hann), R. Kúdela, E. Blaho, M. Prokop, R. Gális, 
tréner: R. Greguška. Nemšová – OFK Boša-
ny 9:1 (2:0), gól OFK: M. Tkáč. Trenčianske 
Stankovce – Dolné Vestenice 8:0 (4:0). Be-
luša – Brvnište 3:6 (1:4). Ilava – Veľké Kos-
toľany 2:0 (2:0). Holíč – Vrbové 1:1 (1:0). 
Nitrianske Rudno – Plevník-Drieňové 3:1 
(1:0). Nová Dubnica – voľno. 
� DOHRÁVKA 1. KOLA: Ilava – Vrbové 1:1 
(0:1). 
1. Tempo Partizánske 3 3 0 0 15:1    9 (+6)

2. Brvnište              3 3 0 0 13:4    9 (+3)

3. Holíč                    3 2 1 0   6:2    7 (+1)

4. Trenč. Stankovce 3 2 0 1 16:6    6 (0)

5. Nemšová            3 2 0 1 12:7    6 (0)

6. Nitr. Rudno           2 2 0 0   6:2    6 (+3)

7. Vrbové                 3 1 2 0   7:2    5 (+2)

8. Ilava                    3 1 1 1   3:10  4 (-2)

9. Nová Dubnica    2 1 0 1   6:4    3 (0)

10. Nováky               3 1 0 2   5:10  3 (-3)

11. Beluša               3 0 1 2   4:10  1 (-5

12. Veľké Kostoľany 3 0 1 2   1:10  1 (-2)

13. Plevník-Drieňové 3 0 0 3   2:8    0 (-3)

14. Dolné Vestenice 2 0 0 2   0:9    0 (0)

15. OFK Bošany     3 0 0 3   4:15  0 (-3)

V. LIGA SEVER

� 3. KOLO: Slovan Šimonovany – Stará 
Turá 4:0 (3:0), J. Hunka 2, M. Rihári, T. Bilas. 
OŠK Chynorany – Domaniža 1:4 (1:2), 37. 
D. Marko – 16. L. Blažek, 44. D. Pivár, 50. M. 
Papšo, 63. J. Mikula. Borčice – Svinná 7:0 
(5:0). Papradno – Dubodiel 5:5 (1:4). Dol-
ná Súča – Prečín 5:0 (4:0). Dolné Kočkovce 
– Opatová n/V. 2:1 (2:1). Bošáca – Kanian-
ka 1:0 (0:0). Trenčianska Turná – Drietoma 
1:2 (0:1).
1. Dolná Súča       3 3 0 0 21:1    9 (+3)

2. Borčice              3 3 0 0 18:2    9 (+3)

3. Bošáca     3 3 0 0   8:2    9 (+3)

4. Domaniža 3 2 1 0   8:3    7 (+4)

5. Chynorany 3 2 0 1 12:9    6 (-3)

6. Šimonovany 3 1 1 1   7:4    4 (-2)

7. Papradno  3 1 1 1   8:9    4 (-2)

8. Drietoma   3 1 1 1   7:10  4 (+4

9. Dubodiel   3 1 1 1   8:12  4 (-2)

10. Dolné Kočkovce 3 1 0 2   3:9    3 (-3)

11. Prečín     3 1 0 2   4:10  3 (0)

12. Svinná      3 1 0 2   3:10  3 (0)

13. Stará Turá 3 1 0 2   3:12  3 (0)

14. Kanianka 3 0 1 2   3:6    1 (-2)

15. Trenč. Turná 3 0 0 3   5:9    0 (-3)

16. Opatová n/V. 3 0 0 3   3:13  0 (-3)

MO PRIEVIDZA

� 3. KOLO: Pravenec – Veľké Uherce 1:2 
(1:2), 5. P. Baláž – 13. Ľ. Valter, 22. B. Šandrik. 
Opatovce n/N. – Klátova Nová Ves 1:4 
(0:3), 58. M. Bukovský (11 m) – 31. M. Špan-
ko, 36. R. Borčin, 44. M. Hormuzache, 56. M. 
Zajíc. Bystričany – Skačany 0:8 (0:4), D. 
Cagáň 2, J. Paver 2, T. Ďuriš, Matúš Ďuriš, J. 
Žovinec, P. Kubačka. Nitrianske Pravno – 
Veľké Bielice 0:1 (0:1), 25. V. Kapusta. Veľ-
ký Klíž – Sebedražie 4:4 (0:1), 64. P. Valny, 
83. (11 m) a 86. J. Bielich, 89. S. Beliansky – 
10. a 67. M. Pavlík, 50. F. Brindza, 66. M. Pa-
rízek, ČK: 76. J. Soblahovský. V 17. min do-
máci Marek Kliment nepremenil pokutový 
kop. Ráztočno – Čereňany 1:5 (0:3), 80. F. 
Masaryk – 22. a 31. Ďurík, 38. a 46. Ľ. Brida, 
63. D. Stavinoha (11 m). Lazany – Valaská 
Belá 1:0 (1:0), 39. F. Bulúšek. Kamenec p/
Vt. – voľno.
1. Čereňany   3 3 0 0 14:2    9 (+6)

2. Veľké Bielice 3 3 0 0 13:2    9 (+6)

3. Sebedražie 3 2 1 0 22:5    7 (+4)

4. Klátova N. Ves 3 2 1 0   9:3    7 (+4)

5. Skačany   3 2 0 1 14:4    6 (+3)

6. Veľké Uherce 3 2 0 1 11:5    6 (+3)

7. Valaská Belá 3 1 0 2   5:5    3 (-3)

8. Opatovce n/N. 2 1 0 1   4:4    3 (-3)

9. Ráztočno  3 1 0 2   5:10  3 (-3)

10. Lazany      3 1 0 2   3:12  3 (-3)

11. Veľký Klíž 3 0 2 1   7:13  2 (-1)

12. Pravenec 2 0 1 1   2:3    1 (-2)

13. Nitr. Pravno 3 0 1 2   3:15  1 (-5)

14. Kamenec p/Vt. 2 0 0 2   3:11  0 (-3)

15. Bystričany 3 0 0 3   1:22  0 (-6)

I. TRIEDA MO Bn/B a PE

� 1. KOLO: Uhrovec – Zlatníky 2:0 (2:0), 49. 
Š. Šinský, 53. D. Flóro. Krásna Ves – Žabokre-
ky n/N. 0:10 (0:5), 7. a 63. L. Pukanec, 24. a 
27. R. Poništiak, 43. a 89. A. Hájovský, 44., 66., 
72. a 78. J. Chrenko. Podlužany – Livinské 
Opatovce 3:1 (2:0), 25. a 33. R. Žatko, 65. R. 
Bulak – 48. T. Bezák. Biskupice – Dolné Naš-
tice 0:5 (0:2), 9. J. Kováčik, 12. A. Somogy, 66., 
74. a 76. R. Lukniš. Dvorec – voľno.

MLADŠÍ DORAST
III. LIGA ZÁPAD

� 3. KOLO: Lednické Rovne – Spartak 
Bánovce n/B. 1:2 (1:1), góly: 7. Kamenic-
ký – 12. Zita, 58. Karas, ČK: 35. M. Mášik, 
SPARTAK: P. Žáčik – P. Žaťko, Ľ. Kováčik (38. 
M. Čahoj), M. Filin, D. Smolka, D. Geleta, E. 
Hučko (51. J. Karas), S. Turoň, A. Zita, M. Má-
šik, R. Piešťanský, tréner: Ľ. Halás. Šamorín 
– Nové Mesto n/V. 3:5. Komárno – Považ-
ská Bystrica 3:0. Dunajská Streda – Šaľa 
0:3 (0:1). Jaslovské Bohunice – Horná 
Nitra B 4:0. Veľký Kýr – Štúrovo 0:12 (0:7). 
Šurany – Galanta 2:3. Hlohovec – Boleráz 
2:1 (0:0).
� DOHRÁVKA 1. KOLA: Považská Bystrica 
– Nové Mesto n/V. 0:3 kont. (domáci ne-
nastúpili). 
1. Nové Mesto n/V. 3 3 0 0 13:3    9 (+6)

2. Šurany                3 2 0 1 16:4    6 (0)

3. Šaľa                       2 2 0 0 13:1    6 (+3)

4. Galanta                2 2 0 0 12:2    6 (+3)

5. Jasl. Bohunice    2 2 0 0   9:0    6 (+3)

6. Spartak Bánovce n/B. 3 2 0 1   7:5    6 (+3)

7. Hlohovec             3 2 0 1   5:7    6 (0)

8. Komárno              3 2 0 1   6:11  6 (0)

9. Štúrovo                 3 1 1 1 13:6    4 (+1)

10. Horná Nitra B    3 1 0 2   3:7    3 (0)

11. Dunajská Streda 3 0 1 2   2:6    1 (-5)

12. Boleráz               3 0 1 2   5:16  1 (-2)

13. Veľký Kýr           3 0 1 2   3:24  1 (-5)

14. Šamorín              1 0 0 1   3:5    0 (-3)

15. Pov. Bystrica    2 0 0 2   0:6    0 (-3)

16. Led. Rovne        3 0 0 3   2:9    0 (-3)

STARŠÍ ŽIACI
II. LIGA ZÁPAD

� 3. KOLO: Hlohovec – Tempo Partizánske 
1:2 (0:1), góly: 67. Stanek (11 m) – 13. M. Ko-
šík, 65. J. Olach, TEMPO: J. Ďureje – A. Grman 
(69. D. Baláž), L. Sedláček (55. F. Ondruška), L. 
Hatala, L. Krčmárik (45. Matúš Král), V. Vavro, 
J. Zaťko, M. Košík, S. Greguška, L. Varga (40. 
J. Olach), N. Žiak (61. D. Ďuriš), tréner: S. Sed-
láček. Moravský Svätý Ján – Jaslovské Bo-
hunice 8:2. Skalica – Horná Nitra 0:1. ČFK 
Nitra – Štúrovo 2:0. Zlaté Moravce – Nové 
Zámky 1:0. Galanta – Piešťany 2:4. Topoľ-
čany – Šamorín 1:4. Lokomotíva Trnava – 
Považská Bystrica 4:1. 
� DOHRÁVKA 1. KOLA: Moravský Svätý Ján 
– Považská Bystrica 5:0. 
1. Horná Nitra         3 3 0 0   9:1    9 (+6)

2. Moravský Sv. Ján 3 2 1 0 13:2    7 (+1)

3. Tempo Partizánske 3 2 1 0   9:2    7 (+1)

4. Šamorín               2 2 0 0   6:1    6 (+3)

5. Zlaté Moravce     2 2 0 0   5:0    6 (+3)

6. Lokomotíva Trnava 3 2 0 1   7:6    6 (0)

7. ČFK Nitra           2 1 1 0   2:0    4 (+1)

8. Štúrovo               3 1 0 2   6:6    3 (0)

9. Skalica               3 1 0 2   4:5    3 (-3)

10. Piešťany             2 1 0 1   4:6    3 (0)

11. Hlohovec            3 1 0 2   8:10  3 (-3)

12. Topoľčany         3 0 2 1   4:7    2 (-1)

13. Galanta              3 0 1 2   3:7    1 (-5)

14. Nové Zámky       3 0 1 2   0:4    1 (-2)

15. Jasl. Bohunice  3 0 1 2   5:17  1 (-2)

16. Pov. Bystrica       3 0 0 3   4:15    0 (-3)

III. LIGA SEVER

� 1. KOLO: Nové Mesto n/V. – Spartak 
Bánovce n/B. 6:1 (4:0), gól Spartaka: Ľ. 
Kmeťo. Beluša – Dolné Vestenice 2:3. No-
váky – Zemianske Kostoľany 8:0. Nitrian-
ske Rudno – Papradno 3:0. Svinná – Nem-
šová 0:3. Kanianka – Lednické Rovne 4:0. 
Horná Nitra B – Nová Dubnica 0:0.

MLADŠÍ ŽIACI 
II. LIGA ZÁPAD

� 3. KOLO: Hlohovec – Tempo Partizánske 
6:0 (4:0). Moravský Svätý Ján – Jaslovské 
Bohunice 2:3. Skalica – Horná Nitra 5:3. 
ČFK Nitra – Štúrovo 0:1. Zlaté Moravce – 
Nové Zámky 6:3. Galanta – Piešťany 1:3. 
Topoľčany – Šamorín 0:6. Lokomotíva Tr-
nava – Považská Bystrica 7:2. 
� DOHRÁVKA 1. KOLA: Moravský Svätý Ján 
– Považská Bystrica 2:5.
1. Hlohovec            3 3 0 0 14:6    9 (+3)

2. Skalica                3 2 1 0 11:8     7 (+1)

3. Tempo Partizánske 3 2 0 1 14:6    6 (0)

4. Šamorín              2 2 0 0 11:4     6 (+3)

5. Lokomotíva Trnava 3 2 0 1  11:5    6 (0)

6. Piešťany              2 2 0 0   6:1    6 (+3)

7. Štúrovo               3 1 1 1   4:6    4 (+1)

8. Nové Zámky       3 1 0 2   9:9    3 (0)

9. Zlaté Moravce     2 1 0 1   6:6    3 (0)

10.-11. Galanta               3 1 0 2   8:9    3 (-3)

    Horná Nitra         3 1 0 2   8:9    3 (0)

12. Pov. Bystrica       3 1 0 2  11:14    3 (0)

13. Topoľčany         3 1 0 2   4:10  3 (0)

14. Jasl. Bohunice  3 1 0 2   4:11   3 (0)

15. ČFK Nitra          2 0 0 2   0:5    0 (-3)

16. Moravský Sv. Ján 3 0 0 3   4:16  0 (-6)

III. LIGA SEVER

� 1. KOLO: Nové Mesto n/V. – Spartak Bá-
novce n/B. 9:1 (3:0), gól Spartaka: L. Krištof. 
Beluša – Dolné Vestenice 1:2. Nováky – Ze-
mianske Kostoľany 2:6. Nitrianske Rudno 
– Papradno 13:0. Svinná – Nemšová 1:5. 
Kanianka – Lednické Rovne 2:1. Horná 
Nitra B – Nová Dubnica 2:4.

FUTBALOVÁ MLÁDEŽ

Vo svojich pätnástich rokoch odišiel Michal 

Poluch (na foto) z Partizánskeho do cor-

goňligového klubu FC Nitra. Pod Zoborom 

prešiel všetkými mládežníckymi kategória-

mi a v U17-tke si so svojimi novými spolu-

hráčmi vybojoval slovenský titul. V nitrian-

skom drese okúsil, aj ako chutí najvyššia 

slovenská futbalová súťaž mužov. V jarnej 

časti uplynulého ročníka hosťoval v treťo-

ligových Nových Zámkoch, no v aktuálnej 

sezóne opäť obliekol dres svojho materské-

ho klubu FK Tempo Partizánske.

?  Keď ste pred rokom poskytli pre náš 

týždenník interview, vtedy ešte ako 

hráč FC Nitra, spomenuli ste, že nie je vylú-

čené, že v budúcnosti opäť oblečiete dres FK 

Tempo. Vtedy ste si pravdepodobne nepo-

mysleli, že tá situácia nastane tak rýchlo...

,,Áno, máte pravdu, pred rokom som na 

také niečo vôbec nepomyslel, skôr to 

bola úvaha do budúcnosti. Situácia je ale 

momentálne úplne iná. Dúfam, že Tem-

pu pomôžem k čo najlepším výsledkom 

a pevne verím, že sa dostane do vyššej 

súťaže.“ 

?  Očakávalo sa, že budete opäť hosťovať 

v Nových Zámkoch. Váš návrat do FK 

Tempo bol preto nielen pre fanúšikov jed-

ným z najpríjemnejších prekvapení. Ako k 

nemu vlastne prišlo a dokedy zotrváte v 

Partizánskom? 

,,Bol to neočakávaný návrat aj pre mňa, 

pretože som sa o ňom dozvedel na pos-

lednú chvíľu, len pár dní pred začiatkom 

súťaže. Bolo mi oznámené, že sa klu-

by medzi sebou nedohodli, tým pádom 

som sa zapojil do tréningového proce-

su Tempa. Hlavnou prioritou pre mňa je 

dostať sa čo najvyššie, preto budem na 

sebe tvrdo pracovať, aby sa mi to poda-

rilo. S funkcionármi Tempa som sa doho-

dol na pol roku a potom sa uvidí, kde bu-

dem ďalej pôsobiť.“ 

?  Nebránili ste sa príchodu do Partizán-

skeho? Predsa len, vaše kvality vás pre-

durčujú na vyšší level ligy...

,,Nie, návratu som sa nebránil. Mrzí ma 

však, že Partizánske podľa mňa nehrá 

súťaž, ktorá mu prináleží. Dúfam preto, 

že postúpi vyššie.“ 

?  Aké pocity ste prežívali, keď ste po sied-

mich rokoch znovu obliekli dres svojho 

materského klubu a vybehli k majstrovské-

mu zápasu na trávnik štadióna Karola Jokla?

,,Pocity boli príjemné! Vrátiť sa opäť po 

rokoch na štadión, kde ste s futbalom za-

čínali, poteší snáď každého.“ 

?  Ste študentom Univerzity Konštantína 

Filozofa v obore stredoeurópska are-

álová kultúra. Neskomplikujú vám pendlo-

vania medzi Nitrou a Partizánskym situáciu?

,,Ohľadom štúdia by nemal byť žiadny 

problém. S klubom som sa dohodol bez 

väčších problémov. V Nitre sa budem pri-

pravovať individuálne a v Partizánskom 

spoločne s mužstvom.“ 

?  Nie je tajomstvom, že vašim vzorom je 

Roberto Carlos, ktorý už ukončil aktív-

nu činnosť. S bývalým obrancom brazílskej 

reprezentácie vás spája výnimočná futbalo-

vá danosť, obaja máte ekrazit vo svojej ľa-

vačke. Dá sa technika tvrdej strely natréno-

vať, alebo je to jednoducho vrodené?

,,(smiech) Od Roberta Carlosa mám ešte 

ďaleko, ale určite je to sčasti aj trénin-

gom. Väčšinu detstva som trávil s kama-

rátmi na ihrisku a sem tam si veľmi rád po 

tréningu zostanem strieľať na brankára.“ 

?  Vaša jedovatá ľavačka viackrát preho-

vorila aj v derby s Bošanmi. Veľký po-

tlesk si vyslúžila najmä vaša parádna strela z 

dobrých tridsiatich metrov zo 40. min, ktorá 

lízala pravú žrď a pristalo by jej skončiť v sie-

ti. Hoci ste obranca, v stretnutí ste skôr plni-

li úlohu ofenzívneho záložníka. Ako by ste 

zhodnotili stretnutie?

,,Je to veľká škoda, že sme toto stretnutie 

nedotiahli do víťazného konca. Mali sme 

viac z hry a okrem mojich streleckých 

pokusov sme si vytvorili veľa vyložených 

šancí, ktoré sme nepremenili.“ 

?  V 70. min ste však boli striedaní, pričom 

ste odkrivkali na striedačku. Čo sa stalo? 

Je zranenie vážne? Na ako dlho vás vyradí?

,,V súboji o loptu som si nešťastne natia-

hol postranný väz v kolene a musel som 

sa nechať vystriedať. Veľmi ma mrzelo, 

že som už mužstvu nemohol pomôcť. 

Dúfam, že to nebude nič vážne a najne-

skoršie za jeden, nanajvýš dva týždne, sa 

vrátim späť na ihrisko.“ mp

,,Dúfam, že Tempu pomôžem k čo najlepším výsledkom,“
ŽELÁ SI NAVRÁTILEC DO FK TEMPO PARTIZÁNSKE MICHAL POLUCH

Hádzanárky HK Slávia Partizánske odo-

hrali ďalšie dve prípravné stretnutia, 

obe proti českým interligistom. Najskôr 

v domácom prostredí remizovali s Vese-

lím nad Moravou, keď v prvom polčase 

viedli už o osem gólov. V druhom polča-

se slávistky doťahovali jedno-dvojgólo-

vé vedenie a trinásť sekúnd pred kon-

com stretnutia Paulína Legeňová vyrov-

nala z krídla na konečných 29:29. Uply-

nulý piatok si Partizánčanky odskočili za 

svojim súperom za rieku Moravu do Zlí-

na, kde podľahli o gól 28:29, keď v pol-

čase viedli 18:12. Od utorka 20. augus-

ta čaká slávistky trojdňové sústredenie 

v Maďarsku, počas ktorého odohrajú tri 

prípravné stretnutia. 

� VÝSLEDKY: Slávia Partizánske – Ve-

selí nad Moravou 29:29 (15:7), zostava 

a góly Slávie: S. Súlovská, K. Vaverková – 

K. Michnová 4, A. Kertészová 7, S. Ščasná 

1, Sýkorová 1, J. Vargová 2, S. Blažeková 

3, N. Szökeová 2, K. Kankulová, P. Lege-

ňová 2, E. Bettáková 1, E. Hodošková 2, L. 

Horníková, H. Janšáková 4, B. Ďurecho-

vá, M. Košíková, tréner: P. Olšavský.

Zlín – Slávia Partizánske 29:28 (12:18), 

zostava Slávie: S. Súlovská, K. Škvarenino-

vá – K. Kankulová, S. Ščasná, B. Königová, 

S. Blažeková, E. Hodošková, N. Szökeová, 

P. Legeňová, L. Horníková, E. Bettáková, B. 

Ďurechová, Sýkorová, J. Vargová, K. Mich-

nová, H. Janšáková, tréner: P. Olšavský.   

 mp

Slávistky 
v konfrontácii 

s českými tímami

� 2. KOLO: EuroProfit Bánovce n/B. – Ada-

movské Kochanovce 3:5 (8:11, 13:11, 

11:5, 11:5, 6:11, 5:11, 5:11, 9:11). Krásna 

Ves – FLAMENGO Bánovce n/B. 0:5 (3:11, 

1:11, 4.11, 3:11, 1:11). SPARTAK Bánovce 

n/B. – TRAJA KRÁLI Bánovce n/B. – odlo-

žené na 21.8. o 18. h.. BANOK Bánovce n/

B. – voľno.

� DOHRÁVKA 1. KOLA: SPARTAK Bánov-

ce n/B. – Flamengo Bánovce n/B. 5:4 

(6:11, 11:9, 11:5, 10:12, 11:9, 9:11, 11:8, 

5:11, 11:5).

TABUĽKA

1. Adamovské Kochanovce 2   2   0  10:3    4

2. FLAMENGO BN/B.        2   1   1    9:5    2

3. EuroProfit BN/B.                  2   1   1    8:7    2

4. SPARTAK BN/B.                  1   1   0    5:4    2

5. BANOK BN/B.                      1   0   1    2:5    0

6. Krásna Ves                          1   0   1    0:5    0

7. TRAJA KRÁLI BN/B.           1   0   1    0:5    0

� DOHRÁVKA 2. KOLA – 

21.8. o 18. h: SPARTAK Bá-

novce n/B. – TRAJA KRÁLI Bá-

novce n/B..

� PROGRAM 3. KOLA – 21.8. 

o 17.30 h: EuroProfit Bánov-

ce n/B. – FLAMENGO Bánov-

ce n/B., 24.8. o 16. h: Krásna 

Ves – TRAJA KRÁLI Bánovce 

n/B., o 17.30 h:  SPARTAK Bá-

novce n/B. – BANOK Bánovce 

n/B., Adamovské Kochanov-

ce – voľno, (areál ZŠ Gorazdo-

va v Bánovciach n/B.). (mp, jf ) 

Krásna Ves – no-
váčik Bánovskej 
nohejbalovej ligy 
– hore zľava: Tomáš Gieci, 
Ivan Mikuš, dolu zľava: Ju-
raj Gieci a Dušan Mišák.

BÁNOVSKÁ NOHEJBALOVÁ LIGA 

BÁNOVSKÁ 
TENISOVÁ LIGA 

I. LIGA
� VÝSLEDKY 12. KOLA: Laššo – Tretinár 
4:6, 0:6. Sloboda – Halmo 2:6, 5:7. Stret-
nutia Zajko – Kováč a Liška – Farkaš boli 
odoložené. Mikuš – voľno.
� DOHRÁVKA 11. KOLA: Mikuš – Zajko 
1:6, 6:2, 6:3. 

TABUĽKA
1. Marek Liška      10 7 3 0 0 20:3 27
2. René Halmo 10 9 0 0 1 18:2 27
3. Miroslav Sloboda 11 6 2 1 2 17:8 23
4. Branislav Tretinár 10 7 0 2 1 16:6 23
5. Marián Farkaš 10 4 1 1 4 11:11 15
6. Martin Mikuš 10 2 2 1 5   9:14 11
7. Martin Zajko 10 1 0 3 6   5:18   6
8. Matúš Laššo 11 1 0 1 9   3:20   4
9. Jozef Kováč 10 0 1 0 9   2:19   2

� PROGRAM 13. KOLA – 24.8. o 8. h: 
Farkaš – Zajko (1. kurt), Halmo – Liška (2. 
kurt), o 10. h: Mikuš – Kováč (1. kurt), Treti-
nár – Sloboda (2. kurt), Laššo – voľno. 
 (mp, ml)

Duchovičovej víťazný double
Reprezentantka Tennis clubu Partizánske Simona Duchovičová si úspešne viedla na 

antukových turnajoch na kurtoch TK Slávia Agrofest STU Bratislava i v Púchove. Naj-

skôr sa predstavila na ,,déčkovom“ turnaji v Bratislave, kde bola v dvojhre nasadenou 

jednotkou. Po víťazstvách 6:1, 6:3 nad Ariele Gálovou, 7:5, 6:3 nad Emou Lukáčikovou 

(TK Sereď) a 6:7 (1), 6:2, 6:3 nad domácou Martynou Koczotowskou sa dostala až do 

finále. V ňom však nestačila na nasadenú turnajovú trojku Luciu Popluhárovú z Slávie 

Agrofest STU Bratislava, ktorej podľahla 3:6 a 6:7 (3).

Ešte výraznejší úspech zaznamenala zverenkyňa trénera Miroslava Dorčiaka star-

šieho na turnaji C-triedy v Púchove. Z pozície nasadenej štvorky sa v singli pre-

dierala turnajovým pavúkom opäť až do finále. Na jej rakete postupne skončili 

Kristína Lacová (Slovan Bratislava) po trojsetovej bitke 6:4, 5:7 a 6:1, Rebeke Fa-

biánovej nadelila dvoch kanárov a v semifinále vyradila aj turnajovú dvojku Kris-

tínu Čechvalovú (HSC Piešťany), ktorú zdolala zhodne 6:1 a 6:1. V dobrom svetle 

sa predviedla aj vo finále, v ktorom Emme Hubekovej (TK Zohor) nedovolila zís-

kať ani jednu hru a po hladkom víťazstve 6:0, 6:0 sa tešila z triumfu. Vo víťaznej 

vlne pokračovala Duchovičová aj v štvorhre, kde nastúpila po boku Petry Rybá-

rikovej z Baníka Prievidza. Najskôr si poradili s dvojicou Emma Hubeková-Tatiana 

Chovancová (TK Zohor-EMPIRE Trnava) po setoch 6:3, 6:2 a následne dali stop v 

turnaji aj nasadeným dvojkám Rebeke Fabianovej so Simonou Potočkovou (TK 

Nová Dubnica), ktoré rovnako porazili 6:3 a 6:2. Vo finále na ne nestačila ani naj-

vyššie nasadená dvojica Karin Petrášová-Lucia Glutová (LTK Liptovský Mikuláš-TK 

Ružomberok), nad ktorými vyhrali 6:3 a 6:2 a Duchovičová sa tešila z víťazného 

double. mp

ATLETIKA 25.8. od 10. h: 8. kolo Bánovskej 

bežeckej ligy so štartom v Miezgovciach (pre-

zentácia: od 9.30 do 9.50 h).

FUTBAL-MUŽI (IV. LIGA) 24.8. o 17. h: Tem-

po Partizánske – Holíč, 25.8. o 17. h: Slovan 

Šimonovany – OFK Bošany.  

(MO PD) 24.8. o 17. h: Nedanovce – Dežerice, 

25.8. o 11. h: Veľké Bielice – Veľký Klíž, 25.8. o 

17. h: Chynorany – Sebedražie, Skačany – Nit-

rianske Rudno, Uhrovec – Pravenec.

(I. TRIEDA) 24.8. o 17. h: Pravotice – Horná 

Ves, 25.8. o 11. h: Zlatníky – Livinské Opa-

tovce, Haláčovce-Otrhánky – Rybany, 25.8. 

o 17. h: Dvorec – Brezolupy, Nadlice – Miez-

govce, Malá Hradná – Biskupice, Krásna Ves 

– Ostratice.

(II. TRIEDA MO PE) 25.8. o 17. h: Brodzany 

– Kolačno, Veľké Kršteňany – Hradište, Rado-

bica – Krásno, Žabokreky n/N. – Malé Uherce, 

Klátova Nová Ves – Malé Bielice, Malé Kršteňa-

ny – Návojovce.          

(II. TRIEDA MO BN) 24.8. o 17. h: Žitná-Radi-

ša – Šišov, 25.8. o 11. h: Ruskovce – Nedašov-

ce, Horné Naštice – Prusy, o 17. h: Veľké Hos-

te – Kšinná, Pečeňany – Podlužany, Veľké Drž-

kovce – Dežerice B.

FUTBAL-DORAST (IV. LIGA) 24.8. o 14.30 h: 

Tempo Partizánske – Holíč, 24.8. o 17. h: OFK 

Bošany – Nitrianske Rudno.                           

(MO PD) 24.8. o 14. h: Veľké Bielice – Veľký 

Klíž, 24.8. o 17. h: Klátova Nová Ves – Kame-

nec p/Vt., Veľké Uherce – Opatovce n/N., 25.8. 

o 14.30 h: Skačany – Nitrianske Pravno.

(I. TRIEDA) 24.8. o 13. h: Zlatníky – Dolné 

Naštice, 24.8. o 17. h: Livinské Opatovce – 

Biskupice, Dvorec – Podlužany, 25.8. o 14.30 

h: Uhrovec – Krásna Ves.

FUTBAL-ŽIACI (II. LIGA) 25.8. o 10. a 12. 

h: Tempo Partizánske – Lokomotíva Trnava. 

(III. LIGA) 24.8. o 10. a 12. h: Dolné Veste-

nice – Spartak Bánovce n/B..

(III. TRIEDA PE) 24.8. o 10. h: Partizánske 

B – Chynorany, 24.8. o 11.30 h: Skačany 

– Veľký Klíž, Veľké Bielice – Šimonovany, 

Žabokreky n/N. – Bošany, Nedanovce – 

Horná Ves, 24.8. o 14.30 h: Veľké Uherce 

– Klátova Nová Ves.

(III. TRIEDA BN) 24.8. o 10.30 h: Ha-

láčovce-Otrhánky – Brezolupy, 24.8. o 

11.30 h: Krásna Ves – Dolné Naštice, Os-

tratice – Biskupice, Uhrovec – Rybany, 

24.8. o 14.30 h: Zlatníky – Podlužany.    

KAM ZA ŠPORTOM

Prvý tréning futbalových nádejí 
už 3. septembra

Futbal je najrozšírenejším športom na svete. Aj vďaka tomu, že spája v kolek-

tíve deti už od predškolského a školského veku a okrem telesnej zdatnosti v 

nich pestuje cenné morálno-vôľové vlastnosti. Chlapcov v žiackom veku (rok 

narodenia 2006 a 2007) môžu rodičia priviesť na tréningy do areálu ZŠ na 

Veľkej okružnej v Partizánskom, kde sa budú pravidelne stretávať dvakrát v 

týždni, v utorok a piatok o 16. hodine. Venovať sa im bude  skúsený futbalový 

tréner Alexander Bezák. Prvý tréning je naplánovaný už na utorok 3. septem-

bra 2013 o 16. hodine.
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?  Tušili ste počas tohtoročného rozho-

dujúceho piateho zápasu o bronz v 

slovenskom národnom play off, že sa do 

Partizánskeho po krátkom čase vrátite, ale 

opäť už ako tréner HK Slávia?

,,Vôbec nie! Bol som už prakticky do-

hodnutý s manažérkou Senca na pokra-

čovaní spolupráce. V Senci však došlo k 

okolnostiam, ktoré nikto nečakal. Kvôli 

zdravotným problémom musela odstú-

piť klubová manažérka, ktorá sa podieľa-

la na financovaní klubu. S jej odchodom 

skončilo aj viacero hráčok a rovnako i ja.“

?  Ako sa vlastne uvaril váš opätovný prí-

chod do Partizánskeho?

,,Po ukončení svojho pôsobenia v Senci 

som bol pri reprezentácii junioriek pri-

pravujúcej sa na majstrovstvá Európy. 

Aj preto som intenzívne neriešil situáciu 

ohľadom môjho ďalšieho pôsobiska. Vte-

dy však prišla ponuka od nového vedenia 

Slávie. Úprimne poviem, veľmi ma pote-

šila, pretože v dnešnej dobe si tréner len 

ťažko hľadá profesionálny angažmán.“ 

?  Hovorí sa, že do tej istej rieky dvakrát 

nevstúpiš. Čo zavážilo najviac, že ste 

toto príslovie nebrali do úvahy?

,,Bohužiaľ, ja som z tej rieky pred rokom 

ani nechcel vystúpiť. Nastali však okol-

nosti, aké nastali, tak som odišiel do Sen-

ca. Vlastne som sa vrátil do družstva, v 

ktorom som predtým trénoval, keďže 

Senec je pokračovateľom bratislavského 

ŠKP. Aj príchodom do Partizánskeho som 

síce vstúpil do tej istej rieky, ale verím, že 

to bol správny krok. Som rád, že som sa 

vrátil na miesto, kde som už pôsobil a po-

znám aj dievčatá. Moja filozofia sa neme-

ní. Chcem tu vybudovať kvalitné bojovné 

družstvo, v ktorom bude dominovať ko-

lektívny duch. Stále tvrdím, že vytvoriť 

dobrú partiu, ktorá na ihrisku potiahne 

za jeden povraz, je základom úspechu.“

?  Asi by ste si rád zopakovali minimál-

ne tretiu priečku z národného play 

off a prvenstvo v Slovenskom pohári, ktoré 

sa vám podarilo dosiahnuť pred rokom v 

Partizánskom...

,,V Partizánskom som už raz zažil veľmi 

pekné obdobie. Tak prečo si ho nezopa-

kovať?! (úsmev) Samozrejme, budem sa 

snažiť nadviazať na tieto úspechy a po-

kúsime sa ísť ešte vyššie. Bude to však zá-

visieť od viacerých okolností, hlavne od 

zdravotného stavu hráčok.“

?  V prvý septembrový víkend sa začne 

nový súťažný ročník WHIL. Na čo si 

podľa vás môžete trúfať so súčasným kád-

rom, ktorý máte k dispozícii?

,,Ako som už naznačil, keď sa nám budú 

vyhýbať zranenia, myslím si, že môžeme 

pomýšľať aj na vyššie ciele, než aké sme 

mali v čase, keď som tu pôsobil prvýkrát. 

V prípravnom stretnutí s Veselím si však 

ruku zranila Andrea Kertészová, ktorej 

absencia by bola pre nás výrazným osla-

bením. Pevne verím, že aj ďalšia kvalitná 

spojka Martina Košíková sa vráti na palu-

bovku v čo najkratšom čase.“

?  Prekvapivo v kádri chýba krídelníčka 

Zuzana Janšáková, ktorá bola ešte na 

začiatku tohto roku súčasťou slovenskej re-

prezentácie. Nepočítate s ňou?

,,Na základe dostupných informácií, 

ktoré mám, odišla do Bratislavy, kde si 

našla zamestnanie. Mohla by chodiť na 

tréningy len v piatok pred zápasom, čo 

tu síce predtým fungovalo, ale ja sa už 

nechcem uberať týmto smerom, nech 

ide o hráčku akýchkoľvek kvalít. Chcem, 

aby dievčatá počas týždňa poctivo tré-

novali. Uvidíme, ako si vyrieši situáciu 

ohľadom rozvrhu v škole ďalšia krídel-

níčka Natália Szökeová.“

?  Len prednedávnom ste sa vrátili z 

Dánska, kde ste v role asistenta tré-

nerky Dariny Sverákovej s reprezentáciou 

hráčok do 20 rokov obsadili na európ-

skom šampionáte posledné šestnáste 

miesto. Muselo to byť pre vás trpké skla-

manie...

,,Samozrejme! Na šampionát sme odchá-

dzali s cieľom pokúsiť sa postúpiť zo zá-

kladnej skupiny. Prvé dva zápasy s Nór-

skom a Rumunskom sme dokázali dr-

žať krok len úvodných dvadsať minút, 

no potom sa prejavila väčšia skúsenosť 

našich súperov. Tretí zápas s Portugal-

skom, ktoré bolo pre nás najprijateľnej-

ším súperom v skupine, sme, bohužiaľ, 

nezvládli. Možno aj kvôli vyčerpanosti 

hráčok z dvoch predchádzajúcich nároč-

ných stretnutí sme urobili veľa technic-

kých chýb. A ani ďalšie stretnutia o ko-

nečné umiestnenie nám nevyšli. Ale boli 

tam aj iné dôvody, prečo sme dopadli 

tak, ako sme dopadli, ktoré nechcem ro-

zoberať.“

?  V národnom výbere hrala aj pivotka 

Barbora Königová z Nitry, ktorá je no-

vou posilou Slávie. Ako hodnotíte jej výkon 

na majstrovstvách Európy?

,,Okrem toho, že bola kapitánkou druž-

stva, bola aj najlepšou hráčkou Sloven-

ska. Je to pracovitá hráčka, ktorá bola 

veľkou osobnosťou národného tímu. Te-

ším sa na spoluprácu s ňou aj v Slávii a 

sám som zvedavý, ako sa zohrá s dievča-

tami a ako sa vysporiada s konkurenciou, 

ktorú má v Silvii Ščasnej a Kataríne Kan-

kulovej. Hoci je kvalitnou pivotkou, ani 

ona nemá isté miesto v zostave. Miesto v 

tíme budú mať len tie, ktoré budú praco-

vať na sto percent.“ mp

,,V Partizánskom som už raz zažil veľmi pekné obdobie,“
PRIPOMÍNA STARONOVÝ TRÉNER HK SLÁVIA PETER OLŠAVSKÝ

Kto je Peter Olšavský?
Nový kormidelník HK DANLOG Slávia Partizánske Peter Olšavský sa narodil 4. mája 1971 v 

Košiciach. Je ženatý s bývalou hádzanárkou Denisou Bakočkovou, má dvoch synov, 23-roč-

ného Petra a 9-ročného Lea. Dvadsaďsedem rokov dlhú hráčsku kariéru odštartoval ako de-

saťročný v rodných Košiciach. V júni 1990 prestúpil do ŠKP Bratislava, s ktorým získal titul vi-

cemajstra a dres policajtov obliekal väčšiu časť svojej hráčskej kariéry. Päť sezón odohral aj 

v druholigovom rakúskom tíme UHC Eggenburg a hral aj za treťoligový UHC Stockerau, kde 

dve sezóny pôsobil ako hrajúci tréner. Začínal na poste krídelníka, medzi mužmi sa stal uni-

verzálnou spojkou. Od šestnástich rokov bol členom reprezentácie, najskôr ČSSR, od roku 

1993 po rozdelení ČSSR reprezentoval Slovensko, ktorého je 58-násobným seniorským re-

prezentantom. V súťažnej sezóne 2009/2010 sa ako asistent trénera družstva žien ŠKP Bra-

tislava tešil zo zisku titulu majstra Slovenska, v sezóne 2010/2011 obsadil s bratislavským 

tímom štvrté miesto v národnom play off. V nasledujúcom ročníku, už ako tréner HK DAN-

LOG Slávia Partizánske, so svojim novým tímom triumfoval v Slovenskom pohári a získal aj 

bronz v národnom play off. V sezóne 2012/2013 skončil s ŠKP Senec štvrtý v národnom play 

off. Po nedávnych majstrovstvách Európy hráčok do 20 rokov v Dánsku ukončil svoje pôso-

benie v role asistenta pri slovenskej reprezentácii junioriek a prešiel k národnému tímu žien 

Slovenska, kde si ho na rovnaký post vyžiadal novozvolený tréner Dušan Poloz.

Maratón je beh na dlhú vzdialenosť, ktorého trať meria 42 195 

kilometrov. Jeho vznik bol inšpirovaný legendou o gréckom 

vojakovi Filipidesovi, ktorého v roku 490 pred Kristom vyslali z 

mesta Maratón do Atén, aby oznámil, že Peržania boli zázrač-

ne porazení v bitke pri Maratóne. Podľa legendy zabehol celú 

vzdialenosť bez zastavenia sa, ale krátko po tom, ako odovzdal 

odkaz o víťazstve, skolaboval od vyčerpania a umrel. 

To však nie je prípad maratónca Jozefa Zeleníka (na foto) z 

Partizánskeho, hoci počas svojej tridsaťročnej bežeckej ka-

riéry zažil rôzne kritické situácie. Ako napríklad v roku 1993 

v Žabokrekoch pri Martine, keď ho po dobehnutí jeho 51. 

maratónu museli dehydrovaného previezť do martinskej 

nemocnice. Ani tento okamih ho nezastavil. ,,Verím, že keď 

budem zdravý, tak príde aj dvestovka, len neviem, kedy 

to presne bude,“ tápal pred trinástimi rokmi tento sympa-

tický vytrvalec. Dočkal sa! Vtedy 47-ročný rodák z Bystričian 

mal na konte úctyhodnú stovku zabehnutých maratónov. 

Ten jubilejný stý si pripísal na konto 5. novembra 2000 po-

čas 31. ročníka slávneho Newyorského mestského marató-

nu. Od 10. augusta tohto roku má maratónsky punc Jozefa 

Zeleníka opäť vyšší lesk. V jeho obľúbenej maratónskej des-

tinácii v Rajci opäť dosiahol výnimočnú športovú métu. Po-

koril magickú dvestovku maratónov! A to 15. júla tohto roku 

oslávil šesťdesiatiny. Svoj životný športový úspech vyšperko-

val v čase 3:27:16 h tretím miestom v kategórii mužov od 60 

do 69 rokov. ,,Beh som si užíval. Na otočke v Čičmanoch, 

kde ma čakal môj fanklub tvorený priateľmi a rodinný-

mi príslušníkmi, som sa dozvedel, že som štvrtý. Od trid-

siateho piateho kilometra som zrýchlil. Až v cieli som sa 

dozvedel, že som tretí. Bol som veľmi šťastný, že mám za 

sebou dvestý maratón. A tretie miesto je, ako sa hovorí, 

čerešničkou na torte,“ neskrýval radosť čerstvý dvestovkár 

Jozef Zeleník, ktorý sa v roku 2002 stal majstrom Slovenska 

v kategórii mužov od 45 do 49 rokov. Oficiálne štatistiky sa 

síce nevedú, ale s dvesto zabehnutými súťažnými maratón-

mi patrí medzi prvých Slovákov. Kým na prvých sto marató-

nov potreboval sedemnásť rokov, tú druhú stovku zabehol 

za trinásť. ,,Už dlhší čas som si plánoval, že dvestý mara-

tón budem jednoznačne bežať na Slovensku a špeciál-

ne v Rajci. Prečo? Vďaka organizácii a hlavne prostrediu, 

do ktorého je jeho trať situovaná, patrí Rajecký mara-

tón medzi najkrajšie bežecké podujatia na Slovensku. Aj 

môj stopäťdesiaty maratón som bežal v Rajci,“ vysvetľu-

je Jozef Zeleník, ktorý svoju športovú kariéru začal ako fut-

balový brankár. Po úraze ruky v roku 1982 presedlal na beh. 

Svoj prvý maratón absolvoval v Košiciach v roku 1984 v čase 

3:14:49 h, aby o tri roky neskôr zaznamenal v Čadci svoj naj-

rýchlejší v čase 2:40:35 hodiny. Pod tri hodiny zabehol  štyrid-

saťjeden maratónov. Nikdy nebežal nad štyri hodiny, aj keď v 

predošlom roku v Senici mal na mále. V obrovskej horúčave 

bojoval s krízou a cieľ preťal vo svojom doteraz najpomalšom 

čase 3:59:35 hodiny. 

Maratón je beh do úplného vyčerpania. Aby ste ho zvládli, 

potrebujete nielen odborný tréning, ale aj vyrovnanú myseľ, 

musíte vedieť, prečo bežíte. Musíte sa vedieť ovládať, nepod-

dať, vyrovnať sa so stresom a tlakom. Maratón bolí. Počas ne-

konečných kilometrov sa bežec hĺbi do seba, vedie dialóg s 

vlastným vnútrom. Ak si s ním nemá čo povedať, sústredí sa 

na únavu, ťažký dych, bolesť. Tým dáva šancu svojmu slab-

šiemu ja. Toto všetko Jozef Zeleník dobre pozná. ,,Stále pla-

tí, že maratón je pre mňa v prvom rade veľkým koníčkom 

a pred každým mám naďalej veľký rešpekt. Je to istým 

spôsobom životný štýl. Vďaka nemu som si vypestoval 

morálno-vôľové vlastnosti a dodržiavam správnu živo-

tosprávu. Áno, je pravda, že maratón v závere bolí, ale ra-

dosť z dobehnutia do cieľa ju niekoľkonásobne prevýši,“ 

vyznáva sa Jozef Zeleník, ktorý vzápätí s úsmevom dodáva: 

,,Niekto naháňa peniaze, ja zas kilometre. Za mojimi dve-

sto maratónmi sú tisíce litrov potu. Ďakujem všetkým, 

ktorí má na tejto neľahkej, ale krásnej ceste podporova-

li.“ A aká je jeho ďalšia méta? Žeby tristovka? ,,Behať určite 

neprestanem, jedine v tom prípade, ak by som vzdal ma-

ratón. Nemám sa však kam ponáhľať. V mladšom veku 

som regeneroval tri-štyri dni, dnes potrebujem dva týž-

dne. Netajím, láka ma číslo dvestodvadsaťdva a chcel by 

som si naďalej udržať aj môj časový štandard pod štyri 

hodiny,“ predsa len načrtol ďalšiu maratónsku víziu Jozef Ze-

leník, ktorý sa už teší na šiesty október, kedy sa uskutoční ju-

bilejný 90. ročník Medzinárodného maratónu mieru v Koši-

ciach. Na východe republiky štartoval už dvadsaťpäťkrát, no 

ešte predtým by chcel bežať druhý ročník maratónu v Ban-

skej Bystrici. mp

Maratónec Jozef Zeleník pokoril magickú dvestovku

Šesťdielny seriál Slovenského po-

hára v zjazde na horských bicykloch 

sa sťahoval do Kubínskej Hole, kde 

bolo na programe 4. kolo downhill. 

Viac ako 160 pretekárov si to rozda-

lo o body v siedmich kategóriách. 

Štart pretekov bol vo výške 1355 

metrov nad morom. Pretekári mu-

seli prekonať trať dlhú extrémnych 

3150 m s prevýšením 630 metrov. 

V žiackej kategórii opäť zvádzali sú-

boje o vedúcu priečku seriálu Bá-

novčan Benjamín Filip jazdiaci za 

CTM-Novatec racing team a Šimon 

Rus z KHC Kaktus Bike Bratislava. V 

kvalifikácii bol však najrýchlejší Kris-

tián Poruban (Specialized CZ), kto-

rý prešiel trať v čase 5:41,18 min, 

kým druhý skončil Rus (5:43,91 min) 

a tretí Filip (5:55,73 min). Vo finá-

le všetci traja adepti na prvenstvo 

zrýchlili a časové rozdiely boli mini-

málne. Prvenstvo si nakoniec vybo-

joval Rus, ktorý zvíťazil v čase 5:35,76 min, len o desatinu sekundy pred druhým Filipom, kým 

tretí skončil v čase 5:40,32 min Poruban. V celkovom poradí vedúci Rus má na konte 269 bodov 

a svoj odstup od Filipa natiahol na osem bodov. V štartovom poli zápolila aj trojica zjazdárov z 

klubu DH-POSITIVE Partizánske. V semifinále kategórie juniorov Ľuboš Cifrík predviedol krko-

lomný pád cez riadidlá a kým sa dal dokopy, stihol ho obehnúť jeden z jazdcov. Do cieľa prišiel 

v čase 5:55,04 min znamenajúcom 29. miesto. Vo finále ho narazené zápästie prinútilo jazdiť na 

istotu. Nevyhol sa len malému zaváhaniu v rockgardene a na cieľovom skoku dokonca obehol 

pretekára štartujúceho pred ním. Výsledný čas 5:44,34 min ho posunul o päť priečok vyššie na 

konečné 24. miesto. V mužskej elite kategórii predviedol výbornú kvalifikačnú jazdu Filip Chal-

movianský, ktorému s časom 4:49,01 min patrilo viac než slušné 13. miesto. Jazdu s rezervou 

absolvoval Ján Benzír, ktorý s časom 5:04,40 min zaujal dvadsiatupiatu priečku. Vo finále však 

zrýchlil, keď sa dostal po hranicu piatich minút na 4:57,93 a obsadil konečné 22. miesto. Naj-

rýchlejší z pretekárov DH-POSITIVE Chalmovianský zopakoval takmer identický čas z kvalifiká-

cie – 4:49,35 min – avšak klesol na pätnáste miesto. Kategóriu elite vyhral v čase 4:23,29 min 

Martin Knapec (CTM-NOVATEC) pred druhým oddielovým kolegom Lukášom Učňom 4:26,98 

min a tretím českým pretekárom Lukášom Šplíchalom (Mondraker-661), ktorý cieľovú čiaru 

preťal v čase 4:29,92 minúty. (mp, ľc)

Ďurček si zopakoval 
pódiové umiestnenie

Medzinárodný se-

demdielny seriál 

majstrovstiev Slo-

venska v country 

crosse pokračoval 

siedmim podujatím 

v Žaškove. Na vý-

borne pripravenej, 

no technicky nároč-

nej žaškovskej trati 

s množstvom ume-

lých prekážok do-

minoval v kategó-

rii E2 domáci rodák 

Štefan Svitko. Slo-

venský motocyklo-

vý reprezentant sa 

stal suverénnym ví-

ťazom, keď počas oboch súťažných dní nenašiel premožiteľa. V kategórii veterán sa v silnej 

konkurencii pretekárov, nabitej bývalými motokrosovými jazdcami zo Slovenska a Čiech, opäť 

objavil po dvojmesačnej prestávke zavinenej zranením bronzový pretekár z vlaňajšej sezóny 

Igor Ďurček (KTM 350) zo Skačian. Reprezentanta Cross teamu Nitrianske Rudno hneď v prvý 

deň prenasledovala smola, keď sa kvôli oprave odtrhnutého výfuku zdržal v depe päť minút. 

Časovú stratu sa mu podarilo čiastočne skorigovať, keď sa zo šiestej priečky predral až na tretiu 

za víťazného Jozefa Marenčáka jazdiaceho na Kawasaki a druhého českého pretekára Květo-

slava Kovářa (KTM). V druhý súťažný deň sa Ďurček dostal do čela pretekov, v treťom kole ho 

však obehol suverén tejto kategórie Marinčák a v tomto poradí aj preťali cieľovú čiaru, kým tretí 

skončil Kovář. Rovnakú podobu malo aj konečné pódiové umiestnenie po sumáre oboch jázd, 

čím si Ďurček zopakoval skvelú druhú priečku z úvodného podujatia seriálu, ktorý sa konal v 

Borskom Mikuláši. V konečnom poradí mu však kvôli dlhému výpadku patrí s 97 bodmi až jede-

náste miesto. Kategória E-trojka mala jasný priebeh celý víkend, keď Jaroslav Štrbek na svojej 

Suzuki jednoznačne kraľoval pred Miroslavom Mačajom (KTM) po oba dni, kým dve tretie, ale aj 

celkovú bronzovú priečku si vyjazdil junior Erik Maringa (Husaberg) z Veľkých Hostí. V E-dvoj-

ke sa zas rovnako junior Patrik Maringa (KTM 300) z Malých Hostí v celkovom poradí umiestnil 

na deviatej pozícii. A rovnaké miesto obsadil v najpočetnejšie obsadenej Hobby 4T kategórii 

Peter Darmo (KTM 450) z Veľkých Hostí. mp

Suverénny Baláž
Sedemdielny seriál Slovenského autokrosového po-

hára má za sebou štyri podujatia. Suverénom divízie 

plechových štvorkoliek H3 je Juraj Baláž (na foto) z 

Motoklubu Veľké Uherce. Úspešnú sezónu odštarto-

val na svojom novoposkladanom Mitsubishi Lancer 

evo VI víťazstvom v úvodnom kole na domácej drá-

he vo Veľkých Uherciach. Následne nenašiel premo-

žiteľa v Môlči, ani v Senici. Až v štvrtom kole v Lučen-

ci ho zradil tlmič a musel sa uspokojiť s druhou prieč-

kou, keď zvíťazil Marcel Dlesk z Kameničian na svojej 

Škode Fábia. V priebežnom poradí vedie Baláž, ktorý 

má na konte 77 bodov, druhý v poradí Dlesk má o 25 

bodov menej. Delenú tretiu priečku okupujú hneď 

traja pretekári – Rastislav Zdvíhal, Milan Blanár a Mi-

roslav Pospíchal z Chynorian, ktorý štartoval len na úvodných dvoch pretekoch. V divízii do 

1600 ccm juniorov nad 15 rokov sa najlepšie z našich zástupcov zatiaľ drží Lucia Kasalová z 

Malých Uheriec, ktorá si na svojom Mitsubishi Colt vyjazdila jedno druhé a dve tretie miesta a v 

priebežnom poradí jej so 47 bodmi patrí piata pozícia.  Na siedmom mieste je s 23 bodmi An-

drej Turanský z Partizánskeho, desiaty je Erik Melioris (15 b) z MELIracing Veľkých Uheriec a 

jedenásty Kristián Šuhajda (8 b) z Kiko Racing Team Veľké Uherce. V divízii H2 nad 1600 ccm 

figuruje Branislav Adamik z Partizánskeho so ziskom 39 bodov na piatom mieste, keď len dva 

body stráca na tretieho Ľuboša Majerčíka. Vedúcim pretekárom tejto divízie dvojkoliek je Milo-

slav Gahér so 70 bodmi, kým druhý je Andrej Žilík (47 b). mp

Z našich zjazdárov 
najrýchlejší Chalmovianský

Zeleníkove bronzové jubileum
Dvestotrinásť mužov a sedemnásť žien vybehlo 

na trať 30. ročníka jubilejného Rajeckého mara-

tónu, ktorý aj tentoraz zaznamenal medzinárod-

nú účasť. V štartovom poli tohto medzi bežcami 

obľúbeného podujatia nechýbal po dvadsiaty-

tretíkrát Jozef Zeleník (na foto) z Honeywell Par-

tizánske, ktorý 42 195 km dlhú trať s prevýšením 

200 metrov zvládol v čase 3:27:16 hodiny. V ka-

tegórii mužov od 60 do 69 rokov dobehol na vý-

bornej tretej priečke za víťazným Poliakom Tade-

uszom Jasekom z Radziechowy (2:59:40 h) a dru-

hým Ladislavom Radom z MBO Strážske (3:26:50 

h). Pre Zeleníka to bol štvrtý tohtoročný, no v jeho 

kariére neuveriteľný dvestý zabehnutý maratón! 

Ďalšie výsledky našich vytrvalcov – maratón muži 

do 39 rokov: 66. Marek Kňaze (Midas Partizán-

ske) 4:08:21 h, muži 40-49 rokov: 57. Peter Petrík 

(Partizánske) 4:46:00 h, polmaratón – muži do 39 

rokov: 114. Peter Jonek (Rybany) 1:40:58 h, 220. 

Adam Pribela (Partizánske) 1:56:59 h, ženy 45 a 

viac rokov: 9. Nataša Paulovičová (JS Gabor Bá-

novce n/B.) 2:05:57 h.. mp

Počas letnej prestávky nenastali v hádzanárskom klube HK Slávia Partizánske len personálne 

zmeny vo vedení klubu, ale menilo sa osadenstvo realizačného tímu. Trénerskú dvojicu Jo-

zef Hanták st. a Tibor Csollár st. nahradil v pozícii hlavného trénera Peter Olšavský (na foto) s 

asistentom Norom Feješom z Topoľčian. Štyridsaťdvaročný košický rodák Peter Olšavský vie-

dol interligové hádzanárky Partizánskeho už v sezóne 2011/2012. Družstvo žien priviedol po 

osemnástich rokoch znovu k medaile, vtedy bronzového lesku. Ešte predtým sa so svojimi 

zverenkami tešil z prvenstva v Slovenskom pohári. Po sezóne odišiel do Senca, no v tej na-

stávajúcej opäť povedie slávistky. Na rozhovor s novým kormidelníkom sme si museli počkať, 

pretože si plnil povinnosti asistenta trénera pri reprezentačnom družstve junioriek Slovenska 

na Majstrovstvách Európy v Dánsku.

Igor Ďurček


