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Pred 
zrkadlom

„

Nemá hlavu 
v oblakoch
Dočítate sa v rozhovore s meteorolo-
gičkou Miriam Jarošovou, rodáčkou z 
Ostratíc

Viac 
sa dočítate na s.3

Vianoce  
v zahraničí
Ako ich prežívajú Partizánčania v 
rôznych kútoch sveta, mimo svojho 
rodiska?

s.9

Historický úspech píšu 
aj Partizánčanky!
Slovenské hádzanárske reprezentantky 
postúpili na majstrovstvách Európy do 
štvrťfinálovej fázy

Deti sa vždy rodili 
z lásky...
… a každé dieťa je obrovský dar – zdô-
razňuje v medailóne pediatrička 
MUDr. Eva Laššová

s.7 s.16

Novozvolení predstavitelia samosprávy mesta Partizánske sa v utorok 9. decembra zložením slávnostného sľubu na ustanovujúcom 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Partizánskom o ciálne ujali svojich funkcií. Záujmy mesta a jeho občanov budú nasledujúce 
štyri roky ochraňovať a presadzovať staronový primátor Jozef Božik a 25-členný poslanecký zbor.

Novozvolení predstavitelia samosprávy mesta Partizánske sa v utorok 9. decembra zložením slávnostného sľubu na ustanovujúcom 

Primátor aj poslanci zložili sľuby

Katastrálny odbor 
v nových priestoroch!
Katastrálny odbor Okresného 
úradu v Partizánskom sídli od 
15. decembra v nových priesto-
roch. V dňoch 15. a 16. decembra 
sa celý odbor presťahuje do 
bývalého obchodného centra, 
ktorému patrilo prízemie budovy 
Úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny Partizánske na Námestí 
SNP 151/6. Ako uviedol Branislav 
Pajda, prednosta Okresného 
úradu Partizánske, sťahovanie 
prebieha z dôvodu vybudo-
vania Klientskeho centra 
v týchto priestoroch a jeho 
skúšobnú prevádzku spustia 
v stredu 17. decembra. 
Okrem katastrálneho odboru 
bude súčasťou Klientskeho 
centra aj odbor starostlivosti 
o životné prostredie, živnosten-
ský odbor, pozemkový a lesný 
odbor.

Stavebné práce pokračujú aj v decembri
Pracovný ruch neutícha v Partizánskom 
ani v predsviatočných decembrových 
dňoch. Zelenú majú viaceré menšie sta-
vebné práce. Jednou z nich je úprava 
parku pred zariadením sociálnych 

služieb Domova, n. o. (na foto). 
„V týchto dňoch finalizujeme úpravu 
povrchu mlatových chodníkov v dĺžke 
200 m, zostáva nám nainštalovať mo-
biliár, to znamená okolo desať lavičiek 

a tiež tri odpadové koše,“ upresnil rozsah 
prác konateľ realizačnej spoločnosti 
Ladislav Sedláček. Projekt rekonštrukcie 
zariadenia pôvodne nepočítal s úpravou 
tohto parku. Podľa slov riaditeľky Petry 
Zubatej, „v tomto roku sme našli nejaké 
finančné prostriedky na vybudovanie 
chodníkov, respektíve miniparku pre 
našich klientov, ktorí ho budú môcť 
využívať v rámci svojho relaxu.“
Využitý bude čoskoro aj chodník, ktorý 
mesto rekonštruuje v areáli Mater-
skej školy na Makarenkovej ulici. 
Novú podobu má už dnes aj prístupový 
chodník pri obytnom bloku č. 987 
na Malej okružnej. V Základnej škole 
na Malinovského ulici vynovujú interiér, 
pred sviatkami sa pustili ešte do maľova-
nia niektorých tried. Aktuálne v decem-
brových dňoch sú napokon aj opravy 
kanalizačných vpustí na Budovateľskej 
a Topoľovej ulici vo Veľkých Bieliciach. 
 ma

Premýšľame neustále. Záleží 
však na tom, že o čom. Vianočné 
výzvy na prehodnotenie života, či 
roka nás obklopujú zo všetkých 
strán. Niektorí bilancujeme každý 
večer, iní ani nevedia, čo je to 
koncoročné predsavzatie. Ale asi 
všetci chceme zmenu. Túžime žiť 
lepšie, bývať lepšie, mať lepšiu 
prácu, lepší svet. Už samotný fakt, 
že neustále po niečom prahneme, 
je na zamyslenie. Budhizmus 
po dvojtisícročnom meditovaní 
dospel pre Európanov k málo po-
zitívnemu programu zriekania sa 
všetkých túžob a vlastného „Ja“. 
Úprimne, obdivujem každého, 
kto to dokáže. O čosi reálnej-
ší je pre nás ideál cnostných 
pohnútok konania dobra. Ako 
povedal slovenský filozof Jozef 
Piaček: „Raj má každý na dosah 
ruky. Jeho kvapkou je už len to, 
keď bez svedkov a očakávania 
posmrtnej odmeny odložíme 
z chodníka banánovú šupku, 
aby sa iný nepošmykol. Alebo 
umyjeme záchod bez toho, aby to 
od nás niekto žiadal. Vážne, nie 
je to utópia, skutočne sa to dá. 
Vyskúšajte si to...“ Nerieši to však 
vašu situáciu s lepším bývaním, 
prácou a lepším svetom? Možno 
sa ako prvé „oplatí“ zmeniť 
vlastný postoj. Postoj k svojim 
túžbam, strateným nádejám a k 
svetu. Vedomie jedného človeka 
vraj vplýva na vedomie ďalších 
asi tisíc ľudí. Tak si rozmyslime, o 
čom budeme nielen počas týchto 
Vianoc premýšľať a po čom bude-
me túžiť.

s.4

Foto: MTP

Foto: Kristián Molnár
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Mesto Partizánske, 
ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení, zastúpené primá-
torom mesta doc. PaedDr. Jozefom Božikom, PhD., v zmysle 

§ 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade 
s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 

záujme v znení  neskorších predpisov vyhlasuje

 VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času, 

Ul. gen. Svobodu 906/53, 958 01 Partizánske 
(pracovný pomer na kratší pracovný čas, 30 % pracovný úväzok).

Termín a miesto podania prihlášky
Prihlášku  je potrebné doručiť do 15. januára 2015 do 14.00 h 

na adresu: Mesto Partizánske, Nám. SNP 212/4, 958 01 
Partizánske. Presné informácie nájdete na webovej stránke 

mesta alebo na úradnej tabuli MsÚ. (141203)

Obec Oslany 
v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. 

o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie 

vedúceho technického úseku 
na Obecnom úrade v Oslanoch.

Bližšie informácie nájdete na stránke obce: www.oslany.sk
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Predplaťte si TEMPO

Meno a priezvisko: 

Adresa: 

Spôsob platby:  osobne v redakcii Tempo  
 poštovou poukážkou   

POLROČNÉ predplatné  11,25 € 

ROČNÉ predplatné  22,50 € 

Len 0,45 €

za jeden výtlačok! 

 Na Veľkej okružnej pred 
domom č. 1022/2 sa nachá-
dzalo veľké množstvo odpadu. 
Nelegálnu skládku odpadu 
spozorovala hliadka mestskej 
polície počas kontroly mesta 
3. decembra a následne zistila 
jej pôvodcu. Odpad na toto 
miesto vyhodila 59-ročná 
žena z uvedeného domu. Po 
napomenutí sľúbila, že sklád-
ku z verejného priestranstva 
ihneď odstráni. 

 Dňa 4. decembra uložila 
MsP vodičovi motorového 
vozidla za parkovanie na 
Námestí SNP na trávniku 
blokovú pokutu.

 Dňa 4. decembra vo večerných 
hodinách upozornil občan na 
ležiacu osobu na Rooseveltovej 
ulici. Hliadka mestskej polície 
naložila muža do služobného 
motorového vozidla a odviezla 
ho domov, kde si ho prevzala 
príbuzná. Bezdomovca silno 
pod vplyvom alkoholu vykázala 
MsP z Makarenkovej ulice 9. de-
cembra a o pár minút neskôr ho 
odviedla za pomoci donucova-
cích prostriedkov z Nádražnej 
ulice.

 Dňa 5. decembra v čase 
o 23.08 h preverila MsP 
oznámenie o dobýjaní sa 
do motorového vozidla. 
Hliadka mestskej polí-
cie na mieste zadržala 
47-ročného muža pod 
vplyvom alkoholu. Tvrdil, 
že si pomýlil auto. Vozidlo 
oznamovateľa poškodené 
nebolo. 

 Na železničnej stanici napádal 
muž pod vplyvom alkoholu ces-
tujúcu verejnosť. Do príchodu 
hliadky mestskej polície sa situ-
ácia vyriešila. Svedkovia hliadke 
uviedli, že dotyčného odviezli 
domov kamaráti.

 Po polnoci 5. decembra 
riešila MsP situáciu v herni 
na námestí. Opití zákaz-
níci búchali do automa-
tov a hlučne sa správali. 
Hliadka mestskej polície 
ich z miesta vykázala aj 
nadránom, o 04.23 h, kedy 
sa situácia zopakovala.

 Dňa 6. decembra v čase 
o 03.45 h spozorovala hliad-
ka mestskej polície partiu 
mladých ľudí. Jedna z osôb 
sa zavesila celou váhou na 
dopravnú značku a pokúsila sa 
ju ohnúť. Zadržaný 28-ročný 
muž odmietol preukázať svoju 
totožnosť, preto bol za pomoci 
donucovacích prostriedkov 
predvedený na oddelenie MsP. 
Nakoľko si nebol vedomý, že sa 
dopúšťa protiprávneho konania, 
bude tento priestupok riešený 
v správnom konaní.

 Dňa 7. decembra preverila 
MsP oznámenie o poškodení 
informačnej tabule s označe-
ním ulíc Janka Kráľa a Pod 
Šípkom vodičom motorové-
ho vozidla. Zistila majiteľa 
vozidla i osobu, ktorá moto-
rové vozidlo v čase spácha-
nia priestupku riadila. MsP 
sa s páchateľom skontakto-
vala na adrese jeho trvalého 
pobytu. Ten sa k spácha-
niu priestupku priznal. 
Motorovým vozidlom zn. 
Daewoo Leganza narazil do 
informačnej tabule na Ulici 
Janka Kráľa, poškodil ju a 
z miesta odišiel. Priestupok 
rieši MsP.

 Pri autobusovej zastávke na 
Štrkovci stálo dva dni motoro-
vé vozidlo. MsP zistila meno 
vodiča, ktorý bol zadržaný 
štátnou políciou ako podozrivý 
zo spáchania trestného činu.

 Na základe žiadosti 
štátnej polície preverila 
MsP 9. decembra situáciu 
v herni Macao, kde malo 
dôjsť k priestupku proti 
občianskemu spolunaží-
vaniu vyhrážaním. V pre-
vádzke sa nachádzal muž 
z Topoľčian, ktorý tvrdil, 
že bol verbálne napádaný. 
Podozrivý zo spáchania 
priestupku sa v prevádzke 
už nenachádzal.

 Občania upozornili na 
zaparkované vozidlá s kľúčmi 
na Hrnčírikovej a na Makaren-
kovej ulici. MsP zistila mená 
majiteľov vozidiel, kľúče im 
odovzdala. 
 Spracovala: Mária Rapková

Prémia  
pre KROKY
Oceľ sa kalí v ohni, práca novinára 
v ohlasoch od čitateľov, divákov, 
ale aj v konfrontácii s kapacitami 
žurnalistiky, kolegami. Priestor 
na ňu ponúka v tvorbe televíznych 
reportáží súťaž LOTOS-u, Spolku 
lokálnych TV staníc Slovenska. V 
tej tohtoročnej mal svoje želiezko v 
ohni aj redakčný kolektív Mestskej 
televízie Partizánske (MTP) v 
podobe reportáže Kroky z Bošian 
počuť až v Hollywoode. Jej autor 
Erich Kadnár originálnym spôso-
bom priblížil prácu v nahrávacom 
štúdiu Mexičana Omara Torresa. 
Napokon, mohli ste ju vidieť na te-
levíznej obrazovke vysielania MTP. 
Originalitu ocenila aj odborná po-
rota a Literárny fond udelil Ericho-
vi Kadnárovi za reportáž PRÉMIU. 
Príjemné povzbudenie pre autora, i 
celý redakčný kolektív! 

Opravená cesta s novým asfal-
tovým povrchom – to je rozhod-
ne dobrá správa pre všetkých 
motoristov. Pozitívny ohlas mala 
aj oprava povrchu komunikácie, 
ktorú v posledných novembro-
vých dňoch realizoval Trenčian-
sky samosprávny kraj v blízkosti 
mesta Partizánske.

Predmetom opravy 
bola obnova povr-
chovej vrstvy na 

ceste II/593 v úseku 
Veľké Bielice – Brodzany 
v celkovej dĺžke 2,2 km. 
Podľa popisu zákazky, 
porušenie povrchu malo 
za následok vytvorenie 
výtlkov, sieťového roz-
padu, prepadov a poola-
movaných krajníc. Ako na 
margo opravy povedal Erich 
Dvonč, poslanec Trenčian-
skeho samosprávneho kraja 
a člen komisie dopravy: „Ten-
to rok v rozpočte TSK neboli 
vyčlenené žiadne prostriedky 

na opravu komunikácií, 
úsporami sme získali zhruba 
1,3 milióna eur, ktoré sme 
v rámci celého kraja roz-
delili. Nám sa ušiel práve 
úsek od Veľkých Bielic až po 
koniec obce Brodzany.“ 
Hoci nový povrch cesty si 
motoristi pochvaľujú, viac 
by uvítali obnovu vozovky na 
Víťaznej ulici, nachádzajúcu 
sa v intraviláne mesta Parti-
zánske. Odpoveď na otázku, 
či Správa ciest TSK plánuje 
tento úsek zahrnúť do har-
monogramu opráv, poskytol 
redakcii primátor Jozef Božik: 
„Je dohodnuté so županom 

TSK Jaroslavom Baškom, že 
v priebehu apríla a mája 
budúceho kalendárneho 
roka sa bude opravovať 
súvislý povrch vozovky 
na Víťaznej ulici v dĺžke 
okolo 500 až 600 met-
rov.“ Ide o tú časť ulice, ktorá 

je už odkanalizovaná. Zvyšné 
úseky sa budú rekonštruovať 
až po realizácii projektu Se-
ver, a teda po odkanalizovaní 
všetkých území mestských 
častí Veľké a Malé Bielice. 
 Martina Petrášová
 Foto: MTP

Už patria medzi nás
Narodenie dieťaťa je významnou udalosťou. Dôkazom toho, 
že ani mesto Partizánske nezabúda na svojich najmladších 
občanov, sú každoročné uvítania detí do života. 

Na tom tohtoročnom, v poradí 
štvrtom, privítal primátor 
Jozef Božik v Panoramatic-
kom 3D kine tých najmenších, 
ktorí sa narodili za obdobie 
od novembra 2013 do konca 
októbra 2014. Za tento čas 
pribudlo v Partizánskom 
183 nových občanov, z toho 92 
chlapcov. Pri tejto príležitosti 
im primátor zaželal do života 
všetko len to najlepšie. Ako 
zdôraznil, práve Vianoce sú 
najkrajšími sviatkami v roku 
a zároveň sú sviatkami spo-
lupatričnosti, lásky a  rodiny. 
Síce sa uvítanie konalo 5. 
decembra, deň pred Mikulá-
šom, rodičia si už ten najväčší 
darček držali v náručí. Radosť 
z príchodu nového člena 
do rodiny mnohé mamičky 

vyjadrili slovami: „Taký dobrý 
pocit, najkrajší, čo môže byť,“ 
„je to úžasné, veľká zodpoved-
nosť a zmení sa život úplne, 
ale určite krásne.“ Prišli aj 
takí, ktorým sa rodina rozrást-
la naraz o dve ratolesti a teraz 
zažívajú radosť dvojnásobnú. 
Rodičia sa mohli potešiť ešte 
ďalším darčekom. Z uvíta-
nia si odnášali pamätný list, 
vianočnú kolekciu, anjelika 
a poukážku na nákup výbavy 
pre svoje deti podľa vlastnej 
potreby. V rámci uvítania 
bolo pripravené aj menšie 
vystúpenie. Najmladších 
Partizánčanov privítali medzi 
sebou tancom a spevom žiaci z 
prípravného štúdia Základnej 
umeleckej školy. 
 Text a foto: sč

Cesta do Brodzian  
s novým povrchom

Cesta do BrodzianCesta do BrodzianCesta do BrodzianCesta do BrodzianCesta do BrodzianCesta do BrodzianCesta do BrodzianCesta do BrodzianCesta do BrodzianCesta do BrodzianCesta do Brodzian
s novým povrchoms novým povrchoms novým povrchoms novým povrchom

Nový povrch komunikácie  
v Brodzanoch

Opravy sa dočká aj Víťazná ulica
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Medzinárodný tím dobrovoľníkov v Partizánskom
Čo majú spoločné Švéd, Talian, Nemec a Poľka s mestom Partizánske? Na jeden rok (od októbra 2014 do sep-
tembra 2015) sa im naše mesto stalo druhým domovom – prišli k nám ako dobrovoľníci v rámci EDS – Európskej 
dobrovoľníckej služby. 
Ak stretnete v uliciach niekoho 
s kostrbatou slovenčinou, či so 
zvláštnym prízvukom, môžu 
to byť práve oni – Rasmus, 
Alberto, Matthias a Anna. 
Alebo budete počuť „zvláštny“ 
jazyk – niečo medzi španielči-
nou, francúzštinou a nemčinou 
– to môžu byť tiež oni – všetci 
totižto ovládajú esperanto, 
vďaka ktorému k nám prišli. 
Pracujú v združení Edukácia@
Internet (E@I), ktoré sa venuje 
najmä vytváraniu vzdelávacích 
bezplatných internetových por-
tálov. No a práve esperanto je 
v združení pracovným jazykom, 
vďaka ktorému môžu spolu 
fungovať viaceré národnosti 
v jednej kancelárii. 
Dobrovoľníci pomáhajú 
s rôznymi úlohami – zabezpe-
čujú preklad niektorých našich 
stránok do svojich jazykov, 
programujú, pomáhajú organi-
zovať Jazykovú kaviareň v Par-
tizánskom, ale i medzinárodné 
podujatia, ktoré združenie 

pripravuje, a podobne. No 
a k tomu sa učia po slovensky 
(sčasti aj vďaka unikátnemu 
projektu www.slovake.eu, ktorý 
naša organizácia iniciovala 
a spravuje), spoznávajú našu 
kultúru i Slovensko.
Schválení už boli aj dvaja noví 

dobrovoľníci, ktorí by mali 
prísť do Partizánskeho v apríli 
budúceho roka. Takže naše 
mesto opäť raz zmedzinárodnie 
– mali by to byť mladí ľudia 
z krajín ako je Vietnam či Gru-
zínsko. Vďaka projektu EDS 
v rámci projektu Erasmus+, 

pod hlavičkou Iuventy, ako 
národnej agentúry pre mládež, 
majú možnosť mladí ľudia zo 
zahraničia prísť na Slovensko 
pracovať na istý čas (3 až 12 
mesiacov) ako dobrovoľníci. 
Rovnako je možné zo Slovenska 
ísť pracovať ako mladý dobro-
voľník do zahraničia – dokonca 
teoreticky do celého sveta. Po-
trebné je jedine nájsť si vhodnú 
hostiteľskú organizáciu a byť 
vo veku 18-30 rokov. Takáto 
dobrovoľnícka skúsenosť môže 
mladým ľuďom napomôcť 
v mnohých veciach: naučiť 
sa alebo zlepšiť sa v cudzom 
jazyku (jazykoch), získať nové 
zručnosti, spoznať iné kultúry, 
zvyky, pripraviť sa na povolanie 
a pod.
Našim súčasným dobrovoľ-
níkom želáme, aby sa im 
v združení i v meste Partizán-
ske páčilo a aby čas, strávený 
na Slovensku, považovali za 
užitočný a príjemne strávený! 
 Peter Baláž, E@I-koordinátor

Pokračovanie z 1. strany
Zložením slávnostného sľubu a jeho 
podpisom sa za potlesku zaplnenej sály 
Panoramatického 3D kina v Partizánskom 
ako prvý zhostil svojho postu primátor 
mesta Jozef Božik, ktorý do svojho druhého 
funkčného obdobia vstupuje s jasným 
predsavzatím: „Mojím cieľom je v spolu-
práci s poslancami a spolupracovníkmi 
z radov zamestnancov, tretieho sektora 
a občianskej verejnosti vytvoriť priestor 
pre kontinuálny rozvoj všetkých deviatich 
mestských častí, ako v rovine investičnej, 
tak aj hodnotovej, duchovnej a kultúrnej. 
Som presvedčený, že nastúpený trend, 
ktorý sme si zvolili v roku 2011, sa nám 
bude dariť udržiavať v istom tempe a 
zároveň ho budeme rozvíjať a rozširovať.“ 
Pri napĺňaní týchto zámerov mu bude 
napomáhať 25-členný mestský parlament, 
v ktorom získala desať poslaneckých 
mandátov strana Smer-SD, šesť mandátov 
široká stredopravá koalícia strán KDH, 
Sieť, SDKÚ-DS, SaS, Most-Híd, OĽaNO, 
NOVA a OKS a deväť nezávislých poslan-
cov. V nadchádzajúcom volebnom 
období bude občanov mesta zastu-
povať štrnásť staronových a jedenásť 
nových poslancov.
V mene všetkých novozvolených poslan-
cov MsZ prečítala sľub Mária Hazuchová, 
ktorá ho, tak ako následne i jej dvadsaťtri 
kolegov, zložila do rúk štatutára mesta 
a spečatila svojím podpisom. Z ustanovu-
júceho zasadnutia sa ospravedlnila nová 
poslankyňa Mária Bielešová, ktorá zloží 
sľub na prvom riadnom zasadnutí.
Udelením Pamätnej plakety mesta Parti-
zánske primátor zároveň pri tejto príleži-
tosti poďakoval za dlhoročnú prácu v MsZ 

trom, dnes už bývalým poslancom – Ti-
borovi Csollárovi, Jozefovi Zajacovi 
a Vladimírovi Ladzianskemu, ktorý 
ostatné štyri roky zastával i funkciu vicepri-
mátora mesta. Meno jeho nástupcu oznámi 
primátor verejnosti začiatkom januára.
Z pozvaných hostí sa slávnostnému zhro-
maždeniu prihovorili poslankyňa Národnej 
rady SR Mária Janíková a dekan farnosti 
Partizánske - mesto Vladimír Farkaš, ktorí 
novozvoleným predstaviteľom samosprávy 
popriali najmä veľa správnych rozhodnutí 
a krokov pri vedení mesta, založených na 
otvorenom dialógu, vzájomnom počúvaní 
sa, ohľaduplnosti a hodnotách, akými sú 
dobro a spravodlivosť.
V pracovnej časti zasadnutia poslanecký 
zbor odsúhlasil nových obrad konajúcich, 
ktorými budú poslanci – Mária Bielešová, 
Mária Hazuchová, Vladimír Karásek a Ive-
ta Matejovová. Zároveň boli schválené dni 
konania sobášov na roky 2015 až 2018, a to 
každú nepárnu sobotu v roku.
Vo svojom záverečnom vystúpe-
ní primátor informoval o obsahu 
prvého riadneho zasadnutia MsZ, 
ktoré sa uskutoční 13. januára 2015. 
Jeho súčasťou bude okrem iného 
schvaľovanie členov mestskej rady, 
komisií pri MsZ, ako i zástupcov 
mesta v dozorných  a správnych ra-
dách mestských organizácií, rád škôl 
a školských zariadení. V tejto nadväz-
nosti tiež zdôraznil, že v duchu budovania 
otvorenej a transparentnej samosprávy 
budú zasadnutia komisií od nového roka 
verejné a zápisnice z týchto rokovaní budú, 
rovnako ako i v prípade mestskej rady, 
zverejňované na webovej stránke mesta. 
Rovnakým spôsobom plánuje samospráva 

zverejniť i majetkové priznania poslancov 
a primátora. Novinkou od roku 2015 bude 
aj to, že pri verejných obstarávaniach budú 
okrem zástupcov poslancov aj zástupcovia 
občanov, ktorí pracujú vo výboroch mest-
ských častí.
 www.partizanske.sk

Pracovný tím v kancelárii združenia E@I už aj s novými dobrovoľ-
níkmi

Poslanci MsZ
v Partizánskom pre roky 2014 - 2018

Centrum – volebný obvod č. 1 
MUDr. Helena Kúdelová, PaedDr. Ľu-
bica Guštarová, MUDr. Gabriel Krbú-
šik, Juraj Krasula

Luhy I – volebný obvod č. 2  
Ing. Jiří Foks, Mgr. Vladimír Karásek, Pa-
vol Dorman, Mgr. Vladimír Marko

Luhy II – volebný obvod č. 3 
Ivan Boháček, Ľudovít Kamien, Ľubomír 
Beňo

Štrkovec – volebný obvod č. 4 
Mgr. Mária Hazuchová, Miroslav Gendiar

Šimonvany – volebný obvod č. 5 
Ing. Anton Jašík, Ing. Peter Matloň

Šípok – volebný obvod č. 6 
Mgr. Sergej Talár, Mária Bielešová, 
JUDr. Petra Valaštínová, Tomáš Mera-
šický, Ing. Ľubomír Fiksel, Mgr. Hana 
Vanková

Veľké Bielice – volebný obvod č. 7 
Erich Dvonč, Ing. Miroslav Kohút

Malé Bielice – volebný obvod č. 8 
Jaroslav Hýll

Návojovce – volebný obvod č. 9 
Ing. Iveta Matejovová

Primátor aj poslanci zložili sľuby

Malé veľké radosti v roku 2014
V globále sa dá o odchádzajúcom roku povedať – 
Pánboh zaplať, nebol to zlý rok! Alebo máte iný názor? 
Určite. Veď koľko ľudí, toľko skúseností. A tie môžu byť 
všelijakej sorty. Najlepšou sondou do reálneho života 
je spýtať sa konkrétnych ľudí na konkrétne zážitky. 
Prevažujú v nich plusy, či mínusy? 

Romana Borončová:
„Čo mi urobilo najväčšiu radosť v tomto 
roku? Narodenie druhého dieťatka. To 
bola najväčšia udalosť. Darilo sa mi v 
práci, žili sme spokojný a šťastný život, 
darilo sa nám po celý rok. Staršia desať-
ročná dcérka prosperuje v škole. Všetko 
je v poriadku.“

Dávid Masár  
a Milan Škrabala:
„Určite nás teší, že sa rozbehli 
školské aktivity. Zapájame sa 
do nich a mesto nás podporuje. 
Páčia sa nám podujatia v Parti-
zánskom, zúčastňujeme sa ich, 
chválime hlavne oslavy výročia 
mesta. Boli super. Super je aj v 
škole. Vidíme posun, v Partizán-

skom sa robí dobrá komunálna politika. Negatívne vnímam (Dávid) 
ubúdanie zelene na sídlisku Šípok výstavbou ďalších garáží na Horskej 
ulici. Kde sa budú hrať deti, keď sídlisko zaplnia len autá a garáže?“ 

Táňa Gendiarová:
„Bez dlhého uvažovania poviem, že 
najväčšiu radosť mám zo svojich vnučiek. 
K ročnej pribudla v septembri druhá, a 
to sú moje  slniečka. Teší sa z nich celá 
rodina. Vďaka nim bol rok 2014 úžasný, a 
pre mňa je úžasné byť babkou. Vnučky mi 
všetko nahrádzajú, negujú všetky starosti.“

Jaroslav Centár:
„Mne osobne robia najväčšiu radosť deti. 
Úspešne spromovali, syn má vynikajúce 
zamestnanie, dcéra pokračuje v dok-
torandskom štúdiu. Práca mi ide, je jej 
dosť, zdravie slúži, takže som spokojný.  
Až na politiku. Ale to nebudem komen-
tovať.“   

Zuzana Gergelová:
„Na konci roka človek bilancuje svoj život 
a rozmýšľa, čo by mohol ešte dobehnúť. Sú 
chvíle, keď nestíham spraviť to, čo som si 
predsavzala, a vtedy sú tu študenti, ktorí, 
keď ja nevládzem, povedia, ...ale pani učiteľ-
ka, mi to dáme, môžete sa na nás spoľahnúť. 
Za tieto slová im ďakujem, lebo viem, že to, 
o čo sa snažím na vyučovaní, malo zmysel.“

 (bab)

ZA VOLANTOM 
S TROMI PROMILE 
Dopravní policajti z Bánoviec nad 
Bebravou vzniesli 3. decembra obvine-
nie pre prečin ohrozovania pod vply-
vom návykovej látky voči 42-ročnému 
vodičovi z Bánoviec nad Bebravou. V 
ten deň hodinu po polnoci ho pri jazde 
na VW Golf na Bernolákovej ulici 
v Bánovciach nad Bebravou zastavila a 
kontrolovala policajná hliadka obvod-
ného oddelenia. Pri kontrole sa vodič 
podrobil dychovej skúške s výsledkom 
merania 1,44 mg/l (3,00 promile) 
alkoholu v dychu. V prípade dokázania 
viny hrozí mužovi trest odňatia slobo-
dy až na dva roky.  
Rovnakému obvineniu čelí aj 55-ročný 
muž z Banskej Bystrice. Pri jazde 

vozidlom Opel Tigra po Kukučínovej 
ulici v Partizánskom  bol 7. decembra 
pred 18. hodinou zastavený a kontro-
lovaný policajnou hliadkou Obvod-
ného oddelenia PZ v Partizánskom. 
Dychová skúška ukázala rovnako ako 
Bánovčanovi 1,44 mg/l (3,00 promile) 
alkoholu. 

LÚPEŽNÉ PREPADNUTIA
Na Mikuláša, 6. decembra vzniesol 
vyšetrovateľ odboru kriminálnej 
polície z Partizánskeho obvinenie 
zo zločinu lúpeže voči 22-ročnému 
Matúšovi a 24-ročnému Luká-
šovi z Partizánskeho. V predošlý 
deň popoludní fyzicky napadli na 
Sládkovičovej ulici v Partizánskom 
72-ročného muža, ktorý šiel vedľa 
bicykla. Dobehli ho, začali opakovane 

udierať do hrude a nôh. V taške, ktorú 
mu vzali z nosiča, mal chlieb, syr, 
maslo a cukrovinky. Cena nákupu a 
škoda na bicykli predstavuje 50 eur. 
Obvineným v prípade dokázania viny 
hrozí trest odňatia slobody na tri až 
desať rokov.  
Zo zločinu lúpeže je obvinená aj tro-
jica z okresu Bánovce nad Bebravou 
- 23-ročný Vladimír, 16-ročný Marko 
a 15-ročný Zdenko.  Prví dvaja 7. de-
cembra v noci po 2. hodine fyzicky na-
padli na Ulici Janka Matušku 30-roč-
ného muža. Chytili ho pod krk, stiahli 
na zem, udierali do hlavy a brucha, 
zobrali mu mobil, peňaženku, kľúče, 
bundu a okuliare. Škoda je vyčíslená 
na 255 eur. Obvinený Vladimír v tú 
istú noc na Sládkovičovej ulici napa-
dol aj 37-ročného muža. Prehľadal mu 

vrecká nohavíc, no nič mu nevzal. Do 
tretice sa spolu s obvineným Markom 
a Zdenkom vrhli na Farskej ulici na 
23-ročného muža. Keď spadol na zem, 
zobrali mu z vrecka mobil a peňažen-
ku. V prípade dokázania viny hrozí 
lúpežným násilníkom  trest odňatia 
slobody na tri až desať rokov. U 
mladistvých sa trestné sadzby odňatia 
slobody znižujú na polovicu.

NÁSILIE ZA NÁSILÍM
Vladimír, obvinený z lúpežných 
prepadnutí v Bánovciach, si zava-
ril poriadne. Vyšetrovateľ odboru 
kriminálnej polície z Bánoviec nad 
Bebravou vzniesol voči nemu aj obvi-
nenie zo zločinu sexuálneho násilia. 
V inkriminovanú noc 7. decembra na 
Ulici Janka Matušku fyzicky napadol 

aj 21-ročného muža. Udieral ho do 
hlavy, až upadol do bezvedomia. Násil-
ník ho vyzliekol a sexuálne zneužil. 
Poškodený sa pri akte prebral a poda-
rilo sa mu utiecť. V prípade dokázania 
viny hrozí Vladimírovi trest odňatia 
slobody na päť až desať rokov.  

ZÚRIVÝ HRÁČ
Obvineniu z prečinu poškodzovania 
cudzej veci čelí 36-ročný Partizán-
čan, ktorý 5. júla v skorých ranných 
hodinách v herni na Nádražnej ulici 
poškodil výherný automat. Po jeho 
údere päsťou praskla dotyková časť 
monitoru, čím spoločnosti spôsobil 
na výhernom automate škodu okolo 
440 eur. Za tento prečin môže obvine-
ný stratiť slobodu až na jeden rok.  
 KR PZ v Trenčíne
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S Miriam Jarošovou, rodáčkou z Ostratíc sme sa po prvý raz stretli takmer na 
jej domácej pôde. Navštívila ZŠ v Žabokrekoch nad Nitrou pri príležitosti osláv 
50. výročia vzniku školy. Tam sme si dohovorili rozhovor s touto inak veľmi 
spontánnou a pozoruhodne skromnou meteorologičkou, známou z televíznej 
obrazovky. “Taký obyčajný ľudský záujem, to je príjemnejšie ako tie občasné, 
nie celkom úprimné gestá,“ povedala redakcii. Zvyšok rozhovoru si vychutnaj-
te s nami.

Na úvod by som sa chcela spýtať, či 
je nejaká otázka, ktorú dostávate, 

alebo je niečo také, čo vás tak trochu 
otravuje?
Sú také otázky a dosť ma, nechcem 
povedať, že otravujú, to by nebol správny 
výraz, ale prekážajú mi. Keď niekto nevie, 
ako začať rozhovor a začne: „Aha, ja vás 
poznám… a aké bude zajtra počasie?“ Ja 
viem, aj Karel Čapek povedal, že nech je 
pochválené počasie, lebo je námetom na 
rozhovor, ale keby sa začínal inak, tak by to 
bolo možno lepšie.

Pri našom prvom stretnutí ma prekva-
pilo, že ste vlastne tunajšia. Aká cesta 

vás doviedla do Bratislavy a k povolaniu 
meteorologičky?
No, ja som chodila do ZŠ do Žabokriek 
nad Nitrou a potom som študovala 
Gymnázium v Topoľčanoch. Tam som sa 
zoznámila bližšie s meteorológiou. Ale 
musím priznať, že na také bádanie, čo 
sa deje v atmosfére a ako niektoré javy 
vznikajú, tak v tom má prsty pán učiteľ 
Križan zo Žabokriek. Ten mi raz požičal 
knižku o sopkách a bol v nej spomínaný 
aj výbuch sopky Krakatoa, ktorej popol 
sa dlho, dlho motal v atmosfére a tým 
ovplyvňoval počasie ešte roky, a to ďaleko 
od miesta erupcie. A tak nejak som si 
zaumienila, že budem meteorológiu 
študovať podrobnejšie. Skončila som Ma-
tematicko-fyzikálnu fakultu v Bratislave a 
od roku 1992 sa meteorológiou profesio-
nálne zaoberám.

Čo vás na tom tak fascinuje?
To, že žiadna poveternostná situácia 

nie je rovnaká. Aj keď sa ľuďom možno 
zdá, že veď dnes je rovnako teplo ako 
včera, nie je to tak. To, čo sa deje na zem-
skom povrchu, to je dôsledok procesov, 
ktoré sa dejú v určitých výškach nad 
zemou a tieto procesy nie sú rovnaké pri 
rovnakom počasí. A práve to ma fascinu-
je, že to nie je nudná rutina. Vlastne idem 
do práce s tým, že včera som to uzavrela a 
dnes začínam akoby odznova a musím si 
materiály, ktoré mám k dispozícii, znovu 
veľmi podrobne popozerať. Stáva sa totiž, 
a aj mne sa to stalo, že stačí maličká ne-
pozornosť a už je tá predpoveď o niečom 
inom...

A nie je to potom tak trochu problém? 
Viete, keď niečo celkom nevyjde...

Hmm, človek si musí zvyknúť a vždy musí 
preto urobiť maximum, aby predpoveď 
bola čo najlepšia. Nehovorila by som, že je 
to stresujúce, ale idete s kožou na trh každý 
deň. Keď však viete, že ste pre to urobili 
maximum, tak vás nejaké, často aj uštipač-
né poznámky, nemôžu rozhodiť.  

Ľudia dnes majú na výber, na koho 
stavia.

V súčasnosti máte aplikácie v mobilných 
telefónoch, internet, a tak sa dopátrate 
k rôznym predpovediam. Ale všeobecne 
platí, že predpovede od slovenských 
meteorológov o Slovensku majú ďaleko 
vyššiu hodnotu úspešnosti, ako naprí-
klad nemecké, britské alebo čínske, lebo 
aj takéto predpovede sa pre naše územie 
objavujú. My našu krajinu poznáme 
lepšie aj z orografických podmienok, 
tzn., ako máme rozdelené doliny, kotliny 
a pod. Vieme, ktoré lokality sú citlivejšie 
pre určitý typ poveternostnej situácie, a 
tak jednoducho slovenské predpovede 
sú pravdepodobnejšie ako tie spoza 
hraníc.

A ako sa vlastne robia predpovede? 
Na základe nameraných hodnôt a 

meteorologických modelov, ktoré sú dnes 
bežnou súčasťou každodennej predpovede, 
sa snažíme často až na niekoľko dní do-
predu zhodnotiť, ako by sa malo počasie 
na Slovensku správať. Pritom musíte brať 
do úvahy napríklad to, že meteorolo-
gický model vypočítal dané podmienky 
12 hodín predtým, ako ste sa vy k nim 
dostali, alebo musíte zohľadniť členi-
tosť našej krajiny. Takže toto všetko a 
tiež vaša skúsenosť vstupujú do toho, 
aká bude výsledná predpoveď.

Takže, v konečnom dôsledku je 
podstatný aj váš individuálny 

pohľad.
Áno, samozrejme.

Platí aj to, že čím viac skúseností, tým 
lepšie?

Čím dlhšie sa zaoberáte nejakou činnos-
ťou, tým ste v nej ako keby väčší majstri. 
Všimnete si napríklad, že Poprad lepšie 
reaguje na prúdenie od západu, pretože je 
lepšie ventilovaný pre smer západ – východ 
a západný vietor sa tam viac prejavuje. 
Alebo také Piešťany sú zase náchylnejšie na 
juhovýchodné prúdenie a stačí slabý vietor 
juhovýchodného smeru, a hneď je tam 
vysoká nočná alebo denná teplota. To si 
mohli ľudia všimnúť počas novembrových 
dní, keď bola nočná teplota v Piešťanoch 
13 stupňov, čo je na toto obdobie neuve-
riteľne vysoká teplota. Všetky špecifiká, 
ktoré si všimnete, sa nejako odrazia v sa-
motnej predpovedi a vy dokážete reagovať. 
Preto prvok zažitého alebo skúsenosti je v 
tejto práci na nezaplatenie.

Zaujímalo by ma, aké je pracovať 
prevažne v mužskom kolektíve... 

Predpokladám, že na Matematicko-fyzi-
kálnej fakulte neštudovalo veľa žien. 
No, predstavte si, že nemáte pravdu. Nás 
bolo v krúžku osem alebo deväť, a z toho 
sme boli štyri dievčatá. Čiže bolo to tak 
pol na pol a aj u ostatných odborov to bolo 
zhruba vyrovnané. 

Ste ten typ, ktorý stále sleduje 
počasie, meteomodely a tak? Povedali 

by ste o sebe, že ste workoholik?
Workoholik nie som. Keď odchádzam z 
práce, snažím sa aj pracovné problémy 
zamknúť v kancelárii a venovať sa niečomu 
inému. Ale fakt je, že ak sa očakáva nejaká 
výrazná zmena v počasí, ako je napríklad 
prechod výrazného frontu alebo zrážky, 
tak mi to celkom nedá. Vtedy pred spaním 
skontrolujem, ako to vyzerá, pozriem si 
družice, Európu, ako sú rozdelené teploty, 
poprípade zrážkové polia. Ale že by som si 
nechty hrýzla, či to vyjde, alebo nevyjde, tak 
to nie. Boli časy, keď som to prežívala... Už 
som však pochopila, že počasie si žije svojím 
životom a či my sa tu budeme kvôli nemu 
stresovať alebo nie, je počasiu úplne jedno. 

Aké je pre vás to najlepšie počasie?
Celkom mám rada, keď je zrána malá 

oblačnosť, v priebehu dňa zväčšená 
kopovitá a s teplotami maximálne tých 26 
stupňov. Také počasie nezaťažuje organiz-
mus a môj mozog dokáže pracovať.

Meteorológia je o krátkodobej 
predpovedi, ale určite sa v odborných 

kruhoch bavíte aj o dlhodobých 
klimatických zmenách. Ako vidíte 
budúcnosť Slovenska? Budeme raz 
pestovať pomaranče?

Sú také diskusie. Klimatológovia sú dosť 
skeptickí, čo sa týka vývoja klimatických 
podmienok na Slovensku. Očakávajú v 
budúcnosti, a tým nemyslia budúcnosť 
našich vnukov či pravnukov, ale, bohužiaľ, 
už naše deti môžu na sklonku svojho života 
zaregistrovať viaceré zmeny. Bude pribú-
dať období, v ktorých zažijeme sucho a zas 
naopak, niektoré oblasti budú pravidelne 
vytápané silnými prívalovými zrážkami. 
Zdvihne sa priemerná teplota odhadom o 
2 - 3 stupne, čo sa môže zdať málo, ale... 
Napríklad marhule, ktoré sa pestujú nie-
kde po Trenčín či Nové Mesto nad Váhom, 
budú bežným stromom niekde na severnej 
Orave a Kysuciach. Kukurica, ktorá má 
svoj pestovateľský pás zhruba tak po 
Partizánske či Prievidzu, tiež bude bežnou 
v severnejších oblastiach. Príroda sa nám 
nebude prispôsobovať. Keď budeme chcieť 
prežiť, budeme sa musieť prírode prispôso-
biť my.

Jasné. Človek je živočích, ktorý nemá 
patent na spravovanie sveta. Keď 

sme však pri tých živočíchoch, vždy ma 
zaujímalo, prečo sa tí, čo hlásia 
predpovede, nazývajú rosničkami. 
Existuje aj ¸lm s Nicolasom Cageom, 
ktorý sa volá „Pán rosnička“.
Áno, poznám. Inak, keď sme sa na začiatku 
zhovárali o tom, čo nemám rada, tak teraz 
ste to trafili. Označenie rosnička mi príde 
trochu hanlivé pre ľudí, ktorí sa počasím 
vážne zaoberajú. 

A prečo sa teda zaužívala rosnička 
ako symbol pre počasie?

Neviem, čím si to tá žabka zaslúžila, ale je 
pravda, že reaguje na zmenu vlhkosti. Avšak, 
lepším živočíchom, ktorý reaguje aj na vie-
tor, aj na zrážky a zmenu teploty, je obyčajný 
pavúk. Takže, keď ste niekde na chate a 
nemáte žiadne iné možnosti, stačí pozorovať 
pavúka, ako si rozložil siete niekde v kríč-
koch a hneď viete, čo vás bude čakať.

Ešte jedna otázočka. Čítala som 
výrok, že „Kto chce predpovedať 

počasie, nemusí žiť v oblakoch.“ Vy 
žijete ako?
No, niekedy... (smiech), niekedy veľmi pri 
zemi! Možno aj v dôsledku takých bežných 
starostí určite nemám hlavu v oblakoch. 
Ale je to dobrý výrok. Zapamätám si ho. 
Myslím si, že ani nikto iný, kto sa počasím 
zaoberá, v oblakoch nežije a určite nenosí 
nos vysoko... 
 Rozprávala sa Dana Legeňová.

Meteorologička Miriam Jarošová: 

Nemá hlavu v oblakoch
S Miriam Jarošovou, rodáčkou z Ostratíc sme sa po prvý raz stretli takmer na S Miriam Jarošovou, rodáčkou z Ostratíc sme sa po prvý raz stretli takmer na 
jej domácej pôde. Navštívila ZŠ v Žabokrekoch nad Nitrou pri príležitosti osláv jej domácej pôde. Navštívila ZŠ v Žabokrekoch nad Nitrou pri príležitosti osláv 
50. výročia vzniku školy. Tam sme si dohovorili rozhovor s touto inak veľmi 
spontánnou a pozoruhodne skromnou meteorologičkou, známou z televíznej spontánnou a pozoruhodne skromnou meteorologičkou, známou z televíznej 
obrazovky. “Taký obyčajný ľudský záujem, to je príjemnejšie ako tie občasné, obrazovky. “Taký obyčajný ľudský záujem, to je príjemnejšie ako tie občasné, 
nie celkom úprimné gestá,“ povedala redakcii. Zvyšok rozhovoru si vychutnajnie celkom úprimné gestá,“ povedala redakcii. Zvyšok rozhovoru si vychutnaj-

A ako sa vlastne robia predpovede? 

meteorologických modelov, ktoré sú dnes 
bežnou súčasťou každodennej predpovede, 

na Slovensku správať. Pritom musíte brať 

Platí aj to, že čím viac skúseností, tým 

Nemá hlavu v oblakochNemá hlavu v oblakochNemá hlavu v oblakochNemá hlavu v oblakochNemá hlavu v oblakoch
Pred zimným slnovratomPred zimným slnovratomPred zimným slnovratomPred zimným slnovratom

Na večernej decembrovej oblo-
he o 18. hodine nad západným 
obzorom môžeme ešte vidieť 
posledné letné súhvezdia, 
nad východným obzorom sa 
objavujú prvé charakteristické 
súhvezdia zimy. Jasná oran-
žová hviezda nad východným 
obzorom je Aldebaran, hlavná 
hviezda súhvezdia Býka. Svetlo 
z nej k nám putovalo 64 svetel-
ných rokov. Do tohto súhvez-
dia patrí aj skupina šiestich 
drobných hviezdičiek túliacich 
sa tesne k sebe, známych ako 
Kuriatka. Je to známa otvo-
rená galaktická hviezdokopa 
vzdialená od nás 400 svetel-
ných rokov. Podobnú otvorenú 
hviezdokopu, roztrúsené hviez-
dičky, nájdeme napravo od 
Aldebarana, známu ako Hyady, 
z ktorých k nám svetlo letí len 
120 rokov. Naľavo od Býka, nad 
východno-severovýchodným 
obzorom svieti nápadne jasná 
a žltá Kapela, hlavná hviezda 
súhvezdia Povozníka. Dole 
pod ním pri severovýchodnom 
obzore sa objavili Blíženci 
s hlavnými hviezdami Castorom 
a Poluxom. Takmer presne 
nad východným bodom obzoru 
vychádza červená Betelgeuze, 
ohlasujúca príchod Orióna. 
Mliečna cesta vystupuje nad ob-
zor pod súhvezdím Povozníka 
na východno-severovýchode 
a stúpa rovno k zenitu, odtiaľ 
klesá dolu k západno-juhozá-
padu, kde pod Orlom zapadá v 
súhvezdí Štítu.
Medzi zenitom a južným ob-
zorom sa vo výške 60 stupňov 
rozkladá veľký štvorec, súhvez-
die Pegasa. Ľavá horná hviezda 
tohto štvorca, nazývaná Sirah, 
je už súčasťou ďalšieho súhvez-
dia Andromédy. Od prostrednej 
hviezdy Andromédy smerom 
k zenitu sú ešte dve slabé 
hviezdičky. Pri poslednej z nich 
dobrý zrak za bezmesačnej noci 
uvidí maličký hmlovitý obláčik 
– galaxiu M31. Hmlovitým 
objektom zostáva aj pri pohľade 

ďalekohľadom, až astronomic-
ká fotografia ukáže jej bohatosť 
a krásu. Pod Andromédou 
nájdeme súhvezdia Trojuholní-
ka a pod ním Barana s hlavnou 
hviezdou Hamalom. Nad juho-
východným obzorom sa vznáša 
rozsiahle súhvezdie Veľryby. 
Medzi Veľrybou a Pegasom sú 
Ryby, od nich napravo dolu nad 
južným obzorom Vodnár a na 
juhozápade Kozorožec, všetko 
nevýrazné súhvezdia chudobné 
na jasnejšie hviezdy.
Na decembrovej večernej ob-
lohe, nízko nad juhozápadným 
obzorom môžeme v prípade 
veľmi dobrých poveternost-
ných podmienok, za jasnej 
oblohy, pozorovať planétu Mars 
v súhvezdí Kozorožca a v druhej 
polovici mesiaca planétu Venušu 
v súhvezdí Strelca.
Planétu Jupiter môžeme v prie-
behu celého decembra pozorovať 
takmer celú noc okrem večera. 
Saturn môžeme vidieť ráno nad 
juhovýchodným obzorom.

Prirodzená družica 
Zeme, Mesiac bol v splne 
6. decembra, 14. decem-
bra v poslednej štvrti, 
22. decembra bude v nove 
a 28. decembra v prvej 
štvrti. Zimný slnovrat, 
začiatok astronomickej 
zimy nastane 22. decembra 
o 00.03 h. Slnko vstupuje 
do znamenia Kozorožca.
V decembri sa odpočítavajú 
posledné sekundy roku 2014. 
Chceme, či nechceme, gravi-
tačné hodiny odpočítali ďalšie 
sekundy z nášho bytia. Rok 
má 31 556 926 sekúnd, ktoré 
v našom kalendári uplynú na 
Silvestra. Príchodom Nového 
roka 2015 sa začnú počítať nové 
sekundy. Kolektív zamestnan-
cov Hvezdárne v Partizánskom 
želá všetkým čitateľom Tempa 
veľa zdravia, šťastia a splnenie 
všetkých predsavzatí! 
 Text: Vladimír Mešter
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Blahoželáme

Program kina a klubu

Bez rodiny sa človek trasie od zimy v nekonečnom vesmíre.
 André Maurois, francúzsky spisovateľ

V zoznamoch jubilantov, ktoré mala redakcia k dispozícii v 
roku 2014 od Klubu absolventov Baťovej školy práce, Kar-

dioklubu a ZO SZTP v Partizánskom, zostali posledné mená. V 
decembri svoje životné jubileá oslavujú – 75 rokov Jozef Šu-
šoliak zo ZO SZTP, 70. narodeniny Ivan Ševčík z Klubu ABŠ 
a 65. narodeniny Soňa Múčková, ktorá je členkou oboch or-
ganizácií. Všetkým trom priatelia želajú hlavne dobré zdravie, 
pokoj v duši a veľa pekných dní v ďalších rokoch života!
Meniny oslávi – Albína, Kornélia, Sláva, Slávka, Judita, 
Dagmara, Bohdan, Adela, Nadežda, Naďa, Adam, 
Eva, Štefan, Filoména, Filomén, Ivana, Ivona, Mila-
da, Jonatán, Dávid, Silvester, Alexandra, Karina, Ka-
rin, Daniela, Radmila, Drahoslav, Andrea, Artúr, An-
tónia, Bohuslava, Atila, Severín, Alex, Alexej, Alexia, 
Dáša, Dalimil, Malvína, Ernest, Ernestína, Ema.

Panoramatické kino Partizánske
 15. a 16. decembra, pondelok a utorok, 20. a 21. decem-

bra, sobota a nedeľa o 18. h – HOBIT: BITKA PIATICH ARMÁD
 18. a 19. decembra, štvrtok a piatok, 22. a 23. decembra, 
pondelok a utorok o 16.30 h – SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ, o 19. h 
– NOC V MÚZEU: TAJOMSTVO HROBKY
 27. až 30. decembra, sobota až utorok o 16.30 h – PADDIN-
GTON, o 19. h – EXODUS: BOHOVIA A KRÁLI

In¸nity CLUB
 19. decembra  – piatok – DJ MAJCO DANCEMANIA
 20. decembra – sobota – INFINITY EROTIC DANCE PARTY
 23. decembra – utorok – DJ EKG CHRISTMAS NIGHT
 26. decembra – piatok – ŠTEFANSKÁ OLDIES PÁRTY

...a Slovo bolo u Boha
Pod týmto názvom sa uskutočnilo 8. decembra v Tren-

číne krajské kolo súťaže v prednese. Na cestu za skúse-
nosťami sa prostredníctvom súťaže vydávajú aj deti z okresu 

Partizánske. V tomto ročníku sa im mimoriadne darilo oslo-
viť porotcov. Získali až tri prvé miesta, a teda aj postup do 
celoslovenskej prehliadky, ktorá bude v marci budúceho roka 
v Bratislave. Najúspešnejšími sa stali Adriana Cabada-
jová, Annamária Mikulová a Daniela Chrenková zo 
Základnej školy V. Beniaka v Chynoranoch. Z tej istej školy 
si cenu za 2. miesto odnášala Kristína Ježová a rovnako aj 
Monika Doktorová zo ZŠ R. Kaufmana v Partizánskom. 
Tretie miesto sa ušlo ďalšej Chynorianke Natálii Masary-
kovej.  Hoci v ten deň od rána pršalo, všetci zúčastnení ho 
prežili v krásnej adventnej atmosfére pri počúvaní zaujíma-
vých ukážok. Počet zúčastnených svedčí o tom, že aj dnes 
deti siahajú po literatúre a pokúšajú sa jej porozumieť. A to je 
potešujúca správa! Denisa Horváthová

Obrovské ovácie pre Fragile
Po úspešnom koncerte Muchovho kvarte-
ta, ktoré Partizánčanom ponúklo skladby 
Antonína Dvořáka, a po predpremiére 
hry Sláva v podaní radošincov, si mohli 
Partizánčania vychutnať ďalší umelecký 
skvost. V nedeľu 7. decembra kultúrny 
dom po prvý raz hostil čisto vokálnu 
skupinu Fragile. Že to nebol len obyčaj-
ný predvianočný koncert, o tom svedčí 
dvakrát vypredaná sála, takže štyri mužské 
a tri ženské hlasy si prišlo vypočuť takmer 
700 poslucháčov.
Kapela Fragile vznikla pred desiatimi rok-
mi a za ten čas získala viaceré významné 
ocenenia. Z tých posledných môžeme 
uviesť Krištáľové krídlo za rok 2013, 
Album roka a hlavnú cenu OTO v spe-
váckej kategórii. Členmi skupiny Fragile, 

ktorá interpretuje známe rockové, popové 
a jazzové hity, sú slovenskí herci a speváci. 
Základnú zostavu tvoria Soňa Norisová, 
Jana Golisová, Svetlana Rymarenková, 
Helena Krajčiová, Slavo Košecký, Vilo 
Csontos, Kamil Mikulčík a vedúci zosku-
penia, zároveň i hlavný aranžér skladieb 
Braňo Kostka. Ten svojským humorom 
a bizarne zafarbeným hlasom celý program 
aj uvádza. V tomto adventnom čase sme si 
mohli vypočuť niekoľko známych vianoč-
ných piesní, samozrejme, v netypickom 
aranžmáne. Nasledoval veľký hit od skupi-
ny Queen – výborne spracovaná 6-minú-
tová Bohémska rapsódia, po nej notoricky 
známa pieseň Po schodoch, vypočuli sme 
si Baroko, All you need is love od Beatles a 
mnoho ďalších skladieb. Všetky v per-

fektnej úprave, kde jediným hudobným 
nástrojom boli ústa protagonistov. Bicie 
a perkusie vyludzoval Braňo Kostka, 
ostatní speváci sa striedavo prezentovali 
sólovými alebo sprievodnými partmi.
Medzi každými dvoma piesňami nás 
Braňo spolu s ďalšími kolegami zabával 
osobitým humorom, robili si srandu jeden 
z druhého, vtipne pokarhali nedochvíľnu 
návštevníčku alebo priamo z pódia dvorili 
sympatickej diváčke... Silný potlesk po 
každej skladbe sa na konci premenil na 
búrlivý standing ovation a výkrikmi “ešte, 
ešte” si plná sála vyžiadala jeden dlhší 
prídavok. Vynikajúci koncert obohatil a 
žánrovo spestril ponuku predvianočných 
kultúrnych akcií, kde tradične prevláda 
vážna a sakrálna hudba. M. Agliová

Deviataci vo Veluxe
V tomto období si deviataci základných škôl vyberajú strednú školu a s ňou aj svoje budúce povolanie. Po-
čas týždňa vzdelávania navštívili deviataci zo ZŠ Rudolfa Jašíka v Partizánskom ªrmu Velux, sídliacu v Malých 
Bieliciach. Mnohí ani netušili, čo sa za bránami veľkého závodu vyrába... Vďaka ochote zamestnankýň ªrmy pani 
Denise Peticovej a Gabriele Cagaňovej získali nevšedný autentický zážitok.

Žiakov uvítal osobne generálny 
riaditeľ, nasledovala prezentá-
cia firmy a jej aktivít. Dozvedeli 
sme sa, že základný kameň bol 
položený v marci 2008 a pre-
vádzkové haly boli otvorené o 
rok neskôr, 1. apríla 2009. Te-
raz už vieme, že názov VELUX 
znamená VE – vetranie, LUX 
– svetlo. Spoločnosť má sídlo v 
Dánsku a v dcérskej pobočke v 
Partizánskom pracuje v súčas-
nosti 350 zamestnancov. Toto 
číslo bude v blízkom období 
zvýšené o 100 zamestnancov 
výroby ďalších komponentov. 
Pre deviatakov príležitosť 
uplatniť sa v budúcnosti pria-
mo v regióne.  
Po poučení o bezpečnosti po-
kračovali exkurziou vo výrob-

ných prevádzkach. V halách i v 
celom areáli vládla absolútna 
čistota a poriadok. Moderné 
linky produkujú nielen bežné 

či atypické strešné okná, ale aj 
tzv. výlezy a svetlozvody. Za-
ujala nás aj starostlivosť o za-
mestnancov. Ako jedna z mála 

inštitúcií na Slovensku má 
Velux okrem základnej výbavy 
lekárničky aj vlastný defibrilá-
tor a samostatnú miestnosť pre 
poskytnutie prvej pomoci pre 
zamestnancov. Záleží im na ich 
bezpečnosti a ochrane zdravia. 
Vo voľnom čase vytvárajú za-
mestnancom aj ich rodinným 
príslušníkom podmienky pre 
šport, zábavu a relax.
Na záver súťažili deviataci v 
malom vedomostnom kvíze o 
firme a z dvadsiatky vylosovali 
pre troch prezentačné darčeky. 
Cieľom poučnej exkurzie bolo 
priblížiť a predstaviť žiakom 
nielen svet práce, techniku, 
ale pomôcť im nájsť si svoje 
ďalšie smerovanie, profesijnú 
budúcnosť. Soňa Talárová

Od 5. do 7. decembra sa stali Chynorany už po 21. raz miestom konania celoslovenskej prehliadky v prednese 
poézie autorov európskej proveniencie pod názvom Slovenský festival poézie Beniakove Chynorany, pomenovaný 
po básnikovi Valentínovi Beniakovi, rodákovi tejto obce. Hlavným organizátorom festivalu bolo Občianske združe-
nie Beniakove Chynorany a hlavnými spoluorganizátormi – obec Chynorany a osvetové strediská v Topoľčanoch, 
Prievidzi, Modre a Banskej Bystrici a tiež Matica slovenská. 

Už v piatok podvečer sa v Ka-
tolíckom dome zišli recitátori 
i verejnosť, aby si hudobno-li-
terárnym pásmom pripomenuli 
osobnosť Andreja Hlinku. Pri-
pravili ho deti zo základnej školy 
a zo ZUŠ a návštevníci si prezreli 
aj tematickú výstavu o živote 
a diele A. Hlinku.
Dvadsaťdva najlepších recitáto-
rov z krajských výberových kôl 
sa v troch kategóriách predsta-
vilo päťčlennej odbornej porote 
v nádherných historických 
priestoroch Múzea A. S. Puškina 
v Brodzanoch. Porota mala 
neľahkú úlohu, pretože najmä 
interpretácie básní najmlad-
šej generácie recitátorov boli 
invenčné a sršala z nich tvorivosť 
a vnútorné nasadenie. V nedeľu 
počas slávnostného vyhodno-
tenia si z rúk predsedu poroty 
Marcela Šusteka z Univerzitnej 
knižnice v Bratislave prevzali 
ceny za prvé miesta v I. kategórii 
– Martin Hrevuš z Hradišťa 
pod Vrátnom, v II. kategórii – 
Frederika Kašiarová z Dačov-
ho Lomu a v III. kategórii – Ján 
Galaba z Nitry. 
Aj recitátorky z nášho kraja boli 
úspešné! Veronika Olšová 
z Chynorian sa v I. kategó-
rii  umiestnila na 2. mieste 
a Adriana Dragulová z Bro-
dzian získala čestné uznanie.
To, že tento ročník bol kvalitatív-

ne bohatý, svedčí aj to, že porota 
udelila aj štyri zvláštne ceny 
festivalu. Cena riaditeľa súťaže 
za strhujúcu ľudskú a umeleckú 
výpoveď bola udelená Jánovi 
Galabovi z Nitry. Cenu Viery Pe-
likánovej za osobitný prínos pre 
rozvoj amatérskeho umeleckého 
prednesu si odniesla Štefánia 
Jánošová zo Senice. Cenu za 
objavnú dramaturgiu udelila 
porota Linde Schuchmannovej z 
Komárna a Cenu za mimoriadne 
invenčnú a generačnú výpoveď 
dostala Frederika Kašiarová 
z Dačovho Lomu.
Účastníci festivalu nemohli 
obísť Pamätnú izbu V. Beniaka. 
V týchto priestoroch sa im pred-
stavili členovia literárneho klubu 
Poet z Prievidze a ich hostia, 
ktorí prezentovali svoju literárnu 
i hudobnú tvorbu. V obci sa 
konal i adventný jarmok, na 
ktorom ponúkali svoje výrobky 

a pochúťky členovia miestnych 
organizácií i deti zo základnej 
a materskej školy.
Lyrickými piesňovými textami 
a príjemnou hudbou zaujali 
návštevníkov festivalu aj prie-
vidzskí hudobníci zo skupiny 
SHZ Nany a počas spoločenské-
ho večera odohrali divadelné 
predstavenie aj ochotníci z radov 

chynorianskych seniorov, ktorí 
nakoniec všetkých rozospievali 
slovenskými pesničkami a hrou 
na akordeón.
Festival bol oslavou poetického 
slova. Bol ostrovom inšpirácií 
a krásnych ľudských stretnutí. 
Najmä v tomto predvianočnom 
období pôsobil ako balzam na 
dušu a tí, ktorí hľadajú pravé 
ľudské hodnoty, ktoré upred-
nostňujú pred konzumnou 
spoločnosťou a povrchnými 
druhmi umenia, našli na 
festivale množstvo podnetov  
pre duchovné vyžitie. Vďaka 
všetkým nezištným priaznivcom 
a organizáciám za podporu, za 
obrovský kus práce a za ča-
rovnú atmosféru, ktorou bol 
festival presýtený. Organizátori 
sa už teraz tešia na ďalší ročník!
 Denisa Horváthová

Turistika na koniec roka
Tradičný výstup na Žarnov má Turistický klub Horec v 

Partizánskom naplánovaný na 27. decembra a rok 2014 
zavŕši 1. ročníkom Silvestrovského výstupu na Osečný. V 

posledný deň roka, 31. decembra sa všetci chtiví pohybu v 
prírode stretnú o 9. hodine pri Dolnom pomníku za riekou 
Nitrou. Viac informácií na www.tkhorec.szm.sk.

Slovenský festival poézie Beniakove Chynorany
Ostrov inšpirácií a krásnych ľudských stretnutí

Rozborový seminár poroty s recitátormi

Divadelní ochotníci – chynorianski seniori



Tempo č. 49-50
15. december 2014

Noviny troch generácií6

Nemocnica s poliklinikou, n.o.

Partizánske

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

Vitajte 
medzi nami!

ZDRAVOTNÍCKA POHOTOVOSŤ
Rýchla lekárska záchranná 
služba – tel. 155 a 112, 
pohotovostná lekárska služba 
- 749 24 51, ambulancia 
lekárov pohotovostnej služby 
749 51 59.
Pohotovosť lekárov 
je v pracovných dňoch 
od 15.30 do rána 7.00 h, 
v sobotu, nedeľu a počas 
sviatkov nepretržite. 
V Partizánskom je 
v stredisku ambulancií 
na Hrnčírikovej ulici a pre 
deti je v NsP v detskom 
oddelení, v Bánovciach nad 
Bebravou je v hlavnej budove 
NsP. 
Pohotovosť lekární zabez-
pečuje v Partizánskom Le-
káreň Sunpharma v Kauflande, 
od 26. do 31. decembra v čase 
od 8. do 18. hodiny, 24. de-
cembra do 11. h, od 11. do 18. h 
Lekáreň Dr. Max na Ná-
mestí SNP, 25. decembra 
od 8. do 18. hodiny Lekáreň 
Verbena na Hrnčírikovej uli-
ci, 1. januára 2015 Lekáreň 
Medicentrum SAD na Nit-
rianskej ceste, od 5. do 11. 
januára Lekáreň Sanus 
na Nádražnej ulici, v ostatné 
dni je od 8. do 20. hodiny stále 
otvorená Lekáreň Sunpharma 

v Kauflande. V Bánovciach 
nad Bebravou (v pracovných 
dňoch od 15.30 do 18.00 h, 
v sobotu, nedeľu a cez sviat-
ky od 8.00 do 18.00 h) 
pohotovosť zabezpečuje 
od 15. do 19. decembra Leká-
reň sv. Lukáša na Záfortni, 
20. decembra Lekáreň Phar-
macum na Námestí Ľ. Štú-
ra, 21. decembra Lekáreň 
Schneider na Svätoplukovej 
ulici, 22. a 23. decembra Le-
káreň sv. Kataríny na Ulici 
M. R. Štefánika, 24. decembra 
Lekáreň Jana na Farskej uli-
ci, 25. decembra Lekáreň pri 
Tatre na Partizánskej ulici, 
26. a 27. decembra Lekáreň 
Schneider na Svätoplukovej 
ulici, 28. decembra Lekáreň 
ku Gymnáziu na Radlinské-
ho ulici, 29. až 31. decembra 
Lekáreň Zornica na Textilnej 
ulici, 1. januára Lekáreň Lipa 
na Sládkovičovej ulici, 2. janu-
ára Lekáreň Zornica, 3. janu-
ára Lekáreň Valika na Ulici 
SNP, 4. a 5. januára Lekáreň 
Pharmacum, 6. januára Leká-
reň Zornica, 7. až 9. januára 
Lekáreň Pharmacum, 10. ja-
nuára Lekáreň sv. Kataríny, 
11. januára Lekáreň sv. Lukáša, 
12. januára Lekáreň Valika.

Adrián Nedas z Chynorian 
urobil radosť svojím príchodom 
rodičom Stanislave a Ivanovi, 
deväťročnej sestričke Silvii a 
šesťročnému bračekovi Sebasti-
ánovi. Narodil sa 8. decembra, 
kedy vážil 3950 g a meral 52 cm.

Andrea Fárová z Partizánske-
ho je najmladším členom počet-
nej rodiny šiestich súrodencov 
Kataríny, Martina, Mareka, 
Dávida, Kristíny, Karin. Dcérka 
rodičov Moniky a Jiřího sa 
narodila 3. decembra s váhou 

2910 g a dĺžkou 50 cm.

Adrián Šorec z Veľkých Uheriec má tri a polročnú sestričku Nelku, mamičku Eriku 
Kopálovú a otecka Jozefa Šorca. Synček sa narodil 8. decembra s váhou 3030 g 
a dĺžkou 50 cm.

Nelka Marková 
zo Šútoviec prišla 
na svet po troch 
rokoch po sestričke 
Lenke. Z dieťatka, 
ktoré sa narodilo 
5. decembra s váhou 
3350 g a dĺžkou 
51 cm, sa tešia rodi-
čia Monika a Jozef.

Jakub Orság 
z Prievidze je prvým 
bábätkom mamič-
ky Eriky a otecka 
Róberta. Narodil sa 
1. decembra s váhou 
3340 g a dĺžkou 
51 cm. 

Michal Terbák z Partizánskeho svojím príchodom na svet urobil 
šťastných rodičov Jarmilu a Františka. Ich prvé dieťatko sa narodilo 
3. decembra s váhou 3270 g a dĺžkou 52 cm.

Filipko Papánek z Prievidze 
uzrel svetlo sveta 6. decembra s 
váhou 3078 g a dĺžkou 53 cm. Z 
prvorodeného potomka sa tešia 
mamička Eva a otecko Pavol.

Tomáš Kobida z Klátovej Novej 
Vsi má mamičku Luciu Kukuč-
kovú, otecka Pavla Kobidu a 
šesťročnú sestričku Viktóriu. Na 
svet prišiel 6. decembra s váhou 
3480 g a dĺžkou 52 cm. 

Novoročná 
kvapka krvi zo Šípku
Klub darcov krvi pri Pastoračnom centre na sídlisku Šípok v 
Partizánskom dáva do pozornosti dobrovoľným darcom a tiež 
tým, ktorí o darcovstve uvažujú, termín tradičnej novoročnej 
kvapky krvi. Je to pondelok 12. januára 2015 v Pastoračnom 
centre v čase od 8. do 11. hodiny. Viac informácií získate na 
Facebooku KDK.PC – Šípok, alebo u Jozefa Antla na č. tel. 
0907 066 857, e-mail: jozefantl@zoznam.sk.

Sviatky neobmedzia  
fungovanie nemocnice
Nemocnica na okraji mesta Partizánske bude v nezmene-
nom režime fungovať aj cez sviatky. Všetky lôžkové od-
delenia, urgentný príjem a detská pohotovosť bude počas 
vianočných sviatkov a Nového roka v nepretržitej prevádzke.

Pozitívna zmena pre pacientov:
Moderné postele v nemocnici za 52 tisíc eur
Nové polohovateľné postele, antidekubitárne matrace a kreslá pre kardiologických pacientov – moderné vybavenie, ktoré je od decembra súčasťou 
oddelenia dlhodobo chorých v Nemocnici na okraji mesta v Partizánskom. 
„To, že sa v nemocnici opravili stre-
chy alebo vymaľovali steny, je vidieť. 
No pacient ocení práve výmenu 
zariadení, ktoré sa jeho pobytu v ne-
mocnici bytostne dotýkajú, a to sú 
kvalitné postele a matrace,“ odôvod-
ňuje zakúpenie 25 nových polohova-
teľných postelí koordinátor marketin-
gu nemocnice Martin Mariani. Práve 
na oddelení dlhodobo chorých bola 
takáto modernizácia obzvlášť potreb-
ná. „Postele sú neustále obsadené. 
Prijímame zväčša pacientov, ktorí sú 
buď čiastočne alebo úplne imobilní 
a na lôžku teda trávia veľa času. 
Pôvodné postele už boli zastarané, 
chýbali im bočnice a kovové hrazdy, 
bola s nimi ťažká manipulácia,“ do-
dáva vedúca sestra oddelenia Monika 
Píšová. Nové polohovateľné postele by 
mali pacientom zabezpečiť dostatočný 
komfort, ktorý je dôležitý najmä počas 
dlhodobého pobytu v nemocnici. 
Prednosťou nových postelí je 
práve to, že sú polohovateľné, 
prispôsobia sa polohe hlavy, 

chrbta a nôh. Ich súčasťou sú 
matrace, ktoré majú významný 
vplyv na prevenciu vzniku prele-
žanín, tzv. dekubitov. Trinásť postelí 
je vybavených antidekubitárnymi aktív-
nymi matracmi, čo prakticky znamená, 
že sa podľa potreby prispôsobujú stavu 
a polohe tela pacienta. Dvanásť postelí 
má antidekubitárne matrace z HR peny, 
ktoré zabezpečujú cirkuláciu vzduchu 
a chránia pred vlhkosťou a prehriatím 
pacienta. 
Na oddelení sa liečia pacienti už so 
stanovenou diagnózou, ktorí si vyžadujú 
dlhodobú zdravotnú starostlivosť. Sú 
prevažne vo veku nad 65 rokov, ale aj 
mladší. Ako uvádza vedúca sestra: „Pri-
jímaní sú prekladom z iného oddelenia 
našej nemocnice, či na základe odpo-
ručenia od praktického alebo odbor-
ného lekára po dohovore s primárom 
oddelenia.“ S tým súvisia aj najčastejšie 
diagnózy, s ktorými sem pacienti prídu. 
Ide o prípady ako náhla cievna mozgová 
príhoda, malígne ochorenia, poúrazové 
stavy, chronické ochorenia kardiovasku-

lárneho a dýchacieho systému. A práve 
pre pacientov s poslednou diagnózou 
boli zakúpené dve nové tzv. „kar-
diacké kreslá“. Sú polohovateľné 
a slúžia na vysadzovanie ľudí 
s ochoreniami kardiovaskulárneho 
a dýchacieho systému. Monika Píšová 
vysvetľuje, že „kreslá zabezpečujú a pod-
porujú optimálnu funkciu srdca a pľúc, 
aby sa pacientom lepšie dýchalo. Keďže 
celý deň ležia, je tam slabá ventilácia 
a môže dôjsť k zápalu pľúc.“
Vybavenie oddelenia dlhodobo chorých 
vyšlo na 42 000 eur. Modernizácia sa 
však dotkla celej nemocnice. „Vyme-
nili sme tento rok 105 matracov na 
všetkých oddeleniach a celkovo sme 
investovali 52 000 eur. Zavŕšili sme 
komplexnú obnovu matracov v nemoc-
nici. Budúci rok plánujeme pokračovať 
v skvalitňovaní a zlepšovaní služieb 
pre pacientov,“ doplnila námestníčka 
pre ošetrovateľskú starostlivosť Oľga 
Púchovská. 
 Text: Martina Petrášová
 Foto: Katarína Komžíková
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Kto iný by to mal vedieť, ak nie detská lekárka? Pediatrička, ktorá sa plodom lásky a, samozrejme, ich 
mamičkám venovala takmer pol storočia. MUDr. Eva Laššová. Žeby ju na túto dráhu predznamenal už 
samotný význam jej krstného mena, pochádzajúceho z hebrejčiny? Vo voľnom preklade totiž zna-
mená - tá, ktorá dáva život. Nositeľky mena Eva priťahujú povolania, v ktorých treba odovzdávať veľa 
zo seba a za najkrajšie zo všetkého považujú poslanie matky... Poctu MUDr. Eve Laššovej a jej práci 
vzdalo mesto Partizánske udelením Verejného uznania. 

Prísny pedant – Starý Alabaster
Prvé spomienky v rozprávaní pani 
Laššovej patria jej milovaným rodičom. 
Prísnemu a pedantnému otcovi – učite-
ľovi Ľudovítovi Handlovičovi, riaditeľovi 
Štátnej ľudovej školy v bývalých Baťova-
noch. Rád prízvukoval, že všetko musí 
byť čisté ako alabaster, a preto mu žiaci 
za chrbtom hovorili Starý Alabaster. Do 
„alabastrového“ mesta, kde bolo všetko 
nové, prišiel z Oravy krátko po vojne 
s mladou manželkou, svojou bývalou 
žiačkou, a dcérkou Evkou. 
„Bývali sme v učiteľskom osmidomku s 
Mališkovcami, Novákovcami a rodinou 
Eliášovcov, v štvrti so samými mladými 
rodinami, kde bolo detí ako smetí. 
Najradšej sme behávali po okolitých 
staveniskách slobodárok a bojovali. Ja 
v partii s Vierou Herbrichovou, Ľubou 
Eliášovou, Erikou a Majou Belianský-
mi. Na rohu bývala teta Rybárička, tí 
nemali deti, učitelia Nándoryovci sa 
neskôr presťahovali do Bratislavy. Z 
detstva si spomínam na pani Brežnú, 
na jej deti Martu a Petra. Do Šimo-
novian sa prisťahovali rovnako ako 
my z Oravy a ako starí známi sme sa 
navštevovali. 
S otcom som mala veľmi dobrý vzťah. 
Používal na nás s bratom Vilkom 
(rovnako ako otec bol učiteľom – pozn. 
red.) takú zvláštnu výchovnú metódu. 
Vraj, keď nebudeme poslúchať, budeme 
sa biť. Ako keby sme mu my deti mohli 
niečo vrátiť. Pritom ma za celý život 
nezbil ani raz. Stačilo, aby sa na nás 
pozrel. Ak som urobila na zošite oslie 
uši, roztrhal mi ho a mala som čo prepi-
sovať celé popoludnie. Jeho heslo bolo: 
Poriadok - ušetrí ti čas! Maminka zasa 
vravela, keď sa všetky gazdinky bláznili 
s veľkonočným či vianočným upratova-
ním - Netreba stále upratovať, treba si 
poriadok udržiavať. Bola vychovávateľ-
ku na ZDM a dievčatá na ňu spomínajú 
veľmi v dobrom. Naučila ich vyšívať, 
variť a všetky praktické veci do života. 
Štrikovala a vyšívala som aj ja, ale 
nikdy som nedosiahla jej dokonalosť. 
Nielenže to boli krásne práce, ale rub a 
líc na nerozoznanie.“ 

„Pomoc som vždy hľadala 
na konci svojho ramena“
Povolanie lekárky Evu Laššovú Hand-
lovičovú lákalo vždy. Jej obdiv si získal 
aj mamičkin bratranec, primár Javorek, 
ktorý pracoval v  Ústave TBC a pľúcnych 
chorôb v Lefantovciach. „Najviac mi bolo 
ľúto, že som nedokázala pomôcť môjmu 
otcovi. Ešte ako študentka medicíny som 
mu vybavila vyšetrenie v Bratislave, 
ktoré ukázalo tú najhoršiu diagnózu. V 

tom čase, pri možnostiach cytostatík mu 
zostali len dva roky života. Dopriate mu 
bolo potešiť sa z vnuka i mojich promó-
cií. Bratových už nie. Po škole a vydaji 
som krátko bývala v Žiline a odkrútila si 
povinné medicínske odbory. V roku 1969 
som sa vrátila do Partizánskeho.“
Ako vám počas študentských rokov 
prirástla k srdcu Bratislava?
„Prežila som v nej súvislých osem rokov. 
Najskôr ako nadstavbárka rehabilitá-
cie na Záhradníckej ulici, potom som 
ako medička vystriedala internáty na 
Nešporáku, Suvoráku, a asi najdlh-
šie na Horskom parku. Osem rokov 
bolo dosť dlho na to, aby som si toto 
mesto zaľúbila. Starú Bratislavu aj so 
známou postavičkou Schöne Nácim, 
ktorý sedával v cukrárni pri kávičke a 
pritom si vyspevoval... Keď sme boli pri 
peniazoch, šli sme do Kryštál baru na 
fazuľovú polievku, alebo do La Palomy 
na kapustnicu, tancovať, do kina... Ja 
som ale prakticky celé štúdium preran-
dila so svojím budúcim manželom, s kto-
rým som sa spoznala po dvoch týždňoch 
príchodu na medicínu.“
Promovali ste už ako mamička. Kto vám 
počas štúdia varoval bábätko?
„Moja mamička. A keď bola v práci, tak 
zlatá pani Praženicová. Syn ju mal veľ-
mi rád a keď prišiel domov z práce pán 
Praženica, hneď mu priniesol papuče. 
Dochádzala som za synčekom z Brati-
slavy tak často, ako sa len dalo. Nebolo 
to jednoduché, ale keď sa človek naučí 
mať pomocnú ruku na konci svojho 
ramena, tak je to vždy dobre. Nemôžete 
čakať, kto vás bude ratovať. Život skrotil 
veľa bonvivánov...“

Výchovné slovíčka - nemôžeš, 
musíš, mal by si...
Na otázku, či nie sú detské lekárky ustrá-
chanejšie a upätejšie matky, Eva Laššová 
odpovedá úsmevnou príhodou.
„Z Oravy k nám prišla moja stará mama, 
synova prababička. A razom boli preč 
všetky rady pediatra a naučené múdrosti 
z kníh. Malý mal hádam desať mesiacov a 
pozerám, okolo ústočiek červené fúzy. Čo 
to má? - pýtam sa. - No kapustnicu! Vieš, 
ako mu chutila? Len tak poťahoval tie 
strapce..., bez mihnutia oka mi odpoveda-
la starká. Dodnes je kapustnica synovou 
obľúbenou polievkou.“ 
Čo bolo v profesii lekárky najkrajšie?
„Obľúbila som si mnohé deti, prirástli mi 
k srdcu. A najväčšiu radosť som mala, 
keď sa malý pacient vyliečil. Ale boli 
všelijakí. Jedna mamička, keď som jej vy-
svetľovala, ako s výživou, ako s opaterou, 
ma zastavila - Však dobre, pani doktorka, 

ponáhľam sa. Už mi toľko nevyprávajte, 
ja si doma urobím aj tak, ako ja chcem... 
Prvé deti z mojej ambulancie mali svoje 
deti, a tie prišli už s deťmi z ďalšej generá-
cie. S viacerými, ako mladými mamička-
mi som prišla do kontaktu na poslednom 
svojom pôsobisku, na novorodeneckom 
oddelení nemocnice. Nespoznala som ich. 
Napokon, aj mená mali zmenené. Ony sa 
ku mne hlásili. A nie je nič krajšie, ako 
keď vás niekto osloví a vidíte, že má zo 
stretnutia radosť.“
Ako ste sa obrnili voči detskému plaču?
„Lekár nemôže brať ohľad na to, že dieťa 
plače. Niektoré plakali, už keď vošli do 
ambulancie. Mali zlú skúsenosť, báli sa 
očkovania...Spolu so sestričkou sme sa 
snažili ich utíšiť, pohladkali ich, prihová-
rali sa im.
Čo iné by malo zabrať, ak nie dobré slovo 
a presviedčanie, odpútanie pozornosti 
nejakým obrázkom, hračkou? Malému 

pacientovi s nechutenstvom sme pichali 
be dvanástky. Sestrička chystala injekciu, 
on sa postavil a s paličkou od mávadla, sa 
vyhrážal – Keď ma pichneš, tak ja ti lozbi-
jem ten kledenc... Lieky nerád užíval aj 
môj syn. Ako malý mi vyčítal – Aká si to 
doktorka, keď mi dávaš takú hnusobu...?!
Kedysi mamičky porodili a po šiestich 

mesiacoch museli nastúpiť do práce. 
Zdravé, alebo choré, šup s dieťatkom do 
jaslí. Vždy boli dobré matky, aj laxnejšie. 
Dnes ale vo výchovnom prístupe panuje 
veľká voľnosť. Nejaké tie slovíčka, ako 
nemôžeš, musíš, mal by si..., sa vytrá-
cajú. Mamičky nevedia usmerniť 
dieťa. Kým som napísala recept, 
povyťahovalo všetky rozraďovače z 
registračky. Dieťa nevie, čo si môže 
a čo si nemôže dovoliť. Nad tým by 
sa mali zamyslieť. Venovať deťom 
viac času, vysvetliť im, byť trpezli-
vé. Nehnevala som sa ani na mamičky 
prehnane upäté, ktoré si na internete pre-
čítali všelijaké odporúčania a chceli nimi 

poúčať aj mňa. Povedala som si: Vidno, že 
má záujem dozvedieť sa niečo viac. Keď je 
človek schopný počúvať aj druhého, vždy 
sa príde na zdravú strednú cestu.“
Čo na mamičky najviac zaúčinkovalo?
„Zdravé dieťa, a každé dieťa, je jeden 
obrovský dar! Tak sa k nemu treba aj 
správať. Ak mu chcú niečo dať, nech ho 
koja čo najdlhšie a nech sa oň starajú. 
Tak ako si napríklad ako laici nejdeme 
sami opravovať televízor – lebo stál veľa 
peňazí, tak nech nefušujú do vecí, ktoré 
neovládajú. Sú tu ľudia, ktorí im vďačne 
poradia a nič ich to nebude stáť. Na 
novorodeneckom oddelení som mamičky 
učila vyložene praktické veci. Ako chytiť 
dieťa, nadobudnúť istotu, že im nespad-
ne. Ako ho prevrátiť, rozbaliť, prebaliť... 
Boli vďačné, a hlavne, prestali sa báť. 
Napokon, aj mne sa triasli ruky, keď som 
po prvý raz držala svojho syna...“
Sú rómske mamičky iné? 
„Aj ony sú dobré mamy, ale veľakrát 
zohrávala úlohu sociálna otázka. Žena 
tejto komunity je väčšinou závislá na 
mužovi. Či jej nechá peniaze, či jej dá 
na domácnosť..., na to, čo potrebuje ona 
a dieťa, či prídavky idú tam, na čo sú 
určené. Mnoho razy to tak nebolo. Čo 
vtedy mohla robiť, aké zázraky? Tak 
prišli sem-tam aj s dieťatkom s vypa-
reným zadkom a špinkou za ušami. Ale 
určite svoje deti ľúbili, preto utekali z 
pôrodnice za tými doma. Nemali istotu, 
že sa o ne chlap postará. Boli výnimky, 
že do ambulancie chodili aj oteckovia 
– Rómovia. Jeden deň nagrobianili, na 
druhý deň prišli, akoby sa nič nesta-
lo. Dnes na mňa pokrikujú, ako im 
chýbam...“

Svet plný kontrastov
Nepohrávala sa pani Laššová niekedy s 
myšlienkou odísť z Partizánskeho a vyme-
niť ho za rušnejšie veľkomesto? 
„Veľký svet ma lákal len ako cestovateľ-
ku. Napriek tomu, že v minulom režime 
boli možnosti obmedzené, pochodila som 
Maroko, Grécko, Francúzsko, Taliansko, 
Západné Nemecko. Vždy som sa ale 
vrátila. Ako poštový holub. Nemám veľa 
priateľov, ale tých, ktorých mám, mám 
stabilných. Boli sme osvedčená cestova-
teľská trojka, ale aj tu zasiahla do plánov 
choroba. 

Ak by som mala menovať najväčší 
cestovateľský zážitok, tak je to určite 
Maroko. Zem kontrastov a ukrutnej 
biedy. Nádherná krajina je Španielsko, 
kde nikoho neprekvapí, ak si lusknete 
prstami a zakrepčíte aj na ulici. Sú 
úžasní, vedia sa baviť. A príjemne ma 
v Španielsku prekvapili Cigáni. Nie sú 
na príťaž. Venujú sa remeslám tak, ako 
tomu bolo kedysi aj u nás.“ 
Všímali ste si v zahraničí oblasť zdravot-
níctva, vzťah matky a dieťaťa?
„Otrasný zážitok sme mali v Maroku na 
trhovisku. Ľudia, ktorí boli bez peňazí, 
zverovali svoje podlomené zdravie do 
rúk šarlatánov. Chlapovi so smrťou na 

jazyku čarovali nad akútne zapáleným 
bruchom kadidlom... 
Žena v Maroku bežne porodí desať, pät-
násť i viac detí. Tehotná žena je marocká 
madam. Motajú sa len po tržniciach, v 
kaviarňach vidíte výhradne mužov. Celá 
ťarcha domácnosti je na ženách. Hoci sme 
ich vo veľkých mestách videli aj bez burky 
(oblečenie zahaľujúce celé telo i tvár – 
pozn. red.), kráčajú tri kroky za mužom. 
A čo ma najviac irituje - doteraz robia 
ženám obriezky!
A deti? Či sú biele, žlté, čierne, každé je 
krásne! Už len tým, že je to miniatúra. 
Každé chce byť veselé a vie sa tešiť aj z 
takých vecí, ktoré sú pre nás samozrejmé. 
Trebárs z bonbónu, ktorý sme mu podali. 
Keď som videla v manufaktúrach viazať 
deti perzské koberce, povedala som si  – 
Tak na toto by som nedokázala stúpiť! 
Dieťa sa má hrať...“ 
Aký je najväčší hriech páchaný na deťoch?
„Najhoršie je to, keď musí žiť v strese, v 
nedostatku, trie biedu a nedostáva sa mu 
to, čo dieťaťu patrí – láska a bezstarost-
nosť. Úplne inak vyzerajú deti, ktoré ro-
dičia milujú, ako tie, ktoré odložia. Aj keď 
im deti odpustia, nemôžu zabudnúť...“

Očkovať, či neočkovať?
V rozhovore so skúsenou pediatričkou 
sa nedá nepoložiť aj aktuálna otázka, 
rezonujúca medzi rodičmi detí – očko-
vať, či neočkovať? 
„Ľudstvo doteraz nevymyslelo nič lep-
šie ako prevenciu - očkovanie proti ťaž-
kým, až život ohrozujúcim chorobám. 
Variole, osýpkam, čiernemu kašľu, 
žltačke. Ukázalo to tisíc príkladov. 
Na variolu ľudia zomierali, zohyzďo-
vala ich. Je eradikovaná (vyhubená) 
vďaka očkovaniu. Nepovažujem za 
správne, že sa pred pár rokmi zrušilo 
očkovanie proti tuberkulóze. Nie som 
zástancom toho, aby sa dieťa očkovalo 
proti každému ‚prdu’, ale sú ochorenia, 
ktoré nevieme vyliečiť a deti treba pred 
nimi ochrániť. Väčšina mamičiek má 
nulový fundament, aby si začali takúto 
vážnu debatu, či očkovať alebo nie. 
Keby rozhodovali o sebe, nech sa páči, 
ale o svojom dieťati?! Pripadá mi to 
extrémne, rovnako ako pôrod doma. 
Som za očkovanie, ale, samozrejme, 
nie za všetko, čo trh ponúka. Dnes, pri 
takej obrovskej fluktuácii ľudí a slobo-
de cestovania, neviete, kde a s kým sa 
stretnete. Ako vďačne by sa dal každý 
zaočkovať proti ebole, keby bolo s čím.“
Doktorka Laššová sa netají ani vyhra-
neným názorom na čas prvého pôrodu. 
Ženy sa nehrnú do manželstiev, 
odkladajú rodenie, budujú si kariéru, 
cestujú. Vyšší vek však prináša aj viacej  
komplikácií. 
„Deti sa vždy rodili z lásky, nie z 
päťročnicových plánov. Nie je čo 
odkladať, rozhodnúť sa pre prvé dieťa 
vo veku 36 rokov. Žena má rodiť v naj-
lepších rokoch, a to je obdobie do tri-
dsiatky. A nie v štyridsiatke naháňať 
umelé oplodnenie...,“ opäť prehovorili 
roky skúseností a priameho kontaktu s 
reálnym životom. 
„Hádam nie je jediný majer, od Treba-
šoviec po Ondrášovú, ktorý by som 
nepoznala. Z pohotovostných služieb, 
či zo zastupovania v rajónoch za 
chorých kolegov. Vtedy som si zvykla 
povedať: Choď a buď rada, že si 
zdravá a že môžeš ty zastupovať a nie 
oni teba. A čo je veľmi dôležité, vždy 
som mala veľké šťastie na sestričky, 
vrátane sestričiek na pôrodnici v ne-
mocnici. Sám lekár tiež nič nedokáže, 
keď nemá podporu v dobrej sestre. 
Pre mňa to bola hlavne Janka Struhá-
rová. S ňou som bola najdlhšie a spolu 
sme odišli aj do dôchodku. Dnes sú mi 
najväčšou oporou moji najbližší.  Syn 
a brat so svojimi rodinami.“

 Za rozhovor poďakovala Magda Babčanová
 Foto: archív E. Laššovej

MUDr. Eva Laššová:
„Deti sa vždy rodili z lásky...“

Kompletná rodina Handlovičovcov v polovici minulého storočia

Osvedčená cestovateľská trojica 
s pozadím španielskeho Toleda 
v roku 1974

Fotogra¸a z posledného pôsobiska MUDr. Evy Laššovej,  
z novorodeneckého oddelenia nemocnice v Partizánskom
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Knihu pod stromček
Získava ju výherkyňa Darina Lauková z Klátovej 
Novej Vsi. Rovnako ako ďalším odosielateľom jej 
v tajničke krížovky z Tempa č. 47 vyšlo: Pantomíma 
je herectvo bez slov, v ktorom sa emócie vyjadru-
jú pohybom a mimikou. Knižný darček si môže 
prevziať v redakcii. Znenie tajničky z krížovky svia-
točného vydania Tempa posielajte do redakcie do 
7. januára 2015. Na jedného z úspešných riešiteľov 
čaká opäť darček v podobe knihy.

Po manželskej hádke sa rozčúlená manželka 
vyberie za lekárom: „Prosím vás, pán doktor,  

predpíšte mi... (tajnička)

POMÔCKY: 
Armada, 
antarala, 

ASYR

cvakla spájajú 
lepom

POMÔCKY: 
Demena, 
Aar, Deo, 
inulázia

infekčná 
choroba

ZAČIATOK 
TAJNIČKY

bývalý 
brazílsky 
tenista

klavír  
(skr.)

nátura, po-
vaha (kniž.)

prístroj

set

POMÔCKY: 
Mattar, 

Omata, TAA

bezohľad-
ný ničiteľ 
pamiatok

KONIEC 
TAJNIČKY

odpočívajú štátny (skr.)

Anton preosievala

postavila sa
prítok Volgy

španielska 
�otila

kladná 
elektróda

nár. park v 
Saudskej 

Arábii

POKRA-
ČOVANIE 
TAJNIČKY

otvorená 
predsieň 
chrámu

časť úst

ženské 
meno

predložka

ruský súhlas

meno bohy-
ne Demeter

španielsky 
lyrik

predavač 
novín

keď

obytný 
príves

žaba

strunový 
hudobný 

nástroj

Adamovské 
strojírny 

(skr.)
čriedy

miest. odbor 
Matice slo-

venskej

francovka
automobi-

lové závody 
(skr.)budvar

odmerná 
sklenená 

rúrka

orol,  
po nemecky

azda

enzým 
štiepiaci 

inulín

predložka

Národné 
divadlo

svetová 
strana

sníval 
(knižne)

mesto 
v Japonsku

myšlienka, 
predstava

KUPÓN č. 5

Čo patrí na sviatočný stôl?
Alebo, bez čoho by Vianoce nemali tú správnu atmosféru

ORECHY
Obsahujú veľa tuku, no, 
našťastie, práve takého, ktorý 
naše telo potrebuje. Napríklad 
lieskové orechy a mandle dokážu 
znížiť cholesterol. Pistácie osožia 
krvinkám a takmer všetky orechy 
skrášľujú našu pleť. Najlepšie je 
chrúmať orechy v ich prírodnej 
forme a to – nesolené, neochu-
tené.

CESNAK
Veľký prírodný bojovník proti 
infekcii zabraňuje množeniu 
vírusov v tele. Funguje ako 
prírodné antibiotikum, znižuje 
hladinu cholesterolu a chráni 
srdce. Podľa lekárov by sme 
mali zjesť denne dva strúčiky, 
najlepšie čerstvé, pokrájané na 
plátky. Cez sviatky by sa však 
mala okolo človeka vznášať krás-
na vôňa parfumu a nie cesnaku, 

preto sa odporúča cesnak počas 
týchto dní prehltnúť celý, alebo 
ho zapiť dúškom mlieka. 

MED
Známy všeliek s oblátkami je 
krásnou vianočnou tradíciou. 
Pozor by si však mali dať alergici 
a tí, čo majú práve kašeľ. Med 
totiž dráždi sliznice v hrdle. Veľa 
zdravých látok sa nachádza vo 
vrchnej svetlej vrstve “bieleho“ 
lúčneho medu, preto ju nikdy 
nevyhadzujte. 

OVOCIE
Môžeme si ho dať kedykoľvek – 
nášmu organizmu vždy prospeje. 
Ak netúžime priberať, mali by 
sme si ho odpustiť večer, pretože 
obsahuje veľa cukru (banány a 
hrozno). Ak zjeme večer sladké, 
prudko sa zvýši hladina cukru 
v krvi a energiu už pred spaním 
nestihneme spáliť. Cez sviatky 

jedzte ovocie najmä počas dňa a 
uprednostnite jablká či hrušky, 
ktoré rastú v našich končinách.

RYBA
Bravčové rezne môžete mať 
kedykoľvek, na Štedrý večer si 
dajte nejakú vynikajúcu rybu. Ak 
nechcete kapra, zvoľte lososa, 
alebo pstruha, ktoré obsahujú 
zdraviu prospešné tuky a iné 
látky.

ŠOŠOVICA
Tradičná šošovicová polievka sa 
na Vianoce varí, aby sa rodiny 
držali peniaze. No táto struko-
vina je navyše zdravá, pretože 
obsahuje vitamíny skupiny B, 
železo a antioxidant selén.

BETLEHEM
Či ste veriaci alebo ateisti, 
dospelí alebo deti – Vianoce bez 
Ježiška by ste si iste neužili a 

ani bez medovníčkov. Skúste si 
upiecť betlehem z perníkového 
cesta. Hildegarda z Bingenu ho 
pripravuje takto: Vymiešajte 
maslo, hnedý cukor, med, žĺtok, 
pridajte špaldovú múku a mleté 
korenie (zmes škorice, mušká-
tového orecha a klinčeka). Za-
mieste a z cesta vykrajujte tvary a 
postavičky. Pečte asi 15 minút pri 
teplote 180 ◦C. 

VÍNO
V závere roka si doprajte naozaj 
kvalitné vínko a vychutnávajte 
si ho. Vyskúšať môžete aj recept 
na posilnenie žalúdka: V dvoch 
litroch červeného vína lúhujte 
3 dni 45 g celej škorice, 2 g klin-
čekov, 9 g pokrájaného zázvoru, 
9 g muškátového orieška a 4 g 
kardamónu. Pridajte 500 g cukru 
a sceďte. Chutí vynikajúco!

 Elena Foltánová

Vianočné vtipy
Pýta sa sudca predvedeného 
muža: „Za čo ste tu?“ 
„Za predčasné vianočné ná-
kupy.“ 
„To predsa nie je žiadny 
priestupok. Ako skoro ste na-
kupovali?“ 
„Tri hodiny pred začiatkom 
otváracej doby.“ 

  
„Žiadne darčeky k Vianociam 
mi kupovať nemusíš,“ oznamu-
je žene na začiatku decembra 
manžel. „Stačí, keď ma budeš 
milovať a budeš mi verná.“ 
„Neskoro,“ povzdychla si 
ženuška, „už som ti kúpila 
kravatu.“ 

  
Pýta sa Jožo známeho: Ahoj, 
ako si na tom s časom cez Via-
noce? Lebo súrne potrebujem 
zohnať somára do betlehemu. 

  
Na Vianoce príde list od zná-
mych z USA. Otecko si ho 
prečíta a hovorí manželke: „No 
pozerám, že sa tvoj brat v tej 
Amerike nemá zle. Tu píše, že 
dostal nejaké elektrické kreslo.“

  
Zákazníčka: „Chcela by som 
kúpiť mužovi peknú kravatu, 
ktorá by zvýraznila jeho oči.“ 
Predavačka: „Každá kravata 
zvýrazní chlapovi oči, len ju 
treba dobre zatiahnuť.“

Dve blondínky sa túlajú po 
lese vyše 4 hodiny, zrazu jedna 
povie: „Ja už som unavená, 
kašlime na to, zoberme ne-
ozdobený...“

  
Zlodej sa na Vianoce sťažuje vo 
väzení: 
– Ach, či som ja len nešťastný. 
Každý je doma pri rodinke alebo 
v kostole. Bože, to by sa kradlo!

  
Vianočný koláč: 
RÝCHLA VYCHODŇARSKA 
RUMOVÁ PRALINKA 
Suroviny: dva kila dutych 
čokoladovych figurkoch, 2 až 
5 litre rumu 
Postup: zoberece čokoladovu 
figurku, odkrucce jej gebuľu, 
dolejece rum a možece takoj 
konzumovac. 
A potom, že s pečenim na Via-
noce je veľo roboty...
P.S.: Tote chudobnejše možu 
skusic lacnejši variant, ten je 
bez dutych figurkoch...

  
„Tak som počul, že ti svokra 
poslala na Vianoce kapra?“ 
„Kdeže, len raz hus, a ja blbec 
som sa s ňou oženil!“

  
Štyri etapy života muža: 
- Veríš na Mikuláša. 
- Neveríš na Mikuláša. 
- Robíš Mikuláša. 
- Vyzeráš ako Mikuláš. 
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Bon appétit!
Povestné dobrým vínom, jedlom a šarmom vkusne oblečených 
žien. Také je Francúzsko, najväčší štát kontinentálnej Európy. 
V jeho srdci, v Paríži, žije rodina Petra a Zuzany Chorobovcov. 
Napriek dlhému pobytu v zahraničí sa cítia byť stále Slovákmi, 
a preto udržiavajú pôvodné slovenské zvyky. V ich novej 
domovine je viac ako u nás zaužívaná tradícia vianočných trhov. 
Ako redakcii povedali: „Je ich tu početne. Trhy nájdete 
aj v malej dedinke. V hlavnom meste sú vychýrené 
najmä vianočné výklady a výzdoba obchodného domu 
Galleries Lafayette.“ (na foto dole) Čo sa týka štedrej večere, 
tá francúzska je 
naozaj gurmánska 
a bohatá: „‘Réveillon‘, 
čiže štedrá večera, 
môže mať až šesť 
chodov. Jej základom 
sú plody mora ako 
ustrice, údený losos 
a ryby. Na stoloch 
nechýba plnená 
morka a husacia 
pečeň. Každý chod sa 
zapíja iným druhom 
vína, prípitkom je 
tak ako na Slovensku 
populárne 
šampanské.“ 
Francúzske gazdinky 
na rozdiel od tých 
našich vianočné 
pečivo nevypekajú. 
Tradičný „Buche 
de Noel“ si kupujú 
v obchode či pekárni. 
Zuzka redakcii 
prezradila aj to, že: 
„Slovenský kysnutý makovník síce zdvorilo ochutnajú, 
ale ešte sme sa nestretli s Francúzom, ktorý by si dal 
aj druhý kúsok. Považujú za zvláštne, že jeme ‚ópium’ 
a dokonca ho dávame aj deťom...“  Kým Slováci si môžu 
vychutnať sviatočné tri dni pracovného voľna, vo Francúzsku 
sa svätí len 25. december, lebo nasledujúci deň už všetci 
zarezávajú v práci. Vianočné pohľadnice si posielajú zväčša 
až k Novému roku, a to až do konca januára. „Vítanie roka sa 
začína slávnostnou večerou, zväčša v reštauráciách. O polnoci 
si všetci zaželajú Bonne année! Raritou je, že chýba polnočný 

ohňostroj... Ak by 
ste sa preto chystali 
do Paríža, nenájdete 
ho!“ upozornil Peter. 
Ako dodal, „smutnou 
tradíciou sa, žiaľ, stalo 
nočné silvestrovské 
podpaľovanie áut, a to 
len tak, bez príčiny. 
Napríklad, minulý 
rok bolo podpálených 
1067 automobilov 
– a to je vraj 
pokles oproti 
predchádzajúcim 
rokom...“

Pozdrav Veselé Vianoce: Joyeux Noël! 
Darčeky nosí: Père Noël v noci 24. decembra do ponožiek nad        
krbom alebo pod stromček. Deti si darčeky otvárajú až ráno 
25. decembra. 
Zvláštnosť: Mikuláša vo Francúzsku nepoznajú, s výnimkou 
niektorých severných oblastí, ako je Alsasko.

Srdce Anglicka
Londýn - známa metropola obchodu, ale aj módy učarovala 
na „dobu určitú“ mladému manželskému páru Matejovi 
a Mirke. Aj keď sú tamojšie Vianoce podobné tým naším, 
manželia redakcii opísali zopár odlišností. Darčeky si Briti 
otvárajú až na Prvý sviatok vianočný, nie na Štedrý deň. 
V anglickej rodine ich známeho je to teda takto: „Ich syn 
Adam ráno 25. decembra vstane a skontroluje, či Santa 
nechal vo vianočnej ponožke nad jeho posteľou sladkosti. 
Potom uteká skontrolovať, či Santa zjedol malé pohostenie 
a nechal mu darčeky pod vianočným stromčekom. Okolo 16. 
hodiny majú večeru – tradičného moriaka s brusnicovou 
omáčkou, cauliflower cheese, opekané zemiaky, yorkshirský 
puding, rôznu zeleninu. Pred jedlom sa pomodlia a vrhnú sa 

naň!“ Niečím netradičným je však v rodinách výroba 
papierových korún na hlavu. Tie majú symbolizovať, 
že na Vianoce je každý kráľom. Mimochodom, 
anglická kráľovná prednesie každý rok 25. decembra 
svojmu ľudu príhovor. Výzdoba v krajine, kde vládne, 
je veľmi podobná tej slovenskej, len tam majú o čosi viac 
povešaných ponožiek... tých ozdobných pravdaže. Typickou 
tradíciou v Anglicku je písanie listov Santovi. Tie sa následne 
spália v krbe, pretože takýmto spôsobom sa dostane dym 
až k nemu, aby si ho dokázal prečítať. Vianoce slovenskej 
manželskej dvojice sú však tradičné – od oblátok s medom, cez 
krížik na čelo a kapustnicu, až po hádzanie orechov do kútov. 

Pozdrav Veselé Vianoce: Merry Christmas!
Darčeky nosí: Santa označovaný aj ako Father Christmas 
(otec Vianoc). Treba mu na viditeľnom mieste nechať niečo 
na posilnenie, zvyčajne mlieko a koláč, či nejakú sušienku. 
Zvláštnosť: Crackers – papierové trubice v baliacich papieroch, 
ktoré vyzerajú ako veľké cukríky. Otvárajú si ich ešte pred 
večerou.  Niekedy skrývajú okrem sladkostí aj papierové koruny, 
ktoré si nasadia na hlavu, a tak sa pustia do štedrej večere. 

             Emirát Dubaj
Vianoce na exotický 
spôsob prežíva už 
niekoľko rokov Zuzana 
Mináriková, ktorá 
spolu s manželom 
zo Slovenska našla 
svoj druhý domov 
v Spojených arabských 
emirátoch. Ako 
redakcii priznali: 
„Neradi tu oslavujeme 
Vianoce. Ľudia tu žijú 
bez blízkych rodín 
a nie je to také osobné 
ako doma. Pred štyrmi 
rokmi sme oslavovali 
sviatky so známymi 
zo Slovenska. Mali 
sme tradičnú večeru, 
ale pravé Vianoce 
to neboli.“ Arabi – 
moslimovia Vianoce 
neoslavujú, ale 
nezakazujú ich. Keďže 
v tejto vyhľadávanej 
turistickej destinácii 

žije veľa cudzincov (expats), Vianoce dorazili aj sem. A to v podobe 
prenesených tradícií z jednotlivých krajín, čiže akási všehochuť. 
„Oslavuje sa tu najmä vonku. Slnečné počasie s teplotou 
do 30 stupňov dáva ľudom pozitívnu energiu. Príležitostí 
na radosť je veľa. Konajú sa tu trhy, stretnutia s Mikulášom 
a pod. Každý nosí mikulášsku čiapku a je oblečený v červenej 
farbe. Výzdoba kopíruje tradície rodnej krajiny. Dá 
sa tu kúpiť aj živý stromček, za 70 až 100 eur, alebo 
si zoženiete umelý. Palmy sú tu takmer po celý rok 
vyzdobené najmä svetielkami, takže pôsobia ako 
vianočný stromček.“ Oficiálne voľno na Štedrý deň nie je, 
ale mnohí využijú možnosť vziať si dovolenky. V približnom čase 
(od 19. decembra do 4. januára) majú totiž deti školské prázdniny.

Aj v slnečnom Dubaji si môžu turisti vychutnať zimu, a to po celý 
rok v najväčšom krytom lyžiarskom stredisku, ktoré je súčasťou 
obchodného centra Mall of Emirates

Pozdrav Veselé Vianoce: Podľa toho, akého cudzinca stretnete. 
Najčastejšie počuť Merry Christmas!
Darčeky nosí: Jultomten, ak ide napríklad o rodinku zo Švédska.
Zvláštnosť: Silvester je bežný pracovný deň, čiže ľudia budú 
v práci približne do 17. hodiny a až potom sa bude oslavovať. 
Prvý január je o¼ciálne voľno, ale služby a obchody v nákupných 
centrách fungujú... 

Tam, kde nechýba sneh
Vyhriaty piesok a pláže s palmami nie sú to, čo by si človek 
mohol vychutnať v Kanade. Atmosféru Vianoc tam však môžete 
prežiť v rozprávkovo zasneženom prostredí. Na svoju domovinu 
si spomína aj Michaela s rodinou, ktorá už niekoľko rokov 
žije v Calgary: „Vianoce - vôňa maminej kuchyne, čarovné 
ticho Štedrého večera, spoločná rodinná modlitba, slovenské 
koledy a hudba kostolných zvonov. To všetko vyvoláva vo 
mne túžbu byť doma cez vianočné sviatky.“ V Kanade žije veľa 
národností a rozličných kultúr. Nie každý teda oslavuje Vianoce 
a mnohí na Štedrý deň pracujú. Tie najkrajšie Vianoce zdieľajú 
Partizánčania v kruhu rodín udržujúcich práve kresťanské 
zvyky. „Tisíce kilometrov od Slovenska v zasneženej Kanade 
odovzdávame spolu s manželom slovenské tradície a živú vieru 
v Ježiša našim trom deťom.“ Počas adventu v Calgary množstvo 
dobrovoľníkov pomáha pri organizovaní zbierok potravín, 
darčekov a financií pre tých chudobnejších. „Deti v školách si 
rozdeľujú zoznam potravín, ktoré nakupujú spolu so 
svojimi rodičmi. Takto sa učia myslieť aj na tých menej 
šťastných. Balíčky s darčekmi a potravinami potom 
doručujú chudobným rodinám pred Vianocami stovky 
dobrovoľníkov.“ Aj takúto podobu majú sviatky v kresťanskej 
komunite v Calgary. Ako dodáva Michaela: „Zo srdca Vám prajem 
nech sú tieto dni, ktoré ešte ostávajú do chvíle, keď budeme 
sadať za štedrovečerný stôl na Slovensku či v Kanade, naplnené 
radosťou z dávania a láskou Vašich najbližších.“ 

Pozdrav Veselé Vianoce: Merry Christmas!
Darčeky nosí: Santa tak ako v Anglicku. Deti vstávajú veľmi 
skoro, aby zistili, či im doniesol to, po čom túžia.
Zvláštnosť: Druhý sviatok vianočný (Boxing Day) sa v Kanade 
už vôbec neoslavuje. Mnohí sa naháňajú za výpredajmi, čím 
je Boxing Day veľmi známy. Počas silvestrovských osláv je tu 
zakázané používať akékoľvek petardy, prskavky či ohňostroj. 
Takto si mesto chráni svoje domy, ktoré veľmi ľahko môžu 
podľahnúť ohňu. Pripravila: Dana Legeňová

VIANOCE V ZAHRANIČÍ
Sláviť vianočné sviatky možno doma, ale aj mimo rodiska. Niektorí vycestujú zo Slovenska nakrátko, len tak pre zmenu, iní bývajú v zahraničí 
dlhodobo či natrvalo. Niekoľkých Partizánčanov sme požiadali, aby nám opísali, ako sa sviatkuje „vonku“. No a výsledok? Prečítajte si pár zaujímavých 
charakteristík z rôznych kútov sveta.

„La bûche de Noël“, čiže vianočné 
poleno, je obľúbeným múčnikom aj 
v jeho mrazenej verzii

Londýnsky vianočný stromček v časti Covent Garden

Zuzana Mináriková (vľavo) v spoločnosti 
sestry a priateľov počas Vianoc v roku 2010
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Tablety ovládli školy v našom regióne
Nezisková organizácia EDULAB s podporou spoločnosti Samsung Electronics pripravila pre učiteľov základných 
a stredných škôl projekt Škola na dotyk AKADÉMIA. 
Od jesene tohto roku sa začal 
realizovať v spolupráci s 25 lek-
tormi na desiatich školách po 
celom Slovensku. Séria prak-
ticky orientovaných školení je 
venovaná problematike výučby 
prostredníctvom tabletov. 
V týchto dňoch má za sebou 
už viac ako dva mesiace svojej 
realizácie.
Jednou zo škôl, kde ško-
lenia prebiehajú, je aj Zá-
kladná škola v Bošanoch. 
Učitelia sa tu učia pracovať 
s vybranými aplikáciami, 
napríklad robiť textové 
záznamy v  Poznámke 
S, tvoriť pojmové mapy 
v Mindomo, upravovať 
fotografie a videá v apli-
káciách Easy Photo Editor 
a Videoeditor alebo tvoriť 

elektronické testy v apli-
kácii Socrative. Okrem 
toho sa venujeme otázkam 
manažovania tabletovej 
triedy prostredníctvom 
cloudových aplikácií alebo 
v prostredí Samsung Scho-
ol. Od októbra absolvovalo 
školenie 90 učiteľov z náš-
ho regiónu.  

Väčšina účastníkov vníma 
školenie veľmi pozitívne. Aj 
tí, ktorí majú na začiatku 
strach, čoskoro zisťujú, že 
práca s tabletom nie je až 
taká náročná. Školenia vedú 
dve lektorky súčasne. Je to 
veľká výhoda, pretože jedna 
vysvetľuje a druhá lektorka 
prakticky usmerňuje učiteľov 

a pomáha im. V príjemnej 
pracovnej atmosfére aj menej 
odvážni učitelia strácajú obavy. 
Už počas školenia mnohí z nich 
majú dobré nápady a tešia sa, 
ako využijú danú aplikáciu so 
žiakmi vo vyučovacom procese. 
Z pozície lektoriek aj my 
zdieľame nadšenie kolegov 
a veríme, že zručnosti získané 
na našich školeniach využijú 
pri príprave zaujímavých 
vyučovacích hodín pre svojich 
žiakov. Dúfame, že sa tablety 
stanú dobrými pomocníkmi na 
ceste pri zvyšovaní kvality vý-
učby na našich školách. Prvý 
krok sme urobili spoločne a tie 
ostatné sú už na nich. Všetkým 
držíme palce!
 Dana Pecárová, 
 Henrieta Korvasová

Vôňa Vianoc v Centre Frézia
Prichádza zima, Vianoce, ich vône, veselosť a možno tak trochu aj 
nostalgia silvestrovskej noci. Niečo sa končí a niečo nové a netuše-
né sa začína. Tak nejak „voňajú“ vianočné sviatky v duši mnohých 
z nás. Prinášajú svoje čaro, ktoré sa šíri vo vlnách očakávania, 
prinášajú aspoň na pár okamihov svet, v ktorom sme všetci opäť 
deti, svet, ktorý je akosi viac rozprávkový. 
V Centre Frézia v Partizánskom sa každý rok tešíme na príchod 
Vianoc, ktoré sú pre krehkú dušičku ľudí s mentálnym postihnu-
tím často prechádzkou po tajomnom svete rozprávok, prekvapení 
a detských snov. Už počas jesene nezabúdajú klienti centra na 
zvieratká, ktoré v zime hladujú a zbierajú pre ne gaštany ako via-
nočný dar. A keď už zima nakukne cez okno, pečieme kopy a kopy 
medovníkov (ktoré stále niekam, asi vianočným zázrakom miznú). 
Chystáme a maľujeme výzdobu, adventný kalendár, pripravujeme 
zimný workshop a tradične nechýbame ani na vianočných trhoch. 
Nacvičujeme s nasadením nám vlastným vianočný program a svor-
ne s dobrovoľníkmi ozdobujeme vianočný stromček a potichúč-
ky, nenápadne - ako keď ticho padá sneh - sa priblíži náš veľký 

vianočný deň. Počas neho sme všetci spolu - klienti, zamestnanci, 
dobrovoľníci, rodičia a priatelia - jednoducho všetci, ktorí sme si 
blízki. Je to deň, keď svorne vyzdobujeme medovníky, vyrábame 
kŕmidlá pre vtáčikov a vianočné ozdoby, varíme a vychutnávame 
vianočný punč, či polievočku. Chýbať nemôže ani náš vianočný 
program, vytúžené darčeky a posledné objatie v starom roku. Veď 
Vianoce tak akosi viac voňajú domovom a jeho bezpečným objatím.   
 Klienti a zamestnanci Centra Frézia

Rozdávanie radosti v Krásne

Miestny spolok SČK v Krásne v spolupráci s materskou školou a 
obecným úradom pripravil 5. decembra stretnutie so sv. Miku-
lášom, na ktoré sa detičky nesmierne tešili. Na slávnosti v centre 
obce ho spolu s anjelmi a čertami vítali programom a za básničku 
či pesničku dostali sladké odmeny. Po rozdaní dobrôt sa sv. Miku-
láš pobral rozdávať radosť ďalším deťom...  (az)  

Predvianočné Návojovce

Tradíciu príchodu sv. Mikuláša dodržali aj členovia VMČ Návojov-
ce. Podujatie pripravili pre deti a ich rodičov v sobotu 6. decembra 
v miestnom Kultúrnom dome. Premietanie vianočného príbehu 
zaujalo naozaj všetkých a vzápätí jedno z najmenších detí  roz-
svietilo stromček. Mikuláš v sprievode svojich pomocníkov prišiel 
včas a obdaroval deti sladkými balíčkami. Niektoré za básničku, 
či pesničku. Každý si mohol pochutiť na medovníčkoch, oblátkach 
a nechýbal ani voňavý zimný čaj. Predvianočnú atmosféru v sále 
umocnil adventný veniec s prvou zapálenou sviečkou a rozliehajú-
ce sa koledy. I.M.

Dávať je jedno z tajomstiev ich života...
Toto krédo už desiaty 
rok po sebe naplnili 
individuálne členky 
Slovenského Červeného 
kríža v Partizánskom 
svojou misiou. Deň pred 
Mikulášom 5. decembra 
obdarovali z osobných 
finančných zdrojov 
novonarodené detičky, 
mamičky čakateľky na 

pôrodnici, choré deti hospitalizované na detskom oddelení a službukonajú-
ci personál v Nemocnici na okraji mesta. Mikulášskym obdarovaním si 
pripomenuli za tónov vianočných kolied, svetielok, prskaviek a láskyplných 
slov svoj sviatok - Medzinárodný deň dobrovoľníkov. ac

Romano Drom 
– Cesty Rómov

Na Vianoce sa tešia všetky deti, aj tie z rómskych rodín. Radosť 
temperamentom im vlastným prejavili na divadelných doskách 
Domu kultúry v Partizánskom 10. decembra, kde si užili svojich 
päť minút slávy. Na úvod vianočného programu odohrali klasickú 
rozprávku o Červenej čiapočke, v ktorej dobro zvíťazilo nad zlom, 
zaspievali aj s koordinátorom projektu komunitných centier Mar-
tinom Botkom, zarecitovali a hlavne zatancovali. Štvorica chlapcov 
nielen Michaela Jacksona, ale spolu s dievčatami hlavne pri pravej 
rómskej muzike. Do rytmu začalo mykať aj publikum a tí menší sa 
pridali bez ostychu k tancujúcim na pódiu. Taký je naturel našich 
spoluobčanov – vyjadriť spontánne, čo cítia. Môžeme im vyčítať 
všeličo, ale ich duša piští po láske, domove a šťastí, rovnako ako 
duša bielych. Hádam by sme im dokázali viac rozumieť, keby sme 
búrali predsudky a prišli sa pozrieť trebárs aj na tento program. 
Veď deti z Komunitného centra ho so svojimi vedúcimi pripravili 
pre všetkých Partizánčanov. Nielen pre svojich rodičov, súroden-
cov a kamarátov, ktorí im nadšene tlieskali. 
Zrekapitulujme, že Komunitné centrum pri CVČ Relax v Parti-
zánskom funguje už štvrtý rok a doteraz združilo štyridsiatku 
rómskych detí. V centre nielen tancujú a spievajú, ale cibria si 
zručnosť, zúčastňujú sa spoločenských akcií, družbu nadviazali 
s deťmi z Detského domova v Zlatovciach a na výlety chodia za 
odmenu, za výsledky v škole. (bab)

Pre úsmev seniorov
"Dievčence bolo to super a výborne 
sme sa cítili!" Týmito slovami sa 
lúčili jubilanti zo Žabokriek nad 
Nitrou s členkami výboru Miestne-
ho spolku Slovenského Červeného 
kríža. Každoročne pozvú jubilantov 
z obce na malé posedenie a snažia sa 
im dať najavo, že starší ľudia im nie 
sú ľahostajní. Pozvanie medzi senio-
rov vždy rád prijme aj starosta obce 
Otakár Sneženka a milým a vtipným 
slovom sa snaží vyčariť úsmev na ich 
tvárach. Jubilantov potešili aj malí Šmolkovia z miestnej materskej 
školy a spolu s pani učiteľkami Monikou Slivkovou a Romanou 
Bezákovou preniesli dušu oslávencov na chvíľu do čias detstva a 
rozprávok. Alica Málišová

Zručnejšie sú deti z vidieka
Okresné kolo piateho ročníka technickej olympiády zorganizovalo 
3. decembra Centrum voľného času v spolupráci so ZŠ R. Kaufmana v 
Partizánskom. Žiaci šiestich základných škôl okresu Partizánske preuká-
zali svoje vedomosti v testoch a zručnosť v zhotovení zadaných výrobkov. 
Tvorivá atmosféra, dokonalé lietadielka a držiak na vidlicové kľúče boli 
dôkazom, že žiaci v našom okrese sú šikovní. Víťazi budú okres reprezen-
tovať v krajskom kole v Novom Meste nad Váhom. V kategórii A súťažili 
dvojice a najlepšie sa darilo Sebastiánovi Bielichovi a Šimonovi 
Belianskemu zo ZŠ v Klátovej Novej Vsi. Na druhej priečke sa 
umiestnil tandem Juraj Kmotorka a Erik Szabo zo ZŠ V. Beniaka v Chy-
noranoch a tretie miesto obsadila dvojica Adam Zubatý a Peter Jančich zo 
ZŠ na Veľkej okružnej v Partizánskom. V B kategórii súťažil už každý sám 
za seba. Prvé miesto patrí Adamovi Jozefovi Bezákovi z Chynorian, 
druhé Martine Chochulovej z Veľkých Uheriec a tretie Matúšovi Gaš-
paríkovi z Klátovej Novej Vsi. CVČ ďakuje spoluorganizátorom, porote, 
súťažiacim, pedagógom, ktorí žiakov pripravovali a za materiálnu pomoc 
Jozefovi Otrubovi a Miroslavovi Bakitovi. Miroslava Krajčíková



Tempo č. 49-50
15. decembra 2014

www.novinytempo.sk 11

Zabezpečenie čistého vzduchu pre budúce generácie je naším hlavným poslaním a výzvou. 
Naše know-how ako aj účinné zariadenia a inovatívne procesy na udržanie čistého vzduchu 
sú celosvetovo žiadané. S viac ako 800 spolupracovníkmi patríme v Európe k vedúcim pod-
nikom v oblasti vzduchotechniky a ekologickej techniky. Pre ďalší rozvoj našej spoločnosti 

hľadáme vhodného kandidáta na pozíciu:

zámočník - lakýrnik

ktorý svoje pracovné skúsenosti nadobudol v predchádzajúcom zamestnaní, prípadne má 
záujem a predpoklady v uvedenej profesii sa v našej spoločnosti odborne vyškoliť.

 • Práca s najmodernejšími technológiami na nanášanie náterových hmôt (miešacie a      
 striekacie zariadenia Wagner, lakovacia a sušiaca kabína Scheuch)
 • Ručné bezvzduchové (airless) striekanie v odsávanej lakovacej kabíne
 • Spracovávanie dvojzložkových vysokosušinových náterových hmôt
 • Práca v kolektíve skúsených pracovníkov
  • Rôzne benefity (odmeňovanie, stravovanie, doprava,...)
 • Odborné zaškolenie v profesii lakýrnik (po predchádzajúcom posúdení vhodnosti )

Profil funkcie:
 • Lakovanie dielcov (častí oceľových konštrukcií, plechových dielcov potrubí, kanálov a  
 častí opláštenia filtrov) podľa príslušného lakovacieho predpisu 
 • Manipulačné a prípravné práce v lakovni a pieskovni – navážanie, odvážanie, vešanie 
 dielcov v časovej postupnosti, príprava dielcov 
  • Prípravná činnosť v sklade farieb a v miešarni farieb
 • Ručná predpríprava ťažko prístupných miest
 • Ručné striekanie dvojzložkových náterových hmôt prostredníctvom airless pištolí

Kvalifikačné predpoklady:
 • SOU strojárske, podľa možnosti  so zameraním na lakýrnické práce 
 • Orientácia v technickej dokumentácií
 • Znalosť základných administratívnych činností
  • Flexibilita, lojalita, prispôsobivosť, ochota ďalej sa vzdelávať

Táto ponuka je vhodná aj pre absolventov, ktorí majú záujem, ochotu a predpoklady po 
odbornom zaškolení (6-12 mesiacov) vykonávať funkciu lakýrnika. 

Ak Vás táto ponuka medzinárodne pôsobiacej spoločnosti zaujala, pošlite prosím Váš živo-
topis spolu s motivačným listom na adresu spoločnosti Scheuch s.r.o., Teplárenská 1,        

971 01 Prievidza alebo e-mailom na : l.auzoult@scheuch.com, 
kontaktná osoba Lýdia Auzoult, tel. kontakt 046 512 06 10

(141211)

 SERVIS
 PREDAJ NÁHRAD. DIELOV 
  ZABEZPEČOVACIE SYSTÉMY 
META, DEFEND-LOCK 

 AUTOELEKTRIKA 
 AUTOKLÍMA 
 AUTODIAGNOSTIKA 
 AUTO-HIFI

Štefan Kohýl, Pažitská cesta 352/6, Malé Uherce
 Tel.: 038/470 22 22, 0903 861 191  stefankohyl@gmail.com

(141084)

VÝHODNÉ PÔŽIČKY
NAJĽAHŠIA PÔŽIČKA DO 5 000 EUR 

MANŽELSKÁ PÔŽIČKA DO 10 000 EUR 
HYPOPÔŽIČKA DO 100 000 EUR

PÔŽIČKA NA BÝVANIE - HYPOMÍNUS DO 20 000 EUR
PÔŽIČKU NA AUTO DO 20 000 EUR

REFINANCOVANIE HYPOTÉK S PENIAZMI NAVYŠE

Partizánske: OD Prior, ( 0907 238 673
Prievidza: OD VTÁČNIK, ( 0905 935 646
Handlová: Nám. Baníkov 13 (oproti aut. stanici),  
( 0917 389 139 
www.centralapoziciek.sk

(14339)

Pomôžeme Vám riešiť:
 exekúcie  dražby 

 nevýhodné pôžičky  úvery
 a iné dlhy

Zavolajte nám ešte dnes!
0905 843 723

ERFIN, s. r. o., Záhradnícka 74, 
821 08 Bratislava

Email: o¼ce@er¾n.sk
www.er¾n.sk

(14816)

(14015)

1 JAZDA V PARTIZÁNSKOM už od 1€    aj 7 a 9 MIESTNE TAXI

Nočný klub v  CZ vo Veselí nad 
Moravou prijme sympatické diev-
čatá. Bohatá domáca i zahraničná 
klientela a pekné peniaze na ruku 
každý deň. Pracovná doba i doho-
dou. Zdarma zabezpečené ubyto-
vanie hotelového typu. Serióznosť 
a  diskrétnosť samozrejmosťou. 
Príďte sa presvedčiť a  nebudete 
ľutovať. Tel. 0905 244 226.  (14257)

Hľadám všeobecného lekára 
pre dospelých do ambulancie v 
Nitrici. Trvalý pracovný pomer, 
dohoda i kúpa. Kontakt: 0908 
553 824, 046/541 67 86. (141215)

  

Prijmeme VODIČA TAXI. Tel. 
0910 904 060. (141154)

  

Obuvnícka ¸rma z Partizánske-
ho prijme do novovzniknutej 
spodkovej dielne pracovníka na 
kontrolu kvality a aj robotníkov 
na obsadenie všetkých pozícií s 
praxou. Ďalej hľadáme aj väčší 
počet šičiek a pracovníčky na 
pomocné operácie v šijacej diel-
ni. Tel. 0905 864 395, šičky 0903 
468 040. (141200)

Predám garáž v  PE za Peuge-
otom. Cena 3000 eur. Tel. 0904 
398 374. (14860)

Predám 2-izbový byt po kom-
pletnej rekonštrukcii. Cena doho-
dou. Tel. 0903 816 812. (141101)

Predám 30 á pozemok v Šimono-
vanoch – inžinierske siete, južný 
svah, výhľad na Partizánske. Tel. 
0903 716 651. (141141)

Predám dom v Partizánskom pri 
hlavnej ceste, vhodný na podni-
kanie. Tel. 0903 868 061. (141153)

Predám garáž za Lidlom. Cena 
dohodou. Kontakt: +420 602 979 
585. (141163)

PREDÁM 3-izbový RD s letnou 
kuchyňou, izbou a garážou vo 
V. Bieliciach pri parku. Pôvodný 
stav, všetky IS. Cena 55 000 €. 
Tel. 0905 235 710. (141175)

Predám prerobený 2-izbový byt v 
Partizánskom na Veľkej okružnej. 
Tel. 0905 589 209. (141187)

Prenajmem 2-izbový zrekonštru-
ovaný, zariadený byt na Nádraž-
nej ulici v PE. Byt má prístup na in-
ternet, komoru, 2 balkóny, výhľad 
na mesto, 6./12 posch. Tel. 0908 
722 490. (141194)

Predám 1-izbový byt v PE – za-
teplený, s balkónom, plávajúca 
podlaha, prerobená kúpeľňa, 3. po-
schodie. Tel. 0944 140 811. (141204)

TEPUJEME koberce, sedacie 
súpravy strojom KÄRCHER. Tel. 
0948 467 010. (141159

  

Dňa 17. decembra 2014  ZAČÍ-
NAME TRADIČNÝ PREDAJ VIA-
NOČNÝCH RÝB u Jaroslava Sú-
lovského, Mostová 207/59, Veľké 
Bielice. V ponuke: kapor I. trieda, 
kapor výber, pstruh dúhový. Den-
ne od 9. do 17. hodiny. Tešíme sa 
na Vašu návštevu! (141177)

Predám nosnice, cena 3 € za kus. 
Viac na tel. 0949 820 816, Bošany.
 (141182)

Predám smrek. tatranský obklad 
3 €/m2, zrubový pro¼l, hranoly, 
dlážkovicu na podlahy. Tel. 0908 
234 866. (14441)
Predám lúpané orechy. Cena 
za 1 kg 6 eur. Tel. 0903 894 068.
 (141166)
Predám kávovar Ca¼ssimo clas-
sic hot red, nový nevybalený, 
červenej farby, cena 70 eur, Tel. 
0902 421 695. (14 1167)
Vymením dotykový telefón PRE-
STIGIO v záruke, nový, za novú 
(zánovnú) NOKIU. Tel. 0944 119 
652. (141180)
Predám dve dvojky skrine – cena 
100 €, sedaciu súpravu hnedú za 
55 € a kuchynskú linku Carmen, 
červenú, dĺžky 3 metre za 100 €. 
Tel. 038/749 55 10. (141186)
Predám plastové 130 litrové sudy, 
s tesným vikom. Tel. 0904 945 
453. (141191)
Predám sušené dubáky a su-
chohríby. Cena za 10 dkg 7 €. Tel. 
0911 200 858. (141212)

Na Silvestra dovolenka
Správa majetku mesta, n.o., Partizánske oznamuje svojim klien-
tom, že 31. decembra 2014 (streda) bude budova SMM na 
Ulici 29. augusta 1191/51 zatvorená z dôvodu čerpania riadnej 
dovolenky. Pohotovostná služba na úseku údržby bude zabezpeče-
ná tak ako počas soboty a nedele.

Odvoz  
komunálneho 

odpadu
Mestský úrad Partizánske, 
referát životného prostredia 
a dopravy dáva do pozornosti 
občanom zmeny v termínoch 
odvozu komunálneho odpadu 
zo 110 litrových zberných 
nádob. 
V častiach CENTRUM a ŠTRKO-
VEC - v stredu 24. decembra, 
v časti VEĽKÉ BIELICE - 
v piatok 26. decembra, v 
novom roku vo všetkých troch 
mestských častiach v piatok 
2. januára.
V mestských častiach MALÉ 
BIELICE a NÁVOJOVCE zos-
táva termín odvozu komunál-
neho odpadu podľa pôvodného 
harmonogramu, v piatok 
26. decembra.
ZBERNÝ DVOR pre občanov 
mesta Partizánske bude počas 
sviatkov zatvorený, jeho služby 
môžete využiť iba v dňoch 
29. a 30. decembra, v novom 
roku už v štandardnom režime 
od 5. januára.

Stand Up Comedy na Šípku
O pokazených a nevydarených vianočných sviatkoch bude reč v pri-
pravovanom podujatí, ktoré nesie názov Stand Up Comedy. Patriť 
mu bude večer 20. decembra v Charlie pube na sídlisku Šípok. V 
zábavnom predstavení piatich umelcov, ktoré uvádza Partizánčan 
Michal Trčo, dominuje hovorené slovo. O zábavu je podľa organizátora 
postarané, návštevníci sa môžu tešiť aj na hudobný program. Lístky na 
predstavenie so začiatkom o 20.00 h si môžete kúpiť v Charlie Pube 
alebo priamo u Michala Trča na tel. č. 0904 987 053. Ich počet je ob-
medzený, preto neváhajte! VIP vstupenky vás vyjdu na tri eurá, tie „na 
stojáka“ stoja rovné euro. V cene je aj tombolový lístok. 

Pietna spomienka 
na Eliáša Pravotického
Eliáš Pravotický bol veľkobielický farár a člen Slovenského 
učeného tovarišstva. Narodil sa v roku 1768 a zomrel len tri dni 
pred Vianocami v roku 1839. Pri príležitosti 175. výročia úmrtia 
tejto osobnosti organizujú mesto Partizánske, Farský úrad vo 
Veľkých Bieliciach a Mestská umelecká agentúra Partizánske 
pietnu spomienku. Uskutoční sa vo štvrtok 18. decembra 
o 15.00 h na veľkobielickom cintoríne. 



Tempo č. 49-50
15. decembra 2014

Noviny troch generácií12

Š P O R T

V spomienkach Ťa stále máme
a s láskou na Teba spomíname.

Dňa 21. decembra 2014 uplynie 
smutných pätnásť rokov od chví-
le, čo nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec a dedo

Štefan KAČINA 
z Partizánskeho.

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

Manželka, deti, vnuci, Evka 
a Robko (141144)

Dňa 20. decembra 2014 si pri-
pomíname prvé smutné výročie, 
čo nás opustil náš drahý manžel, 
otec, starý a prastarý otec

Milan FABO 
zo Žabokriek nad Nitrou.

S láskou a bolesťou v srdci 
na svojho drahého spomínajú 
manželka Oľga, dcéra Zuzka a syn 
Janko s deťmi a ostatná rodina.
 (141150)

Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto ho mal rád, nevie zabudnúť.

Dňa 20. decembra 2014 uplynie 
štvrtý smutný rok, čo nás vo 
veku 42 rokov navždy opustil náš 
drahý syn, otec a brat

Ivan SMATANA
z Partizánskeho.

Ďakujeme všetkým za tichú 
spomienku na nášho drahého 
zosnulého.

S láskou a úctou spomínajú rodi-
čia, dcéra Mária, sestra Helenka 
s rodinou a ostatná rodina. (141160)

So zármutkom v srdci si dňa 
18. decembra 2014 pripomenieme 
10. výročie, čo nás navždy opusti-
la manželka a mamička

Danka BUJNOVÁ 
rod. Golisová

z Partizánskeho.

S láskou a úctou spomínajú man-
žel a dcéra s rodinou.

Ďakujeme všetkým, ktorí jej 
spolu s nami venujú tichú spo-
mienku. (141185)

So zármutkom v srdci si dňa 
23. decembra 2014 pripomína-
me druhé výročie úmrtia nášho 
milovaného manžela, otca a sta-
rého otca

Jozefa RAVASA 
zo Šimonovian,

ktorý nás opustil vo veku 80 ro-
kov.

S láskou a úctou spomínajú 
manželka, syn, dcéry, vnúčatá 
a pravnúčatá.

Kto ste ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku.
 (141162)

Dňa 19. decembra 2014 uplynie 
20 rokov, čo nás navždy opustil 
manžel, otec, starý a prastarý 
otec

Ján HUDEC   
z Hornej Vsi.

Spomínajú manželka a deti s ro-
dinami. (141179)

Úprimne ďakujeme všetkým 
príbuzným, priateľom, susedom 
a známym, ktorí na poslednej 
ceste vyprevadili našu drahú 
manželku, mamičku a starkú

Anežku GENDIAROVÚ  
rod. Foltánovú

z Kolačna,

ktorá nás navždy opustila 29.no-
vembra 2014 vo veku 73 rokov.

Ďakujeme všetkým za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary, 
ktorými sa snažili zmierniť 
náš žiaľ.

Smútiaci manžel, syn Mirko 
s manželkou, dcéra Andrejka 
s manželom a vnúčatá Romanka, 
Samko a Kristiánko
 (141183)

Tak rýchlo ste odišli,
na rozlúčku nebol čas.
Len spomienky na Vás
zostanú navždy v nás.

Dňa 12. decembra 2014 sme 
si pripomenuli šestnásť rokov, 
čo nás navždy opustili naši 
drahí

Jozef KUKUČKA,
Helena a Miroslav KRŠKOVÍ 

z Partizánskeho.

S úctou a láskou spomínajú 
manželka s deťmi, mama a sestra 
s rodinou.
 (141188)

Odišiel tíško, v srdci nám bolesť
zanechal, rýchlo, bez rozlúčky,
nikto to nečakal.
Slza smútku ticho tečie po tvári,
bolesť v srdci zabolí,
no spomienka na neho
ako večný plameň
v našich srdciach nezhorí.

So žiaľom v srdci si 22. decembra 
2014 pripomíname 2. výročie 
úmrtia nášho manžela, otca 
a dedka

Eduarda HUNKU
z Partizánskeho.

Smútiaca manželka Viola, syn 
Eduard s manželkou Evkou, vnuci 
Edo a Marek (141190)

Dňa 13. decembra 2014 uplynulo 
19 rokov, čo nás navždy opustil 
milujúci otec a starý otec

Július ŠAUŠA
z Partizánskeho.

S láskou v srdci spomínajú dcéra 
Ľubica a vnuci Marcel a Roman.
 (141192)

Tá rana v srdci stále bolí
a zabudnúť nedovolí...
Dňa 17. decembra 2014 uplynie 
18 rokov, čo nás navždy opustila 
sestra a teta

Dagmar BUZIKOVÁ
rod. Šaušová 

z Partizánskeho.

S láskou spomínajú sestra Ľubica 
a synovci Marcel a Roman.
 (141192)

Dňa 11. decembra 2014 sme si 
pripomenuli smutné 2. výročie 
úmrtia nášho manžela, otca 
a starého otca

Rudolfa KASALU 
z Partizánskeho.

Ďakujeme všetkým, ktorí na neho 
nezabudli a venujú mu spolu 
s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina (141196)

Dňa 27. decembra 2014 uplynie 
15 rokov od chvíle, čo nás navždy 
opustil manžel, otec a dedko 

Anton ĎURIAN 
z Partizánskeho.

Spomínajú manželka a deti s ro-
dinami (141199)

Hoci si odišiel a niet Ťa medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále s nami.

Dňa 14. decembra 2014 sme 
si so smútkom v srdci pripo-
menuli trináste výročie úmrtia 
nášho drahého manžela, otca 
a dedka

Rudolfa MARTIŠKU  
z Partizánskeho.

S láskou a úctou spomínajú man-
želka a dcéra s rodinou.
Kto ste ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku.
 (141197)

...už len kytičku kvetov na hrob 
môžeme dať a s láskou
na Vás spomínať...

Dňa 21. decembra 2014 uplynie 
prvý smutný rok, čo od nás na-
vždy odišla vo veku 81 rokov naša 
drahá mama, svokra, babička 
a prababička

Štefánia HAJDINOVÁ  
z Partizánskeho.

  

Dňa 24. decembra 2014 uplynie 
päť rokov, čo nás navždy opustil 
vo veku nedožitých 79 rokov náš 
drahý otec, svokor, dedko a pra-
dedko 

Ján HAJDIN
z Partizánskeho.

S láskou na svojich rodičov spo-
mína dcéra Elena s rodinou.

Ďakujeme všetkým, ktorí im 
venujú tichú spomienku. (141198)

Odišla si od nás ako krásny deň, 
nepovedala si ani: 
Zbohom, už neprídem. 
Keby sa tak dalo, mamička, vrátiť čas, 
otvoriť Ti oči a počuť Tvoj hlas. 
Dotknúť sa Ťa dlaňou, pošepkať i len: 
všetko bude dobré, 
ostaň ešte s nami len. 
Na hrobe kytica, kahanček svieti 
od manžela a Tvojich troch detí.

Dňa 7. decembra 2014 sme si 
s bolesťou v srdci pripomenuli 
piate výročie úmrtia našej 
drahej manželky, mamičky 
a babky

Gabriely ŽOVINCOVEJ
zo Skačian.

S úctou a láskou spomínajú man-
žel so synom. (141209)

Len kyticu kvetov
na hrob môžeme Ti dať
a pri plameni sviečok
na Teba spomínať.

Dňa 15. decembra 2014 si pripo-
míname 10. výročie úmrtia našej 
milovanej mamy a babky

Márie HORŇANOVEJ 
z Partizánskeho.

Spomínajú deti Ľubica, Pavol, 
Dagmar, Peter a Iveta s rodinami.
 (141193)

Dňa 30. decembra 2014 uplynie 
25 rokov, čo nás navždy opustila 
vo veku 55 rokov manželka, 
matka a stará matka

Mária VALÁŠKOVÁ  
z Partizánskeho.

Kto ju poznal, spomenie si, kto ju 
mal rád, nikdy nezabudne.

S láskou spomínajú manžel, syn 
s manželkou, vnúčatá Adriánka 
a Janko.
 (141213)

Dňa 17. decembra 2014 si so 
zármutkom v srdci pripomenie-
me piate výročie, čo nás navždy 
opustil náš drahý manžel, otec 
a dedko

Jozef LAVIČKA 
z Veľkých Bielic.

S láskou a úctou spomínajú man-
želka, deti, vnučky a sesternica 
Viola s rodinou.

Ďakujeme všetkým za tichú 
spomienku. (141200)

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

V týchto dňoch sme si pripome-
nuli desiate výročie úmrtia nášho 
milovaného manžela, otca, staré-
ho a prastarého otca

Jozefa KRÁTKEHO 
z Brodzian.

S láskou a úctou spomínajú 
manželka, syn, dcéra s manželom, 
vnuci a pravnuk.
 (141181)

Dňa 24. decembra 2014 uplynie 
10 rokov, čo nás navždy opustil vo 
veku 57 rokov náš otec

Dušan SOBOŇA 
z Partizánskeho.

Kto ste ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku.
Synovia s rodinami
 (141205)

Ako Ti z očí žiarila láska a dobrota,
tak nám, starký náš,
budeš chýbať do konca nášho života.
Spi sladúčko, snívaj svoj večný sen,
v spomienkach sme s Tebou každý deň.

Úprimne ďakujeme všetkým 
príbuzným, priateľom, susedom 
a známym, ktorí vyprevadili 
na poslednej ceste drahého ocka, 
milovaného starkého, svokra 
a pradedka

Františka GUBKU 
z Veľkých Uheriec,

ktorému sa dňa 2. decembra 2014 
vo veku 79 rokov zatvorila kniha 
života.

Naše osobitné poďakovanie 
za starostlivosť patrí sestričkám 
z ADOSu pani Červenej a pani 
Hlavačkovej.

Ďakujeme všetkým za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina
 (141206)

Sú vety, ktoré im už nepovieme,
sú chvíle, na ktoré nezabudneme,
sú okamihy, 
na ktoré denne spomíname.

Dňa 21. decembra 2014 uplynie 
päť rokov, čo nás navždy opustil 
náš drahý

Vladimír ČAPEK  
z Partizánskeho

a dňa 10. januára 2015 si pri-
pomenieme 16. výročie úmrtia 
nášho milovaného

Bohuša ČAPEKA 
z Partizánskeho.

Ďakujeme všetkým, ktorí na nich 
nezabudli a spomínajú s nami.

S láskou a úctou spomínajú 
manželka a mama, dcéra a sestra 
s rodinou.
 (141207)



Š P O R T Tempo č. 49-50
15. decembra 2014

www.novinytempo.sk 13

I. FLORBALOVÁ LIGA ŽIEN

BASKETBALOVÁ MLÁDEŽ

II. FLORBALOVÁ LIGA MUŽOV

KAM ZA ŠPORTOM
20.12. o 10. h: STK TEVOS Partizánske – STK 
Veľké Uherce (II. liga mužov v stolnom tesnie, 
telocvičňa SPŠ).
20.12. o 10. h: STK TEVOS Partizánske B – STK 
Veľké Uherce B (III. liga mužov v stolnom tes-
nie, telocvičňa SPŠ).
20.12. o 17.30 h: Iskra Partizánske – ŠHK Pú-
chov (II. hokejová liga mužov).
20.12. o 17. h: Iskra Partizánske – Patrioti Le-
vice B (telocvičňa ZŠ Malinovského – Šípok, II. 
basketbalová liga mužov).
20.12. od 9. h: predkolo 21. ročník turnaja v 
malom futbale O putovný pohár Slovenské-
ho orla a O pohár primátora Bánoviec nad 
Bebravou (Mestská športová hala v Bánov-
ciach n/B.).
21.12. od 13. h: 1. ročník predvianočného 
turnaja v hode šípkami v hre kriket v  Charlie 
pube na sídlisku Šípok v Partizánskom. Záu-
jemcovia sa môžu prihlásiť priamo v deň tur-
naja, alebo u hlavného organizátora Michala 
Trča na mob.č. 0904 987 053. Štartovné je 2 €.
23.12. od 16.30 h: 1. ročník turnaja v stolnom 
tenise všetkých vekových kategórií v malej te-
locvični ZŠ na Malinovského ulici v Partizán-
skom. Záujemcovia sa môžu prihlásiť priamo 
v deň turnaja, alebo u hlavného organizátora 
Michala Trča na mob.č. 0904 987 053.
26.12. od 8. h: Štefanský turnaj v malom fut-
bale za účasti desať družstiev (ihrisko s ume-
lým trávnikom vo Veľkých Uherciach).
26.12. od 9. do 20. h: finálová časť 21. roč-
ník turnaja v malom futbale O putovný pohár 
Slovenského orla a O pohár primátora Báno-
viec nad Bebravou (Mestská športová hala v 
Bánovciach n/B.).
26.12. od 9.30 h: 18. ročník nohejbalového 
turnaja trojčlenných družstiev bez obmedze-
nia kategórií (telocvičňa ZŠ Malinovského Par-
tizánske – sídlisko Šípok). Prezentácia druž-
stiev, ktoré majú záujem štartovať na turnaji je 
od 9.30 do 9.45 h..
26.12. od 13. h: 5. ročník hokejového turnaja 
– Memoriál Petra Lukačku (Zimný štadión v 
Partizánskom). Štartujú: Žabokreky nad Nit-
rou, Ostratice, Bystričany a Dolné Vestenice. 
26.12. od 17.30 h: 3. ročník Memoriálu Ing. 
Márie Trčovej – turnaj v malom basketbale (na 
šírku ihriska) trojčlenných družstiev všetkých 
vekových kategórií (telocvičňa ZŠ Malinovské-
ho v Partizánskom – sídlisko Šípok). Prezentá-
cia družstiev, ktoré majú záujem štartovať na 
turnaji je od 17.30 do 17.45 h..
27.12.: 1. hrací deň 14. ročníka medzinárod-
ného hádzanárskeho turnaja žien – Memoriá-
lu JUDr. Antona Jašíka (Mestská športová hala 
v Partizánskom). Program zápasov – o 9.30 

h: Baník Most (Česko) – ETO KC Györ junior-
ky (Maďarsko), o 11.30 h: HK Slávia Partizán-
ske – Olimpia-Beskid Nowy Sacz (Poľsko), o 
16. h: Baník Most – Olimpia-Beskid Nowy Sacz, 
o 18. h: HK Slávia Partizánske – ETO KC Györ 
juniorky.
27.12.: 47. ročník turnaja žiakov, registrova-
ných i neregistrovaných hráčov a veteránov 
v stolnom tenise v telocvični ZŠ Veľké Uher-
ce. Od 10. h kategória domácich žiakov, od 
14. h: kategórie dospelých, od 17. h: neregis-
trovaní, ženy bez rozdielu veku, O najlepšieho 
Uherčana.
28.12.: 2. hrací deň 14. ročníka medzinárod-
ného hádzanárskeho turnaja žien – Memo-
riálu JUDr. Antona Jašíka (Mestská športová 
hala v Partizánskom). Program zápasov – o 
12. h: ETO KC Györ juniorky – Olimpia-Beskid 
Nowy Sacz, o 14. h: HK Slávia Partizánske – Ba-
ník Most.
28.12. od 10. h: 11. ročník turnaja v malom 
futbale hráčov nad 35 rokov (Mestská športo-
vá hala v Bánovciach n/B.). Všetci záujemcovia 
sa môžu nahlásiť najneskôr do 21.12. u hlav-
ného organizátora Jozefa Farkaša na mob.č. 
0908 879 108. Víťazstvo obhajujú Staré Páky 
Veľká Hradná.
29.12. od 8.30 do 15.30 h: 16. ročník fut-
balového turnaja starších žiakov – Memoriá-
lu Jóži báčiho-Takáča pod záštitou primátora 
Partizánskeho Jozefa Božika (Mestská športo-
vá hala v Partizánskom). Štartujú – A-skupina: 
Tempo Partizánske (starší žiaci), OŠK Veľký Klíž, 
Dolné Vestenice, TJ Nový Život Veľké Uherce, 
B-skupina: Tempo Partizánske (mladší žiaci),  
OŠK Chynorany, ŠK Slovan Šimonovany a OFK 
Klátova Nová Ves.
30.12. od 8. h: 4. ročník florbalového turnaja 
O pohár primátora Partizánskeho (Mestská 
športová hala v Partizánskom).
3.1. od 11. h: 3. ročník Novoročného turnaja 
v hode šípok v hre 301 double out v  Charlie 
pube na sídlisku Šípok v Partizánskom. Záu-
jemcovia sa môžu prihlásiť priamo v deň tur-
naja, alebo u hlavného organizátora Michala 
Trča na mob.č. 0904 987 053. Štartovné je 2 €.
7.1. o 10.30 h: Iskra Partizánske – KŠK HOBA 
Bratislava (I. hokejová liga – 9. ročník).
7.1. o 13. h: Iskra Partizánske – KŠK HOBA Bra-
tislava (I. hokejová liga – 8. ročník).
10.1. od 9. h: 7. ročník nohejbalového tur-
naja trojíc v telocvični ZŠ na Gorazdovej ulici 
v Bánovciach nad Bebravou. Záujemcovia sa 
môžu prihlásiť najneskôr do 3.1. 2015 u hlav-
ného organizátora Jozefa Farkaša na mob.č. 
0908 879 108. Víťazstvo obhajuje Légia Par-
tizánske.

Druhá najvyššia florbalová súťaž žien má za se-
bou stretnutia kompletného 6. dvojkola. Po tre-
tí raz celkovo a druhýkrát v rade bola dejiskom 
jedného z turnajov Mestská športová hala v 
Partizánskom. Nový líder I. ligy, florbalistky FBK 
Harvard Partizánske, i napriek oklieštenej zosta-
ve túžili opäť využiť domáce prostredie a plným 
bodovým ziskom zo stretnutí s kvalitnými súper-
mi potvrdiť svoje postavenie v tabuľke. Hneď v 
prvom stretnutí však Harvard obral o bod celok 
Eastern wings Michalovce po remíze 4:4. Brati-
slavskú prekážku však Partizánčanky prekročili 
a víťazstvom 4:1 nad tímom zo slovenskej met-
ropoly ŠK Lido Women si udržali pozíciu lídra vo 
vyrovnanej súťaži. ,,Michalovce sú pre nás ne-
príjemným súperom a naše zápasy bývajú 
vždy vyrovnané. Výborne nám zahrala prvá 
päťka a päť minút pred koncom stretnutia 
to vyzeralo, že máme zápas pod kontrolou a 
vyhráme. Nakoniec som bol spokojný aj s bo-
dom. V stretnutí s Lidom bolo vidieť, že nám 
už dochádzajú sily. Predsa len, hrať na dve 
päťky je náročné a v tretej tretine toho diev-
čatá mali už plné zuby. Aj preto som rád, že 

sme stretnutie dotiahli do víťazného konca, 
čo nás udržalo na prvom mieste. Súťaž je vy-
rovnaná a naozaj, každý s každým môže vy-
hrať,“ zhodnotil dvojstretnutie tréner družstva 
žien Harvardu Dušan Ďuríček.

 Zostávajúce výsledky 6. dvojkola: LIDO 
Bratislava – Banská Bystrica 1:8 (0:2, 0:3, 
1:3). Michalovce – Banská Bystrica 1:6 (1:0, 
0:4, 0:2). 1.FBC Trenčín – Kysucké Nové 
Mesto 3:5 (1:1, 0:1, 2:3). Malacky – Florpé-
do Bratislava 2:5 (1:1, 0:2, 1:2). 1.FBC Tren-
čín – Malacky 9:0 (5:0, 1:0, 3:0). Florpédo 
Bratislava – Kysucké Nové Mesto 1:6 (1:1, 
0:3, 0:2).

1. FBK Harvard Partizánske 12   6   3   3   43:36   15
2. Kysucké Nové Mesto 10   6   2   2   38:26   14
3. Quick Sport B. Bystrica 11   7   0   4   52:22   14
4. 1.FBC Trenčín 11   5   2   4   57:37   12
5. Eastern wings Michalovce 9   5   1   3   33:34    11
6. LIDO Bratislava 10   5   0  5   30:34   10
7. Florpédo Bratislava 12   4  0   8   40:62    8
8. 1.SC Malacky 9   0   0   9   14:56    0

HARVARD PARTIZÁNSKE – MICHALOVCE 4:4 (2:2, 0:0, 2:2)
Už v 2. min otvorila skóre stretnutia domáca Kurucárová, ktorá ťažila z výbornej práce  
Orelovej. V 6. min sa vo vlastnom oslabení presadila Poláková a o päť minút nikým ne-
pokrytá Hanová zblízka poslala Michalovce do vedenia. Minútu pred koncom prvej časti 
hry Horváthová pohotovo vyrovnala, keď opäť asistovala Orelová. V druhej tretine si obe 
brankárky, domáca Hačková i oproti chytajúca Kanprínová podržali čisté konto. V 37. min 
sa radovali znovu domáce florbalistky, keď po sóle Klapková zdiaľky prestrelila michalov-
skú brankárku. Domáce hráčky si vytvorili prevahu, no Ďuríčková a Klapková svoje šance 
nepremenili. Udreli však východniarky, ktoré v 43. min dvomi rýchlymi gólmi otočili skóre. 
Najskôr zblízka namierila k pravej žŕdke Hanová a o desať sekúnd nahodenú loptičku po 
signále perfektne trafila z voleja Poláková. Domáci tréner bral tajm, po ktorom sa šokova-
né Partizánske odhodlalo k hre bez brankárky. Vyrovnať mohla Orelová, no netrafila ská-
kajúcu loptičku pred poloodkrytou bránkou Michaloviec. Na konci 44. min však výborne 
hrajúca domáca kapitánka nabila Horváthovej, ktorá vyrovnala na konečných 4:4. A to v 
samom závere Orelová v gólovej pozícii minula Kurucárovej prihrávku.
 GÓLY: 2. M. Kurucárová (V. Orelová), 14. N. Horváthová (V. Orelová), 37. A. Klapková, 
44. N. Horváthová (V. Orelová) – 6. S. Poláková (Z. Chudinová), 11. a 42.40 A. Hanová (Z. 
Chudinová), 42.50 S. Poláková (N. Kucharinová).  HARVARD: P. Hačková – A. Klapko-
vá, D. Krajčovičová, L. Guštarová, P. Vállová – M. Kurucárová, V. Orelová, N. Horvátho-
vá – L. Ďuríčková, M. Adamcová, P. Peškovičová – M. Kompasová, tréner: D. Ďuríček.

HARVARD PARTIZÁNSKE – LIDO BRATISLAVA 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
V  5. min sa domáca Adamcová najlepšie zorientovala pred brankárkou Kurčinovou 
a otvorila skóre zápasu. V 18. min bolo vyrovnané, keď Boďová zakončila svoj únik krížnou 
strelou do pravého vinkľa. V 21. min Klapková rozohrala štandardnú situáciu a Kurucárová 
pohotovým zakončením, navyše otočená chrbtom k bránke, znovu vrátila úsmev na tváre 
domácich hráčok. Harvard spečatil svoje víťazstvo v 34. min, kedy vsietil dva góly. Najskôr 
sa Adamcová za bránkou zmocnila loptičky po nepresnej strele Ďuríčkovej a z ostrého 
uhla prekvapila brankárku Lida. O  štyridsaťštyri sekúnd vyšiel domácim nacvičený signál 
a Ďuríčková utešenou strelou švihom podčiarkla na konečných 4:1. Víťazstvo Harvardu 
mohla ešte prikrášliť Kurucárová, no v 37. min ju v nájazde vychytala Kurčinová a o štyri 
minúty neskončila gólom ani jej individuálna akcia.
 GÓLY: 5. M. Adamcová, 21. M. Kurucárová (A. Klapková), 34. M. Adamcová (L. Ďu-
ríčková), 34. L. Ďuríčková (V. Orelová) – 18. K. Boďová (G. Negliová).  HARVARD: P. 
Hačková – A. Klapková, D. Krajčovičová, L. Guštarová, P. Vállová – M. Kurucárová, V. 
Orelová, N. Horváthová – L. Ďuríčková, M. Adamcová, P. Peškovičová – M. Kompaso-
vá, tréner: D. Ďuríček. (mp, dď)

Základná časť tretej najvyššej slovenskej flor-
balovej ligy mužov pokračovala duelmi štvr-
tého dvojkola v rámci turnajov v Seredi a v 
Prievidzi. Prvú prehru si na konto pripísali 
florbalisti FBK Harvard Partizánske, ktorí boli 
posledným tímom v súťaži bez straty bodu. 
Najskôr si Harvard pripísal siedme víťazstvo 
v rade, tentoraz v pomere 8:3 nad Piešťanmi. 
Následne čara neporaziteľnosti Harvard zba-
vili florbalisti Novej Dubnice. Tí netajili svoje 
ambície poraziť lídra súťaže a do Serede prišli 
výborne pripravení a s omladeným kádrom. 
V divokej prestrelke Partizánčania ešte v 53. 
min viedli 7:5, no nakoniec museli skloniť 
hlavy po prehre 7:9. ,,Štyridsať minút sme 
boli lepší než Dubničania. Chalanom ne-
môžem nič vyčítať, snažili sa, avšak vsie-
tili sme si tri vlastné góly. V závere zápa-
su, keď sme sa pokúšali zvrátiť výsledok 
na našu stranu, pribrzdilo nás prísne vy-
lúčenie. Po tejto prehre budeme vo väč-

šom strehu a myslím si, že aj súboj o čelo 
súťaže bude vyrovnanejší a zaujímavejší,“ 
nechal sa počuť tréner mužov Harvardu Du-
šan Ďuríček.

 Zostávajúce výsledky 4. dvojkola: Hloho-
vec – Piešťany 5:10. Nová Dubnica – Ska-
lica 15:9. Hlohovec – Skalica 8:11. Sereď 
– Topoľčany 9:12. Šaľa – Panthers Trenčín 
4:6. Prievidza – Topoľčany 4:7. Panthers 
Trenčín – Prievidza 10:10. Sereď – Šaľa 9:7.
1. Harvard Partizánske 8  7  0  1   83:46   14
2. Rebels 91 Topoľčany    8  7  0  1   90:40   14
3. VS Nová Dubnica         8  6  0  2   72:64   12 
4. ICE Players Sereď        8  5  0  3   67:52   10
5. FBC Páv Piešťany        8  4  0  4   64:65    8
6. Dragons Hlohovec        8  3  1  4   57:57    7
7. Juniori Skalica               8  3  0  5   55:76   6
8. CVČ Šaľa                      8  2  0  4   48:62   4
9. Panthers Trenčín          8  1  2  5   63:99   4 
10. Kladivári Prievidza      8  0  1  7   41:73   1

HARVARD PARTIZÁNSKE – PIEŠŤANY 8:3 (3:2, 2:1, 3:0)
Úvod zápasu vyšiel Piešťancom, ktorí viedli od 2. min, keď Hetteš potrestal nedôrazné bráne-
nie lídra súťaže. V 5. min svoj tretí pokus premenil na vyrovnávajúci gól hrajúci tréner Ďuríček 
a začínalo sa odznova. O dve minúty sa presadil gólovo Hudec a starší z bratskej dvojice Bot-
kovcov Adrián a Harvard viedol 3:1. V 12. min Piešťany znížili a dokonca v úvode druhého dej-
stva Beluský zrovnal skóre na 3:3. Od tej chvíle však triafali do čierneho už len hráči Harvardu. 
V 36. min od poliacej čiary rozvlnil sieť Lenner, po ňom zobral na seba zodpovednosť kapitán 
družstva Skukálek, ktorému sa otvoril stred ihriska a pomedzi nohy brankára hostí uzavrel stav 
po dvoch tretinách na 5:3. Úvodných dvanásť minút poslednej tretiny sa hralo bez gólu, ale po-
tom v rozpätí piatich minút sa presadili postupne Adrián Botka, Korec a Druska, ktorí uzavreli 
na konečných 8:3. 
 GÓLY: 5. Ďuríček, 7. Hudec, 8. A. Botka, 36. Lenner (L. Botka), 37. Skukálek, 52. A. Bot-
ka (L. Botka), 56. Korec (L. Botka), 58. S. Druska (Takács) – 2. a 22. Hetteš, 23. Beluský.  
HARVARD: J. Lacika – M. Lener, P. Ivanka, I. Skukálek, Michal Križan, P. Baštrnák, D. Hudec 
– J. Korec, A. Botka, L. Botka – S. Druska, D. Ďuríček, E. Takács – T. Vyskočil, R. Ferai, Michal 
Krištín, hrajúci tréner: D. Ďuríček. 

NOVÁ DUBNICA – HARVARD PARTIZÁNSKE 9:7 (4:5, 1:1, 4:1)
Už v 5. min vyšiel Harvardu nacvičený signál s úspešným zakončením  z hokejky Takácsa. V 8. min 
ten istý hráč presne namieril k pravej tyčke a brankár Kukla bol bez šance – 2:0. Potom v priebe-
hu dvoch minút Dubničania vyrovnali a v 13. min išli dokonca do vedenia po nešťastnom teči. O 
pätnásť sekúnd sa stav opäť vyrovnal po akcii prvého útoku Harvardu, na konci ktorej bol Korec. 
V 15. min Takács dosiahol hetrik a vrátil Partizánčanom vedenie. V 16. min Dubničan Meliš šikov-
ne premenil trestné strieľanie – 4:4 – no 32 sekúnd pred koncom úvodnej tretiny Adrián Botka 
naklonil misky váh na stranu Harvardu. V druhej tretine padli len dva góly, na každej strane po 
jednom, úspešnými strelcami boli Adrián Botka a Janiga. V 47. min Korec trafil z voleja prihrávku 
Libora Botku a Harvard viedol o dva góly 5:7. V 54. min sa najskôr presadil zblízka Dubničan Meliš 
a vzápätí sa za chrbát Sklenára dokotúľal ďalší nešťastný vlastenec. V 56. min sa na trestnú lavicu 
za diskutabilný priestupok porúčal Adrian Botka a Partizánske sa oslabeniu nedokázalo ubrániť 
– 8:7. Harvard sa pokúsil ešte o vyrovnanie, ale v hre bez brankára inkasoval ďalší gól a musel sa 
zmieriť s prvou porážkou v aktuálnej sezóne.           
 GÓLY: 9. a 60. Madaj, 10. a 58. Blažej, 13. Gajdoš, 16. a 54. Meliš, 34. Janiga, 54. Hudok 
– 5. a 8. Takács, 13. Korec (A. Botka), 15. Takács (Križan), 20. A. Botka (Korec), 25. A. Botka 
(Ivanka), 47. Korec (L. Botka).  HARVARD: M. Sklenár – M. Lener, P. Ivanka, I. Skukálek, Mi-
chal Križan, P. Baštrnák – J. Korec, A. Botka, L. Botka – S. Druska, T. Vyskočil, E. Takács – R. 
Ferai, D. Hudec, Michal Krištín, tréner: D. Ďuríček.    (mp, dď)

STARŠÍ MINIBASKETBALISTI
 MAJSTROVSTVÁ OBLASTI – ZÁPAD B  

 13. KOLO: BK Klokani Ivanka pri Dunaji – 
BBK Bánovce nad Bebravou 38:40 (16:19), 
BBK: M. Bôrik 14, S. Urban 12, M. Kolárik 4, P. Gaj-
doš 4, M. Miklo 2, M. Lagin 2, R. Jancusko 2, A. La-
gin, D. Miklo, T. Belák, J. Crha, M. Špánik, tréner-
ka: N. Miklová. Štvrtiny: 11:6, 5:13, 13:12, 9:9. TH 
BBK: 12/2. Fauly: 8 – 18. Sereď – Levice 26:69. 
Nitra – voľno. 
 14. KOLO: BK Klokani Ivanka pri Dunaji – 
BBK Bánovce nad Bebravou 37:31 (16:14), 

BBK: S. Urban 18, M. Miklo 4, D. Miklo 3, R. Jan-
cusko 2, M. Kolárik 2, T. Belák 2, M. Lagin, A. La-
gin, P. Gajdoš, M. Bôrik, J. Crha, M. Špánik, tréner-
ka: N. Miklová. Štvrtiny: 8:10, 8:4, 8:10, 13:7. TH 
BBK: 11/3. Fauly: 10 – 14. Sereď – Levice 31:69. 
Nitra – voľno. 
1. BBK Bánovce n/B. 12    8    4    516:405   20
2. Junior Levice 10    8    2    585:328   18
3. BA Nitra 10   6    4    509:364   16
4. Klokani Ivanka p/D. 12    4    8    442:646   16
5. Lokomotíva Sereď 12    2   10   405:717   14 
 (mp, tp)

V 3. ročníku Bánovskej bežeckej ligy sa predstavilo 159 pretekárov
Seriál 3. ročníka Bánovskej bežeckej ligy, kto-
rú organizujú členovia z OZ Ostrix v Bánov-
ciach nad Bebravou, vyvrcholil posledným 
desiatym podujatím. Tridsaťjeden mužov a 
jedenásť žien absolvovalo trať dlhú 7,3 km 
spred bánovského Mestského kultúrneho 
strediska smerom na kúpalisko Pažiť, ďalej 
rovno na koniec Vodnej nádrže Prusy a späť. 
Absolútnym víťazom záverečného behu toh-
toročnej sezóny BBL sa stal Trenčan Tomáš 
Podpera, ktorý v čase 28:03,99 min triumfo-
val v kategórii mužov do 29 rokov. Zároveň 
sa so ziskom 197 bodov stal nielen víťazom 
svojej vekovej kategórie, ale súčasne aj naj-
úspešnejším účastníkom celého 3. ročníka 
podujatia. Najlepším v cieli z domácich vytr-
valcov bol Kristián Podlucký, ktorý dobehol 
do cieľa piaty v čase 30:26,49 min, čo zname-
nalo druhé miesto v hlavnej mužskej kategó-
rii. Najrýchlejšou ženou v cieli bola v čase 
33:40,47 min Mária Vaclaviaková z Prievidze. 
Druhou spomedzi žien bola domáca bežky-
ňa Monika Domovcová, ktorá zároveň v čase 
34:56,11 min triumfovala v kategórii žien nad 
40 rokov. V 3. ročníku BBL sa predstavilo cel-
kom 159 pretekárov, ktorí spolu nabehali 
3487,2 km na desiatich tratiach s celkovou 
dĺžkou 69,45 km.

PORADIE V 10. KOLE BBL
 MUŽI 15-29 rokov: 1. T. Podpera (Trenčín) 
28:03,99 min, 2. Kristián Podlucký (VIA LS Bá-
novce n/B.) 30:26,49, 3. Filip Pokrývka (Gym-
názium Bánovce n/B.) 30:47,27, 4. S. Masa-
rik (Trenčín) 34:35,05, 5. Adam Lisý (Prusy) 
35:29,61, 6. E. Prchlík (Dubnica n/V.) 38:14,28.
 MUŽI 30-39 rokov: 1. J. Albert (Ráztočno) 

29:29,04 min, 2. M. Letko (Trenč. Stankovce) 
30:15,70, 3. M. Makiš (Trenčín) 30:30,55, 4. Mi-
chal Korec (Bánovce n/B.) 30:58,29, 5. T. Zachar 
(Dubnica n/V.) 31:23,97, 6. Benjamín Sládeček 
(Partizánske) 33:54,09, 7. M. Vojtech (Dubni-
ca n/V.) 36:09,13, 8. Radoslav Žaťko (Bánovce 
n/B.) 38:28,35.
 MUŽI 40-49 rokov: 1. V. Koníček (Drietoma) 
30:53,87 min, 2. Pavol Kyselica (Bánovce n/B.) 
31:18,38, 3. Pavol Grňo (BYTTHERM Bánovce 
n/B.) 31:33,80, 4. Miroslav Podlucký (VIA LS Bá-
novce n/B.) 31:47,71, 5. Dušan Ďuračka (Sokol 
Šišov) 34:04,23, 6. Norbert Schmikal (Podluža-
ny) 36:28,35, 7. D. Masarik (Trenčín) 37:05,37, 8. 
Peter Minarovič (Bánovce n/B.) 37:17,94, 9. J. 
Janiga (Dubnica n/V.) 37:50,79.
 MUŽI 50-59 rokov: 1. E. Páleník (Trenčín) 
29:04,77 min, 2. Ľ. Madaj (Ráztočno) 32:37,48, 
3. Marián Adamkovič (obaja Bánovce n/B.) 
36:36,01, 4. Drahomír Dubnička 37:30,77.
 MUŽI od 60 rokov: 1. Stanislav Husár (ZKS 
Partizánske) 34:19,15 min, 2. Dušan Kašička 
(Čierna Lehota) 39:17,40, 3. J. Hudec (Trenčín) 
39:35,95, 4. Marián Giertl (Xroad Bánovce n/B.) 
42:55,12.
 ŽENY do 39 rokov: 1. M. Vaclaviaková (Ba-
ník Prievidza) 33:40,47 min, 2. Mária Selešo-
vá (Behúni Bánovce n/B.) 35:01,96, 3. Barbora 
Kluvánková (Brezolupy) 38:18,16, 4. Zuzana 
Janáčová (MsKS Bánovce n/B.) 38:43,41, 5. N. 
Hodeková (Dubnica n/V.) 39:32,37, 6. B. Dosko-
čilová (Trenčín) 40:12,61, 7. Karin Mikušová (Ľu-
tov) 42:54,76.
 ŽENY od 40 rokov: 1. Monika Domovco-
vá (Bánovce n/B.) 34:56,11 min, 2. D. Janigo-
vá 38:17,87, 3. M. Žilková (obe Dubnica n/V.) 
38:18,93, 4. M. Doskočilová (Trenčín) 40:13,00.     

MEDAILISTI 3. ROČNÍKA BBL
 MUŽI 15-29 rokov: 1. T. Podpera (Trenčín) 197 
bodov, 2. Kristián Podlucký (VIA LS Bánovce 
n/B.) 162, 3. Filip Pokrývka (Gymnázium Bá-
novce n/B.) 118.
 MUŽI 30-39 rokov: 1. Benjamín Sládeček 
(Partizánske) 186 bodov, 2. M. Makiš (Trenčín) 
123, 3. M. Letko (Trenč. Stankovce) 113.
 MUŽI 40-49 rokov: 1. Dušan Ďuračka (So-
kol Šišov) 170 bodov, 2. V. Koníček (Drieto-
ma) 145, 3. Pavol Grňo (BYTTHERM Bánov-
ce n/B.) 134.
 MUŽI 50-59 rokov: 1. Drahomír Dubnička 
(Bánovce n/B.) 157 bodov, 2. Marián Adam-

kovič (Bánovce n/B.) 153, 3. Ľ. Madaj (Ráztoč-
no) 97. 
 MUŽI od 60 rokov: 1. Dušan Kašička (Čierna 
Lehota) 173 bodov, 2. F. Husár (Trenčín) 157, 3. 
Marián Giertl (Xroad Bánovce n/B.) 78.
 ŽENY do 39 rokov: 1. Mária Selešová 
(Behúni Bánovce n/B.) 142 bodov, 2. M. Vacla-
viaková (Baník Prievidza) 107, 3. Barbora Klu-
vánková (Brezolupy) 104.
 ŽENY od 40 rokov: 1. M. Žilková (Dubnica 
n/V.) 156 bodov, 2. Monika Domovcová (Bá-
novce n/B.) 114, 3. D. Janigová (Dubnica n/V.) 
113.      mp 
 Foto: Vladimír Ištván

Gape fight night 
po prvýkrát v Partizánskom
Šestnásť bojovníkov, osem zápasov v štýloch MMA, K1 a Muay Thai, to bola zostava galavečera bojo-
vých športov s názvom Gape fight night. Ten mal svoju premiéru v Partizánskom v sobotu 6. decembra. 

Záujem o bojové športy vzrastá nielen medzi športovcami, ale aj u širokej verejnosti. Svedčili o tom 
takmer plné tribúny športovej haly. Populárne sú zvlášť podujatia, kde sa zápasy spájajú so show, ako 
v prípade tohto galavečera. „Je to kultúrno – športová akcia, zorganizovali sme ju v Partizánskom 
práve preto, aby ľudia videli niečo nové, ale aby sa aj zabavili,“ povedal organizátor galavečera 
Partizánčan Marek Herda, ktorý sa sám venuje bojovým športom už sedemnásť rokov. Celým večerom 
sprevádzal moderátor Lukáš Hoffman. Netajil sa tým, že takéto akcie, v ktorých nechýba adrenalín, na-
pätie ale i zábava, má veľmi rád. „Je to pre mňa taký odkaz pre ľudí, aby športovali, žili zdravý ži-
votný štýl, išli si svojou cestou a mali vytýčené nejaké ciele,“ dodal Lukáš. Počas ôsmich zápasov 
sa predstavili nielen borci zo slovenských klubov, ale taktiež z Maďarska. Domáci klub Gladiators Team 
reprezentovali Marcel Švorc a Martin Eliáš. Tí sa ukázali v prvých dvoch zápasoch v štýle MMA. „Išlo 
o amatérske zápasy, ktoré sa líšia určitými odlišnosťami v pravidlách. Na prvý zápas nastúpili 
prakticky dvaja domáci borci. Martin Eliáš z Gladiators Team Partizánske vs. Tomáš Zajac z Figh-
tgym Bánovce nad Bebravou. Zápas bol vypísaný na tri trojminútové. V tomto zápase začal Mar-
tin Eliáš svižne, avšak prejavili sa skúsenosti Zajaca, ktorý si Martina pekne odpočítal, zachytil 
nohu, položil na zem a nakoniec aj zápas ukončil na zemi. Zajac vyhral v prvom kole TKO,“ popí-
sal priebeh duelu Marek Herda. „Súboj nebol zlý, len každopádne Tomáš je skúsený borec, dnes 
bol určite lepší, a preto budem musieť ešte tvrdo trénovať,“ priznal Martin Eliáš. V druhom zápase 
nastúpil Marcel Švorc z Gladiators Team Partizánske vs. Ľuboš Kováč z MMA Attack Prievidza. „Zápas 
mal preveriť Švorca kam sa posunul za tie roky, keďže práve jeho prvý zápas v MMA bol s teraj-
šou hviezdou MMA Miroslavom Štrbákom. Švorc začal aktívne, niekoľkokrát zasiahol súpera. 
Následne sa obidvaja pustili v malej prestrelke do seba, kde obaja schytali niekoľko úderov. 
Švorc vyzeral omnoho nabudenejší a po jednom veľmi presnom údere poslal Kováča viac-me-
nej k zemi. Rozhodca, ktorý stál blízko borcov, zápas odpískal a vzápätí bol rozhodnutý KOm v 
prospech Švorca v prvom kole,“ zhodnotil Marek Herda. „Čo som si predurčil, to som dodržal. Zá-
pas mohol byť ešte trochu dlhší, aby mali ľudia aj show, aj som si pozápasil. Ale hlavne ma teší 
víťazstvo na domácej pôde a nad takým silným súperom ako bol Ľuboš Kováč,“ vyjadril sa Marcel 
Švorc. Headline zápas večera patril Miroslavovi Štrbákovi z OFA gym Bratislava. Podľa slov Mareka Her-
du mal Štrbák veľké zastúpenie svojich fanúšikov v hľadisku, čo bolo aj cítiť. Za súpera mal maďarské-
ho protivníka Adama Németha z WMC pro Hungary. Zápas bol vypísaný na 3 kolá x 5 minút. „Štrbák 
nelenil a svojho súpera prakticky zničil za pár sekúnd, takže si diváci veľmi neužili jeho umenie,“ 
uviedol Marek Herda. „Teraz ma čaká 20. decembra zápas v Moskve, na ktorý sa pripravujem, tak 
som to chcel radšej rýchlejšie ukončiť, nech sa nezraním a idem tvrdo do ďalšieho fightu,“ zazne-
lo vyjadrenie od Miroslava Štrbáka. „Zápas bol veľmi rýchly a súper to podľa mňa aj trochu podce-
nil,“ dodal Štrbák. sč

Tretí ročník Šípkarskej ligy v hádzaní šípok v hre 
301 double out, hranej na sedem víťazných le-
gov, pokračoval v Charlie pube na sídlisku Šípok 
v Partizánskom ďalšími stretnutiami. Obhajca 
prvenstva Ivan Salinka sa posunul už na druhú 
priečku a spolu s lídrom súťaže Martinom Boszo-
rádom sú jedinými šípkarmi bez straty bodu. 
Skokanom kola bol Milan Guba, ktorý sa z dva-
nástej priečky vyhupol na ôsmu.

 VÝSLEDKY: J. Števica – M. Guba 6:6. M. Guba 
– M. Javořík 7:2. Z. Snoha – J. Zigo 7:3. J. Šte-
vica – R. Trčo 7:2. L. Guba – I. Salinka 7:4. M. 
Guba – I. Gogola 7:2. I. Drndzík – Michal Trčo 
7:4. Michal Trčo – I. Gogola 7:4. I. Drndzík  – J. 
Panák 7:5. M. Boszorád – Š. Bilas 7:1.

1. Martin Boszorád 9  9  0  0  63:13   18
2. Ivan Drndzík 8  8  0  0  56:21   16
3. Ivan Salinka 12  8  0  4  69:49   16
4. Lukáš Guba 11  7  0  4  58:42   14
5. Michal Trčo 9  6  0  3  53:33   12
6. Ladislav Boszorád 7  5  1  1  42:25   11
7. Július Števica 7  4  3  0  46:29   11
8. Milan Guba 9  5  1  3  49:40   11
9. Radovan Fereje 7  3  3  1  44:36    9
10. Ivan Gogola 10  3  2 5  46:55    8
11. Martin Trčo 13  3  1  9  50:77    7
12. Zdeno Snoha 12  3  0  9  39:71    6
13. Jaroslav Panák 6  2  1  3  29:30    5
14. Jozef Zigo 10  2  1  7  44:65    5
15. Milan Javořík 7  1  0  6  16:45    2
16. Rudolf Trčo 9  0  1  8   20:62   1
17. Štefan Bilas 7  0  0  7  13:49    0
 (mp, mit)

ŠÍPKARSKA LIGA V HÁDZANÍ ŠÍPOK
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Tréner FK Spartak Bánovce nad Bebravou Miloš Šagát: 
,,Postavenie v tabuľke je výsledkom práce celého mužstva“

Kráľom jesennej časti aktuálne-
ho ročníka IV. futbalovej ligy Se-
verozápad dospelých sa stal FK 
Spartak Bánovce nad Bebravou. 
V porcii pätnástich stretnutí 
spartakovci získali 32 bodov a 
zaznamenali aktívne gólové 
skóre 34:15. Bánovčania sa 
môžu pochváliť „skalpom“ de-
siatich tímov, kým v dvoch prí-

padoch sa delili o body. Bánovciam patrí prím aj v tabuľke ka-
nonierov zásluhou desaťgólového Petra Botku. Po odchode 
Ondreja Šmelku v závere neúspešnej jarnej časti ročníka 
2013/2014 si na trénerskú lavičku Spartaka sadol Miloš Šagát 
(na foto), ktorý odpovedal na naše otázky.

? Už po skončení predošlého ročníka, v ktorého závere 
ste prebrali tím mužov Spartaka, ste avizovali, že do 

aktuálnej sezóny pôjdete s tými najvyššími cieľmi...
,,Presne tak, naším cieľom bolo hrať o špicu súťaže, čo sa 
vďaka trojuholníku, hráči, tréner a vedenie klubu, aj po-
darilo. Je logické, že každý hráč, tréner, funkcionár a di-
vák chce, aby jeho mužstvo vyhrávalo a hralo o čelo tabuľ-
ky. Potrebný je aj kus športového šťastia, ktoré však pra-
je tomu, kto sa oň viac pokúša. Naši funkcionári sa snažia 
o vytvorenie maximálnych podmienok pre chod klubu, 
hlavne čo sa týka materiálnotechnického a finančného 
zabezpečenia. A v súvislosti s tým sa, samozrejme, očaká-
va aj adekvátne postavenie družstva v tabuľke.“

? Spartaku patrí po jeseni prvá priečka, čo by podľa všet-
kého malo viesť k vašej spokojnosti, alebo sa mýlime?

,,Celkovo hodnotím jesennú časť súťaže pozitívne, aj keď 
výkony neboli vždy bezchybné a podľa mojich predstáv. 
Vysoko aktívne gólové skóre svedčí jednak o našej spo-
ľahlivej defenzíve, ale hlavne o našej streleckej potencii a 
ofenzívnom futbale, ktorý má dnes vo svete zelenú. V ta-
buľke pravdy máme jedenásť plusových bodov, čo v ko-
nečnom dôsledku môže byť taktiež rozhodujúcim fakto-
rom.“ 

? Ak by ste mali vytvoriť hitparádu vašich výkonov v jed-
notlivých stretnutiach, akú by mala podobu?

,,Najlepšie výkony sme podali v Trenčianskych Tepli-
ciach, doma proti Partizánskemu a hlavne Hornej Nit-
re. Slušný výkon sme podali v Šimonovanoch a v Holíči. 
Domáce víťazstvá nad Častkovcami, Modrankou, Novou 
Dubnicou, Jaslovskými Bohunicami a Chocholnou boli z 
kategórie povinných, aj keď sa nerodili ľahko.  Za svojimi 
možnosťami sme zaostali v Boleráze, Beluši a herne aj v 
Trenčianskych Stankovciach, kde sme však získali aspoň 
bod. Netakticky sme odohrali zápas v Domaniži a smolne 
aj v Kanianke, kde sme si v závere zápasu vsietili vlast-
ný gól.“   

? S výkonmi ktorých hráčov ste boli najviac spokojný?
,,Postavenie v tabuľke je výsledkom práce celého 

mužstva. Nie vždy to bolo ideálne, ale hráči poväčšine do-
kázali zabojovať jeden za druhého. Bezosporu najväčšou 
oporou mužstva je brankár Ferjančík, ktorý spolu s Dok-
nićom, Škultétym, Borchom a Poštrkom majú veľkú záslu-
hu nielen na defenzívnej činnosti mužstva. V dnešnom 
modernom a ofenzívnom futbale je veľa vecí postave-
ných práve na aktívnej obrane. A nie náhodou práve Dok-
nić patrí so siedmimi gólmi k najlepším strelcom mužstva. 

V defenzíve sme dlhšie hľadali hráča na post ľavého ob-
rancu a nakoniec sa tam vcelku dobre ukázal Borcha, kto-
rý po letnej príprave a zranení nastúpil až v šiestom kole 
po našich zaváhaniach v Domaniži a Boleráze. Spolu s Be-
lušou sme strelili najviac gólov, čo je zrkadlom ofenzívne-
ho futbalu. Niekedy sa ho snažíme praktizovať aj na úkor 
defenzívy. Hlavne v prvých desiatich kolách sa strelecky 
darilo Botkovi, ktorý patrí s desiatimi gólmi k najlepším 
strelcom súťaže, a to aj napriek tomu, že  jarnú časť odo-
hral v oblastnej súťaži. Po horšom začiatku sa k nemu pri-
dal aj talentovaný a bojovný Olej, ktorý našiel svoju stre-
leckú formu v závere jesennej časti. Presadil sa však v 
zápasoch, kedy sme jeho góly najviac potrebovali, či už 
proti Hornej Nitre, alebo Šimonovanom. Z lavičky, ktorá 
vytvárala potrebné zdravé konkurenčné prostredie, sa 
pomaly do základu prebojovávala aj srbská posila Bog-
danović, ktorý pre zranenie absentoval prakticky tri me-
siace. Pokiaľ všetci hráči pristúpia k futbalu tak, ako v je-
sennej časti, je tu reálna šanca hrať o postup až do posled-
ného zápasu.“

? Rysujú sa zmeny v hráčskom kádri?
,,Viem, že trojici Ferjančík, Borcha a Líška sa kon-

čia hosťovania a je na vedení klubu, a rovnako samotných 
hráčoch, či sa predĺži ich pôsobenie v klube. Osobne by 
som si prial, aby kompletný jesenný káder mohol bojo-
vať o postup aj v jarmej časti. Veľa vecí však nedokážem 
ovplyvniť.  Do prípravy sa každopádne zapoja aj zranení 
hráči Marko a Bodocký, ako aj tí, ktorým sa končí hosťova-
nie v okresných a oblastných súťažiach.“  

? Bánovce majú dobre rozohratý súboj o návrat do 
III. ligy. Z tohto pohľadu vás však čaká ešte náročnej-

šia odvetná časť súťaže. Neľutujete, že ste si sadli na lavičku 
Spartaka? Mimochodom, prvotne ste s vedením klubu boli 
dohodnutí na pôsobení do konca jesennej časti aktuálneho 
ročníka...
,,Neľutujem! Vždy som sa držal zásady, že človek by ne-
mal nikdy ľutovať to, čo v živote urobí. V živote sú však 
aj dôležitejšie hodnoty, ako je futbal. V ostatných dňoch 
budeme v úzkom kruhu vedenia Spartaka riešiť aj moje 
ďaľšie pôsobenie v klube, ktoré však nebude záležať len 
odo mňa, ale aj od kompetentných. A netreba zabúdať, 
že popri športe mám aj prácu, ktorá je časovo veľmi ná-
ročná. Pokiaľ však nájdeme spoločnú reč, tak sa deviate-
ho januára pustíme do tvrdej prípravy na boj o postup. 
Nech to však už dopadne akokoľvek, chcem touto cestou 
poďakovať všetkým ľuďom pohybujúcim sa okolo bánov-
ského futbalu, pretože vďaka nim sme posunuli Spartak 
u kúsok dopredu.“   
    
 Poradie kanonierov: 10 gólov – P. Botka, 7 – R. Doknić, 6 – T. 
Olej, 4 – M. Líška, 2 – R. Šiko, 1 – V. Gajdošík, M. Bartoš, R. Mro-
cek, R. Škultéty, 1 gól vlastný súpera.

 FK Spartak  Bánovce nad Bebravou v jesennej časti ročníka 
reprezentovali brankári: Erik Feriančík, Peter Žáčik, Richard 
Mäsiar, hráči: Roman Škultéty, Mário Borcha, Radoje Dok-
nić, Jozef Poštrk, René Šiko, Martin Líška, Miroslav Marko, 
Roman Mrocek, Peter Botka, Milan Svatík, Stefan Bogda-
nović, Matúš Bartoš, Tomáš Olej, Vladimír Gajdošík, Ra-
dovan Zaťko, Pavol Baláž, Denis Minárik, Marián Halavin, 
Dávid Sedláčik, tréner: Miloš Šagát, vedúci družstva: Anton 
Čukan. mp

Tréner ŠK Slovan Šimonovany Jozef Žiak st.:
,,Kvalita bola, len sme ju z hráčov potrebovali dostať“

Futbalisti ŠK Slo-
van Šimonovany 
nazbierali v prvej 
polovici IV. ligy 
S e v e r o z á p a d 
dospelých 23 
bodov a v tabuľ-
ke prezimujú na 
deviatom mies-
te. Bilancia sied-

mich víťazstiev a dvoch remíz je slušnou pol-
časovou vizitkou pre tím, ktorý mal po úvod-
ných siedmich zápasoch na konte len 4 body. 
Slovanisti, aj so svojimi novými mladými puš-
kami, však druhú polovicu jesene vygradova-
li a zimujú spokojní. Otázky sme kládli tréne-
rovi ŠK Slovan Jozefovi Žiakovi staršiemu 
(na foto).

? Po prvých siedmich zápasoch ste mali na 
konte len 4 body a pasívne gólové skóre 

5:13. Čo bolo podľa vás príčinou nevýrazného 
začiatku?
,,Počítali sme, že v tejto časti súťaže získame 
viac bodov. Pritom generálka nám vyšla, keď 
sme vyhrali pohárový zápas na pôde sused-
ného rivala. Nechcem, aby to vyznelo ako vý-
hovorka, no vstúpili sme do novej súťaže s 
kvalitnejšími súpermi a s viacerými novými 
mladými hráčmi. Tí potrebovali čas, aby sa 
zžili s novým kolektívom a my, tréneri, sme 
zas potrebovali nájsť ten správny herný sys-
tém. Svoju rozvahu v tom čase preukázali aj 
funkcionári klubu, ktorí zachovali chladnú 
hlavu, všetci spolu sme sa zomkli a hľadali 
spôsob, ako sa z toho dostať.“

? Prišlo však 9. kolo a s ním aj vaše víťaz-
stvo 3:0 v Kanianke. Následne sa karta 

obrátila vo váš prospech a Slovan do konca je-
sennej časti, s výnimkou dohrávaného 7. kola v 
jej samom závere, už neprehral. Bilancia šesť ví-

ťazstiev, jedna remíza a gólové skóre 15:3 hovorí 
jasnou rečou. Čo sa podľa vás podpísalo pod ten 
obrat?  
,,Paradoxom je, že dovtedy sme hrali na 
dvoch útočníkov a vsietili sme len päť gó-
lov. V Kanianke sme sa vrátili k nášmu 
osvedčenému rozostaveniu štyri-jeden-šty-
ri-jeden. V pozícii hrotového hráča sa Matúš 
Sobota priam vyžíval v brejkových situá-
ciách. Nebola to však kríza, čo sme dovtedy 
prežívali. Na tréningu sme mali naďalej štr-
násť-pätnásť hráčov, ktorí boli síce zronení 
z prehier, ale neustále sa to snažili prelomiť. 
Kvalita bola, len sme ju z hráčov potrebo-
vali dostať. A práve zápas v Kanianke nás 
správne nakopol, družstvo sa rozbehlo a 
potom už hralo prakticky samé, bez výraz-
nejších zásahov.“ 

? Povzbudením musel byť pre vás aj bod z 
pôdy druhého celku súťaže Beluše, kto-

rej ste boli vyrovnaným súperom. Bod zariadil 
Martin Oršula v 90. minúte...
,,Samozrejme! A povzbudili nás aj slová do-
máceho trénera, ktorý na našu adresu pove-
dal, že hráme lepšie ako stojíme v tabuľke. 
Ten gól bol pre nás doslova zlatý a výsledok 
hráčov ešte viac nabudil. Bol to ďalší zlomo-
vý zápas, po ktorom išli hráči psychicky hore 
a začali si veriť aj na silných súperov.“

? S dvadsiatimi vsietenými gólmi ste stre-
lecky neohúrili, no piata priečka v počte 

najmenej inkasovaných gólov (sedemnásť) vás 
musela potešiť... 
,,Boli sme naučení z predchádzajúcich roční-
kov, že súpera musíme v domácom prostre-
dí doslova zvalcovať. Myslím si, že z tohto 
pohľadu nám to trochu ublížilo, pretože sme 
ešte nemali pre tento štýl stavané mužstvo. 
Zamerali sme sa preto na pozornú obranu, z 
ktorej sme vyrážali do rýchlych protiútokov. 
Gólov sme však mohli vsietiť rozhodne viac, 

keďže príležitostí sme si vytvorili dostatok. 
Napríklad v Beluši sme mohli do polčasu po-
kojne viesť aj štyri-nula.“  

? Masívnou rotáciou hráčov pri nasadzo-
vaní do zápasov ste sa snažili o to, aby 

boli všetci v hernom rytme, alebo ste neustále 
hľadali optimálnu zostavu?
,,Priznávam, že zo začiatku som v značnej 
miere rotoval hráčov v zostave. Možno sa 
niektorí hráči cítia byť ukrivdení, že som im 
nedal viac príležitostí. Do siedmeho kola som 
však hľadal optimálnu zostavu a taktiež som 
chcel všetkých hráčov v Šimonovanoch udr-
žať. Bolo to náročné obdobie aj pre mňa i 
môjho asistenta Jána Valucha, s ktorým sa, 
mimochodom, veľmi dobre dopĺňame. Situá-
ciu sme si vyhodnotili a poučili sa z nej. Mali 
sme aj také zápasy, v ktorých sme dvoch hrá-
čov posadili na lavičku bez dresu. Všetci túžili 
hrať, všetci chceli byť s družstvom. A my sme 
im aj neustále prízvukovali, aby tvorili jedno-
liatu partiu.“ 

? Podľa vás, podarilo sa? Boli ste spokojný 
s novými hráčmi?

,,Nadmieru som bol spokojný s bratmi Or-
šulovcami, aj keď Miroslav sa zranil. Naprí-
klad v Kanianke som prvý raz zaradil do zálo-
hy Miroslava Oršulu, čo sa ukázalo ako dob-
rý ťah. Vsietil dva góly a potiahol družstvo k 
víťazstvu. Aj mladí hráči majú veľký potenci-
ál, no potrebujú svoj čas a hlavne skúsenos-
ti. Tie by mali získať práve pri starších hrá-
čoch. A ja vidím, že mladí chlapci chcú špor-
tovo rásť.“

? Keď si premietnete cestu Slovana zá-
pasmi jesennej časti, ako by znelo vaše 

hodnotenie?
,,S jesennou časťou som spokojný a aj hrá-
čom som za prístup a predvedené výko-
ny poďakoval. Pri priaznivej konštelácii 
sme mohli získať o nejaký ten bod viac, ale 

pred nami je ešte jarná časť. Teší ma divác-
ka návštevnosť, a to nielen v domácich, ale 
aj v stretnutiach u súperov, kde nám naši 
priaznivci vytvárali priam domáce prostre-
die. Spolu s hráčmi sa chceme našim fanúši-
kom poďakovať za ich priazeň a potlesk, kto-
rým odmeňovali našu hru. Možno ešte väč-
šia spokojnosť by panovala, keby sme v sa-
mom závere jesennej časti neprehrali doma 
s Bánovcami. S lídrom súťaže sme chceli na 
domácom trávniku bodovať. Bol to kvalit-
ný zápas, v ktorom boli hostia futbalovejší. 
V závere stretnutia však došlo k spornému 
momentu, ktorý nás pravdepodobne pripra-
vil o bod.“ 

? Kedy odštartujete zimnú prípravu? Viete 
už teraz konkretizovať, akými hráčskymi 

zmenami prejde káder Slovana?
,,Do zimnej prípravy vstúpime desiateho ja-
nuára. Predbežne sme dohodnutí, že by sme 
sa mali pripravovať v domácom prostredí v 
trojdňových minicykloch. V hernej príprave 
chceme na umelej tráve odohrať minimálne 

sedem prípravných stretnutí väčšinou s kva-
litnými družstvami z vyšších súťaží. Aj keď v 
prvom rade by sme chceli udržať družstvo 
pokope, nie je vylúčené, že  niektorí hráči 
odídu. Chceli by sme však pokračovať v našej 
tradícii a príchodom nových hráčov sa pokú-
siť znovu oživiť káder.“ 

 Poradie kanonierov: 8 gólov – J. Maruniak, 5 – 
M. Sobota, 4 – Miroslav Oršula, 1 – Martin Oršula, 
M. Barta, P. Baláška.

 ŠK Slovan Šimonovany v jesennej časti súťa-
že reprezentovali brankári: Ľuboš Bohunský st., 
Martin Gašparík, hráči: Marek Švec, Miroslav 
Oršula, Pavol Kermiet, Jozef Žiak ml., Martin 
Barta, Lukáš Varga, Patrik Baláška, Peter Van-
čo, Matúš Sobota, Daniel Krošlák, Dominik 
Obžera, Lukáš Geleta, Lukáš Svorad, Adam 
Reichel, Martin Oršula, Erik Galbavý, Ondrej 
Jurík, Radovan Halás, Jozef Maruniak, tréner: 
Jozaf Žiak st., asistent trénera: Ján Valuch, ve-
dúci družstva: Ivan Kráľ st.. mp

Tréner FK Tempo Partizánske Štefan Slivka:
,,Odložené siedme kolo narušilo náš zápasový rytmus,“

Vstup do novovytvorenej IV. 
futbalovej ligy Severozápad 
dospelých vyšiel futbalistom FK 
Tempo Partizánske viac než 
slušne. Od 7. kola však bodovali 
sporadicky a s bilanciou piatich 
víťazstiev a štyroch remíz im 
patrí po jeseni desiata priečka. 
O futbalovej jeseni sme sa roz-
právali s trénerom tímu mužov 

FK Tempo Štefanom Slivkom (na foto).

? Čím si vysvetľujete, že kým súťaž ste rozbehli dobre, v 
jej druhej polovici ste získali len 8 bodov?

,,Začiatok súťaže nám naozaj vyšiel podľa predstáv, aj keď 
sme do súťaže vstúpili s veľmi mladým kádrom. Treba si 
uvedomiť, že oproti predošlému ročníku nám vypadla 
celá stredová os, ktorú tvorila štvorica skúsených hráčov 
Šimončič, Škarka, Norocký a Greguška. Odložené siedme 
kolo nás zjavne pribrzdilo, narušilo zápasový rytmus a 
hoci sme herne pôsobili rovnakým dojmom, odchýlilo sa 
od nás strelecké šťastie, ktoré nám v úvode prialo.“ 

? Spolu s Bánovcami nad Bebravou a Domanižou ste je-
dinými tímami, ktoré na jeseň v domácom prostredí 

síce neokúsili trpkosť prehry, no až v štyroch prípadoch ste sa 
so súpermi delili o body. Aj keď v troch prípadoch išlo o družs-
tvá z hornej polovice tabuľky – Horná Nitra, Trenčianske Tepli-
ce, Trenčianske Stankovce – stratené body vám chýbajú. 
,,Teší nás, že v domácom prostredí si držíme bilanciu bez 
prehry. S niektorými remízovými zápasmi však nemôže-
me byť spokojní. Hlavne v stretnutiach s Holíčom, Hornou 

Nitrou a Trenčianskymi Teplicami sme si vytvorili dosta-
tok gólových šancí, ktoré sme nepremenili, a naopak, v 
závere sme inkasovali. Verím, že strata týchto bodov nám 
v záverečnom zúčtovaní nebude až tak chýbať.“  

? Vsietili ste len 18 gólov, čo vás v konkurencii vašich sú-
perov odsunulo v tejto štatistike až na jedenáste 

miesto. Nie je to práve lichotivá vizitka ani pre vašich útoční-
kov, pritom, ako ste už spomínali, šancí ste si vytvorili dosta-
tok. V konečnom dôsledku ich nepremieňanie vás pripravilo o 
body...
,,Na vsietených góloch sa podieľalo len šesť hráčov, čo je 
pri našom spôsobe hry veľmi málo. K týmto strelcom po-
trebujeme, aby sa pridali aj ďalší hráči a verím, že potom 
aj body budú pribúdať na naše konto. Aj keď šancí sme si 
vytvorili mnoho, čo ma veľmi teší, som presvedčený, že 
je len otázkou času, kedy naši mladí hráči budú efektív-
nejší.“ 

? Až na stretnutia v Beluši, v Domaniži a v Chocholnej 
ste odohrali všetko vyrovnané partie. Za zmienku sto-

jí, že ani v jednom stretnutí jesennej časti ste nemali výhodu 
pokutového kopu...
,,V spomínaných zápasoch sa zrodili jednoznačné víťaz-
stvá domácich, aj keď priebeh v týchto zápasoch bol vy-
rovnaný. A opäť, kvôli nepremieňaniu šancí a v dôsledku 
otvorenia hry v závere, sme prehrali vyšším rozdielom. 
Okrem toho, že sme nemali v zápasoch výhodu poku-
tového kopu, zahrávali sme aj minimum štandardných 
situácií z bezprostrednej blízkosti pokutového územia. 
Tie štandardky však do istej miery súviseli aj s naším 
spôsobom hry a malými skúsenosťami našich mladých 
hráčov.“

? V rozbehnutej jesennej časti ste museli za pochodu 
opätovným angažovaním Júliusa Buláka vyriešiť situá-

ciu na brankárskom poste, keď odišiel Ľuboš Bohunský mlad-
ší, navyše k dispozícii nebol ani Miroslav Zdychavský. Viete už 
teraz, aké budete mať brankárske zloženie v jarnej časti?
,,Sme radi, že po nečakanom odchode Bohunského sme 
sa promptne dohodli s Júliusom Bulákom, ktorého prí-
chod nám pomohol vyriešiť vtedajšiu zložitú situáciu. Za 
jeho prístup sa mu môžeme len poďakovať. Do jarnej časti 
však brankársky post zostáva zatiaľ otvorený.“

? V závere súťaže ste vytiahli do A-tímu dvojicu doras-
tencov Ernesta Blaha a Matúša Pastírika. Počítate s 

nimi aj naďalej? 
,,Už v letnej príprave sme skúšali viacerých dorastencov 
a čakali sme len na vhodnú príležitosť, kedy ich zapojíme 
do zápasov mužov. Obaja splnili moje očakávania a v zim-
nej príprave sa spolu s Martinom Repom pripoja k tímu 
mužov. A v tomto trende by sme chceli pokračovať.“

? Je jasné, že v klubovej hierarchii má A-tím mužov naj-
vyššie postavenie v pyramíde družstiev. Na druhej 

strane, vaši starší dorastenci majú výborne rozohratú súťaž, 
dokonca sú po jeseni jedným z ašpirantov na postup do II. ligy. 
Nie je to pre vás v tejto chvíli dilema, či ich vytiahnuť do družs-
tva mužov, alebo ich ponechať v staršom doraste?
,,Túto záležitosť sme si spolu s trénerom dorastencov Ro-
manom Greguškom, ale aj so samotnými hráčmi už ro-
zobrali. V jarnej časti môžu všetci traja alternovať medzi 
družstvom dospelých a dorastu. So zaraďovaním našich 
mladých odchovancov do kádra mužov chceme, samo-
zrejme, postupovať v súčinnosti s cieľmi družstva doras-
tencov.“

? Neuvažovali ste aj nad posilnením družstva hráčmi z 
okolitých klubov, prípadne, že vytiahnete niekoho z 

vášho ,,béčka“ z Brodzian? 
,,Nebránime sa posilneniu hráčmi z okolitých klubov, aj 
keď v prvom rade chceme využívať ako zdroj domácich 
odchovancov. Samozrejme, je tu aj alternatíva v podaní 
hráčov z B-družstva, kde sa napríklad vo veľmi dobrom 
svetle ukazuje Martin Pinďura.“ 

? Kedy sa začnete pripravovať na odvetnú časť a čo 
všetko vás počas prípravy čaká?

,,Oficiálne máme začiatok prípravy stanovený na sobo-
tu desiateho januára o štrnástej hodine. V príprave sa 
zameriame na zvýšenie fyzickej kondície a v jej hernej 
časti sa budeme snažiť skvalitniť náš herný systém. A 
budeme sa snažiť popracovať aj na novom variante v 
systéme hry. V rámci prípravy nás čaká aj štvordňové 
sústredenie a päť prípravných zápasov so súpermi z 
blízkeho okolia.“

 Poradie kanonierov: 5 gólov – M. Kučerka, M. Petreje, 3 – P. 
Beňuška, 2 – P. Křapka, M. Poluch, 1 – P. Chrenko.

 FK Tempo Partizánske v jesennej časti ročníka reprezento-
vali brankári: Miroslav Zdychavský ml., Július Bulák, Ľuboš 
Bohunský ml., hráči: Jozef Kompas, Michal Poluch, Ľubo-
mír Macega, Patrik Chrenko, Tomáš Bohuš, Sergej Sedlá-
ček, Matúš Pastírik, Jaroslav Norocký ml., Peter Křapka, 
Adrián Vavro, Daniel Buričan, Ernest Blaho, Sebastián 
Slivka, Patrik Beňuška, Andrej Nižňanský, Martin Petreje, 
Maroš Kučerka, Adam Ladický, Jozef Bóka ml., tréner: Šte-
fan Slivka, vedúci družstva: Jozef Bóka st.. mp

IV. LIGA SEVEROZÁPAD
DOSPELÍ 

 
JESEŇ

1. Spartak Bánovce n/B.  15 10 2 3 34:15  32 (+11)
2. Beluša                           15 10 1 4 34:20  31 (+7)
3. Horná Nitra                    15 8 4 3 30:12  28 (+7)
4. Trenčianske Teplice     15 9 1 5 25:14  28 (+4)
5. Trenčianske Stankovce 15 7 4 4 30:24  25 (+1)
6. Modranka                      15 8 1 6 15:23  25 (+4)
7. Boleráz                          15 7 3 5 25:19  24 (0)
8. Domaniža                       15 6 6 3 19:13  24 (0)
9. Slovan Šimonovany 15 7 2 6 20:17  23 (-1)
10. Tempo Partizánske     15 5 4 6 18:24  19 (-2)
11. Holíč                           15 5 3 7 18:19  18 (-6)
12. Nová Dubnica             15 5 2 8 18:29  17 (-4)
13. Častkovce                   15 4 3 8 18:24  15 (-6)
14. Kanianka                      15 4 2 9 22:28  14 (-10)
15. Chocholná-Velčice       15 3 0 12 19:41  9 (-12)
16. Jaslovské Bohunice    15 2 2 11 12:35  8 (-13)

DOMA
1. Spartak Bánovce n/B.  7 7 0 0 23:4    21        (0)
2. Beluša                          8 6 1 1 22:9    19       (-5)
3. Horná Nitra                  7 6 0 1 22:4    18       (-3)
4. Domaniža                     8 5 3 0 15:5    18       (-6)
5. Modranka                     7 5 0 2 10:8    15       (-6)
6. Boleráz                          8 4 2 2 15:9    14     (-10)
7. Trenčianske Stankovce 8 4 2 2 15:12  14     (-10)
8. Tempo Partizánske      7 3 4 0 12:6    13       (-8)
9. Slovan Šimonovany      8 4 1 3 11:9    13     (-17)
10. Trenčianske Teplice   8 4 0 4 13:10  12     (-12)
11. Kanianka                     8 3 2 3 11:12   11     (-13)
12. Nová Dubnica              7 3 1 3   9:6    10     (-11)
13. Chocholná-Velčice       7 3 0 4 15:17  9       (-12)
14. Holíč                             8 2 1 5   7:10  7       (-17)
15. Častkovce                     7 1 2 4   8:13  5       (-16)
16. Jaslovské Bohunice   7 1 1 5   4:11   4       (-17)

VONKU
1. Trenčianske Teplice 7 5 1 1 12:4    16 (+16)
2. Beluša 7 4 0 3 12:11   12 (+12)
3. Trenčianske Stankovce 7 3 2 2 15:12  11 (+11)
4. Holíč 7 3 2 2 11:9     11 (+11)
5. Spartak Bánovce n/B.  8 3 2 3 11:11 11 (+11)
6. Slovan Šimonovany 7 3 1 3   9:8   10 (+10)
7. Boleráz                         7 3 1 3 10:10  10 (+10)
8. Horná Nitra                  8 2 4 2   8:8    10 (+10)
9. Častkovce                    8 3 1 4 10:11  10 (+10)
10. Modranka                      8 3 1 4   5:15  10 (+10)
11. Nová Dubnica             8 2 1 5   9:23  7 (+7)
12. Domaniža                   7 1 3 3   4:8    6 (+6)
13. Tempo Partizánske 8 2 0 6   6:18  6 (+6)
14. Jaslovské Bohunice 8 1 1 6   8:24  4 (+4)
15. Kanianka 7 1 0 6 11:16   3 (+3) 
16. Chocholná-Velčice 8 0 0 8   4:24  0 (0)

ďakuje za priazeň a podporu počas roka 2014,
praje príjemné prežitie vianočných sviatkov

a do nového roku želá
 všetko najlepšie!

Futbalový klub 
ŠK Slovan Šimonovany

Žiacky výber 
ObFZ Prievidza 
bronzový
Komárne sa hral finálový turnaj žiakov O po-
hár predsedu Západoslovenského futbalové-
ho zväzu. Sedem výberov oblastných futba-
lových zväzov hralo systémom každý s kaž-
dým. Turnaj slávnostne otvoril predseda Zá-
padoslovenského futbalového zväzu Ladislav 
Gádoši pred peknou diváckou kulisou sa odví-
jali zaujímavé aj dramatické futbalové súboje. 
Turnajom kráčali dlho bez straty mladé nádeje 
ObFZ Trnava a ObFZ Prievidza, ktoré proti sebe 
postavil žreb až v poslednom súboji turnaja. Tr-
nava vyhrala aj posledný zápas a zaslúžene zís-
kala prvý raz v šesťročnej histórii turnaja prestíž-
ny Pohár predsedu ZsFZ. Víťazný Výber ObFZ Tr-
nava mal vo svojich radoch aj najlepšieho hráča 
turnaja, za ktorého bol vyhlásený Ondrej Cífer-
ský. Výber ObFZ Nitra, ktorý skončil na druhom 
mieste, mal vo svojom strede najlepšieho bran-
kára Matúša Peštiho a so siedmimi gólmi aj naj-
lepšieho strelca turnaja Samuela Töröka. S rov-
nakým počtom bodov skončil na bronzovej 
priečke ObFZ Prievidza.

 VÝSLEDKY: Komárno – Levice 1:5. Nitra – 
Trnava 2:3. Prievidza – Senica 3:2. Považská 
Bystrica – Komárno 3:1. Trnava – Levice 5:1. 
Nitra – Senica 4:1. Prievidza – Považská Bys-
trica 3:1. Komárno – Nitra 0:4. Levice – Senica 
3:2. Považská Bystrica – Trnava 0:1. Komárno 
– Prievidza 1:4. Považská Bystrica – Nitra 2:1. 
Levice – Prievidza 3:6. Trnava – Senica 6:0. 
Nitra – Levice 7:1. Komárno – Trnava 0:3. Se-
nica – Považská Bystrica 4:2. Prievidza – Nitra 
1:3. Senica – Komárno 3:2. Levice – Považská 
Bystrica 1:6. Trnava – Prievidza 2:0. 

KONEČNÁ TABUĽKA
1. ObFZ Trnava  6  6  0  0   20:3 18  
2. ObFZ Nitra                  6  4  0  2   21:8     12  
3. ObFZ Prievidza          6  4  0  2   17:12   12  
4. ObFZ Pov. Bystrica     6  4  0  2   14:11    12  
5. ObFZ Levice               6  2  0  4   14:27    6  
6. ObFZ Senica              6  1  0  5    12:20    3  
7. ObFZ Komárno           6  0  0  3    5:22     0 
(O poradí na 2. až 4. mieste rozhodovala pri rov-
nosti bodov minitabuľka zo vzájomných zápa-
sov týchto troch družstiev.)

 ObFZ Prievidza na turnaji reprezentovali: 
Vratko Vaňo, Kristián Philip (obaja Chynora-
ny), Lukáš Ďurkáč, Dominik Božik (obaja Ha-
láčovce), Samuel Kováčik, Jakub Hornáček 
(obaja Rybany), Denis Machara, Ondrej Mišák, 
Peter Šiko (všetci Krásna Ves), Martin Koka, 
Daniel Igaz (obaja Biskupice), Matúš Švec (Ka-
menec p/Vt.), Dávid Riška (Ráztočno) a Martin 
Školka (Nedanovce), tréneri: Roman Šimko a 
Peter Gubka, vedúci mužstva: Jozef Kučera.
 mp, zdroj: zsfz  

(141216)
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MESTSKÁ LIGA V STOLNOM TENISE V PARTIZÁNSKOM

II. KOLKÁRSKA LIGA MUŽOV – ZÁPAD
BÁNOVSKÁ HALOVÁ FUTBALOVÁ LIGA 

STOLNÝ TENIS – MUŽI
  II. LIGA (TN+NR)

 11. KOLO: STK TEVOS Partizánske – Trnovec B 
13:1, body STK TEVOS: J. Holický 3,5, R. Néma 3,5, 
P. Herel 3,5, R. Harťanský 2,5. STK Veľké Uherce – 
Nové Zámky B 14:0, Jaroslav Gubka 3,5, M. Trus-
ka 3,5, L. Györi 3,5, Ľ. Mikloš 2, M. Kršiak 1. 1. ZŠ 
Vráble – Čab 10:4. Nové Mesto n/V. – Nová Dub-
nica 3:11. Kubran Trenčín – TTC Považská Bys-
trica 10:4. Hontianske Trsťany B – Zlaté Moravce 
10:4. Levice – Nová Baňa-Podlužany 8:6.
 12. KOLO: STK TEVOS Partizánske – Nové Zám-
ky B 10:4, body STK TEVOS: J. Holický 3,5, R. Néma 
3, P. Herel 2, R. Harťanský 1,5. STK Veľké Uherce – 
Trnovec B 13:1, body STK: Jaroslav Gubka 3,5, L. 
Györi 3,5, M. Truska 3,5, M. Kršiak 2, Ľ. Mikloš 0,5. 
Nové Mesto n/V. – TTC Považská Bystrica 5:9. 
Kubran Trenčín – Nová Dubnica 1:13. Hontian-
ske Trsťany B – Nová Bana-Podlužany 8:6. Levi-
ce – Zlaté Moravce 6:8.
1. Nová Dubnica 11  11  0  0  0  142:12  44
2. STK Veľké Uherce 12  10  1  1  0  116:52  43
3. TEVOS Partizánske 12  10  0  2  0  111:57  42
4. Hontianske Trsťany B 11  9  0  2  0  102:52  38
5. 1. ZŠ Vráble 11  6  2  3  0  81:73  31
6. Zlaté Moravce 11  6  0  5  0  71:83  29
7. Nové Zámky B 11  5  0  6  0  64:90  26
8. Kubran Trenčín 11  4  1  6  0  69:85  24
9. Trnovec B 11  4  1  6  0  62:92  24
10. Levice 11  2  2  7  0  62:92  19
11. Nová Baňa-Podlužany  11  2  2  7  0 59:95  19
12. TTC Pov. Bystrica 11  2  1  8  0  54:100  18
13. Nové Mesto n/V. 11  1  1   9  0  53:101 15
14. Čab 11  0  1  10  0  46:108  12

III. LIGA (TN)
 11. KOLO: Nová Dubnica B – STK TEVOS Par-
tizánske B 13:5, body STK TEVOS: P. Mozola 2, S. 
Jergič 2, M. Robel 1. STK Prievidza – ŠKST Boša-
ny 2:16, body ŠKST: Š. Jakubík 4,5, P. Bučko 4,5, 
I. Ondruška 3,5, J. Krchník ml. 3,5. Lazany – STK 
Malé Chlievany 12:6, body STK: P. Bujna 2, M. 
Škultétyová 2, David Petrík 1, Ján Dvořák 1. Tren-
čianska Teplá – STK Veľké Uherce B 17:1, bod 
STK: D. Kršiak 1. Stará Turá – Nové Mesto n/V. B 
17:1. Kubran Trenčín B – Bystričany B 9:9. Drie-
toma – Karpatia Prievidza 10:8.
 12. KOLO: Trenčianska Teplá – STK TEVOS 
Partizánske B 13:5, body STK TEVOS: P. Mozola 
2, S. Jergič 2, M. Robel 1. Nová Dubnica B – STK 
Veľké Uherce B 16:2, body STK: D. Kršiak 1, M. 
Navrkal 1. STK Prievidza – STK Malé Chlievany 
4:14, body STK MCH: P. Bujna 4,5, M. Mikuš 4,5, M. 
Škultétyová 4, Ján Dvořák 1. Lazany – ŠKST Boša-
ny 8:10, body ŠKST: R. Bučko 4, J. Krchník ml. 3, Š. 
Jakubík 2, P Bučko 1. Kubran Trenčín B – Karpa-
tia Prievidza 10:8. Drietoma – Bystričany B 9:9.
1. ŠKST Bošany 11  11  0  0  0  153:45  44
2. Trenčianska Teplá 11  11  0  0  0  150:47  44
3. Nová Dubnica B 11  8  2  1  0  124:74  37
4. STK Malé Chlievany 11  8  1  2  0  123:75  36
5. Drietoma 11  6  2  3  0  106:92  31
6. Lazany 11  6  1  2  2  97:101  28
7. Bystričany B 11  4  2  5  0  91:107  25
8. STK Prievidza 11  4  2  5  0  86:112  25
9. Karpatia Prievidza 11  4  0  7  0  97:101  23
10. Kubran Trenčín B 11  3  2  6  0  90:108  22
11. Stará Turá 11  3  1  7  0  84:114  21
12. STK Veľké Uherce B 12  2  1  9  0  77:139 19
13. TEVOS Partizánske B 12  1  0  11  0  65:150  15
14. Nové Mesto n/V. B 11  0  0  11  0  60:138  11

 IV. LIGA TRENČÍN
 10. KOLO: ŠKST Bošany B – STK Orol Otrhánky 
11:7, M. Šútora 4,5, O. Bralušič 3, L. Beňačka 2, Jakub 
Jakubík 1,5 – J. Janáč 3,5, D. Floro 2, M. Blaniar 1, P. 
Gašparík 0,5. ŠKST Bošany C – Nové Mesto n/V. C 
12:6, body ŠKST: J. Deviatka 3,5, M. Michalka 3,5, A. 
Fekula 2,5, J. Repka ml. 2,5. TTC Považská Bystrica 
B – Lazany B 13:5. Ladce – STK Prievidza B 14:4. 
Kubran Trenčín C – Oslany 11:7. Omšenie – Han-
dlová 4:14.
 11. KOLO: ŠKST Bošany C – STK Orol Otrhánky 
9:9, M. Michalka 4, A. Fekula 2, J. Deviatka 2, J. Repka 
ml. 1 – J. Janáč 3,5, D. Floro 3,5, M. Blaniar 1,5, P. Gaš-
parík 0,5. ŠKST Bošany B – Nové Mesto n/V. C 17:1, 
body ŠKST: Jakub Jakubík 4,5, M. Šútora 4,5, O. Bralu-
šič 4, L. Beňačka 4. Ladce – Lazany B 12:6. TTC Po-
važská Bystrica B – STK Prievidza B 15:3. Omšenie 
– Oslany 8:10. Kubran Trenčín C – Handlová 9:9. 

1. Ladce 11  10  0  1  0  132:66  41
2. TTC Pov. Bystrica B 11  9  0  2  0  121:77  38
3. ŠKST Bošany B 11  9  0  2 0  133:65  38
4. ŠKST Bošany C 11  7  1  3  0  107:91  33
5. STK Orol Otrhánky 9  6  1  2  0   94:68   28
6. Kubran Trenčín C 11  5  1  5  0  106:92  27
7. Handlová 11  3  3  5  0  96:102  23
8. Lazany B 9  3  2  4  0   78:84    20
9. Omšenie 11  2  1  8  0  82:116  18
10. Oslany 11  2  0  9  0  77:121  17
11. STK Prievidza B 9  1  0  8  0  49:113  12
12. Nové Mesto n/V. C 9  0  1  8  0  41:121  10

V. LIGA
 12. KOLO: STK Malé Chlievany B – STK Žabokre-
ky n/N. 6:12, B. Kolembus 2,5, M. Valient 2, V. Košík 
1,5 – J. Blaniar 4,5, R. Blaniar 3,5, M. Magát 3, J. Preťo 1. 
STK Veľké Uherce C – Diviaky n/N. 6:12, M. Gubka 
4, Jozef Belianský 1, P. Kršiak 1 – Ján Blaho 3,5, R. Vajda 
3,5, P. Ševce 3,5, D. Hnát 1,5. Oslany B – STK AC Deže-
rice 11:7, R. Šandrik 3,5, J. Lacúška 3, B. Šandrik 3, E. 
Hýrošš 1,5 – M. Pikna 2,5, M. Horečný 2, J. Kardoš 1,5, 
J. Chudoba 1. Kanianka – STK Veľké Uherce D 14:4, 
A. Schnierer 4,5, O. Kušnír 4,5, D. Píš 4, P. Minich 0,5 – 
M. Obert 1, J. Néma 1, J. Valášek 1, J. Václav 1. Kame-
nec p/V. – Nitrica 11:7, J. Michalovič 3,5, J. Stančiak 
3,5, M. Rendek 2,5, Ľ. Janovič 1,5 – L. Rybanský 4, M. 
Kleman 2, Foltán 1. Lazany C – Handlová B 7:11, V. 
Brodzianský 3,5, T. Žiak 1,5, F. Oboňa 1,5, Z. Čikes 0,5 
– Z. Gafrik 4, G. Ratkovský 3, M. Čenteš ml. 2, D. Rat-
kovský 2. Bystričany C – Tužina 7:11.
1. STK Žabokreky n/N.  12 9 2 1 131:85 41
2. Diviaky n/N.           12 9 1 2 147:69 40
3. Kanianka               12 9 1 2 137:79 40
4. Tužina                   12 9 1 2 130:86 40
5. Handlová B            12 8 2 2 136:80 38
6. Lazany C                12 7 2 3 116:100 35
7. STK Malé Chlievany B  12 6 1 5 113:103 31
8. Oslany B                 12 4 2 6 109:107 26
9. STK AC Dežerice  12 4 2 6   98:118 26
10. Bystričany C            12 3 1 8   82:134 22
11. STK Veľké Uherce C  12 2 3 7   93:123 21
12. Nitrica                  12 2 0 10   76:140 18
13. Kamenec p/Vt.  12 1 2 9   81:135 17
14. STK Veľké Uherce D  12 1 0 11   63:153 15

VI. LIGA – MO PARTIZÁNSKE
 9. KOLO: Chladmont Partizánske – STK Veľ-
ké Uherce E 16:2, P. Klapka 4,5, P. Behúl 3,5, A. 
Klapka 3,5, P. Paliatka 3, P. Rajčányi 0,5 – J. Néma 
2. ŠKST Bošany D – MK SO Nadlice 9:9, J. Rep-
ka st. 3,5, J. Deviatka 2,5, M. Boldiš 1,5, P. Meluš 
1,5 – Mário Marko 4, J. Magdolen 3, M. Bezák 1, P. 
Rybanský 1. STK Žabokreky n/N. B – BELMONT 
KLIMA Partizánske 3:15, R. Poništiak 3 – J. Jaš-
šo 4,5, J. Kováčik 3,5, T. Duda 3,5, Š. Jambor 3,5.
1. ŠKST Bošany D 9 8 1 0 0 135:27  34
2. CHLADMONT Partizánske 9 7 0 2 0 114:48  30
3. BK Partizánske 9 6 0 3 0 98:64  27
4. MK SO Nadlice 9 3 2 4 0 86:76  20
5. STK Žabokreky n/N. B 9 1 1 7 0 35:127 13
6. STK Veľké Uherce E 9 0 0 9 0 18:144 9

VI. LIGA – MO BÁNOVCE N/B.
 9. KOLO: STK Malé Chlievany C – STO Uhrovec 
8:10, M. Valient 3,5, M. Sečanský 2,5, E. Hudecová 1,5, 
J. Koleno 0,5 – P. Mišina 4, M. Adameová 2, J. Sliepka 2, 
N. Štefaneková 2. STK Malé Chlievany D – SO Miez-
govce 8:10, M. Ďuračka 3,5, Dominik Petrík 2, R. Košík 
1,5, P. Bauer 1 – Radovan Zradula 4, Rastislav Zradula 
2,5, J. Sečkár 2, I. Podoba 1,5. STK Orol Otrhánky B – 
SK Bánovce n/B. B 17:1, A. Šinský 4,5, N. Tran 4,5, M. 
Ledajová 4,5, S. Šutiak 3, Ladislav Gieci 0,5 – R. Šker-
da 1. STO Prusy – SK Bánovce n/B. 10:8, Ján Kutiš 
ml. 4, R. Praženec 2, V. Lukačovič 2, I. Kikuš 1, J. Tomá-
šik 1 – J. Petrlík 2,5, Ľ. Búlik 2,5, P. Adamec 2,5, I. Božik 
st. 0,5. STO Prusy B – OcÚ Žitná-Radiša 17:1, Jozef 
Kutiš 4,5, Ľ. Kutiš ml. 4,5, T. Kutiš 4,5, Ľ. Kutiš st. 3,5 – 
H. Horníková 1.
1. Prusy B             9 9 0 0 0    129:33     36
2. Žitná-Radiša      9 5 1 3 0      89:73     25
3. Miezgovce         9 5 0 4 0      97:65     24
4. Uhrovec             9 4 3 2 0      92:70     24
5. Prusy                   9 5 0 4 0      90:72     24
6. Malé Chlievany C 9 5 0 4 0      90:72     24
7. Bánovce n/B.      9 3 2 4 0      77:85     20
8. Malé Chlievany D 9 3 1 5 0      75:87     19
9. Otrhánky B          9 2 0 7 1      49:113   14
10. Bánovce n/B. B 9 0 1 8 1      22:140   9
 (mp, jdz, lg) Aj 10. kolo Mestskej Tevos-Drogérie ligy v stol-

nom tenise dvojčlenných družstiev sa nieslo v 
znamení vyrovnaných stretnutí. Z druhého ví-
ťazstva sa tešili hráči družstva Jamah, keď v 
stretnutí s Predposlednými otočili nepriaznivý 
stav z 0:2 na 3:2 hlavne vďaka dvom víťazstvám 
Štefana Jambora.  Aj zásluhou triumfu Alojza 
Klapku nad Ľubomírom Machom dotiahli Klap-
kovci zápas s Premou do víťazstva 3:2. 

 10. KOLO: PREMA – KLAPKOVCI 2:3 (sety 
– 10:12), ako hrali: M. Magát-Ľ. Macho – L. 
Beňačka-A. Klapka 3:2, Macho – Klapka 2:3, 
J. Preťo – Beňačka 1:3, Magát – Beňačka 1:3, 
Preťo – Klapka 3:1.   
GENTA – CHLADMONT 1:4 (sety – 9:12), ako 
hrali: M. Kleman-L. Rybanský – R. Blaniar-J. 
Blaniar 3:0, Kleman – J. Blaniar 2:3, Rybanský – 
R. Blaniar 1:3, Kleman – R. Blaniar 1:3, Ryban-
ský – J. Blaniar 2:3.    
JAMAH – PREDPOSLEDNÍ 3:2 (sety – 12:8), 
ako hrali: Š. Jambor-J. Valášek – Ján Vlčko-Ivan 
Gembický 1:3, Valášek – Vlčko 2:3, Jambor – 
Gembický 3:1, Valášek – Gembický 3:1, Jam-
bor – Vlčko 3:0.   
JAPEJO – TEAM GSM 3:2 (sety – 11:9), ako 
hrali: P. Vácval-J. Špeťko – T. Duda-J. Horník 
3:1, Vácval – Horník 3:1, Špeťko – Duda 3:1, 
3:1, Vácval – Duda 2:3, Špeťko – Horník 0:3.    
BELMONT KLIMA – PRINT SERVIS 1:4 (sety 

– 3:7), ako hrali: J. Kováčik – P. Behúl-M. Tomiš 
0:3 W0, Kováčik – Behúl 0:3, súper nenastúpil 
– Tomiš 0:3 W0, Kováčik – Tomiš 3:1, súper ne-
nastúpil – Behúl 0:3 W0.     
CHLADMONT B – EXPRES PRINT 3:2 (sety – 
10:9), ako hrali: M. Mikoláš st.-P. Rajčányi – J. 
Jaššo-P. Kršiak 3:1, Rajčányi – Jaššo 3:1, Miko-
láš – Kršiak 0:3, Rajčányi – Kršiak 3:1, P. Paliat-
ka – Jaššo 1:3.   

1. JAPEJO              10 10 0 35:15  30
2. CHLADMONT    10 9 1 39:11  28
3. CHLADMONT B 10 8 2 28:22  26
4. GENTA                 10 7 3 32:18  24
5. KLAPKOVCI       10 7 3 28:22  24
6. EXPRES PRINT 10 6 4 29:21  22
7. PREMA                10 4 6 28:22  18
8. PRINT SERVIS  10 3 7 19:31  16
9. JAMAH               10 2 8 19:31  14
10. TEAM GSM          10 2 8 16:34  14
11. PREDPOSLEDNÍ 10 1 9 16:34  12
12. BELMONT KLIMA 10 1 9 11:39  12

 PROGRAM 11. KOLA – 16.12. o 17.30 
h: EXPRES PRINT – JAPEJO, PRINT SERVIS – 
CHLADMONT B, PREDPOSLEDNÍ – BELMONT 
KLIMA, o 19. h: CHLADMONT A – JAMAH, 
KLAPKOVCI – GENTA, TEAM GSM – PREMA, 
(stretnutia sa hrajú v herni pod ÚPSVaR v Parti-
zánskom).          (mp, ls)

Stretnutiami 15. kola sa uzavrela prvá polovica II. ligy 
Západ. Kolkári KK Hustra Uhrovec si vo vyrovnanom 
stretnutí plnom kvalitných hodov poradili v Bratisla-
ve s domácim Tatranom, ktorý zdolali 5:3 na body. Po 
hode dvojíc bolo stretnutie vyrovnané, no Uhrovčania 
strhli víťazstvo na svoju stranu vďaka vyššiemu poč-
tu zvalených kolov, ktorých mali na konte o 23 viac 
3328:3305. V drese Uhrovca zažiaril najmä Marián 
Mišina, ktorý poslal na zem 580 kolov. Kolkárom BKK 
Bánovce nad Bebravou sa už toľko nedarilo a z Prese-
lian si priniesli prehru 2:6. Aj tento duel mal vyrovnaný 
priebeh, domáci zvalili od Bánovčanov len o 32 kolov 
viac – 3087:3055. Po vianočnej prestávke bude súťaž 
pokračovať odvetnou časťou 10. januára, kedy sú na 
programe stretnutia 15. kola. V susedskom derby kol-
kári BBK Bánovce nad Bebravou vyzvú na domácich 
dráhach od 15. hodiny KK Hustra Uhrovec. 

 15. KOLO: KK Preseľany B – BKK Bánovce n/B. 
6:2 (3087:3055), ako hrali: Bazala 527/1 – P. Bročko 
494/0, J. Domanický ml. 496/0 – J. Lipták 529/1, J. Do-
manický st. 529/1 – A. Šujan 525/0, Benca 519/1 – M. 
Vujičič 481/0, Bubla 482/0 – I. Žitňan 529/1, Kamen-
cay 534/1 – J. Bročko 497/0. Tatran Bratislava – KK 
Hustra Uhrovec 3:5 (3305:3328), ako hrali: Bajbar 
593/1 – V. Danaj 563/0, Čimbora 546/0 – M. Mišina 

580/1, Ružič 522/0 – P. Sitár 559/1, Malgot 570/1 – P. 
Sirotný 548/0, Martíšek 516/1 – J. Mišina 512/0, Válek 
558/0 – I. Orságh 566/1. TKK Trenčín B – TJ Rakovice 
B 5:3 (3213:3110). ZKK Nové Mesto n/V. B – Karpa-
ty Limbach 5:3 (3324:3201). ŠK Modranka B – KK 
Pobedim B 6,5:1,5 (3415:3213). Slovan Galanta 
B – Slavoj Sládkovičovo 3:5 (3169:3213). ŠKK Tl-
mače – Zlaté Klasy B 1:7 (3036:3153). DKK Nové 
Mesto n/V. – Slávia Nitra 2,5:5,5 (3208:3258).  
1. Modranka B 15  14  0  1  94,5:25,5 3281 28
2. Slávia Nitra 15  11  1  3   73,5:46,5   3198   23
3. Sládkovičovo 15  10  0  5   73,0:47,0   3158   20
4. KK Hustra Uhrovec 15   9  1  5   67,0:53,0   3209   19
5. BKK Bánovce n/B. 15   9  0  6   68,0:52,0   3117   18
6. Tatran Bratislava 15   8  1  6   58,0:62,0   3100   17
7. KK Zlaté Klasy B 15   8  0  7   68,0:52,0   3093   16
8. KK Pobedim B 15  7  1  7    59,5:60,5   3203   15
9. Karpaty Limbach 15  7  0  8     55,0:65,0   3051   14
10. TJ Rakovice B     15  6  1  8     56,0:64,0   3138   13
11. TKK Trenčín B 15  6  1  8     56,0:64,0   3115    13
12. MKK Galanta B 15   6  0  9    54,0:66,0   3125   12
13. Preseľany 15  6  0  9     51,0:69,0   3008   12
14. ZKK Nové Mesto n/V. B 15  4  2  9     45,0:75,0   3017   10
15. DKK Nové Mesto n/V. 15  3  2  10   45,5:74,5   3144    8
16. ŠKK Tlmače 15  1  0  14   36,0:84,0   3073   2
 (mp, rt) 

Dvanásty ročník Bánovskej halovej futbalovej ligy má za sebou stretnutia 6. kola, ktorými súťaž vstúpi-
la do svojej odvetnej časti. Družstvo BIG STORY Veľké Držkovce naďalej kráča súťažou bez straty bodu. 
Po vianočnej prestávke bude liga pokračovať 4. januára. 

A-SKUPINA 
 6. KOLO: HELLA Bn/B. – COLO COLO Bn/B. 
4:4 (2:1), L. Beňo 2, J. Galbavý, M. Galbavý – D. 
Minárik 2, P. Mikloš, D. Havala. MUFUZA Veľká 
Hradná – BN TAXI Bn/B. 5:10 (3:3), A. Repa 2, 
M. Baláž, M. Kiac, T. Masár – J. Kosiba 3, M. Borcha 
3, J. Zajac 2, L. Vavro 2. JASKLO Bn/B. – FC KU-
VAJT Horné Vestenice 3:2 (2:2), A. Masarovič 2, 
M. Mášik – D. Šuhajda, J. Kolenčík.
1. BN TAXI Bn/B.             6 5 1 0 38:18  16
2. JASKLO Bn/B.            6 4 0 2 30:23  12
3. HELLA Bn/B.               6 2 2 2 27:27  8
4. FC KUVAJT H. Vestenice 6 2 1 3 15:21  7
5. COLO COLO Bn/B.      6 1 2 3 23:26  5
6. MUFUZA Veľká Hradná 6 1 0 5 17:35  3

 PROGRAM 7. KOLA – 4.1. o 13.30 h: JASKLO 
Bn/B. – HELLA Bn/B., o 15.10 h: FC KUVAJT Hor-
né Vestenice – MUFUZA Veľká Hradná, o 16.50 
h: COLO COLO Bn/B. – BN TAXI Bn/B..

B-SKUPINA 
 6. KOLO: FC BAYERN Krásna Ves –AMATÉRI 
Bn/B. 2:3 (0:1), M. Brachtír, P. Fekete – R. Gabriš-

ka, P. Žáčik, M. Čahoj. BIG STORY Veľké Držkov-
ce – EL FUŇO Bn/B. 5:2 (3:1), M. Líška 2, R. Mro-
cek 2, O. Škorec – L. Jandák, J. Kubala. SMERÁCI 
Bn/B. – BREZA PREDÁTORS Bn/B. 3:2 (1:1), V. 
Malec, P. Kúdela, T. Šedivý – M. Pisár, Ľ. Kozinka.
1. BIG STORY Veľké Držkovce 6 6 0 0 38:14  18
2. EL FUŇO Bn/B.                    6 4 0 2 33:11  12
3. SMERÁCI Bn/B.                    6 4 0 2 21:20  12
4. AMATÉRI Bn/B.                     6 2 0 4 12:25  6
5. BREZA PREDÁTORS Bn/B. 6 1 0 5 13:29  3
6. FC BAYERN Krásna Ves         6 1 0 5 14:32  3

 PROGRAM 7. KOLA – 4.1. o 14.20 h: EL FUŇO 
Bn/B. – AMATÉRI Bn/B., o 16. h: BREZA PREDÁ-
TORS Bn/B. – FC BAYERN Krásna Ves, o 17.40 
h: BIG STORY Veľké Držkovce – SMERÁCI Bn/B., 
(Mestská športová hala v Bánovciach n/B.).

 PORADIE KANONIEROV: 14 gólov – R. Mro-
cek (BIG STORY), 13 – L. Beňo (HELLA), 12 – P. 
Kúdela (SMERÁCI), L. Vavro (BN TAXI), 10 – O. 
Škorec (BIG STORY), 9 – R. Gabriška (AMATÉRI), 
A. Masarovič (JASKLO), J. Kosiba (BN TAXI), 8 – 
J. Kubala (EL FUŇO)...  mp

Futbalové nádeje FK Tempo štvrté 
V Športovej hale v Močenku sa konal halový futbalový turnaj Autumn Cup 2014 v kategórii hráčov do 11 
rokov. Desať celkov, vrátane futbalových nádejí FK Tempo Partizánske, bolo rozdelených do dvoch základ-
ných skupín, v ktorých systémom každý s každým hrali o postupové pozície do zápasov o konečné umiest-
nenie. Mladí Partizánčania si v A-skupine na úvod poradili s FA Slovan Nitra-Chrenová v pomere 3:0 gólmi 
Martina Čavoja, Pavla Prochádzku a Michala Petreje. Následne zdolali aj FKM Karlova Ves výsledkom 3:1, 
keď si hetrik zaknihoval Mathias Mulina. Prehra 0:1 so suverénnym družstvom Slov-matic Bratislava zaha-
tala Tempu cestu do finále, no víťazstvo 1:0 nad PFA ViOn Zlaté Moravce, ktoré zariadil Mathias Mulina, po-
sunulo Partizánčanov do stretnutia o konečný bronz. V ňom zverenci trénera Vladimíra Karáska staršieho 
narazili na ŠK Senec, s ktorým v  šestnásťminútovom riadnom hracom čase hrali nerozhodne 1:1, keď za 
Tempo rozvlnil sieť Martin Čavoj. V penaltovom rozstrele zo šiestich metrov boli úspešnejší Senčania, ktorí 
po víťazstve 2:0 skončili tretí, kým Partizánčania sa museli uspokojiť so štvrtou priečkou. Prvenstvo si od-
niesli hráči Slov-matic Bratislava po finálovom triumfe 3:0 nad Footballandia o.z. Galanta. mp

Ivanka triumfoval na ,,áčkovom“ turnaji
Na druhom celoslovenskom bedmin-
tonovom A-turnaji Grand Prix v kategó-
rii do devätnásť rokov v bratislavskom 
bedmintonovom centre bojovalo o body 
tridsaťtri chlapcov a dvadsaťpäť dievčat z 
dvadsiatich dvoch slovenských klubov. 
O ďalší skvelý úspech sa postaral druhý 
hráč slovenských rebríčkov do 17 a do 
19 rokov 16-ročný Samuel Ivanka (na 
foto) z Partizánskeho. Od leta nová akvi-
zícia Lokomotívy Košice zakončila úspeš-
nú cestu pavúkom dvojhry semifinálo-
vým víťazstvom v trojsetovej bitke 23:21, 
15:21 a 21:7 nad tretím hráčom rebríčka 
hráčov do 19 rokov Jánom Baluchom z 
PBA Prešov. Vo finále už Ivanka nestačil 
na slovenskú jednotku rebríčka hráčov 
do 17 rokov Richarda Šmatláka (Druž-
stevník Klenovec), ktorému podľahol 
10:21 a 14:21.  Ešte väčší dôvod na úsmev 
mal Ivanka v štvorhre, ktorú spolu so svo-
jím spoluhráčom z Lokomotívy Bohumi-
lom Kašelom prešli z pozície nasadených 
trojok bez prehry a svoj triumf spečatili 
víťazstvom 21:13, 20:22 a 21:19 vo finá-
lovej dráme nad prvou nasadenou dvo-
jicou Adam Horák-Peter Hrnčár (Sokol 
Ilava-CEVA Trenčín). Medzi juniormi štartovala aj dvojica bedmintonistov z Piešťan v službách Gym-
názia Partizánske – Pavol Horák obsadil v dvojhre 5.-8. miesto, kým Adam Urminský skončil na 17.-
32. mieste. Druhý menovaný sa predstavil aj mix-štvorhre po boku Partizánčanky Nadi Horváthovej, 
s ktorou skončili na 9.-16. mieste. Bedmintonistke bratislavských Spojov Horváthovej sa viac darilo v 
dvojhre, v ktorej ako nasadená sedmička skončila na piatej až ôsmej priečke.
Zastúpenie bedmintonistov z Partizánskeho mal aj ,,áčkový“ turnaj seriálu Grand Prix v kategórii dos-
pelých, na ktorom sa v Trenčíne predstavilo päťdesiat mužov a dvadsaťdva žien zo sedemnástich slo-
venských oddielov. V dvojhre mužov Samuel Ivanka obsadil 9. až 16. miesto, Partizánčan v službách 
CEVA Trenčín Samuel Repiar skončil na 17.-31. mieste, kým v singli žien Nadi Horváthovej patrila 19.-
15. priečka, keď v druhom kole skončila na rakete nasadenej jednotky Kataríny Šariščanovej z Lokomo-
tívy Košice po setoch 19:21 a 12:21. V štvorhre mužov  Repiar spolu s Matejom Jánošíkom z BK Šurany 
obsadili 9. až 13. miesto. V zmiešanej štvorhre si Horváthová po boku Dáriusa Bálinta z Družstevníka 
Klenovec zaknihovali 9. až 16. priečku. Najspokojnejší z trojice odchovancov Gymnázia Partizánske bol 
však znovu Ivanka. V zmiešanej štvorhre po prvý raz vytvoril pár s Ivanou Kubíkovou z KPŠ Košice, spo-
lupráca fungovala, až z toho bol nakoniec bronzový stupienok. V semifinále ich po setoch 12:21 a 4:21 
zastavili neskorší víťazi Juraj Vachálek (Spoje Bratislava) s českou špecialistkou na štvorhru Janou Ne-
jedlovou. Text + foto:  mp 

FK Tempo Partizánske U11 – horný rad zľava: Pavel Prochádzka, Mathias Mulina, Timo-
tej Grznár, Šimon Ištván, Michal Petreje, Vladimír Karásek, dolný rad zľava: Samuel Ko-
váč, Martin Čavoj, Timea Jánošíková a Tibor Zima.  

Bánovskí zápasníci ukončili sezónu
Mestský zápasnícky klub Bánovce nad Bebra-
vou usporiadal pre svojich mládežníkov 2. roč-
ník Mikulášskeho turnaja. V telocvični Základnej 
školy v Uhrovci sa v troch vekových kategóriách 
predstavilo štyridsaťdeväť pretekárov. V rámci 
poslednej tohtoročnej akcie zápasníci MZK tak-
tiež bilancovali práve skončenú súťažnú sezó-
nu. Na slovenských šampionátoch si mladí bor-
ci bánovského MZK vyzápasili v roku 2014 cel-
kom sedemnásť medailových pozícií. V tejto bi-
lancii sa najlepším zápasníkom MZK stal Jozef 
Mesiarkin, ktorý sa stal slovenským majstrom 
a vicemajstrom medzi kadetmi. Ďalšie poradie: 
2. Samuel Znášik, 3. Patrik Janáč, 4. Adrián Ku-
fel, 5. Peter Ducho a 6. Jakub Boďo. Najúspeš-
nejším bánovským zápasníkom v žiackej lige za 
rok 2014, v ktorej MZK obsadil bronzovú priečku, 
sa stal Adam Stepien, ktorý v piatich kolách zís-
kal spolu 33 bodov. Na druhom mieste skončil 
Tomáš Miškolci (31 bodov), tretí Samuel Znášik 
(26), štvrtý Samuel Karas (25), piaty Samuel Lojš-
ka (22) a šiestu priečku obsadil Peter Ducho (21).

PORADIE MIKULÁŠSKEHO TURNAJA
 Prípravka do 23 kg: 1. A. Majerčík, 2. H. Rin-
doš, 3. F. Múdry a R. Králik, do 25 kg: 1. A. Ja-
neček, 2. N. Stuparič, 3. O. Čukan a T. Melas, 
do 26 kg: 1. N. Dávidová, 2. Z. Stuparovičová, 
3. T. Strinža, do 27 kg: 1. M. Melas, 2. P. Ur-
bánek, do 28 kg: 1. S. Paraskov, 2. L. Pecháč, 
3. S. Jurík, do 29 kg: 1. E. Čelechovský, 2. M. 
Motúz, 3. M. Strelka, do 30 kg: 1. A. Krajčík, 
2. S. Bačko, 3. J. Lieskovský, do 32 kg: 1. P. Bo-
buš, 2. K. Laurinec, 3. D. Mozga, do 36 kg: 1. 
M. Karas, 2. M. Španko, 3. A. Stepien a M. Ká-
čer, do 40 kg: 1. M. Viselka, 2. P. Kšiňan, 3. D. 
Lastovica, do 48 kg: 1. I. Baško, 2. A. Diko, 3. 
S. Adame. 
 Žiaci do 47 kg: 1. P. Ducho, 2. S. Lojška, do 
48 kg: 1. A. Mozga, 2. J. Krcho, do 60 kg: 1. S. 
Karas, 2. S. Znášik, 3. H. Čukan, do 66 kg: 1. J. 
Mesiarkin, 2. J. Bočák, do 88 kg: 1. P. Micha-
lička, 2. M. Miškolci, 3. T. Miškolci.
 Juniori do 77 kg: 1. A. Kufel, 2. J. Boďo.
 (mp, mu)

Drapáci vybojovali  
šesť slovenských bronzov 
Dejiskom prvých republikových majstrovstiev v športovom karate v prebiehajúcej sezóne bola 
trnavská mestská športová hala. O slovenské tituly v družstvách a v jednotlivcoch v kategóriách 
mladších dorastencov až U21 zápolilo 367 karatistov a karatistiek zo šesťdesiatjeden klubov. Šam-
pionát bol zároveň poslednou šancou pre viacerých adeptov na reprezentačný dres v boji o mies-
tenky na Majstrovstvá Európy kadetov, juniorov a U21, ktoré sa uskutočnia v dňoch 6.-8. februára 
vo švajčiarskom Zürichu. Sedemčlenná výprava Karate klubu Drap Partizánske si na trnavských 
tatami síce vybojovala šesť medailí bronzového lesku v športovom zápase kumite, no podľa slov 
šéftrénera a zároveň prezidenta Drap Petra Hnyka, boli očakávania väčšie: ,,Veril som, že naprí-
klad Tibor Ďurček si ako víťaz Slovenského pohára vybojuje účasť vo finále svojej kategórie. 
Naďalej by tak živil nádej štartovať na majstrovstvách Európy. Bohužiaľ, naše šance, že nie-
kto z nášho klubu pocestuje na európsky šampionát do Švajčiarska, sú minimálne.“ Okrem 
Ďurčeka, ktorý skončil tretí v kategórii U21 v hmotnosti -75 kg, si bronz z ,,malého Ríma“ priniesli aj 
Eliška Pidychová (staršie juniorky -50 kg), Matúš Križma (U21 -84 kg), Dominik Buday (juniori -76 kg) 
a Kristína Ducká (juniorky -53 kg). Tú po úvodnom víťazstve zastavila v semifinále úradujúca maj-
sterka starého kontinentu Rebeka Vidová z Farmexu Nitra. Asi najťažšiu pozíciu mal z drapákov Bu-
day, ktorý sa predstavil v kvalitnej dvanásťčlennej juniorskej kategórii do 76 kg. V prvom dueli vy-
radil domáceho Zlatoša tesne 1:0 na body, kým v druhom súboji skončil na štíte svojho najväčšie-
ho rivala Džačovského z CMK Banská Bystrica. Novopečený slovenský šampión rozhodol o svojom 
víťazstve 2:0 na body až v poslednej minúte súboja. V zápase o konečnú tretiu priečku Buday pre-
valcoval Banskobystričana Trokšiara hladko 9:0 po trojbodových technikách. Piatym miesto skon-
čilo vystúpenie Niny Chudej, ktorá v prvom kole nestačila na slovenskú reprezentantku a neskoršiu 
šampiónku Miriam Kozmovú z nitrianskeho Farmexu a prehrala aj svoj súboj o tretiu priečku. Na 
šampionáte štartovala aj Karolína Caňová, ktorá v mladších dorastenkách do 45 kg prehrala v pr-
vom kole až na rozhodcovské zástavky. Aj súťaž družstiev sa skončila pre Drap ziskom bronzového 
kovu. Postarali sa oň v kumite U21 bez rozdielu hmotnosti Tibor Ďurček, Matúš Križma a Martin Ga-
žik zapožičaný z Kumade Topoľčany. 
Karate klub Trend Bánovce nad Bebravou mal na šampionáte rovnako sedemčlenné zastúpenie 
v jednotlivcoch – Natália Adamusová, Michaela Václavíková, Barbora Španková, Peter Sýkora, Ro-
man Múdry, Milan Hagara a Benedikt Jánošík. Medaily sa však Trend nedočkal. Najlepší individuál-
ny výkon podal z bánovskej výpravy jej najmladší člen, 11-ročný Jánošík, ktorý prekročil svoj tieň 
a medzi staršími súpermi sa v súbornom cvičení kata v 19-člennej kategórii mladších dorastencov 
prebojoval až do tretieho kola. O jediný vzácny kov pre Trend sa tak postaralo družstvo kadetov 
v zložení Sýkora, Múdry a Hagara, ktoré vybojovalo bronz v kata. Tesne za medailovými pozícia-
mi skončilo družstvo mladších dorasteniek Trendu (Adamusová, Václavíková, Soňa Niková), ktoré 
skončilo v kata piate.
V súťaží jednotlivcov najviac medailí získali členovia Farmexu Nitra (5 – 2 – 3), druhý skončil CMK 
Banská Bystrica (4 – 3 – 4) a tretie miesto obsadil ŠŠK Tupolevova Bratislava (4 – 2 – 4). Pod Zobor 
putovalo klubové prvenstvo zo súťaže družstiev, keď nitriansky Farmex si odniesol tri zlaté a jednu 
bronzovú medailu. Druhý v poradí bratislavský klub ŠSK Tupolevova mal bilanciu 2 – 1 – 1, kým  ŠŠK 
Prievidza skončil s dvomi zlatými kovmi tretí.    mp

Členovia Karate klubu Drap Partizánske – zľava: Tibor Ďurček, Kristína Ducká, Eliška Pi-
dychová, Nina Chudá, Karolína Caňová a Dominik Buday Foto: Jozef Buday
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HOKEJOVÁ MLÁDEŽ

AMATÉRSKE HOKEJOVÉ LIGY V PARTIZÁNSKOM

MEDZINÁRODNÝ 
TURNAJ HÁDZANÁROK 

 

Mestská športová hala v Partizánskom   

∞ vstupné 1€ ∞     

∞ dôchodcovia 0,50€ ∞     

JUDr. Antona Jašíka
MEMORIÁL
27. - 28. december
Mestská športová hala Partizánske

ÚČASTNÍCI:
HK SLÁVIA PARTIZÁNSKE 
(Slovensko) 

DHK BANÍK MOST 
(Česká republika) 

OLIMPIA BESKYD NOWY SĄCZ
(Poľsko) 

GYÖR AUDI ETO KC - junior 
(Maďarsko)

Program:
SOBOTA 27.12.
9.30 MOST - GYÖR
11.30 SLÁVIA - NOVY SĄCZ
15.00 OTVORENIE
16.00 MOST - NOVY SĄCZ
18.00 SLÁVIA - GYÖR

NEDEĽA 28.12.
12.00  GYÖR - NOVY SĄCZ
14.00  SLÁVIA - MOST

Stretnutiami 11. kola sa skončila prvá polovica 
druhej najvyššej slovenskej hádzanárskej ligy 
žien. Hádzanárky Gabor Bánovce nad Bebra-
vou nastúpili v Bratislave proti domácemu Inte-
ru v oklieštenej zostave. A to sa v prvom polča-
se zranila Eliška Hrubá a tréner Richard Makýš 
mal tak v druhom dejstve na striedanie k dis-
pozícii už len jednu hráčku. Interistky využili si-
tuáciu v tábore hostiek a po zlepšenom výko-
ne v druhom polčase si zaknihovali víťazstvo 
35:29. ,,Dobre nám zachytali brankárky, Čí-
žová dokonca chytila dve sedmičky a Saka-
lošová jednu. Aj keď bojovnosť dievčatám 
nemôžem uprieť, množstvom nepresných 
prihrávok a technických chýb sme sa pri-
pravili o lepší výsledok. V druhom polčase 
nám už dochádzali aj fyzické sily,“ povedal 
po stretnutí tréner Bánoviec Richard Makýš. Sú-
ťaž bude po vianočnej prestávke pokračovať 7. 
februára zápasmi 12. kola.

 Zostávajúce výsledky 11. kola: Zlatná n/O. – 
UDHK Nitra 21:31 (11:16). Topoľčany – Nesva-
dy 28:38 (17:18). Močenok – Bernolákova Ko-

šice – odložené pre chrípku v družstve Bernolá-
kova. Predohraté: Trenčín – Michalovce 24:29 
(11:14). Sereď – Hlohovec 24:30 (12:17). 
 Dohrávka 6. kola: Inter Bratislava – Sereď 
36:24 (19:10).

TABUĽKA
1. UDHK Nitra         11 8 0 3 343:283 16
2. Nesvady              11 8 0 3 312:269 16
3. Michalovce J        11 7 0 4 341:300 14
4. Trenčín                 11 7 0 4 304:264 14
5. Močenok                10 6 0 4 237:231 12
6. J.S.G. Bánovce n/B. 11 5 1 5 303:294 11
7. Hlohovec             11 5 0 6 300:293 10
8. Topoľčany           11 5 0 6 343:339 10
9. Inter Bratislava    11 5 0 6 300:303 10
10. Zlatná n/O.         11 4 1 6 271:312 9
11. Košice               10 4 0 6 240:265 8
12. Sereď                   11 0 0 11 242:383 0

 Program 12. kola – 7.-8.2.: ŠKP Topoľčany 
– Gabor Bánovce n/B., Bernolákova Košice – 
Nesvady, Inter Bratislava – Michalovce, Trenčín 
– Hlohovec, Sereď – UDHK Nitra, Zlatná n/O. – 
Močenok.

INTER BRATISLAVA – GABOR BÁNOVCE N/B. 35:29 (15:13) 
Hneď v úvode si interistky vypracovali dvojgólové vedenie 3:1. Následne prebrali iniciatívu Bánov-
čanky a v 7. min Halmová zrovnávala skóre na 4:4 a o šesť minút Srncová prvý raz poslala Gabor 
do vedenia 6:7. Vzápätí však prišla hluchá päťminútovka hostiek a žltočierne šnúrou štyroch zása-
hov v rade otočili na 10:7 a v závere prvého dejstva mali navrch aj o štyri góly – 14:10. Bánovčanky 
však stačili skorigovať na 14:13, keď sa do čierneho postupne trafili Lechová, Lapinová a Szabová. 
Prvopolčasové dianie uzavrela Hlásniková na 15:13. Po zmene strán Bánovčanky technickými chy-
bami a nepresnými prihrávkami posielali domáce do trhákov a tie hlavne vďaka svojim krídelníč-
kam Pončákovej s Kochanovou trestali zaváhania hostiek. Tým sa naopak prestalo strelecky dariť a 
v 42. min Inter odskočil už na rozdiel ôsmich gólov – 25:17. Hostky nesklonili hlavy a v závere ešte 
skorigovali stav.
 INTER: Bundová – Lavrinčíková 3, Darázsová, Zámečníková 5, P. Kalmanová 4, Šejirmano-
vá, Čurilová 1, Hlásniková 5, Šebestová 3/2, Gáliková, Pončáková 8, Kochanová 6, trénerka: J. 
Kuťková.  GABOR: L. Čížová, M. Kucharčik, M. Sakalošová – J. Srncová 3, Dominika Halmová 
4, P. Vaňová 3, E. Hrubá 1, P. Szabová 3, K. Lapinová 6, M. Šipláková 1, N. Lechová 8/1, tréner: 
R. Makýš.  POK. HODY: 6/3 – 3/1.  VYLÚČENÉ: 2 – 4.  ROZHODOVALI: Dubajová a Majst-
ríková – 20 divákov.  PRIEBEH: 1:0, 1:1, 3:1, 4:4, 5:5, 6:7, 10:7, 11:9, 14:10, 14:13, (15:13), 
16:13, 19:14, 22:15, 25:17, 28:20, 30:24, 33:27, 34:29, 35:29. (mp, rm) 

II. HOKEJOVÁ LIGA SENIOROV – SKUPINA A

I. HÁDZANÁRSKA LIGA ŽIEN

MLÁDEŽ MEDZI SEDMIČKAMI

Slovenské hádzanárky prežili srbskú klinickú smrť
A sú v spoločnosti najlepšej európskej dvanástky
Slovenské hádzanárky postúpili na majstrov-
stvách Európy v Maďarsku a Chorvátsku do nad-
stavbovej fázy. A pritom Slovensko čakalo na 
účasť na vrcholnom šampionáte dlhých dvad-
sať rokov. Je potešiteľné, že novú históriu slo-
venskej hádzanej píše aj pätica Partizánčaniek 
– brankárka Simona Súlovská, krídelníčka Sel-
ma Blažeková, spojky Klaudia Michnová (všet-
ky HK Slávia Partizánske) a duo francúzskych le-
gionárok Petra Beňušková (Stella Saint-Maur) 
a Martina Školková (Cercle Dijon Bourgogne). 
Slovenské reprezentantky hneď v úvodnom 
stretnutí základnej D-skupiny v chorvátskej hale 
Gradski vrt vstúpili do turnaja famóznym prvým 
polčasom, v ktorom nad jedným z najväčších 
ašpirantov na titul Francúzskom viedli 9:7. V dru-
hom dejstve však reprezentantky krajiny galské-
ho kohúta prepli na vyššie obrátky a stretnutie 
dotiahli do víťazstva 21:18. Škoda, lebo repre-
zentantky spod Tatier siahali na prvý historický 
bod. Najlepšími strelkyňami v slovenskom drese 
boli so štyrmi gólmi Tetyana Trehubová a Mar-
tina Školková: ,,Francúzky sme poriadne po-
trápili. Môžeme byť s naším výkonom určite 
spokojné. Keď budeme stavať na takomto vý-
kone aj v ďalších dvoch dueloch, tak nič nie je 
stratené. Turnaj sme začali vynikajúco a uká-
zali sme, že nás nikto nemôže podceniť. Ve-
rím, že ešte prekvapíme." Potom však prišlo vy-
triezvenie, ktoré zverenkyniam českého trénera 
v slovenských službách Dušana Poloza pripravili 
obhajkyne triumfu z Čiernej Hory. Tie už v pol-
čase viedli o desať gólov 20:10 a v 36. min až o 
trinásť 23:10. A slovenské hádzanárky boli zrelé 
na uterák. Tréner top favorita Dragún Adžič však 
v ďalších minútach poslal na palubovku čierno-
horskú omladinu a Slovenky skorigovali skóre 
na prijateľnú prehru 24:28. S piatimi presnými 
zásahmi najlepšia strelkyňa Slovenska Katarína 
Dubajová po stretnutí povedala: ,,Vôbec som 
v prvom polčase nechápala, čo sa deje s na-
ším tímom. Vedela som, že toto družstvo má 
na viac a ukázali sme to v druhom polčase. S 
takým výkonom, ako po zmene strán na Srb-
ky máme a ideme ten zápas vyhrať." Pri pre-
hre Srbska s Francúzskom 16:27 však Slovensku 
v poslednom súboji s úradujúcimi vicemajster-
kami sveta stačila na postup aj remíza. Pred po-

sledným vystúpením v základnej skupine tréner 
Poloz zaradil na slovenskú súpisku aj zostáva-
júce dve Partizánčanky Súlovská s Blažekovou. 
Slovenky však do rozhodujúceho zápasu vstúpi-
li s katastrofálnou koncovkou a tri minúty pred 
prestávkou prehrávali 4:11! Dvomi ďalekonos-
nými strelami však na polčasových 6:11 stihla 
skorigovať Školková. V druhom polčase sloven-
ské reprezentantky s excelentnou Gubíkovou v 
bránke zopakovali výkon z prvého polčasu pro-
ti Francúzkam a bojovným výkonom plným od-
hodlania dali facku slovenskej ustráchanej men-
talite. V 45. min Beňušková z pokutového hodu 
vyrovnala na 15:15 a o tri minúty bývalá hráčka 
HK Slávia Partizánske Andrea Kertészová posla-
la slovenskú ekipu prvý raz do vedenia 16:15. 
Slovenky vstali z mŕtvych! V dramatickej kon-
covke na začiatku 59. min Kertészová vyrovna-
la na 21:21. Následne najväčšia srbská hviezda 
Andrea Lekič stroskotala z pokutového hodu na 
Gubíkovej, kým na druhej strane Beňušková z 
oceľovými nervami z rovnakej možnosti uspela 
49 sekúnd pred záverečným klaksónom. Doko-
nalý slovenský obrat dokonala Lucia Súkenníko-
vá gólom na 23:21. Zo skupiny smrti tak Sloven-
ky postúpili cez úradujúce vicemajsterky sveta 
a predĺžili si destináciu na šampionáte starého 
kontinentu. ,,To sa snáď ani nedá opísať slova-

mi... Máme obrovskú radosť! Po dvadsiatich 
rokoch čakania píšeme nové dejiny sloven-
skej hádzanej, je to neskutočné. Stále si ne-
viem naplno uvedomiť, čo sme dokázali. Toto 
družstvo je famózne!“ žiarila šťastím po zápase 
Martina Školková. ,,Nič extra mi nevírilo mys-
ľou, brala som to ako každú inú sedmičku. 
Akurát mi preblesklo hlavou, kam by som 
ju mohla hodiť. A po úspešnom premenení 
som si poriadne vydýchla,“ opísala už s úsme-
vom jeden z najdôležitejších gólových zápisov 
slovenského tímu Petra Beňušková. Nosným 
pilierom slovenských bojovníčok na ceste za 
historickým úspechom bola v bránke čarujúca 
Lucia Gubiková, ktorá chytila Srbkám všetkých 
päť sedmičiek. ,,Chytiť päť sedmičiek v zápa-
se, to sa mi ešte nikdy nestalo. Sme šťastné, 
že sme to zvládli, hoci sme prehrávali už o 
sedem gólov. Je to veľký úspech a veľmi sa 
tešíme." S ôsmimi gólmi najlepšou strelkyňou 
Slovenska bola odchovankyňa hádzanej v Le-
hote pod Vtáčnikom a bývalá hráčka Bánoviec 
nad Bebravou i Partizánskeho Lýdia Jakubiso-
vá: ,,Dosiahli sme historický úspech. My mu-
síme asi začať hrať až od druhých polčasov. 
Ani teraz sme nezložili hlavy, vedeli sme, že 
už sme vedeli otočiť aj iné zápasy. V prvom 
polčase som netušila, že to bude môj deň." 

D-skupinu vyhralo Francúzsko po triumfe nad 
obhajcom titulu Čiernou Horou 24:20. Zveren-
ky trénera Dušan Poloza a jeho asistenta Pet-
ra Olšavského, ktorý je kormidelníkom HK Slá-
via Partizánske, majú už za sebou aj úvodný 
zápas v II. štvrťfinálovej skupine v Záhrebe. V 
Zagreb Arene podľahli Holandsku, považova-
ného za čierneho koňa šampionátu, v pomere 
20:30 po polčase 10:17. V tomto stretnutí prvý 
raz na šampionáte odohrali výraznejšiu porciu 
minút všetky tri slávistky a Michnová si pripísa-
la na konto prvé tri góly. Najlepšou strelkyňou 
Slovenska bol so šiestimi gólmi Školková, kto-
rá bola zároveň vyhlásená za najlepšou hráčku 
slovenského tímu. V utorok 16.12. o 18. h na-
razia slovenské reprezentantky na Švédsko a 
v stredu 17. decembra o 18. h si zmerajú sily s 
Nemeckom. Do tabuľky sa Slovenkám započí-
tajú prehry s Francúzskom a Čiernou Horou. Z 
dvoch šesťčlenných štvrťfinálových skupín vzí-
du semifinalisti majstrovstiev Európy. O medai-
ly sa bude hrať v Budapešti.

 Základná D-skupina: Francúzsko – Sloven-
sko 21:18 (7:9), SR: Gubíková, Tóthová – L. Jaku-
bisová 3, Trehubová 4/1, P. Beňušková 2/1, Cza-
nik 1, Dubajová 1, Súkenníková 2, M. Školková 
4/1, Horňáková 1, Szarková, Kertészová, Minárči-
ková, Rajnohová, K. Michnová, Bíziková.
Slovensko – Čierna Hora 24:28 (10:20), SR: Gu-
bíková, Tóthová – L. Jakubisová 3, Trehubová, P. 
Beňušková 2/1, Czanik 2, Dubajová 5, Súkenní-
ková 2, M. Školková 2, Rajnohová 3, Horňáková 
2, Szarková, Bíziková 1, Kertészová 2, Minárčiko-
vá, K. Michnová.
Srbsko – Slovensko 21:23 (11:6), SR: Gubíko-
vá, Tóthová, S. Súlovská – L. Jakubisová 8, Tre-
hubová 2, P. Beňušková 3/2, Czanik 1, Dubajo-
vá 1, Súkenníková 2, M. Školková 3, Rajnohová, 
Horňáková, Bíziková, Kertészová 3, K. Michnová, 
S. Blažeková.
Štvrťfinálová II. skupina: Slovensko – Holand-
sko 20:30 (10:17), SR: Gubiková, Ž. Tóthová, S. 
Súlovská – Czanik, Horňáková, Jakubisová 5, Sú-
kenníková 1, R. Bíziková, S. Blažeková, Dubajová, 
P. Beňušková 1, M. Školková 6, Rajnohová 1, Tre-
hubová 2/1, Kertészová 1, K. Michnová 3. mp, 
zdroj: szh

Slávistky víťazom v Trenčíne
Posledná novembrová sobota bola pre najmenšie hádzanárky HK Slávia Partizánske skúškou, na ktorú 
celý rok netrpezlivo čakali. Nielen dievčatá, ale aj trénerky Irena Popluhárová, Jana Horňanová a Zuzana 
Machovičová boli plné očakávania, či drina, ktorú vynakladali na tréningoch, prinesie ovocie. Najmen-
šie slávistky si na medzinárodnom turnaji v Trenčíne zmerali sily s tímami z rôznych kútov Slovenska i 
Čiech. Do Trenčína vycestovali dve družstvá z Partizánskeho. A vyplatilo sa. ,,Áčko“ Slávie turnaj suve-
rénne vyhralo a B-družstvo skončilo piate spomedzi štrnástich družstiev z Košíc, Nitry, Bytče, Veľkej nad 
Veličkou, Šale,  Bánoviec nad Bebravou a Trenčína. Trénerky Slávie nešetrili chválou nad všetkými hráč-
kami i brankárkami. Dokonca kanonierka Viktória Horňanová vsietila do súperových bránok 80 gólov. 
Slávistky boli ocenené diplomom, medailami a domov si odniesli aj dobrý pocit zo svojich výkonov.

 Zostava a góly HK Slávia Partizánske A: L. Ištvánová – V. Horňanová 80, N. Šlosárová 35, L. Mich-
nová 14, Simona Seidlová 2, E. Žáková 2, S. Adamusová 3.
 Zostava a góly HK Slávia Partizánske B: S. Bronišová – L. Kopčanová 41, N. Kováčová 30, Sofia 
Seidlová 2, M. Ivanková 12, B. Grznárová 2, D. Žiaková. zm

Namjladšie hádzanárky HK Slávia Partizánske Foto: Martin Kopčan

I. LIGA – STARŠIE DORASTENKY
 11. KOLO: ŠKP Bratislava – UDHK Nitra 
27:33 (13:15). Prešov – Šaľa 26:25 (16:19). 
Močenok – Bernolákova Košice – odlože-
né pre chrípku v družstve Bernolákova. 
HK Slávia Partizánske, Bytča a Michalov-
ce – voľno. 
1. Michalovce          8 7 0 1 242:169 14
2. Bytča                  8 7 0 1 223:166 14
3. Prešov                  8 6 0 2 193:177 12
4. Slávia Partizánske 8 5 1 2 214:179 11
5. Šaľa                     8 3 0 5 236:209 6
6. UDHK Nitra           8 3 0 5 214:230 6
7. Močenok             7 1 1 5 168:200 3
8. Košice                     7 1 0 6 140:198 2
9. ŠKP Bratislava        8 1 0 7 176:278 2

I. LIGA – MLADŠIE DORASTENKY
 11. KOLO: Stupava – HK Slávia Partizán-
ske 33:25 (14:13). HK SLÁVIA: M. Hričovská – 
A. Maxová 1, T. Horečná 7, K. Mináriková 1, E. 

Štetiarová, M. Hullmanová, K. Zdychavská 5, A. 
Junasová, P. Korcová 5, B. Králová 3, A. Smata-
nová 3, tréner: P. Ivanka. Močenok – Berno-
lákova Košice – odložené pre chrípku v druž-
stve Bernolákova. ŠKP Bratislava – UDHK 
Nitra 21:23 (11:11). Bytča – Bardejov 35:21 
(17:11). Trenčín – Michalovce 24:30 (13:16). 
Prešov – Šaľa 17:24 (7:13).
1. Michalovce           11 11 0 0 396:230 22
2. Trenčín                 11 8 1 2 319:222 17
3. UDHK Nitra         11 8 0 3 280:212 16
4. Stupava               11 7 2 2 294:225 16
5. Bytča                     11 7 0 4 266:252 14
6. Šaľa                    11 7 0 4 252:251 14
7. ŠKP Bratislava   11 5 1 5 302:240 11
8. Prešov                  11 5 0 6 245:243 10
9. Slávia Partizánske 11 3 0 8 256:312 6
10. Košice               10 1 0 9 171:282 2
11. Bardejov            11 1 0 10 230:362 2
12. Močenok            10 0 0 10 155:335 0
 mp

V 14. kole tretej najvyššej slovenskej hokejovej ligy hokejisti Iskry Partizánske vyšli naprázdno pod Zo-
borom. V sobotňajšom večernom zápase najskôr Partizánske zmazalo dvojgólové manko, no v roz-
pätí od 30. do 36. min štyrikrát inkasovalo a stratilo nádej na bodový zápis. Nitrania si zaknihovali ví-
ťazstvo 7:3.

 Výsledky 14. kola: HC 2010 Petržalka – HC 05 
Banská Bystrica B 8:6 (3:0, 4:3, 1:3). MHK Dub-
nica n/V. – HK Levice 2:1 (1:1, 0:0, 1:0). ŠHK Pú-
chov – HAMIKOVO Hamuliakovo 5:6 pp (1:1, 
3:1, 1:3 – 0:1). HC Nové Zámky – voľno.   
 PROGRAM 15. KOLA – 20.12. o 14.30 h: HA-
MIKOVO Hamuliakovo – MHK  Dubnica n/V., o 
16. h: HC 2010 Petržalka – HK Levice, o 17.30 h: 
Iskra Partizánske – ŠHK Púchov, HC 05 Banská 
Bystrica B – HC Nové Zámky, HK 96 Nitra – voľno.   

TABUĽKA ZČ
1. HC Nové Zámky 14  14   0   0    0   126:30 42
2. MHK Dubnica n/V. 13  10   0   0    3    70:48    30
3. HK Levice 13    8   0   0    5    53:40    24
4. HK 96 Nitra 14    6   2   0    6    64:65   22
5. Iskra Partizánske 13    5   0   1    7    45:55   16
6. ŠHK Púchov 14    4   1   2    7    59:73   16
7. HC 2010 Petržalka 14    5  0  1    8    49:67   16
8. HAMIKOVO Hamuliakovo   14    2   2   0   10   44:83   10
9. HC 05 Banská Bystrica B    13    2   0   1   10   37:86    7

HK 96 NITRA – ISKRA PARTIZÁNSKE 7:3 (2:1, 4:1, 1:1) 
Hneď od úvodu hostia korčuliarsky zaostávali za domácimi, ktorých v 15. min poslal do vedenia Rašov-
ský. Na začiatku poslednej minúty úvodnej tretiny Vasiľko po druhý raz napol sieť na bránke Iskry, ktorá 
udrela osemnásť sekúnd pred prvou prestávkou. Spoza bránky Pánis adresoval prihrávku Peniaškovi, 
ktorý ešte Púša neprekonal, no vyrazený puk doklepol do odkrytej nitrianskej svätyne Tvrdík. V 26. min 
bolo vyrovnané, keď Gális vysunul do brejku Pánisa a ten nezaváhal. Následne hostia nevyužili ďalšie 
tri brejkové situácie a následne pykali. V rozpätí necelých šiestich minút Nitrania štyrmi gólmi v slede 
odskočili na 6:2. V poslednej tretine sa hostia snažili skorigovať nepriaznivý stav, no boli to domáci, kto-
rí v 54. min Békenyim zvýšili na 7:2. Na začiatku 57. min Kerata už len kozmeticky zmiernil prehru Iskry.
 GÓLY: 15. Rašovský (Drgoň, Vasiľko), 20. Vasiľko (Dujíček, Bajtala), 30. Bafrnec (Bekényi), 32. 
Vasiľko (Bajtala), 32. Bekényi (Dujíček, Bafrnec), 36. Molnár (Bekényi, Dujíček), 54. Bekényi (Dují-
ček) – 20. Tvrdík (Peniaška, Pánis), 26. Pánis (Gális), 57. Kerata (Gális).  VYLÚČENÍ: 5:3 na 2 min.. 
 PRESILOVKY: 1:0.  OSLABENIA: 0:0.  STRELY NA BRÁNKU: 48:45 (21:19, 18:12, 9:14).  ROZ-
HODOVALI: Druga – Moravec a Sčenský – 94 divákov.  HK 96: Púš – Dujíček, Molnár, Kurej, Blic-
kling, Drgoň – Tománek, Bekényi, Bafrnec – Bajtala, Vasiľko, Rašovský, hrajúci tréner: M. Molnár. 
 ISKRA: B. Hippík – I. Malinka, P. Ondruška, J. Ondruška, Š. Peniaška, Michal Machovič – M. Kla-
čanský, O. Školka, M. Goga – M. Pánis, J. Uhrecký, L. Tvrdík – V. Gális, R. Kerata, J. Korec, tréner: M. 
Adamik. (mp, ma)

9. ROČNÍK
I. LIGA ZsZĽH – O 7.-11. MIESTO

 6. KOLO: Iskra Partizánske – HK 36 Skalica 
6:1 (2:0, 2:0, 2:1), góly: 3. Hvizdoš (Bečka, Mar-
tiška), 6. Hvizdoš (Smatana, Šiška), 22. Hvizdoš 
(Sedlár, Vlčko), 36. Hvizdoš (Vlčko), 43. Paduch 
(Smatana), 44. Sedlár (Martiška, Hvizdoš) – 53. 
Cudziš. KŠK Bratislava – HK Trnava 0:15 (0:3, 
0:6, 0:6). ŠHK 37 Piešťany – voľno.   
7. Iskra Partizánske    5  5  0  0  38:13   10
8. HK Trnava                 5  3  1  1  37:12   7
9. ŠHK 37 Piešťany      4  2  1  1  37:13   5   
10. HK 36 Skalica         5  1  0  4  19:36   2
11. KŠK Bratislava        5  0  0  5    5:62   0

8. ROČNÍK 
I. LIGA ZsZĽH – O 7.-11. MIESTO

 6. KOLO: Iskra Partizánske – HK 36 Skali-
ca 2:14 (1:5, 0:7, 1:2), góly: 6. Valent (Riečica), 
55. Jandák (Urminský) – 4. a 33. Rusnák, 6. a 31. 
Včelka, 6. a 14. Sečkár, 19., 29., 37. a 38. Čulen, 22. 
Zetocha, 29. Duffek, 41. Zdražil, 43. Michalovič. 
KŠK Bratislava – HK Trnava 6:5. ŠHK 37 Pieš-
ťany – voľno.   
7. HK 36 Skalica            5  4  1  0 44:7    9
8. KŠK Bratislava           5  3  1  1  23:22  7
9. ŠHK 37 Piešťany       4  3  0  1  22:15  6
10. HK Trnava                5  0  1  4  16:34   1
11. Iskra Partizánske    5  0  1  4  13:40  1   

7. ROČNÍK 
I. LIGA ZsZĽH – O 7.-11. MIESTO

 6. KOLO: HK 36 Skalica – Iskra Partizánske 
8:5 (3:2, 2:1, 3:2), góly: 1. Černý, 6. Lašák, 16. Klí-
ma, 36. Rampáček, 37. a 58. Hodáň, 42. Roman-
čík, 57. M. Mikula – 9. Grežďo, 17. Fabo, 35. Križan 
(Žiak), 47. Grežďo (Žiak), 48. Žiak (Grežďo). HK Tr-
nava – KŠK Bratislava 5:14 (1:4, 3:3, 1:7). ŠHK 
37 Piešťany – voľno.   
7. KŠK Bratislava  5  4  0  1    39:17  8
8. HK 36 Skalica            5  3  0  2    25:21  6
9. ŠHK 37 Piešťany        4  2  0  2   18:19  4  
10. Iskra Partizánske    5  2  0  3    24:32  4
11. HK Trnava                 5  1  0  4    25:42  2

6. ROČNÍK 
I. LIGA ZsZĽH – O 7.-11. MIESTO

 6. KOLO: HK 36 Skalica – Iskra Partizánske 
14:1 (5:0, 6:1, 3:0), góly: 1. Cagáň, 3., 18. a 35. 
Kuba, 7. Michálik, 14. Malík, 21., 38. a 41. Malík, 
31., 36. a 49. Balát, 32. Chocholáček, 57. Juríček – 
25. Gregušová. HK Trnava – KŠK Bratislava 4:9 
(0:5, 2:3, 2:1). ŠHK 37 Piešťany – voľno.   
7. HK 36 Skalica              5  4  1  0  41:20   9
8. ŠHK 37 Piešťany         4  3  0  1  25:18   6
9. KŠK Bratislava             5  2  1  2  34:28   5   
10. HK Trnava                  5  1  0  4  24:34  2 
11. Iskra Partizánske      5  1  0  4  20:41  2
 mp

II. LIGA
 VÝSLEDKY 19. KOLA: BAŤOVKA Partizánske – 
SCORPIONS Topoľčany 1:9 (0:1, 0:3, 1:5), 33. J. 
Hlavenka – 13. J. Štilec, 25. a 35. M. Bednárik, 27., 
30. a 36. R. Oravec, 32. S. Brezovský, 41. R. Chmelár 
(Miroslav Novotný), 45. V. Páleník. RAPTORS Parti-
zánske – ECS Partizánske 6:2 (1:1, 1:1, 4:0), 5. L. 
Guliš (Š. Šupa), 27. L. Guliš (Ľ. Goga), 32. M. Bezák (Š. 
Šupa),  33. A. Žuchovský (O. Kimle), 34. Ľ. Goga, 44. 
Š. Šupa (M. Bezák) – 11. M. Fabo (M. Chudý), 26. J. 
Fabo (M. Fabo). DRIVERS Partizánske – BLUE DE-
VILS Žabokreky n/N. 4:4 (3:2, 0:1, 1:1), 11.  Pavol 
Kollár (Ľ. Galovič, M. Turček), 13. A. Galovič (Martin 
Buček, L. Lorenc), 15. Ľ. Galovič (M. Adamik, Pavol 
Kollár), 39. J. Galko (M. Turček, Pavol Kollár) – 3. Bo-
ris Kútny (Š. Žák), 6. a 23. P. Habánik (B. Kútny), 37. 
B. Kútny (P. Habánik). ICE BOYS Prievidza – RED 
WINGS Bánovce n/B. 14:0 (4:0, 3:0, 7:0), 1. a 7. D. 
Ondrčka, 2., 26., 36. a 45. J. Mäsiar, 15. a 35. A. Vici-
án, 19. a 43. M. Rychňavský, 20., 37. a 43. M. Nede-
liak, 42. J. Hrbáček.
1. ICE BOYS Prievidza  18   13   3    2   128:62    42
2. DRIVERS Partizánske  19   11   3    5   124:85    36
3. ECS Partizánske  19    9   4    6     90:75     31
4. RAPTORS Partizánske    19    9   2    8     92:89     29
5. BAŤOVKA Partizánske  19    9   1    9     98:94     28
6. SCORPIONS Topoľčany  19    9   0   10  105:112   27
7. BLUE Žabokreky n/N.  18    5   1   12    87:111  16
8. RED WINGS Bánovce n/B.  19    2   2   15    66:162    8
 PROGRAM 20. KOLA – 20.12. o 15. h: DRIVERS 
Partizánske – SCORPIONS Topoľčany, o 20. h: 
BAŤOVKA Partizánske – RAPTORS Partizánske, 
21.12. o 18.30 h: ICE BOYS Prievidza – ECS Parti-
zánske, o 20. h: RED WINGS Bánovce n/B. – BLUE 
DEVILS Žabokreky n/N..

AHL FENDEK CUP 
 VÝSLEDKY: WARRIORS Topoľčany – LOKO-
MOTÍV Partizánske 9:2 (2:1, 3:0, 4:1), 9., 25. a 32. 
M. Kišac, 15. a 22.J. Žifčiak, 25. D. Gabaj, 37. a 41. M. 
Bednárik, 42. P. Bilik – 10. M. Varga (P. Horňák), 43. 
P. Uhlár (P. Horňák). Ostratice – RANGERS Topoľ-
čany 2:2 (0:2, 2:0, 0:0), 26. M. Macko (E. Nosále, 
R. Rajnoha), 26. R. Rajnoha (M. Macko) – 1. a 13. P. 
Rybanský. SPARTAK Dolné Vestenice – EKO Nit-
rianske Sučany 1:4 (1:0, 0:1, 0:3), 10. E. Nechala 

– 21. a 34. P. Masarik, 36. P. Mesik, 37. P. Arguisy. 
TORNÁDO Partizánske – SRŠNI Rudno 3:8 (0:2, 
2:1, 1:5), 20. P. Hatala, 22. B. Gašparík (I. Chudý), 
37. P. Hatala – 10. M. Mečiar, 15. V. Píš, 17. a 44. M. 
Pažický, 33. P. Michale, 35. L. Mečiar, 38. J. Dro-
bec, 43. I. Drobec. SHARKS Topoľčany – HK 46 
DEVILS Prievidza 5:7 (2:0, 1:1, 2:6), 9., 15., 23., 
33. a 33. M. Sandanus – 17., 31. a 44. M. Beka, 37. 
R. Kmeť, 39. R. Čičmanec, 40. M. Čavojský, 40. M. 
Talár. SPARTAK Dolné Vestenice – Rupas Prie-
vidza 0:4 (0:2, 0:1, 0:1), 2. R. Pásovský, 11., 28. a 
34. Tomáš Pásovský. BLUE Žabokreky n/N. B – 
TomCats Prievidza 3:1 (1:0, 1:1, 1:0), 10. Š. Žák, 
17. Š. Žák (M. Lutonský), 35. J. Lutonský (P. Gráčik) 
– 18. M. Cirok. Nadlice – TOHC Tovarníky 3:2 (1:0, 
2:1, 0:1), 11. P. Dúbravický, 26. P. Orsag (P. Frič), 30. 
P. Dúbravický (P. Orsag) – 26. a 37. M. Vlnka.
1. SRŠNI Rudno  17  12  1   4  108:53   37
2. EKO Nitrianske Sučany  17  12  1   4    98:49   37
3. BLUE Žabokreky n/N. B  17  13  0   4  121:77   39
4. RUPAS Prievidza  15  11  3   1    88:47   36
5. WARRIORS Topoľčany  16  10  2   4    90:55   32
6. Bystričany  16  10  1   5    83:60   31
7. TPS Topoľčany  15    8  4  3    74:46    28
8. RANGERS Topoľčany  16   9  1   6    76:43    28
9. RED WINGS Bánovce n/B. B   15   8  0   7    67:70    24
10. SHARKS Topoľčany       17   7  2   8  103:96    23
11. Nadlice  17   8  2   7    83:74   26
12. HK 46 DEVILS Prievidza 16   7  2   7    66:60   23
13. SPARTAK Dolné Vestenice 18   7  0   11  51:87   21
14. TOHC Tovarníky  17   6  2   9    69:66   20
15. LOKOMOTÍV Partizánske    17   6 1  10   67:87   19
16. Ostratice  16   5  2    9   59:80   17
17. TomCats Prievidza  15   3  2  10   52:78   11
18. TORNÁDO Partizánske  17   1  0  16   58:172  3
 PROGRAM – 17.12. o 20. h: Nadlice – RAN-
GERS Topoľčany, 18.12. o 20.30 h:  EKO Nitrian-
ske Sučany – TomCats Prievidza, 19.12. o 21.15 
h: BLUE Žabokreky n/N. B – HK 46 DEVILS Prie-
vidza, 20.12. o 21.30 h: WARRIORS Topoľčany –  
TORNÁDO Partizánske, 21.12. o 12.30 h: TOHC 
Tovarníky – LOKOMOTÍV Partizánske, o 14. h: 
SHARKS Topoľčany – RED WINGS Bánovce n/B. 
B, o 15.30 h: TPS Topoľčany – Ostratice, o 17. h: 
Bystričany – RUPAS Prievidza.  (mp, ms, až)

Foto: Kristián Molnár


