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Stastné a veselé   Vianoce´́ ´

Výnimočné 
zberateľské kúsky
Netradičná zberateľská záľuba vyvrcholila do 
výstavy. Betlehemy z rôznych kútov sveta sa do 
Partizánskeho dostali ako výsledok pätnásťroč-
ného snaženia ich obdivovateľa.

ČO O NICH  
NEVIETE

Už o pár dní sú tu 
najkrajšie sviatky 

v roku. Rok čo rok sa na ne 
zvykneme pripravovať už niekoľko týždňov 
dopredu. Máte pocit, že viete o nich všetko? 
Možno vás pár nasledujúcich zaujímavostí 
ešte prekvapí. Asi neexistuje domácnosť, kde 
by počas vianočných sviatkov nezaznela snáď 
najznámejšia pesnička Tichá noc, svätá noc. 
Napísal ju pôvodne ako báseň kňaz Joseph 
Mohr a zhudobnil ju učiteľ a organista Franz 
Gruber. Keďže 24. decembra 1818 prehrýzli 
myši kožené vlaky na organe v kostole, zazne-
la prvý raz len v sprievode gitary. Vianočný 
stromček, zelený symbol Vianoc, vraj Slováci 
dlho nechceli. V Bratislave dokonca na prvom 
smreku pred divadlom rozbili žiarovky prak-
mi. Z vianočného stromu vtedajšieho Prešpor-
ku bolo v roku 1896 odstrelených 167 žiaro-
viek, ktoré zaplatil mestský magistrát. Keď 
sa povie Popoluška, každý si hneď predstaví 
popelku z českej rozprávky Tri oriešky pre 
Popolušku. Nezabudnuteľnou scénkou je tanec 
princa s princeznou Droběnou. Moment, keď 
princa chytila pod pazuchu, v scenári nebol. 
V obľúbenej ruskej rozprávke Mrázik boli 
z dôvodu úsporných opatrení jablká nahra-
dené cibuľou, ktorú jedla Marfa, keď čakala 
pod smrekom na Mrázika. Vynechať sa nedá 
ani populárna reklama na kofolu, v ktorej sa 
dievčatko s otcom výberu do lesa na jedličku. 
Kým sneh bol umelý, divé prasiatko skutoč-
né. Dokonca bolo také plaché, že nechcelo 
najprv ani vyjsť z klietky. Pre každého z nás sú 
Vianoce iné, v niečom tradičné, 
v inom stále prekvapujúce 
a niečím magické. Nech 
sú hlavne šťastné a ve-
selé, vám praje

ZOS-ka slávila  
30. výročie svojho vzniku
Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) v Par-
tizánskom, ktoré je nápomocné pri starostlivosti 
o starých a chorých ľudí, slávilo 1. decembra 
okrúhliny. Ako si na minulosť ZOS-ky spomínajú 
jej zamestnanci?
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Životopisy zasielajte na:
 e.jancichova@gotec-group.com, alebo osobne na adresu:

GOTEC Slovakia s.r.o., Javorová 794/15, 958 01 Partizánske, Slovensko,
 www.gotec-group.com

 Operátor/ka vo výrobe

 Nastavovač     
 Manipulant 

 Skladník    
 Elektrotechnik

Spoločnosť GOTEC, 

svetový líder 
v oblasti povrchovej úpravy kovov 

a plastov pred vulkanizáciou, 
prijme zamestnancov 

na voľné pracovné pozície:

Želáme vám...
Vianoce nám už o pár dní zaklopú na dvere a chýba len 
krôčik do Nového roka. V rukách práve držíte posledné 
tohtoročné vydanie týždenníka Tempo, preto by sme vám, 
milí čitatelia, radi poďakovali za vašu priazeň. Želáme 
vám, aby ste v budúcom roku neprestali snívať, aby ste 
mali okolo seba vždy tých správnych ľudí, aby ste pri 
sadaní k štedrovečernému stolu mali opäť na čo spomínať 
a nech vo vašom príbytku vždy prebývajú verní priatelia – 
zdravie, šťastie a láska. 
Ak nás potrebujete zastihnúť ešte tento rok, v redakcii 
nás nájdete do 20. decembra. Po dovolenke vás opäť radi 
privítame už 8. januára 2018, kedy začíname s prípravami 
prvého budúcoročného vydania televízie. Naplánované 
je na 10. januárový deň. Prvé novoročné číslo týždenníka 
Tempo bude v predaji od 15. januára.  redakcia

Jozef Božik
primátor mesta Partizánske

Milí spoluobčania, 

prajem Vám šťastné a veselé vianočné sviatky 
naplnené radosťou a Božím požehnaním.  

Prežite ich v pokoji, láske a vzájomnej úcte,  
ktorá robí svet krajším.  

V novom roku Vám želám veľa zdravia,  
šťastia, lásky a krásnych chvíľ  
prežitých s Vašimi blízkymi.
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Predposledný týždeň pred Vianocami bol v Partizánskom venovaný Vianočnému času. Počas štyroch dní si návštevníci mohli na ná-
mestí vychutnať sviatočnú atmosféru umocnenú predajom vareného vína, punču, vianočných a zabíjačkových špecialít. Nechýbal ani 
bohatý kultúrny program, ktorý v nedeľu podvečer zavŕšil živý betlehem.   Text: vs, foto: vs, Juraj Benada

Vianoce sú za rohom

OD  STREDY VO VYSIELANÍ
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Aký je záujem  
o ozbrojovanie sa?
Pred dvomi rokmi sa v médiách objavili informácie 
o ozbrojovaní sa Slovákov. Nárast počtu žiadostí o vy-
danie zbrojného preukazu sa zdôvodňoval nestabilnou 
spoločenskou situáciou, ktorú vyvolala najmä uteče-
necká kríza. 

Zvýšený záujem o držbu strelnej zbrane sa dá odôvodniť aj inými 
faktormi. Vychádzajúc ale z pôvodného predpokladu založené-
ho na primárnom pocite strachu, sme sa informovali, či tento 
záujem pretrváva. Zbrojný preukaz oprávňuje osobu držať alebo 
nosiť zbraň a strelivo, a to v rozsahu ustanovenom pre jednotlivé 
skupiny zbrojného preukazu. Šesť skupín kategorizuje používanie 
zbrane a streliva podľa účelu. Na ochranu osoby a majetku 
skupina A povoľuje nosenie zbrane a streliva, skupina B 
ich držanie (prechovávanie napríklad v dome). Skupina 
C znamená držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania alebo 
oprávnenia podľa osobitného predpisu. Na poľovné účely budete 
potrebovať preukaz skupiny D, na športové účely preukaz E a na 
múzejné alebo zberateľské preukaz F. Najčastejšie žiadanými 
skupinami boli skupiny A a B, čiastočne D. Za posledných šesť 
rokov sa zvýšený záujem o prvé dve skupiny prejavil naozaj v spo-
mínanom roku 2015. V okrese Partizánske vtedy podalo 
žiadosť až 268 občanov, pritom až 153 malo záujem prá-
ve o nosenie a držanie zbrane na ochranu osoby a majet-
ku. V roku 2012 bolo takýchto žiadateľov len 17. V roku 2017 
si žiadosť o vydanie zbrojného preukazu na skupinu A 
a skupinu B podalo len 61 občanov. Nech už boli dôvody 
zvýšeného záujmu ozbrojovať sa akékoľvek, zdá sa, že aktuálne je 
tento trend na ústupe. (dl)

Za lúpežou v herni boli dlhy
Bánovskí kriminalisti 
v priebehu jedného 
dňa vypátrali mladíka, 
ktorý lúpežne prepadol 
herňu v Bánovciach nad 
Bebravou.

V sobotu 9. decembra podvečer 
vošiel do herne na Trenčian-
skej ulici muž, ktorý si šálom 
zahaľoval tvár a na rukách 
mal rukavice. Pohyboval sa 
v blízkosti hracieho automatu, 
po chvíli však prišiel ku kru-
piérke a žiadal vyplatiť výhru. 
Keď mu išla vydať 400 eur, 
mladý muž z mikiny vytiahol 
plynovú pištoľ a chcel, aby mu 
dala všetky peniaze. „Mladá 
zamestnankyňa mu v obave 
o svoj život a zdravie vydala 
všetky peniaze. Následne ju 
požiadal, aby mu vydala mobil, 
zavrel ju na WC a povedal, 
aby nevolala políciu. Po tomto 
z herne odišiel,“ opísala prepad 
hovorkyňa KR PZ Trenčín Elena 
Antalová. Podozrivého však 

bánovskí kriminalisti veľmi 
rýchlo zadržali. Ako sme sa 
od Antalovej dozvedeli, ide 
o 25-ročného Petra z okre-
su Bánovce nad Bebravou 
(na foto). Po predchádzajúcom 
súhlase prokurátora ho policajti 
zadržali a našli u neho aj zbraň, 
ktorú pri lúpeži použil. 
Okrem toho má Peter na rováši 

ešte ďalší trestný čin. „Poli-
cajná vyšetrovateľka Odboru 
kriminálnej polície z Trenčína 
ho obvinila zo zločinu krádeže 
a prečinu neoprávnené vyro-
benie a používanie platobného 
prostriedku, elektronických 
peňazí alebo inej platobnej 
karty,“ uviedla Antalová. Peter 
sa mal ešte v novembri vlámať 

do kancelárie firmy v Trenčíne, 
kde pracoval. Po tom, čo vytrhol 
dvere na skrini, odcudzil príruč-
nú kovovú pokladničku. V tej sa 
nachádzala finančná hotovosť, 
71 ks stravných lístkov, parko-
vacie karty na letisko Schwechat 
v hodnote 315 eur a tri platobné 
karty, na ktorých boli aj PIN- 
kódy. Peter mal po krádeži uro-
biť z týchto platobných kariet 
niekoľko výberov. „Majiteľovi 
firmy so sídlom na Kubrickej 
ulici v Trenčíne krádežou 
a výberom peňazí z platobných 
kariet spôsobil celkovú škodu 
10.335 eur,“ dodala Antalová. 
Motívom konania mladého 
muža sú podľa všetkého dlhy, 
ktoré si narobil tým, že je 
niekoľko mesiacov závislý na 
hracích automatoch. O jeho 
závislosti nik z blízkych nevedel 
a peniazmi z lúpeže v Bánov-
ciach nad Bebravou a krádeže 
chcel pokryť svoje dlhy. 
 
 (vs, KR PZ Trenčín), 
 foto: KR PZ Trenčín

Nehoda si vyžiadala život
Nedeľný večer 10. decembra po-
značila nehoda so smrteľnými ná-
sledkami. Krátko pred 17. hodinou 
došlo na križovatke štátnej cesty 
I/64 a cesty druhej triedy v smere 
na Veľké Uherce k nehode medzi 
osobným autom a chodcom. 

Ako redakciu informovalo KR PZ v Tren-
číne, štyridsaťročnému vodičovi jazdia-
cemu v smere na Oslany vošiel zľava do 
jazdnej dráhy 56-ročný chodec. „Chodec 
prechádzal cez cestu mimo obce na 
mieste bez osvetlenia a reflexných 
prvkov. Následne došlo k zrážke 
v jazdnom pruhu vozidla. Chodec 
utrpel zranenia, ktorým na mieste 
podľahol. Alkohol u vodiča nebol 
zistený. Dopravná nehoda je zatiaľ 
v štádiu vyšetrovania,“ povedal redakcii 
Pavol Kudlička, hovorca KR PZ v Trenčíne. 
Na mieste zrážky zasahovali ambulancie 
rýchlej zdravotnej pomoci (RZP) Partizánske 
a rýchlej lekárskej pomoci (RLP) Nováky. 
Ako prvá na miesto nehody dorazila posádka 
RZP Partizánske, v dojazde do 2 minút. „Na 
Krajské operačné stredisko bol nahlásený 
zrazený chodec, nevedelo sa či dýcha. Pri 
príchode na miesto posádka spozorova-
la dve osobné autá (jedno, ktoré zrazilo 
chodca a druhé, ktoré zastalo pred ležiacim 
chodcom, predpokladáme, ako ochrana, 
pred ďalšou možnou zrážkou). Na mieste 
nehody sa vtedy nenachádzali žiadne iné 
zložky,“ uviedla hovorkyňa Falck Jana 
Galera Matúšová. Podľa informácií, ktoré re-
dakcia má, išlo o občana z obce Veľké Uher-
ce, známeho tým, že rád chodieval pešo. 
Nosieval so sebou menšiu baterku, ktorou si 
vraj svietil aj v posledných minútach života. 
Žiaľ, nepomohla mu, keďže prechádzal na 
frekventovanom úseku, mimo priechodu pre 

chodcov, ktorý je niekoľko desiatok metrov 
vzdialený od križovatky. 
Podľa nami dostupných informácií vodič 
udával rýchlosť jazdy okolo 80 km/h. Ako sa 
píše v správe záchrannej zdravotnej služby: 
„Na vozidle bolo vidieť škodu predného 
ľavého svetla a rozbité čelné sklo, viac 
na strane vodiča. Pri príchode na miesto 
nehody chodec ležal na zemi, na chrbte, mal 
otvorené oči, ale nereagoval, nedýchal a už 
pri príchode záchranári pozorovali veľké 
devastačné poranenia hlavy, nezlučiteľné 
so životom.“ Aj preto posádka nemohla začať 
s oživovaním. 
Starostlivosť záchranných zložiek smerovala 
tiež k vodičovi osobného auta, ktorý celú si-
tuáciu podľa ich správy ťažšie znášal: „Bolo 
mu na vracanie, plakal. Čakal na 
políciu v sanitnom vozidle RZP Par-
tizánske, kde sa ho snažili upokojiť. 
Ošetrenie odmietal, s tým, že údajne 

nie je potrebné.“ Tragédiou tohto prípadu 
je aj fakt, že v osobnom aute, ktoré zrazilo 
chodca, sa okrem vodiča vzadu nachádzala 
aj jeho manželka s maloletým dieťaťom. 
Títo ošetrenie nevyžadovali a príbuzní ich 
odviezli z miesta nehody. 
Policajti z Partizánskeho vo zvýšenej 
miere vykonávajú preventívne akcie ako aj 
kontroly zamerané na zníženie nehodovosti 
chodcov. Ani najúčinnejšia kontrola však 
nezabráni nešťastným náhodám alebo tomu, 
že samotní účastníci cestnej premávky občas 
podceňujú možné riziká. Ak sa k tomu pri-
počíta nie najvhodnejšie osvetlený či riešený 
cestný úsek, tragédia je hneď na svete. Daná 
križovatka síce nepatrí k rizikovým, ale svoju 
daň si napriek tomu vyžiadala... Témou zvy-
šovania dopravnej bezpečnosti sa v redakcii 
zaoberáme, aby sme vám mohli priniesť 
ďalšie potrebné informácie. 
 (dl)

Zvýšila sa objasnenosť 
trestných činov
Správu, ktorá rekapituluje stav a vývoj kriminality na 
území mesta Partizánske za posledné obdobie, pred-
niesol na decembrovom zasadnutí MsZ riaditeľ Obvod-
ného oddelenia OR PZ v Partizánskom Peter Hurtiš. 

Podľa jeho informácií bolo za jedenásť mesiacov na území Okres-
ného riaditeľstva PZ v Partizánskom 472 trestných činov, čo je 
o 24 viac ako vlani. „Objasnených trestných činov sme mali 307, 
čo je o 16 viac ako v minulom roku, pričom objasnenosť celkovej 
kriminality bola na úrovni 65,04 %, teda o deväť stotín vyššia ako 
v roku 2016,“ uviedol Hurtiš. Pozitívom v objasňovaní kriminality 
je, že sa podarilo zastaviť nápad násilnej trestnej činnosti a zvýšiť 
objasnenosť majetkovej kriminality. „Občanov sa najviac do-
týkajú krádeže vlámaním, ktorých bolo 20. Z nich bola 
polovica objasnená, čo je v rámci Slovenskej republiky 
viac ako nadpriemer. Pri krádeži motorových vozidiel 
sa nám z piatich odcudzených vozidiel podarilo štyri 
vrátiť majiteľom. V tomto ukazovateli sme najlepší 
v rámci Slovenska,“ informoval mestských poslancov riaditeľ 
obvodného oddelenia. Oproti predchádzajúcim obdobiam sa poda-
rilo tiež eliminovať lúpežné prepadnutia, keďže v tomto roku bolo 
len jedno, ktoré príslušníci policajného zboru aj objasnili. Nárast 
však zaznamenali v ekonomickej trestnej činnosti. 
„V mesiaci november bolo päť trestných činov, pri ktorých bolo 
stíhaných šesť osôb podieľajúcich sa na drogovej trestnej činnosti. 
Iba v jednom prípade išlo o držanie drogy pre osobnú potre-
bu, v ostatných o drogovú trestnú činnosť súvisiacu s výrobou 
a predajom omamných látok. Štyri prípady sa týkali fentanylo-
vých náplastí,“ dodal Peter Hurtiš s tým, že Partizánske ako prvé 
upozornilo na zneužívanie týchto náplastí na drogovú trestnú 
činnosť, na základe čoho Kriminalistický a expertízny ústav PZ 
začal kvantifikovať túto drogu. Čo sa týka nápadu trestnej činnosti, 
OR PZ v Partizánskom je vzhľadom na počet príslušníkov najviac 
zaťaženým okresným riaditeľstvom v kraji. Pokles v tomto roku 
nastal aj v priestupkoch, najmä proti občianskemu spolunažívaniu, 
ale aj pri drobných krádežiach.
V poslednom období trápi policajtov najmä bezpečnosť 
a plynulosť cestnej premávky, pretože neustále pribúda 
veľký počet dopravných nehôd nemotorových účastní-
kov, hlavne chodcov. „Apelujem na nemotorových účastníkov 
cestnej premávky, aby dodržiavali predpisy, aby za zníženej vi-
diteľnosti používali reflexné prvky, prechádzali cez priechody pre 
chodcov a aby boli obozretní, lebo sú najzraniteľnejší,“ zdôraznil 
riaditeľ obvodného oddelenia. (sč)

Chcem si predplatiť  noviny  TEMPO
ROČNÉ predplatné  20 € 

POLROČNÉ predplatné  10 € 

INÉ predplatné      € 

* predplatitelia s adresou mimo okresov PE, BN a TO platia k predplatnému poštovné podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty
** informácie o možnostiach platby za predplatné buď priamo v redakcii alebo na tel. čísle 038/749 42 61

Len 0,40 €

za jeden výtlačok!
Meno a priezvisko: 

Adresa: 

Vyplnený lístok prineste, prosíme, do redakcie

Vzdialenosť 20 metrov a bez reflexných pások: Človeka v reflexnej bunde vidieť vý-
borne, ženu v bielom oblečení tiež. Žena v čiernom sa v tme úplne stratila, vidieť len 
svetlé topánky Zdroj ilustračnej fotky: pluska.sk

Zámer prenajať nebytové priestory
Obec VEĽKÝ KLÍŽ v súlade s § 9a ods.2 zákona SNR 
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
zverejňuje svoj zámer prenajať nebytové priestory: 

Identifikácia majetku: miestnosť o výmere 20 m2  
v Kultúrnom dome Klížske Hradište č.1, parc. č. 229/43.

Bližšie informácie:  
  Obec Veľký Klíž, obecný úrad, Klíž č. 156, 958 45 Veľký Klíž 
  internetová stránka obce: www.velky-kliz.sk 
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JEDNOU VETOU o odpadoch
Vzhľadom na blížiace sa vianočné sviatky je odvoz komunálneho odpadu zo 110 litrových zberných 
nádob naplánovaný v mestskej časti Šimonovany na nedeľu 24. decembra a 31. decembra. 

Zberný dvor je pre občanov mesta Partizánske počas vianočných sviatkov zatvorený. 
K dispozícii vám bude v pracovných dňoch od 27. do 29. decembra a tiež v sobotu 
30. decembra. Od 2. januára nabieha na štandardný pracovný režim, do jeho areálu 
sa však nedostanete počas sviatkov 1. a 6. januára.

Okres Partizánske s 370 kg patrí k okresom s najvyšším objemom komunálneho odpadu na obyva-
teľa v rámci Trenčianskeho kraja. Hovorí o tom štatistika za rok 2016. Nelichotivo dopadol okres 
aj v separovaní odpadu – z celého kraja sa umiestnil na chvoste, keď v minulom roku vyseparovali 
jeho obyvatelia najmenej, len 8,2 % zo vzniknutého komunálneho odpadu v okrese. 

Nie je bezdomovec  
ako bezdomovec

Práve v tomto predvianoč-
nom období sme sa vybrali do 
Zariadenia sociálnych služieb 
Oáza v Partizánskom, ktoré je 
známe ako útulok pre bezdo-
movcov. Pravdou je, že hoci pri 
našom povolaní nemôžeme byť 
„fajnoví“, pretože sa stretávame 
s rôznymi ľuďmi a situáciami, 
náš výlet sa nezaobišiel bez 
počiatočných obáv. Doposiaľ 
sme totiž poznali len tie typy 
bezdomovcov, ku ktorým 
neodmysliteľne patrí fľaška 
čuča, vulgárny prejav a zápach 
v okolí niekoľkých metrov. 
Dnes už môžeme s čistým 
svedomím povedať, že v útulku 
takých nenájdete. 
Po stlačení zvončeka nám dvere 
otvára príjemná elegantná 
dáma, z ktorej vyžaruje ob-
rovská ľudskosť a láska. Ako 
sa dozvedáme, už dlhé roky 
je riaditeľkou útulku a berie 
to ako svoje poslanie. „Nie je 
to jednoduchá práca. Keď 
to máte v sebe, že chcete ľu-
ďom pomáhať, tak sa snažíte, 
či sú takí alebo onakí, dobrí 
alebo zlí,“ prezradila nám ve-
dúca zariadenia Eva Piterková. 
Podľa jej slov je útulok počas 
celého roka vyťažený naplno, 
teda je obsadených všetkých 20 
miest, ktoré ponúka. Vypočuli 
sme si rôzne príbehy, ktoré 
nás chytili za srdce a nikto 
z obyvateľov nešetril slo-
vami chvály a vďaky. Kým 
niektorí strechu nad hla-
vou stratili po uzatvorení 
výškovej na námestí, iných 
do útulku dohnalo prepus-
tenie z výkonu trestu či 
nezhody v rodine. „Zomrela 
mi mama, brat sa rozhodol 
predať byt a ja som skončil na 
ulici. Je mi tu dobre, ale chýba 
mi súkromie. Už niekoľko 
rokov mám podanú žiadosť 
o mestský byt a stále som 
sa nedočkal,“ vyznal sa nám 

jeden z obyvateľov zariadenia. 
Keďže je invalidný dôchodca 
a privyrába si len brigáda-
mi, prenájom súkromnému 
majiteľovi by platiť nezvládol. 
Dobrota mu však srší z očí 
a keď ho stretnete na ulici, nik-
dy neuhádnete, že reč je práve 
o ňom. Medzi bezdomov-
cami sa však nájdu aj takí, 
ktorí o ubytovanie v útulku 
nemajú záujem. „Niektorí 
chcú zostať slobodní a mať 
voľný prístup k alkoholu. 
Práve ten alkohol je ich 
najväčšia brzda,“ uviedla 
vedúca zariadenia s tým, že ak 
chcú byť ubytovaní, nesmú byť 

pod vplyvom alkoholu a návy-
kových látok. Ďalšou podmien-
kou je uzatvorenie zmluvy 
s mestom, na základe ktorej 
môžu bezdomovci zariadenie 
obývať, za čo platia prvého pol 
roka nájom 1 euro na noc a po 
uplynutí tejto doby sa zvyšuje 
na 2 eurá. Záujem o nocľah 
rapídne stúpa najmä v zimnom 
období. „Keďže máme plný 
stav, poskytujeme ľuďom 
také provizórne riešenie, 
že môžu prespať na chod-
be pri radiátoroch, aby 
vonku nepomrzli,“ hovorí 

Eva Piterková s tým, že 
v najtuhších mrazoch im 
na chodbe prespávalo aj 
16 ľudí. 
Kým väčšina z nás sa na Via-
noce teší, tí, čo prišli o svoje 
domovy a rodiny, ich znášajú 
o čosi ťažšie. Aj preto sa im 
ich zamestnanci útulku snažia 
spríjemniť najviac, ako je to 
možné. Pripravia bohatú štedrú 
večeru, posedia si, porozpráva-
jú sa a nechýbajú ani darčeky. 
Minuloročné Vianoce boli 
pre vedúcu útulku jednými 
z najsilnejších. „Pán, ktorý 
sedel pri stole, sa nám roz-
plakal a povedal, že takéto 

krásne Vianoce nezažil ani 
doma,“ povedala s úprimným 
dojatím v hlase. Keďže Eva 
Piterková po dlhých rokoch 
odpracovaných v tomto zaria-
dení odchádza do dôchodku, 
zaujímalo nás, aké najkrajšie 
či najhoršie zážitky si so sebou 
odnáša. „Nedá sa spomínať na 
zlé zážitky. Každý, kto sa sem 
dovnútra dostal, sa snažil pre-
ukázať vďačnosť. Za tie roky 
boli len dvaja-traja jedinci, 
ktorí dali viac zabrať, ale aj 
tým sme sa snažili pomôcť,“ 
uzatvorila.    (vs), foto: MTP

Hoci naše predsudky hovoria, že bezdomovci 
sú špinaví, smradľaví a vulgárni, svoje izby 
v útulku v Partizánskom udržiavajú čisté  
a upratané

Schválili rozpočet na rok 2018
Na svojom poslednom tohtoročnom 
zasadnutí schválilo Mestské zastu-
piteľstvo v Partizánskom rozpočet 
mesta na roky 2018 – 2020.
Rozpočet na rok 2018 je záväzný, jeho ukazova-
tele na roky 2019 a 2020 sú orientačné. V budú-
coročnom rozpočte sa počíta s navýšením 
hlavného príjmu mesta, ktorými sú podie-
lové dane. Vývoj výnosu dane z príjmov 
určený pre mestá a obce je v roku 2017 
vyrovnaný a na rok 2018 sa ráta s približ-
ne 7,2 % nárastom. Návrh rozpočtu mesta 
Partizánske pre rok 2018 je prebytkový. Prebytok 
v bežnom rozpočte a finančných operáciách kryje 
schodok v kapitálovom rozpočte. 
„Rozpočet mesta Partizánske je opäť rozvojový, 
to znamená, že sa snažíme investovať do rozvoja 
deviatich mestských častí. Z hľadiska investícií 
očakávam, že aj rok 2018 bude v znamení pri-
bližne 50 investičných aktivít. V snahe zabezpečiť 
celkový chod mesta bude potrebné zobrať úver, 
ktorý by mal byť vo výške 1 111 000 eur,“ oboz-
námil primátor Jozef Božik. „Uvidíme, nakoľko 
bude táto výška aktuálna, pretože aj v minu-
lom roku sa nakoniec úver nebral preto, lebo 
prebytok finančného hospodárenia a finančných 
operácií umožňoval, aby sa mesto rozvíjalo 
aj bez úveru,“ uviedol primátor. Z rezervného 
fondu bude mesto v roku 2018 čerpať prostriedky 
vo výške takmer 900-tisíc eur. „Opäť chceme 
investovať aj do oblasti školstva, ktorej venujeme 
zvýšenú pozornosť. Mesto ide aj do ďalšieho roz-
voja mäkkých aktivít, vstupujeme do roka, ktorý 

je pre Partizánske veľmi významný, pretože si 
pripomíname 80. výročie jeho založenia. Viazať 
peniaze budeme aj na medzinárodnú spoluprá-
cu. Mesto navršuje objem peňazí aj pre Fond 
podpory tematického vzdelávania, ktorý sa zvýši 
z 1200 na 1500 eur pre každú školu, vrátane cir-
kevnej základnej školy a stredných škôl,“ infor-
moval. V budúcom roku chce mesto pokračovať aj 
v hodnotení predzáhradiek. „Na túto projektovú 
aktivitu je viazaných 1500 eur s tým, že chceme 
podporiť päť najkrajších komunitných záhrad. 
Na jednu predzáhradku je možné použiť dotáciu 
vo výške 300 eur. Hodnotenie tých najkrajších 
bude realizovať komisia pre životné prostredie,“ 
priblížil Jozef Božik. Finančné prostriedky sa 
navršujú aj v oblasti zelene, kde sa pripravuje ne-
formálny projekt Zelené mesto. „Boli sme lídrom 
v rámci SR, pokiaľ ide o zhodnocovanie biolo-
gicky rozložiteľného odpadu tým, že dávame za-
darmo kompostery do jednotlivých domácností 
v rámci individuálnej bytovej výstavby,“ doplnil 
primátor. Podľa jeho slov sa mesto chce venovať 
aj výsadbe nových stromov. Tie nebudú vysádzané 
len na miestach, kde boli vypílené, ale aj v iných 
lokalitách. Koncept výsadby by mal byť prezento-
vaný v priebehu mesiaca január. „Za dôležitú 
považujem aj predprípravu na rok 2019, 
kde pripravujeme model spoplatnenia 
státia motorových vozidiel, tak aby sme 
dynamizovali statickú dopravu v rámci 
mesta. Budúci rok chceme vybudovať 
odstavnú plochu pri areáli bývalých ZDA, 
kde by malo byť odstavné parkovisko pre 
viac ako 140 vozidiel,“ zdôraznil.   (sč)

Kým väčšina ľudí si v predvianočnom období láme hlavu s nákupom darčekov či 
farebnou kombináciou ozdôb na stromček, ľudia bez domova by tieto „problémy“ 
bežných smrteľníkov riešili s radosťou.

Vy a my 
Jeden z najväčších internetových prehliadačov pravidelne 
zverejňuje výrazy a otázky, ktoré ľudia v danom roku zadáva-
jú do vyhľadávacieho okienka. Redakcia Tempo sa inšpiro-
vala týmto príkladom a zhrnula najčastejšie otázky, aké nám 
občania a návštevníci kladú, keď vstúpia do redakcie na Feb-
ruárovej ulici 152. Ponúkame vám aj odpovede, aby ste sa už 
nemuseli pýtať, aj keď my vám radi odpovieme na čokoľvek...

Kataster tu nie je? 
Nie, kataster sídli v budove, kde je aj Úrad práce na Námestí 
SNP. Vchod ten bližší od výškovej. 

Odkedy nie ste vo výškovej?
Od leta 2015, čiže vyše dvoch rokov.

Magduška tu už nerobí? 
Nie, Magduška Babčanová si užíva dôchodok.

Môžem si dať u vás inzerát za zosnulého?
Áno, ale to nie je inzercia, ale tzv. Spomienka, prípadne tzv. 
Poďakovanie, ak ide o vďaku za vyjadrenie sústrasti pri ne-
dávnom pohrebe.

Kde by sme mohli zohnať magnetky mesta Partizánske?
Skúste v niektorom obchodíku so suvenírmi, ale budúci rok 2018, 

ktorý bude jubilejným 80. výročím založenia vzniku 
mesta, pre vás pripravujeme darčekové predmety, 
takže sa môžete zastaviť aj u nás v redakcii.

Je tu šéfredaktorka?
Áno, ale väčšinu času trávi na mestskom úrade alebo u účtovníč-
ky.  (-r-)

Topoľčany

COOP Jednota
spotrebné družstvo,

ďakuje
všetkým svojim členom a zákazníkom
za prejavenú priazeň v roku 2017.
Zároveň všetkým prajeme príjemné

a pokojné vianočné sviatky,
v roku 2018 veľa

spokojnosti, zdravia a šťastia.

(171017)
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Mikuláš  
na nich nezabudol
V okrese Partizánske je veľa rodín, ktoré žijú vo veľmi zlých sociálnych 
podmienkach a často majú existenčné problémy. Rodičia nepremýš-
ľajú o tom, či svojim deťom kúpia už tretí mobil alebo ďalší tablet, ale 
či vôbec budú mať na jedlo, ošatenie a na zabezpečenie základných 
potrieb. Na hračky, knižky či ceruzky na kreslenie rodičia mnohokrát 
nemôžu ani pomyslieť. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Parti-
zánske preto každoročne pripravuje pre deti rodín, ktoré sa nachá-
dzajú v nepriaznivej životnej situácii, balíčky, ktorých obsah poteší 
každé dieťa. Bez sponzorov, ktorí prispeli finančnými prostriedkami 
a umožnili tak obdarovať tieto deti, by si to však ani ÚPSVaR nemohol 
dovoliť. Sponzormi sú miestni podnikatelia, ale aj samotní zamestnan-
ci úradu, ako aj ľudia zo sociálneho odboru, ktorí sa priamo podieľali 
na príprave tohto podujatia. „Veríme, že takýmto spôsobom aspoň 
niekoľkým rodinám spríjemníme tento predvianočný čas. Zároveň 
chcem v mene Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Partizánskom 
zaželať všetkým krásne a požehnané sviatky a do nového roka veľa 
pozitívnej energie, ktorá nám prinesie viac pevného zdravia, viac síl 
a šťastia v každodennom živote,“ zapriala na záver riaditeľka úradu 
práce Gabriela Ďurinová. Foto: vs
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Deti a vianočné sviatky
Via- Vianoce, sviatky radosti a pokoja, súdržnosti a lásky. Určite má každý 

z nás, dospelých, v živej pamäti obraz Vianoc z detských čias. Množstvo 
snehu sa nám zdalo nekonečné, prázdniny príliš krátke a zo všetkých tých 

zákuskov, koláčov a iných pochutín nám rástli gule za ušami. Niežeby sme sa 
netešili na darčeky. Tie tiež boli akýmsi symbolom Vianoc. S odstupom času si 

však viac ako na ne spomíname na zážitky a pocit, ktorý nás počas sviatkov napĺ-
ňal. Zisťovali sme, čo pre našich školákov znamenajú Vianoce, ako trávia sviatky a aké 

sú ich novoročné priania. Ich odpovede nás naozaj príjemne prekvapili. 

Lucia Rešetková 
Vianoce sú čarovný čas, kedy sme 

všetci spolu, chodíme na návšte-
vy, obdarúvame sa a robíme si 
radosť. Štedrá večera sa u nás 
začína tým, že si dávame med 
na čelo. Pred hlavným chodom 
nemôžu chýbať oblátky a po 

večeri vždy pozeráme vianočné 
rozprávky. Počas sviatkov mi 

záleží najviac na tom, aby sme boli 
celá rodina spolu. 

Eva Kopálová
Vianoce sú zázračné. Najradšej 
na nich mám, že sme s rodinou 
všetci spolu a rozdávame si 
darčeky. Vianočný deň u nás 
prebieha tak, že mamine po-
máham variť, piecť medovníčky 
a ozdobovať stromček. Na večeru 
máme oplátky aj cesnak, hádžeme 
po dome orechy, jedávame hríbovú 
polievku a šalát s kaprom. Na Vianoce 
mám meniny, tak mi pri stromčeku rovno aj zavinšu-
jú, rodina chodí doobeda. Do nového roka by som si priala, aby 
som bola stále s rodinou, aby som ju nikdy nestratila.

Alan Ďuriš
Pre mňa Vianoce nie sú o dar-

čekoch. Skôr ma teší, že sa môže 
stretnúť celá rodina, byť spolu 
a môžeme spolu prežiť nádherné 
sviatky. Narodil sa mi brat, tak 
nás bude o jedného viac. Mys-

lím, že to bude v pohode a zasa 
trošku iné. Mávame živý vianočný 

stromček, ktorý nám krásne prevo-
nia celú izbu, tak ho doobeda zdobíme. 

Potom pozeráme filmy, aby nám to do večere rýchlejšie ubeh-
lo. Pomáham variť večeru, ale teraz budem asi skôr pomáhať 
s bratom. Do nového roka by som si prial, aby sme hlavne boli 
všetci zdraví.

Andrej Krajčo
Vianoce sú pre mňa veľká radosť, 
lebo sa stretávame so všetkými 
blízkymi. Mám rád aj keď dosta-
nem nejaké pekné darčeky. Via-
noce trávime doma a vždy k nám 
príde aj teta so synom, s mojím 

bratrancom. Keď sa navečeriame, 
rodičia nás pošlú do izby, aby mo-

hol prísť Ježiško a dať nám darčeky. 
Počas sviatkov pomáham s pečením, bavia 

ma hlavne perníčky. Do nového roka by som určite 
chcel, aby sa mi zlepšili známky. 

Alexandra Tóthová
Na Vianociach mám najradšej, 
že sú všetci doma, trávia spolu 
čas a sú na seba dobrí. Doobeda 
zdobíme stromček a mamine 
pomáham aj s pečením perní-
kov. Po večeri, keď sa najeme, 
tak ideme do izby a potom si už 
v obývačke rozbaľujeme darčeky. 
Do nového roka by som chcela len 
to, aby boli všetci zdraví a šťastní. 

Martin Bezák
Vianoce sú pre mňa čas, kedy sa 

narodí Ježiš Kristus. Oslavujeme 
to, chodievame každú nedeľu do 
kostola, tak ideme na omšu aj na 
Vianoce. Teším sa aj na darčeky. 
Cez vianočné prázdniny je doma 
aj ocino, tak sa spolu hráme. Na 

štedrý deň pozeráme rozprávky, 
ideme do kostola a keď sa vrátime, 

navečeriame sa. Potom Ježiško 
donesie darčeky a keď ich rozbalíme, 

ideme ešte k babke. Do nového roka by som 
si prial, aby bol ocino viacej doma a menej cestoval. 

Libor Benca
Na Vianociach ma najviac teší, 
že sú prázdniny a nemusíme ísť 
do školy. Som rád, že sme vtedy 
všetci doma a môžem byť s 
rodičmi, lebo inak ocino chodí 
domov až o piatej, o šiestej. Kým 
chystáme vianočnú večeru, tak 
Ježiško donesie pod stromček 
darčeky. Keď sa najeme, ideme ich 
rozbaliť a keď sú tam nejaké hry alebo 
oblečenie, tak s ocinom skúšame. Do nového roka 
by som si želal, aby sme boli zdraví, šťastní a aby mi šiel lepšie 

hokej.

Patrik Prídavok
Najradšej mám, že sme doma 
s rodinou a že sa stretneme 
všetci blízki. Keď sa ráno 
zobudíme, tak mamina už varí 
a pečie. My zatiaľ ideme zdobiť 

stromček a celý deň pozeráme 
rozprávky. Po večeri a rozbaľo-

vaní darčekov chodíme k babke. 
V novom roku by som chcel len to, 

aby sme boli všetci zdraví a šťastní, lebo to je také 
najdôležitejšie. 

Natália Špirková
My Vianoce trávime na východe 
u mojej babky a tam aj dostáva-
me darčeky. Chceme byť celá ro-
dina spolu, preto tam chodíme. 
Aj preto mám rada Vianoce, lebo 

sa takto stretneme. Keď vsta-
neme, 

babka varí 
vianočné 

jedlá, ktorých je tam viacej 
ako u nás. Na štedrý deň 
sa jedávajú makové koláče 
a šošovicová polievka. V no-
vom roku by som nechcela 
nič viac, len to, aby sme 
všetci boli zdraví.  
 (vs)

Umelecké drevorezby boli jeho neskonalou vášňou. Reč je 
o rodákovi z Bošian, ľudovom majstrovi Jozefovi Halmovi. Pri 

príležitosti jeho nedožitého jubilea – 75 rokov sa rodina umelca 
rozhodla pripraviť výstavu jeho diel. Vytvoril stovky betlehe-
mov rôznych veľkostí, ktoré dodnes spríjemňujú a umocňujú 
vianočnú atmosféru v kostoloch okolitých dedín i v rodinách, 

ktorým umelec daroval svoje dielo. Jeden z betlehemov putoval 
až do Katedrály sv. Michaela v Bruseli na svetovú výstavu, kde 

sa prezentovalo 34 krajín. Slovensko zastupoval práve Jozef 
Halmo a jeho betlehem. Ukážku tvorby zosnulého autora si 

môžete pozrieť v Dome kultúry v Bošanoch v dňoch 
 19., 20. a 21. decembra od 9. do 16. hodiny.

POZVÁNKA NA VERNISÁŽ

DOTYKY
S DREVOM
autorská výstava drevorezieb

JOZEF HALMO
19. december 2017 o 16.00 h

Dom kultúry Bošany
otvorená denne od 9.00 h do 16.00 h 

výstava potrvá do 21.12.2017
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Oznam pre občanov
Občania, ktorí užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, 
ale cudziu, ktorú mali vyčlenenú cez pozemkový a lesný odbor 
Okresného úradu s príslušným rozhodnutím, a chcú túto pôdu 
aj naďalej užívať, by mali v lehote do 28. februára 2018 
podať žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného Okres-
ného úradu o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok. 
Pracovníci odboru upresnia, aké doklady je potrebné doložiť 
podľa zákona č. 504/2003 Z. z. Nepodaním žiadosti do daného 
termínu užívanie náhradného pozemku zaniká.
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počasie

Myšlienka na tento týždeň
„Vianoce nie sú niečo, čo trvá večne... Je to kus 
domova, čo nosí každý vo svojom srdci.  
 (net)

Program klubu
MESTSKÉ 3D KINO PARTIZÁNSKE

 18. a 20. decembra – pondelok a streda o 18.30 h 
– STAR WARS: POSLEDNÍ JEDIOVIA

 21. až 23., 27. a 30. decembra – štvrtok až sobota, 
streda a sobota o 16.00 h – FERDINAND
 21. až 23. a 27. decembra – štvrtok až sobota a stre-
da o 18.30 h – JUMANJI: VITAJTE V DŽUNGLI
 28. až 30. decembra – štvrtok až sobota o 18.30 h 
– ŠPINDL
 29. decembra – piatok o 16.00 h – STRATENÝ 
V DŽUNGLI
 Viac info na www.kinope.sk

INFINITY DANCE CLUB PARTIZÁNSKE
 22. decembra – piatok – MILAN LIESKOVSKÝ 
GRAND NIGHT
 23. decembra – sobota – CHRISTMAS INFINITY 
DANCEMANIA
 26. decembra – utorok – ŠTEFANSKÁ OLDIES PÁRTY 
 Viac info na www.infinityclub.sk

Blahoželáme
Členovia Klubu ABŠ v Partizánskom sa so sr-
dečným prianím obracajú k svojej členke Anne 
Chuťkovej, ktorá 18. decembra oslavuje okrúhle 

90. narodeniny. V rovnaký deň svoj sviatok slávi aj 
Mária Švecová, ktorá sa dožila krásnych 85 rokov. 
Pavlovi Hazuchovi patrí blahoželanie k okrúhlej 
70-ke, živió mu zaznie 19. decembra. Ku gratuláciám 
sa pripája aj redakcia Tempo a oslávencom želá ešte 
mnoho rokov prežitých v kruhu najbližších. 

Meniny oslávia – Judita, Dagmara, Bohdan, 
Adela, Nadežda, Naďa, Adam, Eva, Štefan, 
Filomén, Filoména, Ivana, Ivona, Milada, 
Jonatán, Dávid, Silvester, Alexandra, Karina, 
Karin, Daniela, Radmila, Drahoslav, Andrea, 
Artúr, Antónia, Bohuslava, Atila, Severín, 
Alexej, Alex, Alexia, Dáša, Dalimil, Malvína, 
Ernest, Ernestína, Erna, Rastislav, Rastisla-
va, Radovan, Radovana a Dobroslav.

AKO nám bude
Minuloročný Štedrý večer príjemne prekvapil a priniesol 
večerné sneženie aj s tenkou snehovou pokrývkou. A aké budú 
Vianoce tento rok? Je to lotéria, aspoň zatiaľ. December je 
tento rok mimoriadne premenlivý, a preto sa situácia môže 
zmeniť zo dňa na deň. Isté je zatiaľ to, že od pondelka budeme 
v chladnom severnom prúdení pod vplyvom mohutnej tlakovej 
výše. Bude sucho s rannými mrazmi a cez deň s teplotami 
okolo nuly, prípadne slabo nad ňou. V piatok dôjde pravde-
podobne k prechodnému otepleniu. V sobotu 23. decembra 
sa črtá prechod frontu so zrážkami. Ich skupenstvo je otázne. 
Spočiatku to bude asi skôr dážď, ktorý by sa mohol neskôr 
meniť na sneženie. V nedeľu na Štedrý deň by sme mohli mať 
už studený vzduch, takže uvidíme, či zažijeme zimné prekvape-
nie aj tento rok.

Denné teploty:  -1/3 °C, neskôr nakrátko 4/6 °C
Nočné teploty:  -4/-8 °C, v piatok a sobotu prechodne 2/-1 °C

TOP meteo-správy
O tom, že počasie vie pripraviť prudké a nečakané zvraty, sme sa 
už neraz presvedčili. Kým na začiatku decembra k nám zavítala 
zima so snežením a na niektorých miestach aj s rekordnými 
mrazmi, na začiatku minulého týždňa už bolo všetko inak. Po 
prednej strane nízkeho tlaku nad západnou Európou k nám 
začal prúdiť veľmi teplý vzduch od juhozápadu. Prúdenie bolo 
mimoriadne silné a sprevádzali ho prudké nárazy južného vetra. 
Najmä vďaka vetru sa teplota od nedeľného večera až do utorko-
vého rána iba zvyšovala. Oteplenie vrcholilo 12. decembra okolo 
piatej hodiny rannej, kedy teplota dosiahla v Partizánskom 
neuveriteľných 14,9 °C! Bola to rekordne teplá decembrová noc 
za posledných 28 rokov. Naposledy sme takúto teplú decem-
brovú noc v Partizánskom zažili 19. decembra 1989 pri teplote 
okolo 15 °C. Na juhu Slovenska bolo 12. decembra ešte teplejšie. 
Gabčíkovo nameralo skoro ráno až 16 °C! V Maďarsku súčasne 
namerali 19 °C, v Bulharsku 20 °C a v Srbsku až 21,1 °C! V prie-
behu dvoch dní sa oteplilo lokálne až o 20 stupňov. 
V Partizánskom to bolo z -4 °C na spomínaných takmer 
15 °C, v Poprade dokonca z -14,8 °C na 8 °C. 

 Miloš Úradníček, amatérsky meteorológ

Vianoce so ZUŠkou
Už niekoľko desaťročí v prvej polovici decembra pripravuje Základná umelecká škola v Partizánskom koncert, 
v ktorom svoje umenie predvádzajú všetky vekové kategórie hudobníkov, spevákov, tanečníkov a hercov nav-
števujúcich našu zušku. Aj tento rok sa mladí umelci predstavili v programe plnom zimných a vianočných piesní, 
scénok a choreografií. 

Spoločenská sála Domu kultúry sa začala 
v prvý decembrový štvrtok zapĺňať pred 
šiestou hodinou. Rodičia, starí rodičia, 
ale i Partizánčania fandiaci našim 
nadaným ratolestiam obsadili nielen 
všetky stoličky v sále, ale postávali aj 
pod oknami, okolo mixážneho pultu 
a podaktorým sa ušlo miesto iba von-
ku na chodbe. Taký obrovský býva 
v posledných rokoch záujem o tento 
koncert.
Po srdečnom privítaní konferencierkou 
Zuzanou Sládečkovou si mohli prítomní 
ako prvé číslo vychutnať tanec na známu 
pieseň Franka Sinatru New York. Príprav-
kári v sprievode klavíra zaspievali obe-
censtvu My sme malí muzikanti a Nesiem 
vám novinu. Deti z literárno-dramatického 
odboru sa pochválili hudobno-pohybovou 
hrou Kocúr Waldemar. Po klarineto-
vom triu so skladbou od Ikova Kopáčika 
nasledovalo tanečné vystúpenie s názvom 
Morský kráľ. Gitarové trio zahralo pieseň 
We Wish You a Merry Christmas, aby nás 
správne naladilo na zmes kolied. Nasledo-
val tanec z baletu Luskáčik, dramatizácie 
Škriatok z krajiny Vianočkovo a Vianočné 
šašoviny, zaujalo nás klavírne duo, flauta, 
tanec a znovu gitarové trio a znovu tanec. 
Zbor umeleckej školy zaspieval tri vianočné 
koledy, spolu so školským orchestrom 
ešte pridali preslávenú pieseň z filmu 
Tri oriešky pre Popolušku a na záver 

hudobníci ukončili svoj takmer dvojhodi-
nový program piesňou Somewhere in My 
Memory.
Dvadsiatim číslam, ktoré si školáci 
spolu so svojimi učiteľmi pripravili, 
tlieskalo vyše 430 divákov. Okrem 
vystúpení na javisku sa návštevníci 
mohli potešiť aj maľbami a drobný-

mi keramickými výrobkami žiakov 
výtvarného odboru. Popri roztomilých 
vianočných predmetoch a ozdobách bol 
na predaj aj kalendár vydaný k 70. výročiu 
vzniku Základnej umeleckej školy v Parti-
zánskom, ktoré si pripomenieme v septem-
bri budúceho roku.
 M. Agliová, foto: archív ZUŠ

Beniakove Chynorany s bohatým programom
V dňoch 1. – 3. decembra sa v Chynora-
noch otvoril už 24. ročník Slovenského 
festivalu poézie Beniakove Chynorany, 
a to nielen pre 28 súťažiacich v troch 
kategóriách, ale pre všetkých milovníkov 
poézie európskych autorov.

Programom k vyhlásenému roku J. M. Hur-
bana privítali prvých návštevníkov festivalu 
členovia miestneho odboru Matice slo-
venskej. Súčasťou večera bola aj vernisáž, 
na ktorej sa svojimi umeleckými fotogra-
fiami predstavil ich autor Karol Kobella. 
Aj sobotňajší deň bol naplnený bohatým 
programom. Samotná súťažná časť 
prebiehala v priestoroch Slovanského 
múzea A. S. Puškina v Brodzanoch. 
Pre účastníkov festivalu bola po skon-
čení všetkých prednesov pripravená 
krátka prehliadka kaštieľa. V podve-
černých hodinách si už všetci vychutnávali 
atmosféru Adventného jarmoku v obci Chy-
norany a v Pamätnej izbe Valentína Beniaka 
sa predstavili krátkym recitálom herec Ján 
Šimonovič a hudobne ho obohatila aj pes-
ničkárka Eva Golovková. Spoločenský večer 
spestrili divadelnou inscenáciou i hrou na 
akordeón miestni ochotnícki herci.
V nedeľu bola v rímsko-katolíckom kostole 
Nanebovzatia Panny Márie v Chynoranoch 
odslúžená svätá omša za účasti návštevní-
kov festivalu, po ktorej nasledoval odborný 
hodnotiaci festival. Členovia medzinárodnej 
poroty ponúkli recitátorom odborné znalos-
ti i cenné rady a zhodnotili celkovú úroveň 

prednesov. Po neľahkej úlohe rozhodli, 
že v I. kategórii najzaujímavejší prednes 
predstavila Dominika Nguyen z Košíc in-
terpretáciou básne Orfeus Euridika Hermes 
od R. M. Rilkeho. V II. kategórii si cenu za 
1. miesto odniesol Adam Dragun, taktiež 
z Košíc, s prednesom básne Petra Grego-
ra - Chandra. V III. kategórii si víťazstvo 
zaslúžila Viktória Revayová zo Spišskej 
Novej Vsi so spracovanou skladbou básne 
Evy Luka – Hriech. 
Aj v tomto ročníku sa však odovzdáva-
li špeciálne ocenenia. Marián Gajdoš 
z Chynorian (na foto vľavo) si odniesol 
cenu starostky obce za prednes básne 
Valentína Beniaka, cena riaditeľa súťaže 

za objavnú dramaturgiu a invenčnú výpo-
veď patrila opäť Adamovi Dragunovi z Ko-
šíc a cenu Andreja Zábredského za najlepší 
prednes slovenskej klasiky si do Svätého 
Jura odniesla Mária Miklošková.
Slovenský festival poézie Beniakove Chy-
norany sa dlhé roky mohol konať nielen 
vďaka výraznej finančnej pomoci viacerých 
kultúrnych a spoločenských inštitúcií, ale aj 
vďaka obetavým a zapáleným ľuďom, ktorí 
veria, že festival plní nezastupiteľné miesto 
v spoločnosti, uchováva kultúrne dedičstvo 
a vychováva i vzdeláva mladú generáciu. 
Všetci organizátori sa už teraz tešia na jubi-
lejný XXV. ročník!  
 Text a foto: Denisa Harineková

Výnimočné  
zberateľské kúsky
Silu ľudskej tvorivosti a predstavivosti mohli obdivovať návštevníci 
výstavy betlehemov v Partizánskom. Z rôznych kútov sveta sa do mesta 
dostali mimoriadne zberateľské kúsky ako výsledok pätnásťročnej 
záľuby a nadšenia ich obdivovateľa. „Keďže obdobie Vianoc mám 
veľmi rád, betlehemy my prirástli k srdcu, nevyhodím ani 
jeden. Dokonca aj teraz na vernisáži som dostal jeden úplne 
maličký... a takto zbierka narastá,“ povedal na vernisáži výstavy 
betlehemov Jozef Krasula z Partizánskeho (na foto s primátorom Joze-
fom Božikom a Hanou Vankovou z Mestskej umeleckej agentúry). Či 
už to boli plstené, papierové, z páleného cesta alebo vyrezávané, každý 
si mohol oči popásť na 60 umeleckých podobách stvárnenia vianočného 
symbolu – betlehema. K tomu pripravený program akoby už vyčaril 
Vianoce. Výstava potrvá do piatka 22. decembra. (dl), foto: MTP
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Mikulášske Bojnice pre deti
Deti z Materskej školy na Makarenkovej ulici 
v Partizánskom sa začiatkom decembra vybrali 

do Bojníc, ktoré sú pred Vianocami oveľa krajšie ako kedykoľvek 
inokedy. Rozprávkový zámok sa vtedy rozžiari sviatočnou atmo-
sférou. Deti tam 6. decembra čakal dobrácky Mikuláš s roztopaš-
ným čertom a vrtošivým anjelom. V zámockých komnatách mali 
škôlkari čo obdivovať. V každej bol vianočný stromček a prestretý 
štedrovečerný stôl. Prehliadka vyvrcholila v Zlatej sále, kde malých 
návštevníkov čakal Mikuláš s pomocníkmi, ktorí balíčkami plnými 
sladkostí potešili maškrtné jazýčky detí. Na tieto okamihy sa vždy 
tešia a nebolo tomu inak ani teraz. Na čas strávený v romantickom 
zámku budú ešte dlho spomínať. M. Straková

Šikovné ruky seniorky
Už od pradávnych čias náš život formujú príbehy ľudí, ktorí svojou 
prácou pretvárajú realitu na svoj obraz. V tomto predvianočnom 
čase má plné ruky práce talentovaná 78-ročná seniorka Marta 
Gašparíková, členka výboru MO Matice slovenskej v Partizánskom, 
ktorej šikovné ruky stvárňujú rôzne estetické výrobky. Dominujú 
však krásne zdobené medovníčky, torty, zákusky a rôzne výrob-
ky pletené z papierových ruličiek. O svoj kumšt sa rada podelí. 
Už veľa rokov chodí do základných škôl, družín a klubov, kde 
učí zdobiť medovníčky, dekorovať a podobne. Aj jej pričinením 
v mnohých domácnostiach vianočný stôl budú skrášľovať zdobené 
medovníčky a iné dekorácie.  Text: M. Dominová,  
 foto: archív M. Gašparíkovej

NAPÍSALI NÁMMeniny majú na Štedrý deň
Takmer každému dňu v roku prináleží v kalendári aspoň jedno meno. A nielen narodeniny, ale aj meniny bývajú 
významným sviatkom, kedy sa oslávenec dostáva do centra pozornosti. Ako je to však v prípade, keď sa vaše 
meniny zároveň spájajú s oslavou najkrajších sviatkov v roku? Je výsada mať meniny na Štedrý deň alebo to má 
aj svoje nevýhody? Odpovede sme dostali od nositeľov mena Adam a Eva z Partizánskeho.  

Nosia meno prvého človeka
Podľa starozákonnej knihy Genesis je Adam prvý človek, ktorého 
Boh stvoril v raji. Pôvod krstného mena Adam pochádza z hebrej-
činy a v preklade znamená „človek z hliny“.
Na Slovensku patrí medzi populárne mená. Jeho nositelia majú 
vraj majú sklon k introvertnosti, sú skúmaví, ťažko sa prispôsobu-
jú okolnostiam a nie sú veľmi ovplyvniteľní. Priateľov si vyberajú 
uvážene. Adamovia sú k podriadeným v práci tvrdí, bývajú z nich 
schopní lekári, ale priťahuje ich aj podnikanie.

Meniny na Štedrý deň oslavuje 
florbalista FBK Harvard 

Partizánske Adam Staňo 
(na foto vľavo). „Povedal 
by som, že je to pre mňa 
výhoda, pretože každý 
vie, kedy mám meniny 
a veľa ľudí nezabudne, aj 
keď sa nepozerajú do ka-
lendára,“ prezradil Adam. 

„Keď som bol mladší, moji 
rovesníci boli zvyknutí dos-

távať darčeky aj na meniny, 
keďže ich nemali na Viano-

ce. Mne ten darček väčšinou ne-
jako splynul s tým vianočným, ale čo sa 

týka gratulácií, necítil som sa ukrátený, pretože kopu rovesníkov 
si spomenulo, že mám meniny iba kvôli tomu, že bol Štedrý deň,“ 
dodal s tým, že meninové dary nachádzal väčšinou pod vianoč-
ným stromčekom. „Spomínam si aj na niektoré roky, kedy som 
ich predsa len dostal zvlášť. Pokiaľ som dostal darčeky separát-
ne, tak na meniny krátko poobede, aby nijako nezasahovali do 
tých vianočných. Keď som dostal jeden „veľký“ darček, tak až pod 
stromček a k meninám len gratulácie,“ podotkol. „Blahoželaní do-
stávam na Štedrý deň mnoho, často aj viac ako na narodeniny,“ 
uzatvára Adam Staňo. 

K meninovým oslávencom 
patrí aj hokejista HK 
Iskra Partizánske 
Adam Sapár. Na to, že 
má sviatok na Štedrý 
deň, si zvykol a nepova-
žuje to za nič nezvyčaj-
né. „Beriem to tak, ako 
keby som mal meniny 
hociktorý iný deň v roku. 
Doobeda mi zablahoželá 
rodina a tiež mi dajú aj 
darčeky. Večer už ako všetci 
ostatní oslavujeme Vianoce a pod 
stromčekom si nájdem rovnaké množs-
tvo darčekov, ako keby som meniny nemal,“ priznáva aktívny 
športovec. V detstve túto skutočnosť vnímal rovnako pozitívne 
a to, že má o jeden sviatočný deň v roku menej, nepociťoval. Neza-
búdajú však vo vianočnom strese a zhone na jeho meniny blízki? 
„Dobrí kamaráti, priateľka a rodina si na mňa vždy spomenú, aj 
keď sú práve Vianoce,“ odpovedal Adam.

Od Adama k Eve
Meno Eva pochádza z hebrejčiny a znamená „tá, ktorá dáva život“. 
Bola to prvá žena, ktorú stvoril Boh z Adamovho rebra. Nositeľky 

tohto mena oslovujeme väčšinou Evka, Evička. Ich dominantnými 
vlastnosťami sú vôľa, mravnosť a aktívnosť. Evy sú aj veľmi emo-
tívne a túžia ochraňovať svojich blízkych. Majú hlboký zmysel pre 
priateľstvo, ale svojich priateľov si dôkladne vyberajú. Patria me-
dzi dobré a vytrvalé študentky. Evy priťahujú povolania, v ktorých 
treba odovzdávať veľa zo seba. Za najkrajšie zo všetkého považujú 
poslanie matky a sú rodené gazdinky. Evičky bývajú tiež zvyčajne 
veľmi vitálne a majú pevné zdravie. 

Spolu s Adamom má meniny 24. decembra Eva Nahálková, pred-
sedníčka MO Matice slovenskej v Partizánskom. „Ako dieťa 
ešte v rodičovskom dome som si to ani neuvedomovala, pretože 
všetko bolo pekne vyzdobené, atmosféra slávnostná a spolu so sú-

rodencami sme sa nevedeli dočkať ve-
čera a vianočnej nádielky, takže 

meniny sa ani nespomenuli,“ 
priblížila. „Až pri štedrove-

černom stole mi zablaho-
želali, ale darčeky boli 
iba pod stromčekom,“ 
doplnila Eva s tým, že 
osobitné meninové darče-
ky nedostávala. „Postup-

ne, ako som dospievala, 
tak mi to dochádzalo, že 

som ukrátená a uvedomili 
si to aj rodičia a tak mi na 

Štedrý deň na obed povinšovali 
aj s malou pozornosťou,“ dozve-

dáme sa od Evy Nahálkovej. „Keď som sa 
vydala a mala rodinu, dodržiavalo sa, že dopoludnia je Adama a po 
dvanástej hodine je Evy. A odvtedy to platí dodnes, že k meninám 
mi všetci domáci a najbližší potrasú rukou, poprajú okrem iného 
hlavne to zdravie, ktoré je v mojom veku už dôležité, pridajú kytičku 
a drobné pozornosti. Takže tá Eva je predsa len ochudobnená a má 
na svoju oslavu mena iba pol dňa. Ale ja sa rada s tým Adamom 
podelím,“ dodala na záver. 

Gratulácie k sviatku dostáva aj riaditeľka ZŠ vo Veľkých Bie-
liciach Eva Gvotová. „Väčšina ľudí si spája 24. december práve 
s vianočnými sviatkami. To, že v ten deň máme meniny Evy, ale aj 
Adamovia, si uvedomujú najmä najbližší príbuzní, či blízki priate-
lia,“ skonštatovala. „V našej rodine 
sme mali zvyk už od môjho det-
stva oslavovať Evu tesne po 
obede. Štedrý deň sa u nás 
v dopoludňajších hodi-
nách niesol v znamení 
príprav na Vianoce. Ho-
vorili sme, že predpo-
ludním je Adama a toho 
sme v rodine nemali,“ 
spomína si riaditeľka. 
„V popoludňajších hodi-
nách sa stretla najbližšia 
rodina a zablahoželali nám 
Evám – mne aj mojej mamičke. 
Blahoželanie bolo rovnaké, ako 
by to bol ktorýkoľvek iný deň v roku, teda 
srdečné, s kvetmi a darčekmi. Pohostenie 
pre gratulantov bolo v rámci vianočných tradícií. S priateľmi sme 
meniny oslavovali medzi sviatkami, s kolegami pred Vianocami,“ 
prezradila Eva. (sč), foto: archív respondentov 

Tri vianočné vločky
V prenesenom význame slova by sme mohli takto nazvať tri pred-
vianočné koncerty, ktoré odzneli vo Veľkých Uherciach.
Veľké Uherce sú už dobre známe tým, že celoročne pripravujú 
veľké množstvo kultúrno-spoločenských akcií. Kalendár podujatí 
konaných v Dome kultúry je plne obsadený takmer každú sobotu či 
nedeľu. Keď do množstva akcií prirátame tie, čo sa konajú mimo, 
ich počet neuveriteľne vzrastie. Všetky uskutočnené podujatia sú 
zadokumentované v kronike i na webovej stránke. Je predvianoč-
né obdobie a práve v ňom sa tri koncerty – symbolické vianočné 
vločky, spustili na zem. 
Prvou vločkou bolo vystúpenie detí SZUŠ Ars Akademy združených 
v hudobnom, výtvarnom a dramatickom odbore. Vystúpenie detí 
milo prekvapilo početné publikum a pridanou hodnotou bola aj 
výstavba výtvarných prác v Dome kultúry.
Druhá vločka zažiarila v nedeľu na koncerte detí MŠ a ZŠ pod ná-
zvom „Kultúrne Vianoce“. Stráviť druhú adventnú nedeľu s deťmi 
stálo za to, lebo verne vystihli atmosféru Vianoc. 
Tretia a posledná vločka bola od detí ZUŠ hudobného odboru 
v obci, teda od detí hrajúcich na klávesové a dychové hudobné 
nástroje. Nebolo daromné cvičenie detí, lebo efekt bol vynikajúci. 
Za tie pomyselné vianočné vločky patrí vďaka účinkujúcim, or-
ganizátorom, pedagógom i publiku, ktoré sa týchto výnimočných 
podujatí zúčastnilo a svojou účasťou sa dostalo do pravej vianočnej 
atmosféry. Text: Elena Foltánová
 Foto: archív obce Veľké Uherce

Oslávila 101. narodeniny
Najstaršia občianka Veľ-
kých Bielic Gizka Dvončová 
(na foto tretia sprava) sa 
7. decembra dožila 101 rokov. 
Mnohí ju poznajú z programu 
Modrá ruža, ktorý pripravoval 
spevácky súbor Nádej s MsO 
JDS v Partizánskom. Dlho re-
zonovala v ušiach poslucháčov 
jej Stella Mária, s ktorou ako 
96-ročná zvíťazila v jednom 
z ročníkov tejto speváckej sú-
ťaže seniorov. K narodeninám 
jej prišli zablahoželať speváčky 
z Nádeje, s ktorými si zaspie-
vala a zaspomínala na mladé 
časy. Do novej storočnice jej 
všetci želáme hojnosť Božieho 
požehnania a pevné zdravie. 
 Text a foto: Nádejáčky

Aforizmy
Najlepším darčekom 
k Vianociam sú pe-
niaze. Každému pa-
suje tá istá veľkosť.

Kde sa tí ľudia 
skrývajú, keď nie 

sú Vianoce?

Vianoce v našej 
rodine sa podobajú 
na veľkovýkrmňu 

ošípaných.

Bodaj by Vianoce 
boli čím skôr. 

Nevydržím byť tak 
dlho dobrý.

Vraj život bude 
existovať aj po Via-

nociach.
 - wqr
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Hoci sú vianočné sviatky obdobím 
radosti a pokoja, aj s nimi sa spája 
pár špecifických udalostí, ktoré 
nás môžu doviesť až pred dvere 
pohotovosti. Aby ste si s nimi vedeli 
účinne poradiť, prinášame vám pár 
užitočných rád. 

Rybacia kosť v krku
Ak vám v krku uviazne kosť z ryby, nie je to nič 
príjemné. Pokiaľ sa nenachádza v dýchacích 
cestách, záchranári odporúčajú zjesť tuhšiu 
stravu ako napríklad chlieb či varený zemiak. 
Tento pokrm kostičku obalí. V prípade, že je 
kosť uviaznutá v dýchacích cestách, je potrebné 
navštíviť ORL. Panike však prepadať nemusíte, 
kosť v krku naozaj nepatrí k život ohrozujúcim 
stavom. 

Podráždený žalúdok
Vo vianočnom období sa s obľubou napchávame, 
hádžeme do seba jedno jedlo cez druhé a náš 
žalúdok dostáva zabrať, aby ho všetko dokázal 
spracovať. K častým príznakom patrí napínanie 
na zvracanie, bolesť brucha a samotné zvracanie. 
Ak ich u seba spozorujete, mali by ste nasadiť 
diétu zloženú zo staršieho pečiva a čaju. Keď 
príznaky odznejú, skúste sa ešte aspoň pár dní 
vyvarovať dráždivých jedál, alkoholu a sýtených 
nápojov. 

Žlčníkový záchvat
Nepríjemná bolesť a pichanie pod pravým 
rebrovým oblúkom sú hlavnými príznakmi 
žlčníkového záchvatu. Mastné a korenené 
jedlá sú preň veľkou záťažou, a tak je najlepšia 
prevencia, teda striedme stravovanie aj počas 
sviatkov hojnosti. Pri problémoch so žlčníkom 
pomôže prísna diéta a lieky proti bolesti, pri 
ťažších formách a pretrvávajúcej bolesti sa 
odporúča bezodkladná návšteva lekára. Nie je 
ničím výnimočným, že takéto prípady sa končia 
na operačnom stole. 

Popálenina od pyrotechniky
Od Vianoc je len krôčik k oslavám príchodu 
Nového roka, ktorých súčasťou je aj 
pyrotechnika. Pri jej nesprávnom a neuváženom 
použití dochádza často k popáleninám rôzneho 
stupňa. Pri tých ľahších, ktoré sa prejavia len 
sčervenaním, opuchom či pľuzgierikmi stačí 
popáleninu chladiť studenou vodou aspoň 
15 minút. To je čas postačujúci na to, aby 
sa ochladili aj hlbšie vrstvy kože. Pri ťažších 
popáleninách, kedy je koža až zuhoľnatená, 
prekryjeme popáleninu sterilným obväzom alebo 
čistou tkaninou a okamžite voláme záchranku. 
Dôležité je nenatierať popáleninu žiadnymi 
masťami, olejmi, krémami ani vaječnými 
bielkami a neprikladať na ňu vatu ani náplasti. 

Opica
Ak sme Silvestra prežili bez popálenín, 
niektorých z nás zrejme čaká ťažké ráno. Stará 
známa „opica“ nám necháva vybuchnúť hlavu, 
robí kotrmelce v žalúdku a v ústach necháva 
púšť. Ak už konzumujeme alkohol, platí nepísaná 
zásada - poznať svoju mieru. Ak sme to celkom 
neodhadli, pomôžeme si zvýšeným množstvom 
nesladených nealkoholických nápojov, najlepšie 
minerálnymi vodami či vývarom. Platí, že 
tekutiny dopĺňame počas, ale aj po ukončení 
požívania alkoholických nápojov. Dôležité je 
dopriať si pokoj a z opice sa poriadne vyspať.

 (vs, FALCK), foto: net

Aby sme si nepokazili 
sviatky

Navždy v našich spomienkach
Vianoce sú časom lásky, blízkosti a spomínania. Hoci sme už dospelé, v spomienkach sa rady vraciame tam, kam 
nás vedie srdce. K rodine, k detstvu i k časom bezstarostných zimných. Počas roka vám prinášame správy z regió-
nu, predstavujeme vám zaujímavých ľudí a zaujímame sa o vaše problémy. Ďalší rok sa však blíži ku koncu a nám napadlo, 
že o nás vlastne veľa neviete. A tak sme sa rozhodli, že vám odkryjeme obdobie Vianoc z našich spomienok.

Ktovie, či je to detským rozumom a vnímaním 
okolitého sveta – ale ako dieťaťu sa mi zdalo všetko 
iné – šípkarské kopce okolo nášho činžiaku boli 
väčšie a aj zima bola akási tuhšia a viac sa belela. 
A to bola tá najlepšia kombinácia pre nás, deti 
mladého, rozrastajúceho sa sídliska. Vtedy stačilo, 
aby zem pokryl jemný poprašok snehu a už sa u nás 
vyťahovali sánky z pivnice. Nič to, že sneh sa ledva 
udržal, my sme boli pripravení. A keď nám ho Pe-
rinbaba dopriala viac, už aj boli šípkarské briežky 
a kopce samé sánky, boby a lopáre. A kto si tie svoje 
nebodaj pokazil, alebo nabehol na kameň, nekúpili 
sa mu nové – schytil igelitovú tašku a hybaj za 
kamošmi, už ho nebolo. Sídliskom sa ozýval veselý 
smiech, lebo nebolo jediného dieťaťa, ktoré by po 
škole zostalo doma. Jedno druhému zazvonilo 
na zvonček, vypýtalo kamaráta od rodičov a už aj 
sme sa brodili v snehu. Doslova. Zima bola pravou 
zimou – vyštípala nám líca, sneh sa nalepil na kom-
binézy a v šušťákových rukaviciach nám čo chvíľa 
stuhli krehké detské rúčky. Premočené zadky a zbe-
lené prsty sme tak podchvíľou lepili k radiátorom 
vo vchodoch činžiakov, len aby sme sa nemuseli ísť 
sušiť domov. A potom zasa von, až do večera, keď 
sme robiac anjelov v nedotknutom snehu chytali 
snehové vločky do úst a v svetle sídliskových lámp 
sledovali, ako tie ostatné dopadajú na zem. 

Raz sme sa takto s mojou o 6 rokov mladšou 

sestrou Saškou vybrali na jeden z tých väčších 
kopcov, kam sme mali inak od rodičov zakázané 
chodiť. Bol veľký, strmý a nie príliš bezpečný, no 
ja som si zaumienila, že tam ideme a moja, vtedy 
štvorročná sestra nasledovala všetky kroky svojho 
staršieho súrodenca. Spustili sme sa teda jeden raz, 
dva aj tri a na štvrtýkrát sme takmer pred koncom 
v plnej rýchlosti nabehli na veľký zasnežený kameň 
– sánky pod nami zapraskali, obe nás nepríjemne 
vyhodilo do vzduchu. Sane skončili bez zranenia, ja 
som sa oprášila od snehu, no Saška zostala ležať na 
zemi. Pri náraze jej vyrazilo dych a oči plné hrôzy 
upierala na mňa lapajúc po kyslíku. Ani neviem ako 
a po dlhej chvíli sa prvýkrát nadýchla. Nebolo mi 
všetko jedno. „Nehovor to, prosím, doma,“ pošep-
kala som jej potichu, dúfajúc, že sa z nepríjemného 
zážitku rýchlo otrasie a zostane to medzi nami. 
V to poobedie sme sa už radšej nešmýkali. Začali 
sme si stavať provizórne iglu a keď sa zrazu roz-
snežilo, upaľovali sme domov. Už by som aj bola 
zabudla na to, čo sa v ten deň prihodilo, keby... Len 
čo mamina otvorila dvere bytu, sestra jej namiesto 
pozdravu suverénne zahlásila: „Mamííí, ona mi vy-
bilá dýýých!“ A bolo po tajomstve. Sestra-nesestra, 
zodpovednosť som niesla ja. Odvtedy sme sa tomu 
kopcu vyhýbali a na väčšie svahy sme radšej brali 
posilu – ocina 

Vianoce v časoch detstva bývali také...iné. Dnes riešime, kedy stihneme veľké vianočné uprato-
vanie, aké vianočné koláčiky pripravíme a aké darčeky nakúpime. Jednoducho, predvianočný zhon 
nás neobchádza, a tak z pozície matiek, otcov, manželiek a manželov chystáme všetko, čo k sviat-
kom patrí. Keď sme boli deti, zaujímalo nás len to, kedy sa začnú prázdniny, či bude dosť snehu 
a čo nám Ježiško tentoraz prinesie. Vianoce u nás doma bývali vždy originálne. Na tie svoje prvé si 
síce nespomínam, ale moji rodičia a babka s dedkom si ich zapamätali do detailov. Mnohokrát som 
si vypočula historku o tom, ako v tom čase trojmesačnú Veronku, prvé dieťa a prvé vnúča v rodine, 
„vyštafírovali“ do krásnych šatôčok, všetci sa sviatočne obliekli, stôl už bol prestretý na štedrú 
večeru, no žalúdočné pochody bábätka správny čas nepoznajú. Celá fľaša sunaru nabrala spiatočný 
chod, a tak chtiac-nechtiac strávili všetci prítomní najbližšie dve hodiny sprchovaním, prezliekaním 
a čistením okolia. Ďalšie Vianoce v živote jedináčika sa niesli v znamení sánkovačiek a keďže môj 
ocino býval hokejista, korčuľovať som vedela skôr ako chodiť. O pár rôčkov neskôr už som nebola 
sama, a tak som ako správna staršia sestra musela súrodencov vyviesť z omylu, že darčeky nosí Je-
žiško. Naši neboli práve nadšení, keď som pri špiónskom maratóne v hľadaní darčekov odhalila ich 
tajnú skrýšu a môj vtedy štvorročný brat sa v tej chvíli stal mojím spojencom. Naša sestra Miška, 
ktorá bola postihnutá a dnes už nie je medzi nami, vždy len nadšene tlieskala ručičkami a smiala 
sa na tom, čo sme my, pre ňu vždy najdokonalejší súrodenci, vyvádzali. V Amerike sa na Veľkú noc 
hľadajú vajíčka, u nás sa stalo tradíciou spoločné pátranie po darčekoch. Rodičia nad nami zala-
movali rukami a ako sme rástli, museli byť čoraz vynaliezavejší. Už nebola prekážkou ani najvyššia 
skrinka, ani tmavá pivnica. Z dnešnej pozície matky si viem predstaviť ich nadšenie, že majú toto 
obdobie za sebou. Veď schovať darčeky je hotové umenie aj bez malých pátračov v pätách. I keď, 
pravdou je, že naša najmladšia šesťročná sestra ešte toto tajomstvo neodhalila, a tak zatiaľ nepátra. 
Ktovie, možno si už čoskoro dajú repete. Vianoce sa skončili, nasledoval Silvester. Ako deti sme 
ho zbožňovali hlavne preto, že nás výnimočne nikto neposielal spať a aj preto, že bol vždy po ruke 
vaječný likér, do ktorého sme si potajomky chodili namáčať ukazováky. Neviem, či za to mohol 

ten likér alebo len detská únava, no oči nám klipkali skôr, ako sa nám z telky prihovorili Noga a Skrúcaný, Marcin a Kraus. Naši nás ale nikdy nenechali 
v štichu a pár minút pred polnocou nás zobudili. Hoci oslavy príchodu Nového roka som už ako puberťáčka odmietala tráviť doma, Vianoce boli pre mňa 
vždy časom, kedy majú byť všetci pokope. Čím viac ľudí okolo, tým viac si ich užívam. Dlhé roky sme mali s kamarátmi tradíciu, že sme sa po večeri stretli, 
pripravili si varené víno, odovzdali si darčeky a potom sme spoločne zamierili na polnočnú. Tento zvyk sme potiahli až do dospelosti, kým sme sa rozpŕchli 
do rôznych kútov sveta a založili si rodiny. V posledných rokoch si už štedrú večeru vychutnávam s manželom a synčekom, no vždy 
po jedle a rozbalení darčekov nasadneme do auta a zamierime k našim. Je to miesto, kde sa opäť stávam dieťaťom a Vianoce sú razom 
Vianocami spred dvoch desiatok rokov.  

Nikdy nezabudnem na Vianoce roku 2012. V tom čase som pracovala 
v jednom z bratislavských nákupných centier. Deň pred Štedrým dňom boli 
otváracie hodiny predĺžené a ja som asi o desiatej hodine večer odchádza-
la z práce. V ruke taška s poslednými nakúpenými vianočnými darčekmi 
a kapustnicou od vedúcej. Pred očami už len vidina toho, ako pobalím kufor 
a ráno hor sa prvým vlakom sviatkovať domov. Prídem na zastávku, ktorá 
je plná ľudí, čakám na električku z centra do Karlovej Vsi, ale tá nechodí. 
Z opačného smeru sa síce jedna rúti k nám, ale sprevádza ju zvláštne iskre-
nie elektrického vedenia. Vtedy mi začalo pomaly dochádzať, že asi nie je 
všetko v poriadku. Niekto z čakajúcich volá na dispečing a my sa dozve-
dáme, že električky už nepremávajú, lebo zamrzlo elektrické vedenie. „Čo 
teraz?“, hovorím si zúfalo v duchu. „Ako sa dostanem odtiaľto do bytu?“ 
Pamätám si na nervózneho pána s vianočným stromčekom pod pazuchou, 
ktorý mi navrhol, aby sme išli taxíkom. No márne, všetky boli vyťažené. 
Asi po pol hodine čakania prišiel autobus, ktorým sa dalo odviezť aspoň 
na začiatok Karlovej Vsi. Keďže jeden autobus slúžiaci ako náhradná linka 
mi ušiel tesne pred nosom a ďalší bol v nedohľadne, nezostávalo mi nič 
iné, len sa pešo vybrať na pätnásť minútovú nočnú „prechádzku“ smerom 
k bytu. Zima, tma, šmýkalo sa. Ale hurá, zvládla som to. „A nech som už čo 
najskôr doma!,“ pomyslela som si. Keď som si líhala do postele v prázdnom 
byte, pretože všetci spolubývajúci už boli dávno s rodinami, netušila som, 
že podobný scenár ma čaká opäť ráno. S napraskaným kufrom stepujem 
skoro ráno za tmy na zastávke, aby som stihla prvý aj posledný vlak, ktorým 
sa môžem dostať z Bratislavy domov. Električka nechodí. Vyzerá to tak, že 
vedenie za noc asi nerozmrzlo. Taxíky sú zase obsadené, na ďalšie už čísla 
nemám. Vybrať sa opäť pešo k autobusovej zastávke? Netušila som však, 

kedy z nej odchádza najbližší spoj a ani, či mám ešte potom šancu stihnúť 
vlak z Hlavnej stanice. A tak volám domov, že neviem ako a kedy prídem 
a so slzami v očiach sa vraciam späť do bytu. Na blízku nikto známy, kto by 
ma odviezol. Už som sa videla, ako na Vianoce budem sama v cudzom byte 
a na Štedrú večeru si dám nanajvýš suchý rožok. Nakoniec všetko dobre 
dopadlo, prišiel pre mňa ocino. Viem, stávajú sa aj horšie veci. Keď sa na to 
pozriem s odstupom času, určite by sa našlo nejaké riešenie. No ten pocit 
samoty a beznádeje v tom okamihu bol skľučujúci. Preto nie je nič viac, ako 
byť s tými, ktorých máte najradšej. Tie chvíle sú nenahraditeľné, a to nielen 
na Vianoce, ale aj počas celého roka.
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Noviny troch generácií8

Lukáš Škvarenina zo Žabokriek nad Nitrou rozšíril rady trojčlen-
nej rodiny – mamičky Lucie, otecka Lukáša a 2-ročného Tomáška. Na 
svet sa Lukáško vypýtal 7. decembra, kedy vážil 3170 g a meral 51 cm.

Lucia Pauková z Veľkých 
Uheriec je prvorodeným dieťat-
kom mamičky Lucie Verešovej 
a otecka Štefana Pauka. Najkraj-
ším „mikulášskym balíčkom“ 
s váhou 3210 g a dĺžkou 51 cm boli 
rodičia obdarovaní 6. decembra.  

Timea Dolná z Hradišťa je 
vytúžené dievčatko rodičov Viery 
a Martina. Na svet prišla 6. de-
cembra ako mikulášsky darček 
pre troch starších bračekov – 
Kristiána, Patrika a Roderika. Pri 
narodení mala Timea pôrodnú 
váhu 3780 g a dĺžku 56 cm. 

Matej Pavlík z Turčianok pri-
šiel na svet ako prvorodené dieťa 
rodičov Niny Kováčovej a Jozefa 
Pavlíka. Malý Matej sa narodil 
8. decembra s pôrodnou váhou 
3300 g a dĺžkou 50 cm. 

Tiborko Púčik z Nitrianskeho 
Rudna urobil svojím narode-
ním 11. decembra veľkú radosť 
rodičom Miriame a Ondrejovi. 
Z jeho príchodu na svet sa teší 
aj Tiborkova 2,5-ročná sestra 
Mia. Pri narodení vážil chlapček 
4030 g a meral 56 cm.

Jakubko Bevelágua z Ra-
dobice po prvý raz zaplakal 
13. decembra. Z prvého synčeka 
narodeného s mierami 3720 g 
a 53 cm majú radosť mamička 
Andrea a otecko Lukáš. 

Sára Kornélia Lukačková 
z Chynorian je malou prin-
cezničkou mamičky Hany a otecka 
Daniela. Sára prišla na svet 12. de-
cembra s váhou 2810 g a dĺžkou 
50 cm. 

Výstava v netradičných priestoroch
Akademickí umelci a zároveň autori 
sochy Radovana Kaufmana Ján 
Ťapák a Stano Trepač sa rozhodli 
vystaviť svoje diela v Základnej ško-
le Radovana Kaufmana v Partizán-
skom. Sochy a obrazy inak vystavo-
vané vo svetoznámych galériách si 
mohli až do 14. decembra zblízka 
obzrieť všetci obyvatelia mesta.  

Slávnostná vernisáž výstavy diel akademic-
kých umelcov Jána Ťapáka a Stana Trepača 
sa uskutočnila vo štvrtok 7. decembra 
v netradičných priestoroch. Vestibul 
Základnej školy Radovana Kaufmana 
v Partizánskom ozdobili obrazy a so-
chy od týchto tvorcov, ktoré preces-
tovali riadny kus sveta. Vystavované 
boli v mestách ako Londýn, Chicago, 
Moskva či Paríž. „Dnes medzi tieto 
významné destinácie môžeme zapísať aj 
mesto Partizánske,“ povedal na slávnostnej 
ceremónii primátor Partizánskeho Jozef 
Božik. Táto neštandardná galéria bola 
prístupná nielen deťom, ktoré ZŠ Rado-
vana Kaufmana navštevujú, ale aj širokej 
verejnosti do 14. decembra.
Pozvanie na slávnostnú vernisáž prijal aj 
predseda Trenčianskeho samosprávneho 
kraja Jaroslav Baška, ktorý bol riaditeľkou 
ZŠ Radovana Kaufmana Janou Somogyio-
vou označený za priateľa školy. „Som veľmi 
rád, že som sa mohol zúčastniť tejto verni-
sáže. Je to významný moment nielen pre 
mesto Partizánske, ale aj pre Základnú 

školu Radovana Kaufmana. Chcem poďa-
kovať za toto obdivuhodné gesto aj obom 
váženým umelcom, pánom Ťapákovi 
a Trepačovi. Výstava symbolizuje okrem 
iného tiež chuť do života, ktorou oplýval 
Radovan Kaufman,“ povedal trenčiansky 
župan. Ako vznikla myšlienka uskutočniť 
v škole takúto výstavu, nám prezradila 
Jana Somogyiová: „Po odhalení sochy 
Radovana Kaufmana sme pocítili 
túžbu hlbšie spoznať ich duše aj die-
la a podarilo sa nám to. Práve v čase 
adventu prišli títo naši priatelia 
so vzácnym darom – darom svojej 
práce.“ Výstava v netypických priestoroch 
dostala názov Pozdrav. „Pozdraviť sa je 
ľudské, pekné a slušné. Pozdrav zname-

ná tiež začiatok komunikácie. Obaja si 
uvedomujeme, že sme dostali do vienka 
dar, s ktorým sa chceme podeliť a teda 
pozdraviť,“ povedal Ján Ťapák na margo 
názvu výstavy. Vystavovať diela v škole bol 
pre oboch umelcov nový zážitok a uzna-
li, že od výstav v galériách sa odlišuje. 
„Niekedy tá emócia na základnej škole je 
silnejšia a väčšia ako v galérii,“ vyjadril sa 
Stanislav Trepáč.
Obaja autori sochy Radovana Kaufmana 
v životnej veľkosti, ktorá sa nachádza 
v areáli školy, uznali, že pokračovanie spo-
lupráce s mestom a školou formou výstavy 
Pozdrav je pre nich veľmi významným 
okamihom. 
 (vs, TSK), foto: MTP

ZDRAVOTNÍCKA POHOTOVOSŤ

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

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

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

Dňa 24. decembra Lekáreň Benu v Kauflande a Lekáreň Schnei-
der v Tescu do 11.00 h, od 11.00 h Lekáreň Orchidea  
na ul. Gen. Svobodu
Dňa 25. decembra Lekáreň Dr. Max na Hrnčírikovej ul.
Dňa 26. decembra Lekáreň Dr. Max na SAD
Dňa 1. januára Lekáreň Veronica na Nádražnej ul.
Dňa 6. januára Lekáreň Kamélia na Nitrianskej ceste

Bánovce nad Bebravou 
- v pracovných dňoch od 15.30 do 18.00 h
- v sobotu, nedeľu a cez sviatky od 8.00 do 18.00 h

Od 18. do 22. decembra Lekáreň Zornica na Textilnej ul.
Dňa 23. decembra Lekáreň Pharmacum v Tescu 
Dňa 24. decembra Lekáreň Valika, SNP 1599/1
Dňa 25. decembra Lekáreň Jana na Farskej ul.
Dňa 26. decembra Lekáreň pri Tatre na Partizánskej ul.
Od 27. do 30. decembra Lekáreň Pharmacum v Tescu
Dňa 31. decembra Lekáreň Schneider v Kauflande
Dňa 1. januára Lekáreň ku Gymnáziu na Radlinského ul.
Od 2. do 5. januára Lekáreň Schneider v Kauflande
Dňa 6. januára Lekáreň Lipa na Sládkovičovej ul.
Od 7. do 12. januára Lekáreň Schneider v Kauflande
Dňa 13. januára Lekáreň Pharmacum v Tescu
Dňa 14. januára Lekáreň Zornica na Textilnej ul.

Pohotovosť lekární

Ďakujeme darcom krvi!
V predvianočnom období sú všetci akísi milší, nápomocnejší 
a ústretovejší. To však neplatí o skupine dobrovoľných darcov 
krvi. Tí totiž pomáhajú počas celého roka a inak tomu nebolo 
ani 12. decembra. Životodarnou tekutinou prispeli Partizán-
čania Jozef Marko, Jaroslav Ergang, Ján Podstavek, 
Branislav Štiak, Vladimír Szombati, Peter Šípoš, Viera 
Jančichová, Lenka Lazarčíková, Peter Ivanka, Sylvia 
Hlavačková, Michaela Baková, Sylvia Sapárová, Ľubo-
mír Krpelan, Ivana Balašková a Roman Daňo. O svoju 
krv sa podelili aj Ondrej Vlha, Marián Mihál, Radoslav 
a Lukáš Mikovci a Silvester Košík z Dolných Vesteníc, 
Peter Pastierik, Jana Duchovičová a Eduard Gelačák 
z Kolačna, Ladislav Gergel, Viliam a Milan Hačkovci 
z Brodzian, Pavol Podolák a Ľuboš Špánik z Veľkých Bielic, 
Michal Mitana a Emil Šajben z Hradišťa, Jozef Siegert 
z Veľkého Klíža, Miroslav Kmeť z Radobice, Marián Kozin-
ka zo Žabokriek nad Nitrou, Katarína Olšová z Chynorian, 
Ľubomír Griač zo Skačian a Maroš Rybanský z Veľkých 
Uheriec. Ďakujeme!

Vitajte medzi nami!

Nemocnica s poliklinikou, n.o.
Partizánske

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

Vianočný koncert ZUŠPrijali malých človiečikov
V Partizánskom sa nezabúda ani na tých najmladších 
občanov. Aj tento rok v stredu 5. decembra uvítal pri-
mátor Jozef Božik novonarodené deti do života.

Narodenie dieťaťa je významnou udalosťou v živote každého člove-
ka. Ako sa mnohí zhodli, rodičovstvo je síce náročné, ale radosti, 
ktoré deti pripravia, prevyšujú starosti. Pozvaní do Mestského 
panoramatického 3D kina v Partizánskom boli rodičia so svojimi 
ratolesťami, ktoré sa narodili v období od začiatku novembra roku 
2016 do konca septembra 2017. Za tento čas pribudlo v Partizán-
skom 174 nových občanov, z toho 85 bolo chlapcov a 89 dievčat. 
Pri tejto príležitosti im primátor zaželal všetko len to najlepšie. 
Síce všetci si ten najväčší darček držali v náručí, z uvítania si 
odnášali i ďalšie v podobe Pamätného listu vianočného stretnutia 
primátora s najmladšími obyvateľmi, anjelika, salóniek a poukáž-
ky na nákup detskej drogérie podľa vlastnej potreby. Prítomných 
potešili i tanečné a spevácke vystúpenia, ktorými malých Partizán-
čanov privítali medzi sebou najmenší žiaci zo Základnej umeleckej 
školy.  Text a foto: sč

Na Druhý sviatok vianočný, v utorok 26. decembra zaplnia 
Kostol Božského Srdca Ježišovho v Partizánskom hudba a spev 
pedagógov a žiakov Základnej umeleckej školy. Vianočný kon-
cert v podaní domácich umelcov obohatí duchovnú hodnotu 
prežitia najkrajších sviatkov v roku. Koncert v kostole sa začína 
o 16. hodine.
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Vianoce s Horcom
Turistický klub Horec pripravil počas vianočných sviatkov pre svo-
jich členov a záujemcov tri lákavé akcie. V stredu 27. decembra 
to bude 18. ročník tradičného Vianočného výstupu na 
Žarnov. Doprava autobusom je naplánovaná na 9.25 hodinu do 
Hornej Vsi-Rudice, alebo si môžete zvoliť individuálnu dopravu. 
Spoločný odchod od točne autobusov bude okolo desiatej hodiny. 
Po túre sú účastníci pozvaní na oslavu 10. výročia založenia KST 
Žarnov do školy na Ľubianke. 
Silvestra môžete spoločne osláviť na Osečnom. Na vrchole 
sa budú podávať horúce nápoje a vianočné pečivo. Minulý rok 
prišlo 102 turistov. Príďte prekonať rekord! Spoločný odchod je od 
dolného pomníka o 9. hodine. 
A napokon, na Troch kráľov navštívite Skalnú bránu a vrch 
Kolianová. Odchod je o 8.30 hodine od dolného pomníka.

VIANOČNÝ VINŠ
Vinšujeme vám všetkým vydarené veselé Vianoce, vrchovato 

všakovakých vecí vyložených vôkol vyzdobených vetvičiek, vkus-
ne vystrojenú večeru, vynikajúco vysmaženú veľrybu vysypanú 

voňavými vňaťami, vyprážaného vola, vychladené vínko, voňavý 
vermút, vanilkové vrkôčiky, venčeky, vianočku vypchatú vysuše-
nými výrastkami viniča. Vymeňte vašu workoholickú výkonnosť 

(vo vedení, výskume, výrobe, vzdelávaní, výchove výmyselní-
kov) vo vianočné vyvaľovanie, vyberte voľno, vezmite vibramy, 
využite vábenie vymrznutých vločiek, vyšľapte Vtáčnik, Vápeč, 

Volovec, vychutnajte vrcholové výhľady. Vy, viac vypasení, 
vyvezte vašu vykŕmenú vazelínu vlekom.

 Výkonný výbor vyznávačov 
 viackilometrových vychádzok

Vitajte  
medzi nami!

Klauni nie sú len pre deti
Určite ste už počuli o občianskom združení Červený nos alebo Clowndoctors. Svojimi scénkami a vystúpeniami pod-
porujú a rozveseľujú deti hospitalizované v nemocniciach. To však nie je ich jediná činnosť. V rámci programu Smiech 
nepozná vek zavítali aj do Domova n.o., v Partizánskom. 

Hlavným zmyslom klauniád určených pre 
tých skôr narodených je priniesť osame-
lým ľuďom v sociálnych zariadeniach 
potešenie a zážitok, ktorý počas všedných 
dní nezažijú. Zdravotní klauni vďaka 
pestrosti svojich charakterov a tém 
povzbudzujú starších k citovým 
prejavom, podnecujú ich k väčšej 
duševnej a fyzickej aktivite, ale for-
mou hry im aj precvičia pamäť. Medzi 
našich domovákov zavítali dve veselé ženy 
– Markéta Dulavová, ktorá hrá Milenku 
Ptáčkovú a Ivana Kivaderová alias Božena 
z Banskej Bystrice. „Za seniormi chodíme 
s nejakým príbehom, s hudbou a pesnič-
kami,“ prezradila Milenka s tým, že aj keď 
sa starší ľudia nie vždy zasmejú, keď 
ich napríklad niečo bolí, môžu s nimi 
stráviť chvíľku, ktorá ich vytrhne 
zo všednosti, môžu si zaspievať či 
zaspomínať na mladosť. A veru, z izby 
do izby, od človeka k človeku, nenašli sme 
jediného, kto by si s nimi notoricky známu 
Tichú noc, svätú noc nezanôtil. Kým niek-
torí sa tešili a smiali, iným sa od nostalgie 
tisli slzy do očí a našli sa aj takí, ktorí sa 
z vďačnosti za návštevu slzám neubránili. 
„Sme radi, že prišli aj k nám do Domova 
n.o., Partizánske, keďže táto myšlienka 

spočíva v potešení našich klientov, aby 
mali radosť zo života. Klienti, ktorí sú 
pripútaní na lôžko, už predsa ten život 
nemajú taký ako bežný zdravý človek, 
takže ide o potešenie ich sŕdc,“ povedala 
asistentka sociálnej práce Silvia Ščasná. 
Napriek tomu, že v domove sa o seniorov 

dobre starajú, lásku a blízkosť rodiny pred-
sa len nahradiť nedokážu. Obzvlášť v tomto 
sviatočnom období by mali príbuzní 
venovať svojim mamám, otcom, babkám, 
dedkom, tetám či ujom viac času a spríjem-
niť im každú chvíľu. 
 (vs), foto: FB Domov No Dss-zps

Novoročná 
čaša vína

Primátor mesta Partizánske,
poslanci MsZ v Partizánskom

a Mestská umelecká agentúra Partizánske

Pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky
a vstupu občanov mesta do nového roka 2018

2. január 2018
o 17.00 h 
spoločenská sála DK

Hudobný hosť:

Akordeonika

Hudobno - zábavné vystúpenie dvojice

Kajzer a Meluš
Primátorský príhovor a prípitok

Silvestrovský ohňostroj
Silvestrovská zábava s DJ Jurom

pešia zóna Nám. SNP

Primátor mesta Partizánske,
Poslanci MsZ v Partizánskom,

a Mestská umelecká agentúra Partizánske

vás pozývajú na

ZOS-ka slávila 30. výročie svojho vzniku
Dožiť sa vysokého veku je 
mimoriadnym darom. Ne-
raz sa však vynorí otázka, 
ako sa o starých rodičov 
či rodinných príslušníkov 
postarať, keď ich opus-
tilo zdravie. Zariadenie 
opatrovateľskej služby 
(ZOS) v Partizánskom, 
ktoré poskytuje takúto 
pomoc, slávilo 1. decem-
bra okrúhliny. 

Na slávnostnom podujatí pri 
príležitosti 30. výročia založenia 
tohto zariadenia si v príhovore 
zaspomínala na ťažké turbulent-
né obdobie jeho vzniku poslan-
kyňa mestského zastupiteľstva 
Mária Hazuchová: „Hovorí sa, 
že tridsať rokov v živote človeka 
je krátke obdobie, ale 30 rokov 
v živote takejto organizácie je 
niečo nádherné. Nie všetky obce 
a mestá sa v rámci prenosu 
kompetencií postavili k tomu, 
aby si zariadenie, ktoré bolo 
na ich teritóriu alebo území, 
prevzali do svojej kompetencie. 

Mesto urobilo jeden ústre-
tový krok a v tom období 
zobralo ZOS-ku pod svoju 
kuratelu a rozvíja a vedie 
ju dodnes.“ 
Na slávnostnom stretnutí nechý-
bal hudobno-tanečný program. 
Očarujúce vystúpenie predviedli 
deti zo súboru Slniečko. V po-
daní Ľudovej hudby Ladislava 
Broďániho sa predstavil nádejný 

mladý cimbalista, ktorého 
vystúpenie mnohých očari-
lo. Veľké uznanie však, 
pochopiteľne, zožali najmä 
zamestnanci Zariadenia 
opatrovateľskej služby 
ocenení za svoju dlhoročnú 
činnosť. Prezradili nám, ako 
zariadenie kedysi fungovalo. 
„Vtedy bolo trojkombinované. 
Prvú časť tvorili osirelé deti, 

ktoré nám boli zverené do pred-
bežnej starostlivosti. Ďalšiu časť 
tvorili matky s deťmi a týrané 
matky, no a do tretice to boli 
muži a ženy,“ povedala Emília 
Gergelová, bývalá riaditeľka 
ZOS. Podľa slov ďalšej ocenenej 
bývalej riaditeľky Gabriely Ďu-
rinovej, ktorá pracovala v ZOS 
päť rokov: „Nebola to jednodu-
chá práca, vyžaduje si celého 
človeka a ja som ju vnímala ako 
svoje poslanie. Dala mi veľa, 
posunula ma ďalej. Mnoho som 
sa učila od kolegýň, opatro-
vateliek, personálu, ale aj od 
starých ľudí.“ 
Inštitúciu v najbližšom roku ča-
kajú viaceré novinky. Ako nám 
prezradila Petra Zubatá, riadi-
teľka zariadenia Domov: „Rok 
2018 sa bude niesť v znamení 
zmien. V danom roku sa začne 
rozsiahla rekonštrukcia, ktorá 
je potrebná preto, aby bola za-
chovaná kvalita poskytovaných 
sociálnych služieb. Neskôr od 
1. januára 2019 sa ZOS pričlení 
pod inštitúciu Domov n.o., 
Partizánske.“  (dl)
 Foto: MTP 

Tri stretnutia
Klub spoločenských organizácií v Par-
tizánskom bol v poslednom období 
svedkom hneď niekoľkých podujatí. 

V predposledný novembrový deň si 
za slávnostne prestreté stoly zasadla 
štyridsiatka jubilantov z MsO JDS. Dožili 
sa krásneho veku a potešili sa nielen 
voňavým kvietkom, ale aj malým blahože-
laniam a srdečnému stisku rúk. Nasledo-
vala pekná básnička z úst Eleny Pecsovej 
a potom sa rozprúdila veselá vrava plná 
spomínania na mladosť a spoločné zážitky. 
Nechýbali ani rezké tóny harmoniky Doda 
Haláka. Druhé stretnutie sa nieslo v rov-
nakom slávnostnom duchu. Prišli naň 
„dvadsiatkarky“ mestskej organizácie. Po 
celý rok pracujú veľmi usilovne a zodpo-
vedne. Tridsaťpäť pridelených obvodov 
v meste a blízkom okolí navštevujú mesiac 
čo mesiac a hádžu do schránok Tretí 
vek, leták s informáciami o podujatiach 
MsO JDS. Neodradí ich ani silné slnko, 
neľútostný dážď a mráz. Tretia akcia sa 

pripravovala niekoľko týždňov, lebo Miku-
lášska zábava je v tomto meste pojem a je 
o ňu veľký záujem. Miestom konania bol 
Dom kultúry. Spoločenské oblečenie dám 
i pánov, sála vyzdobená vďaka Helene 
Miťkovej, o stoly a občerstvenie sa posta-
rali členovia výboru JDS. Stred parketu 
patril tancujúcim a z javiska už na svoj čas 
čakala hudba Jozefa Žišku. Zabávajúcich 
sa v úvode prišiel pozdraviť aj primátor 

mesta Partizánske Jozef Božik. Vyvrcho-
lením bola tradičná tombola, pri ktorej 
každý dúfal, že to bude on, na koho sadne 
šťastie a dočká sa jednej z 25 cien. Odbila 
dvanásta hodina, ale spev a tanec nemali 
konca. Seniori sa radi zabávajú a ani 
budúci rok si určite nenechajú ujsť svoju 
Mikulášsku zábavu. 
 Mária Hubinská 
 Foto: Mária Bratkovičová

Viceprimátor mesta Partizánske Vladimír Karásek odovzdal 
ďakovný list aj bývalej riaditeľke ZOS Emílii Gergelovej (vľavo). 
Na foto s riaditeľkou Domova Petrou Zubatou
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Dosekávanie dátumov úmrtia,
obnova nápisov.

Gravírovanie, Reštaurovanie,
Čistenie starých hrobov

Práce vykonávané na mieste

0904 912 009

Zlato - Striebro - Farba

(1
70

96
6)

PREDÁM tatranský profil

od 2,7€.
zrubový obklad, dlážkovica.

Dovoz nad 15 m2

0948 038 516 (1
70

96
7)

(1
70

96
5)

Inzerujte v TEMPE!

www.novinytempo.sk

Kto Vás poznal, spomenie si, 
kto Vás mal rád, nezabudne, 
žijete stále v srdciach tých, 

ktorí Vás milovali.

Navždy nám zostanú dve smutné 
spomienky na 31. október 2003 
a 25. december 2010, keď odišli 
do večnosti naši milovaní rodičia

Andrej a Margita JARKOVSKÍ
zo Šimonovian.

S láskou spomínajú synovia a dcé-
ra s rodinami. (170762)

Zavrela sa kniha Tvojho života
na 50. strane,

vtedy stíchol dom, dielňa i dvor.
Smutno je nám všetkým,

už nič nie je také,
ako bolo predtým.

Dňa 20. decembra 2017 si pripo-
míname 2. smutné výročie, čo nás 
vo veku 50 rokov navždy opustil

Miloš ORSZÁGH
z Návojoviec.

Ďakujeme všetkým, ktorí neza-
budli a spomínajú s nami.

S láskou a úctou spomína celá 
rodina. (170981) 

Kto v srdci žije, nezomiera...
Dňa 21. decembra 2017 uplynie 
dvadsať smutných rokov, čo nás 
navždy opustil náš otec a starý 
otec 

Anton LAUKO
z Klátovej Novej Vsi. 

S láskou a úctou spomínajú syn 
Anton, dcéra Janka s manželom, 
vnuk Juraj, vnučka Katarína 
a pravnúčatá. (170974)

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

Dňa 20. decembra 2017 uplynie 
siedmy 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.  (170976)

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

na Vás spomínať...

Dňa 21. decembra 2017 uplynú 
štyri smutné roky, čo od nás na-
vždy odišla vo veku 81 rokov naša 
drahá mama, svokra, babička 
a prababička

Štefánia HAJDINOVÁ 
z Partizánskeho.

Dňa 24. decembra 2017 uplynie 
osem rokov, čo nás navždy opustil 
vo veku nedožitých 79 rokov 
náš drahý otec, svokor, dedko 
a pradedko 

Ján HAJDIN 
z Partizánskeho.

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

Ďakujeme všetkým, ktorí im 
venujú tichú spomienku. (170982)

Odišiel si cestou, 
ktorou ide každý sám,
len brána spomienok  

zostala dokorán...
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie

a ten, čo Ťa mal rád, 
nikdy nezabudne.

Dňa 21. decembra 2017 si pripo-
menieme smutné 2. výročie, čo 
nás navždy opustil náš otec, dedko 
a pradedko

Ján ĎURIŠ
z Partizánskeho.

Zároveň si v tomto období 
pripomíname i jeho nedožité 
88. narodeniny.

S láskou a úctou spomínajú a za 
spomienku ďakujú deti Janko, 
Marta, Paľko a Jarko s rodinami.
 (171004)

Úsmev mala na perách,
dobrotu v srdci,

lásku rozdávala...

Dňa 31. decembra 2017 uplynie 
rok, čo nás navždy opustila naša 
drahá mamina, babka, sestra

Marta ČAUDEROVÁ
rod. Poliačiková
z Partizánskeho.

Kto ste ju poznali, venujte jej, 
prosím, tichú spomienku.

Smútiaca rodina (171006)

Hoci si odišiel 
a niet Ťa medzi nami,

v našich srdciach zostaneš 
stále s nami.

Dňa 22. decembra 2017 si pripo-
menieme 5. výročie úmrtia nášho 
drahého otca

Eduarda HUNKU
z Partizánskeho,

ktorý nás opustil vo veku 73 ro-
kov.

Za tichú spomienku ďakujeme 
všetkým, ktorí nezabudli a spomí-
najú s nami.

Manželka Viola s dcérou Máriou, 
syn Edo s Evkou, vnuci Edo a Ma-
rek s Katkou, pravnuci Marko 
a Alexík (170996)

So zármutkom v srdci si dňa 
23. decembra 2017 pripomíname 
5. výročie úmrtia nášho milované-
ho manžela, otca a starého otca

Jozefa RAVASA 
zo Šimonovian.

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

Kto ste ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku.
 (171001)

Dňa 18. decembra 2017 uplynie 
10 rokov, čo nás navždy opustil 
manžel, otec a starý otec 

Anton KASALA 
z Partizánskeho.

Za tichú spomienku ďakuje-
me všetkým, ktorí na Teba 
nezabudli.

S láskou spomíname. (171002)

Je to už pätnásť rokov,
čo nie si medzi nami,

zabudnúť nemôžu rodina, známi.
Na hrobe kytica, kahanec svieti,

spomienka manželky, vnúčat 
a Tvojich detí.

Dňa 6. januára 2018 si pripome-
nieme 15. výročie úmrtia

Ota MARKU
z Veľkých Bielic. 

S láskou spomína rodina. (171005)

Dňa 20. decembra 2017 si pripo-
míname smutné 2. výročie úmrtia   

Miloša ORSZÁGHA 
z Návojoviec. 

Venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.  

Chýbaš nám!

Alicka a Kačenka (171007)

Tak rýchlo si odišiel, 
na rozlúčku nebol čas.

Len spomienky na Teba
zostanú navždy v nás.

Dňa 17. decembra 2017 uplynulo 
smutných 24 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, otec, 
starký a prastarký

Jozef IVANKA
z Veľkých Uheriec.

S láskou spomínajú manželka Má-
ria, deti Eva a Vladimír s rodinami 
a 7 pravnúčat.  (171008) 

So smútkom v srdci si 26. decem-
bra 2017 pripomíname 1. výročie, 
čo nás navždy opustil

Mgr. Ján CHOCHULA
z Partizánskeho.

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

S láskou spomína manželka s ro-
dinou. (170956)

Kto v srdci žije, nezomiera.

Dňa 7. decembra 2017 sme si 
s bolesťou v srdci pripomenuli 
9. výročie úmrtia našej drahej 
a milovanej mamy

Gabriely ŽOVINCOVEJ
 zo Skačian.

S láskou a úctou spomínajú 
manžel, syn a dcéry s rodinami.
 (171000)

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

Dňa 14. decembra 2017 uplynulo 
16 rokov, čo nás navždy opustil 
náš drahý manžel, otec a dedko 

Rudolf MARTIŠKA
z Partizánskeho. 

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

Kto ste ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku.
 (170998)

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

Dňa 21. decembra 2017 si pripo-
menieme piate výročie, čo nás 
navždy vo veku 75 rokov opustila 
naša milovaná mama, starká, 
prastarká a praprastarká

Alžbeta KŇAZOVÁ
rod. Obrcianová

zo Žabokriek nad Nitrou.

S láskou spomínajú synovia 
a dcéry s rodinami. (171003)

VEĽKOOBCHOD
KANCELÁRSKE, 

ŠKOLSKÉ POTREBY
A OBALOVÝ MATERIÁL

Dopravná 2, 955 01 Topoľčany

Tel: 038/5 325 635, 038/5 328 805
Fax: 038/5 328 806
E-mail: kancpapier@kancpapier.sk

Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok
08:00 - 16:00 h

(1
70

98
9)

Už tradične ponúkame predaj 
vianočných rýb od 16. decembra 
2017 v  čase od 9.00 do 16.00 h 
u  Jaroslava Súlovského na Mos-
tovej ulici 207/59 vo Veľkých Bie-
liciach. V ponuke kapry, pstruhy aj 
amury.  (170979)

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

Predám dámsku lyžiarsku súpra-
vu, dámske lyžiarske nohavice, 
dámsku bundu, pánsku lyžiarsku 
súpravu, 2x nohavice + bunda. 
Viac info na tel. 0905 709  612. 
 (170964)

Predám švajčiarske zvonce – 
20 €/kus. Tel. 0940 720 376.
  (170987)

Kúpim ľudové kroje a staré textí-
lie, Tel. 0902 708 047.   (171009)

Vezmem do prenájmu garáž 
v Partizánskom. Tel 0904 543 881. 
 (170999)

Penzión Kardinál, Veľké Uher-
ce, hľadá čašníka - čašníčku. 
Nástup od januára. Info tel. 
č: 0948 487 543. (171011)

tel:0902708047
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Brueckner Slovakia, s.r.o.

Firma Brueckner Slovakia, s.r.o.
so sídlom Topoľčany, člen skupiny 

Brückner Group,

výrobca strojných zariadení na výrobu fólií a spracovanie plastov hľadá

MONTÉRA MECHANIKY ELEKTROMECHANIKA
Náplň práce:

vizuálna kontrola správnosti a úplnosti dielcov/komponen-
tov
montáž dielcov a strojárskych skupín a podskupín podľa 
technických výkresov, technologických postupov a pokynov 
samostatného montéra
priradenie dielcov a komponentov k jednotlivým skupinám 
a podskupinám
evidencia vlastných montážnych hodín na konkrétnom 
projekte

Požiadavky:
ukončené strojárske vzdelanie
(min. SOU s maturitou)
min. 2 roky praxe v odbore 
flexibilita, schopnosť pracovať v tíme

Ponúkame:
perspektívne zamestnanie v medzinárodnej
spoločnosti
možnosť profesionálneho rastu a sebarealizácie
finančné ohodnotenie dohodou

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

Termín nástupu: ihneď

Náplň práce:
elektromontáž častí a súčastí nových strojov
a zariadení
montáž automatizačných prvkov

Požiadavky:
vyučený v odbore elektromechanik slaboprúd
(maturita výhodou)
znalosť čítania výkresovej dokumentácie
vyhláška č. 508/2009
znalosti práce s PC výhodou
znalosť nemeckého, resp. anglického jazyka na
komunikatívnej úrovni výhodou
prax vítaná – inštalácia / montáž strojov

Žiadosti spolu s profesijným životopisom
zasielajte na adresu:

Brueckner Slovakia, s.r.o.,
K Panklu 4873, 95501 Topoľčany,

alebo mailom na brueckner@brueckner.sk

(1
70

99
2)

Otvorené: Po-Pia: 7:30 - 16:30 h • So: 7:30 - 12:00 h

V ZIMNEJ PONUKE PREDAJA 
široký sor� ment jabĺk a ovocných š� av a nektárov, 
sušené ovocie sypané čaje a ostatného sor� mentu

Predaj vianočných stromčekov

Tel.: 038/768 84 15

         0908 977 926

www.bioplant.sk

Jedľa Normandská

od 9. 12. 2017

Pri nákupe vianočného stromčeka 
10% zľava na ostatný sortiment

(170993)
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Ku Škótovi prišiel na návštevu kamarát. Ten sa ospravedlòuje:
- Prepáè, neèakal som �a, mám tu strašnú zimu, lebo som ...
(dokonèenie na 20 písmen)

4 8

7 8 3 1 4

5 6

4

3 1 9

8 3 6

4 7 3 5

1 6 5 7

SUDOKU (stredne ťažké) 

Zopár vianočných
Rozprávajú sa v septembri dvaja študenti medicíny:
Ešte dvakrát sa vyspíme a sú tu Vianoce.

Blondínky dve hodiny hľadajú v lese vianočný stromček a nakoniec 
jedna hovorí druhej:
Kašlime na to, zoberme aj neozdobený.

Jack Rozparovač píše na Nový rok kamarátovi:
Počas Vianoc som mal dovolenku, ale dnes už naplno 
zarezávam.

Chcete podporiť dobrú vec?
Darujte dobrovoľný príspe-
vok novozaloženému nein-
vestičnému fondu v našom 
meste! Mesto Partizánske 
založilo Mestský komunitný 
fond Spolu pre Partizán-
ske, n. f. na podporu:
▪ rozvoja sociálnych služieb, 
▪ zdravia, vzdelávania a športu, 
▪ talentovaných detí a mládeže,
▪ zachovania prírodných a kul-
túrnych hodnôt.

Vaše príspevky budú pou-
žité výlučne na všeobecne 
prospešný účel na podporu 

občanov Partizánskeho alebo 
spoločností a združení so 
sídlom v Partizánskom.

Pomôžme si navzájom!

Mestský komunitný fond 
Spolu pre Partizánske
Nám. SNP 212/4, 958 01 
Partizánske
IBAN: SK90 0200 0000 
0038 5537 5653
BIC: SUBASKBX

email: mkfond@gmail.com
tel: 0917 662 307

Informácia o výške vyzbiera-
ných prostriedkov a o pod-
porených subjektoch bude 
zverejňovaná na 
www.partizanske.sk (1

70
99

4)

mailto:mkfond@gmail.com
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22.12. o 10. h: (I. hokejová liga 8. ročník) HK Iskra Partizánske – Levice.
22.12. o 12.30 h: (I. hokejová liga 7. ročník) HK Iskra Partizánske – Le-
vice.
23.12. od 9. h: kvalifikácia o postup do hlavného turnaja v malom fut-
bale O putovný pohár Slovenského orla a O pohár primátora Bánoviec 
nad Bebravou (Mestská športová hala v Bánovciach n/B.).
23.12. od 18. h: (II. hokejová liga mužov) HK Iskra Partizánske – MHK 
Ružomberok.
26.12. od 9. do 20. h: finálová časť 24. ročník turnaja v malom futbale 
O putovný pohár Slovenského orla a O pohár primátora Bánoviec nad 
Bebravou (Mestská športová hala v Bánovciach n/B.).
26.12. od 16.30 h: exhibičný hokejový zápas výberu Amatérskych 
hokejových líg v Partizánskom proti bývalému družstvu TJ Slovan To-
poľčany, ktoré sa v súťažne sezóne 1989/1990 stalo majstrom Sloven-
ska v kategórii starších žiakov (Zimný štadión v Partizánskom).
27.12. od 9. do 15. h: 19. ročník futbalového turnaja starších žiakov 
– Memoriálu Jóži báčiho-Takáča (Mestská športová hala v Partizán-
skom). Štartujú – A-skupina: Tempo Partizánske /červení/ U15, Tempo 
Partizánske /zelení/ U13, OŠK Chynorany, TJ Nový Život Veľké Uherce, 

B-skupina: Tempo Partizánske /bieli/ U15, Tempo Partizánske /červe-
no-bieli/ U13, OTJ Rybany a TJ AC Žabokreky nad Nitrou.
27.12. od 9. do 17.50 h: 1. hrací deň hokejového turnaja štvrtákov na 
Zimnom štadióne v Partizánskom. Štartujú: Iskra Partizánske, Dukla 
TrenčínRužinov 99 Bratislava, Poprad, Spišská Nová Ves a Dolný Kubín.
28.12. od 9. do 15. h: 2. hrací deň hokejového turnaja štvrtákov na 
Zimnom štadióne v Partizánskom. Štartujú: Iskra Partizánske, Dukla 
TrenčínRužinov 99 Bratislava, Poprad, Spišská Nová Ves a Dolný Kubín.
28.12. od 9. h: finálový turnaj o majstra Slovenska v stolnom tenise  
v kategórií veteráni (Športová hala v Bošanoch).
28.12. od 9.45 h: 21. ročník nohejbalového turnaja trojčlenných 
družstiev bez obmedzenia kategórií (telocvičňa ZŠ Malinovského Par-
tizánske – sídlisko Šípok). Prezentácia družstiev, ktoré majú záujem 
štartovať na turnaji je od 9.30 do 9.45 h.
28.12. od 17.45 h: 6. ročník Memoriálu Ing. Márie Trčovej – turnaj  
v malom basketbale (na šírku ihriska) trojčlenných družstiev všetkých 
vekových kategórií (telocvičňa ZŠ Malinovského v Partizánskom – síd-

lisko Šípok). Prezentácia družstiev, ktoré majú záujem štartovať na tur-
naji, je od 17.30 do 17.45 h.
29.12. od 9. h: 2. ročník florbalového turnaja HARVARD CUP v Mest-
skej športovej hale v Partizánskom.
29.12. od 14. h: 50. ročník Vianočného turnaja v stolnom tenise v te-
locvični ZŠ Veľké Uherce. Časový harmonogram – 13.-14. h prezen-
tácia hráčov Open kategórie, 14.-14.15 h: žrebovanie a štart Open 
kategórie, 18-19. h: prezentácia hráčov kategórií Najlepší Uherčan  
a neregistrované ženy, 19.-19.15 h: žrebovanie a štart kategórií Najlep-
ší Uherčan a neregistrované ženy.
30.12. od 10. h: 14. ročník turnaja v malom futbale hráčov nad 35 ro-
kov (Mestská športová hala v Bánovciach n/B.).
5.1. o 20. h: (II. futsalová liga mužov) FK ORION TIP Bánovce nad 
Bebravou – 1. SFC Malacky (Mestská športová hala).
6.1. o 10. h: (I. hokejová liga 6. ročník) HK Iskra Partizánske – Piešťany.
6.1. o 12.30 h: (I. hokejová liga 5. ročník) HK Iskra Partizánske – Pieš-
ťany.
6.1. od 18. h: (II. hokejová liga mužov) HK Iskra Partizánske – HK 91 
Senica.

KAM ZA ŠPORTOM

MUŽI 
II. LIGA (TN+NR)

 13. KOLO: Nové Zámky B – STK TEVOS Par-
tizánske 7:7, body STK TEVOS: R. Néma 3, J. Ho-
lický 2, Ľ. Popluhár 2. ŠKST Bošany – Vlkas 3:11, 
body ŠKST: M. Michalka 1,5, Jakub Jakubík 1, J. 
Krchník ml. 0,5. Trnovec – STK Veľké Uherce 
10:4, body STK: Jaroslav Gubka 2, M. Kršiak 1, 
Dalibor Kršiak 1. Nové Mesto n/V. – Drietoma 
7:7. Keraming Trenčín – Nová Dubnica 10:4. 
Trenčianska Teplá – TTC Považská Bystrica 
1:13. Bystričany – Zlaté Moravce 14:0.
 14. KOLO: Trnovec – STK TEVOS Partizán-
ske 9:5, body STK TEVOS: J. Holický 2, P. Herel 
2, R. Néma 1. Nové Zámky B – STK Veľké Uher-
ce 11:3, body STK: Ľ. Mikloš 1, Jaroslav Gubka 1, 
Dalibor Kršiak 1. ŠKST Bošany – Zlaté Morav-
ce 7:7, body ŠKST: Š. Jakubík 2,5, Jakub Jakubík 
2,5, M. Michalka 2. Keraming Trenčín – TTC Po-
važská Bystrica 6:8. Trenčianska Teplá – Nová 
Dubnica 6:8. Bystričany – Vlkas 8:6.
1. Bystričany 13  12  1  0  0  153:29 38
2. TTC Pov. Bystrica 13  8  4  1  0  117:65  33
3. Keraming Trenčín 13 10  0 3 0  115:67 33
4. Nové Zámky B 13  8  2 3  0  106:76  31
5. Trnovec 13  7  3  3  0  98:84 30
6. Vlkas 13  8  1  4  0  113:69  30
7. Nové Mesto n/V. 13  5  6  2  0  98:84  29
8. TEVOS Partizánske 13 4  2  7  0  89:93  23
9. Zlaté Moravce 13  4  2  7  0  82:100  23
10. Trenčianska Teplá 13  3  4  6  0  74:108  23
11. Drietoma 13  2  2  9  0  63:119  19
12. STK Veľké Uherce 13  1  3  9  0  61:121  18
13. ŠKST Bošany 13  1  2  10  0  51:131  17
14. Nová Dubnica 13  1  2  10  0  54:128  17

III. LIGA (TN)
 13. KOLO: STK Prievidza – STK TEVOS Parti-
zánske B 8:10, body STK TEVOS: R. Harťanský 2, 
L. Staňák 3, P. Mozola 2, P. Mello 2. Lazany – STK 
Veľké Uherce B 13:5, body STK: M. Gubka 3, M. 
Navrkal 2. Keraming Trenčín B – ŠKST Bošany 
B 11:7, body ŠKST: A. Fekula 2,5, O. Bralušič 2, P. 
Minarovič 1,5, L. Beňačka 1. Sedmerovec – Kar-
patia Prievidza 11:7. Ladce – Stará Turá 10:8. 
Dolné Kočkovce – Nové Mesto n/V. B 3:15.

 14. KOLO: Lazany – STK TEVOS Partizán-
ske B 8:10, body STK TEVOS: R. Harťanský 3,5, 
P. Mello 3,5, P. Mozola 2, L. Staňák 1. STK Prie-
vidza – STK Veľké Uherce B 16:2, body STK: 
M. Gubka 2. Sedmerovec – ŠKST Bošany B 
17:1, bod ŠKST: O. Bralušič 1. Keraming Tren-
čín B – Karpatia Prievidza 12:6. Dolné Koč-
kovce – Stará Turá 3:15. Ladce – Nové Mesto 
n/V. B 4:14.
1. STO Prusy 12  12  0  0  0  162:54  36
2. Nové Mesto n/V. B 12  9  1  2  0  135:81 31
3. Keraming Trenčín B 12  9  0  3  0  136:80  30
4. Ladce 12  9  0  3  0  130:86  30
5. Sedmerovec 12  7  1  4  0  129:87  27
6. Karpatia Prievidza 12  6  2  4  0  117:99  26
7. Lazany 12  4  2 6  0  104:112  22
8. STK Veľké Uherce B 12  3  2  7  0 88:128  20
9. STK Prievidza 12  3  1  8  0 86:130  19
10. ŠKST Bošany B 12  3  1  8  0 91:125  19
11. TEVOS Partizánske B  12  3  0  9  0 79:137  18
12. Stará Turá 12  3  0  9  0 80:136  18
13. Dolné Kočkovce 12  2  0  10  0  67:149  16

V. LIGA
 13. KOLO: STK TEVOS Partizánske C – Se-
bedražie 13:5, M. Robel 4,5, P. Rajčányi 3,5, J. 
Špeťko 2,5, P. Vácval 2,5 – S. Buzna ml 3, M. Gre-
gorík 1, S. Buzna st. 1. STK Veľké Uherce C – 
Nitrica 4:14, M. Navrkal 2, J. Valášek 1, P. Kršiak 
1 – J. Jaššo 4,5, M. Kleman 4,5, L. Rybanský 3,5, 
T. Líška 1,5. Kanianka – STO Prusy B 12:6, O. 
Kušnír 4,5, A. Schnierer 4, J. Perniš 3,5 – M. Ho-
rečný 2, R. Praženec 1,5, V. Lukačovič 1,5, Ľ. Ku-
tiš st. 1. ŠKST Bošany C – STK Malé Chlieva-
ny 4:14, K. Hýrošš 2, J. Deviatka 1, P. Rybanský 
1 – I. Filin 4,5, B. Kolembus 4,5, M. Valient 3,5, 
M. Ďuračka 1,5. STK Žabokreky n/N. – Kame-
nec p/Vt. 14:4, R. Blaniar 4,5, J. Blaniar 4,5, R. 
Poništiak 3, J. Preťo 2 – J. Stančiak 1,5, Ľ. Jano-
vič 1,5, J. Michalovič 1. Lazany B – Nitrianské 
Rudno 15:3, P. Gebrlín 4,5, T. Žiak 3,5, V. Bron-
dzianský 2,5, M. Baráth 2,5, M. Syč 2 – M. Škra-
ban 2, T. Masaryk 1. Bystričany B – Oslany B 
9:9, A. Plevka 2,5, R. Urban 2,5, E. Milota 2, P. 
Školna 2 – J. Tvrdoň 3,5, J. Lacúška 3, R. Šandrik 
2, M. Mikoláš st. 0,5.

1. Lazany B            13 11 2 0 0 159:75 37
2. Kanianka            13 9 3 1 0 146:88 34
3. STK Malé Chlievany 13 10 0 3 0 152:82 33
4. STK Žabokreky n/N. 13 9 1 3 0 135:99 32
5. Bystričany B       13 6 4 3 0 138:96 29
6. TEVOS Partizánske C 13 5 3 5 0 119:115 26
7. Nitrica 13 4 4 5 0 112:122 25
8. Nitrianske Rudno 13 6 0 7 0 110:124 25
9. Oslany B            13 4 3 6 0 109:125 24
10. STK Veľké Uherce C 13 4 2 7 0 96:138 23
11. ŠKST Bošany C 13 3 2 8 0 103:131 21
12. Kamenec p/Vt. 13 3 1 9 0 90:144 20
13. STO Prusy B     13 1 4 8 0 87:147 19
14. Sebedražie       13 1 1 11 0 82:152 16

VI. LIGA – MO PARTIZÁNSKE
 6. KOLO: ŠKST Bošany D – STK Veľké Uherce 
D 13:5, P. Rybanský 4,5, P. Meluš 4,5, J. Krchník st. 
3,5, J. Halmo 0,5 – P. Hrčková 2, David Kršiak 1, 
G. Petrík 1, M. Maťašeje 1. STK Žabokreky n/N. 
B – Chladmont Partizánske 10:8, V. Greguš 4,5, 
F. Tasary 3,5, M. Remeň 1,5, D. Nitray 0,5 – Ján Be-
lianský 3, T. Duda 2, A. Klapka 1, P. Paliatka 1, J. 
Kováčik 1.
1. ŠKST Bošany D           6 6 0 0 0 78:30  18
2. STK Žabokreky n/N. B 6 4 0 2 0 64:44  14
3. Chladmont Partizánske 6 2 0 4 0 58:50  10
4. STK Veľké Uherce D  6 0 0 6 0 16:94  6

VI. LIGA – MO BÁNOVCE N/B.
 13. KOLO: Horné Ozorovce – STK Orol Otr-
hánky B 3:15, M. Grgula 2, B. Sabo 0,5, J. Janech 
st. 0,5 – M. Floro ml. 4,5, T. Srnec 4, L. Geci 3,5, M. 
Ledajová 3. STO Prusy C – STK Malé Chlievany 
B 8:10, V. Kutiš 2,5, J. Tomášik 2, M. Tomášik 1,5, 
P. Igaz 1, Martin Kutiš st. 1 – Dominik Petrík 4, I. 
Belák 3,5, F. Petrík 1,5, L. Kováčik 1. STK Orol Otr-
hánky C – SO Miezgovce 4:14, Milan Strempek 
1, M. Maďara 1, T. Ledaj 1, M. Igazová 1 – J. Sečkár 
ml. 4,5, I. Podoba 4,5, F. Václavík 3,5, Radomír Zra-
dula 1,5. STK Malé Chlievany C – STO Uhrovec 
B 11:7, J. Koleno 4, M. Sečanský 3,5, E. Hudecová 
3,5 – Damian Floro 2, M. Floro st. 1, B. Diková 1, 
J. Fraňo 1. Zlatníky – SK Bánovce n/B. 3:15, M. 
Maňák 3 – I. Božik ml. 4,5, J. Hanková 3,5, P. Ada-
mec 3,5, I. Božik st. 3,5. ObÚ Podlužany B – STO 
Uhrovec 2:16, F. Černo 1, K. Súkeník 1 – Daniel 
Floro 4,5, Ľ. Búlik 4,5, A. Podoba 4,5, M. Adame-
ová 2,5. Žitná-Radiša – OŠK Pečeňany 13:5, J. 

Botka 4,5, I. Horník 4,5, Ľ. Šišmiš 4 – M. Jakab 1,5, 
M. Lukniš 1,5, M. Bereš 1, R. Škerda 1. ObÚ Pod-
lužany – STO Biskupice 4:14, R. Krupa 2, J. Pod-
lucký 1, M. Zajac 1 – V. Ondrejka 4,5, J. Pytel 4, M. 
Václavík 2,5, Martin Igaz 1,5, M. Kahún 1,5. 
1. Uhrovec A           13 12 0 1 0 185:49 37
2. Otrhánky B          14 10 1 3 0 166:86 35
3. Biskupice          13 10 2 1 0 164:70 35
4. Žitná-Radiša       14 10 1 3 0 150:102 35
5. Malé Chlievany C 13 10 0 3 0 157:77 33
6. Miezgovce          13 9 1 3 0 140:94 32
7. Malé Chlievany B 13 9 0 4 0 147:87 31
8. Bánovce n/B.    14 8 0 6 0 154:98 30
9. Prusy C             13 7 0 6 0 137:97 27
10. Otrhánky C         14 5 0 9 0 97:155 24
11. Podlužany A      13 4 1 8 0 92:142 22
12. Pečeňany          13 4 0 9 0 99:135 21
13. Horné Ozorovce 13 2 0 11 0 63:171 17
14. Uhrovec B             13 2 0 11 0 58:176 17
15. Zlatníky            13 1 0 12 0 51:183 15
16. Podlužany B        13 0 0 13 0 48:186 13

JUNIORKY
EXTRALIGA

 2. KOLO: STK Veľké Uherce – TTC Pov. Bys-
trica 0:7, zostava STK: P. Hrčková, P. Mellová, D. 
Mellová. STK Veľké Uherce – TTC Majcichov 
7:0 wo. Nová Baňa-Podlužany – Majcichov 
7:0 wo. Keraming Trenčín – TTC Pov. Bystri-
ca 6:4. Keraming Trenčín – Majcichov 7:0 wo. 
Nová Baňa-Podlužany – TTC Pov. Bystrica 6:2. 
Michalovce – Ružomberok 2:6. Belá n/C. B – 
Vrútky 4:6. Belá n/C. – Trebišov 7:0. Michalov-
ce – Vrútky 6:2. Belá n/C. B – Trebišov 2:6. Belá 
n/C. – Ružomberok 1:6. Michalovce – Trebišov 
6:1. Belá n/C. B – Ružomberok 0:7. Belá n/C. 
– Vrútky 6:1.
1. Ružomberok 5  5  0  0  0  33:3 15
2. Michalovce 5  4  0  1  0  27:11  13
3. Nová Baňa-Podlužany  4  3  1  0  0  25:7  11
4. Keraming Trenčín 5 3  1  0  0 25:9  11
5. Belá nad Cirochou 5  3  0  2  0  23:13  11
6. Trebišov 5  2  0  3  0  13:26  9
7. Vrútky 5  1  0  4  0  13:29  7
8. TTC Pov. Bystrica 4  1  0  3  0  16:18  6
9. STK Veľké Uherce 4  1  0  3  0  7:21  6
10. Beláand Cirochou B 5  0  0  5  0  6:33  5
11. Majcichov 4  1  0  0  3  6:24  3
 (mp, jdz, mb, lg) 

STOLNÝ TENIS – MUŽI 

V 5. kole IV. ligy päťčlenných družstiev skupiny 
B22 rezerva ŠK Chynorany podľahla na domácich 
šachovniciach „béčku“ Handlovej v  pomere 1:4. 
O jediné víťazstvo ŠK v partii sa na tretej šachov-
nici postaral Tomáš Krošlák. 

 5. KOLO: ŠK Chynorany B – ŠK Handlová B 
1:4, ako hrali – 1. šachovnica: P. Košík (elo: 1537) 
– J. Geschwandtner (1822) 0:1, 2.š.: J. Ďurček 
(1370) – Ľ. Flak (1679) 0:1, 3.š.: T. Krošlák (1000) 
– Priwitzer (1545) 1:0, 4.š.: Matej Bebjak (1000) 

– Ulický (1535) 0:1, 5.š.: B. Bezák (1000) – Žabka 
(1000) 0:1. Tatran Kamenec p/Vt. – ŠK Prievidza C 
1,5:3,5. PRM Bojnice B – MK SO Prievidza 3:2.

TABUĽKA
1. PRM Bojnice B 5  4  1  0  15,0:10,0  13
2. ŠK Prievidza C 5  3  0  2  12,5:12,5 9
3. ŠK Handlová B 5  2 1 2  14,0:11,0 7
4. Tatran Kamenec p/Vt. 5  2 1  2  13,0:12,0 7
5. MK SO Prievidza 5  2  0  3  12,0:13,0 6
6. ŠK Chynorany B 5  0  1  4 8,5:16,5  1ŠÍPKARSKÁ LIGA V ŠÍPKACH V PARTIZÁNSKOM

Šiesty ročník šípkarskej ligy v šípkach v hre 501 
double out na päť víťazných legov, ktorej do-
movským stánkom je Charlie pub na sídlisku 
Šípok v Partizánskom, pokračoval stretnutia-
mi 8. kola. O  prekvapenie sa postaral Zdeno 
Tupý, ktorý zdolal Milana Gubu v pomere 5:2 
a  posunul sa na štvrtú priečku. Druhé víťaz-
stvo si na konto pripísala jediná žena v súťa-
ži Ivana Salinková, ktorá sa odrazila z dna ta-
buľky. Skokanom kola sa stal Ladislav Boszo-
rád, ktorý sa z  trinásteho miesta vyšvihol na 
deviatu priečku.

 VÝSLEDKY 8. KOLA: P. Buček – I. Salinková 
3:5. Ľ. Perniš – L. Boszorád 0:5. Z. Snoha – L. 
Boszorád 4:4. M. Boszorád – Z. Snoha 5:0. 
M. Ferencei – M. Trčo 5:1. M. Ferencei – R. 
Trčo 5:1. Š. Bilas – I. Salinka 1:5. M. Boszo-
rád – I. Gogola 5:2. I. Gogola – Z. Tupý 0:5. 
M. Guba – Z. Tupý 2:5.

1. Ivan Drndzík 12  11  0 1  58:20  22
2. Milan Guba 13  10  1 2  56:28  21
3. Lukáš Guba 11  10  0 1  53:18  20
4. Zdeno Tupý 14 8  3 3  57:34  19
5. Martin Boszorád 13 8  1 4  50:36  17
6. Zdeno Snoha 13 7  3 3  50:37  17
7. Štefan Bilas ml. 13 7  1 5  49:35  15
8. Ivan Salinka 14 5  4 5  48:50  14
9. Ladislav Boszorád 13 4  4 5  45:45 12
10. Ivan Gogola 13 5  2 6  42:48 12
11. Martin Ferencei 14   5  1 8  38:51 11
12. Július Števica 15 5  1 9  44:59 11
13. Ľubomír Perniš 15 4  3 8  42:58 11
12. Pavol Buček 11 4  1 6  39:39 9
15. Rudolf Trčo 13 3  0  10  24:56 6
16. Ivana Salinková 12   2  0  10  23:53 4
17. Martin Trčo 15   0  3  12  21:72 3
 mp, šb

IV. ŠACHOVÁ LIGA

Študenti súperili v stolnom futbale
Nadšenci stolného futbalu zabojovali o Pohár stredných škôl v Partizánskom. Premiérového ročníka 
turnaja sa zúčastnilo sedem dvojíc žiakov z Gymnázia Partizánske, v ktorého priestoroch si zmerali svo-
je sily na štyroch herných stoloch. Súťažilo sa podľa zjednodušených pravidiel. Zakázané bolo strieľať 
pretáčaním tyčí a nebolo dovolené ani búchanie tyčami či zdvíhanie stola. „Chceme vytvoriť každo-
ročnú tradíciu turnajov v stolnom futbale stredných škôl. Niečo podobné, ako sú napríklad v An-
glicku veslárske preteky medzi univerzitami“, prezradil hlavný organizátor podujatia Jozef Zvalo, 
ktorý je registrovaní v FUS – foosball Slovakia. Na víťazov turnaja Mateja Oberta a Dávida Petríka 
čakala veľká putovná trofej, na ktorej budú vyryté ich mená. Víťazná trofej bude umiestnená každý 
rok v škole, z ktorej vzídu víťazi. Na druhom mieste skončili Martin Pažický s Danielom Krajčíkom 
a tretiu priečku obsadili Roman Berešík s Matejom Petríkom. Pre prvé tri najlepšie dvojice boli pri-
pravené aj medaily a vecné ceny. Navyše najlepší tím získal právo štartu na Majstrovstvách Tren-
čianskeho kraja.

 Konečné poradie: 1. Matej Obert-Dávid Petrík, 2. Martin Pažický-Daniel Krajčík, 3. Roman Be-
rešík-Matej Petrík, 4. Róbert Gális-Ondrej Krajčovič, 5. Jakub Staňo-Hugo Korec, 5. Martin Ot-
to-Mário Duchovič a 7. Michal Kopiar-Timotej Kováčik (všetci Gymnázium Partizánske).  mp, sč

Víťazná dvojica – zľava Matej Obert a Dávid Petrík – počas finálového zápasu, v poza-
dí sleduje hru hlavný organizátor súťaže Jozef Zvalo   Foto: Anton Riška

Medailová žatva Filipa Drábika
Talentovaný mladý bežec Filip Drábik 
sa v roku 2017 postavil na štart dvad-
siatich štyroch pretekov. Išlo väčšinou 
o cestné, dráhové a krosové behy s dĺž-
kou od štyridsať do šesto metrov. Hoci 
zverenec trénera Vladimíra Ištvána 
často zápolil aj so staršími súpermi, po 
celý rok podával stabilne veľmi dobré 
výkony a ani raz neobišiel bez medaily. 
Zaznamenal štrnásť víťazstiev, sedem 
druhých a tri tretie miesta. Unikátom, je 
že v konfrontácii so svojimi rovesníkmi 
narodenými v roku 2008 ťahal za kratší 
koniec len raz. V budúcej súťažnej sezó-
ne tento žiak ZŠ Rudolfa Jašíka v Parti-
zánskom plánuje absolvovať viac pre-
tekov na tartanových okruhoch. mp

Mikulášsky bedmintonový turnaj
V telocvični Gymnázia Partizánske sa konal bedmintonový turnaj detí vo veku od šesť do desať rokov. 
Hralo sa v dvoch vekových kategóriách – mladší a starší. Najšikovnejšie deti, umiestnené na prvých troch 
miestach v oboch kategóriách, boli odmenené vecnými cenami, diplomami a medailami. Víťazom ka-
tegórie mladších sa stal Peter Petrík pred druhým Michalom Petríkom a treťou Denisou Dolníkovou, kým 
v kategórii starších sa zrodilo poradie: 1. Karolína Magdolenová, 2. Lujza Utekalová a 3. Klára Majerová. 
Navyše, všetkých šestnásť zúčastnených mladých bedmintonistov dostalo od Mikuláša aj sladké dobro-
ty. A čo bolo najdôležitejšie? Počas celého turnaja vládla dobrá atmosféra plná súťaživosti, ale aj dobrej 
nálady, pohody a radosti zo spoločne strávených chvíľ s kamarátmi a rodinnými príslušníkmi.  pi

MESTSKÁ LIGA V STOLNOM TENISE V PARTIZÁNSKOM
V 10. kole Mestskej ligy v stolnom tenise družstiev v Partizánskom sa v súboji posledných 
dvoch družstiev dočkali druhého víťazstva hráči tímu Pavúčie ruky, ktorí zdolali Team GSM 
v pomere 4:1. Vyrovnaný súboj predviedli aktéri družstiev Strukas a Chladmont B s výsled-
kom 2:3. Pekným výkonom sa prezentoval najmä Ivan Dvorský, ktorý zaznamenal dve vý-
hry, no na celkové víťazstvo to nestačilo. 

 10. KOLO: PAVÚČIE RUKY – TEAM GSM 
4:1 (sety – 12:5), ako hrali: I. Gembický – 
T. Duda 0:3, Ján Vlčko – P. Magdolen 3:0, 
Gembický-Vlčko – Duda-Magdolen 3:0, 
Gembický – Magdolen 3:0, Vlčko – Duda 
3:2.
GENTA – KLAPKOVCI 4:1 (sety – 13:5), 
ako hrali: M. Kleman – P. Klapka 3:1, L. Ry-
banský – L. Beňačka 1:3, Kleman-Rybanský 
– Klapka-Beňačka 3:0, Kleman – Beňačka 
3:1, Rybanský – Klapka 3:0.
PRINT SERVIS – CHLADMONT A 2:3 (sety 
– 7:11), ako hrali: F. Staňo – P. Paliatka 0:3, 
M. Tomiš – R. Blaniar 1:3, Staňo-Tomiš – Pa-
liatka-R. Blaniar 3:2, Tomiš – Paliatka 3:0, 
Staňo – R. Blaniar 0:3.
STRUKAS TEAM – CHLADMONT B 2:3 
(sety – 9:11), ako hrali: M. Stručka – P. Raj-
čányi 1:3, I. Dvorský – M. Mikoláš ml. 3:0, 
Dvorský-J. Kováčik – Mikoláš ml.-Rajčányi 
0:3, Stručka – Mikoláš ml. 2:3, Dvorský – 
Rajčányi 3:2.
EXPRES PRINT – JAVAHA 4:1 (sety – 12:3), 
ako hrali: P. Kršiak – J. Václav 3:0, J. Jaššo – 
J. Valášek 3:0, Kršiak-Jaššo – Václav-Valášek 
3:0, Kršiak – Valášek 0:3, Jaššo – Václav 3:0.

JAPEJO – PREMA 3:2 (sety – 11:7), ako 
hrali: M. Robel – J. Preťo 3:1, P. Vácval – Ľ. 
Macho 3:0, Robel-Vácval – Preťo-Macho 
2:3, Robel – Macho 3:0, Vácval – Preťo 0:3.

TABUĽKA
1. CHLADMONT A  10 10 0 31:19  30
2. EXPRES PRINT  10 9 1 38:12  28
3. JAPEJO              10 7 3 34:16  24
4. GENTA               10 7 3 31:19  24
5. JAVAHA             10 6 4 31:19  22
6. CHLADMONT B  10 6 4 28:22  22
7. KLAPKOVCI       10 4 6 21:29  18
8. STRUKAS TEAM  10 3 7 22:28  16
9. PRINT SERVIS   10 3 7 18:32  16
10. PREMA             10 2 8 19:31  14
11. PAVÚČIE RUKY  10 2 8 17:33  14
12. TEAM GSM       10 1 9 10:40  12

 PROGRAM 11. KOLA – 12.12. o 17.30 h: 
CHLADMONT A – PAVÚČIE RUKY, PREMA – 
PRINT SERVIS, KLAPKOVCI – EXPRES PRINT, 
o 19. h: CHLADMONT B – JAPEJO, JAVA-
HA – STRUKAS TEAM, TEAM GSM – GENTA, 
(stretnutia sa hrajú v herni pod ÚPSVaR v Par-
tizánskom).  mp, ls

Majstrovstvá okresu Partizánske žiactva  
v športovej streľbe

V priestoroch Centra voľného času v Partizánskom strieľalo o okresné tituly staršie a mladšie žiac-
tvo základných škôl. Absolútnym víťazom majstrovstiev okresu Partizánske v športovej streľbe 
zo vzduchovej pušky Slávia na 30 rán sa s 282 bodmi stal Roman Gális zo ZŠ Radovana Kauf-
mana Partizánske. Víťaz kategórie starších žiakov sa k výbornému výkonu prestrieľal po polož-
kách 92, 94 a 96. Na druhom mieste s 257 bodmi skončil Matej Herda z rovnakej školy a bron-
zový stupienok obsadil s nástrelom 244 bodov Samuel Petrík z Gymnázia Partizánske. Titul  
v kategórii starších žiačok si vystrieľala s 218 bodmi Viktória Tirolová zo ZŠ Veľké Uherce. Okres-
ným šampiónom v súťaži koedukovaných družstiev sa stala ZŠ Rudolfa Jašíka Partizánske (spolu 
364 bodov) v zložení Marek Urban, Matej Bilčík a Jozef Sliacky, ktorí si rovnako ako Roman Gá-
lis a Viktória Tirolová vybojovali právo postupu na majstrovstvá Trenčianskeho kraja. Prvenstvo 
medzi mladšími žiačkami obhájila so 190 bodmi Sofia Žilková zo ZŠ Malinovského Partizánske.

INDIVIDUÁLNE PORADIE MO
 MLADŠIE ŽIAČKY: 1. Sofia Žilková (ZŠ Malinovského Partizánske) 190 bodov.
 STARŠÍ ŽIACI: 1. Roman Gális 282 bodov, 2. Matej Herda (obaja ZŠ R. Kaufmana Partizánske) 
257, 3. Samuel Petrík (Gymnázium Partizánske) 244, 4. Marko Ťarcha (ZŠ Veľké Uherce) 218, 
5. Marek Urban 166, 6. Matej Bilčík 107, 7. Jozef Sliacky (všetci ZŠ R. Jašíka Partizánske) 91. 
 STARŠIE ŽIAČKY: 1. Viktória Tirolová (ZŠ Veľké Uherce) 218 bodov.  Text: mp, foto: rg

Roman Gális
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II. HOKEJOVÁ LIGA SENIOROV

KADETI
REGIONÁLNA LIGA STRED

 19. KOLO: Nitra – Topoľčany 8:1 (2:0, 5:0, 1:1). 
Levice – Piešťany 6:5 (1:2, 3:1, 2:2). Iskra Parti-
zánske – voľno. 
1. MMHK Nitra  15  14  0 1  120:17  28
2. Iskra Partizánske   15 7  2   6 48:51  16
3. Havrani Piešťany  15 5  2   8 42:61  12
4. HK Levice  16 5  1  10 41:73 11
5. HC Topoľčany  15 3  3 9 38:97 9

8. ROČNÍK
I. LIGA ZsZĽH

NADSTAVBA O 7.-14. MIESTO
 5. KOLO: Iskra Partizánske – HK 91 Senica 
18:3 (2:2, 4:1, 12:0), góly: 6., 22., 28. a 51. T. Hí-
veš, 20., 46. a 58. S. Magát, 27. a 45. K. R. Kročilo-
vá, 31., 40., 46. a 57. F. Martiška, 42. A. Vaňo, 45., 
50. a 55. B. Hýrošš, 47. S. Adamec – 5. P. Kušmírek, 
12. R. Pukančík, 30. D. Juhas. ISKRA: M. Minarovič 
(30. J. Delič) – K. R. Kročilová, T. Kuric, M. Monček, 
M. Poljak – S. Adamec, F. Martiška, T. Híveš – S. 
Magát, B. Hýrošš, A. Vaňo – A. Ďuriš, M. Lahučký, 
tréner: M. Ondričko. Levice – Ružinov 99 Brati-
slava 3:13 (0:5, 1:4, 2:4). Piešťany – Topoľča-
ny 2:8 (0:1, 1:3, 1:4). Nové Zámky – Vienna 9:1 
(3:1, 1:0, 5:0).
7. Ružinov Bratislava  5  5  0  0  49:9   10
8. Iskra Partizánske  5  4  0  1  39:18  8
9. HC Topoľčany  5  3  0  2  38:17  6
10. HK Nové Zámky  5  3  0  2  31:19  6
11. HK Levice  5  3  0  2  22:21  6
12. Havrani Piešťany  5  2  0  3  15:23  4
13. Tigers Vienna  5  0  0  5 2:30   0
14. HK 91 Senica  5  0  0  5  12:71 0

7. ROČNÍK
I. LIGA ZsZĽH

NADSTAVBA O 7.-14. MIESTO
 5. KOLO: Iskra Partizánske – HKL Brati-
slava 7:5 (2:3, 2:1, 3:1), góly: 17. M. Lanto-
ši, 20. Š. Klimant (J. Podoba), 35. J. Podoba (Š. 
Klimant), 37. Š. Klimant (J. Podoba, J. Perniš), 
41. M. Lantoši (N. Halaj, E. Halaj), 52. M. Ma-
kyš (D. Jánošík, P. Jancová), 59. M. Lantoši – 

3. Š. Špilár, 8. M. Pečko, 11. Z. Zavalidrov, 39. 
Š. Mateáš, 44. L. Miertuš. ISKRA: M. Janček – 
N. Halaj, M. Šuhajda, D. Jánošík, P. Jancová – 
M. Lantoši, E. Halaj, T. Smatana – Š. Klimant, 
J. Perniš, J. Podoba – F. Bližňák, M. Makyš, P. 
Stupka – S. Hoosová, tréner: M. Ondričko. Le-
vice – Ružinov 99 Bratislava 4:5 (0:2, 2:1, 
2:2). Piešťany – Topoľčany 4:3 (0:0, 1:3, 
3:0). Nové Zámky – Vienna 1:3 (0:1, 0:1, 
1:1).
7. Iskra Partizánske  5  5  0  0  31:11  10
8. Havrani Piešťany  5  4  1  0  35:16 9
9. HK Levice  5  3  0  2  25:20 6
10. HC Topoľčany  5  2  0  3  17:22 4
11. HKL Bratislava  5  1  1  3  17:20  3
12. Tigers Vienna  5  2  1  2  10:9 5
13. Ružinov Bratislava  5  1  1  3  11:17  3
14. HK Nové Zámky  5  0  0  5  13:34  0

6. ROČNÍK
I. LIGA ZsZĽH

NADSTAVBA O 7.-14. MIESTO
 5. KOLO: HKL Bratislava – Iskra Parti-
zánske 1:10 (0:4, 0:4, 1:2), góly: 50. E. Kern 
– 10. a 10. J. Šebo (J. Pavlovič, M. Ferenc), 18. 
S. Chren (J. Pavlovič), 19. J. Reisel, 23. M. Fe-
renc (D. Beniak, D. Klačanský), 26. D. Klačanský 
(A. Grežďo), 28. J. Šebo (J. Pavlovič, A. Grežďo), 
39. M. Štrba (A. Grežďo, J. Reisel), 56. A. Grežďo 
(J. Reisel, M. Štrba), 56. D. Klačanský. ISKRA: A. 
Fulka – S. Blaho, J. Pavlovič, M. Dobiaš, D. Kla-
čanský, J. Reisel, M. Ferenc, J. Šebo, M. Štrba, A. 
Grežďo, S. Chren, D. Beniak, M. Prídavok, tré-
ner: Ivan Valach. Ružinov 99 Bratislava – Le-
vice 3:7 (1:0, 0:3, 2:4). Topoľčany – Piešťany 
8:0 (3:0, 3:0, 2:0). Vienna – Nové Zámky 6:4 
(0:1, 2:0, 4:3).
7. HC Topoľčany  5  4  1  0  30:11  9
8. Iskra Partizánske  5  3  2  0  30:14  8
9. HK Nové Zámky  5  3  1  1  42:18  7
10. Tigers Vienna  5  3  0  2  26:14  6
11. HK Levice  4  2  0  2  18:16  4
12. HKL Bratislava  5  1  0  4  22:40  2
13. Ružinov Bratislava  5  1  0  4  13:26  2
14. Havrani Piešťany  4  0  0  4 5:47  0

5. ROČNÍK 
I. LIGA ZsZĽH

NADSTAVBA O 7.-14. MIESTO
 5. KOLO: HK 91 Senica – Iskra Partizánske 
10:2 (3:0, 4:1, 3:1), góly: 3. a 8. M. Žák, 18., 39. 
a 47. M. Džačovský, 22. M. Čenteš, 26. L. Wall-
ner, 34. F. Zavadil, 58. S. Deščík, 60. M. Žúrek – 
30. S. Piaček, 42. M. Valjent (D. Čapla). ISKRA: 
J. Belianský – D. Čapla, M. Miškeje, M. Bezák, 
T. Karvay, M. Paulovič, M. Beňuška, P. Prídavok, 
M. Šuhajda, B. Božik, M. Jemala, D. Sámela, 
M. Valjent, J. O. Hanák, S. Piaček, L. Benca, O. 
Duša, tréner: T. Hirkala. Ružinov 99 Bratislava 
– Levice 5:5 (1:0, 3:3, 1:2). Topoľčany – Pieš-
ťany 2:7 (2:4, 0:1, 0:2). Vienna – Nové Zám-
ky 3:5 (1:2, 1:0, 1:3).
7. Senica  5  5  0  0  34:11  10
8. Iskra Partizánske  5  3  0  2  22:21  6
9. HK Nové Zámky  5  3  0  2  21:23  6
10. HK Levice  4  2  1  1  28:11  5
11. Tigers Vienna  5  2  0  3  13:18  4
12. Ružinov Bratislava  5  1  1  3  21:19  3
13. Havrani Piešťany  4  2  0  2  17:13  4
14. HC Topoľčany  5  0  0  5 6:46  0

4. ROČNÍK
TURNAJ SZĽH

Víťazom zväzového hokejového turnaja žiakov 
4. ročníka sa na Zimnom štadióne v Partizán-
skom sa stali nádeje HK Iskra Partizánske pred 
druhým HK Nitra a tretím HK Havrani Piešťany.

 VÝSLEDKY: Iskra Partizánske – Nitra 17:9. Is-
kra Partizánske – Havrani Priešťany 51:9. Nit-
ra – Piešťany 25:8.
1. Iskra Partizánske   2  2  0  0  68:18  4
2. HK Nitra  2  1  0  1  34:25  2
3. Havrani Piešťany  2  0  0  2  17:76  0

 Zostava HK Iskra Partizánske: Tomáš Hric, Filip 
Staňo – Šimon Šuranyi, Matthias Rončka, Daniel 
Jankula, Dávid Kubiak, Simon Špidlík, Matúš Jáno-
šík, Vanessa Eibenová, Miroslav Bartoš, Milan Hu-
bač, Samuel Karvay, Šimon Šípoš, Matej Kuric, Ľu-
boš Petrus, Marko Čmiko, Michal Hudca, Jakub Lič-
ko, Samuel Peťovský, Samuel Valjent, Nella Ferjan-
cová, Lucas Humaj, Matej Sedlár, Michal Mšáll, tré-
neri: Vojtech Laco, Marián Ďurech a Richard Sedlár, 
vedúca družstva: Iveta Hudecová.  mp, ih

Druhá najvyššia hokejová liga seniorov pokračo-
vala stretnutiami 15. kola, ktoré prinieslo aj oča-
kávaný decembrový šláger. Líder súťaže MŠK 
Púchov privítal druhý celok súťaže HK Iskra Par-
tizánske. Práve hokejisti Iskry uštedrili tímu zo 
stredného Považia doteraz jedinú prehru 8:5. Pre 
Partizánske sa však odveta už od samého začiat-
ku nevyvíjala najlepšie. Na stretnutie nevycesto-
val skúsený obranca Igor Malinka, navyše počas 
predzápasovej rozcvičky sa zranil center prvého 
útoku Martin Mihalik. Trénerovi Marekovi Ada-
mikovi pribudli ďalšie vrásky aj v polovici 7. mi-
núty, kedy musel predčasne pod sprchy za ne-
športové správanie krídelník Lukáš Tvrdík. No to 
nebolo zďaleka všetko. V polovici stretnutia priš-
la Iskra o obrancu Lukáša Cvejna, ktorý si po tvr-
dom narazení domácim hráčom zranil rameno. 
A bodkou za peripetiami Iskry bolo v 51. minú-
te vylúčenie kanoniera Libora Káčera do konca 
stretnutia za rečnenie. Púchov dokonale využil 
situáciu a Partizánske v takzvanom šesťbodo-
vom stretnutí zdolal 6:1.

 Zostávajúce výsledky 15. kola: MHK Ružom-
berok – KMH Budapešť 3:6 (1:1, 0:3, 2:2). 
Hviezda Dolný Kubín – HC Prievidza 2:5 (0:2, 
1:1, 1:2). HK 91 Senica – HC 96 Nitra 7:8 pp 
(1:3, 4:0, 2:4 – 0:1). HC Bratislava B – HK Levice 
1:0 (0:0, 1:0, 0:0).

TABUĽKA ZČ
1. MŠK Púchov 14  13  0  0   1  100:37  39
2. Iskra Partizánske 14 8  3  0 3 67:48  30
3. Hviezda Dolný Kubín 14 8  1  0 5    52:49  26
4. HC Bratislava B 14 6  1  2 5 44:49  22
5. HC 96 Nitra 14 6  1  1 6 49:59  21
6. HK Levice 14 6  0  1 7 51:45  19
7. KMH Budapešť 14 6  0  1 7 59:55  19
8. HC Prievidza 14 6  0  1 7 52:61  19
9. MFK Ružomberok 14 3  0  0  11  40:68 9
10. HK 91 Senica 14 1  1  1  11  48:88 6

 Program dohrávaného 8. kola – 23.12.  
o 17. h: HC Prievidza – KMH Budapešť, o 17.30 
h: HK Levice – HK 91 Senica, o 18. h: HK Iskra 
Partizánske – MHK Ružomberok, o 18.30 h: 
HC Bratislava B – MŠK Púchov, o 20. h: HC 96 Ni-
tra –Hviezda Dolný Kubín.
 Program 16. kola – 6.1. o 16. h: KMH Buda-
pešť – Hviezda Dolný Kubín, o 17. h: HC Prie-
vidza – HC Bratislava B, o 17.30 h: HK Levice – 
MŠK Púchov, o 18. h: HK Iskra Partizánske – 
HK 91 Senica, o 20 .h: HC 96 Nitra – MHK Ru-
žomberok.
 Program 17. kola – 13.1. o 16. h: KMH Buda-
pešť – HC Prievidza, o 17. h: MHK Ružomberok 
– HK Iskra Partizánske, o 17.30 h: Hviezda Dol-
ný Kubín – HC 96 Nitra, MŠK Púchov – HC Brati-
slava B, o 18. h: HK 91 Senica – HK Levice.

MŠK PÚCHOV – ISKRA PARTIZÁNSKE 6:1 (2:1, 1:0, 3:0)
Úvodná tretina priniesla vyrovnaný duel. Na za-
čiatku 6. min Furo zachytil chybnú rozohráv-
ku hostí a spomedzi kruhov vymietol vinkeľ. 
Následne Iskra prišla o vylúčeného Tvrdíka a v  
14. min útočník s futbalovým priezviskom Luho-
vý zvýšil na 2:0. O 55 sekúnd sa dočkali aj hostia, 
keď Zelený na pravom krídle vysunul Školku, kto-
rý švihom poslal puk pomedzi Kučíkove betóny. 
V druhej tretine Púchovčanov posadili na koňa 
časté vylúčenia hokejistov Iskry. Hoci však domá-
ci prestrieľali hostí v pomere 18:6, z gólu sa tešili 
len raz. Na začiatku 25. min Zúbek zo skrumáže 
šťastným tečom upravil na 3:1. V 48. min Pšurný 
vyhral súboj s Komžíkom a puk zasunul do opus-
tenej bránky hostí. Tí následne prišli o ďalšieho 
elitného útočníka Káčera, ktorý sa v 51. min tak-
tiež za rečnenie porúčal predčasne pod sprchy. 
Zraneniami a vylúčeniami zdecimovaní hostia 
inkasovali ešte dvakrát. Na konci 56. min z hokej-
ky Zemka a o pätnásť sekúnd po Panáčkom vy-

hratom vhadzovaní Brandis spoza kruhov stano-
vil výsledok šlágra decembra na 6:1.
 GÓLY: 6. Furo, 14. Luhový (Zemko, Palie-
sek), 25. Zúbek (Mikuš, Hrušík), 48. Pšurný 
(Hrušík), 56. Zemko (Luhový), 57. Brandis (Pa-
náček) – 15. Školka (Zelený).  VYLÚČENÍ: 2:9 
na 2 min, Tvrdík a Káčer na 10 + 20 min + OK. 
 PRESILOVKY: 0:0. OSLABENIA: 0:0.  STRE-
LY NA BRÁNKU: 46:19 (11:10, 18:6, 17:3).  
ROZHODOVALI: Lesay – Hodoň a Gajdošík 
– 299 divákov.  MŠK: Kučík – Pišoja, M. Mi-
kuš, Lukáč, Madový, Flašík, Haluška – Hrušík, 
Pšurný, F. Zúbek – Brandis, Panáček, Furo – 
Zemko, Paliesek, Luhový – Stanislav, T. Baj-
tala, tréner: B. Okuliar.  ISKRA: M. Komžík 
(57. M. Gašparovič) – L. Cvejn, B. Zelený, J. 
Ondruška, P. Ondruška, S. Výborný, P. Kubáň 
– L. Tvrdík, Š. Peniaška, L. Káčer – O. Školka, 
M. Ondruš, A. Bezák – A. Hudeček, tréner: M. 
Adamik.  mp, oš

AMATÉRSKE HOKEJOVÉ LIGY V PARTIZÁNSKOM 
I. AHL

 20. KOLO: Drivers Partizánske – Baťovka Parti-
zánske 6:8 (0:2, 3:1, 3:4), góly: 17. Pavol Kollár (M. 
Nechala), 21. J. Galko (Martin Buček), 23. Pavol Kol-
lár (J. Zajac), 41. J. Zajac (Martin Buček, M. Nechala), 
42. M. Nechala (Martin Buček, Pavol Kollár), 43. Mar-
tin Buček (Pavol Kollár, M. Nechala) – 3. P. Németh (F. 
Ďurčo), 4. P. Košela (P. Németh, F. Ďurčo), 16. P. Koše-
la (Ľ. Németh), 22. M. Matejov, 34. A. Stolár (P. Habá-
nik), 35. F. Ďurčo (P. Németh), 42. P. Németh (Ľ. Né-
meth), 45. F. Ďurčo (M. Matejov), brankári: M. Mokoš 
– M. Ondrejička. Ice Boys Prievidza – Scorpions To-
poľčany 4:3 (2:3, 2:0, 0:0), góly: 9. R. Pánis (J. Mä-
siar), 9. R. Pánis (A. Melchiory), 21. R. Pánis (M. Kytka), 
24. M. Paták (D. Ondrčka, A. Gazda) – 2. I. Minárik (J. 
Švajlen), 4. J. Švajlen, 11. J. Švajlen (I. Minárik), bran-
kári: P. Miletič – Ďurkovič.Red Wings Bánovce n/B. 
– ECS Partizánske 4:3 (1:0, 1:2, 2:1), góly: 2. P. Jaku-
bík (J. Botka), 23. P. Koleno (J. Botka), 33. T. Valach, 34. 
P. Jakubík (P. Apolen) – 17. M. Fabo (M. Chudý), 26. N. 
Gatiar (Michal Hallo), 39. J. Fabo (M. Fabo, M. Cicák), 
brankári: R. Blachke – Marcel Buček.
1. Ice Boys Prievidza 19  13  3 3  121:62 42
2. Drivers Partizánske 20 9  5 6  102:96 32
3. Red Wings Bánovce n/B.  20 8  7   5   106:89 31
4. Baťovka Partizánske 20 9  3 8   107:107 30
5. ECS Partizánske 19 7  0 12 80:92 21
6. Scorpions Topoľčany 20 3  2  15   59:129  11

 Program 21. kola – 6.1. o 20. h: Red Wings Bá-
novce n/B. – Scorpions Topoľčany, 7.1. o 18.30 
h: Baťovka Partizánske – ECS Partizánske, o 20. h: 
Ice Boys Prievidza – Drivers Partizánske.

II. AHL
 VÝSLEDKY: Betoma Dolné Vestenice – EKO Nit-
rianske Sučany 4:4 (3:3, 0:1, 1:0), góly: 3. a 11. P. 
Buček ml. (Martin Buček), 12. P. Buček ml. (J. Mišík), 
44. Martin Buček – 1. R. Mihálik, 6. P. Masarik, 12. A. 
Pipiška, 23. M. Greschner. HK Skýcov – TPS Topoľ-
čany 1:7 (0:2, 1:1, 0:4), góly: 28. M. Matejov – 5. B. 
Mihok, 14., 32. a 37. M. Chovanec, 25. V. Páleník, 39. 
I. Vančo, 40. Ľ. Patrovič, brankári: Marek Slovák – E. 
Hajnal. Blue Devils Žabokreky nad Nitrou – Dyna-
mo Bystričany 12:3 (3:0, 5:2, 4:1), góly: 9. I. Benzír 
(A. Stolár, J. Sameš), 10. I. Chrenko (P. Janáč), 15. P. 
Janáč (A. Stolár, J. Sameš), 16. P. Janáč (A. Stolár), 19. 
A. Stolár (P. Janáč, J. Sameš), 20. R. Broniš (Š. Žák), 20. 
I. Benzír, 30. Š. Žák (J. Sameš), 34. P. Janáč (A. Stolár), 
38. A. Stolár (P. Janáč), 42. A. Stolár (I. Benzír, P. Janáč), 
43. A. Stolár (P. Janáč, I. Benzír) – 28. M. Telek st. (M. 
Slúka st., M. Chudý), 30. a 32. M. Chudý (M. Telek st.), 
brankári: L. Mikuš – J. Valenta.
1. LKC Rudno 14  12  1 1  90:30   37
2. EKO Nitr. Sučany 15  11  2 2  88:40   35
3. Rupas Prievidza 14  10  3 1  62:26   33
4. Spartak D. Vestenice  15 8  2 5  69:47   26
5. KS Bánovce n/B. 14 8  1 5  69:61   25
6. TPS Topoľčany 14 7  0 7  87:66   21
7. Betoma D. Vestenice  14 5  2 7  56:71   17
8. BD Žabokreky n/N. 15 5  1 9 66:100  16
9. Wariors Topoľčany 14 5  0 9  53:101  15

10. HK Skýcov 14 4  1 9  49:49   13
11. Rangers Topoľčany  14 2  1  11  44:84 7
12. Dynamo Bystričany  15 2  0  13  42:100  6
 Program – 20.12. o 19. h: Krídla Sovietov Bánov-
ce n/B. – LKC Rudno, o 20.30 h: HK Skýcov – EKO 
Nitrianske Sučany, 21.12. o 19.45 h: Blue Devils 
Žabokreky nad Nitrou – Rupas Prievidza. 22.12. o 
20.45 h: Spartak Dolné Vestenice – Dynamo Bystri-
čany, 23.12. o 15. h: Betoma Dolné Vestenice – Wa-
riors Topoľčany, 3.1. o 20.15 h: EKO Nitrianske Suča-
ny – Dynamo Bystričany, 4.1. o 21. h: Krídla Sovietov 
Bánovce n/B. – Rangers Topoľčany, 5.1. o 20.45 h: 
LKC Rudno – Betoma Dolné Vestenice, 6.1. o 15.30 
h: Blue Devils Žabokreky nad Nitrou – Wariors Topoľ-
čany, 7.1. o 12.30 h: Rupas Prievidza – HK Skýcov, o 
14. h: TPS Topoľčany – Spartak Dolné Vestenice.

III. AHL
 VÝSLEDKY: Corgoni Nitra – Ice Bears Nitra 1:8 
(0:4, 0:1, 1:3), góly: 42. M. Lenčeš – 7. S. Sládek, 8. 
J. Cvalinga, 12. M. Kollár, 13. a 29. J. Levický, 31. M. 
Mego, 34. M. Cvalinga, 45. M. Beňo, brankári: M. Čop-
jan – Marek Slovák. Nadlice – Sharks Topoľčany 2:1 
(0:1, 1:0, 1:0), góly: 29. a 32. P. Košela (M. Ševčík ml.) – 
00:38 Ľ. Chvála, brankári: B. Král – J. Valente. Patriots 
Partizánske – TOHC Tovarníky 1:9 (0:5, 0:2, 1:2), 
góly: 39. F. Kmeťo (L. Lukáč) – 7. T. Goga, 11., 19., 26., 
33. a 36. M. Kišac, 12. a 14. R. Mihok, 14. T. Klačanský, 
brankári: M. Sloboda – J. Gieci. Rangers Topoľčany B 
– HK 46 Devils Prievidza 2:3 (1:2, 1:1, 0:0), góly: 15. 
M. Kapusta, 17. R. Záklasník – 7. D. Maringa, 10. B. Le-
hocký, 30. B. Berenyi, brankári: D. Pastírik – S. Sobo-
ta. Stars Topoľčany – Kamenta Bošany 2:5 (2:1, 0:3, 
0:1), góly: 3. I. Chochula, 7. P. Cifra – 9. P. Minárik (peter 
Scheer), 20. Ľ. Hlavačka, 25. a 38. L. Šútor, 29. M. Konc 
(Ľ. Hlavačka), brankári: D. Pastírik – J. Bezák.
1. Ice Bears Nitra 14  12  2   0   98:31  38
2. TOHC Tovarníky 12   9  0    3   66:42  27
3. Nadlice 12   8  2 2  58:47  26
4. HK 46 Devils Prievidza 12   8  1 3  49:40  25
5. Lokomotív Partizánske  12 6  2 4  68:49  20
6. Stars Topoľčany 12 6  0 6  51:58  18
7. Rangers Topoľčany B 13 4  1 8  41:55  13
8. Kamenta Bošany 12   4  0 8  55:65  12
9. Sharks Topoľčany 12   3  1 8  53:52  10
10. Corgoni Nitra 12   2  1 9  31:55 7
11. Patriots Partizánske 13   1  0  12  28:104  3

 Program – 19.12. o 20.45 h: Ice Bears Nit-
ra – Lokomotív Partizánske, 29.12. o 21. h: 
HK 46 Devils Prievidza – Corgoni Nitra, 30.12.  
o 10.30 h: Sharks Topoľčany – Patriots Partizánske,  
o 13.30 h: Kamenta Bošany – Rangers Topoľča-
ny B, o 15. h: TOHC Tovarníky – Stars Topoľčany.

KAMENTA CUP
 Program – 28.12. o 19.45 h: Nadlice – HK Skýcov, 
30.12. o 9. h: EKO Nitrianske Sučany – Betoma Dol-
né Vestenice, o 12. h: Corgoni Nitra – LKC Rudno, 
7.1. o 15.30 h: Rangers Topoľčany – Ice Bears Nitra, 
o 17. h: Dynamo Bystričany – Lokomotív Partizán-
ske.  (mp, až, ms)

HOKEJOVÁ MLÁDEŽ

Družstvo štvrtákov HK Iskra Partizánske

Záverečným štvrtým turnajom vyvrcholil  
v Mestskej športovej hale v Partizánskom pre-
miérový ročník TSK ligy vo florbale žiactva. 
Prvenstvo si vybojovali dievčatá z družstva Nu-
tela Girls. Súťaž kanonierov vyhrala so 60 gólmi 
Jana Bírová z družstva Broskyne, aj najviac asis-
tencií (35) zaznamenalo dievča – Tamara Dobo-

šová z Nutela Girls a najproduktívnejším hráčom 
sa so 69 bodmi stal Timotej Orságh z FC KFC.  
Z toho istého družstva získal Timon Školka cenu 
fair play. Súťaž, v ktorej súperilo osem družstiev 
zložených z chlapcov a dievčat vo veku do 15 ro-
kov, organizoval FBK Harvard Partizánske v spo-
lupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom. 

 4. TURNAJ: Sniperi – Foxes 8:4 (1:1, 4:1, 3:2), 
Š. Drábik 5, Š. Blažek 3 – Z. Beňušková 2, L. Štan-
gová 2. Kinder Mafia – Mix team 8:6 (2:1, 3:1, 
3:4), A. Chudík 3, B. Duchovič 2, A. Bezák 2 J. Vi-
cian – K. Gubka 2, S. Dobišová 2, M. Pilatová 2. 
Broskyne – Nutela Girls 3:7 (0:2, 1:2, 2:3), J. 
Bírová 2, D. Antalová – R. Vanková 3, L. Červená 
2, K. Kuklová 2. Nutela Girls – Snipers 4:4 (2:3, 
1:0, 1:1), N. Drábeková 2, R. Vanková, K. Kuklová 
– Š. Drábik 3, T. Hlaváč. Broskyne – Kinder Ma-
fia 12:0 (1:0, 3:0, 8:0), J. Bírová 10, D. Antalová, 
E. Slováková. FC KFC - Foxes 17:0 (6:0, 4:0, 7:0), 
T. Orság 12, M. Herceg 5. Nutela Girls – Kinder 
Mafia 12:3 (3:1, 5:1, 4:1), N. Drábeková 4, K. 
Kuklová 3, T. Dobošová 2, R. Vanková 2, A. Vaňo-
vá – Tobias Školka, D. Galáč, A. Chudík. Foxes – 
Sniperi 5:0 kont. Mix team – Sniperi 5:0 kont. 
FK Koberce – Mix team 9:2 (2:2, 3:0, 4:0), T. 
Kollár 3, M. Hubka 3, F. Jaššo 2, D. Hadvig – K. 
Gubka 2. Broskyne – Kinder Mafia 11:7 (3:2, 
3:0, 5:5), J. Bírová 10, E. Slováková – A. Chudík 2, 
M. Žiško 2, A. Bezák, B. Duchovič, T. Tokarčík. FK 
Koberce – Mix team 7:5 (3:2, 3:3, 1:0), T. Kollár 
4, D. Hadvig 2, T. Kodak – S. Dobišová 3, K. Gubka 
2. FC KFC – Kinder Mafia 12:3 (3:1, 5:2, 4:0), T. 
Orság 6, D. Šamko 4, A. Paulovčík, K. Tomík – A.
Chudík, M. Žiško, D. Galáč. Sniperi – Mix team 
7:2 (4:0, 3:0, 0:2), Š. Drábik 5, Š. Blažek, T. Hlaváč 

– K. Gubka 2. Nutela Girls – Sniperi 11:3 (2:2, 
3:1, 6:0), A. Vaňová 4, N. Drábeková 3, R. Vanko-
vá 3, K. Kuklová – Š. Blažek 2, Š. Drábik.

KONEČNÁ TABUĽKA
1. Nutela Girls 14  12  1 1 135:36 25
2. FC KFC 11  11  0   3 149:57 22
3. FK Koberce 14  10  0 4   105:77 20 
4. Sniperi 14   8   1 5 68:55 17
5. Broskyne 14   6   0 8 93:79 12
6. Mix team 14   4   0 10 33:103 8
7. Kinder Mafia 14   3 0 11 52:128 6
9. Foxes 14   1   0   13 25:115 2

 Najlepší strelci: 60 gólov – J. Bírová (Brosky-
ne), 54 – T. Orság (FC KFC), 48 – T. Kollár (FK 
Koberce), 35 – Timon Školka (FC KFC), 35 – R. 
Vanková (Nutela Girls)...
 Najlepší nahrávači: 35 asistencií – T. Dobo-
šová (Nutela Girls), 17 – M. Herceg (FC KFC), 
15 – T. Orság (FC KFC), 14 – R. Vanková (Nu-
tela Girls), 12 – N. Drábeková (Nutela Girls)...
 Najproduktívnejší hráči: 69 bodov – T. Or-
ság (FC KFC) 54 gólov + 15 asistencií, 67 – J. 
Bírová (Broskyne) 60 + 7, 64 – T. Dobošová 
(Nutela Girls) 29 + 35, 56 – T. Kollár (FK Kober-
ce) 48 + 8, 49 – R. Vanková (Nutela Girls) 35 + 
14...  mp, dď

Účastníci TSK ligy

Prvenstvo pre Nutela Girls
ŽIACKA TSK LIGA VO FLORBALE

Cez víkend pokračovala druhá najvyššia florba-
lová liga mužov stretnutiami 15. a 16. kola, kto-
ré boli poslednými v tomto roku. A priniesli aj 
dve prekvapenia. O to prvé sa postarali florba-
listi FBK Harvard Partizánske, v ktorých zostave 
stále chýba zranený kapitán Ivan Skukálek. Zve-
rencov trénera Dušana Ďuríčka čakala uplynulý 
víkend náročná previerka. Najskôr privítali tretí 
celok súťaže Snipers Bratislava, ktorý pricesto-
val oslabený o svojich juniorov majúcich povin-
nosti v extralige. Harvard túto skutočnosť využil 
a nad jedným z ašpirantov na postup si zakniho-
val prekvapivé, no veľmi cenné víťazstvo 8:6. Pri-
tom ešte v 52. minúte Partizánske viedlo 8:2! Na 
druhý deň sa Harvard predstavil na pôde lídra 
súťaže v Trnave. Zo zostavy vypadli Denis Múč-
ka, Erik Takács a Ronald Ferai, navyše štvorica 
Ondrej Krajčovič, Daniel Krátky, Matej Sklenár a 
Dominik Vlčko mala v nohách aj doobedňajšie 
zápasy juniorky. Aj tieto okolnosti sa podpísa-
li pod prehru Partizánskeho v pomere 2:9. „Po 
výbornom výkone proti snajperom nám v Tr-
nave chýbali sily. Domáci boli silní na lopte, 
my sme navyše nedokázali premeniť gólové 
šance. Tentoraz sme si nezaslúžili bodovať," 
povedal po dvojstretnutí tréner Harvardu Dušan 
Ďuríček. Počas posledného tohtoročného dvoj-
kola okrem víťazstva Harvardu na snajpermi za-

rezonovala aj výhra košického Žltého Snehu nad 
Detvou v pomere 8:2.

 Zostávajúce výsledky 15. kola: Žltý Sneh Ko-
šice – Zvolen 22:4 (5:0, 7:2, 10:2). Topoľčany 
– Trnava 7:8 (2:3, 1:2, 4:3). Red Wings Košice 
– Detva 2:5 (1:3, 0:1, 1:1). Nová Dubnica – Žili-
na – odložené na 18.12. Púchov – Likavka – od-
ložené na 23.12. 
 Zostávajúce výsledky 16. kola: Likavka – 
Nová Dubnica 5:3 (1:1, 1:1, 3:1). Red Wings 
Košice – Zvolen 8:6 (1:0, 6:4, 1:2). Žltý Sneh 
Košice – Detva 8:2 (3:2, 1:0, 4:0). Snipers Bra-
tislava – Topoľčany 13:7 (2:3, 6:1, 5:3). Žilina 
– Púchov 25:11.

TABUĽKA ZČ
1. FBC 11 Trnava 16  14  1 1  152:66 43
2. Joxers Detva 16  13  0 3  119:74 39
3. Snipers Bratislava 16  12  1 3  183:84 37
4. Grasshoppers Žilina 15  12  1 2  162:73 37
5. Žltý Sneh Košice 16 7  2 7 116:102  23
6. Harvard Partizánske 15 7  1 7 90:98 22
7. Žochár Topoľčany 16 6  2    8  118:126  20
8. FBK Púchov 15 5  2 8  111:141 17
9. Red Wings Košice 16 5  0 11   83:129  15
10. VS Nová Dubnica 15 3  0 12   82:144   9
11. Meteníci Likavka 14 2  1 11 43:118 7
12. 1. FBC Zvolen 16 1  1 14 61:165 4

HARVARD PARTIZÁNSKE – SNIPERS BRATISLAVA 8:6 (3:1, 4:1, 1:4)
Domáci vleteli do zápasu bez rešpektu a už v 5. 
min ich zo skrumáže poslal do vedenia Múčka. 
Ubehlo 104 sekúnd a Vlčko po kľučke zo štyroch 
metrov prestrelil Vagaského. V 12. min Lacika 
vygumoval v nájazde Banga a o dve minúty sa 
opäť radovali florbalisti Harvardu, keď počas pre-
silovky Ďuríček získal loptičku a Krajčovič ju zo 
štyroch metrov napálil k ľavej žŕdke. Presilovku 
zužitkovali aj snajperi, keď 26 sekúnd pred vypr-
šaním prvej tretiny Bangova tečovaná strela ob-

lúkom zapadla za chrbát vybiehajúceho Laciku. 
Druhé dejstvo odštartovala Berešíkova strela do 
žŕdky, no v 24. min sa už dobre hrajúci Sklenár 
nemýlil. Domáci boli na koni a o 82 sekúnd Drus-
ka presne namieril po zemi k ľavej tyčke. Hostia 
boli v šoku, ale v 27. min predviedli peknú kom-
bináciu, keď po Cihovej prihrávke zasúval loptič-
ku do prázdnej bránky Banga, pričom kolenom 
trafil do hlavy Laciku, ktorý zostal značne otra-
sený. Domáci gólman však v 32. min zneškondil 

tutovku Bangovi, aby v 38. min opäť prišli chví-
le domácich počas presilovky štyroch proti trom. 
Najskôr po Krajčovičovej prihrávke Takács z pra-
vej strany parádne upratal loptičku do vzdiale-
nejšieho kúta bránky Vagaského, ktorý o 26 se-
kúnd kapituloval aj po Druskovej krížnej strele  
k ľavej žŕdke. Na začiatku 44. min predvied-
la prvá domáca lajna pohľadnú akciu, na konci 
ktorej Poliak zvyšoval už na 8:2. A to ešte vzápätí 
Ferai zblízka namieril nad. Lenže domáci neudr-
žali svoje hlavy v patričnej koncentrácii a hostia 
sa mohutným finišom dotiahli v rozpätí necelých 
ôsmich minút na rozdiel dvoch gólov 8:6. Záve-
rečná hra bez brankára však snajperom už gólo-
vú radosť nepriniesla.
 GÓLY: 5. Múčka (Sklenár), 7. Vlčko, 14. 
Krajčovič (Ďuríček), 24. Sklenár (Ďuríček), 

25. Druska (L. Botka), 38. Takács (Krajčovič), 
38. Druska (Takács), 44. Poliak (L. Botka) – 
20. Banga, 27. Banga (Ciho), 52. Hubáček 
(Pauhof), 56. Pauhof (Banga), 59. Banga (Ro-
ziak), 60. Roziak (Banga).  VYLÚČENÍ: 4:3 na 
2 min, A. Botka a Pauhof na 5 min.  PRE-
SILOVKY: 3:2.  OSLABENIA: 0:0.  STRELY 
NA BRÁNKU: 28 – 30.  ROZHODOVALI: Ma-
jer a Drienka – 70 divákov.  HARVARD: J. 
Lacika – E. Takács, S. Druska, M. Sklenár, D. 
Múčka, M. Baniar, M. Maruš – L. Poliak, O. 
Krajčovič, L. Botka – A. Botka, D. Ďuríček, D. 
Vlčko – R. Ferai, R. Berešík, D. Krátky, hrajú-
ci tréner: D. Ďuríček.  SNIPERS: Vagaský – 
Slušný, Chvála, Hubáček, Tibenský – Kilík, 
Banga, Ciho – Mieč, Roziak, Pauhof, hrajúci 
tréner: V. Roziak.

TRNAVA – HARVARD PARTIZÁNSKE 9:2 (2:0, 1:0, 6:2)
Trnavčania začali rázne a už v 2. min ich poslal 
do vedenia Trepáň. Pokračujúci tlak domácich 
vyvrcholil druhým gólom v 5. min, keď sieť-
ku rozvlnil Apolen. V polke tretiny sa osmelili 
aj hostia. Najprv Vlčko prešiel celým ihriskom, 
ale mieril nepresne. O minútu ho napodobnil 
Libor Botka, ktorého vychytal Švec. V 24. min 
domáci potrestali vylúčenie Drusku a znovu 
Apolen zvýšil na 3:0. Harvard mohol hneď od-
povedať, ale Sklenár nevyužil trestné strieľa-
nie a so spoluhráčmi ani následnú presilovku. 
Hra sa postupne prelievala zo strany na stra-
nu, zmenu skóre to však neprinieslo. V závere 
druhej tretiny bol vylúčený Krajčovič, no La-
cika viacerými zákrokmi držal svoj tím v hre. 
V tretej dvadsaťminútovke sa opäť hralo ho-
re-dole, ale zatiaľ čo hostia svoje šance nevy-
užívali, domáci áno. V rozmedzí 46. až 49. min 
strelili tri góly a o zápase bolo rozhodnuté. Keď 
v 53. min domáci Trepáň v presilovke pri vy-
lúčení Krajčoviča zvýšil na 7:0, s Harvardom 
to vyzeralo zle-nedobre. Nulu na konte strele-
ných gólov sa hosťom podarilo zmazať počas 

presilovky Poliakovi. O dve minúty predviedli 
peknú spoluprácu bratia Botkovci a Libor zní-
žil na 7:2. V závere Trnava potvrdila svoju do-
minanciu ešte dvoma gólmi a víťazstvom 9:2 
si upevnila post lídra tabuľky.
 GÓLY: 2. Trepáň (Haršány), 5. a 24. Apo-
len (Duran), 46. Duran (Trajteľ), 56. Ma-
tej Vanta (Adam), 49. a 59. Rumanovský 
(Duran), 53. Trepáň (Balák), 60. Trepáň (Le-
hocký) – 56. Poliak (L. Botka), 58. L. Bot-
ka (A. Botka).  VYLÚČENÍ: 3:4 na 2 min. 
 PRESILOVKY: 2:1.  OSLABENIA: 0:0.  
STRELY NA BRÁNKU: 35 – 27.  ROZHODO-
VALI: Kučera a Glonek – 150 divákov.  FBC 
11: Švec – Haršány, P. Adam, Trajteľ, Matúš 
Vanta, Rumanovský, Matej Vanta, Balák, 
Trepáň, Lehocký, Franek, D. Adam, Kopec-
ký, Mahaj, Sztruhár, Apolen, Škrabal, tré-
ner: E. Šatan.  HARVARD: J. Lacika – M. 
Maruš, M. Baniar, M. Sklenár, S. Druska – 
L. Poliak, O. Krajčovič, L. Botka – A. Botka, 
D. Ďuríček, D. Vlčko – D. Krátky, R. Berešík, 
hrajúci tréner: D. Ďuríček.  mp, tp

I. FLORBALOVÁ LIGA MUŽOV
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Zlatého Urbánka dekoroval  
vicemajster sveta

V košickom Spoločenskom pavilóne sa uskutočnil jubilejný 
desiaty ročník Memoriálu Mikuláša Athanasova. Chlapci a 
dievčatá ročníkov narodenia 2004 až 2011 si súbojmi pripo-
menuli pamiatku najvýznamnejšieho košického zápasníka, 
ktorý v roku 1952 získal na olympiáde v Helsinkách bronzo-
vú medailu v grécko-rímskom štýle v hmotnosti do 67 kg. 
Na kvalitne obsadenom turnaji sa predstavilo 116 preteká-
rov zo Slovenska, Bieloruska, Moldavska, Ukrajiny, Maďarska 
a Čiech. Nechýbali ani mladí reprezentanti z klubov ZK Par-
tizánske a MZK Bánovce nad Bebravou, ktorí si z Košíc všetci 
odniesli medaily. Najviac sa darilo Patrikovi Urbánkovi (na 
foto), ktorý si v kategórii A-prípravky v hmotnosti do 36 kg 
poradil so všetkými súpermi a zaslúžene zvíťazil. Zaujíma-
vý bol jeho semifinálový súboj s Michalom Tvrdíkom zo ZK 
Partizánske, ktorý pol minúty pred koncom duelu viedol 9:6 

na body, no nakoniec prehral 9:10 a skončil na bronzovej priečke. Strieborné medaily si odniesli Sa-
muel Paraskov (B-prípravka do 36 kg) z bánovského MZK a rovnako David Ladický (A-prípravka do 
44 kg) zo ZK Partizánske. Na bronzový stupienok vystúpili Bánovčania Matyáš Filo v B-prípravke do 
44 kg, mladší žiaci Viliam Daniš (do 62 kg) a Peter Mišák (do 68 kg) a z Partizánčanov v kategórii 
A-prípravky súrodenci Simone Múčka (do 20 kg) a v hmotnosti do 24 kg Sofia Múčková. Tá najskôr 
v semifinále podľahla 4:10 na body moldavskému zápasníkovi, no v súboji o tretie miesto vyhrala 
nad Aleksandrom Myslivecom jednoznačne 14:4. Podujatie poctil návštevou úradujúci vicemajster 
sveta v zápasení voľným štýlom do 86 kg Boris Makoev. Zápasník ZK Olymp Partizánske priniesol 
do východnej metropoly veľa radosti, rozdal mnoho fotografií a úsmevu nielen slovenským, ale aj 
svojim zahraničným obdivovateľom.  mp

Druhá najvyššia liga v hádzanej žien mala na 
programe stretnutia 11. kola, ktoré uzavreli prvú 
polovicu súťažnej sezóny. Hádzanárky HK Slávia 
ZDA Partizánske si stretnutie v Zlatnej na Ostro-
ve predohrali v predstihu s cenným víťazstvom 
25:24. Súťaž bude po dvojmesačnej prestávke 
pokračovať stretnutiami 12. kola až 17. februára 
budúceho roku.

 Výsledky 11. kola: Hlohovec – ŠKP Bratisla-
va 34:19 (15:12). Topoľčany – Šurany 26:21 
(16:7). Bernolákova Košice – Nesvady 18:22 
(5:13). Močenok – Dunajská Streda 25:29 
(15:13). Predohraté: Zlatná na Ostrove – HK 
Slávia ZDA Partizánske 24:25 (13:13). Stupa-
va – Inter Bratislava 25:25 (13:14).

 PORADIE KANONIEROK: 118 gólov – Z. Koní-
ková (Hlohovec), 112 – Klaudia Michnová (HK 
Slávia ZDA Partizánske), 90 – A. Schwarzová (To-
poľčany), 88 – C. Bugárová (Dunajská Streda), 71 
– K. Zacharová (Nesvady-Imeľ), 68 – S. Kochano-

vá (Inter Bratislava), 60 – L. Bérešová (Šurany), 55 
– A. Janicic (ŠKP Bratislava), N. Španihelová (Hlo-
hovec), 54 – K. Kisová (Hlohovec)...

TABUĽKA
1. Slávia Partizánske 11 8 0 3 333:296 16
2. Inter Bratislava    11 7 2 2 355:254 16
3. Handball Zlatná n/O. 11 8 0 3 289:263 16
4. MŠK Dun. Streda 11 8 0 3 307:276 16
5. Sporta Hlohovec 11 8 0 3 355:272 16
6. ŠKP Topoľčany  11 6 0 5 308:286 12
7. Tatran Stupava   11 4 1 6 288:293 9
8. HKM Šurany       11 4 0 7 273:288 8
9. Junior Močenok  11 4 0 7 266:322 8
10. ŠŠK Nesvady-Imeľ 11 3 1 7 262:310 7
11. ŠŠK Košice      11 2 0 9 263:364 4
12. ŠKP Bratislava 11 2 0 9 286:361 4

 Program 12. kola – 17.2.: HK Slávia ZDA Par-
tizánske – Šurany, Topoľčany – Stupava, Inter 
Bratislava – ŠKP Bratislava,  Močenok – Nesvady, 
Hlohovec – Dunajská Streda, Košice – Zlatná na 
Ostrove.  mp

I. HÁDZANÁRSKA LIGA ŽIEN

Slávistky víťazom úvodného turnaja 
Úvodným turnajom zo šiestich naplánovaných 
sa v Lehote pod Vtáčnikom odštartovala súťaž-
ná sezóna 2017/2018 Krajskej ligy Žilinského  
a Trenčianskeho kraja v kategórii prípraviek. Ví-
ťazkami prvého turnaja sa stali dievčatá z HK Slá-
via Partizánske.

MINIHÁDZANÁ – 1. KOLO
 A-SKUPINA: Lehota p/Vt. – Slávia Partizán-
ske 12:9. Trenčín A – Bytča B 8:0. Lehota p/Vt. 
– MHáK Martin 11:0. Slávia Partizánske – Byt-
ča B 20:0. Trenčín A – MHáK Martin 16:0. Le-
hota p/Vt. – Bytča B 9:0. Slávia Partizánske – 
MHáK Martin 10:1. Lehota p/Vt. – Trenčín A 
13:8. Bytča B – MHáK Martin 1:6. Slávia Par-
tizánske – Trenčín A 15:7.

TABUĽKA
1. Lehota p/Vt. 4  4  0  0  45:17  8
2. Slávia Partizánske 4  3  0  1  54:20  6
3. AS Trenčín A 4  2  0  1  39:28  4
4. MHáK Martin 4  1  0  3 7:38 2
5. MHK Bytča B 4  0  0  4 1:43 0

 B-SKUPINA: Bytča A – Trenčín B 9:3. THA 
Martin – Čadca 4:13. Bytča A – Bytča C 10:0 
kont. Trenčín B – Čadca 4:19. THA Martin – 
Bytča C 10:0 kont. Bytča A – Čadca 10:8. Tren-
čín B – Bytča C 10:0 kont. Bytča A – THA Mar-
tin 17:5. Čadca – Bytča C 10:0 kont. Trenčín B 
– THA Martin 11:9.

TABUĽKA
1. MHK Bytča A 4  4  0  0 46:16 8
2. MŠK Čadca 4  3  0  1 50:18 6
3. Trenčín B 4  2  0  2 28:37 4
4. THA Martin 4  1  0  3 28:41 2
5. MHK Bytča C 4  0  0  4 0:40 0

 SEMIFINÁLE: Lehota p/Vt. – Čadca 11:8. 
Bytča A – Slávia Partizánke 1:10.
O 5.-8. MIESTO: Trenčín B – MHáK Martin 10:0. 
THA Martin – Trenčín A 4:19. 
 O 9. MIESTO: Bytča B – Bytča C 10:0 kont. 
 O 7. MIESTO: THA Martin – MHáK Martin 
10:3. 
 O 5. MIESTO: Trenčín A – Trenčín B 16:2.
 O 3. MIESTO: Čadca – Bytča A 8:13.
 FINÁLE: Lehota p/Vt. – Slávia Partizánske 
12:13 po 7m.

KONEČNÉ PORADIE: 1. HK Slávia Partizánske 
(Valéria Jančeková 2 góly – Patrícia Cuperová 
21, Sára Duchovičová 18, Natália Škultétyová 
14, Lea Mrižová 10, Bianka Fabová 8, Nela Škul-
tétyová 1, Alexandra Jaršeková 1, Natália Kell-
nerová 1, Michaela Sasková 1, trénerky: Zuza-
na Machovičová a Jana Horňanová), 2. TJ Baník 
Lehota pod Vtáčnikom, 3. MHK Bytča A, 4. 
MŠK Čadca, 5. AS Trenčín A, 6. AS Trenčín B, 
7. THA Martin, 8. MHáK Martin, 9. MHK Bytča 
B, 10. MHK Bytča C.  mp

S drvivou prevahou novým predsedom Anton Laco 
SIEDMA VOLEBNÁ KONFERENCIA OblFZ PRIEVIDZA

V Kultúrnom centre v Novákoch sa uplynulý piatok uskutočnila 
volebná konferencia Oblastného futbalového zväzu Prievidza. 
Pre ďalšie štvorročné obdobie 2017-2021 sa rozhodovalo o po-
zícii predsedu, členov Výkonného výboru, predsedov Revíznej, 
Odvolacej a Disciplinárnej komisie a o delegátoch na Konferenciu 
Západoslovenského futbalového zväzu. Oblastná konferencia 
bola siedmou volebnou v poradí od spoločného zlúčenia fut-
balových okresov Partizánske, Bánovce nad Bebravou a Prie-
vidza pod jeden zväz, najväčší na Slovensku. Hoci sa o predvo-
lebných pytačkách predovšetkým na post predsedu šuškalo vše-
ličo, voľby mali nakoniec pokojný a kultivovaný priebeh. Patričné 
napätie však nechýbalo, rovnako ako pri voľbách členov Výkonné-
ho výboru OblFZ Prievidza za okres Prievidza i na post Kontrolóra 
OblFZ Prievidza a taktiež delegátov za OblFZ Prievidza na Konfe-
renciu ZsFZ, kde sa volilo tajne. Ostatné voľby pri neúčasti proti-
kandidátov mali verejný priebeh. Konferenciu tradične koor-
dinoval v tomto smere spoľahlivý Jozef Mišák, ktorému 15. de-
cembrom skončilo obdobie v pozícii zastupujúceho predsedu 
OblFZ Prievidza.

Ocenení jubilanti
Po schválení devätnásťbodového programu konferencie a 
voľbe návrhovej  (predseda: Anton Zima, členovia: Miroslav Ga-
man, Milan Došek) a mandátovej komisie (Blažej Ľahký – Mar-
tin Kližan, Peter Šinský), prišiel na rad slávnostný blok. Pri príle-
žitosti okrúhleho životného jubilea boli ocenení zaslúžilí funkcio-
nári futbalových klubov, ktorí sa pričinili o rozvoj futbalu vo svo-
jom klube i v OblFZ Prievidza. A niektorí z nich sa ešte stále aktív-
ne zapájajú do futbalového dianiach vo svojej obci alebo meste. 
Z rúk viceprezidenta SFZ a predsedu ZsFZ Pavla Šípoša, predsedu 
disciplinárnej komisie SFZ a ZsFZ Miroslava Vlka a zastupujúceho 
predsedu OblFZ Prievidza Jozefa Mišáka si prevzali pamätné pla-
kety 60-roční Dušan Čabrák (TJ Tatran Uhrovec), Ivan Kotrík (TJ 
Opatovce nad Nitrou), Miroslav Gaman (TJ Magura Poruba), Ján 
Dráb (TJ Magura Poruba), Vojtech Ďurkovič (OFK Bošany), An-
ton Zima (TJ Slovan Brodzany), Peter Ďuriš (TJ Malá Čausa), Miro-
slav Žember (TJ Družstevník Koš), Pavol Petrík (TJ Malá Hradná), 
65-roční Gejza Harinek (TJ Partizán Miezgovce), Peter Šinský (FK 
TJ Sokol Pravotice), 70-roční Milan Báleš (OFK Klátova Nová Ves), 
Vladimír Guľa (FK Iskra Nováky), Vladimír Vican (TJ Malá Čausa), 
75-roční Ján Hagara (FK Iskra Nováky), Milan Piešťanský (TJ Parti-
zán Miezgovce), 80-roční Michal Borko (FK Veľká Lehôtka), Vašek 
Šila (TJ Priehrada Nitrianske Rudno) a Štefan Šagát (TJ Partizán 
Miezgovce). Naopak, symbolickou minútou ticha si prítomní uctili 
pamiatku zosnulých funkcionárov, ktorí navždy opustili futbalovú 
rodinu: Milana Lecha z TJ Partizán Miezgovce, ktorý vo veku 73 ro-
kov skonal 2.11. 2016, Ladislava Gelačáka (70 rokov – 8.2. 2017) 
z TJ Baník Prievidza, Františka Vetulu (60 rokov – 20.4. 2017) z TJ 
Baník Haláčovce-Otrhánky, Ivana Mikuša (77 rokov – 2.9. 2017)  
z TJ Partizán Miezgovce a Antona Petiaša z (66 rokov – 9.11. 2017) 
OFK Klátova Nová Ves.

Pokojné voľby s vyše 92 % účasťou
Takmer štvorhodinová volebná konferencia sa odohrávala v ma-
ximálne korektnej atmosfére. Kluby prejavili o konferenciu opäť 
značný záujem, z celkového počtu 91 delegátov s právom hlaso-
vať sa prezentovalo 84 ich zástupcov, čo predstavovalo viac ako 
92 percentnú účasť a zároveň uznášaniaschopnú konferenciu. 
Okres Prievidza mal prítomných všetkých 42 delegátov, za okres 
Bánovce nad Bebravou sa z 25 prezentovalo 21 a za okres Par-
tizánske z 24 pozvaných prišlo rovnako 21 zástupcov klubov. O 
stoličku predsedu OblFZ Prievidza sa uchádzali dvaja kandidáti 
– Anton Laco z Veľkých Uheriec a Vladimír Zaťko z Novák. V taj-
nom hlasovaní sa zrodilo jednoznačné víťazstvo Antona Laca, 

ktorému delegáti odovzdali 67 hlasov. Porazený Vladimír Zaťko 
získala 17 hlasov. „Ďakujem všetkým za prejavenú dôveru, 
ale aj za účasť na konferencii, čo signalizuje, že v našom ob-
lastnom zväze je veľký záujem o futbal. Prvé dojmy sú vý-
borné. Príjemne ma prekvapil počet získaných hlasov, ktorý 
zároveň beriem ako záväzok. Budem sa snažiť, aby som mo-
jou prácou, ale aj úsilím celého výkonného výboru neskla-
mal získanú dôveru,“ zneli prvé slová novozvoleného predse-
du Antona Laca, ktorý najbližšie štyri roky povedie prievidzský 
oblastný futbalový zväz. Jeho predchodcami boli Dušan Divéky 
(dve volebné obdobia), Štefan Hodoško st. (jedno) a Ivan Bartoš, 
ktorý vládol necelé tri volebné obdobia, keďže v júli 2016 na svoj 
post prekvapivo abdikoval. V úlohe zastupujúceho predsedu do-
viedol OblFZ Prievidza po turbulentnom období bez ujmy až do 
súčasnej konferencie. Novozvolený predseda OblFZ už predtým 
vo svojom šesťminútovom prezentačnom príhovore predniesol, 
že jeho prioritou bude práca s mládežou Taktiež predostrel, že 
navrhne aj zmenu v stanovách pre voľby do orgánov OblFZ, kde 
by si delegáti konkrétneho okresu volili len svojich zástupcov.
Na post Kontrolóra OblFZ Prievidza, ktorý sa ako jediný volí 
na päťročné funkčné obdobie, získal s 50 hlasmi najväčšiu dô-

veru Marek Grolmus zo Se-
bedražia. Jeho jediný proti-
kandidát Miroslav Žiak z Prie-
vidze získal 32 hlasov. Do de-
väťčlenného Výkonného vý-
boru ObFZ Prievidza boli za 
okres Prievidza zvolení šty-
ria členovia – Marián Miku-
la (55 hlasov) z Nitrianskych 
Sučian, Patrik Mojžiš (52) 
z Novák, Miloš Gašparovič 
(52) z Lehoty pod Vtáčnikom 
a o poslednú štvrtú pozíciu 
si to v druhom kole volieb 
rozdali Ján Martina z Novák  
a Milan Kútny zo Sebedražia. 
Staronovým členom VV sa na-
koniec stal Ján Martina, kto-
rý získal 43 hlasov, kým Mi-
lan Kútny o osem menej. Pod 
hranicou zvoliteľnosti zosta-
li aj Robert Šuník (31) z Prie-
vidze, Miloš Cúcik (22) z Va-
laskej Belej a Gerhard Dzian 
(20) z Nitrianskeho Pravna. 

Pri voľbe členov Výkonného výboru za okresy Partizánske a Bá-
novce nad Bebravou mali delegáti ľahkú úlohu, keďže sa kvô-
li chýbajúcim protikanditátom volilo verejne. Za členov Výkon-
ného výboru OblFZ Prievidza za okres Partizánske boli zvolení 
Juraj Kližan (84 hlasov) zo Skačian a Anton Zima (84) z Bro-
dzian a za okres Bánovce nad Bebravou dvojica Jozef Mišák 
(84) z Podlužian a Juraj Trgyňa st. (84) z Miezgoviec. Rovna-
ko sa verejne hlasovalo aj pri obsadení postov predsedov od-
borných komisií. Predsedom Disciplinárnej komisie sa stal Pa-
vol Košík (84) z Otrhánok, kým za predsedu Odvolacej ko-
misie bol zvolený Anton Obert (84) z Partizánskeho. Predse-
dom Volebnej komisie sa stal Peter Kozinka (84) z Pečenian  
a za členov boli zvolení Ivan Kasala (84) z Dolných Naštíc, Pe-
ter Letavay (84) zo Šimonovian a Ivan Kováčik (84) z Nitrian-
skeho Rudna. Ôsmi delegáti na Konferenciu Západoslovenské-
ho futbalového zväzu sa volili tajne spomedzi ôsmich kandidá-
tov – dôveru dostali: Milan Kráľ (52 hlasov) z FK Spartak Bá-
novce nad Bebravou, Štefan Hodoško st. (50) zo Šimonovian, 
Peter Gubka (48) z TJ Nový Život Veľké Uherce, Štefan Mjartan 
(42) z Cígeľa, Jozef Jakubík (41) z FK Tempo Partizánske a Mari-
án Rybár (41) zo Zemianských Kostolian. Text + foto: mp

Po zastupujúcom predsedovi Jozefovi Mišákovi prevezme žezlo Anton Laco 
(vpravo), ktorý sa stal novým predsedom OblFZ Prievidza pre funkčné obdo-
bie rokov 2017 – 2021

Delegáti futbalových klubov OblFZ Prievidza 
počas hlasovania

 7. KOLO: BANEX Bánovce n/B. – COLO 
COLO Bánovce n/B. 1:9 (1:3), D. Kajan – L. Ďur-
káč 2, M. Čahoj 2, M. Baleš 2, J. Boháčik, Š. Bartoš, 
D. Minárik. FC KUVAJT Horné Vestenice – HEL-
LA Bánovce n/B. 9:3 (6:3), M. Havránek 4, P. Pap-
ranec 3, R. Čaprnka, D. Šuhajda – J. Galbavý, M. 
Farkaš, S. Pavle. NAKED IN PARADISE Bánovce 
n/B. – SOKOLÍCI Bánovce n/B. 6:0 (3:0), M. 
Ševčík 4, R. Halás, A. Kováč. EL FUŇO Bánovce 
n/B. – BN TAXI Bánovce n/B. 6:3 (2:1), M. Líška 
3, D. Richtárech 2, S. Mikloš – Ľ. Kmeťo, M. Bor-
cha, J. Zajac. JASKLO BERNARD Bánovce n/B. – 
FC BAYERN Krásna Ves 10:4 (4:0), Ž. Luković 3, 
R. Rosa 3, E. Škarba 2, J. Poštrk, M. Mášik – A. Stra-
kúšek 3, J. Gieci.

TABUĽKA
1. EL FUŇO  7 6 0 1 41:18  18
2. COLO COLO  7 5 0 2 37:26  15
3. JASKLO   7 4 1 2 40:27  13
4. NAKED IN PA  7 4 0 3 45:21  12
5. FC KUVAJT 7 4 0 3 26:23  12
6. SOKOLÍCI 7 3 1 3 31:31  10
7. FC BAYERN  7 3 0 4 21:38  9
8. BN TAXI   7 3 0 4 26:25  9
9. BANEX     7 1 1 5 17:46  4
10. HELLA   7 0 1 6 14:43  1

 PORADIE KANONIEROV: 18 gólov – M. 
Ševčík (NAKED IN PARADISE), 13 – R. Mro-
cek (EL FUŇO), 10 – Lukáš Dzúrik (SOKO-
LÍCI), A. Strakúšek (FC BAYERN), Ž. Luković 
(JASKLO), 9 – P. Botka (BANEX), P. Papranec 
(FC KUVAJT), 8 – R. Rosa (JASKLO)...

 PROGRAM 8. KOLA – 7.1. o 14.50 h: SO-
KOLÍCI Bánovce n/B. – HELLA Bánovce n/B., 
o 15.40 h: COLO COLO Bánovce n/B. – BN 
TAXI Bánovce n/B., o 16.30 h: BANEX Bá-
novce n/B. – FC KUVAJT Horné Vestenice, o 
17.20 h: EL FUŇO Bánovce n/B. – FC BAYERN 
Krásna Ves, o 18.10 h: NAKED IN PARADISE 
Bánovce n/B. – JASKLO BERNARD Bánov-
ce n/B..

 PROGRAM 9. KOLA – 14.1. o 14.50 h: HEL-
LA Bánovce n/B. – COLO COLO Bánovce n/B., 
o 15.40 h: FC BAYERN Krásna Ves – SOKOLÍ-
CI Bánovce n/B., o 16.30 h: BN TAXI Bánov-
ce n/B. – BANEX Bánovce n/B., o 17.20 h: EL 
FUŇO Bánovce n/B. – JASKLO BERNARD Bá-
novce n/B., o 18.10 h: FC KUVAJT Horné Ves-
tenice – NAKED IN PARADISE Bánovce n/B.. 
 mp

BÁNOVSKÁ HALOVÁ FUTBALOVÁ LIGA

Bánovčania po dvoch triumfoch tentoraz druhí
ŽIACKA LIGA DRUŽSTIEV V ZÁPASENÍ VOĽNÝM ŠTÝLOM

Súťažná sezóna Žiackej ligy družstiev v zápase-
ní voľným štýlom oblasti Západ vyvrcholila po-
sledným štvrtým kolom v Športovej hale Duk-
ly Trenčín. Do súbojov o posledné tohtoročné 
medaily a body zasiahlo 183 zápasníkov zo štr-
nástich klubov. Pred posledným kolom obhaj-
ca prvenstva MZK Bánovce nad Bebravou strá-
cal na vedúcu Dunajskú Stredu spolu 62 bodov.  
A hoci štvrtý turnaj bánovskí zápasníci vyhrali so 
ziskom 135 bodov, manko nezmazali a po dvoch 
triumfoch v rade predali víťazné žezlo Dunajsko-
stredčanom, ktorí v poslednom kole skončili o 
bod druhí. „Celková bodová strata sa ukázala 
ako nedostihnuteľná. Napriek výborným vý-
konom všetkých našich chlapcov a dievčat sa 
nám toto manko nepodarilo zmazať. Veľkú ra-
dosť nám však robia jednotlivci, ktorí v čoraz 
väčšom počte vyhrávajú svoje hmotnostné 
kategórie. V Trenčíne sme mali až jedenásť ví-
ťazov,“ skonštatoval po záverečnom kole jeden 
z trénerov a zároveň podpredseda MZK Bánov-
ce nad Bebravou Milan Urbánek. V konečnom 
sumári obsadili bronzový stupienok za víťazným 
MZK Dunajská Streda a druhým MZK Bánovce 
nad Bebravou reprezentanti Corgoň Nitra. Mladé 
nádeje ZK Partizánske, ktorých pred posledným 
kolom žiackej ligy prijal pod svoje krídla zápasní-
kov zo slovenského zväzu vylúčeného ZK Olymp 
Partizánske, obsadili konečné piate miesto.

UMIESTNENIE NAŠICH ZÁPASNÍKOV V 4. KOLE
 PRÍPRAVKA (ročníky 2008 a mladší) do 22 kg: 
3. Simone Múčka (ZK Partizánske), do 24 kg: 2. 
Sofia Múčková (ZK Partizánske), 4. Svetozár Tr-
novský (MZK Bánovce n/B.), 6. Marek Budzák, 
8. Jakub Balaška (obaja ZK Partizánske), 9. Lu-
káš Chocina (MZK Bánovce n/B.), do 26 kg: 1. 
Adam Ancharaz (ZK Partizánske), do 28 kg: 2. 
Alexandra Horňáková (ZK Partizánske), 5. Leo 
Lukáč, do 36 kg: 1. Patrik Urbánek, 6. Jozef Ko-
váč (všetci MZK Bánovce n/B.), do 40 kg: 3. Mi-

chal Tvrdík (ZK Partizánske), do 44 kg: 2. Šimon 
Ciglian (ZK Partizánske), 3. Michal Stejskal, do 
52 kg: 2. Martin Kalač (obaja MZK Bánovce n/B.).
 PRÍPRAVKA (2005 až 2007) do 28 kg: 1. Ľuboš 
Kováč, do 35 kg: 1. Alex Janeček, do 36 kg: 1. 
Samuel Paraskov (všetci MZK Bánovce n/B.), 7. 
Hana Oravcová (ZK Partizánske), do 40 kg: 1. Ta-
deáš Trnovský (MZK Bánovce n/B.), 3. Juraj Ba-
láž (ZK Partizánske), 4. Michal Števica, do 44 kg: 
1. Matiáš Filo, do 48 kg: 4. Alex Baláž (všetci MZK 
Bánovce n/B.), do 52 kg: 1. Lukáš Kušnier (ZK Par-
tizánske), 2. Denis Lastovica (MZK Bánovce n/B.), 
do 60 kg: 1. Lukáš Vlčko, 2. Timotej Duchovič 
(obaja ZK Partizánske), do 65 kg: 2. Teodor Šin-
ský (MZK Bánovce n/B.), do 75 kg: 2. Juraj Zvalo 
(ZK Partizánske).
 MLADŠÍ ŽIACI do 44 kg: 2. Matej Balaška (ZK 
Partizánske), 3. Adam Janovčík, do 48 kg: 3. Pe-
ter Bobuš, 4. Peter Krč, do 52 kg: 2. Michaela 
Tuchyňová, do 57 kg: 1. Viliam Daniš, 6. Zuzana 
Tuchyňová, do 68 kg: 1. Peter Mišák (všetci MZK 
Bánovce n/B.), 3. Celal Akyuz (ZK Partizánske), do 
85 kg: 1. Adam Stepien (MZK Bánovce n/B.).
 STARŠÍ ŽIACI do 38 kg: 1. Michal Žitník, do 66 
kg: 1. Šimon Jeřábek, do 73 kg: 4. Marcel Špan-
ko (všetci MZK Bánovce n/B.), do 85 kg: 4. Alan 
Duchoň (ZK Partizánske).

KONEČNÉ TABUĽKY KATEGÓRIÍ
PRÍPRAVKA (2008 a mladší)

1. ZK Dunajská Streda 22 48 50 42 162
2. MZK Bánovce n/B. 29 35 20 30 114
3. Corgoň Nitra 22 18 33 28 101
4. Laugaricio Trenčín 21 20 18 23 82
5. ZK Partizánske 10 5 10 33 58
6. ZK Trenčianska Turná 16 10 0 28 54
7.-8. TJ AC Nitra 3 0 21 29 53
    Baník Prievidza 17 12 11 13 53
9. ZK Považská Bystrica 0 5 40 0 45
10. WCS Bratislava 10 1 29 2 42
11. Dunajplavba Bratislava 16 14 5 5 40

12. Olymp Partizánske 15 20 0 0 35
13. ZK Veľký Meder 3 0 0 5 8
14. Dukla Trenčín 0 2 4 0 6
15. ŠKP Banská Bystrica 5 0 0 0 5
16. Mladosť Prievidza 0 0 0 0 0

PRÍPRAVKA (2005 až 2007)
1. MZK Bánovce n/B. 49 41 18 51 159
2. ZK Partizánske 30 37 27 37 131
3. ZK Dunajská Streda 28 23 17 12 80
4. Corgoň Nitra 20 14 21 10 65
5. Dukla Trenčín 8 9 19 13 49
6.-7. ZK Veľký Meder 14 14 11 5 44
     Baník Prievidza 7 11 14  12 44
8. TJ AC Nitra 2 0 23 14 39
9. Laugaricio Trenčín 7 12 0 12 31
10. Dunajplavba Bratislava 9 9 4 5 27
11. ZK Trenčianska Turná 11 0 0 7 18
12. ZK Považská Bystrica 0 0 4 12 16
13. WCS Bratislava 1 0 12 0 13
14. Mladosť Prievidza 0 4 0 0 4
15. ŠKP Banská Bystrica 1 3 0 0 3
16. Olymp Partizánske 0 0 0 0 0

MLADŠÍ ŽIACI
1. Dunajplavba Bratislava 28 38 33 28 129
2. ZK Dunajská Streda 27 20 35 37 119
3. MZK Bánovce n/B. 23 18 33 37 111
4. Corgoň Nitra 27 8 34 26 95
5. ZK Veľký Meder 19 16 18 18 71
6. Baník Prievidza 5 48 9 7 69
7.-8. Laugaricio Trenčín 7 10 0 13 30
    ŠKP Banská Bystrica 16 14 0 0 30
9. WCS Bratislava 10 6 7 5 28
10. ZK Partizánske 7 7 2 9 25
11. ZK Považská Bystrica 7 12 0 5 24
12. TJ AC Nitra 11 0 2 2 15
13.-14. Dukla Trenčín 0 0 0 5 5
      ZK Trenčianska Turná 5 0 0 0 5
15. Olymp Partizánske 2 2 0 0 4
16. Mladosť Prievidza 3 0 0 0 3

STARŠÍ ŽIACI
1. ZK Dunajská Streda 32 26 38 43 139 
2. Corgoň Nitra 19 27 17 8 71
3.  MZK Bánovce n/B 12 12 14 17 55
4. ZK Trenčianska Turná 17 7 0 16 40
5. Dunajplavba Bratislava 16 0 11 7 34
6. TJ AC Nitra 12 0 13 7 32
7. ZK Veľký Meder 4 7 5 4 20
8. Laugaricio Trenčín 8 0 7 4 19
9.-10. Baník Prievidza 0 18 0 0 18
    ŠKP Banská Bystrica 9 9 0 0 18
11. Olymp Partizánske 3 9 0 0 12
12. Dukla Trenčín 0 0 4 0 4
14. ZK Partizánske 0 0 0 3 3
14. Považská Bystrica 1 0 0 0 1
15.-16. Mladosť Prievidza 0 0 0 0 0
      WCS Bratislava 0 0 0 0 0

LIGA – KLUBY
1. ZK Dunajská Streda 109 117 140 134 500
2. MZK Bánovce n/B. 113 106 85 135 439
3. Corgoň Nitra 88 67 105 72 338
4. Dunajplavba Bratislava 69 61 53 45 228
5. ZK Partizánske 47 49 39 82 217
6. Baník Prievidza 29 89 34 32 184
7. Laugaricio Trenčín 43 42 25 56 166
8. ZK Veľký Meder 40 37 34 32 143
9. TJ AC Nitra 28 0 59 59 140
10. ZK Trenčianska Turná 49 17 0 51 117
11. ZK Považská Bystrica 8 17 44 17 86
12. WCS Bratislava 21 7 48 7 83
13. Dukla Trenčín 9 11 27 13 60
14. ŠKP Banská Bystrica 31 26 0 0 57
15. Olymp Partizánske 20 31 0 0 51
16. Mladosť Prievidza 3 4 0 0 7

* Poznámka: 1. kolónka – počet bodov 1. 
kole, 2. kolónka – počet bodov v 2. kole, 3. 
kolónka – počet bodov v 3. kole, 4. kolónka – 
počet bodov v 3. kole, 5. kolónka – súčet bo-
dov zo všetkých kôl.  mp
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„V silách tohto mužstva je pobiť sa o postup,“
TVRDÍ TRÉNER ŠK SLOVAN ŠIMONOVANY JOZEF ŽIAK

V uplynulej súťažnej sezóne patrila futbalis-
tom ŠK Slovan Šimonovany po jesennej čas-
ti štrnásta priečka zo sedemnáčlennej tabuľ-
ky IV. ligy Severozápad. Slovan tak v polceste 
zostával na predošlé dva úspešné ročníky, no 
nakoniec to vytiahol na konečnú šiestu prieč-
ku. V jeseni aktuálneho ročníka je situácia dia-
metrálne odlišná. Futbalisti Šimonovian zimu-
jú na druhej priečke len bod za vedúcimi Mal-
ženicami. Navyše, Slovan postupom do 4. kola 
v Slovnaft cupe vyrovnal klubový rekord z vla-
ňajška. Šimonovany tak majú za sebou najvy-
darenejšiu jesennú časť v ére vedenia klubu  
s predsedom Petrom Hudokom. Jesennú časť 
ročníka 2017/2018 sme bilancovali s jedným 
z hlavných strojcov úspechu – hlavným tréne-
rom Jozefom Žiakom starším (na foto).
 

?
Oproti vlaňajšku musí byť hodnote-
nie jesennej časti pre vás oveľa prí-
jemnejšie... Skúste teda bilancovať 

prvú časť aktuálneho ročníka.
„Súhlasím, je oveľa príjemnejšie pozerať 
sa na tabuľku po práve skočenej jeseni, 
ako po jeseni spred roka. S tým, že bude-
me mať tridsaťsedem bodov a v tabuľke 
pravdy plus trinásť, rátali asi len naši naj-
skalnejší priaznivci. Hoci sme sa netajili 

pred začiatkom sezóny, že chceme okupo-
vať vrchné priečky našej ligy, no strácať len 
bod na vedúce mužstvo jesennej časti je 
akousi pridanou hodnotou navyše.“

? V predošlej sezóne ste aj v klube hľa-
dali vysvetlenie, prečo došlo k dia-
metrálne odlišnému pôsobeniu Slo-

vana v Slovnaft cupe a v IV. lige. Kým v Sloven-
skom pohári ste postupom do 4. kola dosiahli 
historický úspech, v majstrovskej súťaži vám 
po jeseni patrila až štrnásta priečka. Tentoraz 
Slovan vyrovnal historické maximum z vlaňaj-
ška, dokonca ho vyšperkoval o vyradenie for-
tunaligistu zo Zlatých Moraviec, ale v IV. lige 
zimuje na druhej priečke len o bod za Malženi-
cami. Čiže predošlá teória, že štart v pohári 
akosi naštrbil účinkovanie Slovana v majstrov-
skej súťaži, týmto pádom nabral vážne trhli-
ny... Už ste si to rozanalyzovali?
„Čo k tomu povedať... Vzhľadom na minu-
loročnú pokazenú jesennú časť vedenie 
klubu spolu s realizačným tímom zvažo-
valo možnosť, či aj tentoraz nastúpime v 
Slovenskom pohári. No z obidvoch strán 
zaznela opätovná túžba ísť do Slovnaft 
cupu, reprezentovať mesto, región a v ne-
poslednom rade aj samotný klub. V ama-
térskom futbale je to vždy aj o ochote hrá-
čov prispôsobiť si týždenný režim v prípa-
de postupu v pohári. Vidina pohárových 
zápasov s ligovými mužstvami ale robí v 
hlavách hráčov divy a víťazný zápas so Zla-
tými Moravcami im v pamäti zostane na-
vždy.“

?
Súhlasíte, že Slovan mal v tejto je-
sennej časti asi najvyrovnanejšiu 
skladbu kádra, ktorý dokázal zabrať 

rovnako zodpovedne aj v Slovnaft cupe  
i v majstrovskej súťaži?
„Čo sa týka skladby kádra v porovnaní s 
predošlou sezónou, tak vám musím dať za 
pravdu. Po lete sme sa snažili káder dopl-
niť mladými ambicióznymi chlapcami, kto-
rí odohrali pár zápasov aj v tretej lige. Muž-
stvo bolo dobre vyskladané a každý, kto 

prišiel, mal chuť bojovať o miesto. Vedeli 
sme, že môžu prísť zranenia, a preto sme 
potrebovali aj silnú lavičku. Takmer celú 
jeseň sme odohrali bez tvorcu hry Tomáša 
Laurinca, zranenia sa nevyhli ani Martino-
vi Oršulovi, Romanovi Žikavskému, či na 
konci prvej časti súťaže aj Petrovi Ryban-
skému.“

?
Keď sa teraz obzriete za vašim účin-
kovaním v Slovenskom pohári, 
nemrzí vás, že ste stroskotali po pe-

naltovom rozstrele s Interom Bratislava, ktorý 
ste dokázali vlani vyradiť? Pri všetkej úcte  
k hráčom Interu, podľa nás bolo vo vašich si-
lách postúpiť do ďalšieho kola.... Ako sa hovorí 
s jedlom rastie chuť...
„Myslím si, že účinkovaním v pohári sme 
bavili celé mesto a okolie. Dostalo sa mi 
veľmi veľa pozitívnych ohlasov od fanúši-
kov a zaznamenali sme len slová chvály, 
čo vždy poteší a dodá chuť do ďalšej práce. 
Som maximalista a do každého zápasu ve-
diem svoje mužstvo k výhre. Bola to smol-
ná prehra, jedenástky sú vždy lotéria, tak 
ako sme prehrali, mohli sme aj vyhrať. Zau-
jímavé boli reakcie mojich trénerských ko-
legov, keď tréner prvoligistu sa sťažoval na 
údajne úzke ihrisko a druholigový, zvyk-
nutý na umelú trávu, zas zhodnotil, že ich 
brzdil terén...“

?
V súťaži ste zaznamenali len dve pre-
hry – 0:2 na pôde lídra v Malženi-
ciach a 1:3 v Bolerázi, a remizovali ste 

3:3 v Prečíne, kde ste ešte v 80. minúte viedli 
3:1. Táto strata bodov vás asi najviac škrie, 
máme pravdu?
„Po ťažkom domácom zápase s Vrbovým 
doma, v ktorom sme otáčali nepriaznivý 
stav v polčase na konečnú výhru, sme do 
Prečína išli v dobrej nálade. Terén bol znač-
ne podmočený a my sme takticky nezvlád-
li prvý polčas, keď nám domáci dali gól po 
rýchlej rozohrávke. V šatni som musel zvý-
šiť hlas a na začiatku druhého polčasu sme 
tromi rýchlymi gólmi otočili zápas v náš 

prospech. Individuálne chyby na konci zá-
pasu nám však doslova zobrali tri body z 
vrecka. V Malženicach sme odohrali naj-
slabší zápas jesene, kde sme smerom hore 
boli absolútne neškodní. A keď mám hod-
notiť stretnutie s Bolerázom, tak na víťaz-
stvo v súťaži nestačí polčasový výkon. Hrá-
či pri takýchto kvalitných súperoch musia 
ísť na sto percent po celý zápas.“

?
V dohrávke 6. kola ste zaznamenali 
asi najcennejšie víťazstvo v Častkov-
ciach, ktoré sa netaja tými najvyšší-

mi ambíciami. Po góle Dušana Gálisa z 89. mi-
núty ste museli prežívať veľkú radosť...
„Bol to zaujímavý zápas, naša obrana pra-
covala vynikajúco a najlepšieho strelca 
súťaže Bangaia nepustila k vážnejšiemu 
zakončeniu. Charakter nášho mužstva sa 
ukázal, keď sa ani po nepremenenej jede-
nástke nezlomilo a išlo stále za víťazstvom. 
Veľmi sme chceli uspieť, išlo totiž o takzva-
ný šesťbodový zápas, a Dušan Gális bol v 
správny čas na správnom mieste.“

?
V 15. kole ste si asi poriadne vydých-
li, keď Miroslav Oršula v nadstave-
nom čase premenil pokutový kop, 

po ktorom Slovan domácim víťazstvom 3:2 
nad Jaslovskými Bohunicami zavŕšil vydarenú 
jeseň. Zároveň ste si ako jediný spomedzi 
všetkých celkov dokázali prejsť prvú časť súťa-
že bez straty bodu na domácej pôde...
„Posledné jesenné zápasy bývajú tie naj-
ťažšie. Čakal nás náročný súper a my sme 
mali k dispozícii dvanásť zdravých chlapov. 
V týždni nás zaskočila správa o nepríjem-
nom zranení Peťa Rybanského, takže sme 
sa museli zaobísť aj bez neho. Súper trestal 
každú našu hrúbku v prvom polčase, no po 
mojom dohovore v šatni sme začali s obra-
tom skóre. Kto bol na zápase, musí uznať, 
že hostia sa v druhom polčase snáď ani ne-
dostali k našej bránke. Vyvinuli sme drvivý 
tlak a vykúpenie pre nás prišlo, keď súpe-
rov hráč zahral v šestnástke rukou a náš ka-
pitán symbolicky zakončil jeseň víťazným 

gólom. Potvrdili sme, že body doma ne-
chceme strácať a predvedenou hrou chce-
me naďalej zabávať svojich fanúšikov.“

?
Slovan figuruje na popredných 
priečkach aj v ďalších ukazovate-
ľoch, je tretí najlepší v počte strele-

ných i inkasovaných gólov. Ako trénera vás to 
teší, nie?
„Vidieť, že keď sú chlapci zdraví, obrana na 
čele s brankárom je zohratá a funguje veľ-
mi spoľahlivo. Čo sa týka útočnej fázy, mali 
sme pripravené rôzne varianty, ale dôleži-
té je, že jednu z najvydarenejších polsezón 
počas rokov strávených u nás zaznamenal 
Matúš Sobota, ktorý je druhým najlepším 
strelcom súťaže. Veľa závisí od dobrej kon-
dície a trénovanosti, a my spolu s mojím 
asistentom Jánom Valuchom sme boli spo-
kojní s výbornou tréningovou morálkou 
hráčov počas celej jesennej časti.“

?
Nemáte obavy, že vašim postavením 
po jesennej časti ste si uplietli na seba 
bič a v jarnej časti budú na vás klade-

né veľké očakávania a s nimi vyvíjané aj patrič-
né tlaky? Je v silách hráčov, aby to zvládli?
„My všetci v realizačnom tíme sme si toho 
vedomí. Práve už spomínaná práca s muž-
stvom, kedy sa tréningy menili na jednu 
veľkú zábavu, nám priniesla ovocie v po-
dobe jesenných výsledkov a postavenia 
mužstva v tabuľke. Musíme si predovšet-
kým všetci dobre oddýchnuť, zregenerovať 
sa a pripraviť sa na jarnú odvetu. Naše po-
stavenie v tabuľke nás predurčuje k tomu, 
že budeme v pozícii, kedy sa na nás budú 
chcieť viacerí súperi vytiahnuť, a na tento 
fakt musíme hráčov pripraviť. Myslím si, že 
máme dostatočne skúsených hráčov aby sa 
s tým vyrovnali.“

?
V Šimonovanoch sa vraj po vydare-
nej prvej časti ročníka začína čoraz 
hlasnejšie skloňovať slovo postup. 

Je to pravda?
„Je to skôr otázka na vedenie klubu. Tretia 

liga vyžaduje zdravé ekonomické zázemie 
a ak ho budeme mať garantované, verím, 
že v silách tohto mužstva je pobiť sa o pos-
tup a možno aj znovu prepísať históriu fut-
balu v Šimonovanoch.“

?
Kedy začínate s prípravou na jarnú 
časť súťaže? Viete už teraz konkreti-
zovať, aké zmeny nastanú v hráč-

skom kádri?
„Zimná príprava začína dvanásteho janu-
ára. Čo sa týka kádra pre jarnú časť, v Ši-
monovanoch sa riadime heslom, čo nie je 
dohodnuté na papieri, nie je dohodnuté 
vôbec. Spolu s mojím asistentom máme 
nejaké predstavy o zmenách v kádri, ale 
hráči sa musia najskôr ukázať v príprave. 
Dospeli sme do štádia, keď sa do Šimono-
vian hráči hlásia, čo je dôsledok dobre fun-
gujúceho vedenia a celkového zázemia 
klubu. Po rokoch si všetci môžeme pove-
dať, že je to odmena za našu dobre vyko-
nanú spoločnú prácu.“  mp

„Tvrdo a poctivo pracovalo naozaj celé mužstvo“
HOVORÍ TRÉNER FK TEMPO PARTIZÁNSKE MIROSLAV MAŤAŠE

Vo futbalovom klube FK Tempo Partizánske 
nemajú také starosti ako v predošlom sú-
ťažnom ročníku. Vtedy družstvo dospelých 
okupovalo predposlednú priečku v IV. lige 
Severozápad, čo ho automaticky postavi-
lo do pozície zachraňujúceho sa. V zimnej 
prestávke mladého progresívneho tréne-
ra Miroslava Maťaše vystriedal skúsený har-
covník Július Čikas, ktorý v jarnej časti splnil 
záchranársku misiu. Podľa vopred dohod-
nutého sa ku kormidlu celku mužov Tempa 
vrátil Miroslav Maťaše a v jesennej časti roč-
níka 2017/2018 priviedol svojich zverencov 
na pozíciu, ktorá im sluší nielen vzhľadom na 
klubovú históriu, ale prináleží im aj na zák-
lade ich reálnej kvality. A oprávnená spokoj-
nosť v klube i medzi fanúšikmi mohla byť 
ešte výraznejšia. Aj o tom sme sa rozpráva-
li s trénerom Miroslavom Maťaše (na foto).

?
Táto jesenná časť sa vám podľa všetké-
ho hodnotí lepšie ako tá v predchá-
dzajúcom ročníku, keď ste s 11 bodmi 

okupovali predposlednú priečku... Čo všetko sa 
podľa vás zmenilo oproti vlaňajšku?
„Najväčšia zmena bola, že do realizačného 
tímu pribudol asistent Sergej Sedláček, s kto-
rým sme sa dohodli na spolupráci. Hneď na 
začiatku sme spoločne stanovili spôsob a sys-
tém hry, ktorý chceme produkovať. Myslím 
si, že sme sa zhodli na názoroch a spoluprá-
ca funguje veľmi dobre. Pracovali sme najmä 
na zlepšovaní fyzickej kondície a budovaní 
silného tímu.“

?
Začiatok sezóny vám však nevyšiel 
podľa predstáv. Síce ste do súťaže 
vstúpili tou správnou nohou, keď ste 

zvíťazili 3:0 v Holíči, ale následne ste štyri zápasy 
v rade nedokázali rozvlniť sieť na súperovej 
bránke a na konto vám pribudli len 2 body za 
bezgólové remízy v Jaslovských Bohuniciach a 
doma s Vrbovým. Vtedy ste asi neprežívali práve 
najpríjemnejšie chvíle. Čomu pripisujete vtedaj-
ší stav? Nemali ste obavy, že idete v starých šľa-
pajach?
„Začiatok sme mali ťažký, zo štyroch zápasov 
sme až tri hrali na pôde súpera. Navyše káder 
nebol kompletný, niektorí hráči neboli cel-
kom vyliečení zo zranení, iní boli ešte na do-
volenkách. Trénovali sme nové herné varian-
ty, na ktoré si hráči len zvykali. V Jaslovských 
Bohuniciach to bol dobrý, bojovný zápas, 
kde sme mohli viackrát strhnúť víťazstvo na 
svoju stranu. V domácom derby zápase so Ši-
monovanmi sme, naopak, nepredviedli dob-
rý výkon, čo nás stálo body. Chceli sme hrať 

s inou taktikou, čo nám nevyšlo podľa pred-
stáv. S Vrbovým sme dva body stratili, súpera 
sme síce k ničomu nepustili, no nepremenili 
sme tri vyložené šance. Ale aj napriek tomu 
som obavy nemal, týždeň čo týždeň sme sa 
viditeľne zlepšovali a vedel som, že výsledky 
sa určite dostavia.“

?
Môžeme hovoriť, že zlom k lepšiemu 
nastal pre Tempo v 6. kole po vašom 
víťazstve 3:2 v Prečíne? Udialo sa niečo 

špeciálne pred týmto stretnutím?
„Potrebovali sme zmenu v zostave, a pre-
to niektorí stabilní hráči zostali sedieť na la-
vičke. Zápas sme mali od začiatku pevne vo 
svojich rukách, viedli sme už tri nula. Chala-
ni odviedli vynikajúci výkon, bojovali jeden 
za druhého. A áno, môžem povedať, že nás to 
naštartovalo a ťažili sme z toho aj v ďalších 
zápasoch.“

?
Pohľad na tabuľku by mohol byť pre 
vás ešte príjemnejší nebyť domácich 
remízových zaváhaní s Vrbovým a Hlo-

hovcom. Tieto straty bodov vás mrzia asi najviac, 
nemýlime sa?
„Všetky stratené body na domácej pôde 
ma, samozrejme, mrzia, no najmä vedo-
mie, že to boli zbytočné straty. V našich si-
lách bolo, aby sme tieto stretnutia dotiahli 
do víťaznej koncovky. Stretnutia so Šimo-
novanmi a Vrbovým som už spomínal. Zá-
pas s Hlohovcom na ťažkom teréne bol bo-
jovný a behavý, no opäť sme nepremenili 
gólové šance. Pred koncom zápasu sa nám 
to vypomstilo, urobili sme chybu a súper ju 
hneď potrestal.“

?
Až v ôsmich stretnutiach ste vyšli s čis-
tým kontom a patríte medzi tri družs-
tvá, ktoré inkasovali tretí najmenší po-

čet gólov. Je to pre vás asi potešiteľný ukazova-
teľ... Stavali ste vašu hernú stratégiu na pevnej 
defenzíve?
„Teší ma, že patríme medzi najlepšie mužstvá 
s najpevnejšou defenzívou. Neustále sme na 
nej pracovali, zmenili sme najmä organizáciu 
hry po strate lopty. Hráčom sme nové prvky 
neustále vštepovali a na tréningoch sme ná-
cvikom venovali dosť času. Sme radi, že sa 
tým hráči na ihrisku riadia a funguje to. Tie 
góly, ktoré sme dostali na konci zápasov, boli 
už len následkom toho, že sme sa snažili ešte 
niečo spraviť s výsledkom, otvorili sme hru a 
išli sme do rizika.“

?
Určite bol prínosom pre defenzívu aj 
návrat Jána Zentka z Veľkých Bielic, 
ktorý si napriek mladému veku počí-

nal v obrane rutinérsky. Ste rovnakého názoru?
„Musím súhlasiť, Jano si po návrate z hos-
ťovania svojimi výkonmi vybojoval stále 
miesto v základnej zostave. Takisto Tomáš 
Jambor a ďalší sa vrátili zo zahraničia a dos-
tali príležitosť v základe. Spomeniem aj Mar-
tina Janušku, ktorého sme vytiahli z dorastu 
a odohral skoro všetky zápasy v základnej 
zostave. Ale nie je to len o jednotlivcoch, tvr-
do a poctivo pracovalo naozaj celé mužstvo 
a každý jeden hráč má rovnakú zásluhu na 
tom, kde sme dnes.“

?
Ak si zrátate všetky plusy a mínusy, 
ako by ste zhodnotili jesennú časť?
„Som spokojný s prístupom hráčov 

k tréningovým povinnostiam. Takisto sme 
veľmi radi, že nás obchádzali zranenia. Je-
diným hráčom, ktorý sa nevyhol zraneniu, 
bol Peter Křapka. Teší nás aj skutočnosť, že 
máme tretieho najlepšieho strelca súťaže, 
ktorým je Tomáš Obert, ďalej aktívne gólo-
vé skóre, osemkrát sme dosiahli čisté konto 
a máme tri plusové body. Takže naše účinko-
vanie v jesennej časti hodnotím celkovo veľ-
mi pozitívne. Naďalej však budeme na sebe 
pracovať a snažiť sa neustále napredovať.“

?
Je podľa vás priebežné šieste miesto re-
álnym odzrkadlením kvality mužstva?
„Myslím si, že áno. Predpoklady do 

tejto sezóny boli z mojej strany optimistické a 
veril som, že dokážeme hrať minimálne o stred 
tabuľky. Mojím osobným cieľom bolo získať 
dvadsaťjeden bodov a v tom čase to bol veľmi 
náročný cieľ. Myslím si, že môžem povedať, že 
stanovené ciele sme splnili a som spokojný so 
získanými bodmi aj s postavením v tabuľke.“

?
Viete už teraz konkretizovať, aké zme-
ny nastanú v hráčskom kádri počas 
zimnej prestávky? Kedy začnete prí-

pravu na odvetnú časť?
„Prípravu začíname v druhý januárový ví-
kend. Chceli by sme zvýšiť konkurenciu na 
určitých postoch dvomi, maximálne tro-
mi hráčmi. Máme vytipovaných pár vhod-
ných adeptov a dúfam, že ich príchod do-
tiahneme do zdarného konca. Filozofia klu-
bu je však jasne nastavená - hrať prevažne  
s vlastnými odchovancami, čo sa nám zatiaľ 
skoro stopercentne darí a chceme v tom na-
ďalej pokračovať.“  mp

IV. LIGA SEVEROZÁPAD

JESEŇ
1. Malženice            15 12 2 1 39:8    38 (+14)
2. Slovan Šimonovany  15 12 1 2 33:14  37 (+13)
3. Častkovce 15 10 2 3 39:16  32 (+11)
4. Myjava                 15 8 4 3 31:13  28 (+7)
5. Boleráz 15 8 3 4 26:16  27 (+3)
6. Tempo Partizánske   15 7 3 5 21:14  24 (+3)
7. Jaslovské Bohunice    15 6 3 6 19:14  21 (0)
8. Hlohovec             15 6 3 6 20:26   21 (0)
9. Prečín 15 6 2 7 28:36  20 (-1)
10. Trenč. Stankovce     15 6 1 8 29:28  19 (-5)
11. Vrbové 15 5 4 6 20:22  19 (-2)
12. Nová Dubnica           15 5 3 7 19:20  18 (-3)
13. Domaniža 15 5 1 9 18:35  16 (-8)
14. Veľké Kostoľany       15 4 2 9 12:23  14 (-10)
15. Holíč 15 3 0 12 10:37  9 (-15)
16. Trenč. Teplice           15 0 0 15   5:47  0 (-24)

DOMA
1. Slovan Šimonovany 8 8 0 0 22:5    24 (0)
2. Malženice           8 7 0 1 23:4    21 (-3) 
3. Myjava                   7 5 2 0 20:6    17 (-4)
4. Boleráz               8 5 2 1 14:7    17 (-7)
5. Častkovce          7 5 1 1 20:3    16 (-5)
6. Trenč. Stankovce 8 5 1 2 20:6    16 (-8)
7. Hlohovec            7 5 0 2 13:9    15 (-6)
8. Domaniža            8 5 0 3 15:13  15 (-9)
9. Tempo Partizánske 7 4 2 1 11:3    14 (-7)
10. Jaslovské Bohunice 7 3 3 1 11:4    12 (-9)
11. Prečín                 7 3 2 2 17:12   11 (-10)
12. Vrbové                 7 3 1 3 12:10  10 (-11)
13. Veľké Kostoľany 8 3 1 4 10:11  10 (-14)
14. Nová Dubnica  7 2 2 3 11:9    8 (-13)
15. Holíč                     8 2 0 6   5:18  6 (-18)
16. Trenč. Teplice  8 0 0 8   3:22  0 (-24)

VONKU
1. Malženice            7 5 2 0 16:4    17 (+17)
2. Častkovce            8 5 1 2 19:13  16 (+16)
3. Slovan Šimonovany 7 4 1 2 11:9    13 (+13)
4. Myjava                8 3 2 3 11:7    11 (+11)
5. Boleráz                     7 3 1 3 12:9    10 (+10)
6. Tempo Partizánske 8 3 1 4 10:11  10 (+10)
7. Nová Dubnica     8 3 1 4   8:11  10 (+10)
9. Jaslovské Bohunice 8 3 0 5   8:10  9 (+9)
10. Vrbové                 8 2 3 3   8:12  9 (+9)
11. Prečín                    8 3 0 5 11:24  9 (+9)
11. Hlohovec            8 1 3 4   7:17  6 (+6)
12. Veľké Kostoľany 7 1 1 5   2:12  4 (+4)
13. Trenč. Stankovce 7 1 0 6   9:22  3 (+3)
14. Holíč                    7 1 0 6   5:19  3 (+3)
15. Domaniža              7 0 1 6   3:22  1 (+1)
16. Trenč. Teplice  7 0 0 7   2:25  0 (0) 

 PORADIE KANONIEROV: 16 gólov – B. 
K. Bangai (Častkovce), 10 – Matúš Sobo-
ta (Slovan Šimonovany), 8 – Tomáš Obert 
(Tempo Partizánske), 7 – J. Braniša (Malže-
nice), R. Michalec (Prečín), M. Jorík (Myja-
va), Jaroslav Repa (Trenč. Stankovce), 6 – 
Štefan Kučera (Tempo Partizánske), Peter 
Rybanský (Slovan Šimonovany), Michal 
Halmo (Jasl. Bohunice)... 

Blíži sa 24. ročník halového turnaja  
v malom futbale v Bánovciach 

Miestny klub Slovenského orla v Miezgovciach už po dvad-
siaty štvrtýkrát pripravuje pre širokú športovú verejnosť 
tradičný vianočný turnaj v malom futbale amatérov, ktorý 
nesie názov O putovný pohár Slovenského orla a O pohár 
primátora Bánoviec nad Bebravou. Predkolo blížiaceho sa 
24. ročníka turnaja, ktorého stretnutia sa opäť budú hrať  
v Mestskej športovej hale v Bánovciach nad Bebravou, je 
na programe v sobotu 23. decembra od 9. hodiny. Finálová 
časť, v ktorej má zabezpečenú účasť šesť najlepších kolek-
tívov z predošlého ročníka – Veľká Hradná, Jamajka Topoľ-

čany, Borusia Bánovce n/B., Colo Colo Bánovce n/B., El Fuňo 
Bánovce n/B. a Promile Topoľčany – sa uskutoční v utorok 
26. decembra v čase od 9. do 20. hodiny. Všetci záujemco-
via o štart v predkole turnaja sa môžu odteraz každý deň do 
štvrtka 21. decembra zaregistrovať u riaditeľa turnaja Mi-
loša Šagáta na mob.č. 0917 385 437 alebo na mail adrese: 
milossagat@gmail.com. Rozlosovanie turnaja sa uskutoční  
v piatok 22. decembra o 20. h v hoteli Kanada (pri Mest-
skom futbalovom štadióne v Bánovciach n/B.), kde budú 
zástupcom družstiev poskytnuté i bližšie informácie.  mp

Turnaj hráčov 
nad 35 rokov

V sobotu 30. decembra o 10. h sa v Mest-
skej športovej hale v Bánovciach nad 
Bebravou uskutoční 14. ročník turnaja 
v malom futbale hráčov nad 35 rokov. 
Prvenstvo obhajuje mužstvo Capri v Sie-
ti. Všetci záujemcovia o štart na turnaji sa 
môžu nahlásiť najneskôr do 22. decembra 
u jeho hlavného organizátora Jozefa Far-
kaša na mob. č. 0908 879 108.

Futsalisti FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou vyhrali v šlágri 
druhého s prvým na pôde MŠK Žilina vysoko 14:4. Siedmimi gól-
mi sa blysol Marek Ševčík, ktorý sa dostal na čelo tabuľky strelcov.

 10. KOLO: MŠK Žilina – FK ORION TIP Bánovce nad Bebra-
vou 4:14 (0:7), góly: 28. a 35. J. Šidlo, 33. Matúš Ševčík, 33. K. Gá-
bor – 6., 18., 26., 27., 31., 35. a 37. Marek Ševčík, 9. J. Kastelovič, 
13. R. Mrocek, 15., 20. a 30. D. Rolinec, 20. J. Laco, 35. R. Mäsiar (6 
m), ČK: 36. K. Gábor (MŠK). FK ORION TIP: L. Kolárik, R. Mäsiar – O. 
Škorec, J. Kastelovič, M. Líška, Marek Ševčík, J. Laco, D. Rolinec, R. 
Mrocek, J. Štefánik, vedúci družstva: P. Kušnier. FSC Prievidza – 1. 
SFC Malacky – nehralo sa. MFsK Nitra – voľno.

 PORADIE KANONIEROV: 16 gólov – M. Ševčík (FK ORION TIP 

Bánovce n/B.), 11 – O. Škorec (FK ORION TIP Bánovce n/B.), 9 – 
M. Líška (FK ORION TIP Bánovce n/B.), 8 – P. Maršala (MFsK Nit-
ra), 7 – P. Haramia (1. SFC Malacky), 6 – D. Rolinec (FK ORION TIP 
Bánovce n/B.), R. Mrocek (FK ORION TIP Bánovce n/B.), M. Peva-
la (MFsK Nitra), P. Peciar (MFsK Nitra), K. Koleno (MŠK Žilina)...

TABUĽKA
1. ORION TIP Bánovce n/B. 8 6 1 1 63:22  19 (+7)
2. MŠK Žilina                         7 5 0 2 34:28  15 (+3)
3. MFsK Nitra                   7 4 1 2 29:22  13 (+1)
4. 1. SFC Malacky           5 1 0 4 17:36  3 (-3)
5. FSC Prievidza                  7 0 0 7   9:44  0 (-9)

 PROGRAM 11. KOLA – 22.12. o 18.30 h: MŠK Žilina – FSC 
Prievidza, o 20. h: MFsK Nitra – FK ORION TIP Bánovce nad 
Bebravou, 1. SFC Malacky – voľno. mp

II. SLOVENSKÁ FUTSALOVÁ LIGA MUŽOV 

mailto:milossagat@gmail.com
http://14.ro
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II. BASKETBALOVÁ LIGA MUŽOV ZÁPAD Patrik Valent si opäť vyboxoval slovenský titul
Boxeri majú vrchol sezóny medzi dvanástimi povrazmi za sebou. 
Na majstrovstvách Slovenska v boxe v Galante bojovali o tituly  
v kategóriách mužov, žien a mládeže. Mimoriadne úspešne skon-
čil šampionát pre členov klubu BC Stavbár Nitra, ktorí vybojovali 
dvanásť zlatých medailí – päť v hlavnej kategórii mužov elite, šesť  
v kategórii mládeže a jednu v kategórii žien. BC Stavbár sa tak stal 
suverénne najúspešnejším tímom republikových majstrovstiev.  
(O jeden slovenský titul sa v nitrianskych farbách postaral aj Pat-
rik Valent (na foto) z Partizánskeho, ktorý zápolil v kategórii star-
ších dorastencov vo váhe do 64 kg. V prvom pästiarskom due-
li zdolal Csabu Hegedűsa z Komárna v pomere 5:0 na body, hoci 
pred úvodným gongom nebol zverenec trénera Tibora Hlavačku 
v optimálnej pohode: „Kvôli zhadzovaniu do váhy som sa ne-
cítil najlepšie. Na rozcvičke som mal značne stuhnuté nohy  
a len ťažko som sa rozhýbaval. V zápase to už bolo lepšie. Hneď 
od začiatku som nasadil tempo a snažil som sa prečítať súpe-
ra. Boxoval som čo najviac z obrany, aby som zbytočne neris-
koval nečakané údery, a súper s tým mal celkom problémy. 
Po prvom kole som sa cítil dobre a vedel som, že mám znač-
nú prevahu, preto sa mi v druhom kole boxovalo oveľa lepšie  
a uvoľnenejšie. S trénerom sme sa dohodli, že bude najlep-
šie, keď sa nebudem do ničoho hrnúť a len si budem čakať na 
súpera. A aj po druhom kole to vyzeralo dobre, stačilo už len  
v treťom veľa neinkasovať. Postupoval som rovnako ako v pr-
vých dvoch kolách a to mi zaručilo miesto vo finále.“ Vo finále si 
to študent Gymnázia Partizánske rozdal o titul s Romanom Gábor 
z Košíc. „Cítil som sa veľmi dobre, rozcvička išla ako po masle,  
v šatni bola dobrá nálada a vôbec som nepociťoval predzá-

pasovú nervozitu. Keď som vošiel do ringu, bol som pokojný 
a sústredený na súpera. Kedže bol nižší a pevný, musel som 
boxovať na dlhé ruky, aby sa mi nedostal na telo. V prvom kole 
som išiel opatrne a opäť z obrany, lebo som nevedel, čo mô-
žem od neho očakávať. Ukázalo sa, že najlepšia cesta bude 
„tancovať" okolo súpera a veľa povoľovať, pretože mal veľkú 
silu v hákoch a takýto typ boxera často rozdáva knockouty,“ 

približoval úvod finálového súboja o slovenského majstra Patrik 
Valent a pokračoval: „Keď som už našiel na jeho štýl boxu liek, 
úplne som sa uvoľnil a dokázal som väčšine úderom povoliť 
a z toho začať útok. Tréner bol cez prestávku spokojný a prí-
zvukoval mi, nech rovnako boxujem aj naďalej a používam 
na súpera prednú ruku. V druhom kole to už išlo veľmi dob-
re, dokonca súperovi odrátali bod za vypadávanie chrániča a 
tam som si už bol istý, že ak si nenaletím na nejaký nešťastný 
úder, zápas mám vyhratý. Tretie kolo som už len boxoval na 
čisté údery. Nič som neriskoval a keď odznel posledný gong, 
vedel som, že sa môžem tešiť.“ Partizánčan zdolal Gábora rov-
nako 5:0 na body a mohol sa tešiť z titulu slovenského šampió-
na. „Keď ringový rozhodca vyhlásili moje meno, celé to bolo 
veľmi silné. Zisk titulu však pre mňa neznamenal toľko ako to, 
že som kvalitne odboxoval oba zápasy, technicky a disciplino-
vane. Najpodstatnejšie je, že vidím výsledok celoročnej prá-
ce, akým smerom napredujem v boxe napriek tomu, že som v 
tomto športe len krátko. Teraz mám v pláne zregenerovať sa 
a venovať čas aj škole. Potom začnem prípravu na novú sezó-
nu,“ vyznal sa čerstvý slovenský šampión Patrik Valent, ktorý opí-
sal aj pre neho najemotívnejší moment majstrovstiev: „Najkrajší 
pocit z celého finálového zápasu som zažil na jeho konci, keď 
som sa vracal do rohu a v trénerových očiach som videl radosť, 
snáď ako ešte nikdy. Veľmi ma to potešilo a ten pohlaď mi na-
vždy zostane v spomienkach.“ Pre Valenta, ktorý sa boxu venuje 
necelé dva roky, je to už druhý titul slovenského šampióna. Minulý 
rok sa stal republikovým majstrom v kategórii mladších dorasten-
cov vo váhe do 66 kg.  mp

Navrhujte adeptov do čitateľskej ankety
ŠPORTOVEC PARTIZÁNSKEHO ZA ROK 2017
So záverom každého roku sa spájajú rôzne bilancie športových výkonov jednotliv-
cov i družstiev a nechýbajú ani rôzne ankety. Keďže sa blíži záver roku 2017, Komi-
sia pre podporu športu pri Mestskom zastupiteľstve v Partizánskom po sedemnásty 
raz organizuje v spolupráci s našou redakciou čitateľskú anketu ŠPORTOVEC PARTI-
ZÁNSKEHO ZA ROK 2017.
Oslovujeme preto funkcionárov športových klubov, oddielov, ale i základné a stred-
né školy, aby sa taktiež zapojili do ankety a už odteraz začali posielať svoje tipy do 
našej redakcie aj so stručnými údajmi o výkonoch vami navrhovaného športovca 
alebo športovkyne aj s klubovou príslušnosťou. Termín uzávierky návrhov športov-
cov(kýň) do ankety je 10. január 2018. Upozorňujeme, že anketa je zameraná len na 
športovcov a športovkyne z klubov a oddielov reprezentujúcich Partizánske a jeho 
prímestské časti, ktorí sú svojím prístupom príkladom pre iných, alebo dosiahli zau-
jímavé športové výkony počas roku 2017. Znovu budú tri volebné vekové kategórie 
športovcov – 1. kategória do 15 rokov, druhá od 15 do 19 rokov a tretia nad 19 ro-
kov. Smerodajný bude dovŕšený vek nominovaného športovca(kyne) v roku 2017. 
A po tretí raz sa bude voliť aj najlepší kolektív za rok 2017. Prispejte aj vy svojimi ná-
vrhmi nominantov k patričnej kvalite pripravovaného 17. ročníka čitateľskej ankety 
ŠPORTOVEC PARTIZÁNSKEHO ZA ROK 2017!
V druhej časti ankety – hla-
sovacej – potom v každej 
z troch individuálnych ka-
tegórií a taktiež v kategó-
rii kolektívov uverejníme 
nominovaných športov-
cov, respektíve tímy, z kto-
rých si budú môcť čitatelia 
vybrať svojho naj adepta 
i družstvo a prostredníc-
tvom hlasovacieho tiketu 
mu odovzdať svoj hlas.  mp

ŠPORTOVEC      
PARTIZÁNSKEHO   

čitateľská anketa

za rok 2017

Minarovič s Bartošíkom s absolútnym triumfom,
Turanskí víťazmi svojej divízie v Mini Rally Cupe

Mladý Mini Rally Cup ukončil svoju sedemdiel-
nu sezónu 2017 na Orave prvým ročníkom Rally 
Show Orava – Kubínska hoľa. V hre o absolútny 
titul boli až do záverečnej súťaže Tomáš Mina-
rovič a Matej Bartošík. Ambiciózny MRC pro-
jekt, ktorý má za cieľ podporiť mladých a začí-
najúcich pretekárov, mal teda správny náboj až 
do posledných kilometrov. Ešte donedávna re-
lykrosár Tomáš Minarovič odjazdil v tomto roku 
svoju prvú rally sezónu a dosiahnutými výsled-
kami milo prekvapil fanúšikov aj ľudí, ktorí do 
neho vložili svoje nádeje. „Cieľom v tejto se-
zóne bolo zbierať skúsenosti a zvyknúť si na 
systém pretekania v rally,“ priznal Tomáš Mi-
narovič. Rodák z Bánoviec nad Bebravou po svo-
jom debute v Dobšinskej zime, kde skončil pred-
časne uviaznutý v priekope, netušil, že ťažký 
začiatok sezóny bude mať vydarený koniec. Vo 
zvyšku sezóny MRC totiž už ani raz v cieli nechý-
bal a najhoršie sa umiestnil raz na piatom mies-
te. Dve víťazstvá v Strehovej a v Levoči ho navy-
še razom zaradili medzi lídrov sezóny a kandi-
dátov na titul. Pred poslednou súťažou mal Mi-
narovič na svojho najväčšieho rivala náskok 14 
bodov a stačilo mu dôjsť do cieľa na akomkoľ-
vek mieste pred ním. „Matej Bartošík už na 
prvom úseku vyletel z  trate. Nabral obrov-
skú stratu a sám sa vyradil z hry o titul,“ pri-
blížil úvod pretekov na Orave Tomáš Minarovič 
z KM Racing Slovakia tímu a pokračoval: „Úvod 
bol však ťažký aj pre nás, lebo aj my sme sa 
na blate zošmykli. Nám sa však podarilo vy-
hrabať a v súťaži sme pokračovali. Zvyšok už 
sme odjazdili v pokoji. Chytili sme rytmus  
a postupne sme získanú stratu stiahli na mi-
nimum. Nemalo však zmysel viacej riskovať, 
pretože o titule už bolo rozhodnuté.“ V Mini 
Rally Cupe bol tak v cieli rýchlejší iba Michal Toth 
na Škode Fabia, kým Tomáš Minarovič spolu  
s Martinom Špankom na Mitsubishi Lancer Evo-
IX skončili len tesne za ním a brali body za druhé 
miesto. Týmto Minarovič iba potvrdil zisk prvé-
ho miesta v absolútnom poradí Mini Rally Cupu 
2017! „O takom krásnom úspechu sa mi na 
začiatku roka ani nesnívalo,“ radoval sa úprim-
ne skromný pretekár z Bánoviec nad Bebravou  
a následne sa vyznal: „Chcem sa veľmi poďako-
vať všetkým, ktorí ma podporili. Fanúšikom, 

obetavým chlapcom v tíme, našim fantastic-
kým partnerom a sponzorom, no a osobitne 
aj Marekovi Krupicovi, bez ktorého by sme 
tento projekt nemali. Pre mňa bol tento rok 
v MRC mimoriadne cenný. Veľmi veľa som sa 
naučil o rally. Získal cenné skúsenosti a spo-
znal úžasných ľudí. Klobúk dolu pred organi-
zátormi MRC. Všetci, na čele s Ferkom Debná-
rom, odviedli vynikajúcu prácu. Tento pohár 
veľmi pomáha mladým pretekárom, ktorí si 
na výborne organizovaných súťažiach môžu 
v bezpečných podmienkach a za nepomerne 
nižšie náklady, ako v majstrovstvách Sloven-
ska, zasúťažiť na rôznych povrchoch. Naozaj 
som si to užil a veľa sa naučil.“
Úspešnú sezónu v sedemdielnom seriály Mini 
rally Cupe majú za sebou aj Andrej Turanský 
spolu s Mariánom Turanským z Partizánske-
ho. Predposledné preteky Minirally Liptov, síce 
ako jediné nedojazdili pre problémy so spojkou 
a s poloosou na ich Honde Civic Vti, na posled-
nom podujatí šampionátu Rally Show Orava – 
Kubínska hoľa však v skupine A2 do 1600 ccm 
znovu triumfovali. „MRC Orava boli veľmi ná-
ročné preteky. Po výdatných dažďoch bola 
trať veľmi šmykľavá a hneď v prvej rýchlost-
nej skúške, aj trochu pre moju chybu navigá-
cie, sme na to doplatili aj my. Navyše, v tretej 

rýchlostnej skúške sme mali dva defekty,“ vy-
menovával peripetie na záverečných pretekov 
starší z rodinnej posádky otec Marián Turanský, 
ktorý je navigátorom. Posádka z Partizánskeho 
však nakoniec na Orave zvíťazila vo svojej diví-
zii v čase 27:40,7 minúty so šesťsekundovým ná- 
skokom pred dvojicou Bednár-Maťaščík. „Toto 
víťazstvo si cením zo všetkých najviac, pre-

tože sme ho dosiahli na veľmi náročnej trati  
a v kompletnej konkurencii, ktorá je nao-
zaj kvalitná,“ neskrýval radosť Marián Turan-
ský. Partizánčania v seriáli dosiahli bilanciu šty-
roch víťazstiev v rade, jedného tretieho a jedné-
ho štvrtého miesta a svoju divíziu A2 vyhrali so 
ziskom 99 bodov pred druhými Halom s Kôp-
kovou (61 b) a tretími Pitoňákom s Madaiovou 
(59 b). Veľkým úspechom je aj konečné dvanás-
te miesto v absolútnom poradí spomedzi osem-
desiatdeväť pretekárov. Spokojnosťou žiaril aj 
sedemnásťročný talentovaný vodič posádky z 
Partizánskeho Andrej Turanský: „Sezónu sme 
zakončili pre nás maximálne úspešne. Trate 
boli každá o niečom inom, od ťažkých až po 
naozaj veľmi náročne, ako napríklad v Levo-
či a na Orave. Aj ja, rovnako i môj otec, si naj-
viac cením víťazstvo z Oravy, kde sa zišla naša 
kompletná konkurencia a trať bola veľmi šmy-

kľavá. Pred budúcou sezónou chceme upra-
viť motor na našej Honde Civic Vti a máme za-
tiaľ v pláne absolvovať tiež seriál MRC 2018, v 
ktorom sú veľmi dobré trate a partia skvelých 
ľudí. Pohrávame sa aj s myšlienkou, že v budú-
com roku by sme skúsili aj preteky v Čechách. 
Chcel by som sa poďakovať všetkým, čo nám 
pomáhali a fandili.“ mp, Ľuboš Kašický

Marián Turanský a Andrej Turanský (vpravo)

Základná časť tretej najvyššej basketbalovej ligy 
mužov skupiny Západ pokračovala nekomplet-
ným 6. kolom, ktoré prinieslo aj priamu konfron-
táciu tímov z chvosta tabuľky s jednou výhrou na 
konte. Stretnutie BK Iskra Partizánske s Klokan-
mi z Ivanky pri Dunaji malo od úvodu vyrovna-
ný priebeh. Družstvá sa striedali vo vedení, no 
ani jedno si nedokázalo vypracovať rozhodujú-
ci náskok. Duel tak vygradoval do dramatickej 
koncovky, v ktorej Iskra nakoniec vyhrala tesne 
75:73. Iskra od 18. minúty hrala bez Michala Trča, 
ktorý po dvoch vyšších trestoch musel predčas-
ne pod sprchy. Partizánske potiahol za druhým 
víťazstvom aj Rastislav Zemba, ktorý zazname-
nal 22 bodov.

 Zostávajúce výsledky 6. kola: STU Bratisla-
va – Štadión Trenčín 91:53 (43:18). BK Dunaj-

ská Streda – EXIT Nitra 57:79 (28:33). BO Ho-
líč – Patrioti Levice B – nehralo sa pre maródku  
v družstve hostí.

TABUĽKA ZČ
1. STU Bratislava    6 5 1 416:340 11
2. EXIT Nitra           6 4 2 468:365 10
3. MŠK BO Holíč     5 4 1 423:315 9
4. Patrioti Levice B  5 3 2 376:345 8
5. Iskra Partizánske  6 2 4 410:478 8
6. BK Dunajská Streda  6 2 4 370:456 8
7. Štadión Trenčín   6 2 4 355:463 8
8. Klokani Ivanka p/D.  6 1 5 415:471 7

 Program 7. kola – 13.1.: Patrioti Levice B – BK 
Iskra Partizánske, EXIT Nitra – STU Bratislava, 
Klokani Ivanka pri Dunaji – BK Dunajská Streda, 
Štadión Trenčín – BO Holíč.

ISKRA PARTIZÁNSKE – IVANKA PRI DUNAJI 75:73 (36:33)
Hostia sa ujali vedenia 0:4 a aj v 4. min vy-
hrávali 4:8. Domácim vyšla nasledujúca troj-
minútovka, v ktorej trafili do koša spoza troj-
kového oblúka Horňan so Saskom a vzápätí 
Zemba prepisoval skóre na 14:8. Záver úvod-
nej štvrtiny patril klokanom, ktorí skresali roz-
diel na rozdiel bodu 18:17. Aj úvod druhej de-
saťminútovky patril Ivanke, ktorá sa v 14. min 
dostala do vedenia 21:25. Iskra prepla na vyš-
ší rýchlostný stupeň a pričinením Novotného 
s Trčom desaťbodovou šnúrou v rozpätí dvoch 
minút otočila skóre na 32:25. Domáci však stra-
tili koncentráciu a hostia do prestávky znížili 
na 36:33. V 28. min sa Partizánčanom podarilo 
odpútať na rozdiel ôsmich bodov, keď Zemba 
zvyšoval na 53:45. Lenže v 35. min to už nepla-
tilo, keď Popluhár posielal klokanov do vede-
nia 57:64. Domáci si zobrali tajm, po ktorom 

zavelil do útoku Sasko ďalekonosnou trojkou  
a v 28. min svietil na ukazovateli skóre stav 
73:68. Lenže ani hostia sa nevzdávali a stret-
nutie vyústilo do drámy. V poslednej minúte 
Augustovič trojkou znížil na 73:71, aby v sa-
mom závere hráči na oboch stranách prepiso-
vali skóre už len z trestných hodov. Tri sekundy 
pred záverečným klaksónom Zemba upravil na 
75:73, druhú šestku takticky poslal do obruče 
a Partizánčania sa mohli tešiť z druhého víťaz-
stva v aktuálnom ročníku.
 ISKRA: M. Novotný 14, L. Varady 13, P. 
Horňan ml. 9, R. Zemba 22, Martin Sasko 6, 
(Michal Trčo 5, M. Šadibol 0, P. Terlanda 0, 
L. Domin 2, J. Kopenec 4), tréner: R. Trčo.  
ŠTVRTINY: 18:17, 18:16, 17:18, 22:22.  TH 
ISKRY: 27/12.  ROZHODOVALI: Loj a Červe-
nec – 70 divákov.  (mp, rt)

Tomáš Minarovič (vľavo) a Matej Bartošík

BASKETBALOVÁ MLÁDEŽ
Juniori Iskry Partizánske zaznamenali dve prehry na palubovkách súperov. Najskôr v predohrávke  
7. kola podľahli v priamom súboji o tretiu priečku rezerve BSC Bratislava o osem bodov 67:75, keď sa 
im v záverečnom drvivom finiši nepodarilo zvrátiť stav. Následne nepochodili ani pod Zoborom, kde 
s druhým celkom súťaže SPU Nitra B prehrali 68:86. Starší žiaci BBK Bánovce nad Bebravou v treťom 
domácom stretnutí aktuálnej sezóny privítali v najvyššej slovenskej súťaži U15 Strojár Malacky. Druž-
stvo zo Záhoria má v zostave niekoľko hráčov o jeden rok starších a z toho dôvodu hrá bez možnosti 
ďalšieho postupu. Bánovčania od úvodu potvrdzovali rolu favorita, aj keď Malačania majú za sebou aj 
víťazstvá nad silnými súpermi. Po zdanlivo pomalšom rozbehu zverenci trénera Jakuba Gajdoša zví-
ťazili vysoko 85:48.

JUNIORI
II. LIGA – ZÁPAD

 6. KOLO: SPU Nitra B – Iskra Partizánske 
86:68 (48:36), ISKRA: M. Šadibol 13, T. Kopr-
da 21,O. Petreje 9, D. Duchovič 8, F. Kulifay 0 
(A. Daňo 13, J. Staňo 0, M. Benko 2, M. Škoda 2, 
S. Oršula 0), tréner: Michal Trčo. TH Iskry: 19/7. 
Štvrtiny: 20:15, 28:21, 19:18, 19:14. Karlov-
ka Bratislava – GABO Senec 55:60 (28:33). 
BSC Bratislava B – Lokomotíva Sereď 57:79 
(30:44).
 PREDOHRÁVKA 7. KOLA: BSC Bratislava B – 
Iskra Partizánske 75:67 (43:31), ISKRA: M. Ša-
dibol 13, T. Koprda 8, O. Petreje 0, D. Duchovič 
17, F. Kulifay 6 (A. Daňo 14, J. Staňo 0, M. Benko 
8, M. Škoda 1, S. Oršula 0), tréner: Michal Trčo. 
Štvrtiny: 22:14, 21:17, 23:16, 9:20. TH Iskry: 17/7.

TABUĽKA ZČ
1. Lokomotíva Sereď 6  6  0  572:242 12
2. SPU Nitra B 6  5  1  478:342  11
3. BSC Bratislava B 7  4  3  459:462  11
4. Iskra Partizánske 7  2  5  493:560 9
5. GABBO Senec 6  2  4  370:516 8
6. Karlovka Bratislava  6  0  6  306:556 6

STARŠÍ ŽIACI U15
I. LIGA ZÁPAD

 9. KOLO: Inter Bratislava – BBK Bánovce nad 
Bebravou – odložené. BSC Bratislava – Slávia 

Trnava 57:74 (33:41). IMC Považská Bystrica – 
Strojár Malacky 65:77 (29:42). Junior Levice – 
MBA Prievidza 99:59 (51:32). SPU Nitra – MŠK 
Žiar nad Hronom 78:63 (38:24).
 10. KOLO: BBK Bánovce nad Bebravou – 
Strojár Malacky 85:48 (40:27), ISKRA: R. Jan-
cusko 20, M. Špánik 17, S. Urban 11, M. Kopas 
11, J. Crha 6, D. Fišer 5, M. Kolárik 5, P. Gajdoš 
5, M. Miklo 5, T. Belák 0, tréner: J. Gajdoš. Štvr-
tiny: 18:11, 22:16, 21:12, 24:11. Fauly: 26 – 15. TH 
BBK: 21/15. Junior Levice – MŠK Žiar nad Hro-
nom 94:72 (44:38). SPU Nitra – MBA Prievidza 
89:71 (40:37). IMC Považská Bystrica – Inter 
Bratislava -  odložené.
 PREDOHRÁVKA 12. KOLA: Junior Levice – 
Strojár Malacky 88:76 (39:33).

TABUĽKA ZČ
1. SPU Nitra 9  8  1  649:500  17
2. Junior Levice 10  7  3  770:635  17
3. BBK Bánovce n/B. 8  6  2  573:440 14
4. Slávia Trnava 9  5  4  552:580 14
5. Strojár Malacky 10  4  6  607:728  14
6. Inter Bratislava 7  6  1  578:325 13 
7. MŠK Žiar n/Hr. 9  4  5  658:594 13
8. B.S.C. Bratislava 9  2  7  554:696 11
9. MBA Prievidza 9  2  7  592:747 11
10. IMC Pov. Bystrica 8  0  8  443:731 8
(SPU Nitra a Strojár Malacky hrajú mimo súťaž.)
 (mp, rt, ju)

Melišovej zlatý kop mawashi geri
Mestská športová hala v Trnave bola dejis-
kom majstrovstiev Slovenska v športovom 
karate jednotlivcov a družstiev v kategó-
riách U21, juniorov, dorastencov a mlad-
ších dorastencov. Do súbojov o individuál-
ne slovenské tituly zasiahlo 388 pretekárov 
zo šesťdesiatich troch klubov vrátane Drap 
Partizánske a Trend Bánovce nad Bebra-
vou. Viac dôvodu na úsmev mali drapáci, 
ktorí obohatili svoju klubovú vitrínu o naj-
cennejší kov. V športovom zápase kumite sa 
majsterkou Slovenska v kategórii mladších 
kadetiek v hmotnosti do 50 kg stala Ema 
Melišová (na foto). Pritom vo vyrovnanom  
a dramatickom finálovom duely ešte dve se-
kundy pred jeho koncom prehrávala s Vero-
nikou Helferovou z Farmexu Nitra tesne 0:1. 
Vydareným kopom mawashi geri na súper-
kin chrbát získala dva body a strhla víťaz-
stvo na svoju stranu, čím získala premiéro-
vý slovenský titul. „Ema dobe zápasila, do-
držala taktiku, ktorú sme si stanovili. Na 

šampionát sa zodpovedne pripravova-
la, pridávala si aj individuálne tréningy 
navyše,“ zneli slová chváli na adresu svoje 

zverenkyne z úst trénera a zároveň šéfa KK 
Drap Petra Hnyka, ktorý pokračoval v hod-
notení šampionátu: „Musím však pochvá-

liť všetkých, ktorí štartovali na majstrov-
stvách. Viacerým len tesne ušli medaily. 
Veľkú smolu mala jedna z adeptiek na 
medailu Zuzana Mišovýchová, ktorá si 
štyri dni pred šampionátom zranila palec 
na ruke a v Trnave nemohla štartovať.“  
Z jedenásťčlennej výpravy KK Drap siaha-
li na kov bronzového lesku v kumite hneď 
štyria reprezentanti – Matúš Harant s Dá-
vidom Melichárkom v kategórii mladších 
kadetov do 50 kg a Juliette Slivková s Ni-
nou Špánikovou v kategórii mladších ka-
detiek do 40 kg. Všetci svoje duely o bronz 
prehrali a obsadili piate priečky. Na republi-
kový šampionát sa z KK Drap nominovali aj 
Michaela Václavíková, Karolína Caňová, 
Veronika Masárová, Terézia Matušková 
a Benedikt Jánošík, do bojov o medailové 
pozície však nezasiahli. Rovnako ako sester-
ské duo Soňa Niková a Alica Niková, kto-
ré na trnavských tatami reprezentovali KK 
Trend Bánovce nad Bebravou.  mp
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