
- Áno, je to tak. Náš 
starobystrický orloj 
bude prvým na Slo-
vensku. V Českej 
republike sú známe 
dva orloje, v Prahe 

a v Olomouci, na Slovensku nič také 
zatiaľ nemáme. Náš orloj bude mať trojitý 
ciferník. Ciferníky budú ukazovať staro-
slovanský čas, aktuálny stredoeurópsky 
čas a významné dni histórie Slovenskej 
republiky. Súčasťou orloja bude prome-
náda siedmich slovenských apoštolov - 

sv. Cyrila a Metoda, sv. Andreja-Svorada, 
sv. Beňadika, sv. Bystríka, sv. Gorazda 
a sv. Vojtecha. Na orloj je už vypraco-
vaná kompletná štúdia a v súčasnosti 
sa snažíme získať fi nancie naň z fondov 
Európskej únie. Orloj nainštalujeme na 
priečelie kultúrneho domu, kde je už 
hotová konštrukcia s laubňami prikrytými 
šindľom. Verím, že sa stane nielen našou, 
ale celoslovenskou atrakciou a pomôže 
nášmu regiónu, spolu s viacerými ďalšími 
historickými pamiatkami a prírodnými 
krásami, zvýšiť turistický ruch. -šd-

s TV  prílohou

PhDr. Jánovi Podmanickému, 
starostovi Starej BystriceOtázka týždňaOtázka týždňa
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...pred slovenskou reprezentantkou 
v zjazde na horských bicykloch Kata-
rínou Šiškovou (TCK Žilina), ktorá cez 
víkend zvíťazila vo fi nále Českého pohára 

v downhille a skompletizovala tak svoj pohárový 
hetrik. Kataríne sa totiž v tejto sezóne už podarilo 
získať slovenskú aj poľskú pohárovú trofej.     -rk-

... by sme aspoň na tri  noci zatvorili 
opravárenskú čatu Slovenského ply-
nárenského priemyslu, ktorá so svojím 
majstrom pred mesiacom začala opra-

vovať plynovod v Žiline-Závodí v susedstve SEZAM-u 
a DPMŽ a dosiaľ opravu neskončila. Rozkopaný 
chodník a cesta zahádzaná hlinou znižujú bezpeč-
nosť cestnej premávky vodičom idúcim zo sídliska 
Hájik. Závodčania sa pýtajú: DOKEDY??? -šd-

Klobúk dole...

Do klietky hanby...

Radi pokúšate šťastie? Máte na to ďalšiu príležitosť. Stačí, ak si dvanásťkrát po sebe kúpite 
výtlačok Žilinského večerníka a dvanásť označených kupónov nalepíte na korešpondenčný 
lístok, ktorý doručíte do našej redakcie. Všetko to musíte stihnúť do 15. decembra tohto 
roku. Ak náhodou nezoženiete jedno, dve čísla, resp. kupóny, môžete ich nahradiť žolíko-
vými kupónmi, ktoré zverejníme v závere súťaže v novembri. Súťaž má hlavnú cenu týždenný 
pobyt pre dve osoby v Chorvátsku s CK SELINAN v Žiline, ktorá je spoluorganizátorom našej 
kupónovej súťaže. Druhou cenou bude farebný televízny prijímač od fi  PLAY a treťou DVD 
prehrávač. Možno, že šťastie pri losovaní v prítomnosti notárky sa usmeje práve na vás a túto 
dobrú novinu sa dozviete v našom tohtoročnom silvestrovskom vydaní. -žv-

Čitateľská súťaž Žilinského večerníka a CK SELINANČitateľská súťaž Žilinského večerníka a CK SELINAN

O dovolenku v Chorvátsku

Pán starosta, v súčasnosti vykonávate rozsiahlu rekonštrukciu 
centra vašej obce a vraciate mu starodávnu podobu. Po 
skončení stavebno-rekonštrukčných prác tu chcete inštalovať 
orloj...

Zberatelia starožitností - obra-
zov, porcelánu, nábytku, hodín, 
numizmatici, fi lokartisti! Je tu pre 
vás v nedeľu 3. októbra od 8. h 
v priestoroch galérie Mlyn-antik v 
Kysuckom Novom Meste Radoli 
príležitosť na doplnenie si svojich 
zbierok. Vítaní sú nielen zbe-
ratelia, ale aj široká verejnosť, 
ktorá má možnosť ponúknuť na 
stoloch svoje prebytky, resp. 
tovar, ktorý nie je ich obľúbeným 
hobby z horeuvedených odbo-
rov. Organizátor sa teší na vašu 
účasť na tomto tradičnom a obľú-
benom zberateľskom podujatí.

P-3518

Doplňte si
svoje zbierky

V piatok sme boli zagratulovať nášmu bývalému výrobnému sekretárovi Tiborovi Hlbo-
čanovi, ktorý sa v plnom zdraví dožíva svojho životného jubilea - 70. narodenín. V pon-
delok sme v gratuláciách pokračovali a na pôde Katedry žurnalistiky FiF UK v Bratislave 
sme blahoželali prof. JUDr. Ľudovítovi Jazcovi, PhD., k 80. narodeninám, doc. JUDr. 
Ľubošovi Šefčákovi, PhD., k 75. narodeninám a doc. PhDr. Jánovi Sandovi, PhD., k 
60. narodeninám. Všetkým oslávencom, ktorí sa počas svojej novinársko-pedagogickej 
praxe pričinili aj o rozvoj Žilinského večerníka pri tejto príležitosti úprimne ďakujeme a v 
ďalších rokoch prajeme pevné zdravie, spokojnosť v živote a veľa šťastia. Páni oslávenci, 
mnoga leta, živió! Na snímke vľavo náš bývalý sekretár, sedemdesiatnik Tibor Hlbočan a 
vysokoškolský pedagóg, doc. PhDr. Ján Sand, PhD., ktorý oslavuje šesťdesiatiny.

Text a snímka Štefan Debnár

Uplynulý utorok pred extraligovým hokejovým stretnutím proti Slovanu Bratislava uviedli v Žiline do prevádzky novú tréningovú halu, ktorá 
bude slúžiť predovšetkým mládeži, ale aj širokej verejnosti. Na našej snímke slávnostne strihajú pásku zľava zástupca primátora Marián 
Janušek, manažérka hokejového klubu Anna Tomkowa a prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Juraj Široký.  

Marián Meluš, snímka Ján Súkup

Práve školy vo veľkých mestách najväčšmi 
doplatili na nový systém fi nancovania. 
Samospráva v princípe nespochybňuje 
jeho opodstatnenosť, no celkový objem 
fi nančných prostriedkov prúdiacich do 
regionálneho školstva absolútne neposta-
čuje. „Osobný príplatok je nenároková 
časť mzdy. Vyplácať osobné príplatky, 
a potom v novembri nemať na výplaty, 
to sa mi ani trochu nezdá zodpovedné. 
Balík fi nancií je len jeden, a ten, ak 
minieme, iný už nedostaneme. Podľa 
mojich informácií osobné príplatky sa 
nevyplácajú ani v ďalších krajských 
mestách, napríklad v Trnave alebo v 
Prešove,“ hovorí Peter Juráš, vedúci Škol-
ského úradu (ŠÚ) v Žiline. Situácia sa však 
vážne komplikuje najmä v prípade žilinských 
materských škôl, v októbri – novembri sa 
očakáva kríza. Štyri materské školy (MŠ) 
z tridsiatich už v auguste vyčerpali 100 
percent svojich nákladov na mzdy a dostali 
sa do mínusu, tri MŠ vyčerpali od 91 do 96 
percent a ďalších šesť už vyčerpalo od 81 

do 88 percent. Z 
celkového mzdo-
vého rozpočtu 
na rok 2004 v 
objeme 56 043 
000 žilinské 
MŠ vyčerpali 46 
822 638 korún. 
„Presunmi z 
balíka urče-
ného na pre-
nesený výkon 
štátnej správy (teda pre ZŠ, pozn. aut.) do 
balíka na originálne kompetencie by do 
konca roka mohli prežiť všetci,“ pripúšťa 
P. Juráš. Rozpočet ZŠ v Žiline predstavuje 
totiž 182 760 000, kým rozpočet školských 
klubov detí, základných umeleckých škôl, 
centra voľného času, školských jedální, 
materských škôl a strediska služieb škole 
len 132 649 500 Sk.

I keď vedúci ŠÚ v Žiline označuje aktivitu 
odborárov za plač nad nesprávnym hrobom 
a odporúča im, aby sa viac zaujímali naprí-

P. Juráš: „Do konca roka by mohli prežiť všetci!“P. Juráš: „Do konca roka by mohli prežiť všetci!“

Plač nad nesprávnym hrobom?
klad o tarifné platy učiteľov, ktoré by bolo 
treba zvýšiť aspoň o desať tisíc korún, je 
ochotný s nimi o situácii v žilinskom školstve 
diskutovať. „Tento týždeň sa stretneme 
aj s riaditeľmi ZŠ. Každý z nich vyčísli 
nevyhnutné náklady na mzdy a pre-
vádzku. K dispozícii sú ešte 4 milióny 
- platy zamestnancov dvoch zrušených 
škôl. Ak nám vyjde suma nižšia, ako 
je k dispozícii, zvyšok by sme rozdelili 
základným školám aj na osobné prí-
platky,“ dodáva P. Juráš. 

V rámci dohodovacieho konania poža-
duje ŠÚ Žilina od štátu 56 819 000, len 
školským jedálňam chýba oproti minulému 
roku 14 903 000 korún, materským školám 
a ostatným zariadeniam v originálnej kom-
petencii mesta chýba 39 416 000 korún 
a ZŠ 2 500 000 Sk. Do dnešného dňa 
ŠÚ nedostal ofi ciálne vyjadrenie, či sú ich 
požiadavky akceptované. 

Pod nepriaznivú situáciu sa podpísal 
pokles žiakov a detí v MŠ, ale i nutnosť 
vyplatiť odstupné učiteľom dvoch zrušených 
škôl. P. Juráš zároveň zdôraznil, že rozhod-
nutia o zrušení ZŠ a MŠ, prípadne otázky 
týkajúce sa narábania s ich majetkom pri-
jímajú poslanci MZ a primátor mesta. ŠÚ 
organizačne zabezpečuje realizáciu ich 
rozhodnutí. Možno by sa žilinský mestský 
parlament mohol inšpirovať tým bansko-
bystrickým, ktorý odsúhlasil, že peniaze zís-
kané z predaja školských budov či majetku, 
sa vrátia späť do školstva.

Beáta Jarošová

Nedávno sa žilinskí školskí odborári obrátili vo svojej výzve na poslancov Mestského 
zastupiteľstva v Žiline. Uvádza sa v nej, že reálna mzda zamestnancov školstva v 
našom meste klesá. Od marca pracujú bez osobných príplatkov a nadčasová práca 
sa im často nevypláca. Pokiaľ bude tento proces pokračovať, odborári nevylučujú, že 
sa v školách a školských zariadeniach nepodarí udržať sociálny zmier.

„Nechali sme vám tam bombu, 
pozdravte riaditeľa, vybuchne o 12.00 
hodine!“ Takýto telefonát si vypočula 
pracovníčka informácií OD KAUFLAND v 

Žiline. V utorok 21. septembra okolo 11.45 
h túto správu telefonicky oznámil neznámy 
mužský hlas. Polícia OD vyprázdnila a pre-
hľadala, žiadna výbušnina sa však nenašla. 
Prehliadku ukončili o 13.45 h. Ako nás 
informoval Igor Mahút, zástupca hovorcu 
KR PZ Žilina, zatiaľ nemožno vylúčiť, ani 
potvrdiť spojitosť prípadu s ohlásením 
bomby v žilinskom Kaufl ande 20. augusta 
a 9. septembra. Nástražný výbušný systém 
s danubitom a nefunkčnou rozbuškou obja-
vili začiatkom júna aj v OD Kaufl and v Liptov-
skom Mikuláši. Polícia v Žiline po šíriteľovi 
poplašnej správy, ktorý za svoj čin môže 
dostať až 5-ročný trest  odňatia slobody,  
intenzívne pátra.                 -bš-

Nechali sme vám tam bombu!
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Pohotovostnú lekárenskú službu 
zabezpečuje každý deň od pondelka do 
nedele od 17.00 do 22.00 h a v štátne 
a cirkevné sviatky od 8.00 do 22.00 h 
lekáreň podľa rozpisu:
Dňa 28. 9. 2004 – lekáreň ALTHEA, 
Hodžova 5
Dňa 29. 9. 2004 – lekáreň PRI NEMOC-
NICI, V. Spanyola 39
Dňa 30. 9. 2004 – lekáreň FARMÁCIA, V. 
Spanyola 43
Dňa 1. 10. 2004 – lekáreň COOPEX, 
Národná 11
Dňa 2. 10. 2004 – od 8. do 18. h lekáreň 
PRI NEMOCNICI, V. Spanyola 39, po 18. h 
lekáreň NA BULVÁRI, A. Bernoláka 54
Dňa 3. 10. 2004 - od 8. do 18. h lekáreň 
PRI NEMOCNICI, V. Spanyola 39, po 18. h 
lekáreň NÁDEJ, Nám. Ľ. Štúra č. 1 
Dňa 4. 10. 2004 – lekáreň ALFA, Nám. Ľ. 
Štúra 39 RNDr. Roman Smieško,

farmaceut samosprávneho kraja

Pohotovostné služby lekární

ZUBNÁ POHOTOVOSŤ
v nových priestoroch

(v budove očného odd. NsP Žilina)

pondelok - piatok: 15.30 - 19. h
sobota - nedeľa - sviatok:  8. - 14. h

LEKÁRSKA SLUŽBA PRVEJ
POMOCI DOSPELÝCH

LEKÁRSKA SLUŽBA PRVEJ 
POMOCI PRE DETI A DORAST
Pondelok - Piatok 15.30 - 7.00

Soboty, nedele, sviatky 7.00 - 7.00

NÚDZOVÉ OTVÁRANIE DVERÍ
KĽÚČOVOU SLUŽBOU

 FAB SERVIS
0905/615 326

PORUCHY VEREJNÉHO
 OSVETLENIA

7234 290 nepretržite

Nikolas Micha-
lička, Daniel 
Bugáň, Magda-
léna Mušková, 
Matúš Hazda, 
Daniel Pršek, 
Peter Pekarík, 
Dávid Chovanec, 
Barbora Tepličanová, Michaela Šče-
linová, Filip Bolda, Vanesa Dubová, 
Aneta Tomaščíková, Adrián Ondruš, 
Michal Čurlej, Natália Ďurcová, 
Lukáš Ovčík, Eduard Chmelík, Peter 
Valíček, Dávid Dupkala, Eliška Kolá-
rová, Simona Hujíková

VITAJTE!

Jan BREZANÝ
1929 † 13. 9. 2004, 

Divina-Lúky
Justín HOLOŠ

1921 † 16. 9. 2004, 
Veľké Rovné

Katarína TICHÁ
1921 † 16. 9. 2004, Žilina

Johana BAROŠINCOVÁ
1922 † 17. 9. 2004, Stráňavy

Albert FABUŠ
1935 † 17. 9. 2004, Žilina

Janka JANDZÍKOVÁ
1960 † 17. 9. 2004, 

Bytča-Mikšová
Emil KAJSÍK

1928 † 17. 9. 2004,
Žilina-Mojšová Lúčka

Peter MARTINEC
1936 † 17. 9. 2004, Mojš

Jozef TOMAŠEC
1942 † 17. 9. 2004, Žilina

Peter CHVALNÍK
1945 † 18. 9. 2004, Štiavnik

Anna KAŠTANOVÁ
1944 † 18. 9. 2004, Kolárovice

Alojz NEMČANSKÝ
1925 † 18. 9. 2004, Žilina

Anton ŠIMLIK
1929 † 18. 9. 2004, Varín

Jarmila TOMÁNKOVÁ
1948 † 18. 9. 2004,

Pov. Bystrica-Milochov
Matilda VEVERKOVÁ

1924 † 18. 9. 2004, Žilina
Jolana KUCHÁROVÁ
1931 † 19. 9. 2004, 

Žilina-Brodno
Anton LABANT

1941 † 19. 9. 2004,
Belá-Kubíková
Karol ŠUŠTIAK

1921 † 19. 9. 2004, Belá
Jozef PRÁŠEK

1939 † 20. 9. 2004, Žilina
Martin FAJBÍK

1930 † 22. 9. 2004, Štiavnik
Vojtech HARKABUS
1927 † 22. 9. 2004,

Lietavská Lúčka
Vojtech KRAJČÍK

1952 † 22. 9. 2004, Porúbka

 NAVŽDY NÁS OPUSTILI

Zber pneumatík, akumulátorov a elek-
tronického odpadu v meste Žilina v 
roku 2004
1. 10.: Bôrik, Tulipánová ul. - nad SOU 
od 14. do 16. h
1. 10.: Bôrik, Ul. A. Rudnaya - potraviny 
od 16. do 18 h.
2. 10.: Hliny V, VI, križ. ulíc Hečkova 
- Poľná od 8. do 12. h
2. 10.: Hliny VII, pri Juniore od 13. do 
17. h

T+T zbiera 
opotrebované pneumatiky

POVEDALI SI
„ÁNO“

Martina Maršalová a Ján Tichý
Miriam Masárová a Jozef Holienčík
Silvia Barčiaková a Pavol Zelník
Andrea Bačíková a Milan Kováč 

Jana Pavlíková a Tomáš Furmánek
Monika Olosová a Bohuš Korček

Daniela Lúčanová a Robert Mikuláš
Martina Babiaková - Michal Palov
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dňa 29. 1. 1993. Redakcia za obsah a právnu stránku inzerátov nezodpovedá. Vychádza v utorok. Tlač: Bratislavské tlačiarne, a. s., Prístavná 1, Bratislava. Rozširujú TOPAS, s. r. o., PONS a kolportéri. Objednávky na predplatné 
prijíma PONS, a. s., každá pošta, doručovateľ a obchodné zastúpenie PONS. Objednávky do zahraničia vybavuje PONS, a. s., vývoz tlače, Hraničná 16, 813 80 Bratislava. Toto číslo vyšlo v Žiline 28. 9. 2004.

Ak sa blíži termín vášho sobáša, prí-
padne máte tesne po ňom a chcete 
byť zverejnení v našej rubrike, volajte 
na tel. č. 0905 504 623. V uplynulých 
dňoch si povedali ÁNO tieto dvojice:

Polícia v Žiline zadržala a obvinila z pytliactva 
a nedovoleného ozbrojovania trojicu pácha-
teľov. V stredu 22. septembra okolo 22. h 
jeden z nich bez povolenia zastrelil jeleňa v 
lokalite Javorinka, v katastri obce Čičmany. 
Ako nás informoval zástupca hovorcu KR 
PZ Igor Mahút (na snímke) polícia  vzápätí 
vykonala domové prehliadky v Čičmanoch 
a Fačkove. Zaistila pri nich 30 trofejí srnčej 
a jelenej zveri, 340 kusov nábojov rôznej 
ráže, 6 guľovníc, z ktorých 4 boli v nele-
gálnej držbe, halogénové svietidlá, pasce a 
iné lovecké pomôcky. Spomínanú lokalitu a 
osoby policajti monitorovali už od jari 2004. 
Zaistené zbrane a trofeje budú podrobené 
expertíznemu skúmaniu. Vyšetrovateľ spra-
coval návrh na vzatie obvinených do väzby.

Text a snímka -bš-

Pytliačili minimálne od jariPytliačili minimálne od jari

PÁTRANIE
Polícia v Ružomberku zadržala a obvinila 
31-ročného muža z Liptovského Mikuláša 
zo znásilnenia a krádeže. Je dôvodné 
podozrenie, že obvinený sa podobných 
skutkov dopustil už aj v minulosti. Používal 
osobné motorové vozidlá značky Seat Inca 
bielej farby alebo Ford Scorpio šedej farby 
s evidenčným číslom LMD-06-67. Žiadame 
možné obete tohto páchateľa, aby sa prihlá-
sili na políciu v Ružomberku na telefónne 
číslo, 0961 48 3621, 0961 48 3602 alebo 
na linke tiesňového volania 158.

Polícia v Žiline 16. septembra zadržala a 
obvinila 24-ročného muža zo Žiliny. Obvi-
nený sa 5. augusta vlámal do odstavených 
vozidiel pred autodielňou v Stráňavach 
a ukradol z nich rôzne veci. Majiteľom 
spôsobil škodu 140 000 Sk. Na príkaz 
sudcu Okresného súdu v Žiline bol vzatý 
do väzby.
Polícia v Ružomberku pátra po zatiaľ 
neznámom páchateľovi krádeže 
vecí z rodinného domu v Liptovskej 
Štiavničke. Zlodejovi uľahčila vstup 
do rodinného domu skutočnosť, 
že v chodbe domu visel kľúč  od 
vchodových dverí. Šperky a domáce 
zariadenie bez veľkej námahy zmenili 
majiteľa. Škoda 8000 Sk.
V sobotu 18. septembra našiel občan z 
Martina vo Vrútkach pri kopaní základov 
plota neznámu muníciu. Nález okamžite 
oznámil na políciu. Policajný pyrotechnik 
konštatoval, že ide o nevybuchnutý ručný 
granát z obdobia druhej svetovej vojny. 
Pyrotechnik granát zaistil na likvidáciu.

                 Npor. Ing. Igor Mahút,
zástupca hovorcu KR PZ v Žiline

„Hlavnou myšlienkou Žilinských dní 
zdravia bolo priblížiť odborníkov na 
zdravie k ľuďom. V dnešnej hektickej 
uponáhľanej dobe ľudia akosi nemajú 
na vlastné zdravie čas. Veľmi často 
sa tiež stretávam s postojom, že ľudia 
nenavštevujú lekára, aby im náhodou 
niečo nenašiel! To nie je správne,“ 
vysvetlil zástupca primátora Žiliny Marián 
Janušek, potom ako mu študentka Stred-
nej zdravotníckej školy v Žiline zmerala 
krvný tlak. Tohtoročné Žilinské dni zdravia 
boli pilotným podujatím, organizovať by 
sa mali každoročne. „Veríme, že mesto 

Žilina, v spolupráci so všetkými zainte-
resovanými, spoločne pripravia budúci 
rok dni zdravia ešte lepšie, veľkolepej-
šie a zaujímavejšie,“ dodal M. Janušek.

A aké boli tie tohtoročné? Regionálny 
úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Žiline 
pripravil pre záujemcov množstvo poučných 
prednášok. S poradňou o hubách a liečiv-
kách prispelo Regionálne osvetové stre-
disko, kde pri príležitosti Žilinských dní zdra-
via dokonca otvorili novú výstavu s názvom 
XIII. komnata. Na transfúznej stanici mohli 
občania bezplatne darovať krv. Praktické 
ukážky prvej pomoci na žilinských námes-

tiach a v obchodných domoch zabezpečila 
Stredná zdravotnícka škola v Žiline. 

Záverečný piatkový program otvoril prího-
vorom viceprimátor M. Janušek. Zakrátko 
ho na pódiu vystriedali tancujúce deti zo 
súboru Skipy. Námestie A. Hlinku bolo 
vyzdobené kresbami ich spolužiakov. Tie 
deti, ktoré svoj obrázok o zdraví ešte nestihli 
nakresliť, dostali šancu priamo na námestí. 
Zdravotné poisťovne mali pre ne pripravené 
farbičky, súťaže i malé darčeky za snahu. 
Kým sa deti zabávali, ich rodičia i náhodní 
okoloidúci sa mohli zdokonaliť v poskytovaní 
prvej pomoci. Praktickú ukážku predviedli 
pracovníci Slovenského Červeného kríža. 
Odborníci z Poradne zdravia zo Žiliny, 
Čadce a Martina bezplatne merali záujem-
com hladinu cholesterolu, percento tuku v 
tele, nechýbali klasické masáže. Každý, kto 
sa čo i len na chvíľku pristavil, isto urobil 
niečo pre svoje zdravie.

Zuzana Ježíková, snímky autorka

M. Janušek: „Ľudia nenavštevujú lekára, aby im náhodou niečo nenašiel!“

Žilinskí zdravotníci liečili i na ulici
Celý minulý týždeň sa v Žiline niesol v znamení starostlivosti o zdravie, prevencie. 
V obchode či na ulici ste si v rámci Žilinských dní zdravia mohli nechať zmerať tlak, 
hladinu cholesterolu, percento tuku v tele. Jedinečná akcia vyvrcholila v piatok na 
Námestí A. Hlinku záverečným programom Od srdca k srdcu.

„S myšlien-
kou zriadiť 
m a t e r s k é 
centrum na 
sídlisku som 
sa pohrávala 
od chvíle, kedy 
som sa sama 
stala matkou,“ 
p r e z r a d i l a 
koordinátorka 
projektu Mgr. 

Gabriela Kubišová. „Postupom času, ako 
syn rástol, som zistila, že ak je pekné 
počasie, máme kam ísť, ak prší, nie. 
Začala som rozmýšľať, že by bolo dobré 
nájsť priestor, kde by sa deti mohli hrať. 
A zároveň, nájsť niečo aj pre mamičky. 
Aby sa stretli, porozprávali, vybočili z 
každodenného stereotypu materskej 
dovolenky.“ S projektom materského 
centra sa G. Kubišová obrátila na Školský 
úrad v Žiline, ktorý túto myšlienku podporil. 
Aj vďaka pochopeniu zo strany vedenia ZŠ 
Gaštanová sa v prístavbe školy podarilo 
centrum Motýlik zriadiť. „Motýlik je pre 
mamičky i pre babičky s detičkami. 
Musia sa však naučiť, že centrum nesup-
luje škôlku či jasle, a preto, keď sem 

prídu, sú za svoje dieťa zodpovedné. 
Neskôr plánujeme organizovať i vzdelá-
vací program. Výtvarný či tanečný kurz 
pre deti, jazykový pre maminy,“ uviedla. 
V závislosti od toho, aký bude záujem zo 

strany verejnosti, plánujú v budúcnosti 
služby Motýlika ponúkať každý deň, prí-
padne i dopoludnia. 

A prečo pomenovanie Motýlik? „Lebo 
je farebný, radostný a bezstarostný ako 
detský svet,“ vyznala sa na záver G. Kubi-
šová. 

Zuzana Ježíková 
snímky autorka

Motýlik - materské centrum pre mamičky aj babičky
Od piatku je na sídlisku Solinky, v prístavbe Základnej školy na Gaštanovej ulici, v 
prevádzke nové materské centrum Motýlik. V súčasnosti sú jeho brány otvorené 
mamičkám a ich ratolestiam dvakrát týždenne, v stredu a piatok, od 16. do 18. h.

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) realizuje 
od minulého roka projekt preventívneho 
očkovania obyvateľstva proti pneumokoko-
vým infekciám. Zaočkovanosť obyvateľstva 
vďaka projektu dosahuje 8 percent, pričom 
celoslovenský priemer je len 2 percentá.

Krajský epidemiológ Pavol Hubočan 
informoval, že ŽSK začal s projektom pre-
ventívneho očkovania ako prvý na Sloven-
sku. Od septembra 2003 do mája 2004 
bolo v Žilinskom kraji zaočkovaných celkom 
15 500 ľudí nad 65 rokov alebo pacientov s 
rôznymi ochoreniami dýchacích ciest a srd-
covo-cievneho aparátu. Projekt sa osvedčil, 
a preto bude pokračovať aj v tomto roku. 
Rozšíri sa aj na územie Banskobystrického 
a Trnavského kraja. Očkovanie proti pneu-
mokokom je kombinované s vakcínou proti 
chrípke. Je pre ľudí nad 65 rokov a je plne 
hradené zdravotnými poisťovňami.     TASR

Očkovanie najmä pre starších

Gabriela KubišováGabriela Kubišová

Materské centrum je pre mamičky s deťmi aj babičky s vnúčatkami.Materské centrum je pre mamičky s deťmi aj babičky s vnúčatkami.
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Hasičský a záchranný Hasičský a záchranný 
zbor informujezbor informuje

Železničná políciaŽelezničná polícia
informujeinformuje

V nedeľu 19. 9. o 12.09 h boli hasiči z Lip-
tovského Mikuláša hasiť požiar stohu slamy 
v obci Beňadiková.
V pondelok 20. 9. o 10.06 h zavolali 
hasičov z Ružomberka k dopravnej 
nehode. Pri zrážke dvoch osobných 
automobilov zn. Škoda 120 a Citroen 
Berlingo v obci Korytnica boli zranené 2 
osoby. Hasiči im poskytli predlekársku 
pomoc a pomohli ich naložiť do sanitky.
V ten istý deň 20. 9. o 18.42 h zasahovali 
hasiči z Liptovského Mikuláša pri ďalšej 
dopravnej nehode. Nákladný automobil zn. 
Tatra sa zrazil s osobným autom zn. Škoda 
120 L za obcou Pribylina. Pri nehode vodič 
z vozidla Škoda 120 prišiel o život.
V stredu 22. 9. o 1.18 h zasahovali 
príslušníci HaZZ z Dolného Kubína 
pri požiari elektrorozvodne v Dolnom 
Kubíne časti Mokraď. Hasiči museli 
čakať na vypnutie elektrického prúdu v 
časti, ktorá bola zachvátená požiarom. 
Požiar potom likvidovali práškovými 
hasiacimi prístrojmi.
Vo štvrtok 23. 9. o 19.45 h boli hasiči zo 
Žiliny hasiť požiar automobilu Škoda 120 v 
obci Divina. Požiar zlikvidovali vysokotlako-
vým prúdom.

KR HaZZ Žilina

Pán Peter predáva dom. Je vypraco-
vaný znalecký posudok podľa vyhlášky 
č. 86/2002 Z. z. - teda vo všeobecnej 
hodnote. Daňovému úradu bude platiť 
podľa výšky - ceny za dom - uvedenej 
v kúpnej zmluve a vloženej do katastra 
nehnuteľností, alebo zo všeobecnej 
hodnoty uvedenej v posudku? Zmluva 
bude uzatvorená na hodnotu 1,6 mil 
Sk. Aký bude poplatok? Ako SZČO bude 
musieť platiť daň aj z príjmu za predaj 
domu, keď už raz zaplatí daň z prevodu 
nehnuteľností?
Pri predaji domu vzniknú pánu Petrovi v 
podstate dve daňové povinnosti. Jedna 
sa týka dane z prevodu a prechodu 
nehnuteľností, ktorú ako prevodca je 
povinný platiť v zmysle zákona o dani 
z prevodu a prechodu nehnuteľností. 
Druhou  povinnosťou je zdanenie príjmu 

z predaja daňou z príjmu v zmysle zákona 
o dani z príjmov. 

Pri dani z prevodu a prechodu nehnuteľ-
ností je základom dane dohodnutá cena, 
najmenej však cena zistená podľa osobit-
ných predpisov – t.j. spomínanou vyhláškou. 
Základ dane sa znižuje o preukázané výdavky 
za vyhotovenie znaleckého posudku. To 
teda znamená, že výpočet dane z prevodu 
a prechodu nehnuteľností bude pán Peter 
v daňovom priznaní realizovať z tej ceny, 
ktorá je vyššia. Ak cena určená znaleckým 
posudkom bude nižšia ako dohodnutá cena 
1,6 mil. Sk, základom dane bude suma 1,6 
mil. Sk znížená o preukázateľnú cenu znalec-
kého posudku. Ak cena určená znaleckým 
posudkom bude vyššia ako dohodnutá cena 
1,6 mil. Sk, základom dane bude táto vyššia 
suma zo znaleckého posudku znížená o pre-
ukázateľnú cenu znaleckého posudku.

V prípade dane z príjmov sa ako základ 
dane bude brať dohodnutá cena, nie cena 
určená znaleckým posudkom. Totiž do 
základu dane mu bude vstupovať príjem z 
predaja, tzn. suma, ktorú skutočne dostane 
za predaj. Čo sa týka samotného zdanenia 
(ak nejde o príjem z predaja nehnuteľnosti 
oslobodený od dane), príjem z predaja zdaní 
pán Peter iba raz, a to v čiastkovom základe 
dane podľa § 6 zákona o dani z príjmov 
spolu so svojimi ďalšími príjmami ako SZČO 
(ak ide o nehnuteľnosť vedenú v obchod-
nom majetku), resp. v čiastkovom základe 
dane podľa § 8 zákona o dani z príjmov (ak 
nejde o nehnuteľnosť vedenú v obchodnom 
majetku).
V ďalšom čísle sa dozviete o možnostiach 
oslobodenia od dane z príjmu v prípadoch 
predaja bytu.

P-17

Vo štvrtok 16. 9. ŽP Čadca zistila, že dvaja 
maloletí 20. 8. v popoludňajších hodinách v 
úseku železničnej trate Svrčinovec-Mosty u 
Jablunkova položili na druhú dopravnú koľaj 
železničné podložky podkladníc a drevený 
hranol, čím spôsobili zastavenie vlaku. 
Prípad vyšetruje oddelenie ŽP Čadca.
V sobotu 18. 9. o 23.50 h nákladný vlak 
v žst. Ružomberok na pravej dopravnej 
koľaji usmrtil muža. Rušňovodič vo 
svojej výpovedi uviedol, že po prejazde 
žst. Ružomberok v ľavotočivej zákrute 
spozoroval v koľajisku kráčať v smere 
vlaku osobu v tmavom oblečení. Použil 
zvukové výstražné znamenia a rýchlo-
brzdu, avšak zrážke pre malú vzdiale-
nosť zabrániť nedokázal. Privolaný lekár 
konštatoval smrť následkom drvivých 
a devastačných poranení hlavy. Prípad 
vyšetruje oddelenie ŽP Liptovský Miku-
láš.
V nedeľu 19. 9. vo večerných hodinách 
oznámil na oddelenie ŽP Žilina vozmaj-
ster ŽS, a. s., Žilina-Stará harfa, že dvaja 
neznámi muži zo skládky v zriaďovacej sta-
nici Žilina odcudzili brzdové zdrže. Hliadka 
na Bratislavskej ulici zadržala dvoch mužov 
tlačiacich dvojkolesovú káru, na ktorej mali 
naložených 27 ks nových brzdových zdrží. 
Podozriví sa k ich odcudzeniu priznali. 
Uvedeným skutkom bola spôsobená škoda 
v predbežnej výške 6000 Sk. Prípad vyšet-
ruje oddelenie ŽP Žilina.

Npor. JUDr. Jozef Sečník

Podpora z fondu ISPA predstavuje 50 
percent oprávnených nákladov, teda 9,8 
milióna eur, štátny rozpočet podporil projekt 
25 percentami, SVS sa na ňom podieľa 25 
percentami. Projekt zahŕňa modernizáciu 
čistiarne odpadových vôd (ČOV) Žilina, 
obnovu niektorých úsekov kanalizačného 
systému v Žiline a napojenie 23 obcí 
Rajeckej a Terchovskej doliny, vrátane obcí 
ležiacich v okolí mesta Žiliny, na komunálnu 
ČOV Žilina. Počet novonapojených obyvate-
ľov po vybudovaní kanalizačných systémov 
dosiahne 38 tisíc, čím sa zvýši napojenosť 
v regióne na 76 percent s celkovým počtom 
obyvateľov 120 tisíc. Mesto Žilina totiž spolu 
s okolitými obcami, v súčasnosti neodka-

nalizovanými, podľa tlačovej informácie 
výraznou mierou prispieva k znečisteniu 
rieky Váh. V tejto oblasti žije približne 157 
tisíc obyvateľov, z ktorých je len 55 percent 
napojených na verejné kanalizácie. Ostáva-
júca časť je napojená na žumpy a septiky či 
suché záchody. Problémom je tiež výskyt 
tzv. balastných vôd (dostávajú sa do kanali-
zácie cez netesné spoje, alebo boli účelne 
do nej zaústené) v existujúcej stokovej sieti. 

Žilina má vybudovanú jednotnú kana-
lizáciu, ktorá odvádza dažďové vody zo 
spevnených plôch, ako aj splaškové vody 
od obyvateľov, inštitúcií a priemyselné odpa-
dové vody, pričom podiel priemyselných 
odpadových vôd tvorí v súčasnosti asi 18 

percent. Najväčšími producentmi sú fi rmy 
Tento, Slovena, Laktis, Hyza či Ryba. Z 
ostatných obcí zahrnutých do projektu majú 
kanalizáciu iba Rajecké Teplice, Lietavská 
Lúčka, Terchová, Strečno a Varín. 

I napriek intenzifi kácii biologického 
čistenia ČOV v Žiline nedosahuje poža-
dované parametre na odtoku v súlade so 
slovenskou a európskou legislatívou, najmä 
pokiaľ ide o celkový obsah dusíka. Dosiah-
nuť predpísané parametre na odtoku z ČOV 
je jedným z cieľov projektu. Delí sa na päť 
častí a prvá predstavuje práve rekonštrukciu 
a intenzifi káciu ČOV v Žiline. Druhá zahŕňa 
kanalizáciu Terchovskej doliny, obcí Tep-
lička nad Váhom, Gbeľany, Varín, Mojš, 
Strečno, Krasňany, Stráža, Dolná Tižina, 
Lysica, Belá a Terchová. Tretia časť projektu 
je budovanie kanalizácie Rajeckej doliny, 
obcí Rajecké Teplice, Poluvsie, Kamenná 
Poruba, Konská, Kunerad, Stránske, Turie, 
Porúbka a Lietavská Lúčka. Vo štvrtej časti 
sa bude budovať kanalizácia Rosiny a Višňo-
vého a piata časť predstavuje rekonštrukciu 
a rozšírenie kanalizácie v meste Žilina,  ulíc 
Framborská, Mrázova, Štefánikova, Bôrická 
a odkanalizovanie prímestských častí Považ-
ský Chlmec, Brodno, Zádubnie a Bytčica. 

S výstavbou sa začne v októbri 2004 a 
ukončená by mala byť v septembri 2006, 
skúšobná prevádzka potrvá od októbra 
2006 do septembra 2007.

Po ukončení projektu by ČOV Žilina 
mala byť vybavená modernou technológiou 
schopnou čistiť odpadové vody v zmysle 
platnej legislatívy a tiež moderným systé-
mom automatického riadenia prevádzky 
technológie čistenia, ako aj čerpacích 
staníc na stokovej sieti. Celkovo bude vybu-
dovaných 153 kilometrov stokovej siete a 
7 tisíc kanalizačných prípojok, na ktoré sa 
pripojí 38 tisíc obyvateľov. A najmä zlepší 
sa kvalita vody v rieke Váh v ukazovateľoch 
biologického a mikrobiologického znečiste-
nia aspoň o jeden stupeň. „My, občania 
až po realizácii projektu oceníme jeho 
prínos... Platidlom 21. storočia bude 
zdravé životné prostredie. To platidlo 
začíname vyrábať!“ uviedol na slávnosti 
predseda predstavenstva SVS, a. s., Pavol 
Jeleník.  

Beáta Jarošová
Snímka autorka 

Platidlom 21. storočia bude zdravé životné prostredie!
Rozsiahly projekt ISPA s názvom „Intenzifi kácia čistiarne odpadových vôd v Žiline a 
rozšírenie kanalizácie“ s celkovými nákladmi v objeme 19,6 milióna eur odštartovali 
uplynulý týždeň slávnostným poklepaním základného kameňa stavby v Rajeckých 
Tepliciach. Po dvoch rokoch príprav od schválenia žiadosti a podpisu fi nančného 
memoranda sa tak projekt Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti (SVS), a. s., 
dostáva do fázy realizácie. Zhotoviteľom stavby sa stal na základe medzinárodného 
výberového konania Doprastav, a. s., Bratislava. 

Generálny riaditeľ SVS, a. s., Miroslav Kundrík pri poklepaní základného kameňa 
projektu. Slávnosti sa zúčastnili zástupcovia MŽP SR, zástupcovia EÚ, Dopras-
tavu, a. s., Bratislava, štátnej správy a samosprávy.

Návštevníci mali možnosť získať priamo od 
nich informácie o možnostiach zatepľovania 
a sanácii rodinných domov, okenných a 
fasádnych systémoch, regulačnej a meracej 
technike, kozuboch a kachľových peciach 
i podlahovom vykurovaní. Najväčší záujem 
bol o nízkoenergetické domy, termovíznu 
techniku a kotly na spaľovanie biomasy. Pra-
covníci Regionálnej agentúry energetického 
manažmentu, Slovenskej energenetickej 
agentúry a Slovenskej agentúry životného 
prostredia poskytovali energetické poraden-
stvo a informácie o možnostiach čerpania 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ. 
Vyplnené dotazníky a záujem návštevníkov 
svedčia o potrebe realizovať takéto podu-
jatie pravidelne.

Súčasne s výstavou sa uskutočnili i dve 
odborné podujatia - seminár S ENERGIOU 
EFEKTÍVNE zameraný na energetickú hos-
podárnosť budov a konferencia BIOMASA 
– ČISTÁ ENERGIA, ktorá sa venovala vyu-
žívaniu biomasy. Súčasťou konferencie bolo 
aj slávnostné otvorenie Centrálnej spracova-
teľskej a riadiacej jednotky na výrobu drev-
ných peliet v Kysuckom Lieskovci za účasti 
ministra životného prostredia SR. 

Organizátori podujatí: Regionálna 
agentúra energetického manažmentu, 

BIOMASA, združenie právnických osôb. 
Generálny partner: Stredoslovenská ener-
getika, a. s. Spolupracujúce organizácie: 
Mesto Žilina, Ministerstvo životného prostre-
dia SR, SAVE, s. r. o., SOPK Žilina, SAŽP 

Žilina Ekoenergia, o. z., DTSW a KLIMA 
– BŰNDNIS, Nemecko. Mediálni partneri: 
Stavebníctvo a bývanie, Magazín Energia, 
časopis Technika, Žilinský večerník, Rádio 
Zet. Podujatia boli podporené z programov 
PHARE a LIFE Európskeho spoločenstva a 
UNDP-GEF.

-ZŽ-

Najväčší záujem o nízkoenergetické domy
Obyvatelia Žiliny, blízkeho i vzdialeného okolia mali možnosť v dňoch 17. – 18. 
septembra zúčastniť sa výstavy pod názvom S energiou efektívne, ktorá sa konala v 
Mestskom úrade v Žiline. Na výstave sa prezentovalo 26 vystavovateľov. 

Prázdniny sa už skončili, hoci počasie nás 
o tom našťastie nepresviedča. Ale jeseň je 
za dverami. Čakajú nás nepríjemné ranné 
hmly, vietor a dážď. To sú okolnosti, ktoré 
pocítite intenzívnejšie najmä vy, ktorí ste 
odkázaní na okuliare. 
Všetci tí, ktorí nechcete, či nemôžete 
nosiť okuliare, máte jedinečnú príležitosť 
podstúpiť operáciu excimerovým laserom v 
našom 1. žilinskom očnom centre, VIKOM, 
s. r. o. V čase od 6. 9. do 30. 11. 2004 
vám ponúkame operáciu za výnimočnú 
cenu 9900 Sk (metódou PRK) a 10 900 
Sk (metódou LASEK) oproti bežnej cene 
11 900 Sk a 12 900 Sk. Volajte 041/500 
16 33, mailujte vikom@vikom.sk!
Vzhľadom na to, že neustále pribúdajú 
otázky našich pacientov - potenciálnych 
aj operovaných, tentoraz opäť odpove-
dáme na niektoré z nich.

NA OTÁZKY PACIENTOV ODPOVEDÁ 
VEDÚCA LEKÁRKA PRACOVISKA 
EXCIMEROVÉHO LASERA VIKOM,

 s. r. o., MUDr. B. LIPKOVÁ.
Je naozaj potrebné, aby som prišla na 
operáciu so sprievodom?
Sprievod vám spolu s nami spríjemní predo-
peračné chvíle a vzhľadom na možné poo-
peračné dráždenie a slzenie očí je nutný.
Neznesiem bolesť. Myslíte, že vydržím 
operáciu?
V prvom rade spomenieme, že samotná 
operácia je bezbolestná. Pred operáciou 
excimerovým laserom sa pacientom kvap-
kajú do spojovkového vaku kvapky na 
znecitlivenie. Aj najprecitlivenejší pacient 
po nadobudnutí ostrého zraku vyhlásil, že 
operáciu by vydržal znova.
Keď som nosila kontaktné šošovky, 
musela som si ich každý večer vyberať. 
Ako to bude v prvých pooperačných 
dňoch s tými vašimi - môžu tam sku-
točne ostať niekoľko dní?
Kontaktné šošovky, ktoré dávame našim 
pacientom po operácii, sú ultratenké. Môžu 
cez ne v dostatočnom množstve prechá-
dzať živiny a kyslík ku rohovke. Vyberieme 
vám ich na tretí alebo štvrtý pooperačný 
deň. Ak by vám náhodou vypadli, rozhodne 
sa ich nesnažte nasadiť späť. 
Kedy po operácii môžem ísť po prvý raz 
na diskotéku?
Prvý víkend po operácii (za predpokladu, že 
budete operovaná v piatok) asi o diskotéku 
nebudete mať záujem, lebo oči budete mať 
každopádne začervenané a opuchnuté. 
Po týždni sa už môžete ísť zabávať, avšak 
radšej nie do zafajčených priestorov. Vaše 
oči by na dym mohli reagovať precitlivenej-
šie. Potom vás už nebudeme obmedzovať.

P-2165

Hvezdáreň v Žiline pripravila na mesiac 
október Dni otvorených dverí. Večerné 
pozorovania pre verejnosť sa uskutočnia 
každý pracovný deň po zotmení od 19. h na 
pozorovateľni na Malom diele v Žiline len za 
priaznivého počasia. Vstupné na podujatia 
je 10 Sk.  

Hvezdáreň v Žiline

Mesiac otvorených dveríMesiac otvorených dverí

Na najbližšom stretnutí diskusného klubu 
Quo vadis sa stretneme s pánom Vlastimi-
lom Šalgátom zo Zlatých Moraviec. Pracuje 
ako duchovný pracovník v ilavskej väznici 
s väzňami v najvyššej nápravnovýchovnej 
skupine. S ľuďmi odsúdenými za najťažšie 
zločiny na 14 rokov až doživotie. Spolu 
s ním príde aj pani Helena Balátová zo Žiliny, 
ktorá si už niekoľko rokov dopisuje s ľuďmi 
vo výkone trestu. Akí sú títo ľudia, môžu sa 
vôbec niekedy zmeniť? Príďte sa porozprá-
vať v piatok 1. 10. o 17. h do Makovického 
domu! Podujatie organizuje Cirkev bratská, 
Regionálne osvetové stredisko a združenie 
Ježiš pre každého. Vstup voľný.  -ev-

Quo vadis: Život za mrežami

Výbor ZO č. 2 Slovenského zväzu zdravotne 
postihnutých v Žiline pozýva svojich členov 
30. 9. 2004 o 16. h na členskú schôdzu do 
Krajskej knižnice v Žiline na Bulvári.

Výbor ZO č. 2
* * *

Klub kresťanských pedagógov v Žiline 
pozýva všetkých záujemcov na pra-
videlné mesačné stretnutie v utorok 
5. októbra 2004 o 15. h do strediska 
Fidélio u kapucínov. Téma: Janko Silan: 
Básnik z domu opustenosti. Prednáša 
prof. František Babiar.

* * *
Štátny komorný orchester Žilina pozýva vo 
štvrtok 30. septembra o 19. h do Domu 
umenia Fatra v Žiline na abonentný koncert. 
Publiku sa ako sólistka predstaví Edna 
Stern (Izrael - Belgicko).

-ško-

Pozvánky

Cenové akcieCenové akcie
 vo VIKOM-e trvajú ďalej vo VIKOM-e trvajú ďalej

Vo štvrtok sa v budove Gymnázia sv. 
Františka z Assisi v Žiline stretli žiaci zo 
ZŠ Hollého a špeciálnej ZŠ Hurbanova, 
aby sa spoločne zahrali na Európsky 
parlament. Odpoveď na otázku „Prečo 
je Európa naším domovom?“ im pomá-
hal nájsť spisovateľ Dr. Miloš Jesenský. 
Žiaci sa dozvedeli čo je to  Európa, z 
koľkých štátov sa skladá, aké významné 
inštitúcie ju tvoria a mnoho iného.

Ojedinelé podujatie pre žiakov zorga-
nizovali: Združenie rómskych detí a mlá-
deže, Dom Matice slovenskej v Žiline a 
Žilinská knižnica s podporou Gymnázia 
sv. Františka. 

-zj-, snímka autorka
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Hodnotili výzdobu
 a varili guláš

Turany - Deň obce sa v tretiu septembrovú 
nedeľu niesol v dolnoturčianskej obci v 
znamení osláv. Okrem typického jarmoku 
s ľudovými remeslami a občerstvením 
slávnosť obohatili o súťaž o najkrajšie 
vyzdobený dom. Prvenstvo s fi nančnou 
odmenou získali Anna a Bohuš Melišovci. 
Turanci zápolili aj vo varení gulášu. Pripravili 
1300 porcií a predávali ich po desať korún. 
Deň obce bol zároveň poďakovaním sa za 
úrodu.

Nadácia na Katolíckej
 univerzite

Ružomberok - Prvým zasadnutím zakla-
dateľov, členov správnej a dozornej 
rady 20. septembra odštartovala 
činnosť Nadácie na podporu Kato-
líckej univerzity (KU) v Ružomberku. 
Jej účelom je zachovanie kultúrnych 
hodnôt, rozvoj vzdelávania a duchov-
ných hodnôt formou podpory činnosti 
KU, najmä poskytovaním štipendií na 
podporu štúdia talentovaných študen-
tov, vzdelávacích a verejnoprospešných 
aktivít študentov a zamestnancov, 
mobilít študentov a vedecko-pedago-
gických zamestnancov a ďalších aktivít 
univerzity.

Povýšenie vo vojenskom 
múzeu

Liptovský Mikuláš - Prvé povýšenie vojen-
ských profesionálov v novozriadenej Národ-
nej akadémii obrany (NAO) maršala A. 
Hadika v Liptovskom Mikuláši sa uskutoč-
nilo 17. septembra. Brigádny generál Ing. 
Mikuláš Regula, veliteľ školy, slávnostne 
povýšil kpt. Ing. Petra Horáčka a kpt. MUDr. 
Romana Jantoša do hodností major, npor. 
Ing. Zsolta Pastoreka do hodnosti kapitána 
a pprap. Vladimíra Billyho do práporčíckej 
hodnosti. Povýšenie sa uskutočnilo vo 
vojenskom múzeu v areáli školy, za účasti 
vedúcich funkcionárov NAO. Brig. gen. M. 
Regula na slávnostnom akte uviedol, že 
na povyšovanie do vojenských hodností je 
prostredie vojenského múzea dôstojným 
miestom, ktoré zároveň prispeje k formova-
niu vlastenectva, rozvíjaniu bojových tradícií 
a historického vedomia  profesionálnych 
vojakov OS SR.

Pilotné centrum dopravy
Martin-Priekopa - Pilotné centrum, zame-
rané na vzdelávanie v doprave otvorili 
uplynulú stredu v Združenej strednej 
škole dopravnej v Martine-Priekope. 
Centrum má prispieť k skvalitňovaniu  
prípravy pracovných síl v stále rozví-
jajúcej sa cestnej doprave. Súčasťou 
projektu je aj vytváranie technických 
a technologických podmienok v škole, 
vzdelávanie pedagógov, učiteľov a 
majstrov.

Hasiči oslavovali 80. výročie
Gbeľany - Položením vencov na miest-
nom cintoríne si členovia Dobrovoľného 
hasičského zboru (DHZ) v Gbeľanoch uctili 
pamiatku tých hasičov, ktorí sa nedožili 80. 
výročia. Na oslavách starosta dediny Jozef 
Bielik zhodnotil činnosť DHZ, vyzdvihol jeho 
aktivitu v rôznych oblastiach. Gbelianskych 
hasičov je v súčasnosti 52, nezabúdajú ani 
na omladzovanie základne s vysokou účas-
ťou mladých hasičov. Po skončení schôdze 
hasiči ukázali námetové cvičenie na starej 
ručne ovládanej striekačke. 

-sim-  

Továreň na výrobu 
peliet z odpadu

Žilina - Centrálnu spracovateľskú jed-
notku na výrobu peliet z drevného 
odpadu v Kysuckom Lieskovci 17. 
septembra slávnostne otvoril  minister 
životného prostredia SR László Miklós v 
rámci dvojdňovej konferencie Biomasa 
– čistá energia.      

Nová továreň v Kysuckom Lieskovci 
bude ročne produkovať 12 000 ton 
ekologického paliva vyrobeného z drev-
ného odpadu píl a drevospracujúcich 
podnikov a poskytne stabilné pracovné 
miesto 30 ľuďom. Výstavbu spracova-
teľskej továrne takmer za 90 miliónov 
Sk iniciovalo združenie Biomasa, kto-
rého členovia, teda obce, školy, zdravot-
nícke zariadenia, budú vyrobené drevné 
pelety spaľovať vo svojich modernizova-
ných kotolniach. 

TASR

Z našichZ našich
 obcí obcí

Nadácia Spoločne pre región
Framborská  12, 010 01  ŽILINA 
Fax: 041  5626544 
Tel:  0910 960 620

e-mail: spolocne@spolocne.sk
Bankové spojenie: 
TATRA BANKA  a.s. 

Č.ú: 2620864511/1100    

  Zakladatelia: 
Ing. George Trabelssie
Ing. Vladimír Podoliak
Ing. Slavomír Brudňák

Stačí zaslať 
žiadosť

Do projektu Nadácie Spoločne 
pre región  sa do dnešného dňa 
zapojili: 
Slovenská investičná a realitná 
spoločnosť, a. s., ŽILINA, 
Respect Slovakia, s. r. o., 
PIEŠŤANY, COREX, V. O. S., 
VRÁBLE, S+S auto, s. r. o.  

ŽILINA, MTC, a. s., ŽILINA, LETISKO Žilina, a. s.,  DOLNÝ 
HRIČOV, Regionálne obchodné centrum, a. s., PRIEVIDZA, 
DOXX, a. s., ŽILINA, BUSTRANS, s. r. o., Košice, Tatra banka, 
a. s., BRATISLAVA, OMV Slovensko, spol. s r. o., BRATISLAVA, 
Žilinská televízia, prevádzkovateľ AGENTÚRA S, s. r. o., ŽILINA, 
Marián Troliga – MT PREŠOV, Drevospektrum, s. r. o., Rajec, 
SAD Žilina, a. s., Žilinské noviny, Žilinský večerník. 

V minulom čísle sme vás informovali o hlavných cieľoch  Nadá-
cie Spoločne pre región, ktorý vzišiel zo všeobecnej potreby 
obyvateľov sídlisk: umožniť  deťom  hrať sa na sídliskových 
hojdačkách, preliezačkách alebo pieskovisku.  Samozrejme za 
predpokladu, že budú  použiteľné. Ich oprava, a úprava okolia 
je  naplánovaná na jar, výstavba nového ihriska  je naplánovaná 
na obdobie, keď bude  dosť fi nančných prostriedkov, aby sa 
začalo stavať. 

Finančné prostriedky získava Nadácia Spoločne pre región 
z projektu SPOLOČNE  pre deti.  Ako sme už viackrát uviedli, 
projekt je  výzvou pre podnikateľské subjekty a obyvateľov mesta, 
aby sa zapojili.  Právnické osoby, ktoré  majú záujem o prenájom 
reklamnej plochy na autobuse SAD Žilina, a. s., s označením 
slniečka, môžu svoje otázky  zatelefonovať na telefónne číslo 
Nadácie Spoločne pre región.  Každý môže prispieť  tak, že 

prizná    2 % odvedenej dane pre Nadáciu Spoločne pre región. 
Všetci tak budeme spoločne stavať nové ihriská alebo pomáhať  
záujmovým klubom a združeniam, aby mali lepšie podmienky pre 
svoju činnosť. 

Ako fungujú záujmové združenia a kluby, to si povieme v niek-
torom z budúcich  čísel.

Nehovorili sme  o tom, ako sa získané fi nančné prostriedky 
rozdeľujú. 

Nadácia Spoločne pre región spolupracuje  s predstaviteľmi 
mestských samospráv ako aj s médiami. Spolupráca je  na dvo-
jakej úrovni. Prvou je  snaha mať dostatočné množstvo informácií 
o potrebách  detí a mládeže a z nazbieraných prostriedkov riešiť 
tie „najhorúcejšie“. Druhá je rozdeľovanie  prostriedkov medzi 
žiadateľov tak, aby bolo  transparentné.  

Finančné prostriedky  preto rozdeľujú komisie. Každú komisiu 
tvorí sedem osôb. Dvaja  zástupcovia mestských samospráv, 
dvaja novinári, dvaja zástupcovia najväčších prispievateľov, jeden 
zástupca SAD Žilina, a. s. Vytvorenie komisie v takejto zostave 
nie je náhodné. Zástupcovia mestských samospráv  majú najviac 
informácií o tom, aké sú potreby detí a mládeže, zástupcovia 
médií môžu informovať vás, o tom, či je rozdeľovanie fi nančných 
prostriedkov naozaj spravodlivé, prispievatelia zase majú právo 
rozhodnúť o tom, na čo sa ich fi nančné prostriedky použijú.  

Komisie sa stretávajú nepravidelne, prerokujú žiadosti o fi nančné 
prostriedky a rozhodnú o tom, či žiadosti vyhovejú, alebo nie. Každý 
žiadateľ  je o rozhodnutí komisie písomne informovaný.  

Tento model rozdeľovania fi nančných prostriedkov zvolila 
Nadácia Spoločne pre región práve preto, aby  občania a prispie-
vatelia nemali pochybnosti o tom, že prispievajú na dobrú vec. 

Kde sa hrajú vaše deti? 
Napíšte nám do listárne všetko, čo vás zaujíma o činnosti Nadá-
cie Spoločne pre región, napíšte nám, ako by ste sa mohli stať 
súčasťou slniečka...

„Hral dedo, hrá ocino, aj ja som začala,“ odôvodňuje netradičný vzťah ku gajdám 
najmladšia deväťročná účastníčka Gajdošského festivalu na Orave Iveta Skurčáková 
z Oravskej Polhory, ktorá gajduje už dva roky. Okrem nej a ďalších slovenských 
hudobníkov v tretí septembrový víkend gajdovali v Oravskej Polhore Česi, Poliaci, 
Holanďan a Talian. Všetci si súťažnou i nesúťažnou formou zopakovali hudobné 
umenie, staré až štyritisíc rokov. Staré, ktoré sa práve organizátori z Oravského osve-
tového strediska snažia omladiť. Gajdoši na Slovensku totiž vymierajú, ale nahrádza 
ich mladá generácia. Aj preto bola súčasťou podujatia škola gajdovania, v ktorej sa 
asi desiatka detí naučila počas dvoch predpoludní zahrať prvú pieseň. 

V tomto období asi 40 gajdošov združuje Cech slovenských gajdošov, ktorý má 
presne stanovené podmienky povýšenia. Do 18 rokov sú učni, do 21 tovariši. Ak sa 
tí chcú stať majstrami, musia o to požiadať na Cechovej hromade a potom zložiť 
skúšky v Cechovej izbe vo Veľkej Lehote. Medzi majstrami gajdošmi je veľa takých, 
ktorí si gajdy aj sami vyrábajú. Každý tento nástroj má tri časti - mech, gajdicu a huk. 
„Ľudia mali na dvore slivku a v záhrade sa pásli kozy,“ hovorí šéf slovenských 
gajdošov Bernard Garaj zo Zlatých Moraviec. Aj preto nebola núdza o slivkové drevo 
a koziu kožu, ktoré sú základom gájd. Aj dnes sa mechy robia z kozaciny, ale aj z 
teľaciny, najmodernejšie však z goretexu. Gajdy sú naozaj rozmanité, majú rozdielny 
počet „cifrašákov,“ štýl i ladenie. Preto len výnimočne znejú viaceré, aj to len dvoje 
gajdy naraz. 

Sprievodnými podujatiami Gajdovačky bola výstava fotografi í z predchádzajúcich 
štyroch ročníkov, súťaž výtvarných prác s témou ľudových hudobníkov, tvorivá roz-
prava i premietanie fi lmu. 

Text a snímka -sim-

Najmodernejšie gajdy sú z goretexuNajmodernejšie gajdy sú z goretexu

V centre Terchovej bola minulú sobotu 
otvorená zelená cesta - Greenway Ter-
chová. Greenway - cesta pre zdravší 
život, je projektom Občianskeho zdru-

ženia Alias. Grant na realizáciu združe-
nie získalo v rámci 1. grantového kola 
Nadácie Ekopolis. Cieľom projektu 
je rozvoj a propagácia pohybu, zdra-

vého životného štýlu a nemotorovej 
dopravy. Cesta má slúžiť cyklistom, 
turistom, chodcom, na spríjemnenie 
voľného času. Okrem Terchovej 
je v Žilinskom kraji zelená cesta aj 
v Martine - Greenway Jahodnícke 
háje. „Greenway sa začína pri 
základnej škole, pokračuje okolo 
knižnice, kultúrneho domu až 
k ihrisku,“ informoval Ing. Michal 
Blaha z OZ Alias (na snímke vpravo). 
Ako ďalej uviedol, otvárací ceremo-
niál bol obohatený o 2. ročník Špor-
tových hier v Terchovej. Takmer 
100 ľudí sa po prechádzke cestou 
pre zdravší život (výrazne označe-
nou značkami na zemi) zabávalo 
na turnaji vo volejbale, minifutbale 
či stolnom tenise. V „ponuke dňa“ 
bola i jazda na koni, pre najmenších 
športovo-zábavné súťaže. 

Zaujímavú aktivitu v Terchovej 
sa Občianskému združeniu Alias 
podarilo realizovať aj vďaka pod-
pore Obecného úradu v Terchovej 
a Miestnemu kultúrnemu stredisku 
Terchová.

-zj-, snímka Alias 

Greenway už aj v Terchovej

Otvorenie Greenway Terchová si nene-
chal ujsť ani zástupca starostu Terchovej 
Ing. Marián Zajac (vľavo).

Po strete s nákladným autom, pravdepo-
dobne kamiónom, zostal v noci z pondelka 
na utorok na hlavnom ťahu cesty medzi 

Sučanmi a Turanmi ležať statný medveď. 
Náraz mu spôsobil poranenia hlavy a väzov, 
na následky ktorých na mieste zahynul. 

Predseda poľovníc-
keho združenia Kriváň 
Turany Dušan Híčik 
sa dozvedel o nešťastí 
až ráno o šiestej 
hodine, preto je ťažko 
odhadnúť, kedy sa 
nehoda stala. Auto, 
ktoré bolo účastníkom 
nehody, už na mieste 
nebolo. Pravdepo-
dobne išlo o kamión, 
pretože osobné auto 
by medveď asi zde-
moloval. Samec vážil 
270 kg. 

Členovia združe-
nia  majú v rukách 
povolenie na odstrel 
medveďa. Ten však 
musí mať do 100 kg. 
Keďže nešťastnou 
náhodou prišiel o život 
iný medveď, zostáva 
otázka, či turianski 
poľovníci ešte tento 
rok budú môcť mieriť 
na najväčšiu slovenskú 
šelmu. 

Text a snímka -sim-

Medveď pod kolesami

S novými šiestimi študijnými odbormi 
slávnostne otvorili uplynulý utorok 
akademický rok 2004/2005 na Jes-
seniovej lekárskej fakulte Univerzity 
Komenského (JLF UK) v Martine.  
Pokiaľ vlani študovali vysokoškoláci 
len všeobecné lekárstvo a ošetrova-
teľstvo (denná a externá forma štúdia), 
teraz pribudli študijné odbory pôrodná 
asistencia, laboratórne vyšetrovacie 
metódy, zubná technika, rádiologická 
asistencia, verejné zdravotníctvo a 
fyzioterapia. Ich budúci absolventi 
si môžu vybrať dennú alebo externú 
formu štúdia. Na základe uznesenia 
vedenia a akademického senátu pri-
jímali len 15 študentov do každého 
odboru. Dôvodom takého nízkeho 
limitu sú fi nancie.

O štúdium je veľký záujem. Prode-
kanka JLF UK Eva Rozborilová infor-
movala, že napríklad na fyzioterapiu 
evidovali až 160 záujemcov.  

Dnes študuje na martinskej fakulte 
dovedna 1528 vysokoškolákov, z nich 
je 400 externistov. Pre porovnanie, 
pred štyrmi rokmi otvárali rok pre 869 
študentov. Stav pedagógov sa výrazne 
nezmenil, z radov Strednej zdravotnej 
školy posilnili študijný odbor ošetrova-
teľstvo. Najviac poslucháčov zostáva 
vo všeobecnej medicíne, ktorú majú 
možnosť študovať v slovenskom i 
anglickom jazyku.  -sim-

Lekársku fakultu
 rozšírili 
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Zámer, že naša štvorročná dcéra bude 
novinka, ju ani napriek hrozbám a pros-
bám jej otca zatiaľ nijako neopustil. 
A keďže som jej v nadchádzajúcich 
jesenných pľuštiach výslovne zakázala 
chodiť s holými chudými nôžkami v 
obľúbených sandálkach, akosi nevdojak 
vyvstala ďalšia otázka: 
„kedy budem veľká?!“ 
Jasne formulovanú túžbu 
po nezávislosti sprevádza 
vôbec dohadovacie kona-
nie okolo každej sukne. 
Začalo pamätným výro-
kom „tente neččem“ ešte 
v raných štádiách seba-
uvedomovania dieťaťa. 
Rozmenené na drobné to 
znamená infarktové stavy 
štvrťhodinu do odchodu 
trolejbusu, keď našej 
škorici tečie sopeľ po 
brade, a s revom odmieta 
jediné opraté pančušky. 
Ej, veru, neraz som z koša 
špinavej bielizne vylovila 
tie s pestrofarebnými 
kurencami, utrela nimi 
decku nos, a potom mu 
ich obliekla. Naše nejasné 
odpovede na jasne formu-
lovanú otázku, kedy bude 
veľká, ju pomaly, ale isto 
začali nudiť. Napokon 

sa rozhodla hľadať odpoveď sama. A 
našla: „vejiká budem, keď dočiahnem 
na bankomat?!“ vyriekla trochu váhavo. O 
chvíľku to už znelo istejšie a istejšie. Ako 
bankomatová karta jej zatiaľ postačil môj 
menštruačný kalendár.

Paulína Krížová

Vulgarizmy by sa dali zaradiť do oblasti, 
ktorá je v našom bežnom živote pomeno-
vaná ako tabu, niečo zakázané, neslušné. 
Pri vývine mladého jedinca je dôležité, aby 
na jednej strane tabu dodržiaval (vyvaroval 
sa trestnej činnosti), na druhej strane je 
nevyhnutné tabu porušiť (kto z nás nikdy 
necestoval v prostriedku MHD načierno, 
niekedy kohosi neoklamal...). V možnosti 
prekročiť hranicu - porušiť tabu, je, pre 
niekoho viac a pre niekoho menej, ukrytá 
veľká príťažlivosť. Samozrejme, hovorím o 
jazyku a jeho hraniciach.

Nadávky nám pomáhajú odreagovať sa, 
zvládnuť bolesť, napätie, hnev, smútok, 
zúfalstvo, beznádej, to znamená, že sú 
nadviazané na veľmi silné emócie alebo 
senzorické zážitky. Ak si spomenieme na 
svoju snahu nahradiť „neslušnú“ nadávku 
nejakou spoločensky prijateľnou, zistíme, 
že s veľkou pravdepodobnosťou táto nová 
nadávka stratí svoju „silu“, prípadne prekro-

čenie tabu je minimálne alebo žiadne. 
Vidíme, že v určitých prípadoch majú 
nadávky svoj význam, ba v záujme redukcie 
psychického napätia aj svoju nezastupiteľnú 
úlohu. Nie náhodou sa pojem „zanadávať 
si“ veľmi úzko viaže s pojmom „uľaviť si“. 
Nezriedka sa tieto dve vyjadrenia používajú 
ako synonymá. 

Vulgarizmy tvoria z hľadiska obsahu 
niekedy až dominantnú časť vyjadrenia 
mladého jedinca. Keď plnia úlohu častíc 
vo vete, keď je ich frekvencia neúnosná, 
keď sú podávané bez výrazného emočného 
zafarbenia, skrátka, keď plnia v komunikácii 
len úlohu „tmelu“, „vaty“, aj takéto vyjadro-
vanie má svoj význam. Pre mladého človeka 
môže byť akousi hyperkompenzáciou 
dorastania, prípadne prežívania puberty. 
Dospievajúci ľudia niekedy preberajú nekri-
ticky prvky správania dospelých. V nemalej 
miere môže byť nadávanie aj snahou o to, 
aby si mladých ľudí niekto všimol, aby sa im 
niekto venoval, mnohokrát je toto socio-pa-
tologické správanie len výkrikom o pomoc. 
Nie každý, kto bezúčelne nadáva, je len 
„grobian“. Nadávanie nie je len správanie. 
Nadávanie nie je celý človek. 

Samozrejmou súčasťou komunikácie by 
malo byť aj jasné vyjadrenie môjho auten-
tického pocitu, ktorý prežívam, ak niekto v 
mojej blízkosti nadáva. Aké kvalitné spätné 
väzby budeme poskytovať našim vulgárnym 
spoluobčanom, tak si oni budú mať mož-
nosť uvedomovať naše prežívanie a hod-
notenie situácie. V ponímaní reklamného 
sloganu - Nie si len nadávka, si aj človek. 

Dušan Grúň 

Vulgarizmy v presile (IV.)

Do našej rubriky napísal svoj názor aj psychológ z Pedagogicko-psychologickej 
poradne v Žiline, Mgr. Dušan Grúň.

* Centrum voľného času Spektrum na 
Hurbanovej ulici v Žiline na tento týždeň 
pre deti pripravilo: Deň otvorených dverí 
do stanice mladých chovateľov (3. 
októbra od 11. do 14. h), patchwork 
klub (2. októbra od 9. do 15. h).
* Tanečné divadlo EXTAD pri CVČ 
Spektrum pozýva deti a mládež od 
10 do 20 rokov na konkurz v ter-
mínoch 30. septembra a 7. októbra 
o 17. h. V ponuke je tieža aerobik 
pre mládež a dospelých, pohybová 
výchova pre deti od 9 rokov.
* Kultúrne centrum Stanica Žilina - Zárie-
čie pozýva deti od 6 rokov do ateliérov: 
ateliér keramiky (každá streda o 15. h), 
experimentálny ateliér (štvrtok, piatok o 
15. h). Bližšie informácie u koordiná-
torky H. Lukšů (0907 178 756).

-zj-

Pre deti

Používate vulgarizmy? Ak áno, aké a 
ako často?

Dušan Grúň: 
Nadávka má 
tú moc, že 
býva spojená s 
rýchlou emoč-
nou reakciou 
a rozum máva 
menšiu kontrolu 
nad tým, čo 
„vyletí“. Moja 

nadávka je kurnik šopa.

Nadávanie nie je celý človek

Občianske združenie NÁVRAT, Centrum 
NÁVRAT Žilina vás pozýva na odborný semi-
nár s názvom „Pripútanie rodiča a dieťaťa“, 
ktorý sa uskutoční 28. 9. 2004 v Žiline na                   
Predmestskej č. 24 – dolná klubovňa. 
Hlavnými témami seminára bude teória 
pripútania, príznaky poruchy pripútania, 
vývoj pripútania, či detská masáž v procese 
pripútania dieťaťa. Na seminári sa aktívne 
zúčastní PhDr. Elena Sládeková – detská 
psychologička.

Organizátori prizývajú širší okruh odbor-
níkov zo Slovenska, ktorí pri svojej práci 
prichádzajú do kontaktu s náhradnou 
rodinou a chcú sa touto témou hlbšie 
zaoberať. Pozývame odborníkov z rôznych 
inštitúcií, a to najmä z profesií: pediater, 
pedopsychiater, psychológ, špeciálny 
pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny 
pracovník, fyzioterapeut. Bližšie informácie 
získate na č. tel.: 041/7234273, e-mail: 
navratza@changenet.sk. -bš- 

Pripútanie rodiča a dieťaťa

Domov mládeže pri Strednej zdravotnej škole, Hlboká cesta 25, 010 01 Žilina 
oznamuje, že v rámci doplnenia kapacity internátu môžu v obmedzenom počte 
poskytnúť ubytovanie študentkám stredných škôl. Študenti ubytovaní v DM odo-
berajú celodennú stravu. Informácie na tel. č. 041/244 158, 041/72 33 553. 

Riaditeľka DM pri SZŠ

Ubytovanie pre študentky

Žilinský environmentalista „ŽE“ – rieši 
problémy znečisťovania životného prostre-
dia. Jeho cieľom je separovanie odpadu, 
ako aj zisťovanie hlavných zdrojov znečis-
tenia. Zároveň rieši príčiny znečisťovania 
prírody. Odhaľuje rizikové faktory ohrozu-
júce zdravie človeka. Stará sa o poškodené 
dreviny a o voľne žijúce zvieratá a taktiež sa 
podieľa na zlepšovaní životného prostredia. 
Ak máš rád prírodu a chceš jej pomôcť, aj 
ty sa môžeš stať žilinským environmentalis-
tom! Pre 1. - 9. roč. ZŠ – prvé stretnutie 
28. 10. o 15. h v Žirafe, centre voľného 
času (CVČ).
Prírodovedný bádateľ – skúma živé a 
neživé zložky prírody. Pozorovanie sa usku-
točňuje po celý škol-
ský rok. Prírodovedný 
bádateľ určuje rastliny 
a živočíchy, vytvára 
si vlastný herbár, učí 
sa čítať stopy zvie-
rat, hlbšie spoznáva 
život počas ročných 
období a oboznamuje 
sa s rôznymi tajom-
stvami prírody. Tak 
poď s nami hľadať 
skryté tajomstvá! Pre 
5. - 9. roč. ZŠ, SŠ 
– prvé stretnutie 28. 
10. o 15. h v Žirafe 
(CVČ).
Originálny majster 
Šikula – šikovným 
spôsobom spraco-
váva prírodný mate-
riál, ktorý vie fantas-
ticky doplniť o veci, 
ktoré sú okolo nás. 
Robí rôzne úžitkové a 
dekoračné predmety, ktoré vedia milo pote-
šiť. Vytvára rôzne venčeky, svietniky, zvon-
kohry, misky, fi gúrky a iné veci a vecičky. 
Majster Šikula ťa vždy prekvapí! Pre 5. - 9. 
roč. ZŠ, SŠ – prvé stretnutie 28. 10. o 15. 
h v Žirafe (CVČ).
Sálový futbal – pre všetkých, ktorí radi hrá-
vajú futbal v telocvični. 1. skupina: 1. - 4. 
roč. ZŠ - streda 14. - 15.30, 2. skupina: 5. 
- 9. roč. ZŠ a SŠ - pondelok 16. - 17.30 h.

Bejzbal – hra na profesionálnom bej-
zbalovom ihrisku s družstvami, ktoré sa 
pravidelne úspešne zúčastňujú najvyšších 
bejzbalových súťaží. Žiaci (8 - 13 rokov) 
- pondelok a štvrtok 16.30 - 18. h. Kadeti 
(13 - 16 rokov) - utorok a štvrtok 17. - 
18.30 h. 
Cyklistický krúžok/bežky – je určený pre 
chlapcov a dievčatá (13 -26-roční). S hor-
skými bicyklami budete spoznávať turistické 
trasy okolia Žiliny. V zime máte možnosť v 
tom pokračovať na bežkách. 
Tvorba web stránok – tento krúžok je 
určený pre tých, ktorí si chcú vytvoriť 
vlastnú internetovú stránku. 5. - 9. roč. ZŠ, 
SŠ – streda 17.30 - 19. h.

Strojopis – je určený predovšetkým pre 
tých, ktorí sa chcú naučiť písať na počítači 
bez toho, aby sa pozerali na klávesnicu. 5. 
- 9. roč. ZŠ, SŠ - pondelok a štvrtok 15. 
- 15.45 h.
Ruský jazyk - istú dobu zaznávaný, teraz 
čoraz viac obdivovaný. Aj ty sa môžeš 
naučiť čítať v azbuke. Pre začiatočníkov - 5. 
- 9. roč. ZŠ, SŠ (do 26 rokov) - štvrtok 15. 
- 16.30 h. 
Hip - hop – moderný tanečný štýl určený 

pre dievčatá. 5. - 9. roč. ZŠ, SŠ – štvrtok 
- 18. - 19.30 a sobota 15. - 16.30 h. 
Z každého rožka troška – pre šikovných 
výmyselníkov, ktorí hravo zvládnu vyšívať, 
šiť, maľovať, variť a množstvo iných šikov-
ností... 1. - 4. roč. ZŠ – streda 15. - 16.30, 
5. - 9. roč. ZŠ, SŠ - streda 15. - 16.30.
Žurnalistický krúžok – je určený pre 
smelých, kreatívnych a šikovných chlapcov 
a dievčatá. Budú sa podieľať na tvorbe 
nášho časopisu a uvádzať, či moderovať 
„žirafácke“ akcie. 5. - 9. roč. ZŠ, SŠ – pon-
delok 16. - 17.30.

Okrem nových krúžkov vám ako minulý 
rok ponúkame zo športových krúžkov - 
hokejbal, basketbal, pingpong, pohybom 

k zdraviu, z jazy-
kových - anglický, 
francúzsky, nemecký, 
taliansky, španielsky, 
maďarský, poľsky, 
z počítačových - 
práca s počítačom, 
p r o g r a m o v a n i e , 
počítačová grafi ka, z 
technických - mode-
lársky krúžok, z kul-
túrno-spoločenských 
- výtvarný, fotogra-
fi cký, archeologický, 
kozmetiku-vizážistiku 
a z prírodovedného 
oddelenia - turistický 
krúžok. Zároveň sme 
nezabudli ani na špe-
ciálnu každodennú 
záujmovú činnosť pre 
deti 1. - 4. roč. ZŠ. 
Od hudobno-pohy-
bovo-dramatického 
pondelka až do špor-

tového piatku sa majú možnosť pod dozo-
rom pedagóga „vyblázniť“ do sýtosti vždy od 
13.30 do 15.30 h. 

Časy jednotlivých krúžkov sa dozviete 
na nástenke pred CVČ Žirafa, v kancelárii 
Žirafy, alebo na internetovej adrese www.zi-
rafa.sk. Prihlásiť na krúžky sa môžete v kan-
celárii CVČ Žirafa každý deň v čase od 15. 
do 17. h. Žirafa CVČ

Snímka archív Žirafa CVČ

Žirafa otvára nové krúžky!



6. strana 28. 9. 2004 KULTÚRA

99. kolo - 11. 9. 2004
1.  Kryštof – Srdce
2.  Jaro Gažo – Tajné miesta
3.  Michal Šindelář – Hořely padaly hvězdy
4.  Chiki liki tu-a – Ďakujem
5.  Zuzana Smatanová – Entirely good
6.  Verona – Nejsi sám
7.  Misha – Barbecue
8.  No Name – Hľadám
9.  Chinaski – Možná
10.  Desmod – Na tebe závislý
11.  Tweens – Ranná SMS
12.  Blade – Ranná káva
13.  Peter Fiala – Keď nestačí slovenčina
14.  Peha – Slnečná balada
15.  Plošín punk – Aranka (Arakain) Špa-
nielka
16.  Tři sestry – Aida
17.  Hudba z marsu – Výberové vybrácie

NOVINKY:
N1:  Team – Celebrity
N2:  -123 min – Holes (live)
N3:  Nocadeň – Pre nás dvoch
Trikolóra Radia Zet je hitparáda slovenských, 
moravských, českých skupín a interpretov. 
Môžete ju počúvať každú sobotu od 10.00 
do 1200 h priamo, alebo v repríze v utorok 
od 20.00 do 22.00 h. Svojimi hlasmi môžete 
podporiť 5 interpretov (najlepší dostane 5 
bodov) na adrese Rádio Zet, Horný val 3, 010 
01 Žilina, označenie Trikolóra, cez internet je 
to www.radiozet.sk, e-mailom trikolora@radio-
zet.sk. Uzávierka je vždy vo štvrtok o 12.00 h. 
Čaká na vás Shagy a Pažo.

TRIKOLÓRATRIKOLÓRA

PYRAMÍDAPYRAMÍDA
102. kolo – 26. 9. 2004

1. RUSLANA - The Wild Dance
2. ANASTACIA - Sick And Tired
3. O-ZONE - Dragostea din tei
4. CHUMBAWAMBA - One Bay
5. SAFRI DUO, CLARK ANDERSON - Rise 
(Leave Me Alone)
6. KATE RYAN - The Promise You Made
7. BRYAN ADAMS - Open Road
8. KEANE - Somewhere Only We Know
9. ALCAZAR - This Is The World We Live In
10. KELIS - Trick Me
11. DIDO - Sand In My Shoes
12. MAROON 5 - She Will Be Loved
13. IN-GRID - Milord
14. MARIO WINANS, ENYA, P. DIDDY - I 
Don,t Wanna Know
15. BLUE - Breathe Easy
16. AVRIL LAVIGNE - My Happy Ending
17. TWISTA - Sunshine
18. JOJO - Leave (Get Out)
19. NINA SKY feat. JABBA - Move Ya Body
20. COUNTING CROWS - Accidentally In 
Love
21. SHAPESHIFTERS - Lola,s Theme

NOVINKY
N-1 JAM & SPOON - Set Me Free
N-2 DANZEL - Pump It Up
N-3 R.E.M. - Leaving New York
N-4 BLUE LAGOON - Breake My Stride
Hitparádu vysielame v premiére v nedeľu 
medzi 10. a 12. h a v reprízach v pondelok 
po 20. h. Na vaše hlasy 6 hitom čakáme do 
najbližšieho štvrtka do 15. hodiny na adrese: 
Rádio ZET, Horný val 3, 010 01 Žilina s 
označením Pyramída alebo cez internet: pyra-
mida@radiozet.sk. Tešia sa na vás mixmajster 
Juraj Šenkár a moderátor Palo Kubica.

DOM MATICE SLOVENSKEJ, ŽILINA
Vansovej Lomnička: Únia žien Slovenska 
a Dom Matice slovenskej v Žiline organizujú 
37. ročník umeleckého prednesu poézie a 
prózy dievčat a žien. Okresné kolo súťaže 
sa uskutoční 4. októbra o 14. h v DMS na 
Hollého ulici v Žiline. Záujemkyne od 16 
rokov sa môžu prihlásiť na t. č.: 041/5621 
504, 5621 219. Uzávierka prihlášok 30. 
septembra.
85. výročie slovenského skautingu: do 
konca septembra je vo výstavných priesto-
roch DMS inštalovaná výstava skautských 
poštových známok, odznakov a historických 
materiálov z činnosti skautského hnutia.

DIELŇA ANIČKA, ŽILINA
Vôňa dreva: dielňa paličkovanej čipky na 
Hornom vale 25 v Žiline a Spolok štiavnic-
kých rezbárov pozývajú do Aničky na výstavu 
drevorezby a prehliadku stálej expozície Lip-
tovská paličkovaná čipka, ktorá potrvá do 
15. októbra. 
GALÉRIA PETRA MICHALA BOHÚŇA, 

LIPTOVSKÝ  MIKULÁŠ
Nadväznosť: do 28. novembra je v malej 
výstavnej sieni inštalovaná výstava autoriek 

Biarincová, Farbáková, Jánošová, Marče-
ková v kurátorskej réžii Zuzany Gažíkovej. 
Výstavu podporila Nadácia centrum súčas-
ného umenia. 

KYSUCKÉ MÚZEUM, ČADCA
Kysuce: od 23. septembra je vo výstavných 
priestoroch inštalovaná nová stála expozícia 
múzea.
Martin Slivka (1929 - 2002): pri príleži-
tosti nedožitých 75. narodenín významného 
fi lmára, etnografa a publicistu je v Čadci prí-
stupná výstava, ktorá potrvá do 4. októbra.

KYSUCKÁ GALÉRIA, ČADCA
Vôňa dedovizne: do konca októbra je vo 
výstavných priestoroch galérie verejnosti 
prístupná jubilejná výstava akademického 
sochára Milana Greguša.

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM, 
MARTIN

Srdce vo výške očí: výstava naivného 
umenia, zo zbierky Ivana Melicherčíka, vo 
výstavných priestoroch Etnografi ckého 
múzea SNM, inštalovaná do konca roka 
2004.

-zj-
Snímka autorka

POZVÁNKY * POZVÁNKY

PONDELOK: 09.00 clipparáda, 
09.45 správy, 10.00 premeň, 11.00 
hitparáda, 11.45 správy, 12.00 – 16.00  
videotext, 16.00 clipparáda, 16.45 

správy, 17.00 prameň, 18.00 pressing, 18.45 správy, 
19.00 clipparáda, 19.45 správy, 20.00 prameň, 21.00 
pressing, 21.45 správy

UTOROK: 09.00 clipparáda, 09.45 správy, 10.00 
premeň, 11.00 pressing, 11.45 správy, 12.00 – 16.00  
videotext, 16.00 clipparáda, 16.45 správy, 17.00 hitpa-
ráda, 18.00 pressing, 18. 45 správy, 19.00 clipparáda, 
19.45 správy, 20.00 hitparáda, 21.00 pressing, 21.45 
správy

STREDA: 09.00 clipparáda, 09.45 správy, 10.00 
hitparáda, 11.00 pressing, 11.45 správy, 12.00 – 16.00  
videotext, 16.00 clipparáda, 16.45 správy, 17.00 
záhrada, 18.00 hitpparáda, 18 45 správy, 19.00 clip-
paráda, 19.45 správy, 20.00 záhrada, 21.00 hitparáda, 
21 45 správy

ŠTVRTOK: 09.00 clipparáda, 09.45 správy, 10.00 
záhrada, 11.00 hitparáda, 11 45 správy, 12.00 – 16.00  
videotext, 16.00 clipparáda, 16.45 správy, 17.00 kalei-
doskop, 18.00 záhrada, 18 45 správy, 19.00 clipparáda, 
19.45 správy, 20.00 kaleidoskop, 21.00 záhrada, 21 
45 správy

PIATOK: 09.00 clipparáda, 09.45 správy, 10.00 
kaleidoskop, 11.00 záhrada, 11 45 správy, 12.00 
– 16.00  videotext, 16.00 clipparáda, 16.45 správy, 
17.00 šport, 18.00 kaleidoskop, 18.45 správy, 19.00 
clipparáda, 19.45 správy, 20.00 šport, 21.00 kaleido-
skop, 21.45 správy

SOBOTA: 09.00 clipparáda, 09.45 správy, 10.00 
šport, 11.00 kaleidoskop, 11.45 správy, 12.00 – 16.00  
videotext, 16.00 clipparáda, 16.45 správy, 17.00 hit-
paráda, 18.00 šport, 18.45 správy, 19.00 clipparáda, 
19.45 správy, 20.00 hitparáda, 21.00 šport, 21.45 
správy

NEDEĽA: 09.00 clipparáda, 09.45 správy, 10.00 
hitparáda, 11.00 omša, 12.00 – 16.00  videotext, 16.00 
cliparáda, 16.45 správy, 17.00 omša, 18.00 hitparáda, 
18.45 správy, 19.00 clipparáda, 19.45 správy, 20.00 
prameň, 21.00 hitparáda, 21.45 správy

Hosťom premiéry hudobno-zábavného programu Spieva celá 
Žilina bola Jadranka. V súťažnej časti programu sa publiku 
predstavilo 10 spevákov, z ktorých do druhého novembrového 
kola postúpili štyria najlepší. Traja šťastlivci z obecenstva si 
domov okrem kultúrneho zážitku odniesli i darčeky.

Minulú nedeľu 
bolo v kinosále 
ž i l i n s k é h o 
Domu odborov 
veselo. Konala 
sa tu premiéra 
nového zábav-
ného programu. 
Namiesto filmu 
si sem návštev-
níci prišli vypo-
čuť spev viac i 
menej známych 
i n t e r p r e t o v , 
zabaviť sa na 
vtipoch, humor-
ných scénkach. 
S ú ť a ž n ý c h 
piesní bolo 
desať a každý 
z divákov mohol 
svoj hlas veno-

vať iba jednej. Konečný súčet znamenal pre štyroch najlepších 
postup do druhého kola. Zvíťazil Jozef Chajmík s piesňou 
„Žijem, žijem“ ktorá je známa najmä vďaka refrénu „od minis-
tra pekný život mám“. „Poďme na Waikiki“ je pieseň Zuzany 
Mohlerovej, ktorá sa umiestnila ako druhá. Najmladšou súťa-
žiacou bola krehká blondínka Tatiana Vajdíková, ktorá napriek 
úžasnému hlasovému prejavu skončila s piesňou „Tak sa neboj, 
mama“ až na treťom mieste. Vďaka zhodnému počtu hlasov na 
štvrtom mieste, do novembrového kola programu Spieva celá 
Žilina, postúpili ďalšie dve interpretky, Oľga Wagnerová a Marta 
Križanová. 

Kto obľubuje programy typu Repete, ten si veru prišiel na svoje. 
A nielen to. Medzi jednotlivými súťažnými songami sa obecenstvo 
pohralo s nafukovacou loptou, ktorá trom z prítomných „prihrala“ 
milú pozornosť. Šťastie sa usmialo na dámy. Jedna si z pódia 
odniesla stolnú lampu, druhá konferenčný stolík. Tretia z náhodne 
ocenených si odniesla ročné predplatné Žilinského večerníka. 

Po súťažnej časti prišlo na rad vystúpenie prvého hosťa programu, 
ktorým nebol nik iný ako obľúbená speváčka Jadranka. Viac ako 
hodinový koncert si jej priaznivci vychutnali, podaktorí spievali spolu 
s ňou. Jadranka zaspievala staré hity, predstavila i tie najnovšie z 
nedávno vydaného CD-čka. Spievala dokonca  na želanie. 

Chcete sa stať spevákom? Ak máte záujem vystupovať v tomto 
novom hudobno-zábavnom programe, máte jedinečnú príležitosť. 
Bližšie informácie na č. t. 0908 222 141, 043/429 33 47.

Zuzana Ježíková
Snímka autorka

Vyhrala pieseň od ministra

Víťazom prvého kola sa stal Jozef Chaj-
mík.

Klub Boston na Mariánskom námestí oslávi v utorok 6. 
októbra prvé výročie svojho jazzového fungovania. Ako 
inak, oslavovať sa bude kvalitným svetovým jazzom v 
podaní kvarteta Monty Watersa. Legendárny altsaxofonista 
a spevák zavíta do Žiliny spolu s výberom inštrumentalistov 
nielen zo Slovenska. Borys Janczarski (Poľsko) sa chopí 
tenorsaxofónu, Peter Adamkovič bude za klavírom, Martin 
Marinčák zahrá na kontrabas a Stano Cvancinger na bicie. 
Monty Waters je známy okrem iného aj zo spolupráce s 
Milesom Davisom, B. B. Kingom, Jamesom Brownom, 
Johnom Coltranom a inými.

Za rok činnosti Boston klubu sa tu publiku predstavilo 
veľa zaujímavých hostí, významných dejateľov jazzu, ako 
Peter Lipa, Juraj Griglák, Juraj Bartoš, Gabo Jonáš, Rado 
Tariška, Matúš Jakabčic, a iní.

Boston je v podstate jediným pravidelne fungujúcim 
jazzovým klubom v Žiline a okolí, čoho dôkazom sú i ďalšie 
naplánované koncerty v tomto roku. Po budúcotýždňovej 
narodeninovej párty sa na vás 19. októbra teší trio Juraja 
Kalásza a 9. novembra to bude Juraj Bartoš kvintet.

Prvým koncertom práve začatej hudobnej sezóny bol 
minulotýždňový koncert. Odohrali ho Peter Čudek – kon-
trabas, Marek Dorčík – bicie, František Páleš – klavír, Erik 
Rothenstein – barytón saxofón a zahosťoval si aj Marek 
Pastirik na altsaxofóne.

Je dobre, že aj taký menšinový žáner, ktorým u nás jazz 
bezpochyby je, má v Žiline svoje útočisko. Ostáva sa iba 
tešiť na množstvo skvelej hudby, ktorú si môžete naživo 
vychutnať v Bostone.            Michal Kudla, snímka autor

Narodeniny jazz klubu Boston

Mestské divadlo Žilina, Folklórny súbor 
Rozsutec vás pozýva na konkurz 28. 
9. a 30. 9. 2004 o 17. h. Tanečníci: 
chlapci a dievčatá od 14 rokov, spe-
váčky: dievčatá od 16 rokov, muzi-
kanti: hráčov na akordeón. Prineste si 
cvičebný úbor! Naša adresa: Mestské 
divadlo, Horný val 3, 010 01 Žilina, tel. 
č. 041/56 23 802, 0903 862 057. 

-md-

KONKURZ

Dňa 13. novembra 2004 sa v Dome 
kultúry v Liptovskom Mikuláši usku-
toční III. ročník hudobno-súťažného 
festivalu sólových spevákov a hudob-
ných skupín pod názvom Zlatý štít 
Liptova 2004. Bližšie informácie o 
podmienkach účasti a termín zaslania 
prihlášok získate v Regionálnom osve-
tovom stredisku, Horný val 20 v Žiline, 
tel. č. 56 25 956 (Monika Dvorská). 

-ros-

Zlatý štít LiptovaZlatý štít Liptova

Dom odborov v Žiline pozýva v stredu 
13. októbra o 19. h na zábavný 
program skupiny The Rangers Team. 
Predpredaj vstupeniek na recepcii DO, 
rezervácia vstupeniek na č. t. 014/72 
42 888, 0903 153 838.

-r-

LADIES PARTY

V sobotu 2. októbra o 19. h sa v Slo-
venskom komornom divadle v Martine 
začne predstavenie v réžii Doda Gom-
bára. V bláznivej komédii o taxikárovi, 
ktorý mal dve ženy, sa v hlavnej úlohe 
komédie, ktorá mala premiéru v roku 
1999, publiku predstaví jedinečný 
František Výrostko. Rezervácie a pred-
predaj vstupeniek 043/422 22 12. 

-zj-

1 + 1 = 31 + 1 = 3

Ceny Martina Benku za rok 2003 
odovzdali uplynulý utorok v Múzeu 
Martina Benku v Martine. Rada Fondu 
výtvarných umení (FVU) udelila Cenu 
Martina Benku akademickému sochá-
rovi Andrejovi Rudavskému z Bratislavy 
za výnimočný prínos pre rozvoj slo-
venského sochárstva druhej polovice 
20. storočia. V oblasti teórie umenia 
udelili cenu Dušanovi Buranovi, edi-
torovi výnimočnej publikácie v odbore 
dejín slovenského výtvarného umenia 
– Gotika. Cenu absolventovi FFUK, 
Katedry dejín výtvarného umenia  Rada 
FVU udelila Miroslavovi Hrdinovi z 
Bratislavy za diplomovú prácu na tému 
Juraj Tvarožek. Cenu si odniesol aj 
absolvent VŠVU, odbor sochárstvo 
Martin Majzel z Urminiec za úspešnú 
diplomovú prácu na tému Elektronický 
obraz a reálny pohyb (teoretická časť), 
Obraz, pohyb (praktická časť). 

Komisia každoročne v súlade s 
testamentom Martina Benku udeľuje 
z fi nančných prostriedkov jeho pozo-
stalosti ceny, ktoré majú prispieť k 
rozvoju a propagácii slovenského 
výtvarného umenia, najmä so zreteľom 
na životné dielo a pamiatku Martina 
Benku. Po odovzdaní cien si všetci 
zúčastnení uctili pamiatku výtvarníka 
Martina Benku na Národnom cintoríne 
v Martine. -sim-

Odovzdali Ceny
 Martina Benku

Koncom septembra sa v dolnokubínskych 
kultúrnych inštitúciách na pár dní rozoznie 
umelecké slovo v podaní jednotlivcov i 
divadiel poézie, víťazov nižších súťaž-
ných prehliadok zo všetkých kútov našej 
vlasti, ktorí sa chcú navzájom porovnať a 
zabojovať o trofej najcennejšiu - víťazstvo 
na Hviezdoslavovom Kubíne. Najstaršia 
a najprestížnejšia celoslovenská súťaž v 
umeleckom prednese poézie a prózy a v 
tvorbe divadiel poézie završuje päťdesiat 
rokov snahy organizátorov o šírenie ume-
leckého slova a kultiváciu rodnej reči. To 
kladie na všetkých, ktorí sa podieľajú na 
jej príprave, zvýšené nároky, pretože na 
jubilejnej prehliadke sa zúčastnia nielen 
tradične víťazi nižších kôl, ale aj rôzni 
hostia - napríklad niektorí víťazi predošlých 
ročníkov, literáti a mnoho iných celebrít. 
V nesúťažnej časti bude účinkovať 24 

recitátorov 1., 2., 3. kategórie a dva 
detské recitačné kolektívy. Na súťažnej 
prehliadke sa predstaví 32 recitátorov 4. 
a 5. kategórie a 5 divadiel poézie. Záštitu 
nad týmto ročníkom prevzal minister kul-
túry Rudolf Chmel.

Päťdesiatročnica priniesla niekoľko 
zmien oproti bežným programom. Samotná 
prehliadka sa začne v stredu 29. 9. súťažou 
divadiel poézie a bude pokračovať až do 
soboty 2. 10., kedy budú na Slávnostnom 
večere víťazov vyhlásené výsledky. Jednou 
zo zmien je, že ešte v nedeľu 3. 10. sa 
uskutoční Kolokvium k 50-tim ročníkom 
Hviezdoslavových Kubínov, na ktorom 
by sme chceli zhodnotiť význam tohto 
podujatia pre slovenskú literatúru, ume-
lecké slovo a slovenský jazyk všeobecne. 
Ďalšou zmenou sú rôzne spomienkové 
akcie na minulé ročníky. Predovšetkým sú 

to komponované programy, napr. Poetický 
bazár, v ktorých vystúpia niektorí víťazi 
predchádzajúcich ročníkov a tiež besedy 
s ich významnými účastníkmi. Samostatný 
večer bude venovaný ženám - víťazkám 
HK a jedno dopoludnie víťazom detských 
kategórií. V závere podujatia je naplánovaná 
expedícia na hornú Oravu - po stopách 
nášho najväčšieho básnika Pavla Országha 
Hviezdoslava. Počas celého podujatia bude 
otvorená výstava dokumentujúca doteraj-
ších 50 rokov HK, vyjde jubilejný Zápisník aj 
publikácie s výberom desiatich básní, ktoré 
najviac zarezonovali v ušiach účastníkov 
doterajších ročníkov.

V mene organizátorov si dovoľujem 
pozvať všetkých milovníkov umeleckého 
slova na dni 29. septembra až 3. októbra k 
nám do Dolného Kubína.

-ech-

NA ČOM PRÁVE PRACUJETE?NA ČOM PRÁVE PRACUJETE? PaedDr. Ľubomír Bláha - 
primátor mesta Dolný Kubín

Skautské poštové známky, vysta-
vené v DMS, sú zo súkromnej 
zbierky brata - skauta Vladimíra 
Melzera - Stonohu z 12. zboru Sca-
rabeus v Žiline.



Hovorí dcérka Vierka 

mamičke:

„V týchto nových topánkach 

sa cítim ako vo vlastnej 

koži.“

„Ani sa nečudujem,“ 

podotkne jej brat Mirko a 

pokračuje: „Sú totiž z kozej 

kože...!“

Rozpráva sa matka žiaka s 

učiteľom slovenčiny:

„Tak ako sa darí nášmu 

chlapcovi? Má toľko originál-

nych nápadov...“

„To je pravda,“ odvetí učiteľ. 

„A najmä v pravopise...“
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ŽILINSKÉ PAPUČKYŽILINSKÉ PAPUČKY
Ahoj kamaráti a kamarátky!
Blíži sa zima a všetci vyťahujeme zo skrine bundy, svetre a kabáty. Ale čo majú robiť zvieratká? 
Mnohým z nich síce zhustne srsť alebo perie, no predsa len potrebujú väčšiu starostlivosť ľudí. A 
týka sa to predovšetkým tých zvieratiek, ktoré žijú vonku. Aj k nám domov začal chodiť jeden čierny 
kocúrik. Na chvíľu sa zohreje, naplní si bruško nejakým mäskom, ktoré mu dám do misky a potom 
zasa uteká von. Verím, že aj vy sa takto postaráte o zvieratká, ktoré síce nie sú vaše, no budú hlavne 
v zime často potrebovať aj vašu pomoc.
V obrázkovej doplňovačke z č. 38 knihu vyhráva Juraj Miko, Konská č. d. 78, Rajecké Teplice. 
Predplatné časopisu VYHRAJKO získava Erik Tomaniček, Jaseňová 20, Žilina. Blahoželáme a 
výhercu knihy prosíme, aby si cenu prevzal v našej redakcii.

Strana pre všetky hravé a zvedavé deti

OBRÁZKOVÁ DOPLŇOVAČKA
Poznáte Sedem divov sveta? Doteraz sme vás stručne zoznámili s prvými tromi. Štvrtým 
divom sveta je Artemidin chrám. Táto veľkolepá stavba sa, samozrejme, tiež nedochovala 
až do dnešnej doby. Ohromovala však ľudí svojou mohutnosťou a obrovskou sochou 
bohyne, ktorá bola okrem iného ozdobená aj T A J N I Č K A!
Jej správne riešenie nám pošlite, tak ako vždy, na adresu našej redakcie. Na jed-
ného z vás opäť čaká krásna kniha!

  SÚŤAŽ 
O KNIHU!

Stranu pripravil -vk-

TRIKY * TRIKY * TRIKY

Najväčší upír, ktorý žil kedysi dávno na 
jednom strašidelnom hrade v Rumunsku, 
sa volal Dracula. Všetci dedinčania, ktorí 
bývali pod jeho hradom sa ho veľmi báli, 
pretože mladým dievčatám vysával krv, 
odnášal si ich na svoj hrad a tiež ich pre-
mieňal na upírov. Myslíte si, že dnes už 
upíry neexistujú? A čo ak áno? Spoznali by 
ste nejakého, keby ste sa s ním stretli? To 
všetko sa dozviete v našom teste.
1. Čo si myslíte, ak je niekto stále oble-
čený v čiernom a nosí čierne okuliare?
a/ Pomyslíte si, že mu to asi veľmi svedčí 
- 1 bod
b/ Treba si dať na neho pozor, lebo asi 
nebude celkom normálny - 2 body
c/ Asi mu prekáža denné svetlo, tak ako 
všetkým upírom - 3 body
2. Spoznáte pána, ktorý sa vyhýba 
všetkým zrkadlám. Čo si pomyslíte?
a/ Asi to bude nejaký potomok dávnych 
upírov - 3 body
b/ Asi sa sám sebe veľmi nepáči - 1 bod
c/ Je to podozrivé, ale každý sme nejaký 
- 2 body
3. Máte susedov, ktorí cez deň spia a 
ožívajú až po západe slnka. 
a/ Možno, že chodia do práce na nočné 
zmeny - 1 bod
b/ Zistím si, prečo je to tak, ale veľmi nená-
padne - 2 body
c/ Je to typické správanie všetkých upírov 
- 3 body
4. Kamarát vášho otecka má veľmi 
veľké očné zuby. Čo si pomyslíte?
a/ Určite sa ho budem trochu báť - 2 body
b/ Asi mu také narástli a mal by si ich 
nechať zbrúsiť - 1 bod
c/ Pre istotu sa mu budem veľkou okľukou 
vyhýbať - 3 body
5. Zoznámite sa s kamarátom, ktorý rád 
pije len krvavočervené šťavy.
a/ Mne sice paradajkové šťavy nechutia, 
ale vraj sú zdravé - 1 bod
b/ Občas sa presvedčím, či nepije aj 
nejakú krv - 3 body
c/ Budem ho pozorne ale nenápadne pozo-
rovať a sledovať - 2 body
6. Otcovo auto sa vždy pokazí pred 
jedným tajomným domom. 
a/ Zistím si, či v tom dome náhodou nežijú 
upíry - 3 body
b/ Budem sa tomu domu radšej zďaleka 
vyhýbať - 2 body
c/ Keby sme si radšej kúpili nové a spoľah-
livé auto - 1 bod
Teraz si zrátajte svoje zakrúžkované 
body. Podľa ich dosiahnutého počtu sa 
o chvíľu dozviete, či by ste boli dobrými 
lovcami upírov.
6 až 10 bodov:
Nespoznali by ste upíra, aj keby sa vám 
zahryzol rovno do krku. Preto si radšej viac 
všímajte svoje okolie, lebo mnohé reakcie 
ľudí, ktoré nie sú celkom normálne, hovoria 
o tom, kto je to a aký je to človek.
11 až 14 bodov:
Na upírov síce neveríte, ale ak by niekto na 
vás vyceril ostré očné zuby, preľakli by ste 
sa. A od tej chvíle by ste si už na neho dávali 
veľký pozor. A to je dobre, lebo byť opatrný 
– to je celkom normálne.
15 až 18 bodov:
Asi veľa čítate strašidelné knižky a obľu-
bujete fi lmové horory. Nie každý, kto sa 
nespráva tak, ako si to vy predstavujete, 
musí byť napríklad upírom, alebo nejakým 
nenormálnym človekom. Nemyslíte?

PREJDEŠ UCHOM IHLY?PREJDEŠ UCHOM IHLY?
Samozrejme, že 
prejsť uchom ihly 
nikto nedokáže. 
Ale poznám trik, 
ktorý sa tomu 
veľmi podobá. 
Nie je to síce 
ihla, ale obyčajná 
pohľadnica. Tento 
trik môžete zasa 

smelo použiť ako stávku. „Stavme sa, 
že v tejto obyčajnej pohľadnici urobím 
takú dieru, že cez ňu prejdem celým 
telom!“ Nikto vám to neuverí, preto sa s 
vami smelo stavia. A pritom stačí, ak si 
pohľadnicu potom pripravíte nasledujú-
cim spôsobom.

Najprv pohľadnicu v strede narežte 
pozdĺžne tak, ako to vidíte na našom 
prvom obrázku. Pozor, aby jej koncové 
kraje zostali neporušené. Potom ju pre-
ložte na polovicu a opatrne narežte a pre-
strihnite na miestach, ktoré sú označené 
bodkovanou čiarou. Keď potom pohľad-
nicu rozložíte, určite sa do nej zmestíte a 
vlastne ňou bez problémov prejdete.

POHYBLIVÉ OČIPOHYBLIVÉ OČI
Ak chete pobaviť svojich kamarátov alebo rodičov, môžete si 
vyrobiť portrét s gúľajúcimi očami. Takže… Nájdite si nejaký 
prázdny obal od tabletiek a odtrhnite z neho dva prázdne  
„chlieviky“ od piluliek. Potom si zoberte nejakú fotografi u 
s tvárou a vystrihnite z nej oči (tieto otvory musia byť trochu 
väčšie, ako chlieviky od piluliek). Do týchto dierok vsuňte 
zozadu vaše chlieviky tak, aby vpredu vystupovali z fotky von. 
Potom do nich vložte malé guličky a chlieviky zozadu uzatvorte 

kúskom papiera, aby vám guličky z chlievikov nevypadli von. Keď fotografi ou pohnete, 
uvidíte, čo budú robiť jej oči.

Pozor! Na tento trik použite len takú fotografi u, za ktorú vás potom mama nezbije po 
zadku. Aj to by sa vám totiž mohlo stať…

RUČNÉ DELORUČNÉ DELO
Hra s ručným 
papierovým 
delom je u 
detí veľmi 
obľúbenou 
zábavou. A 
nielen pre 
c h l a p c o v , 

ale aj pre dievčatá. Aby ste si mohli túto 
„zbraň“ vyrobiť, potrebujete nejakú tru-
bicu z tvrdého papiera a gumičku. Trubicu 
si buď vyrobíte, alebo použijete zostatok 
z vypotrebovaného toaletného papiera. 
Na kraji trubice, oproti sebe, urobíte 
dierky, do ktorých strčíte konce zviazanej 
gumičky. Do ich ušiek z vonku strčíte 
zápalky, aby vám v trubici gumička držala. 
Ako náboje používajte len poskladaný 
papier, aby ste nikomu neublížili. 

Nezabudnite na to, že z dela strieľajte 
len do predmetov! Najlepšie sú plastové 
poháre z umelej hmoty. Nestrieľajte na 
ľudí, nebodaj zvieratá, lebo by ste im 
mohli ublížiť!

RIADKOVÁ SKRÝVAČKA
Na našom obrázku vidíte osemriad-
kovú písmenkovú skrývačku, kde je 
ukrytých päť slovenských miest. A čo 
je vašou úlohou? Najprv ich všetky 
nájsť a ich písmenká vyškrtnúť. 
Názvy miest sú však popretkávané 
inými písmenami. A práve z nich 
potom prečítajte konečnú tajničku, 
ktorá sa skladá z dvoch slov. Skrý-
vačku začnite čítať vľavo hore a 
pokračujte  postupne po riadkoch.   

Správne riešenie tajničky nám 
pošlite na adresu našej redakcie. Z 
nich vyžrebujeme šťastlivca, ktorý 
získa ročné predplatné časopisu 
VYHRAJKO. Septembrové číslo 
časopisu Vyhrajko si môžete kúpiť aj 
v každom stánku s novinami.

SÚŤAŽ O PREDPLATNÉSÚŤAŽ O PREDPLATNÉ
  ČASOPISU VYHRAJKO!  ČASOPISU VYHRAJKO!

VESELÝ SUPERTESTVESELÝ SUPERTEST

Opäť veľmi dávno, okolo roku 550 pred n. 
l., vlastne hneď po dobytí gréckeho mesta 
Efezos, ktoré ležalo na pobreží Malej Ázie, 
kráľ Kroisos z Lýdie vybudoval veľký a nád-
herný chrám, zasvätený bohyni Artemis. 
Vnútri tohoto chrámu bola ukrytá svätyňa, 
v ktorej stála krásna socha bohyne, ozdo-
bená zlatom, striebrom a všetkými, vtedy 
známymi vzácnymi kovmi. Chrám známy 
ako Artemision sa stal slávnym a priťahoval 
veriacich zo všetkých kútov sveta. Napriek 
tomu jednej noci roku 356 pred n. l. šia-
lenec menom Herostrates, celý chrám 
podpálil. Jeho strecha sa prepadla, všetky 

stĺpy sa zrútili a socha bohyne spadla na 
zem. 

Keď potom o niekoľko rokov mesto 
Efezos dobyl Alexander Macedónsky, 
rozhodol sa znovu vybudovať Artemidin 
chrám, lebo veľmi túžil vidieť ho v pôvodnej 
podobe. Do roku 250 pred n. l. bol teda 
tento chrám obnovený a často právom osla-
vovaný ako jeden zo siedmich divov sveta. 
Alexandrovi Macedónskemu (hovorili mu aj 
Veľký) sa však už nikdy nesplnil jeho sen, 
pretože obyvatelia Efezu potrebovali na jeho 
zrekonštruovanie a znovupostavenie celých 
120 rokov.

SEDEM DIVOV SVETA
Pred 2000 rokmi grécky spisovateľ Antipater zostavil zoznam stavieb, ktoré vo 
svojom čase považoval za najväčšie a najhonosnejšie. Tie sa neskôr stali všeobecne 
známe ako Sedem divov sveta. V priebehu stáročí sa niektoré z divov sveta zrútili a 
rozpadli na ruiny. Čo však odlišuje všetky „divy“ od ostatných stavieb v histórii je to, 
čím ohromujú - buď obrovskou veľkosťou, pozoruhodným spôsobom stavby, alebo 
svojou krásou.

Štvrtý div - Artemidin chrám

SPOZNALI BY STE UPÍRA?

Basketbalista
Ak veríte na sny alebo predtuchy, je tu 
príbeh, ktorý sa vám určite bude páčiť. Tom 
Deal bol jeden basketbalista z USA 
v meste Chicago. V roku 
1998, raz v jednu letnú 
noc, mal zvláštny sen. 
Stále sa mu snívalo dokola 
to isté. Že hral basket-
balový zápas so svojimi 
spoluhráčmi a jeden 
z nich mu hodil veľmi 
dôležitú prihrávku, 
avšak nikdy sa 
mu ju nepo-
darilo chytiť. 
Tom sa veru 
počas tejto 
noci aj niekoľkokrát zobudil, ale ten istý sen 
sa mu stále vracal. 

Ráno ho však prebudilo detské bľabo-
tanie. Ospalý sa pozrel z okna a zbadal 
na parapete okna susedov malé dieťatko. 
Strašne sa preľakol a uvedomil si, že ak 
spadne dolu na zem, určite sa zabije. 

Vyrútil sa z domu, zbehol dolu po schodoch 
v pyžame a cítil, že to dieťatko sa už aj rúti 
dolu na zem. A verte alebo nie, dobehol 
pod okno na poslednú chvíľu, pretože dieťa 
už naozaj padalo k zemi. Tom ho však v 
poslednej chvíli zachytil do rúk a zachránil 
mu život. 

Až neskôr si uvedomil, že to bola v jeho 
živote tá najdôležitejšia prihrávka, ktorú však 
chytil. 

Lietajúce hady
Aj vy sa bojíte hadov? Niektoré z nich naozaj 
vyzerajú hrôzostrašne. Majú však neoby-
čajne citlivé orgány na zisťovanie tepla. 
Vďaka nim dokážu na svoju korisť zaútočiť aj 
v úplnej tme. Na svete je veľmi veľa druhov 

hadov rôznych veľkostí. Sú jedovaté, neje-
dovaté, ale aj tie môžu byť nebezpečné, 
lebo usmrcujú svoju korisť 
uškrtením. 

V juhový-
chodnej Ázii 
žije had, ktorý 
vie dokonca aj 
lietať. Väčšinou 
žije na stromoch 
a dokáže doslova 
lietať zo stromu na strom. 
Silno vymrští svoje telo, 
sploští krk a prednú časť tela 
a tak doletí aj na vzdialenosť 
100 metrov. Zaujímavé, nie?

Všeličo sa stáva...



Ďakujem pánovi primárovi MUDr. Ladi-
slavovi Knapcovi za profesionálne vyko-
nanú operáciu a ľudský prístup počas 
mojej hospitalizácie na ortopedickom 
odd. Ďakujem tiež celému ošetrujú-
cemu personálu ortopedického odd.

Katarína Freundová
* * * 

Spolok slovenských žien Živena v Žiline 
úprimne ďakuje kolektívu pedagógov a 
žiakov Základnej umeleckej školy Ladislava 
Árvaya pod vedením Mgr. Marty Pažickej a 
manželov Praženicových, ktorí nám kultúr-
nou vložkou Márie Milanovej a Barborky 
Pažickej na fl aute, Juraja Šimeka na gitare 
a Tomáša Matúška na akordeóne spestrili 
náš program na Slávnostnej akadémii k 
135. výročiu založenia Spolku slovenských 
žien ŽIVENA, ktorá sa konala 10. 9. 2004 
v zasadačke MsÚ v Žiline. Podobne patrí 
poďakovanie aj chlapčenskej skupine 
súboru Jedľovina z K. N. Mesta Lukášovi 
Vojsovičovi, Richardovi Falátovi, Michalovi 
Koptákovi a Michalovi Klimekovi, ktorí nám 
zahrali a zaspievali krásne slovenské ľudové 
piesne, čím vytvorili ovzdušie dobrej nálady. 
Všetkým prajeme veľa zdaru a úspechov v 
ich ďalšom kultúrnom rozvoji.

Janka Matejčíková, 
za Spolok SŽ Živena

* * * 
Týmto sa chcem poďakovať MUDr. H. 
Borošincovej za vyšetrenie a ľudský prí-
stup na LSPP dňa 17. 9. 2004 o 20.30 
h. M. Petríková

* * *  
Chcela by som sa poďakovať mojej obvod-
nej lekárke MUDr. Daniele Podolinskej za 
príkladnú zdravotnú starostlivosť a ľudský 
prístup. Zároveň ďakujem aj zdravotnej 
sestre Jarmile Babíkovej. V. Vlková

* * *
Ďakujem Mgr. Jelinkovej a žiakom 8. B 
triedy v ZŠ Gaštanová Solinky. Môj syn 
na vyučovaní odpadol a bola mu poskyt-
nutá prvá pomoc od vyučujúcej a spo-
lužiakov. Ako matka som bola dojatá 
prístupom detí a ich záujmu pomôcť. 
Na tejto škole vedú pedagógovia deti k 
správnemu postoju pomáhať a ku kolek-
tívnej súdržnosti. Iveta Ďuratná

* * *
Ďakujem primárovi ortopedického odd. 
MUDr. Jurajovi Popluhárovi, PhD. a MUDr. 
Borisovi Liščákovi, ako aj celému kolektívu 
oddelenia JIS-ky za vynikajúci lekársky 
zákrok a veľmi príkladnú a obetavú starostli-
vosť o dcéru Katarínu Ševčíkovú.

Vďačná mama
* * * 

Počas letných prázdnin sa podarilo 
opraviť a vymaľovať budovu MŠ Bytčica. 
Naše poďakovanie za nezištnú pomoc 
patrí p. Lorincovej a fi rme V-INT, s. r. 
o., p. Vrbovi - BAUMIT - Liet. Lúčka, Ing. 
Janušovi - Cementáreň Liet. Lúčka, p. 
Zubajovej, Vanockovej a pracovníkom 
VPP Bytčica.      Rojková, za kolektív a deti
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Bakteriálna nádorovitosť - 
nebezpečná choroba ovocných 

drevín
V jesennom období nielen zberáme 
úrodu, ale vykonávame aj výsadbu 
ovocných drevín, či už zakladaním 
nových sadov, alebo doplňujeme 
ovocné dreviny o nové výkonné kul-
tivary. Spôsob získavania reprodukč-
ného materiálu (ovocných výpestkov) 
je rôzny. 

Najčastejšie ovocné výpestky naku-
pujeme v rôznych predajniach, alebo 
priamo v škôlkach. Pri nákupe ovoc-
ných výpestkov dbáme predovšetkým 
na pestovateľskú stránku, teda či je 
dobre vyvinutá koruna výpestku a 
zdravotný stav. Veľmi nebezpečnou 
chorobou, predovšetkým ovocných 
výpestkov je bakteriálna nádorovitosť 
(Agrobacterium tumifaciens), ktorá 
napáda mladý koreňový systém. Vysky-
tuje sa u jabloní, broskýň, hrušiek, 
orechov, sliviek, ale aj bobuľovín. Na 
koreňovom systéme sa vytvárajú malé 
nádorky, ktoré sa postupne zväčšujú, 
na začiatku sú vyfarbené do biela, 
postupne hnednú. Nádory sa tvoria 
tak, že napadnuté bunky koreňov sa 
chorobne delia, čím vznikajú nádory. 
Pokiaľ mladé výpestky napadnuté touto 
chorobou vysadíme môže sa stať, že 
tieto mohutne rastú, avšak postupne v 
neskoršom vývojovom štádiu chradnú, 
sú bez prírastkov, lístie žltne a 
napadnuté výpestky hynú. U starších 
stromov, kde infekcia dochádza až 
po niekoľkých rokoch pestovania, prí-
znaky ochorenia nie sú také evidentné, 
stromy vegetujú a donášajú úrodu, 
avšak menšiu ako stromy zdravé. 
Treba povedať, že tvorbou nádorov 
sa značne odčerpáva voda a živiny na 
úkor pestovaných rastlín, a preto drevo 
nevyzrieva. Rozširovanie tejto choroby 
je predovšetkým reprodukčným mate-
riálom (ovocnými výpestkami). Bakté-
rie tejto choroby infi kujú pôdu, keď 
pozitívne napadnuté výpestky, stromy 
sa naďalej pestujú. Baktérie choroby 
v pôde pretrvávajú niekoľko rokov. Z 
napadnutých stromov sa nesmie pou-
žívať rozmnožovací materiál (vrúble). 
Na pôdach s pozitívnym výskytom 
bakteriálnej nádorovitosti sa nesmú 
zakladať ovocné sady alebo škôlky. 
V prípade, že pri nákupe ovocných 
výpestkov nádorovitosť prehliadneme 
a túto zistíme tesne pred výsadbou, 

takéto výpestky zásadne nevysádzame 
a ihneď ich spálime. Ochrana: je zalo-
žená predovšetkým na prevencii. Pri 
zabezpečovaní ovocných výpestkov 
na výsadbu nakupujeme len certifi -
kovaný materiál, ktorý bol uznaný a 
v priebehu vegetácie niekoľkokrát 
kontrolovaný pracovníkmi ÚKSÚP-u. 
Ovocné výpestky musia byť označené 
náveskou pestovateľa a kontrolného 
ústavu, kde musí byť označený druh 
výpestku, odroda a na akom podpníku 
bol ovocný výpestok vypestovaný. 
Uznaný reprodukčný materiál (ovocné 
výpestky) dáva záruku, že materiál 
nie je napadnutý touto nebezpečnou 
chorobou, čím sa obmedzuje výskyt. 
Chemická ochrana proti tejto chorobe 
v podstate neexistuje. Napadnuté 
ovocné výpestky bakteriálnou nádoro-
vitosťou sú reklamovateľné, pokiaľ tieto 
nakupujeme v obchodných organizáci-
ách, ktoré túto obchodnú činnosť majú 
povolenú.

Ďalšou menej nebezpečnou cho-
robou je bakteriálna nádorovitosť. 
Do rastliny sa zvyčajne dostanú cez 
mechanické poškodenia kôry. Cho-
roba sa prejavuje aj na súkvetiach 
tým, že tieto uschýnajú, na konároch 
je krátky rodivý obrast. Najväčšie 
škody vznikajú infekciou kôrových 
pletív na kmeni a konároch. Vznikajú 
rôzne nekrózy aj za účasti nižších 
teplôt cez zimné obdobie (-15 až 20 
oC). V prípade, že nekróza zasiahne aj 
čast kambia, na niekoľkých miestach 
konára sa môžu vyskytnúť veľkoplošné 
nádory. Pri silnej intenzite napadnuté 
konáre odumierajú. Obecný názov 
tohoto ochorenia sa volá rakovina. 
Ochrana: samotná ochrana proti tejto 
chorobe je veľmi obtiažna a spočíva 
len v prevencii. Ovocné výpestky 
nesadíme do pôd ťažkých, glejovitých. 
V priebehu vegetácie, keď zistíme 
ložiská tejto choroby, vykonávame 
tzv. ozdravný rez, ktorý vykonávame 
len v dňoch bez dažďa. Silno napad-
nuté konáre odstraňujeme a spálime, 
vzniknuté rany ochorenia zatierame 
náterovou pastou s pridaním prípravku 
KUPRIKOL 50. Po skončení prác, pou-
žité náradie dezinfi kujeme chlórnanom 
sodným v 10 % koncentrácii. Najväčší 
kus prevencie by mali zohrávať prihlá-
sené ovocné škôlky do uznávacieho 
pokračovania.

Adam Hozák

Malé rady záhradkárom (290)

Redakcia si vyhradzuje právo 
krátiť príspevky. Má právo neu-
verejniť príspevok, ktorý je v roz-
pore s novinárskou profesijnou 
etikou.

OMÁČKY
V minulých častiach nášho rozprávania 
sme si priblížili základné postupy procesu 
varenia. Dnes sa budeme venovať príprave 
omáčok, pri ktorom budeme svedkami 
zrodu nových vôní a vrcholných chuťových 
zážitkov.

Základom prakticky všetkých omáčok 
je zásmažka. Tú je možné pripraviť z múky 
alebo z vajec. Popíšeme si najskôr prípravu 
zásmažky z múky. Zoberieme si vhodnú 
nádobu, dáme ju na sporák, rozpustíme v 
nej kúsok masla. Pridáme trocha hladkej 
múky, miešame a zahrievame. Postupne 
zmes dostáva rôzne farby – bielu, bledo 
žltú, zlatožltú, tmavožltú a hnedú. Nakoniec 
sa začne pripaľovať. Tieto rôzne štádiá 
nazývajú kuchári biela, svetlá a hnedá 
zásmažka.

Ak rozriedime bielu zásmažku vodou a 
prevaríme – nesmieme zabudnúť osoliť 
– vznikne základ pre bielu omáčku. 
Obdobne je možné pripraviť svetlú alebo 
hnedú omáčku. Záleží na tom, akú ste 
použili zásmažku. Z tejto základnej omáčky 
môžeme pripraviť nekonečné množstvo 
omáčok, ak k ich príprave použijeme rôzne 
prísady.

Môžeme použiť syr, cibuľu, smotanu, 

maslo s rozotrenými sardel-
kami. Podobne je tomu aj s 
hnedými omáčkami. Výpočet 
prísad je takmer nekonečný, 
môžeme použiť vína, 
korenie, bylinky, hor-
čice, jednoducho všetky 
mysliteľné prísady, ktoré máme radi.

Vytvárať omáčky môžeme aj pomocou 
žĺtkov. Žĺtok rozpustený v nejakej tekutine, 
pomaly zahrievanej, postupne tvrdne. Maxi-
málnej lepkavosti dosahuje pri 65 stupňoch, 
avšak pri 70 stupňoch stvrdne celkom.

Preto, ak chceme nejakú tekutinu 
zahustiť žĺtkom, vrazte do nej – ako hovorí 
známy kuchársky termín – žĺtok za studena 
a opatrne zohrievajte. Je však potrebné 
dávať pozor, aby sa nepresiahla teplota 65 
stupňov. Ako však túto teplotu rozoznať. 
Nepotrebujete k tomu nič iné, ako vlastný 
prst. Ten čo chvíľu namočte v omáčke a 
akonáhle to už pre horúčavu nebude možné 
urobiť je potrebné omáčku odstaviť a podá-
vať. Ďalšie zohrievanie by ju mohlo pokaziť.

Rozprávanie pre vás pripravila Barbora 
Pršalová, spolumajiteľka TURECKEJ 
REŠTAURÁCIE na Ulici Andreja Kmeťa 
v Žiline.

 Sivé mračná plávajú po 
oblohe, lastovičky už odle-
teli, vietor zhadzuje farebné 

listy, dážď vyklopkáva svoju monotónnu 
melódiu... Na každého z nás čaká Jeseň, 
šepká slová G. Sandovej: „Láska je šťastie, 
ktoré si dávame navzájom.“

Jeseň svojím čarovným prútikom pohla-
dila aj ľudí, ktorí sú mi blízki a vzácni. 
Obdivujem mojich priateľov a známych, 
kolegyne z práce, moju mamičku, ako prijali 
toto obdobie... Z ich hlbokých očí vnímam 
lásku, slová mi pripomínajú jesenný vánok, 
ktorý je príjemný duši, obdivujem striebristú 
farbu vo vlasoch, podobnú studenej rose v 
tráve. Najpríjemnejšou stránkou odvahy je 
však ich optimizmus - krehký ako pavučina v 
korune stromu, cez ktorú prenikne slnečný 
lúč. Možno tajomstvom v živote človeka 
je poznávať svoj vhodný čas a nezmeškať 
stretnutie so sebou... Vraj šťastie sa násobí 
delením a deliť sa môže len ten, kto nie je 
chudobný na ľudí v sebe...

Darina Matejčíková
 Poďakovanie patrí vám, vážená pani M. 

Šimáková, ktorá ste prejavili porozumenie a 
radosť z Dňa kvetín a šedín. Tento deň orga-

nizovala v ZŠ Lichardova 24 v Žiline terajšia 
VIII. A trieda  a jeho cieľom bolo uctiť si a 
potešiť starších ľudí. Keďže sme len žiaci, 
rozmýšľali sme, ako by sa to dalo urobiť tak, 
aby v tento deň úsmev a radosť ozdobili čo 
najviac smutných a vekom aj unavených 
tvárí. Na triednickej hodine vznikol nápad 
– urobiť to jednoducho – kvetom, veď tých 
bolo veľa a tie dokážu robiť zázraky. Oslovili 
sme všetkých spolužiakov a výsledkom 
boli stovky kvetov v rukách detí. Chceli 
sme potešiť každého, koho stretneme, ale 
často sme boli staršími ľuďmi odmietnutí zo 
strachu, že za kvet chceme peniaze, alebo z 
iných príčin, ktoré sme dodnes nepochopili. 
Najväčšej úprimnej vďaky sa nám dostalo 
asi od učiteľov - dôchodcov, ktorí sa stre-
távajú v našej zborovni. Veľmi spontánne 
reagovali aj starkí v domovoch dôchodcov, 
ale aj chorí v Turí. 

Vám, p. Šimáková, chceme poďakovať 
osobitne. Nielen za to, že ste nás pochopili, 
ale najmä za to, že ste našli v našom čine 
dobro, ocenili ste úsilie nás a našich učite-
ľov a verejne sa poďakovali.

VIII. A trieda,
ZŠ Lichardova 24, Žilina

ODKAZOVAČ

UMENIE VARIŤ (V.)

Občianske združenie ŽIVOT a ZDRAVIE 
pozýva svojich priaznivcov na jesenný 
cyklus Klubu zdravia, ktorý začína 29. sep-
tembra 2004 o 18. h v priestoroch zboru 
CASD na Škultétyho 7 v Žiline. Všetci ste 
vítaní. Vstup je voľný.           Júlia Jasíková

Pozvánka

PoďakovaniaPoďakovania

STRATY * NÁLEZY * DARY

Žilinský spolok ochranárov zvierat usporiada 
dňa 4. 10. 2004 verejnú zbierku za účelom 
zabezpečenia fi nančných prostriedkov pre 
ochranu opustených a týraných zvierat (hla-
dovanie, nekontrolované rozmnožovanie 
zvierat, očkovanie a sterilizácia zvierat). 
Zbierku povolil Obvodný úrad v Žiline, 
odbor všeobecnej vnútornej správy, č. j. 
2004/01653/004/2-VZ/2SA dňa 20. 9. 
2004. Zbierka sa vykoná dňa 4. 10. 2004 
od 10. do 18. h v meste Žilina, a to na 
Hlinkovom námestí, Mariánskom námestí, 
na Bulvári - Ul. A. Bernoláka, na Nám. Ľ. 
Štúra, na Národnej ulici a v uliciach Horný 
val a Dolný val. Peniaze sa budú vyberať 
od dobrovoľných darcov do uzatvorených 
pokladničiek. Každá skupina, ktorá bude 
peniaze vyberať, sa musí na požiadanie 
preukázať vydaným „Rozhodnutím“ a pove-
rením ŽISPOCH-u. Za ŽISPOCH

Ing. Mária Hrabovská

Oznámenie o povolení verejnej zbierky

Hľadá sa veľký biely pes komondor, 
volá sa Berky. I keď je veľký, nie je 
nebezpečný. Prosím všetkých, ktorí 
ho videli, nech urýchlene volajú na č. t. 
0905 469 602. Odmena 1000 Sk.

„Myšlienka vytvorenia detského ihriska 
vznikla v rámci 1. ročníka exhibičného 
tenisového turnaja, na ktorom sa v 
závere júna v Bytči zúčastnili hokejisti 
Dukly Trenčín, bývalí hráči Dukly pôso-
biaci v zahraničných kluboch a partneri 
ŠK TPŠ KINEX Bytča,“ informoval nás 
Karol Mihok. 

Vybudovanie ihriska aj so sprievodnými 
akciami má hodnotu 300 tisíc Sk. Symbo-
lický šek v hodnote 100 tisíc odovzdal Karol 
Mihok primátorovi mesta už na tenisovej 
exhibícii, ďalší šek v hodnote 200 tisíc pri 
slávnostnom otvorení detského ihriska.

„V budúcom roku by sme chceli 

postaviť podobný areál aj pre staršie 
deti a mládež, kde by mohli jazdiť na 
kolieskových korčuliach, skateboarde 
či bicykloch. Veríme, že sa nám podarí 
túto myšlienku realizovať prostredníc-
tvom grantovej podpory a spolupráce s 
našimi reklamnými partnermi už v rámci 
nasledujúceho ročníka exhibičného 
tenisového turnaja, ktorý budeme opäť 
organizovať spoločne s trenčianskymi 
hokejistami. Chceli by sme tak prispieť 
k lepšiemu a zmysluplnejšiemu využitiu 
voľného času pre bytčianske deti a 
mládež,“ dodal Karol Mihok.

Róbert Kašša

Bytčanom pribudlo nové detské ihrisko
Asistent trénera slovenskej hokejovej reprezentácie Róbert Švehla, kapitán žilin-
ských hokejistov Roman Kontšek, primátor Bytče Peter Korec, predseda ŠK TPŠ 
KINEX Bytča Karol Mihok, najlepší slovenský snoubordista Radoslav Židek a ďalší 
vzácni hostia sa v stredu 22. septembra 2004 zúčastnili na ofi ciálnom otvorení 
nového detského ihriska v Bytči, ktoré v blízkosti tenisového klubu vybudoval Špor-
tový klub telesne postihnutých športovcov Kinex Bytča s podporou svojich partnerov 
a miestnych podnikateľov.

* V Závodí sa stratila nádherná prítulná čierna 
mačka, počuje na meno „Bubu“. Po prípad-
nom prichýlení, prídeme ihneď. ODMENA 500 
Sk istá. T. 724 61 21.
* Darujeme iba do dobrých rúk sučku kokršpa-
niela, sučku NO, ani nie 1-roč. bielo-čierneho 
mierne chlpatého psíka, sučku bígla, hnedého 
hladkosrstého psíka a šteniatka malého vzrastu. 
T. 724 61 21, 0904 56 21 95.
* Darujeme iba dobrým ľuďom malé 
mačiatka s hygienickými návykmi. Záujem-
covia sa môžu nahlásiť aj vopred. T. 724 
61 21.
* Stratila sa sučka bieleho špica, počuje na meno 
„Pegy“. Informácie, prosíme, na č. t.52 52 945, 
724 61 21.
* 2. 9. 2004 sa na Vlčincoch v blízkosti 
„čínskeho múru“ stratila 2,5-ročná sivo-
-biela mačička. Je veľmi plachá. Informácie, 
prosíme, na č. t. 724 61 21, 0907 559 
709. Zanechajte odkaz, alebo pošlite SMS. 
Odmena 1000 Sk.
* Darujeme nádherné mačiatka. T. 562 51 89, 
0903 552 704.
* 20. 9. sa na Bulvári pred pizzeriou našiel asi 
5-roč. shi-tzu farby biela káva. Má hyg. návyky. 
T. 0905 682 654, 0905 279 143.
* Darujem šteniatko - sučku čierno-bielej farby, 
nižšieho vzrastu. T. 0903 866 933.
* Darujem za odvoz konáre (bez kmeňa) z 10 
stromov na kúrenie. T. 0903 556 200.

* Dňa 17. 9. niekde v okolí Mariánskeho námestia 
a Národnej ul. v ZA sme nedopatrením stratili zlatý 
pánsky prsteň s iniciálmi KL. Prosím poctivého 
nálezcu, aby nás za účelom odmeny kontaktoval, 
prsteň má pre nás veľkú emocionálnu hodnotu. 
Prosím volajte kedykoľvek na mobil: 0907 323 
156. Ďakujeme!!!
* V parku na Bôriku sa 24. 9. našiel zväzok 
troch kľúčov v čiernom puzdre, s príveskom 
- medailou Jána Pavla II. Nachádzajú sa v 
redakcii.
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Výsledky 1. kola:
Nordiques - LL Kings 6:4 (0:1, 4:2, 2:1)
Góly: Drvár 2, J. Vaník, Pirošík, Horňák, 
Martinek - Bros 2, Bellan, Kozel.
AB-TLAČ Žilina - HBC Panthers 7:2 (3:0, 
2:0, 2:2)
Góly: Daníšek 2, Štaffen 2, Kašša 2, A. 
Hálek - Koštek, Hreus.
HC Pyrostop Trnové - HBC Tigers 9:2 
(0:0, 3:1, 6:1)
Góly: Ladiver 2, Ró. Huliak 2, Pe. Huliak 2, 
Malík 2, Bača - Pavlorek, Súľovec.
HBC 07 Slimáci - HBC Sharks 6:0 (2:0, 
2:0, 2:0)
Góly: Svrček 2, Beniač 2, Chodelka, 
Surňák.

HBNC Buldoci - HBK Žirafa Juniors 1:4 
(0:1, 0:1, 1:2)
Góly: Štetina - Groma 2, Cvacho, J. 
Cíba.
Euroimpex - HBC Rajec 8:1 (3:0, 1:1, 
4:0)
Góly: Bednár 2, Repka 2, Janovec 2, 
Meluš, Slepecký – Pekara.
Rbr Žilina - TJ Maple Leafs 0:5 (0:4, 
0:1, 0:0)
Góly: Botoš 2, Stranianek, Krutý, Kohút.
HBC Rizenek - HBK Turie 7:5 (2:2, 5:1, 
0:2)
Góly: Šebík 2, Olejkár, Súľovec, Zeman-
čík, Smreček, Kušan - Hríň ľ, Pastorek, 
Lacko, Trpiš.

Seniorská Žirafa liga
Zápasmi prvého kola odštartoval nový ročník mestskej hokej-
balovej ligy. Tesne pred jej začiatkom ešte došlo k zmene, keď 
sa zo súťaže odhlásil tím Old L. Hammer (fúzia s HC Pyrostop 
Trnové). To znamená, že pôvodný rozpis jesenných zápasov je 
neplatný. Aktuálne vyžrebovanie nájdete na adrese www.hokej-
bal.zirafa.sk.

Program 2. kola:
Piatok 1. 10. 2004: 19.30 h HBC Sharks 
- HBNC Buldoci (Kučera, Čepec).
Sobota 2. 10. 2004: 9.30 h HBC 
Panthers - HBK Turie (Kučera, Smatana), 
11.00 h AB-TLAČ Žilina - HC Pyrostop 
Trnové (Kučera, Smatana).

Nedeľa 3. 10. 2004: 9.00 h HBK Žirafa 
Juniors - Nordiques (Huliak, Surňák), 10.30 
h HBC Tigers - HBC 07 Slimáci (Huliak, 
Kováč), 12.00 h HBC Rajec - HBC Rizenek 
(Smolík, Kováč), 13.30 h TJ Maple Leafs 
- Euroimpex (Smolík, Kováč), 15.00 h Rbr 
Žilina - LL Kings (Smolík, Kováč).

Hráčom týždňa J. Kemka
Ocenenie „Hráč týždňa“ a s tým spojenú odmenu 300 Sk na nákup v internetovom 
obchode www.shop.zirafa.sk získava za skvelý výkon brankár AB-TLAČ Žilina Ján 
Kemka.

Výsledky 1. hracieho dňa: 
Uriels - Aqua Control 3:20 (1:5, 2:7, 
0:8)
Góly: R. Mokoš, Holubec - Galbavý 5, 
Giba 4, Meliš 4, Troskovič 3, Marančak 
2, Lokšík.
Semtex Culture - Psycho Team 0:5 kon-
tumačne.
Ďalší program:
2. HD, streda 29. 9. 2004: 16.30 h  

HBC WARRIORS - HBC REVOLUTION, 
18.00 h HBC Devils - RE5PECT Žirafa, 
CECIL Team má voľno.
3. HD, piatok 1. 10. 2004: 16.30 h 
Gacco – FATRA, 18.00 h HBC WARRIORS 
- HBC Devils.
4. HD, sobota 2. 10. 2004: 13.00 h 
Gacco - PSYCHO Team, 14.30 h SEMTEX 
Culture - Aqua Control, HBC REVOLUTION 
má voľno. -rk-

Juniorská Žirafa liga 

V uplynulých dňoch sa borci džudistického oddielu Slávia Žilinská univerzita zúčastnili na 
13. ročníku seniorského turnaja o Brnenský pohár. Najviac sa darilo Martinovi Slabému (nad 
100 kg) a Tomášovi Rábikovi (do 100 kg), ktorí po dvoch vyhraných a dvoch prehraných 
zápasoch obsadili 3. miesto. Vo váhe do 100 kg sa predstavil aj Lukáš Stupavský, no ten 
skončil bez umiestnenia. Ján Majdan a Peter Dianiška nastúpili v hmotnostnej kategórii do 
73 kg, kde v silnej konkurencii 27 džudistov tiež nepostúpili do bojov o medaily. „S naším 
vystúpením na turnaji som celkom spokojný. Zúčastniť sme sa ho mohli vďaka 
fi rme ČECH–IMPRESS, spol. s r. o. – p. Štefan Chovanec, za čo nášmu sponzorovi  
ďakujeme,“ povedal tréner džudistov Milan Burda.      -rk-

Džudisti o Brnenský pohárDžudisti o Brnenský pohár

Keď si pred siedmimi rokmi hŕstka žilin-
ských turistov vymyslela a uskutočnila akciu 
na bicykloch okolo Martinských holí, nikto 
z nich nepredpokladal, že položili základy 
životaschopného podujatia. Vtedy tzv. nultý 
ročník absolvovalo ani nie dvadsať cyklistov, 
tohtoročný šiesty horský cyklomaratón viac 
ako sto! 18. septembra medzi 7. - 8. hodi-
nou  prešlo prezentáciou na štarte v Žiline 
na Bernolákovej ulici 94 cykloturistov, ďalší 
sa postupne pridávali v obciach, cez ktoré 
viedla niektorá z troch trás podujatia. Naj-
ťažšiu, 114 km dlhú, zo Žiliny cez Višňové, 
Polom, Podstráne, Valču, Kláštor pod 
Znievom, Vríčanské a Fačkovské sedlo, 
Rajeckú Lesnú, Kamennú Porubu a Turie 
späť do Žiliny prešlo 46 cyklistov. Menej 

náročnú, 83 km dlhú a najkratšiu, 37 km 
dlhú absolvovalo spolu asi 60 účastníkov. 
Najstarším bol 57-ročný M. Gavalec zo 
Žiliny, najmladší 11-ročný Skupeň z Tep-
ličky nad Váhom a 10-ročný Ovčík zo Žiliny. 
Dominantné zastúpenie v cyklistickom 
„poli“ mala Žilina, potom Martin a Kysucké 
Nové Mesto, jednotlivci prišli z Prievidze, 
Trenčína a Bratislavy. Usporiadajúci Žilinský 
cyklistický spolok sa organizácie zhostil na 
jednotku. Na všetkých, ktorí „trafi li“ do cieľa 
v lesoparku Chrasť, čakalo príjemné pre-
kvapenie v podobe kvalitného guláša. VI. 
horský cyklomaratón „Okolo Martinských 
holí“ sa konal v rámci akcií ŠPORT PRE 
VŠETKÝCH v spolupráci s Olympijským 
klubom v Žiline a fi rmou TETRAS.           -ja-

Vydarené cykloturistické podujatie

Futsalový oznamFutsalový oznam
Výkonný výbor Slovenského futsalu v Žiline upozorňuje všetky kluby futsalu v meste a 
regióne Žiliny na konanie pravidelnej členskej schôdze pred otvorením novej sezóny vo 
futsale v žilinskom regióne. Rokovanie sa uskutoční v piatok 1. 10. 2004 v zasadačke 
SOU-stavebného v Žiline, Rosinská cesta 4 v čase od 17.00 h.

Prihlášky do jednotlivých súťaží a novelizované tlačivo pre matričné konanie (regis-
trácia, prestupy, hosťovania) si kluby môžu vyzdvihnúť počas zasadnutia VV SFs na 
Oblastnom útvare SZTK, Žilina, Hálkova 24 v stredu 29. 9. 2004 od 16.00 h.          -jh-

Turistický oddiel v Lietavskej Svin-
nej v spolupráci s obecným úradom 
usporiadajú 10. 10. 2004 4. ročník 
jesenného výstupu na Skalky (778 
m n. m.) s prechodom do Patúcha. 
Zraz účastníkom je o 9. h pri ObÚ v 
Lietavskej Svinnej. Zo Žiliny ide auto-
bus z nástupišťa č. 6 s odchodom o 
8.30 h. Akcia sa uskutoční za každého 
počasia. -vj-

Klub slovenských turistov, obec Hôrky a 
Okresná rada KST Žilina pozývajú milov-
níkov prírody 3. októbra 2004 na 18. 
ročník „Hviezdicového výstupu“ v oblasti 
Súľovských skál Hôrecká 25-ka. Zraz od 
11. do 11.30 h v Roháčskom sedle - indivi-
duálne. Odchod z Hôrok o 8. h zo zastávky 
SAD - smer Brezany - Lietavská Závadka 
- Roháčske sedlo. Výstup sa uskutoční za 
každého počasia.

-r-

Hôrecká 25-kaVýstup na SkalkyVýstup na Skalky

Domáce potreby
a hračky

V sobotu 25. septembra 2004 sa trio 
taiboxerov z klubu Ares Gym Žilina 
predstavilo na Galavečere bojovníkov 
v českom Frýdku-Místku, kde boli ich 
súpermi borci z Como-3 Ostrava. Ako 
prvý nastúpil vo váhe do 64 kg Martin 
Poliak, pre ktorého to bol premiérový 
zápas. Hoci nesklamal, oveľa skúse-
nejší Lidecký bol nad jeho sily. Druhým 
Žilinčanom v ringu bol Daniel Popluhár 
vo váhe do 69 kg. Ten pokračoval vo 
výborných výkonoch z poslednej doby 
aj proti Rasovi a po veľmi dobrom 
výkone si na svoje konto pripísal už 
piate víťazstvo zo siedmich zápasov. 
Posledným žilinským želiezkom v ohni 
bol Miroslav Ščibran, ktorý vo váhe do 
78 kg „vyfasoval“ od skúseného Hra-
bovského. Hoci bol pre neho Miro viac 
ako vyrovnaným súperom, domáce 
prostredie rozhodlo o víťazstve čes-
kého borca. Začiatkom novembra sa 
„Aresáci“ zúčastnia na turnaji v Banskej 
Bystrici a potom majú v pláne súboje 
proti súperom z Poľska.    -rk-

Borci Ares Gymu bojovali na Morave

Hoci to bol medzinárodný turnaj zaujíma-
vosťou bolo, že v každom zo zahraničných 
družstiev bola aj Slovenka. V družstve Kremsu 
sme mohli vidieť na trénerskej lavičke Evu 
Bródyiovú, ktorá ešte pred dvoma rokmi 
pomáhala v závere extraligy Senici na 
nahrávke. V družstve Ostravy to bola bývalá 
hráčka Slávie UK Bratislava a reprezen-
tantka SR Petra Máleková, v družstve KPSK 
Stal Mielec Žilinčanka Andrea Pavelková. 
Pôvodne prihlásené volejbalistky Olomouca, 
kde od novej sezóny hrá aj Žilinčanka Gabika 
Kunhartová, sa na poslednú chvíľu ospravedl-

nili, a tak museli organizátori tejto skutočnosti 
prispôsobiť aj systém turnaja. Rozhodli sa pre 
najspravodlivejší, teda každý s každým na 
tri hrané sety. Každé družstvo tak odohralo 
počas troch dní šesť kvalitných zápasov. 
Turnajom prešli bez prehry a víťazkami sa 
stali volejbalistky poľského KPSK Stal Mielec. 
Putovný pohár víťaznému poľskému družstvu 
odovzdal prorektor Žilinskej univerzity doc. 
Ing. Michal Pokorný, PhD. Druhé miesto patrí 
volejbalistkám MŠK Žiar nad Hronom a tretie 
si napokon v zápase s NH Ostrava vybojovali 
domáce volejbalistky Seta Tehelne ŽU Žilina. 

Štvrté skončili Ostraváčky, piate Košičanky, 
šieste hráčky Kremsu a siedme volejbalistky 
ŠK ŽU, teda juniorky, ktoré prešli od novej 
sezóny do extraligového družstva žien. Tré-
neri a vedúci družstiev vyhodnotili aj najlepšie 
volejbalistky turnaja na jednotlivých hráčskych 
postoch. Najlepšou nahrávačkou sa stala Ewa 
Cabajowska z Mielca, najlepšou univerzálkou 
Martina Útla z Ostravy, najlepšou smečiarkou 
Ivana Bramborová zo Žiaru nad Hronom a naj-
lepšou blokárkou Ivana Horňáková zo Žiliny. V 
družstve Seta Tehelne ŽU Žilina hrali Kristína 
Berešíková, Táňa Dragašeková, Lucia Gulda-
nová, Ivana Horňáková, Baška Nemečkayová 
a Janka Rusinová. Za ŠK Žilinská univerzita 
nastupovali Dáša Durkotová, Simona Lam-
pelová, Veronika Novotná, Petra Rybárová, 
Michaela Stanková a Michala Vaszilyová. 

Rudo Vitos

Víťazom Pohára rektora ŽU poľský Mielec
Od piatku 24. do nedele 26. septembra boli palubovky v Športovej hale na Bôriku 
a telocvične T-18 na Veľkom diele dejiskom 34. ročníka najstaršieho slovenského 
turnaja vo volejbale žien O pohár rektora Žilinskej univerzity. Okrem dvoch družstiev 
domáceho klubu Seta Tehelne Žilinská univerzita Žilina sa na podujatí predstavili 
aj volejbalistky Košíc, Žiaru nad Hronom, Ostravy, rakúskeho Kremsu a poľského 
Mielca. 

V rámci príprav na novú šachovú sezónu 
už boli rozlosované vyššie súťaže, nie však 
okresná. Oblastná šachová rada upozorňuje 
a zároveň informuje šachové oddiely, že roz-
losovanie 5. ligy šesťčlenných družstiev sa 
uskutoční 5. 10. 2004 o 17.00 h v CVČ na 
Hurbanovej ul., v šachovom klube Mladosť 
Žilina. Môžu sa prihlásiť i doteraz neregistro-
vané, či novovznikajúce oddiely, umožnený 
je štart i neregistrovaných hráčov.           (vZ)

Šachový oznam

Výsledky 4. kola: Armat – AKIN 
1112:1141 (Duda 368 – Vyboch 383), 
Financi – Minerál 1105:1107 (Panák 
378 – Frnčo 391), Tuláci – Architekti 
1155:1154 (Ondreáš 393 – Jozef Ďugel 
400), Rolovia – FAV 1150:1155 (Paurík 
396 – Maťus 405), Vlci mali voľno. 
  1. FAV  4 3 1 4603 6
  2. Financi  4 3 1 4545 6
  3. Vlci  3 3 0 3420 6
  4. AKIN  3 2 1 3412 4
  5. Tuláci  3 2 1 3342 4
  6. Armat  4 1 3 4581 2
  7. Architekti  4 1 3 4578 2
  8. Minerál  4 1 3 4267 2
  9. Rolovia  3 0 3 3152 0

-ij-

MŠK-ZŤP Žilina - Spoje Bratislava 
1799:1611. V slovenskej lige zrakovo 
postihnutých podali domáci hráči spoľah-
livý výkon a zvíťazili rozdielom 128 kolov. 
Za domácich Lipovský 660, Mičuch 593, 
Saibertová 546, Padich 530, za hostí 
Jamrichová 598. -kys-

Kolky

Corgoň cup, o majstra Žiliny, jeseň 2004, 
501 D. O., po 3. kole: 1. Marián Hoferica 
540 b, 2. - 3. Marek Chlebana 510 b, 
Matej Chládecký 510 b, 4. Michal Gálik 
420 b, 5. Dušan Gráč 315 b, 6. Peter 
Bielik 210 b, 7. - 9. Tomáš Šterba 180 b, 
8. Martin Mozol 180 b, 9. Peter Beňo 180 
b, 10. Tomáš Makovický 165 b. Hrá sa 
každý piatok o 18. h v pivárni Družba (Hliny 
VIII). -r-

Šípky

V Žiline sa uskutočnil už 19. ročník behu 
„Zátopkova desiatka“. Preteky sa bežali 
na atletickej dráhe Slávie ŽU Žilina na 
Veľkom diele a boli rozdelené do troch 
častí. Najprv štartovali žiaci a žiačky v 
behu „Stanislava Mikuláša“ na 1500 m, 
potom sa na štart postavili veteráni a ženy 
a nakoniec muži - hlavná kategória. Orga-
nizátori zo Slávie ŽU Žilina, Atletického 
klubu Žilina a Olympijského klubu Žilina 
pripravili pre bežcov dobré podmienky na 
pretekanie a víťazi jednotlivých kategórií 
dostali pekné ceny a diplomy s vlastno-
ručným podpisom Dany Zátopkovej. 
Uvádzame výsledky:
Muži A (do 40 rokov): 1. Robert Rolko 
(AŠKP Žilina) 31:59, 2. Peter Tichý (MŠK 
K. N. Mesto) 32:43, 3. Robert Janíček 
(BK Lysá) 34:03, 4. Luboš Cesnek (AŠKP 
Žilina) 34:17, 5. Viliam Holák (Slávia VK 
Bratislava) 35:54.
Muži B (nad 40 rokov): 1. Peter Gajdoš 
(MŠK K. N. Mesto) 33:41, 2. Miroslav 

Kadlec (Belá) 35:19, 3. Robert Berky (AMK 
N. Zámky) 35:43.
Muži C (nad 50 rokov): 1. Stanislav Sviták 
(AK Žilina) 38:48, 2. Jozef Čuntala (MŠK K. 
N. Mesto) 38:59, 3. Miroslav Stroka (AK 
Žilina) 40:58.
Ženy: 1. Zuzana Ďuranová (AŠKP Žilina) 
45:03, 2. Bibiana Poliačková (Kraso 
Žilina) 48:11, 3. Jana Žideková (MK Rajec) 
48:32.
Žiaci (1500 m): 1. Branislav Prieložný 
(Slávia ŽU Žilina) 5:03, 2. Robert Janíček 
(BK Lysá) 5:15, 3. Peter Tichý (MŠK K. N. 
Mesto) 5:35.
Žiačky (1500 m): 1. Adriana Janíčková 
(BK Lysá) 5:43, 2. Marika Barnicová (BK 
Lysá) 6:15, 3. Veronika Dobrovoľná (Kraso 
Žilina) 6:22.
Najmladším účastníkom bol 4-ročný Juraj 
Michalička, ktorý 1500 m zabehol za 
7:51. Najstarším účastníkom bol Tibor 
Vaňo z Topoľčian, ktorý má 79 rokov a 
zabehol 10 km za 1:04:30. -sv-

Zátopkova desiatkaZátopkova desiatka

Naturálni kulturisti budú súťažiť v 
piatich kategóriách – dorast, juniori, 
muži do 177 cm, muži nad 177 cm a 
Masters (muži nad 37 rokov). Semifi -
nále je naplánované na 10.00 h, fi nále 
o 17.00 h.

„Súťaž je príležitosťou pre tých, 
ktorí sa venujú posilňovaniu, kul-
turistike, ale pri zvyšovaní svojej 
výkonnosti používajú len čisté 
– naturálne prostriedky a nezne-
užívajú dopingové látky, ktoré svaly 
síce dokážu nafúknuť, ale majú 
veľa zdraviu škodlivých účinkov,“ 
povedal šéf Slovenskej spoločnosti 

pre naturálnu kulturistiku a fi tnes Peter 
Vons.

O súťaže „naturálov“ je na Sloven-
sku, ale i v zahraničí stále stúpajúci 
záujem, a tak i na tomto ročníku orga-
nizátori očakávajú nové tváre, ale i zvý-
šenú kvalitu. Martinská športová hala a 
diváci, ktorí toto podujatie s obľubou 
navštevujú, určite vytvoria vynikajúcu 
atmosféru, ku ktorej prispejú nielen 
súťažiaci, ale aj hostia. Bližšie informá-
cie vám organizátori ochotne poskytnú 
vo fi tnes centre VONS GYM na t. č. 
043/413 6147.

-rk- 

Blíži sa Aminostar cup 2004

Proti dopingu a drogám
Pod týmto heslom a v tomto duchu organizuje martinské fi tnescentrum 
VONS GYM z poverenia Slovenskej spoločnosti pre naturálnu kulturistiku a 
fi tnes v poradí už 17. ročník medzinárodnej súťaže v naturálnej kulturistike 
Aminostar cup 2004, ktorá sa uskutoční v sobotu 9. októbra 2004 v mar-
tinskej Športovej hale na Podháji. 
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Lokomotíva Žilina
Cez víkend pokračovali majstrovské zápasy 
novej basketbalovej sezóny v oblastnom 
majstrovstve (krajov BB, TN a ŽA) v kategórii 
kadetiek a začali aj boje o majstrovské body 
v juniorskej lige.  Obe družstvá Lokomotívy 
Žilina hrali vonku, kadetky v Prievidzi a juni-
orky v Ružomberku. Môžeme konštatovať, 
že Žilinčanky súperky prekvapili a v oboch 
zápasoch zvíťazili. 
Kadetky (majstrovstvá oblasti):
Palimpex Prievidza – Lokomotíva Žilina 
61:89 (6:28, 18:22, 17:19, 20:20), 
body Žiliny: Chabadová 33 (TH 2/1) 
Jakubcová 32 (3/2), Valicová 14, Šimoní-
ková 8, M. Paprčiaková 2.
2. liga junioriek:
MBK Ružomberok – Lokomotíva Žilina 
49:58 (8:13, 13:12, 15:17, 13:16), 
body Žiliny: Maršalová 17 (6/3), Ponecha-
lová 15 (7/1), Benčová 8 (5/1), Deáková 
6 (2/2), Chabadová 6 (2/0), Mikolášová 4 
(2/2), Frištíková 2.

-mat-

Staršie žiačky - majstrovstvá oblasti 
krajov Žilina, Banská Bystrica, Trenčín 
- 1. dvojkolo:
AGM Banská Bystrica - LPS Teplička 
nad Váhom 41:32 (22:17) a 43:26 
(26:14). Body Tepličky n. V.: Cesneková 
12, Jandová 7, Oravcová 4, Šeligová, 
Gapová, Sulovcová a Mintálová po 2, 
Nemčeková 1 v prvom zápase a Šeligová 
10, Gapová 6, Jandová a Martinčeková po 
4, Sulovcová 2 v odvete.
Kadeti - majstrovstvá oblasti krajov 
Žilina, Banská Bystrica, Trenčín - 3. a 
4. kolo:
ŠBK Handlová „A“ - MBK ZŠ Limbová 
Žilina „A“ 55:91 (29:42). Body MBK: 
Hoferica 39, Vavrík 16, Dlábik a Ďurana po 
10, Uhrina 6, Lazar a Prokop po 4, Badík 
2. ŠBK Handlová „B“ - MBK ZŠ Limbová 
Žilina „B“ 52:105 (17:43). Body MBK: 
Matiaška 28, Baník 24, Holiš 17, Kemka 
15, Pekár 11, Beňadik 6, Hájek a Kame-
nický po 2. ŠBK Handlová „B“ - MBK 
ZŠ Limbová Žilina „A“ 27:116 (17:57). 
Body MBK: Lauko 40, Badík 18, Uhrina 
16, Kovaľ 10, Dlábik 9, Dobroň 7, Vavrík 
6, Prokop 4, Lazar 4 a Ďurana 2. ŠBK Han-
dlová „A“ - MBK ZŠ Limbová Žilina „B“ 
108:82 (49:41). Body MBK: Baník 31, 
Holiš 18, Matiaška 13, Kemka 10, Pekár 5, 
Hájek 4 a Hanuliak 1.
Kadeti - majstrovstvá oblasti krajov 
Žilina, Banská Bystrica, Trenčín - 3. a 
4. kolo:
BK Fatran Žilina - MŠK Žiar nad Hronom 
54:69 (29:35). Body Fatrana: Káčer 
16, Chodelka 15, Mravec 12 a Mičian 
11. BK Fatran Žilina - E.S.O. Lučenec 
66:65 (31:30). Body Fatrana: Mravec 24, 
Mičian 20, Káčer 15, Faith a Moravčík po 
3, Chodelka 1. Fatran zachránil „stratený“ 
zápas šťastnou trojkou Mravca súčasne so 
záverečným klaksónom!
Juniori
IMC Slovakia Považská Bystrica - MBK 
Glitel Žilina „B“ 30:118 (13:58). Body 
MBK: Papík 22, Podhorský 19, Hrivík 
17, Nižný a Kačmarík po 16, T. Závodný 
8, Schmida a Sočuvka po 7, Tomek 4 a 
Mráz 2.
Juniori - majstrovstvá oblasti krajov 
Žilina, Banská Bystrica, Trenčín - 2. 
kolo: 
MBK Tavros Športové gymnázium Žilina 
„A“ - MŠK Žiar nad Hronom 157:69 
(90:39). Body MBK: Tabačár 37, Filo 31, 
Tilandy 28, Antoš 25, Závodný 16, Chrenák 
14, Lopata a Sojka po 2.

-ja-

Veľká cena Ostravy
Na Veľkej cene Ostravy v džude žiactva 
získali pretekári Žiliny päť medailových 
umiestnení. V kategórii mladšieho žiactva 
si prvenstvo vybojovala Klaudia Vatrtová 
(Slávia ŽU), druhé miesto František Zicho 
(Mladosť), siedme Matej Vrabec a ôsme 
Filip Michalík. V kategórii staršieho žiactva 
získali druhé miesto Petra Timková (všetci 
Slávia ŽU) a Katka Kubincová (Mladosť), 
tretie Viera Bošková (Slávia ŽU) a štvrté 
Martina Šupolová (Mladosť).

Žilina naďalej prvá
V 3. kole SNL v džude dorastencov a ju- 
nioriek, ktoré sa konalo v Pezinku, zvíťazil 
domáci 1. JC Sokol Pezinok so ziskom 58 
bodov pred Mladosťou Žilina (41) a Zem-
plínom Michalovce (38). Pred posledným 
kolom, ktoré sa bude konať v Žiline, je na 
prvom mieste Mladosť Žilina (131 bodov), 
pred Sokolom Pezinok (130) a  Zemplínom 
Michalovce (110). Za Žilinu bodovali - za 
1. miesto: Vladislav Staňo (55 kg), Jakub 

Hreus (90), za 2. miesto: Miroslav Trnovec 
(55) a Filip Šoška (60), za 3. miesto: Peter 
Trsťan (81), za 5. miesto: Lukáš Holánik 
(66), za 7. miesto: Marek Mrázik (73), 
Jozef Milo (81) a za 9. miesto: Ján Höfer 
(73).

V súťaži junioriek vedie po 3. kole Vranov 
nad Topľou (169 bodov) pred JC ZŤS 
Martin (109) a Arkádiou Galanta (99). Pre 
družstvo Martina bodovali pretekárky Žiliny, 
a to z Mladosti Iva Vojteková (63 kg) za 3. 
miesto a zo Slávie ŽU Danka Vorlová (52) 
za 5. miesto.

Džudo a šach na námestí
TJ Mladosť Žilina v spolupráci s CVČ Spek-
trum Hurbanova a Olympijským klubom 
Žilina uskutočnili na Mariánskom námestí 
športové popoludnie, na ktorom sa pred-
stavili viacerí reprezentanti Slovenska a u 
šachistov dokonca aj účastníci tohtoroč-
ných ME. Oba oddiely patria v mládežníckej 
kategórii k najlepším na Slovensku. Šachisti 
úspešne bojujú vo všetkých šachových 
ligách na Slovensku okrem extraligy. 
Džudisti sú pred posledným kolom v SNL 
dorastu na 1. mieste. Veríme, že divákov 
zaujali a budú im držať palce, aby dobre 
reprezentovali Žilinu. -PK-

Cez víkend sa v Kláštore pod Znievom usku-
točnilo fi nále Slovenského pohára v horskej 
cyklistike, na ktorom preukázali svoje kva-
lity žilinskí cyklisti. Prvé miesta si odniesli 
Tomáš Žucha v kategórii mini, Michael 
Kolár u mladších žiakov a Peter Sagan u 
starších žiakov. Tretie miesto obsadil Juraj 
Sagan u kadetov. Pekný výkon podal aj 
Matej Vyšňa, ktorý si prvýkrát vyskúšal 
preteky MTB. Jazdil na 5. pozícii, avšak v 
poslednom okruhu spadol a skončil na 10. 
mieste. Celkovo Slovenský pohár vyhral 
Tomáš Žucha v kategórii mini, Peter Sagan 
v kategórii starší žiaci a 3. priečku obsadil 
Mišo Kolár u mladších žiakov. 
Výsledky fi nále pretekárov CyS Žilina:
Do 8 rokov: 3. B. Dubeň, mini: 1. T. 
Žucha, 7. M. Dubeň, 9. J. Ovčík, ml. žiaci: 
1. M. Kolár, 7. J. Škorvánek, 8. J. Bučo, 
ml. žiačky: 5. A. Personová, st. žiaci: 1. P. 
Sagan, 13. M. Slotta, 14. J. Žucha, kadeti: 
3. J. Sagan,  8. L. Plátek, 10. M. Vyšňa, 
19. J. Michel, kadetky: 5. K. Pialová, juni-
ori: 10. M. Masný. CyS Žilina 

STARŠÍ DORAST
I. liga 
9. kolo: Slovan Bratislava - MŠK Žilina 
2:3 (1:1). Góly MŠK: 44. Novisedlák, 48. 
Vozár, 59. Vozár. Žilina: Mičech – Masár, 
Ďurica, Novisedlák, Dzurňák – Vozár (90. 
Hruška), Bajza, Barčiak, Belaník (46. 
Šebík) – Mravec (46. Šebík), Bahna (66. 
Hajčík).
V. liga 
8. kolo: Slovan Podvysoká - MŠK Žilina 
„C“ 2:0 (0:0).

MLADŠÍ DORAST
I. liga 
9. kolo: Slovan Bratislava - MŠK Žilina 
2:0 (2:0). 
Žilina: Trnovský – Beňadik, Pleško, Litva 
(41. Karásek), Lončík – Trnovec, Mičica, 
Fekete, Marušin (41. Chupáč) – Brčák (71. 
Čička), Bárdy (54. Škrobák).

STARŠÍ ŽIACI
I. liga 
7. kolo: MŠK Žilina – MFK Slovmag 
Revúca 1:0 (0:0). Gól: Budišský.
II. liga 
8. kolo: MŠK Kysucké Nové Mesto 
– MŠK Žilina „B“ 1:10 (0:3). Góly: Poništ 
– Dolinajec 3, Krištofík a Puček po 2, 
Benko, Janči, Podmalík.
III. liga 
8. kolo: MŠK Žilina „C“ – Slávia Staškov 
2:1 (2:1). Góly: Dorčík, Tomáš – Belko.

MLADŠÍ ŽIACI
I. liga 
7. kolo: MŠK Žilina – MFK Slovmag 
Revúca 4:0 (1:0). Góly: 22. Smatana, 36. 
Drobúl, 57. Drobúl, 60. Jarabica
Žilina: Hunčík (50. Bôtoš) – Grznár (43. 
Baranovič), Kirner, Jarabica, Hančin 
– Frečka, Jánošík (35. Híkaník), Drobúl, 
Visczor – Hýll (31. Polóni), Smatana (50. 
Lalinský).
II. liga
8. kolo: MŠK Kysucké Nové Mesto 
– MŠK Žilina „B“ 0:2 (0:1). Góly: Král, 
Rolček.
III. liga 
8. kolo: MŠK Žilina „C“ – Slávia Staškov 
3:0 (0:0). Góly: Mráz, Masný, Leško.
I. trieda
8. kolo: Jednota Bánová - MŠK Žilina 
„D“ 3:1 (0:1). Góly: Michulek 2, Zatkalík 
- Šamaj.

Mládežnícky tabuľky
 ObFZ Žilina

DORAST
I. trieda:

  1. Teplička  7 5 0 2 28:15 15
  2. Podhorie  6 4 1 1 29:10 13
  3. Hôrky  6 4 1 1 16:9   13
  4. Višňové  7 4 1 2 20:14 13
  5. Terchová  6 4 0 2 29:10 12
  6. Mojš  7 4 0 3 12:15 12
  7. Veľké Rovné  7 3 1 3 16:16 10
  8. Hrabové  6 3 0 3 20:16   9
  9. Dlhé Pole  6 2 1 3 16:13   7
10. Trnové  7 2 0 5 20:22   6
11. Kotešová  6 2 0 4 14:20   6
12. R. Teplice-Konská  6 1 1 4   8:20   4
13. Kunerad  7 1 0 6   7:55   3

II. trieda: 
  1. Dolná Tižina  4 4 0 0 19:3   12
  2. Petrovice  5 4 0 1 20:9   12
  3. Gbeľany  4 3 0 1 11:8     9
  4. Rašov  3 2 0 1   7:6     6
  5. Horný Hričov  4 2 0 2   8:7     6
  6. Zástranie  5 1 2 2   8:13   5
  7. Zádubnie  5 1 1 3   4:11   4
  8. Nededza  4 1 0 3   8:14   3
  9. Krasňany  4 1 0 3   8:16   3
10. Pov. Chlmec  4 0 1 3   5:11   1

ŽIACI
I. trieda SŽ, skupina A:

  1. Višňové  6 6 0 0 45:5   18
  2. Bytčica  6 5 1 0 17:7   16
  3. Stráňavy  7 4 1 2 21:15 13
  4. Rosina  7 4 0 3 28:12 12
  5. Bánová  7 3 2 2 14:10 11
  6. MŠK Žilina D  6 3 1 2 20:13 10
  7. Kam. Poruba  7 3 1 3 12:14 10
  8. Zbyňov  7 1 0 6   6:36   3
  9. R. Teplice-Konská  7 1 0 6   6:38   3
10. Liet. Lúčka  6 0 0 6   1:20   0

I. trieda MŽ, skupina A:
  1. MŠK Žilina D  6 6 0 0 52:1   18
  2. Kam. Poruba  7 6 0 1 44:9   18
  3. Stráňavy  7 5 0 2 47:12 15
  4. Rosina  7 5 0 2 23:13 15
  5. Bánová  7 4 0 3 17:12 12
  6. Višňové  6 2 1 3 26:21   7
  7. R. Teplice  7 2 1 4 12:19   7
  8. Liet. Lúčka  6 2 0 4 12:24   6
  9. Bytčica  6 0 0 6   1:45   0
10. Zbyňov  7 0 0 7   0:78   0

I. trieda SŽ, skupina B:
  1. Štiavnik  6 5 1 0 37:2   16
  2. Teplička  6 3 2 1 21:12 11
  3. Terchová  5 3 1 1 10:5   10
  4. Dlhé Pole  7 2 2 3 16:24   8
  5. Belá B  5 2 1 2 17:15   7
  6. Predmier 6 1 1 4 10:22   4
  7. Krasňany  6 1 1 4   6:27   4
  8. Varín  5 0 3 2   8:18   3

I. trieda MŽ, skupina B:
  1. Teplička  6 4 1 1 26:9   13
  2. Krasňany  6 4 1 1 14:5   13
  3. Varín  5 4 0 1 13:6   12
  4. Predmier  6 4 0 2 14:8   12
  5. Štiavnik  6 2 2 2 12:9     8
  6. Terchová  5 2 0 3 10:10   6
  7. Belá B  5 1 0 4   5:11   3
  8. Dlhé Pole  7 0 0 7   1:37   0

Žiaci II. tr., sk. A:
  1. Dolný Hričov  5 5 0 0 29:3   15
  2. Ďurčiná  5 5 0 0 18:7   15
  3. Babkov  5 3 0 2 22:9     9
  4. Hôrky  5 3 0 2 20:9     9
  5. Liet. Svinná  5 3 0 2 17:8     9
  6. Turie  5 2 0 3 20:17   6
  7. Lietava  5 2 0 3 14:22   6
  8. Jasenové  5 1 0 4 10:21   3
  9. Stránske  5 1 0 4   8:34   3
10. Fačkov  5 0 0 5   1:29   0

Žiaci II. tr., sk. B:
  1. Trnové  5 5 0 0 20:7   15
  2. Gbeľany  5 3 1 1 21:7   10
  3. Zádubnie  5 3 0 2 18:8     9
  4. Dolná Tižina  5 3 0 2 15:11   9
  5. Brezany  5 2 1 2 13:9     7
  6. Kotrč. Lúčka  5 2 1 2   9:7     7
  7. Nededza  5 2 0 3 17:18   6
  8. Mojš  5 1 1 3 11:19   4
  9. Nezb. Lúčka  5 1 1 3   9:20   4
10. Brodno  5 0 1 4   6:33   1

Žiaci II. trieda, sk. C:
  1. Petrovice  5 4 1 0 33:5   13
  2. Súľov  5 3 1 1 11:5   10
  3. Rašov  5 3 1 1 10:7   10
  4. Kotešová  5 3 0 2 10:6     9
  5. Jablonové  5 1 3 1   4:4     6
  6. Hrabové  5 1 3 1   4:7     6
  7. Hrič. Podhradie  5 1 1 3   8:17   4
  8. Bitarová  5 1 1 3   7:19   4
  9. Hlboké  5 0 3 2   8:15   3
10. Divinka  5 1 0 4   5:15   3

I. liga žiačok
M. Dvorníky - ŠKF VIX Žilina 1:3 (0:2). 
Góly: Malíková, Kekelyová, Valášková.
Ostatné výsledky 6. kola: Čadca - Prie-
chod 1:1, Šaľa - PVFA Bratislava 0:7, N. 
Zámky - Humenné 4:0, R. Sobota - Žiar 
0:3. Zápas Prešov - Trnava 3:0 kont. 
  1. PVFA Bratislava  6 6 0 0 32:1   18
  2. Žiar  6 6 0 0 32:2   18
  3. N. Zámky  6 5 0 1 26:3   15
  4. ŠKF VIX Žilina  6 5 0 1 21:6   15
  5. Humenné  5 4 0 1 26:8   12
  6. DFK Prešov  6 4 0 2 14:4   12
  7. R. Sobota  6 2 0 4   4:11   6
  8. Priechod  6 1 1 4   3:28   4
  9. Šaľa 6 1 0 5   6:22   3
10. Čadbus Čadca  6 0 1 5   2:22   1
11. Trnava  6 0 0 6   5:23   0
12. Malé Dvorníky  5 0 0 5   1:32   0

-th-

Juniori
Žilina – Zvolen 1:6 (0:3, 0:1, 1:2)
Gól MsHK: Kosa.
Nitra – Žilina 9:3 (3:1, 2:0, 4:2)
Góly MsHK: Majerčík, Kosa, Červený.
Ďalší program: Žilina – Dubnica (streda, 
29. 9. o 17.00 h), Topoľčany – Žilina 
(sobota, 2. 10. o 17.00 h).

Dorast
Žilina – Prešov 3:6 (1:1, 2:1, 0:4)
Góly MsHK: Jaseňák 2, Kuna.
Žilina – Michalovce 7:1 (2:0, 4:1, 1:0)
Góly MsHK: Glovniak 2, Krčula, Maťus, 
Jaseňák, Chochul, Čavrk.
Ďalší program: Topoľčany – Žilina 
(sobota, 2. 10. o 14.00 h), N. Zámky 
– Žilina (nedeľa, 3. 10. o 11.30 h).

9. ŠHT
L. Mikuláš – Žilina 2:2 (1:0, 1:1, 0:1)
Góly MsHK: Kubiš, Majtán.

8. ŠHT
L. Mikuláš – Žilina 8:4 (4:1, 1:0, 3:3)
Góly MsHK: Marek Leško 2, Linet 2.

7. ŠHT
Žilina – L. Mikuláš  9:2 (1:1, 2:1, 6:0)
Góly MsHK: Ševčík 2, Cingel 2, Rendek, 
Hrivík, Akantis, Ďurina, Marjenka.

6. ŠHT
Žilina – P. Bystrica 13:5 (3:2, 5:0, 5:3)
Góly MsHK: Benko 3, Piják 2, Kuchár 2, 
Köhler, Januš, Ďurana, Marčiš, Struhár-
ňanský.
Žilina – L. Mikuláš 3:3 (0:1, 2:1, 1:1)
Góly MsHK: Králik, Marčiš, Benko. 

4. ŠHT
Žilina - Liptovský Mikuláš 14:17
Góly MsHK: Holák 2, Majerčík 2, Kubala 
2, Durmis, Cehlárik, Březina, Rovner, Mičo, 
Rehák, Kubík, Gálik.  -mš-

Chcete športovať?Chcete športovať?
Basketbal

Mládežnícky basketbalový klub v Žiline 
otvára nové prípravky pre chlapcov naro-
dených v r. 1994 a 1995. Do decembra 
bývajú bezplatné tréningy v Športovej 
hale na Bôriku každý utorok a štvrtok - o 
15.00 h pre ročník nar. 1995, o 16.30 
h pre ročník nar. 1994. Bližšie informá-
cie na t. č. 0904/367 117.

Džudo
Oddiel džudo TJ Mladosť Žilina pozýva 
chlapcov a dievčatá od 5 rokov na 
tréningy džuda a základnej gymnastiky, 
ktoré sa konajú v telocvični SOU-che-
mického na Rosinskej ceste vždy v 
pondelok,  stredu a štvrtok od 17. do 
18.30 h.  

Karate 
* Oddiel karate TJ Sokol Žilina oznamuje 
záujemcom o športové karate, že usku-
toční nábor nových cvičencov. Chlapci 
a dievčatá od 7 do 17 rokov sa môžu 
prihlásiť v telocvični TJ Sokol (v budove 
kina Úsvit, vchod z dvora) v pondelok 4. 
10., stredu 6. 10. a piatok 8. 10. 2004 
od 18.00 do 20.00 h.   
* Klub karate Žilina oznamuje všetkým 
záujemcom, že v piatok 1. októbra 
2004 o 15.30 h uskutoční v ZŠ Hliny 7 
nábor nových členov, ktorý bude pokra-
čovať každý piatok až do konca októbra. 
Bližšie informácie na t. č: 0905/381 
920, www.karatezilina.com alebo kkzi-
lina@nextra.sk.  

Tenis
Tenisový klub Slávia Žilina otvára kurzy 
tenisovej prípravky pre deti od 5 rokov. 
Bližšie informácie na t. č. 0907 429 
093 alebo 0905 216 375.

-rk- 

Moravský pohár 
Na predposlednom kole tohto seriálu v 
Mošnove sa zúčastnila štvorica Žilinčanov 
v zložení Martin Schmidt, Jaromír Maslan-
čík, Elo Schronk a najmladší člen klubu, iba 
štvorročný, Samuel Hruška.

Pre Ela Schronka a Samka Hrušku to boli 
prvé preteky v tejto sezóne, takže výsledok 
nie je rozhodujúci, chlapci však nazbierali 
množstvo skúseností, ktoré v blízkej dobe 
určite pretavia do medailových umiestnení. 
Jaromír Maslančík mal po vynikajúcom 
tréningu (obsadil 2. miesto) smolu, keď 
ho v pretekoch zradila technika a musel 
predčasne odstúpiť. Všetkých príjemne 
prekvapil Martin Schmidt. Vo všetkých troch 
rozjazdách obsadil 2. miesto, ktoré mu 
nakoniec patrilo aj v celkovom hodnotení.

Všetci štyria jazdci absolvovali aj záve-
rečný diel Moravského pohára, ktorý sa 
uskutočnil vo Vysokom Mýte. Najväčšou 
hviezdou  podujatia bol Martin Schmidt. 
Suverénnym spôsobom vyhral všetky tri 
rozjazdy a zaslúžene sa stal celkovým 
víťazom vo svojej kategórii (-ICA, ICA-J 
spolu). V tejto kategórii štartoval aj  Jaromír 
Maslančík. Ten v prvej rozjazde skončil pre 
poruchu až na 11. priečke, ale v nasledujú-
cich dvoch predsa len ukázal svoje kvality 
(bol tretí a druhý), čo mu vynieslo celkové 
3. miesto. Tretím jazdcom BHR v tejto kate-
górii bol Elo Schronk, ktorý v prvých dvoch 
rozjazdách skončil na 9. priečke a v tretej 
vypadol pre poruchu z 5. miesta. Najmlad-
ším účastníkom podujatia bol Samo Hruška. 
Vo svojej kategórii obsadil dvakrát 14. a raz 

Z kuchyne motokárového klubu BHR Žilina 
13. miesto, čo je vzhľadom na jeho vek 
obdivuhodný výkon. 

MM-SR v kartingu
Ďalší jazdci BHR sa v Dunajskej Strede 
zúčastnili Medzinárodných majstrovstiev 
Slovenska v kartingu, ktoré sa započítavajú 
aj do Európskej zóny. Žilinské farby ten-
tokrát zastupovala iba dvojica Michal Ballay 
a Matej Holička, keďže Marek Rakovan má 
zlomenú ruku. Matej Holička mal šancu 
vybojovať si celkové tretie miesto v  seriáli, 
no jeho snaha skončila nepríjemnou havá-
riou. Našťastie z nej vyviazol bez vážnejších 
zranení. V najvyššej kategórii štartoval naj-
starší pretekár klubu Michal Ballay, ktorému 
sa nepodarilo zopakovať medailové umiest-
nenie z posledných pretekov a skončil na 
5. mieste.

Vytrvalostná hodinovka
Ešte počas prázdnin sa v motokárovej hale 
DAYTONA Kart uskutočnila  vytrvalostná 
hodinovka, ktorú pripravil motokárový klub 
BHR Žilina a motokárová hala Daytona. Pre-
tekov sa mohli zúčastniť aj amatérski jazdci, 
ktorí si takto mohli zmerať svoju jazdeckú 
zručnosť s profesionálmi. Na prvých troch 
miestach sa umiestnili jazdci BHR klubu: 
1. Marek Rakovan – 109 kôl, 2. Jaromír 
Maslančík – 109 kôl, 3. Martin Schmidt 
– 109 kôl. Tradiční rivali Marek Rakovan 
a Jaromír Maslančík opäť zvádzali veľmi 
napínavý súboj. Ich rozdiel v cieli bol len 
0,029 sekundy. 

-rk-
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Už túto sobotu štartuje basketbalová extraliga

Žilinčania chcú bojovať o viac ako iba záchranu

Stranu pripravil Róbert Kašša, snímky autor a archív

  1. kolo     Žilina - Inter Bratislava
  2. kolo     TU Košice – Žilina
  3. kolo     Žilina - Komárno
  4. kolo     Nitra - Žilina
  5. kolo     Spišská Nová Ves - Žilina
  6. kolo     Svit - Žilina
  7. kolo     Žilina – Handlová
  8. kolo     Lučenec - Žilina
  9. kolo     Žilina - Levice
10. kolo     Inter Bratislava - Žilina
11. kolo     Žilina – TU Košice 
12. kolo     Komárno - Žilina 
13. kolo     Žilina – Nitra 
14. kolo                                      Žilina – Spišská Nová Ves 
15. kolo    Žilina – Svit 
16. kolo     Handlová – Žilina 
17. kolo     Žilina – Lučenec 
18. kolo     Levice – Žilina

Po skončení základnej časti 
vstúpi prvá šestka a dolná 
štvorka do nadstavbovej časti, 
ktorá potrvá od 5. 2. do 23. 
3. 2005. Play-off za účasti 
ôsmich tímov (prvých šesť + 
dvaja najlepší zo skupiny o 
záchranu) sa začne 2. apríla 
a najneskôr skončí 25. mája 
2005.
Domáce stretnutia odohrajú 
Žilinčania na palubovke 
v Športovej hale na Bôriku. 
Úradný začiatok zápasov je 
o 15.00 h. V prípade zmeny 
vás o tom budeme včas 
informovať na športových 
stranách našich novín. 

Program BK Váhostav-SK v základnej časti Extraligy 2004/2005: Rok založenia mužského basketba-
lového klubu v Žiline: 1941
Doterajšie názvy: Dynamo, Loko-
motíva, Slovena, Slávia VŠDS, BK 
Váhostav, VŠDS, BK Váhostav VŠDS 
Rabbits, BK Váhostav, od roku 2002 
BK Váhostav-SK.  

Výsledky v slovenskej extralige:
1992/93 (12 účastníkov):        2.
1993/94 (12 účastníkov):        4.
1994/95 (12 účastníkov):      10.
1995/96 (12 účastníkov):      10.
1996/97 (12 účastníkov):        9.
1997/98 (12 účastníkov):        5.
1998/99 (11 účastníkov):        4.
1999/2000 (12 účastníkov):    5.
2000/01 (12 účastníkov):        8.
2001/02 (10 účastníkov):        8.
2002/03 (10 účastníkov):        9.
2003/04 (10 účastníkov):        9.

Vek: 23 rokov
Výška: 184 cm
Váha: 80 kg

Ľuboš Lukáč

11
Vek: 24 rokov
Výška: 207 cm
Váha: 99 kg

Miroslav Futo

12
Vek: 22 rokov
Výška: 190 cm
Váha: 86 kg

Peter Orolín

13

Vek: 20 rokov
Výška: 199 cm
Váha: 88 kg

Davor Pribanovič

14
Vek: 19 rokov
Výška: 185 cm
Váha: 78 kg

Branislav Bros

15
Vek: 19 rokov
Výška: 200 cm
Váha: 95 kg

Vladimir Paraik

16

Vek: 21 rokov
Výška: 187 cm
Váha: 82 kg

Štefan Paľov

8
Vek: 35 rokov
Výška: 204 cm
Váha: 98 kg

Marián Faith

9
Vek: 17 rokov
Výška: 178 cm
Váha: 78 kg

Ján Závodný

10

Vek: 23 rokov 
Výška: 196 cm
Váha: 88 kg

Zvonimir Tucakovič

4
Vek: 20 rokov 
Výška: 196 cm
Váha: 87 kg

Sead Kurtovič

5
Vek: 29 rokov
Výška: 200 cm
Váha: 95 kg

Dejan Miš

7

Káder BK Váhostav-SK Žilina
pre sezónu 2004/2005:

Vizitka klubu

BK Váhostav-SK Žilina 
Predseda správnej rady: Ing. Martin Buňák
Generálny manažér: Peter Mühlberger
Tréner: Peter Mühlberger
Lekár: MUDr. Oto Vincze
Masér: Branislav Švárny

Domáca palubovka: Športová hala na Bôriku
Adresa klubu: BK Váhostav-SK Žilina, Hlinská 40, 010 01 Žilina 
(budova Generálneho riaditeľstva Váhostavu, 4. posch., č. d. 406)   
Kontakt: tel. 041/517 1632, e-mail: bkzilina@vahostav-sk.sk 

2. 10. 2004 (sobota)
9. 10. 2004 (sobota)

15. 10. 2004 (piatok)
23. 10. 2004 (sobota)
30. 10. 2004 (sobota)

6. 11. 2004 (sobota)
13. 11. 2004 (sobota)
20. 11. 2004 (sobota)
27. 11. 2004 (sobota)

4. 12. 2005 (sobota)
11. 12. 2005 (sobota)
19. 12. 2005 (nedeľa)

5.   1. 2005  (streda)
8.   1. 2005 (sobota)

15.   1. 2005 (sobota)
22.   1. 2005 (sobota)
26.   1. 2005  (streda)
29.   1. 2005 (sobota)

Ako hodnotíte letnú prípravu, vyšla 
podľa vašich predstáv?
- Som s ňou celkom spokojný. Už tradične 
sme sa pripravovali doma v Žiline, ale na 
rozdiel od iných rokov sa nám konečne 
podarilo vycestovať aj niekam von. Boli 
sme na turnajoch v Spišskej Novej Vsi a 
českom Zlíne. Keď už chýbajú peniaze na 
sústredenie, tak sa kolektív trochu utužil 
aspoň na týchto podujatiach. Celkovo 
sme počas leta odohrali desať prípravných 
stretnutí a dobrou bodkou bol domáci 
zápas proti vicemajstrovskému Svitu, s 
ktorým sme prehrali iba o dva body. Keby 
sme takýto výkon podávali stabilne počas 
celej súťaže, potom by sme určite nehrali o 
záchranu, ale v play-off.
Ostatné roky sa pôsobenie Žilinčanov 
v najvyššej súťaži takmer výhradne 
obmedzovalo iba na záchranárske 
práce. S akými ambíciami vstupujete 
do tohto extraligového ročníka? 
- Chceme hrať play-off, to znamená 
skončiť po základnej časti minimálne na 
ôsmom mieste. Každý nás už od začiatku 
odsudzuje do pozície mužstva, ktoré bude 
bojovať len o záchranu. Možno to je akosi 
zakódované aj v niektorých hráčoch, ktorí 
posledné roky hrali v tíme. Myslia si, že sa 

stačí zachrániť a hotovo. Ako však hovorím, 
mojím cieľom je play-off.
Rozhodujúce slovo v boji o play-off 
budú mať samotní hráči. Ako to vyzerá 
so súčasným kádrom?
- Oproti minulému roku došlo k dosť 
podstatným zmenám, pretože káder sa 
výrazne omladil. Baláž, Slezák a Kocur 
skončili a namiesto nich prišli viacerí mladí 
hráči. Či už je to náš odchovanec Závodný, 
ktorý je ešte junior, alebo talentovaný 

juniorský reprezentant Paraik z Prievidze. 
V tíme zostal Lukáč z Považskej Bystrice, 
ktorý u nás vlani hosťoval a k Chorvátovi 
Tucakovičovi pribudol jeho dvadsaťročný 
krajan Pribanovič. Najvýraznejšou zmenou 
oproti minulej sezóne je teda omladenie a 
to má svoje výhody aj nevýhody. Tréning 
je teraz intenzívnejší a agresívnejší, čo 
vidno aj v zápasoch, na druhej strane je 
tam ešte dosť, povedal by som mladíckej 
nerozvážnosti. Mne sa však s týmto tímom 
pracuje dobre. Dúfam, že pre postup do 
play-off odovzdajú hráči na palubovke 
naozaj všetko.      
Hovoríte o mladom kádri, takže je tu 
veľká perspektíva kvalitatívneho rastu 
do budúcnosti? 
- Perspektíva by bola, ale záleží na tom, či 
ich tu budeme schopní  udržať. Sú to mladí 
hráči, ktorí majú ambície neustále napre-
dovať. Ak im niekto ponúkne lepšie pod-
mienky ako my, potom určite nezostanú 
v Žiline. Vývojaschopný tento kolektív je, 
otázka stojí, či s ním budem môcť pracovať 
aspoň ešte ďalší rok.   
Alfou a omegou slovenského športu sú 
fi nancie. Váš klub v posledných rokoch 
patril medzi tie chudobnejšie, zmenilo 
sa na tom niečo?
- S fi nanciami to naďalej nie je dobré. Roz-
počet je oproti minulému roku opäť o niečo 
nižší, takže sa pohybujeme na hrane polo-
profesionalizmu. Na druhej strane treba 
poďakovať Váhostavu-SK, že vôbec nejaké 
peniaze dáva, pretože inak by v Žiline už 
mužský basketbal nefungoval vôbec. Tých 
peňazí nie je dostatok, ale netreba sa sťa-
žovať a treba robiť v takých podmienkach 
aké sú. Čas ukáže, čo bude ďalej. Naše 
poďakovanie teda patrí predovšetkým 
akciovej spoločnosti Váhostav-SK. Cez 
letnú prípravu nám pomohla aj spoločnosť 
Vital, vďaka ktorej sme sa mohli zúčastniť 
prípravného turnaja v Spišskej Novej 
Vsi. V tíme máme sedem mimožilinských 
hráčov, takže veľkým prínosom sú pre nás 
aj partneri, ktorí nám pomáhajú vyriešiť 
ich stravovanie. Konkrétne by sme chceli 
poďakovať majiteľom nasledovných pod-
nikov: Gazdovský hostinec, Reštaurácia 
Royal, Tosca, Čínska reštaurácia, Kúsok 
šťastia, reštaurácia na Východnej tribúne 
futbalového štadióna a Pohostinstvo Máj. 
Dúfam, že sme na nikoho nezabudli.      
Ďalšou problematickou oblasťou 
okrem fi nancií je váš tréningový i zápa-
sový stánok - Športová hala na Bôriku, 
kde športovcom nepraje veľká zima, a 
to nielen počas zimných mesiacov...  
- V hale je v podstate taká teplota ako 
vonku. Napríklad v januári sme tu počas 
tréningu namerali iba štyri stupne nad 
nulou. Ak k tomu prirátame, že netečie 
teplá voda, hráčom naozaj niet čo závi-
dieť. Niektoré typy, ktoré v sebe nemajú 
dostatok sebazaprenia, potom netrénujú 
v takej koncentrácii a pohode ako by mali 
a ani sa im veľmi nečudujem. Nehovorím 
už o zvýšenom riziku zranenia či ocho-
renia. Čo sa týka súperov, každý k tomu 
povie nejaké tie pripomienky, ale jediný 
kto sa vlani vážne sťažoval bol bratislavský 
Inter. Keď sme už pri tej hale, oveľa viac 
by nás potešilo, keby diváci na našich 
zápasoch v čo najhojnejšom počte zapĺ-
ňali jej hľadisko. 

S manažérom a trénerom BK Váhostav-SK  Petrom Mühlbergerom 

Omladený káder s ambíciami hrať play-off   
Na lavičke seniorského tímu začína svoju štvrtú sezónu. Okrem povinností kormidelníka mu tento rok pribudla aj funkcia 
generálneho manažéra klubu, ktorú zdedil po Jozefovi „Dodovi“ Michalkovi (ten v súčasnosti pôsobí ako riaditeľ MŠK 
Žilina, a. s.). Reč je o Petrovi Mühlbergerovi a práve jeho sme pred sezónou oslovili ako osobu najpovolanejšiu. Tu je 
výsledok... 

Medzi opory Žiliny by mal
 aj v tejto sezóne patriť skúsený 

Dejan Miš (vo výskoku).

Peter Mühlberger
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ČADCA - ŽILINA „B“ 
0:0

Čadca: Vancel - Pavlík, Gončár, Gábriš, 
Kolembus (61. Krištofík), Kavuliak, Jaroš, 
Šustek (63. Trizuliak), Gavlát, Šutý (79. 
Škorík), Šulgan. Tréner: Pavol Strapáč.
Žilina „B“: Trabalík - Klapčík, Hlubočan, 
Staš, Minarčík, Pecko, Trhančík, R. Janiš 
(88. Mores), Tabak (85. Vilčinský), Repáň, 
Šimček. Tréner: Ján Staškovan.

Vcelku spravodlivá remíza sa zrodila 
v dohrávanom zápase 7. kola, keď 250 
divákov videlo zaujímavý a rušný futbal. Na 
oboch stranách bolo niekoľko šancí, ale 

brankári podržali a mali aj kúsok potreb-
ného šťastia. Poslednú šancu zápasu spálil 
v domácom drese striedajúci Škorík. S 
deľbou bodov boli obaja súperi spokojní.
  1. Zvolen  9 6 1 2 17:5   19
  2. Turč. Teplice  7 6 0 1 16:4   18
  3. B. Bystrica „B“  9 5 3 1 16:5   18
  4. Ružomberok „B“  8 5 2 1 15:7   17
  5. Lučenec  9 4 4 1 16:6   16
  6. Žiar nad Hronom  9 4 3 2 16:13 15
  7. Dolný Kubín  9 4 2 3 21:15 14
  8. Bytča  9 3 3 3   8:10 12
  9. Žilina „B“  9 3 2 4   8:12 11
10. Rakytovce  7 3 1 3 12:11 10
11. K. Lieskovec  9 3 1 5 15:18 10
12. Podbrezová „B“  9 2 3 4 11:14   9
13. K. N. Mesto  9 2 2 5   6:14   8

14. L. Mikuláš  8 1 2 5   8:16   5
15. Čadca  9 1 2 6   4:22   5
16. Revúca  9 0 3 6   4:21   3
Program 9. kola
Sobota 2. 10. 2004 o 14.30 h: K. N. 
Mesto - Žiar (Kadlec - Horný, Krško - Mastiš), 
Zvolen - Ružomberok „B“ (Medveď - Petrák, 
Staník - Truban), Čadca - Bytča (Likavcová 
- Palušák, Baranček - Jasenák).
Nedeľa 3. 10. 2004 o 10.30 h: B. Bys-
trica „B“ - K. Lieskovec (I. Szabó - Repa, 
Králik - Kolibáč).
Nedeľa 3. 10. 2004 o 14.30 h: D. Kubín 
- L. Mikuláš (Fizel - Vorel, Podhradský 
- Orság), Podbrezová „B“ - Rakytovce (Petri-
nec - I. Krahulec, Koša - Perašín), Lučenec - 
T. Teplice (Kuchársky - Čiernik, Pocklan - J. 
Hrčka), Žilina „B“ - Revúca (Ihring - Poláček, 
Špila - Ševec).
Dohrávka 7. kola 
Streda 29. 9. 2004 o 15.00 h: Rakytovce 
- L. Mikuláš (Pocklan - Petrinec, Doboš 
- Holáčik).

III. futbalová liga – skupina STREDIII. futbalová liga – skupina STRED

RUDINSKÁ – T. ŠTIAVNIČKA 
2:1 (1:1)

Góly: Sedúch, Súkeník – Gregor. 
Pred 300 divákmi rozhodoval A. Sobola.
Rudinská: R. Malík, Kravec (70. Gaši- 
nec), P. Malík (65. Marčan), Jančiga, 
Kotrč, Záhradník (55. Závodník), Sedúch, 
Zuziak, Ryboň,  Šajnoha, Súkeník.                                                                         
Turčianska Štiavnička: Chalúpka, Stru-
hár, Romančík, Petrák (55. Kaličák), Tomka 
(Martiník), Vaňko, Kucian, Maslík, Macko, 
Osiepka, Gregor.

Hostia kopali hneď v úvode dva rohové 
kopy, ani z jedného však nezapršalo. 
Naopak, z prvého útoku mohol skórovať 
domáci Ryboň, ktorý ale mieril nepresne. 
Podobne tomu bolo aj v 15. min., keď 
Záhradník strelou po zemi minul hosťujúcu 
bránu. V 25. min. sa stav predsa len zmenil. 
Po rýchlej kombinačnej akcii sa ujali  vďaka 
Sedúchovi vedenia domáci. Počas ďalších 
minút mohla Rudinská svoj náskok zvýšiť, 
no Ryboň mal opäť nepresnú mušku a Šaj-

nohovu strelu brankár hostí kryl. V 35. min. 
kopali hostia roh, domáca obrana prispala 
a Gregor poslal odrazenú loptu pohotovo 
do siete Rudinskej. V závere polčasu ešte 
stačil Sedúchovu strelu Chalúpka vytlačiť 
mimo brány. Po obrátke domáci tlačili a 
hostia odpovedali len sporadicky. V 75. 
min. zahrávali hráči Rudinskej štandardnú 
situáciu, Súkeník trafi l spoza šestnástky 
presne a bolo 2:1. Hostia sa snažili skorigo-
vať nepriaznivý stav, ale do konca stretnutia 
už nemali výraznejšiu šancu. Domáci týmto 
víťazstvom súčasne oslávili aj 34. narode-
niny svojho brankára, Romana Malíka, kto-
rému aj týmto blahoželáme, aby mu neustále 
slúžilo zdravie a forma vydržala veľmi dlho.   
Ostatné výsledky 8. kola: 
DOLNÝ HRIČOV - LISKOVÁ 2:1 (0:1), 
góly: Širo 2 - Švárný, NIŽNÁ - TREBOS-
TOVO 6:0 (2:0), góly: Kovalíček 2, A. 
Brčák, Oleják, Šiška, J. Žák, VALČA - 
NÁMESTOVO 2:0 (1:0), góly: Móric, Žila, 
LIETAVSKÁ LÚČKA - KRÁSNO 1:0 (0:0), 
gól: Kudla (11 m), STRÁŇAVY - TVRDOŠÍN 
0:2 (0:0), góly: Novák, Petrech (11 m), 
MARTIN - BÁNOVÁ preložené.

  1. Valča  8 6 1 1 18:7   19
  2. Rudinská  8 5 2 1 20:9   17
  3. T. Štiavnička  8 5 1 2 24:10 16
  4. Bánová  7 5 0 2 21:11 15
  5. Tvrdošín  8 5 0 3   9:7   15
  6. Nižná  8 4 1 3 14:7   13
  7. Stráňavy 8 3 3 2   9:6   12
  8. Trebostovo  8 4 0 4 14:20 12
  9. L. Lúčka  8 3 2 3   7:9   11
10. Krásno  8 2 2 4   9:15   8
11. Námestovo  8 2 1 5 14:21   7
12. Lisková  8 2 0 6 11:23   6
13. D. Hričov 8 2 0 6   9:26   6
14. Martin  7 0 1 6   1:9     1
Program
Streda 29. 9. 2004 o 15.00 h: Martin 
- Bánová (Jodas za M. Gondu).
Program 9. kola
Dohrávka 8. kola: 
Streda 29. 9. 2004 o 15.00 h: Martin 
– Bánová (Chládek – Malček, Hodas – J. 
Hrčka). 
Nedeľa 3. 10. 2004 o 14.30 h: Tvrdošín - D. 
Hričov (M. Gonda - Kratochvíla, Žuffa - Vrteľ), 
Krásno - Stráňavy (Vrtich - Drapáč, Perašín 
- Smilňák), Námestovo - L. Lúčka (Hroncová 
- Wollinger, Löcsös - Roštár), T. Štiavnička 
- Valča (Reguly - Kubáni, Paňko - Turský), Tre-
bostovo - Rudinská (Kuzma - Harezník, Ďuriš 
- Kahan), Bánová - Nižná (Repiský - Debnár, 
Cerchlan - Kmoško), Lisková - Martin (Kubala 
- Čuboň, Mikula - Kysel).

ROSINA - TRNOVÉ 
2:0 (1:0)

Góly: Lukáš, Ondák.
Rosina: Holiš - Timkanič, Kais, Lysík, 
Turský, Jacko, Hodas, Varinčiak, Ondak, 
Ciba, Rác. Striedali: Kudla, Betuščin.
Trnové: Turčan - V. Vrabec, Šindelár, Piro-
šík, J. Filo, M. Vrabec, Holeša, Tavač, Mac-
kura, M. Filo, Machyna. Striedali: Tlachač, 
M. Kuba, Martinec.

Pred rekordnou návštevou začali 
domáci náporom a v 15. min. sa po pri-
hrávke Ráca ujali vedenia gólom Lukáša. 
V prvom polčase mali stálu prevahu, kým 
hráči Trnového hrali dosť nepresne. V 
druhom polčase zvýšili v 54. min. domáci 
gólom Ondáka na 2:0 a chvíľu na to skon-
čila strela jedného z domácich hráčov 
na brvne, keď brankár Trnového bol už 
prekonaný. Až 10 minút pred koncom mali 
hostia šancu, ale brvno domácej bránky 
zadržalo strelu a ďalšiu šancu zlikvidoval 
domáci brankár. Aj v nadstavenom čase 

mali hostia ešte jednu šancu, ale skóre sa 
už nezmenilo.
Ostatné výsledky 8. kola:
SKALITÉ - TEPLIČKA 2:5 (2:2), góly: 
Čanecký, Boška - Valášek 2, Adamus, 
Mintál, vlastný, BELÁ - STREČNO 1:5 
(1:1), góly: Štefánek - Rob. Sokolovský 
2, Žigmund, Mahut, Fraško, OŠČADNICA 
- PREDMIER 3:0 (0:0), góly: Kolembus, 
Brisuda, Macášek, MAKOV - RAKOVÁ 
4:0 (1:0), góly: Mihajlov, Mlakyta, Planeta, 
Barčák, ST. BYSTRICA - RAJEC 2:1 (0:
1), góly: Prišč 2 - Strhár, K. N. MESTO „B“ 
- VARÍN 2:1 (0:0), góly: Holáň 2 - Trnovec 
(11 m).
  1. Makov 8 6 0 2 19:10 18
  2. Varín  8 5 1 2 17:8   16
  3. St. Bystrica  8 5 1 2 19:11 16
  4. Oščadnica  8 5 1 2 12:5   16
  5. Teplička  8 5 0 3 17:11 15
  6. Skalité  8 3 1 4 22:15 10
  7. Rosina  8 2 4 2   8:6   10
  8. Predmier  8 3 1 4   8:14 10
  9. Strečno  8 3 0 5 15:20   9
10. Trnové  8 3 0 5 11:17   9
11. Belá  8 3 0 5 12:22   9

12. K. N. Mesto „B“  8 3 0 5   7:19   9
13. Raková  8 2 2 4   8:13   8
14. Rajec  8 2 1 5 10:14   7
Program 9. kola
Nedeľa 3. 10. 2004 o 14.30 h: Varín - 
Skalité (Čunderlík - Švec, Jacko - Tomčík), 
Rajec - K. N. Mesto „B“ (Kuteľ - Hnilica, 
Pagáč - Rúčka), Raková - St. Bystrica 
(Dobroň - Farský, Šalata - Baják), Predmier 
- Makov (Sitár - Škvarek, Rohoň - Muráň), 
Trnové - Oščadnica (Kuska - Jakubjak, 
Tutura - Borcovan), Strečno - Rosina (Chudý 
- Mihálka, Beňo - P. Ďurana), Teplička - Belá 
(Chovanec - Holub, Ondruš - Kovacz).

KOTEŠOVÁ - D. POLE 
1:1 (0:1)

Góly: Košík - Adamík.
Kotešová: Frolo - Lacek, Košík, Milan Žilin-
čár, B. Bujný, I. Bujný, Gašperec, Galovič, 
Urban, Martin Žilinčár, Kendy. Striedali: 
Mikulík, Ostrochovský, Hranica.
D. Pole: Bohdan - Šušlík, M. Feranec, 
R. Fulier, P. Fulier, K. Feranec, Šimulák, 
Adamík, Tornáry, Hlavoň, Dzúrik. Striedali: 
Janešík, Marenčík.

Susedské derby prinieslo futbal len prie-
mernej úrovne. Domáci nastúpili nepocho-
piteľne nervózne a na pokoji im nepridala 
ani veľká chyba obrancu, ktorý prihral už 
v 5. min. priamo na nohu kanonierovi Ada-
míkovi a ten nezaváhal. Paradoxom je, že 
do Dlhého Poľa prišiel práve z Kotešovej. 
Domáci po góle znervózneli ešte viac a 
nevedeli si prihrať ani na 5 metrov. Hostia 
nebezpečne hrozili brejkami dvojice Adamík 
- Dzúrik, mali viacero šancí, ale domáci 
brankár Frolo podržal. V závere sa domáci 
predsa len dočkali, keď v 87. min. Košík 
zo skrumáže vyrovnal. Ten istý hráč mohol 
vzápätí streliť aj víťazný gól, ale brankár hostí 
a futbalový pán Boh boli proti.
Ostatné výsledky 8. kola:

ZBYŇOV - N. LÚČKA 1:2 (0:1), góly: Urík 
- Cigánik 2. RAŠOV - VIŠŇOVÉ 2:0 (2:0), 
góly: Tretinár, S. Lacko. TURIE - HLBOKÉ 
2:1 (0:1), góly: Manga 2 - S. Konečný. 
BYTČICA - HRABOVÉ 2:1 (2:1), góly: 
M. Zuziak 2 - Joz. Gajdošík. R. TEPLICE 
- BÁNOVÁ B 5:2 (2:1), góly: Ukrop 2, 
Repkovský 2, Sopko - Pecko, Kosa. 
ZÁDUBNIE - ZÁVODIE 0:1 (0:1), gól: 
Bronček.
  1. Nezb. Lúčka 8 6 1 1 18:5   19
  2. R. Teplice  8 5 1 2 18:11 16
  3. Kotešová  8 4 2 2 20:14 14
  4. Závodie  8 4 2 2 11:14 14
  5. Rašov  8 4 1 3 23:11 13
  6. Turie  8 4 1 3 21:13 13
  7. Bytčica  8 4 1 3 19:15 13
  8. Dlhé Pole  8 4 1 3 13:14 13
  9. Bánová B  8 3 2 3 20:21 11
10. Zbyňov  8 3 1 4 16:20 10
11. Višňové  8 3 1 4 10:12 10
12. Zádubnie  8 2 1 5 14:27   7
13. Hlboké  8 1 1 6   8:23   4
14. Hrabové  8 0 3 5   6:17   3
Program 9. kola
Sobota 2. 10. 2004 o 14.30 h: N. Lúčka 
- Rašov, Bánová B - Zádubnie.
Nedeľa 3. 10. 2004 o 14.30 h: D. Pole 
- Zbyňov, Závodie - Kotešová, Hrabové 
- R. Teplice, Hlboké - Bytčica, Višňové 
- Turie.

I. trieda oblastného futbaluI. trieda oblastného futbalu

IV. futbalová liga - skupina SEVERIV. futbalová liga - skupina SEVER

V „reprezentačnej“ prestávke sa odohral v najvyššej stredoslovenskej súťaži jediný 
zápas, ktorým bola derby dohrávka 7. kola. Stretli sa v ňom Čadca s rezervou Žiliny 
a rozišli sa bez gólov. Najbližší víkend sa už bude hrať, keď je na pláne 9. kolo. Ešte 
v stredu je na programe dohrávka 7. kola, v ktorej Rakytovce budú hostiť Liptovský 
Mikuláš.

Do pozície lídra sa po výhre nad Námestovom opäť vrátila Valča. Druhá priečka 
patrí Rudinskej, ktorá v šlágri kola porazila Turčiansku Štiavničku a odsunula ju 
z prvého na tretie miesto. Dolný Hričov doma porazil Liskovú, no naďalej sa borí na 
dne tabuľky. Ďalší zástupcovia nášho regiónu môžu byť celkom spokojní. Bánová je 
štvrtá a to má ešte odložený zápas proti Martinu k dobru, Stráňavy sú siedme.  

V. futbalová liga - skupina AV. futbalová liga - skupina A

Dva päťgólové prídely domácim boli najväčšími prekvapeniami uplynulého kola. 
Oslabená Belá vyfasovala od Strečna a Teplička zasa vyučovala v Skalitom. Zdá sa, 
že jej hráči nachádzajú opäť svoju fazónu. Makov nadelil Rakovej štvorku a po prehre 
Varína na pôde rezervy Kysuce v Nesluši sa vyhupol nečakane do čela tabuľky. Nová-
čik Oščadnica zasa školil harcovníkov z Predmiera a po bezgólovom polčase títo 
odchádzali z Horelice s trojgólovým prídelom. Šlágrom kola bolo derby v Rosine a 
pred viac ako 500 divákmi v ňom vyhrali domáci 2:0. Rajec po prehre v Starej Bys-
trici padol už na posledné miesto.

Päť víťazstiev domácich a dve prehry sa zrodili tento víkend v najvyššej oblastnej 
súťaži. Líder z Nezbudskej Lúčky pokračuje vo víťaznom ťažení, keď bodoval ten-
tokrát v Zbyňove a to jeho brankár Hruška dostal prvý gól po siedmich kolách! 
Prekvapilo Závodie víťazstvom v Zádubní a nečakala sa remíza Kotešovej s Dlhým 
Poľom, hoci to aj bolo derby. Domáci zachraňovali remízu a mohli ešte aj vyhrať.

DIVINKA – H. HRIČOV 
4:2 (2:1)

Góly: Hložný 2 (1 z 11 m), Kubáň, Holeša 
– Krajíček, Mitúch.
Divinka: Kika – Lokaj, Korista, Mourtada, 
Buček, Lalík, A. Kubáň, D. Kubáň, Ovečka, 
Holeša, Hložný. Striedal: Matejčík.
H. Hričov: Slosarčík – Šumichrast, L. 
Koštek, Eichler, Barták, Káčer, Krško, 
Marčiš, Novisedlák, M. Koštek, Krajíček. 
Striedali: Králik, Mitúch, M. Vydra. 

Zaujímavý zápas videli diváci v Divinke, 
kde nováčik súťaže privítal na svojom ihrisku 
tím Horného Hričova. Domáci hráči začali 
náporom a ujali sa vedenia. V tejto fáze stret-
nutia boli lepším tímom a onedlho pridali aj 
druhý gól. Súper sa však prebudil, vyrovnal 
hru a ešte do polčasu sa mu podarilo znížiť 
na 2:1. Druhý polčas začali opäť aktívnejšie 
domáci futbalisti, získali územnú prevahu a 
dvoma gólmi dokázali zvýšiť vedenie až na 
4:1. Hosťujúci Hričov v závere ešte skorigo-
val na konečných 4:2.
Ostatné výsledky 8. kola:
K. PORUBA – HRIČ. PODHRADIE 9:1 
(5:0), góly: Kavecký 4, Štrba 2, Stupňan, 
Kmetík (11 m), Kiška - Lasička. ŠTIAV-

NIK – FAČKOV 5:1 (3:1), góly: Pobjak 
2, Gajdoš, Mišutka, Sedala - J. Mikula. 
SÚĽOV – KRASŇANY 3:1 (1:1), góly: 
Tvrdý 2, Bušovský – Košťál. TERCHOVÁ 
– LIETAVA 1:1 (0:1), góly: Zajac 
– P. Gašpierik. STRÁNSKE – PODHORIE 
1:2 (0:0), góly: L. Gabčík – Danech 2. P. 
CHLMEC – K. LÚČKA 0:0.
  1. Štiavnik  8 7 0 1 22:12 21
  2. Divinka  8 6 0 2 26:12 18
  3. Lietava  8 5 2 1 18:5   17
  4. K. Lúčka  8 5 2 1 17:5   17
  5. K. Poruba  8 4 3 1 24:10 15
  6. Podhorie 8 4 1 3 16:17 13
  7. Stránske  8 3 1 4 13:14 10
  8. H. Hričov  8 3 0 5 18:15   9
  9. Súľov  8 3 0 5 10:18   9
10. P. Chlmec  8 2 2 4 11:16   8
11. Terchová  8 2 2 4   8:13   8
12. Hr. Podhradie  8 2 1 5 13:27   7
13. Fačkov 8 2 0 6   7:23   6
14. Krasňany 8 1 0 7   8:24   3 
Program 9. kola
Sobota 2. 10. 2004 o 14.30 h: Lietava 
– Stránske
Nedeľa 3. 10. 2004 o 14.30 h: Kotrč. 
Lúčka – Divinka, Podhorie – P. Chlmec, 
Krasňany – Terchová, Fačkov – Súľov, 
Hrič. Podhradie – Štiavnik, H. Hričov – K. 
Poruba. 

II. trieda oblastného futbaluII. trieda oblastného futbalu

Poriadnu nádielku vyfasovali futbalisti Hričovského Podhradia, ktorí na pôde Kamen-
nej Poruby inkasovali deväť gólov. Domáci si schuti zastrieľali, pričom najaktívnejší 
bol autor štyroch gólov Kavecký. Vedúci Štiavnik neponechal nič na náhodu a pred-
posledný Fačkov porazil suverénne 5:1. V súboji zo stredu tabuľky si body zo súpe-
rovho ihriska odviezli hráči Podhoria po víťazstve v Stránskom. Nováčik z Divinky sa 
domácou výhrou nad Horným Hričovom vyhupol na pekné druhé miesto.

V derby dohrávke bezgólová remíza

R. Malík si k „narodkám“ vychytal tri body

Rekordná návšteva v Rosine

Nezbud naďalej valcuje

K. Poruba deklasovala Podhradie 

Malé Dvorníky - ŠKF VIX Žilina 5:0 (2:0). 
Zostava ŠKF VIX: Hrivíková - Svetlošáková 
(Kypúsová), Krajčiová, Doricová (Adam-
ková), Králiková - Hrošová, Sýkorová, Gre-
čová (Svrčková) - Kasáková, Jurdíková.

Žilinské futbalistky na juhu Slovenska 
vybuchli a s päťgólovým prídelom sa 
vracalo veru ťažko domov. Už v prvom 
polčase prehrávali po dvoch rýchlych 
góloch Geržovej 2:0. Nádejné náznaky na 
skorigovanie nepriaznivého stavu zažeh-
nala domáca obrana občas aj za pomoci 
„čiernych mužov“, ktorí mali podstatne 
prísnejší meter na naše dievčatá. Domácim 
sa naopak všetko darilo a pridali v druhom 
polčase ďalšie tri góly a zápas skončil 
debaklom.

Ostatné výsledky 6. kola: Čadca - Prie-
chod 0:0, Šaľa - PVFA Bratislava 2:1, N. 

Zámky - Humenné 7:3, R. Sobota - Žiar 1:1. 
Zápas Prešov - Trnava nehrali pre neprices-
tovanie hostí (3:0 kont.).
  1. Duslo Šaľa  6 6 0 0  52:3   18
  2. PVFA Bratislava  6 4 1 1  26:4   13
  3. Žiar  6 4 1 1  10:9   13
  4. N. Zámky  6 4 0 2  14:14 12
  5. M. Dvorníky 5 3 0 2  13:3     9
  6. Humenné  5 3 0 2  17:30   9
  7. ŠKF VIX Žilina  6 2 2 2  10:11   8
  8. R. Sobota  6 2 1 3    6:16   7
  9. Trnava  6 1 1 4    6:18   4
10. Prešov 6 1 1 4    5:18   4
11. Priechod  6 0 2 4    1:18   2
12. Čadbus Čadca  6 0 1 5    3:19   1
V I. lige nasleduje dvojtýždňová reprezen-
tačná prestávka, v ktorej juniorská repre-
zentácia do 19 rokov bude hrať kvalifi kačný 
miniturnaj v Portugalsku. -th-

Debakel na juhu Slovenska
I. liga vo futbale žien

Súťaž pokračovala nekompletným 6. kolom, keď Trnava pre fi nančné problémy 
nevycestovala do Prešova a keďže avizovali túto skutočnosť dopredu, zápas bol 
skontumovaný. Žilinské futbalistky utrpeli neuveriteľný debakel na juhu Sloven-
ska.

Ženská futbalová 
liga Žilinského kraja
Po značných problémoch sa nakoniec 
predsa len bude hrať a okrem vlaňajších 
účastníkov Žiliny „B“, Horného Hričova, 
Námestova a Oravskej Poruby v nej 
budú hrať opäť aj dievčatá TJ Štiavnik.
1. kolo:
ORAVSKÁ PORUBA - H. HRIČOV 
3:0 (1:0), góly: Fedorková 2, Cupa-
jová. Zápas Štiavnik - ŠKF VIX Žilina „B“ 
odložili na 10. 10. 2004.
Najbližší program
Sobota 2. 10. 2004 o 15.00 h: H. 
Hričov - Štiavnik, ŠKF VIX Žilina „B“ - 
Námestovo (štadión VTJ).

-th-
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1. ŠTK ObFZ – predseda Libor Kolibáč, zasad-
nutie 23. 9. 2004, zápisnica č. 9
69. ŠTK schvaľuje výsledky MFS hraných v dňoch 
18. a 19. 9. 2004:
I. trieda: Kotešová – Zbyňov 4:2, Dlhé Pole 
– Zádubnie 5:0, Závodie – Raj. Teplice-Konská 
1:1, Bánová B-Brezany – Bytčica  5:1, Hrabové 
– Turie 1:1, Hlboké – Rašov 0:4, Višňové – Nezb. 
Lúčka 0:1
II. trieda: Pov. Chlmec – Divinka 0:1, Kotrč. 
Lúčka – Stránske 3:0, Podhorie – Terchová  
1:1, Lietava – Súľov 4:0, Krasňany – Štiavnik 1:2, 
Fačkov – Kamenná Poruba 1:2, Hrič. Podhradie 
– Horný Hričov 1:6
III. tr. sk. A: Veľká Čierna – Dolná Tižina 1:5, 
Brodno – Zástranie 3:1, Zádubnie B-Nededza 
0:3, Bitarová – Kunerad 1:0, Gbeľany – Rajec 
B 3:0 kont.
III. tr. sk. B: Kolárovice – Veľké Rovné 1:1, Hliník 
– Hôrky 3:1, Petrovice – Jablonové 3:1, Ovčiar-
sko – Svederník  3:0.
70. ŠTK vyhovuje žiadosti Bánová B-Brezany a 
nariaďuje MFS I. triedy 11. kola Bánová B-Bre-
zany – Dlhé Pole odohrať 16. 10. 2004 o 12.30 
h. Súčasne žiadame KR o delegovanie R na 
uvedené MFS.
71. ŠTK žiada DK o potrestanie TJ Krasňany za 
pokus o štart hráča na cudzí RP v MFS Krasňany 
– Štiavnik.
72. ŠTK kontumuje MFS III. tr. sk. A 5. kola Gbe-
ľany – Rajec B na 3:0, podľa SP čl. 100 písm. b. 
Ospravedlnenie FK Rajec B berieme na vedomie.
73. ŠTK upozorňuje FK  Súľov a Hôrky na skorý 
príchod na MFS.
74. ŠTK nariaďuje opakovať nedohrané MFS III. 
tr. sk. B 4. kolo Hôrky – Kolárovice dňa 24. 10. 
2004 o 14.00 h na ihrisku vo Hôrkach. ŠTK žiada 
KR o delegovanie R na uvedené MFS.
75. ŠTK schvaľuje obsadenie DZ na MFS hrané v 
dňoch 2. a 3. 10. 2004.
76. ŠTK nariaďuje odohrať MFS I. triedy 9. kola 
Nezb. Lúčka – Rašov a II. triedy Lietava – Stránske 
dňa 2. 10. 2004 v ÚHČ.
2. DK ObFZ – predseda Milan Meliš, zasadnu-
tie 23. 9. 2004,  zápisnica č. 8
96. ŠOŠKA Rastislav, 691031, Závodie, 2 MFS P 
od 24. 9. 2004 do 30. 6. 2005, DP príl. 1 6/a
97. ŠTADÁNI Ján, 820406, Stránske, 3 MFS N 
od 24. 9. 2004, DP príl. 1 3/b.
98. VRÁBEĽ Lukáš, Rašov – dorast, 870109, 2 
MFS N od 24. 9. 2004, DP príl. 1 6-1/a. Zaplatiť 
200 + 200 Sk
99. DK na návrh KM trestá FK Turie peňažnou 
pokutou 8000 Sk, podľa RS ObFZ Žilina, ročník 
2004/2005, časť VIII. Disciplinárne konanie, 
bod 3/c
100. RYBÁR Michal, Terchová – dorast, 870421, 
zastavenie činnosti  do vyriešenia previnenia.
101. DK dňom 24. 9. 2004 uzatvára ihrisko FK 
Terchová – dorast nepodmienečne do vyriešenia 
previnenia a nariaďuje domáce MFS odohrať 
vo vzdialenosti 15 km od vlastného ihriska. DK 
nariaďuje FK Terchová – dorast nahlásiť náhradnú 
hraciu plochu na sekretariát ObFZ do 30. 9. 
2004.
102. Žiadosť o odpustenie, resp. zmenu trestu: 
STÁREK Roman, Zádubnie B, 770214, zmena 

trestu na 2 MFS P od 24. 9. do 31. 12. 2004, 
DP čl. 31/2.
ČERNEK Marcel, Petrovice, 821119, zamieta sa.
BUKOVÝ Tomáš, Podhorie, 830924, zmena 
trestu na 1 MFS P od 24. 9. do 31. 12. 2004, 
DP čl. 31/2.
103. DK trestá FK Krasňany peňažnou pokutou 
700 Sk , DP príl. 2 1/a. Zaplatiť 300 Sk. 
104. PRŠEK Stanislav R – DK trestá zákazom 
výkonu funkcie R  na 3 mesiace N od 24. 9. 2004, 
DP príl. 3, bod 5. Zaplatiť 200 Sk
105. DK trestá FK Krasňany – dospelí peňažnou 
pokutou 3000 Sk, podľa RS ObFZ Žilina, ročník 
2004/2005, časť VIII. Disciplinárne konanie, 
bod 3/d.
106. KOŠŤÁL Miroslav, Krasňany 761003, DK 
trestá zákazom výkonu funkcie kapitána mužstva 
na 3 mesiace N od 24. 9. 2004, DP príl. 1 9-2/b. 
Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.
107. KRAJČÍK Adam, Krasňany, DK trestá 
zákazom výkonu funkcie vedúceho mužstva na 3 
mesiace nepodmienečne od 24. 9. 2004. DP príl. 
1 9-2/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.
3. KM ObFZ – predseda Vladimír Krajčí, zasad-
nutie 16. 9. 2004  zápisnica č. 11
58. KM schvaľuje výsledky MFS odohraných dňa 
18. a 19. 9. 2004 a 15. 9. 2004:
Dorast I. trieda: Kotešová – Mojš 2:3, Terchová 
– Hôrky  0:3 kont., Podhorie – Raj. Teplice-Kon-
ská 4:1, Dlhé Pole – Veľké Rovné 3:4, Trnové 
– Kunerad 13:0,  Višňové – Teplička 2:4
Dorast II. trieda: Pov. Chlmec – Dolná Tižina 1:4, 
Krasňany – Zádubnie 2:1, Nededza – Zástranie 
3:1, Rašov – Petrovice 3:1, Gbeľany – Horný 
Hričov 1:0.
I. tr. SŽ a MŽ, skupina A: MŠK Žilina D – Strá-
ňavy 2:2 a 4:0, Bánová – Bytčica 0:0 a 3:0, Kam. 
Poruba – Raj. Teplice-Konská 0:3 a 6:1, Zbyňov 
– Rosina 1:2 a 0:9, Liet. Lúčka – Višňové 0:4 a 
0:7.
I. tr. SŽ a MŽ skupina B: Dlhé Pole – Belá B 5:5 
a 1:3, Krasňany – Terchová  0:1 a 3:0, Štiavnik 
– Teplička 6:0 a 3:3, 
Žiaci II. tr. sk. A: Stránske – Turie 1:8, Fačkov 
– Ďurčiná 0:5, Lietava – Babkov 4:2, Liet. Svinná 
– Hôrky 4:0, Dolný Hričov – Jasenové 6:0,
II. tr. sk. B: Nededza – Trnové 2:5, Brodno 
– Zádubnie 1:4, Brezany – Mojš 6:0, Kotrč. Lúčka 
– Dolná Tižina 1:0, Gbeľany – Nezb. Lúčka 5:1.
II. tr. sk. C: Kotešová – Súľov 2:1, Petrovice 
– Divinka 8:0, Hrabové – Jablonové 1:1, Hlboké 
– Rašov 1:5, Bitarová – Hrič. Podhradie 1:3
59. KM opravuje výsledok MFS Predmier – Belá B 
st. žiaci 4:8 a MŽ  1:0.
60.KM upozorňuje TJ, rozhodcov, že v Rozpise 
súťaží v časti II. trieda dorast je nesprávne uve-
dený ÚHČ.
61. KM nariaďuje odohrať MFS II. tr. dorastu vždy 
150 min. pred ÚHČ dospelých.
62. KM na základe listu TJ Turie oznamuje odhlá-
senie družstva TJ Turie zo súťaže I. trieda dorastu.
63. KM anuluje výsledky TJ Turie – dorast.
64. KM žiada DK o potrestanie TJ Turie – dorast.
65. KM predvoláva na zasadnutie dňa 29. 9. 2004 
o 16.00 h R Romana Sedliačka a Petra Hazdu a 
HP Ján Lúčan, Terchová a vedúci hostí D. Chvíľa. 
66. KM kontumuje MFS dorastu I. tr., 7. kola 

Terchová – Hôrky na 0:3 a priznáva 3 body v pro-
spech TJ Hôrky, podľa SP čl. 100, bod d.
67. KM žiada DK o prešetrenie udalosti po 
skončení MFS 7. kola dorast I. trieda Terchová 
– Hôrky.
68. KM oznamuje, že na základe záujmu klubov 
a mladých hráčov (ročník narodenia 1966-1998), 
sa organizuje samostatná súťaž pre prípravky. Hrať 
sa bude turnajovým spôsobom na ihrisku MŠK 
Žilina – umelá tráva. V prípade záujmu o túto súťaž, 
prihláste sa na sekretariáte ObFZ u p. Gaškovej, 
do 30. 9. 2004. Bližšie informácie poskytnú p. 
Krajčí a p. Majsniar.
69. KM nariaďuje odohrať MFS 8. kola I. tr.  sk. 
B SŽ a MŽ Belá B – Krasňany dňa 25. 9. 2004 o 
14.00 a 16.00 h. Súčasne žiada KR o delegova-
nie R na tieto stretnutia.
5. KR ObFZ - predseda Mgr. Ján Majsniar, 
zasadnutie 23. 9. 2004, zápisnica č. 9
42. KR sa zaoberala na svojom zasadnutí listom 
FK Bytčica a považuje ho za bezpredmetný
43. KR prijala ospravedlnenia: J. Vaškovič, J. 
Gašpierik, M. Capko, T. Wojčík (predložiť PN), 
L. Sklenár, 
44. KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 29. 9. 
2004 o 16.00 nasledovných rozhodcov: I. Puček 
(podací lístok – V. Rovné – Podhorie, neúčasť 
– Hliník – Hôrky), M. Kristlbauer (podací lístok 
–Bitarová – Kunerad), P. Juríček (podací lístok 
– Zbyňov – Rosina), A. Cinko + M. Kristlbauer 
(podacie lístky – L. Lúčka – Višňové), I. Krajíček 
(nedostatočný popis priestupkov)
Účasť menovaných na zasadnutí je povinná pod 
následkom disciplinárneho postihu.
45. KR pozastavuje delegovanie na 1 stretnutie 
dospelých J. Taračovi a M. Kristlbauerovi (stret-
nutie Krasňany – Štiavnik), I. Puček – stretnutia 
dospelých - do vyriešenia priestupkov 
46.  KR opäť dôrazne upozorňuje rozhodcov, že 
ospravedlnenia všetkého druhu sú povinní pred-
kladať len písomne. Akékoľvek telefonické ospra-
vedlnenia, alebo ospravedlnenia oznámené ústne 
cez sekretára zväzu a podobne, budú považované 
za bezpredmetné. Ďalej dôrazne upozorňuje 
všetkých rozhodcov a funkcionárov FK, aby aké-
koľvek problémy (okrem súrnych ospravedlnení v 
čase od stredy do nedele v zmysle RS), ktoré chcú 
riešiť telefonicky s členmi KR, riešili len v stredu, v 
čase zasadnutia KR.
47. KR navrhne Vv na vyradenie z NL rozhodcov 
pre nezáujem o výkon rozhodcu J. Vanáka. FK 
H. Hričov tým v súťažnom ročníku 2005/2006 
nebude spĺňať podmienku RS.
6. Informácie zo sekretariátu ObFZ:
- upozorňujeme R, že telefónny zoznam si môžu 
vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ.
Súčasne oznamujeme zmenu čísla rozhodkyne 
Kataríny Červenej 0902 818 931.
- TMK žiada funkcionárov FK hrajúcich v I. triede 
dospelých, aby návratky – podklad pre vzhodnote-
nie 11-tky roka urýchlene odoslali na ObFZ.
Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej 
správe je potrebné uhradiť do 15 dní od jej 
zverejnenia!
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej 
správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej 
zverejnenia!

Ing. Ľubomír Kadík v. r.,
predseda ObFZ

Mgr. Mária Gašková v. r.,
sekretárka ObFZ

Oblastný futbalový zväz Žilina informuje
ÚRADNÁ SPRÁVA č. 11

Dospelí:
I. trieda: 9. kolo dňa 3. 10. 2004 o 
14.30 h
D. Pole - Zbyňov (Dubovec, Mikurda, 
Bariak - Taraba), Závodie - Kotešová 
(Hruboš, Krajči, Tomáš - Schmidt), Bánová 
B - Zádubnie - 2. 10. (Mihálik, Strna, 
Kúdelka - Rujbr), Hrabové - R. Teplice 
(Martinec st., Strna, Bronček - Krško V.), 
Hlboké - Bytčica (Gašparík, Daubrava, 
Chaban - Papík), Višňové - Turie (Cinko, 
Mackovčin, Masár - Krajčí), N. Lúčka - 
Rašov (Bugala, Žiak, Gaňa - Šupka)
II. trieda: 9. kolo dňa 3. 10. 2004 o 
14.30 h
K. Lúčka - Divinka (Capko, Švorčík, Milo 
- Hruboška), Podhorie - P. Chlmec (Rogoň 
M., Mihálik), Lietava - Stránske - 2. 10. 
(Kováč, Cinko, Lietavec), Krasňany - Ter-
chová (Taraba, Rogoň L. - Sandanus), 
Fačkov - Súľov (Kúdelka, Bačinský), H. 
Podhradie - Štiavnik (Sobola, Krupík - 
Krško I.), H. Hričov - K. Poruba (Matejčík, 
Oravec)
III. trieda sk. A: 7. kolo dňa 3. 10. 2004 
o 14.30 h
Brodno - V. Čierna (Peťko, Kubo), Zádub-
nie B - Mojš - 2. 10. (Kubo, Peťko), Bita-
rová - Zástranie (Ondrušík, Juríček), Gbe-
ľany - Nededza (Melo, Bugáň), Rajec B 

- Kunerad - 2. 10. (Rogoň L., Rogoň M.)
III. trieda sk B: 7. kolo dňa 3. 10. 2004 
o 14.30 h
Hliník - V. Rovné (Hôrecký, Ďuroška, 
Coma), Petrovice - Kolárovice (Martinec 
R., Lietavec - Baláž), Divina - Hôrky (Papík, 
Červený, Žeriava), Ovčiarsko - Jablonové 
(Mintál, Gábriš)
Dorast:
I. trieda: 9. kolo dňa 3. 10. 2004 o 
12.00 h
Terchová - Mojš (Gaňa, Žiak), Podhorie 
- Kotešová (Mihálik, Rogoň M.), D. Pole 
- Hôrky (Bariak, Dubovec), Hrabové 
- R. Teplice (Bronček, Strna), Trnové 
- V. Rovné (Mackovčin, Masár), Teplička 
- Kunerad (Wojčík, Sedliaček)
II. trieda: 7. kolo dňa 3. 10. 2004 o 
12.00 h
Krasňany - D. Tižina (Rogoň L., Taraba), 
Nededza - P. Chlmec (Tarač, Capko), 
Rašov - Zádubnie (Lietavec, Martinec R.), 
Gbeľany - Petrovice (Bugáň, Melo)
Žiaci:
II. A trieda: 7. kolo dňa 3. 10. 2004 o 
10.00 h
Fačkov - Turie (Oravec), Lietava - Stránske 
(Červená), L. Svinná - Ďurčina (Hazda), D. 
Hričov - Babkov (Puček), Jasenové - Hôrky 
(Juríček)

II. B trieda: 7. kolo dňa 3. 10. 2004 o 
10.00 h
Brodno - Trnové (Krajíček), Brezany 
- Nededza - 2. 10. (Martinec J. ml.), K. 
Lúčka - Zádubnie (Paňák), Gbeľany - Mojš 
(Bugáň), N. Lúčka - D. Tižina (Kubo)
II. C trieda: 7. kolo dňa 3. 10. 2004 o 
10.00 h
Petrovice - Súľov (Bronček), Hrabové - 
Kotešová (Strna), Hlboké - Divinka (Šupej), 
Bitarová - Jablonové (Krupík), H. Podhra-
die - Rašov (Kristlbauer)
I. trieda SŽ a MŽ: 9. kolo dňa 2. 10. 
2004 o 10.00 a 12.00 h
Krasňany - Varín (Wojčík, Martinec 
R.), Štiavnik - Belá B (Hôrecký, Papík), 
Predmier - Terchová (Kristlbauer, Krajči), 
Bánová - Stráňavy (Červená, Daubrava), K. 
Poruba - MŠK D (Šupej, Puček), Zbyňov 
- Bytčica (Juríček, Oravec), L. Lúčka - R. 
Teplice - 3. 10. (Juríček, Ondrušík), Viš-
ňové - Rosina (Krajíček, Hazda)
Stretnutia SsFZ Banská Bystrica:    
III. LSD a LMD – 9. kolo – 3. 10. 2004 
o 10.00 a 12.00: Bytča – Bánová - 
Hôrecký - AR2
V. liga dorast sk A – 3. 10. 2004 o 12.00: 
Žilina C – Svrčinovec – Krajči  – AR1, Divina 
– Bytčica – Červený – AR1, Varín – Skalité 
(2. 10. o 14.00) - Martinec R. – AR1

Delegovanie rozhodcov na stretnutia oblastných futbalových majstrovstiev

    ZRKADLO FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ

ZÁSTRANIE – ZÁDUBNIE „B“ 
5:1 (3:0)

Góly: L. Gašpierik 3, M. Gašpierik, Mikuši-
nec - Kapitulík.
Zástranie: Kuba – Pavol Mičica, Martinek, 
Poljak, Peter Mičica, Jaššo, Šmehýl, Miku-
šinec, M. Gašpierik, L. Gašpierik, Lisko. 
Striedali: Laurenčík, Vajčovec.
Zádubnie „B“: Kvaššay - Buňo, Hošták, 
Belanec, Wagner, Stárek, Kapitulík, L. 
Hulín, Poliaček, J. Hulín, Hlaváč.

V susedskom derby nemalo domáce 
Zástranie s hosťujúcou rezervou Zádubnia 
väčšie problémy a základ svojho štvorgólo-
vého víťazstva položilo už pred prestávkou. 
Čistým hetrikom sa blysol Ladislav Gašpie-
rik. Hostia sa viac osmelili v druhom pol-
čase, no zo svojich šancí vyťažili len jediný 
gól, ktorého autorom bol Kapitulík. Domáci 
však pridali ďalšie dva, keď sa strelecky 
presadili Milan Gašpierik a Mikušinec, a tak 
o ich víťazstve nebolo pochýb.
Ostatné výsledky 6. kola:
DOLNÁ TIŽINA – RAJEC „B“ 2:0 (0:0), 

góly: Zakopčan, Lodňan, KUNERAD – 
GBEĽANY 5:0 (1:0), góly: Kavecký a J. 
Dolník po 2, Capko, NEDEDZA – BITA-
ROVÁ 2:0 (1:0), góly: V. Peťko, R. Peťko, 
MOJŠ – BRODNO 2:4 (2:2), góly: Morav-
čík, Bulejčík - Trnka 3, Virdzek. 
ŠTK kontumovala zápas 5. kola Gbeľany 
– Rajec „B“ na 3:0 v prospech domá-
cich. Zápas sa nehral, pretože hostia 
nepricestovali.
  1. Dolná Tižina  6 5 1 0 20:3   16
  2. Brodno 6 5 0 1 17:6   15
  3. Nededza  5 4 1 0 14:7   13
  4. Kunerad  5 3 0 2 13:6     9
  5. Zástranie  5 3 0 2 10:7     9 
  6. Gbeľany 6 3 0 3 11:19   9
  7. Bitarová  6 2 1 3   6:7     7
  8. Mojš  5 1 2 2 12:11   5
  9. Rajec „B“  5 0 2 3   2:11   2
10. Zádubnie „B“  6 0 1 5   7:21   1
11. Veľká Čierna  5 0 0 5   3:17   0
Program 7. kola
Sobota 2. 10. 2004 o 14.30 h: Zádubnie 
„B“ – Mojš, Rajec „B“ - Kunerad
Nedeľa 3. 10. 2004 o 14.30 h: Brodno 
– V. Čierna, Bitarová – Zástranie, Gbeľany 
– Nededza, Dolná Tižina má voľno.

III. trieda oblastného futbalu – skupina AIII. trieda oblastného futbalu – skupina A

Líder z Dolnej Tižiny privítal na svojom ihrisku rezervu Rajca a podľa predpokladov 
si s ňou poradil. Tretia Nededza privítala tabuľkového suseda – štvrtú Bitarovú, nad 
ktorou vyhrala rozdielom dvoch gólov. V susedskom derby medzi Zástraním a Zá-
dubním „B“ sa zrodilo jasné víťazstvo domácich. Druhé Brodno nezaváhalo na pôde 
ôsmeho Mojša a po výhre 4:2 odchádzalo spokojné. Po zápase Kuneradu s Gbe-
ľanmi mali oveľa väčší dôvod na radosť domáci, ktorí hostí deklasovali päťgólovou 
nádielkou.

V. ROVNÉ – SVEDERNÍK
 3:0 (1:0)

Góly: P. Frolo ml. 2, P. Frolo st.
V. Rovné: T. Šedivý – Guláš, Hnidzík, 
Šalmík, P. Šedivý, P. Frolo st., Pauček, 
Mikula, Pacík, P. Frolo ml., Ovseník. Strie-
dali: Ursík, Krigovský, Korček. 
Svederník: Chaban – Kačeriak, Pešek, 
Hrnko, Rybárik, Buranda, Husár, Benko, 
Pozsonyi, Cedzo, Adamčík. Striedali: Polka, 
Ciba.

V zápase posledných dvoch tímov 
tabuľky hrali prím domáci hráči Veľkého 
Rovného, ktorí sa do polčasu dokázali 
napriek stálej prevahe presadiť iba raz 
zásluhou P. Frola staršieho. V slušnom 
stretnutí (hralo sa bez kariet) sa predsa 
len v druhej štyridsaťpäťminútovke 
domáci dočkali gólov v sieti hosťujúceho 
brankára. Oba presné zásahy zazname-
nal P. Frolo mladší, a tak sa futbalisti 
Veľkého Rovného po jednom kole opäť 

odlepili od dna tabuľky. Hráči Svederníka 
zatiaľ márne čakajú na prvý gól v sezóne, 
keďže na ich konte figurujú zatiaľ iba tri 
presné zásahy aj to z kontumovaného 
zápasu.
Ostatné výsledky 6. kola:
JABLONOVÉ – DIVINA 1:0 (0:0), gól: 
Jozef Hanulík. HÔRKY – PETROVICE 0:1 
(0:0), gól: Vároš. KOLÁROVICE – HLINÍK 
1:2 (1:1), góly: Chobot – M. Melicher 2. 
OVČIARSKO malo voľno.
  1. Petrovice  5 4 0 1 15:3   12
  2. Hliník  5 4 0 1 13:5   12
  3. Ovčiarsko  5 3 0 2   9:10   9
  4. Kolárovice  4 2 1 1   8:4     7
  5. Divina  5 2 1 2   8:6     7
  6. Jablonové  6 2 0 4 12:11   6
  7. Hôrky  4 2 0 2   6:6     6
  8. V. Rovné  6 1 2 3   7:12   5
  9. Svederník  6 1 0 5   3:24   3
Program 7. kola
Nedeľa 3. 10. 2004 o 14.30 h: Hliník 
– V. Rovné, Petrovice – Kolárovice, Divina 
– Hôrky, Ovčiarsko – Jablonové, Svederník 
má voľno.

Na čele skupiny B nič nového. Po tesnom víťazstve si vedúce Petrovice udržali prvú 
priečku a Hliník s nimi stále udržuje krok, keď vyhral v Kolároviciach. Jablonové sa 
víťazstvom nad Divinou priblížilo k svojmu nedeľnému súperovi na rozdiel jedného 
bodu. V súboji o predposlednú priečku zariadili Frolovci suverénne víťazstvo Veľ-
kého Rovného nad Svederníkom.  

Dvojstranu pripravili -mš, ml, th, rk-

III. trieda oblastného futbalu – skupina BIII. trieda oblastného futbalu – skupina B

Favoriti nezaváhali

Frolovci rozhodli o víťazstve

Živió, Jozef!
Čas nezastavíš, roky bežia. V uplynulých dňoch sa v plnom zdraví 
dožil významného životného jubilea – 60 rokov – bývalý futbalista, 
dlhoročný futbalový rozhodca Jozef Papík z Predmiera, ktorý v 
súčasnosti pôsobí ako delegát ObFZ Žilina. Jubilantovi želáme do 
ďalších rokov veľa zdravia, šťastia a životného optimizmu.

Výsledky 15. kola:
FC DOSS - 1. FC Vlčince 6:1 (4:0). Góly: 
Valúšek 3, Valášek, Kysela, Fabík - Kočiš. 
FC Montis - IK Termos 4:4 (4:2). Góly: 
R. Adamus 3, Papán - B. Kotrbanec 2, 
Janoška, I. Štaffen. ZMP D. Hričov - FC H1 
Lipino 2:6 (1:4). Góly: Masný 2 - Hubočan 
2, Mano, Ostrochovský, Bielik, Smatana.
  1. FC DOSS  14 11 2 1 57:22 35
  2. FC Montis  15   7 6 2 56:33 27
  3. FC H1 Lipino  15   5 3 7 30:34 18

  4. IK Termos  14   4 4 6 27:38 16
  5. ZMP D. Hričov  15   4 3 8 23:57 15
  6. 1. FC Vlčince  15   2 4 9 34:52 10
Program 16. kola:
Sobota 2. 10. 2004 o 16. h: FC DOSS - 
FC Montis (Závodie, rozh. Papaj), IK Termos 
- FC H1 Lipino (Bytčica, rozh. Kysela).
Nedeľa 3. 10. 2004 o 10. h: ZMP D. 
Hričov - 1. FC Vlčince (D. Hričov, rozh. 
Gier).

-th-

Neuveriteľná úroda gólov
Mestská futbalová liga

Víkendové kolo MFL prinieslo zaujímavé výsledky, ale predovšetkým neuveriteľnú 
úrodu gólov, keď v priemere padlo takmer osem gólov na zápas. Dva šesťgólové 
výsledky boli jednoznačné pre víťazov, ale v Brezanoch sa zrodila divoká remíza v 
hokejovom štýle 4:4. Remíza možno bude Montisákov mrzieť, pretože DOSS na čele 
má už osembodový náskok. A práve na pôde FC DOSS v Závodí sa títo dvaja súperi 
stretnú v najbližšom kole.



Po dvojtýždňovej odmlke vám prinášame druhý a zároveň posledný diel seriálu, ktorý mapuje pôso-
benie odchovancov žilinskej volejbalovej školy pod európskymi sieťami. Tentokrát sa nám podarilo 
vypátrať bratskú dvojicu Petra a Lukáša Divišovcov spolu s Vladimírom Kyselom. Spojiť sa s nimi 
nebolo ľahké, pretože všetci traja trávia väčšinu času mimo Slovenska, no myslíme si, že naša 
námaha stála za to. Posúďte sami... 
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II.
dielŽilinská volejbalová enkláva pod európskymi sieťamiŽilinská volejbalová enkláva pod európskymi sieťami

Ako sa s odstupom času pozeráte na 
svoju poslednú sezónu v Poľsku?
- Hodnotím ju veľmi negatívne, pretože klub 
si neplnil povinnosti tak ako mal. Boril sa s 
fi nančnými problémami a len mne napríklad 
dlhujú výplaty ešte od februára. Dal som ich 
preto na súd a prvé kolo som už aj vyhral. V 
lige sme obsadili konečné piate miesto, čo 
na také družstvo, ako sme mali, nie je žiadny 
úspech. Bola to teda jedna nezaplatená a 
nevydarená sezóna.
Klub ste dokonca predčasne opustili 
počas play-off... 
- Odišiel som preto, že neplatili. V kontrakte 
som mal napísané, že peniaze budem 
dostávať maximálne do dvoch týždňov. Keď 
sme nepostúpili do prvej štvorky, tak som si 
povedal, že to tam nemá ďalší význam ani po 
športovej stránke. 
Vy ste boli so svojimi výkonmi spokojný? 
- Na svoj herný prejav sa nemôžem sťažovať. 
Podľa štatistík som bol druhým najlepším 
hráčom poľskej ligy. Z mojej strany to teda 
rozhodne nebolo zlé. 
Ako ste sa dostali do Talianska? 
- Taliani ma kontaktovali prostredníctvom 
jedného poľského trénera. Mesiac sme sa 
dohadovali na spolupráci a nakoniec podpísali 
zmluvu na jeden rok plus opcia na ďalší. A1 je 
považovaná za najlepšiu ligu sveta, takže som 
neváhal ani sekundu. Taliansko je Taliansko. 
Boli v hre aj ďalší záujemcovia o vaše 
služby?
- Dostal som ponuky z Ruska, kde by možno 
boli v hre aj väčšie peniaze, ale na druhej 
strane tam v poslednej dobe akosi často vybu-
chujú bomby. Keď som povedal, že beriem 
Taliansko, záujem ďalších klubov automaticky 
opadol. Myslím si však, že keď sa niekto 
dostane do A1, potom má už otvorené dvere 
do hociktorej ligy v Európe. 
S akými cieľmi vstupuje Teleunit do nad-
chádzajúcej sezóny?
- Klub rozhodne nemá ambície vyhrať ligu. 
Bolo by preň veľkým úspechom, keby sme 
sa dostali do play-off. Družstvo je zložené z 
mladých hráčov a je v ňom veľa legionárov. 
Problémom je, že nám chýba jeden smečiar 
a jeden univerzál. Zatiaľ sme teda iba desiati 
a hoci sa funkcionári snažia zohnať nejakých 
ďalších hráčov, vzhľadom na vysoký termín to 
bude dosť ťažké. 
A čo vaše osobné ambície?
- Ukázať sa čo najlepšie a zostať čo najdlhšie! 

Nedávno sme vyhrali turnaj, kde štartovali štyri 
družstvá z A1 a A2 a mňa vyhlásili za najlep-
šieho hráča podujatia. Keby to takto išlo ďalej, 
vôbec by som neprotestoval. 
Môžete nám trochu priblížiť vaše nové 
pôsobisko?
- Klub má veľkú tradíciu. Pätnásť rokov štartuje 
v sérii A a podľa toho, čo som počul, máme 
najlepších fanúšikov v celom Taliansku. Do 
haly sa zmestí asi tri a pol tisíca divákov a väč-
šinou býva vypredané. Gioia del Colle leží na 
juhu Apeninského polostrova, asi štyridsaťpäť 
kilometrov pod Bari. V tomto malom mestečku 
nemajú žiadny iný šport, takže všetci ľudia sú 
zainteresovaní do volejbalu a doslova s ním 
žijú. Podmienky v klube a celková organizácia 
sa teda nedá porovnať s inými družstvami.
Slovenská reprezentácia nedávno absol-
vovala v Chorvátsku kvalifi kačný turnaj o 
postup na majstrovstvá Európy. Nevyhrala 
ani jeden zápas a s účasťou na ME sa roz-
lúčila. Ako hodnotíte toto vystúpenie?  
- Nebol to žiaden oslnivý výsledok, ale to sa 
dalo predpokladať, keďže nepozvali naozaj 
to najlepšie, čo slovenský volejbal má a 
hrajú s juniormi. Druhá vec je, že im veľa 
hráčov odmietlo reprezentovať. Ja osobne 
som sklamaný, že ma vôbec nekontaktovali. 
Čakal som, že sa mi ozvú, ale márne, hoci 
som neodmietol obliekať reprezentačný dres. 
Zo strany Slovenskej volejbalovej federácie to 
však nie je nič nové. Reprezentácia je jedna 

problematická záležitosť, v ktorej absolútne 
nič nefunguje. Nabrali tam mladých hráčov, 
ktorí držia hubu a hrajú. Tí sú totiž radi, že 
môžu reprezentovať. Vedeniu to vyhovuje, 
pretože nemusia dávať peniaze na prípravu. 
Organizácia vôbec nefunguje, sú tam prob-
lémy s takými základnými vecami ako lekár, 
tenisky, jedlo či ubytovanie. Minulý rok sme 
napríklad na kondičnom sústredení pred 
majstrovstvami Európy nemali dokonca ani 
lekársky kufrík. Pritom ich už osem rokov živia 
nezmyselnými poplatkami dvetisíc eur hráči, 
ktorí pôsobia v zahraničí. Ja im dám peniaze z 
vlastného vrecka a oni ma ani nepozvú. Podľa 
nových reglementov FIVB nemajú na tieto 
peniaze nárok, maximálne môžu dostať päťsto 
eur. Zo strany slovenskej federácie sa teda 
cítim doslova vykorisťovaný. 
Viete si predstaviť, že by ste reprezentovali 
inú krajinu? Máte už aj nejaký tip?
- Viem. Mám dvadsaťšesť rokov a keď nebu-
dem dva roky reprezentovať, tak môžem bez 
problémov hrať za iný štát. Tipy sú, uvidíme 
ako sa to bude vyvíjať ďalej? Poliaci mi naprí-
klad už dávnejšie navrhovali, aby som prijal ich 
občianstvo, ale tam sa mi to tiež veľmi nepá-
čilo. Viem si však dobre predstaviť, že by som 
reprezentoval Slovensko. Som Slovák a rád by 
som hral za svoju krajinu. To by sa však museli 
zmeniť podmienky a prístup k hráčom, najmä 
k tým, ktorí by reprezentáciu mali ťahať. 
Váš mladší brat strávi nasledujúcu sezónu 
v Brne. Je to podľa vás dobré riešenie, 
alebo by mohol hrať aj v klube zvučnej-
šieho mena? 
- Myslím si, že najvyššia česká liga bude pre 
neho tento rok ešte veľmi dobrá súťaž. Brno 
má dobrého trénera a myslím si, že Lukáš 
potrebuje ešte dva tri roky kvalitného tréningu, 
aby sa dostal niekam ďalej. 
Na jar tohto roku sa vaše meno skloňovalo 
v médiách najmä v súvislosti s dopingovou 
aférou. Ako to vtedy naozaj bolo?
- Po prehratom zápase som nahnevaný odišiel 
domov. Nikto ma neupovedomil, že tam je 
dopingová kontrola a že sa jej mám podrobiť. 
Chyba bola na strane samotnej „dopingovky“ a 
tá hneď na druhý deň aj ofi ciálne vyhlásila, že 
som nevinný. Novinári to však ešte ďalšie dva 
týždne prepierali na verejnosti. Keby som bol 
vinný, tak ma určite neminie trest a asi by som 
teraz nehrával.
Zakončime náš rozhovor nejakou príjem-
nejšou témou...
- Spolu s mojou poľskou priateľkou Alžbie-
tou očakávame potomka a vidím to na prvý 
decembrový týždeň. Zatiaľ máme vybraté 
meno iba pre dievčatko, ktoré by sa volalo 
Pavlínka. Samozrejme, že hneď na prvé naro-
deniny dostane volejbalovú loptu. (Smiech).

         Ukázať sa čo najlepšie, zostať čo najdlhšie!         Ukázať sa čo najlepšie, zostať čo najdlhšie!
Jedna z najväčších hráčskych osobností v novodobých dejinách slovenského volej-
balu sa rozhodla pokračovať vo svojej bohatej legionárskej kariére v Taliansku. 
Jeho novým zamestnávateľom sa stal účastník prestížnej A1 Teleunit Volley Gioia 
del Colle, kde hodlá najlepší volejbalista Slovenska za rok 2002, po nevydarenom 
angažmáne v Poľsku, odštartovať novú kapitolu svojej hráčskej kariéry. Viac už v 
nasledujúcom rozhovore, ktorý vznikol na telefonickej linke Žilina – Gioia del Colle. 

Platí informácia, že aj túto sezónu strá-
vite v Brne?   
- Zmluvu s Brnom mám nielen na túto 
sezónu, ale aj na ďalšiu. Vyhovuje mi to tam 
kvôli dobrým podmienkam v klube, kvalit-
nému trénerovi a aj vzdialenosti od Žiliny, 
kde ešte stále chodím do školy a tento rok 
budem maturovať. 
Nesnažili sa vás zlákať iné tímy?
- Oslovili ma viaceré kluby, ale rozhodol som 
sa zostať v Brne. V prvom rade chcem totiž 
dokončiť spomínanú školu. Keby som bol 
v Taliansku alebo Francúzsku, tak nemám 
šancu. V Brne mi nič nechýba, tento rok 
dokonca budeme hrať extraligu, takže mám 
vytvorené ideálne podmienky na ďalší špor-
tový rast.
V minulej sezóne ste v 1. lige skončili 
na nepostupovej druhej priečke, no 
miestenku medzi elitnú spoločnosť si 
klub nakoniec kúpil. S akými ambíciami 
vstupujete do extraligy? 
- Klubový cieľ je jasný – udržať sa medzi 
elitou,  môj osobný - získať medailu. Sme 
výborný kolektív, všetko mladí chalani, 
máme výborného trénera, ale v tak kvalitnej 
konkurencii, aká je v českej extralige, to 
vôbec nebudeme mať ľahké.  
Minulý týždeň ste sa vrátili z Chorvátska, 
kde Slovensko odohralo kvalifi kačný 
turnaj o postup na ME. Slováci nedoká-
zali zvíťaziť ani v jednom zápase, skon-

čili poslední a ich sen o šampionáte sa 
defi nitívne rozplynul. Ako hodnotíte vaše 
účinkovanie na tomto podujatí? 
- Pre mňa to bola obrovská skúsenosť, 
pretože som v reprezentácii po prvýkrát 
hral na poste smečiara. Vzhľadom na 
tento fakt som so svojím výkonom spo-
kojný, dokonca by som povedal, že táto 
premiéra dopadla super. Čo sa týka tímu, 
akosi nás prenasleduje smola, nemôžeme 
vyhrať. Možno bude chyba v trénerovi, 

možno v tom, že družstvo tvoria samí mladí 
hráči. Napríklad v prvom zápase proti Špa-
nielsku sme mali na to, aby sme vyhrali 
3:1. Pokazili sme zopár lôpt a nakoniec si 
to sami prehrali 2:3. Po tomto zápase bolo 
jasné, že sa môžeme s majstrovstvami 
Európy rozlúčiť.  
Aké sú vaše ďalšie reprezentačné 
plány?
- V máji nás čaká kvalifi kácia na majstrovstvá 
sveta a ak sa dostaneme do Európskej 
ligy, tak aj táto súťaž. V reprezentácii by 
som chcel odohrať čo najviac zápasov, 
pretože v nich človek zbiera neoceniteľné 
skúsenosti. 
V minulosti ste súčasne obliekali dres 
kadetskej i juniorskej reprezentácie. 
Budeme svedkom rovnakej rozpolte-
nosti aj medzi juniorským a seniorským 
výberom?
-  Zrejme áno. Uvidím, ako to bude s kolíziou 
juniorských a seniorských termínov. 
Spomínali ste premenu z univerzála na 
smečiara, ktorého z vás spravili minulý 
rok v Brne. Ste s ňou spokojný?
- Mne táto premena vyhovuje, som s ňou 
spokojný. Je to však veľmi náročné, pre-
tože smečiar  musí byť úplne komplexný 
hráč. Musí vedieť prihrávať, útočiť, bloko-
vať, jednoducho musí vedieť úplne všetko. 
Preto je na svete dobrých smečiarov veľmi 
málo. Univerzálovi stačí mať dobrý servis a 
smeč, takže stále sa mám čo učiť a zlep-
šovať.  
Športovú kariéru máte pred sebou. Kde 
by ste to chceli vo volejbale dotiahnuť?  
- Mojím snom je talianska A1, v ktorej teraz 
hrá môj brat. 

                Z juniora senior, z univerzála smečiar Z juniora senior, z univerzála smečiar 
Najmladší zo žilinských legionárov začína svoju druhú sezónu v tíme JMP Volejbal 
Brno, ktorý je čerstvým nováčikom českej extraligy. Okrem klubových povinností si 
plní aj reprezentačné, a to súčasne v seniorskom i juniorskom výbere Slovenska. 
Minulý týždeň sa vrátil z chorvátskeho Záhrebu, kde slovenské „áčko“ absolvovalo 
kvalifi kačný turnaj o postup na európsky šampionát a hneď na druhý deň už mieril za 
rieku Moravu. Krátku medzizastávku v Žiline sme okamžite využili na interview...   

Stranu pripravil Róbert Kašša, snímky autor a archív

    Na Moravu s medailovými ambíciami     Na Moravu s medailovými ambíciami 

Môžete nám priblížiť okolnosti, prečo 
ste v Ženeve skončili a, naopak, zakot-
vili v Opave?
- Po sezóne odišiel zo Ženevy tréner, ktorý 
nás tam všetkých dotiahol, teda myslím 
Slovákov a Čechov. Klub začal mať naviac 
fi nančné problémy, nemal peniaze na 
toľko legionárov a nakoniec si nechal iba 
jedného. Vtedy sa mi ozval priamo majiteľ 
opavského tímu. Ponúkol mi super pod-
mienky a ja som ich prijal. 
Objavili sa aj iní záujemcovia o vaše 
služby?
- Ozvali sa mi viaceré kluby z Grécka, 
Poľska, Česka i Rakúska. Neprišli však 
s takou konkrétnou a serióznou ponukou 
ako Opava. 
Na koľko ste sa upísali 
moravskému tímu?
- Zatiaľ na jeden rok 
plus opcia na ďalší. Klub 
má však ambície hrať v 
európskych súťažiach, 
je tu kvalitný mančaft, 
dobrý tréner, som spo-
kojný s podmienkami 
a mám to doslova na 
skok do Žiliny, takže sa 
nebránim podpísať aj na 
dlhšie. 
Aké sú vaše i klubové 
ciele v nadchádzajú-
com ligovom ročníku?
- Do Opavy som prišiel 
s tými najvyššími ambíciami, to znamená 
bojovať o medailu. Bude to  ťažké, 
pretože česká liga je veľmi kvalitná a 
vyrovnaná, ale verím, že sa nám podarí 
zopakovať minimálne minuloročný bronz. 
Klubovým cieľom číslo jedna je prebo-
jovať sa do play-off, ale podľa mňa má 
tento tím naviac ako len postup do prvej 
šestky. 
Vráťme sa späť do Švajčiarska, kon-
krétne k vašej poslednej sezóne...  
- V lige sme skončili druhí. Vedenie nepri-
púšťalo nič iné ako víťazstvo, takže po 
fi nále zavládlo v klube veľké rozčarovanie. 
Tentokrát sme neuspeli ani v domácom 

pohári, z ktorého sme vypadli v druhom 
či treťom kole.  
Domáci pohár vám nevyšiel, ako sa 
vám darilo v európskom Top Teams 
Cupe? 
- Základnú skupinu sme hrali doma. Mali 
sme v nej maďarský Káposvár, dánske 
Odense a Kakanj z Bosny a Hercego-
viny. Všetkých sme porazili a postúpili 
medzi šestnásť najlepších tímov. Tam 
sme dostali španielsky CV Elche. U nich 
sme vyhrali 3:2, no doma nás porazili 3:1, 
takže sme vypadli.   
Čo zranenia?
- Koncom roku som mal problémy s rame-
nom, ktoré ma asi na mesiac a pol vyradili 

z hry. Teraz sa mi to 
ozvalo znova, ale nie 
je to až také vážne ako 
vo Švajčiarsku. Tam 
som musel pravidelne 
chodiť na injekcie. 
Dúfam, že to prejde 
a sezónu absolvujem 
bez zranenia. 
Vo Švajčiarsku ste 
strávili štyri roky, nie 
je vám za Ženevou 
trochu ľúto?
- Ani nie. Bolo to veľmi 
ďaleko a priznám sa, 
že mi vôbec nesedela 
mentalita Švajčiarov. 
Majú zvláštnu povahu, 

na ktorú som si nemohol zvyknúť a aj v 
klube to bolo akési čudné. Preto som rád, 
že som zakotvil v Čechách. 
V minulosti sa vaše meno spájalo aj so 
slovenskou reprezentáciou. Aká je v 
tomto smere súčasná situácia?  
- Asi pred tromi či štyrmi rokmi som dve 
sezóny nepretržite obliekal reprezen-
tačný dres. Potom sa však objavili nejaké 
nezhody, odišiel som do Švajčiarska a 
vytratil sa tak z očí. Čo som počul, tak sa 
na mňa má prísť v blízkej budúcnosti do 
Čiech pozrieť tréner „nároďáku“. Uvidíme, 
rád by som reprezentoval, ale to bude 
závisieť od veľmi veľa okolností.   

Posledné štyri sezóny strávil vo švajčiarskom klube Chênois Volleyball 
Ženeva. V jeho farbách sa stal majstrom krajiny, trikrát získal vicemajstrovský 
titul a dvakrát zdvihol nad hlavu švajčiarsku pohárovú trofej. Cez leto sa od 
Ženevského jazera sťahoval na Moravu. Konkrétne do Opavy, ktorá si v minu-
lej sezóne vybojovala v najvyššej súťaži u našich západných susedov bron-
zovú medailu. O zmene klubovej príslušnosti i ďalších novinkách sme sa s 
Vladimírom porozprávali na telefonickej linke Žilina - Opava. Tu je výsledok...

Lukáš Diviš (JMP Volejbal Brno)

Vladimír Kysela (Ostroj Opava)

Peter Diviš (Teleunit Volley Gioia del Colle)

Takto smečoval Vladimír Kysela v drese Ženevy. 
Na českých palubovkách by to tiež rád dotiahol 

na medailové pozície.
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 MsHK Žilina  - Slovan Bratislava

(2:0, 1:1, 0:1)

Góly: 7. Kontšek (Gron, Kolba), 19. Lažo (Kusovský), 34. Beran (Búřil, Kontšek) – 30. 
Nemčický (Pavlas), 53. Macho (Jendek).
Vylúčení: 2:0 na 2 min., Lažo 5+DKZ, presilovky 0:1, oslabenia 0:0. Pred 1951 
divákmi rozhodovali: Lokšík – Müllner, Junek.

MsHK

Tréner:  M. Hovorka.

Slovan
Rybár

Sloboda Višňovský
Pavlas Jendek
Tabaček Horáček
Hecl Hančák
Hudec  Kapuš Nemčický
Špilár Hujsa Kuľha
Junas  Jánoš Školiak
Kokavec Macho Fábry 

Tréner: M. Říha.

Ďalšie výsledky 3. kola: Poprad – Trenčín 0:8, Dubnica – Liptovský Mikuláš 
2:7, Košice – Skalica 5:2, Nitra – Zvolen 3:4 pp.

3 : 23 : 2

Šimonovič
Búřil Dlouhý
Kusovský Škorvánek
Rešetka Cebák
Brincko Kolba
Lažo Beran Kontšek 
Krajči Troliga Král
Oravec Gron Gálik
Rehák Huževka

HOKEJOVÁ EXTRALIGA
3. kolo

Fantázia v troch dejstvách
Hneď prvá minúta na žilinskom ľade nazna-
čila, že o vzruch pred oboma bránkami 
nebude núdza. Prvý útok Slovana podkúril 
Šimonovičovi a Žilinčania odpovedali dravým 
prienikom Huževku. V 7. minúte nastrelil puk 
na Rybára Gron, kapitán Kontšek ho stihol 
pred ním zachytiť a vychutnal si svoj prvý gól 
sezóny. Minútu pred prvým odchodom do 
šatní sa „vlkom“ podarila nádherná kontra, keď 

Kusovský našiel nakorčuľovaného Laža, a ten 
sa z kruhov nemýlil – 2:0. V polovici stretnutia 
sa hostia v početnej výhode o dvoch hráčov 
vrátili do zápasu zásluhou Nemčického. O pár 
minút neskôr získali žlto-zelení puk v útočnom 
pásme, od Búřila putoval k Beranovi, ktorý si 
doslova pohral s hosťujúcim gólmanom – 3:
1. V 53. minúte hostia zásluhou Macha opäť 
znížili, ale záverečná power-play už gól nepri-
niesla a tak tri body zostali doma

 HKm Zvolen  -  MsHK Žilina

(2:1, 0:0, 0:0)

Góly: 10. Plavucha (Majeský), 18. Klouda (Weismann) – 2. Cebák (Gálik, Petrovický).

Vylúčení: 6:8 na 2 min., presilovky 1:0, oslabenia 0:0. Pred 2012 divákmi rozhodo-

vali: Minář (ČR) – Krpelec, Valach. 

HKm

Tréner: J. Jaško.

MsHK
Šimonovič

Búřil Dlouhý
Cebák Ondrej
Kolba Brincko 
Kusovský Škorvánek
Lažo  Beran Kontšek
Petrovický Huževka Gálik
Oravec Troliga Krajči
Rehák Král

Tréner: M. Hovorka.

Ďalšie výsledky 4. kola: Dubnica – Nitra 0:2, Liptovský Mikuláš – Trenčín 3:4, 
Skalica – Poprad 3:4 pp, Slovan – Košice 4:3.

2 : 12 : 1

Križan
Jasečko Štork
L.Čierny Babka
Škuta Augusta

Harabín
Plavucha Voskár Majeský
Török Šechný Cibuľa
Škvaridlo Klouda Weismann
J.Čierny Mahdalík Rajčák

4. kolo

Všetko podstatné za 20 minút
Žilinčania v zostave už aj s Ronaldom Petrovic-
kým začali na ľade Zvolena raketovo. Už v 2. 
minúte sa do streleckej listiny zapísal navrátilec 
v radoch žlto-zelených Cebák. V 10. minúte 
bolo však vyrovnané, keď povesť kanoniera 
potvrdil bývalý manažér Žiliny Plavucha. Stále

ešte v prvej časti hry strhli vedenie na svoju 
stranu zásluhou Kloudu domáci hokejisti. V ďal-
ších dvoch tretinách už diváci na zvolenskom 
štadióne gól nevideli, aj keď šance na skórova-
nie boli na oboch stranách. Žlto-zelení si zakni-
hovali prvú prehru v sezónu, ktorej nezabránila 
ani tridsaťsekundová hra bez brankára

 MsHK Žilina - HK Spartak Dubnica

(1:0, 1:0, 5:1)

Góly: 11. Oravec (Gálik, Kolba), 29. Gálik (Cebák), 43. Dlouhý (Kontšek), 46. Král 
(Krajči), 50. Huževka (Gálik, Petrovický), 56. Kolba (Beran, Brincko), 59. Lažo – 60. 
Kostolný (Mainer).
Vylúčení: 9:4 na 2 min., Šimonovič a Kontšek na 10 min., Kuric 5+DKZ, presilovky 2:1, 
oslabenia 1:0. Pred 1533 divákmi rozhodovali: Orság – Halecký, Valach.

MsHK

Tréner: M. Hovorka.

Spartak
Nemčák

Česnek Potáč
Čop Mainer
Jakab Stančok
Sýkora Žitňanský Kristín
Šimčík Kuric Sivák
Ižvolt  Kostolný Nemec
Kolínek  Vodrážka Bohucký

Tréner: J. Šimčík.
Ďalšie výsledky 5. kola: Trenčín – Skalica 9:2, Košice – Zvolen 3:2, Nitra 
– Liptovský Mikuláš 3:1, Poprad – Slovan 2:3.

7 : 17 : 1

Šimonovič
Búřil Dlouhý
Kolba Brincko
Cebák Ondrej
Kusovský Škorvánek
Lažo  Beran Kontšek
Oravec Troliga Gálik
Petrovický Huževka Král
Krajči Rehák

5. kolo

Vrece s gólmi sa roztrhlo v III. tretine
V úvodnej tretine videli diváci iba jeden gól, 
keď Oravec dostal puk do voľného priestoru 
a príklepom trafi l pomedzi betóny hosťujú-
ceho gólmana. V druhej tretine sa najskôr 
Žilinčania ubránili presilovke piatich proti 
trom a v 29. minúte vyrazil brankár Nemčák 
Cebákov pokus iba pred seba a Gálik poho-
tovo dorazil – 2:0. Do poslednej časti hry 
nastupovali hostia s nádejou na dobrý výsle-

dok, čo sa im začalo rúcať po premiérovom 
góle Dlouhého. O dve minúty nato prešiel 
Krajči hosťujúcou obranou ako nôž maslom 
a Král zvýšil na 4:0. V poslednej desaťminú-
tovke sa presadili ešte Huževka, Kolba a po 
samostatnom nájazde vo vlastnom oslabení 
aj Lažo. Keď už sa zdalo, že brankár Šimo-
novič si na svoje konto pripíše prvú nulu v se-
zóne, sekundu pred koncom šikovne tečoval 
strelu obrancu hosťujúci Kostolný.

- V posledných dueloch sa vám bodovo 
darilo, keď ste vo Zvolene prihrávali na 
jediný gól žlto-zelených a doma proti 
Dubnici ste raz skórovali a dvakrát sa 
podieľali na góloch vašich spoluhrá-
čov...
Som spokojný, že sa našej „lajne“ začalo 
trochu dariť, lebo prvé tri zápasy to nebolo 
úplne ideálne. Osobne som sa snažil, 
makal som, ale nič nám nevychádzalo 
podľa predstáv. Opakujem, som rád, že v 
ostatných dvoch dueloch to vyšlo a zatiaľ si 
na ľade celkom rozumieme. 
- Po zranení Grona ste boli preskupený 
do útoku vedeného Huževkom na 
druhom krídle s Ronaldom Petrovickým. 
Ako sa vám spolupracuje?
Ronald je tvrdý chlapík, veľmi dobre forče-
kuje súpera a keďže aj mne sedí podobný 
spôsob hry, snažíme sa získavať napáda-
ním čo najviac pukov. Myslím si, že zatiaľ 
môžeme byť všetci so vzájomnou spoluprá-
cou spokojní.
- Čo chýbalo Žilinčanom k tomu, aby pri-
viezli zo Zvolena okrem dobrého výkonu 
aj nejaký ten bodík?

V prvej tretine sme sa dostali hneď v úvode 
do vedenia, čo nás trochu uspokojilo. 
Domáci dokázali rýchlymi gólmi otočiť vývoj 
stretnutia ešte do konca prvej dvadsaťmi-
nútovky a to poznačilo celý vývoj zápasu. 
Mali sme aj niekoľko dobrých streleckých 
príležitostí, no nepremenili sme ich a zápasy 
sa s jedným gólom nevyhrávajú. 
- Nedeľné stretnutie proti nováčikovi 
bolo z trocha iného súdka. Víťazstvo 
7:1 je dosť jednoznačné, bol aj priebeh 
zápasu taký jednoznačný?
Myslím si, že ani nie. Prvé dve tretiny 
sme sa dosť trápili a napriek našim prí-
ležitostiam, sme nevedeli streliť góly. 
Dubnica sa snažila hrať so zabezpečenej 
obrany a často prerušovala hru aj za cenu 
zakázaného uvoľnenia. Mali sme zopár 
vylúčených, čo nás tiež brzdilo v útočných 
snahách. Našťastie sa v záverečnej časti 
hry roztrhlo vrece s gólmi a všetci sme 
mohli byť po zápase spokojní.
- Dopočuli sme sa aj o vašej, trocha 
netradičnej stávke, s masérom tímu 
Miroslavom Harvančíkom...
(Smiech) Pred stretnutím sme vtipkovali a 

bavili sa o tom, že ak sa mi podarí v kto-
romkoľvek zápase extraligy streliť tri góly, 
alebo dosiahnuť päť kanadských bodov, 
bude mi do konca sezóny nosiť vak do auto-
busu. V nedeľu už mal na mále, bol mierne 
poblednutý, takže dúfam, že nabudúce sa 
mi to podarí.    

S útočníkom MsHK Martinom GálikomS útočníkom MsHK Martinom Gálikom

O zvýšenej potencii a masérovej poblednutosti
Po príchode Ronalda Petrovického do tímu „vlkov“ ho tréneri zaradili do tretej formá-
cie k centrovi Huževkovi a krídelníkovi Martinovi Gálikovi (na snímke). Najmä posled-
nému menovanému zmena pomohla k lepšiemu, v posledných dvoch zápasoch hýril 
aktivitou a na svoje konto si pripísal štyri kanadské body.

      Meno  Z        G        A       B
  1. Kontšek  5        1       3       4
  2. Gálik  5        1       3       4
  3. Lažo  5        3       0       3
  4. Kolba  5        1       2       3 
  5. Kusovský  5        1       2       3 
  6. Krajči  5        0       3       3  
  7. Cebák  3        1       1       2
  8. Beran  5        1       1       2 
  9. Rehák  5        1       1       2 
10. Petrovický  2        0       2       2
11. Búřil  5        0       2       2
12. Huževka  5        1       0       1 
13. Oravec  5        1       0       1 
14. Král  5        1       0       1 
15. Dlouhý  5        1       0       1 
16. Gron  3        0       1       1
17. Brincko  5        0       1       1

Kanadské bodovanie hráčov MsHK
  1. Slovan  5 4 0 0 0 1 20:10 12
  2. Trenčín  5 3 0 2 0 0 25:9   11
  3. Zvolen  5 3 1 0 0 1 12:8   11
  4. Košice  5 3 0 1 0 1 16:11 10
  5. Nitra  5 3 0 0 1 1 13:15   9
  6. Žilina  5 2 0 2 0 1 14:8     8
  7. L. Mikuláš  5 1 0 1 0 3 13:12   4
  8. Poprad  5 0 1 1 0 3   9:19   3
  9. Skalica  5 0 0 1 1 3 11:23   1
10. Dubnica  5 0 0 0 0 5   5:23   0
(Zápasy, výhry v riadnom čase – 3 b, 
výhry po predĺžení – 2 b, remízy – 1 
b, prehry po predĺžení – 0 b, prehry 
v riadnom čase – 0 b, skóre, body.) 

Extraligová tabuľka
HKm Nitra – MsHK Žilina
Utorok, 28. septembra

17.00 h

MsHK Žilina – HK 32 L. Mikuláš 
Piatok, 1. októbra

17.00 h

MsHK Žilina – HC Košice 
Nedeľa, 3. októbra

17.00 h

Ďalší program

Stranu pripravil  Marián Meluš
Snímky Richard Köhler

- Sezónu ste začali za riekou Mora-
vou, ale česká extraliga vám napokon 
súdená nebola...
Vo Vítkoviciach som absolvoval celú letnú 
prípravu a odohral som tam aj niekoľko 
prípravných zápasov. Po vyhlásení štrajku 
v NHL vznikol na severe Moravy pretlak 
obrancov, a tak som sa s funkcionármi 
tamojšieho klubu dohodol, že sa vrátim na 
Slovensko. Keď skončí v zámorí štrajk, mal 
by som sa do Vítkovíc vrátiť. 
- Minulý hokejový ročník ste dokončili v 
Prievidzi, ale v tomto ročníku bola vaším 
cieľom Žilina...
S predstaviteľmi prievidzského hokeja som 
sa dohodol, že bude pre mňa lepšie hrať 
extraligu ako prvú ligu. Keďže som minulú 
sezónu pôsobil pod Dubňom, poznám tu 
väčšinu chlapcov i trénera Hovorku, rozho-

dol som sa práve pre Žilinu.
- Máte za sebou tri zápasy v drese MsHK 
a už ste sa stihli zapísať do gólových 
štatistík. Ako sa vám zatiaľ pozdávajú 
výkony žlto-zelených?
Domáce zápasy, či už proti Slovanu, alebo 
Dubnici boli veľmi dobré a v oboch sme 
zaznamenali víťazstvo. Na ľade Zvolena sme 
z viacerých šancí strelili iba jeden gól a to je 
na zisk troch bodov málo.  
- Po sezóne 2003/04 sme v našom týž-
denníku vyhlásili anketu pre priaznivcov 
o desať najlepších momentov sezóny. V 
nej ste nakoniec fi gurovali na peknom 
ôsmom mieste. Čo na to hovoríte?
Tak som teda poriadne prekvapený. O 
ničom takom som nevedel a som tomu 
veľmi rád. Takáto priazeň fanúšikov poteší 
určite každého hokejistu.  

J. Cebák sa po začatí NHL vráti do Čiech
Ako sme vás už informovali, žilinské zadné rady sa tento týždeň rozšírili o obrancu 
Juraja Cebáka (na snímke vpravo), ktorý odštartoval sezónu vo Vítkoviciach. Hneď v 
druhom extraligovom zápase na ľade Zvolena sa dokázal zapísať už aj do streleckej 
listiny, ale prehre „vlkov“ tým nezabránil. Radostnejšie to bolo po domácom vystú-
pení proti nováčikovi súťaže, kedy vznikol aj náš rozhovor.

Asi najšťastnejším hráčom žilinského kolek-
tívu bol po víťaznom zápase proti Dubnici 
český legionár Jan Dlouhý. Okrem toho, že 
sa premiérovo zapísal do streleckej listiny 
„vlkov“, na novorodeneckom oddelení žilin-
skej nemocnice už tretí deň opatruje jeho 
manželka Lenka nový prírastok do rodiny. 
K malému Lukášovi pribudla sestrička 
Nela, ktorá vážila 3,5 kg a merala 50 cm. 
Šťastný otec a strelec v jednej osobe nám 
po zápase prezradil, že prvá myšlienka po 
strelení gólu letela na diaľku do nemocnice. 
„Určite som si hneď po góle spomenul 
na manželku a malú. Som nesmierne 
šťastný, že bude mať aj gólovú pamiatku 
na svoje narodenie.“ 

Prvý etxraligový zásah pre dcérku

Český legionár v službách MsHK Jan Dlouhý sa takto v stretnutí 
proti Dubnici po prvýkrát zapísal do streleckej listiny „vlkov“. Gól 
venoval nedávno narodenej dcérke Nele (na snímke hore v mami-
nom náručí).



BARTOŠOVE GÓLY

BARTOŠOVE GÓLY
1. kolo: Žilina – Trnava 2:1 (1 gól)

2. kolo: Žilina – Artmedia 5:1 (1 gól)

4. kolo: Žilina – R. Sobota 3:0 (1 gól)

5. kolo: Dubnica – Žilina 3:1 (1 gól)

8. kolo: Žilina – Trenčín 2:2 (1 gól)

Naprázdno vyšiel iba v dvoch zápasoch 

– v 3. kole v Banskej Bystrici a v 7. kole 

v Ružomberku. V stretnutí 6. kola medzi 

Žilinou a Púchovom nenastúpil pre 

problémy s úponom.

Stranu pripravil Miroslav Leitner, snímky Ľudovít Košalko

Tri štvrtiny zápasu ťahali Žilinčania za kratší 
koniec povrazu, no mohutný nápor v zá-
verečnej dvadsaťminútovke im priniesol 
aspoň vytúženú remízu, hoci napokon mohli 
aj vyhrať. Prvý šok zažili diváci na štadióne 
pod Dubňom po štvrťhodine hry, keď Velický 
vysunul na ľavej strane Kamenského, ten 
poslal loptu pred bránu a LIETAVA ju zblízka 
dorazil za Muchov chrbát - 0:1. V 33. min. 
našiel Bartoš krížnou prihrávkou na hranici 
šestnástky Barčíka, ktorého strelu najskôr 
zblokoval hosťujúci obranca a jeho druhý 
pokus letel ďaleko od priestoru brány. Vzá-
pätí po zaváhaní Krška spálil na opačnej 
strane tutovku Šuhaj. Krátko pred prestáv-
kou hlavičkoval nebezpečne Šesták, ale 
lopta skončila od žrde vedľa. V 57. min. 
vycvičil domácu obranu Lietava, v rozho-
dujúcej chvíli ho atakoval v pokutovom území 
Doležaj a keďže podľa rozhodcu Kačengu 
to nebolo v rozpore s pravidlami, penalta 
nebola. V 69. min. prišiel druhý úder hostí. 
Kamenský z ľavej strany nebojácne vnikol 
pomedzi Štrbu a Doležaja do šestnástky, 
rovnako ako na prvý gól prihral LIETAVOVI 
a ten opäť nezaváhal – 0:2. Majster však 
nezložil zbrane a už o štyri minúty strelil 
kontaktný gól. Striedajúci M. Ďurica zahral 
rohový kop, na ktorý si naskočil najlepší 
strelec domácich BARTOŠ a hlavou nedal 

Buchtovi šancu – 1:2. O päť minút mohol 
rozhodnúť o troch bodoch pre hostí Velický, 
no po Kamenského prihrávke pálil z voleja 
vo veľmi dobrej šanci vedľa. Domácu prehru 
nepripustil kapitán MŠK VOMÁČKA, ktorý 
v 85. min. napriahol z veľkej diaľky a jeho 
delovka k ľavej žrdi skončila v sieti – 2:2. Ten 
istý hráč mohol dokonca zabezpečiť Žiline 
víťazstvo, ale jeho tvrdú strelu v 90. min. 
Buchta zázračne vyrazil. V nadstavenom 
čase ešte domáci nastrelili žrď trenčianskej 
brány, no v zdrvujúcom nápore už nedoká-
zali strhnúť víťazstvo na svoju stranu.

MŠK ŽILINA - AS TRENČÍN
2:2 (0:1)

v 8. kole futbalovej Corgoň ligy

FAKTY ZO ZÁPASU
Góly: 73. Bartoš, 85. Vomáčka - 15. 
a 69. Lietava. ŽK: 19. Doležaj, 59. 
Pečalka, 70. M. Ďurica - 12. Seman, 
38. Lietava, 58. Šmelko. Rozhodovali: 
Kačenga – Laskovský, Medveď. Počet 
divákov: 3462.
ŽILINA: J. Mucha ml. – Čišovský, Dole-
žaj, Krško (60. M. Ďurica), Vomáčka 
– Bartoš, Pečalka (60. Sninský), Štrba, 
Barčík – A. Nemec (77. Bažík), Šesták.
TRENČÍN: Buchta – Palša, Horváth, 
Mičenec, Šmelko – Seman (90+. 
Lukáč), Kubala, Velický, Kamenský 
– Lietava (79. Baranyai), Šuhaj.

Najskôr bieda, potom dráma
Po utorkových a stredajších zápasoch 1. 
kola Slovenského pohára vo futbale vyžre-
bovali na štvrtkom zasadnutí Ligovej komisie 
SFZ 2. kolo súťaže. Úradujúci majster MŠK 
Žilina a obhajca pohárového prvenstva z 
vlaňajšej sezóny Artmedia Bratislava do 
zápasov úvodného kola nezasiahli a boli 
zaradení priamo do 2. kola. 

Výsledky 1. kola:
Trebišov – R. Sobota 1:2, Báč – Nitra 1:1, 
na pok. kopy 2:3, Senec – Trnava 1:1, na 
pok. kopy 2:4, Lamač – Prievidza 1:4, 
Púchov – Podbrezová 0:0, na pok. kopy 
4:3, Prešov – Ličartovce 0:3, Trenčín – V. 
Lapáš 3:1, Michalovce – B. Bystrica 0:1, 
Čaňa – Kremnička 2:3, Rapid – Slovan 
0:1, Z. Moravce – Dubnica 0:0, na pok. 
kopy 3:1, Šaľa – D. Streda 1:1, na pok. 
kopy 4:3, Nemšová – Inter 0:2.

Program 2. kola:

UTOROK 19. OKTÓBRAUTOROK 19. OKTÓBRA

Trenčín - Slovan, R. Sobota - Púchov, Ličar-
tovce - Ružomberok/Turč. Teplice.

STREDA 20. OKTÓBRASTREDA 20. OKTÓBRA

ŽILINA - ŠAĽA, Artmedia - Nitra, B. Bystrica 
- Prievidza, Trnava - Zlaté Moravce, Krem-
nička - Inter.

V pohári so ŠaľouV pohári so Šaľou

V najbližších troch zápasoch nastúpia futbalisti MŠK Žilina na 
pôde Interu Bratislava, Spartaka Trnava a Artmedie Bratislava. Fan 
club MŠK Žilina organizuje autobusové 
zájazdy na všetky tri stretnutia. 

ZÁJAZD NA INTER: odchod spred 
Zimného štadióna v Žiline je v sobotu 
2. 10. o 11. h, cena zájazdu je 250 Sk pre členov fan clubu, pre 
nečlenov 280 Sk. ZÁJAZD DO TRNAVY: odchod spred Zim-
ného štadióna v Žiline je v utorok 12. 10. o 14. h, cena zájazdu 

je 200 Sk pre členov fan clubu, pre nečlenov 230 Sk. ZÁJAZD 
DO PETRŽALKY: odchod spred Zimného štadióna v Žiline je v 

nedeľu 17. 10. o 7. h, cena zájazdu 
je 250 Sk pre členov fan clubu, pre 
nečlenov 280 Sk. 

Upozorňujeme na nutnosť objednať 
sa na zájazd aspoň dva dni vopred v predajniach Modrý Maurítius 
u p. Konečného vo Farskej uličke v Žiline alebo v predajni Foto 
ZMK u p. Zemka na Zaymusovej ulici v Žiline.

Fan club MŠK oznamuje

Výsledky 8. kola:
ŽILINA – TRENČÍN 2:2, B. Bystrica 
– Púchov 1:1, R. Sobota – Dubnica 1:1, 
Trnava – Inter 0:0, Artmedia – Ružomberok 
1:2.

Program 9. kola:
SOBOTA 2. OKTÓBRA

15.00: INTER – ŽILINA, Dubnica – Trnava, 
Púchov – R. Sobota

NEDEĽA 3. OKTÓBRA
15.00: Ružomberok – B. Bystrica
17.30: Trenčín – Artmedia (TV)

Corgoň liga v číslachCorgoň liga v číslach

Ivan Bartoš (vľavo s č. 14) práve posiela hlavou loptu do siete Trenčína a Žilina 
prehrávala už len o gól. O 12 minút sa dočkala aj vyrovnania.

Tabuľka 
po 8. kole:

  1. Dubnica  8 4 4 0 13:6   16
  2. Ružomberok  8 5 1 2 13:9   16
  3. Artmedia  8 5 1 2 12:11 16
  4. B. Bystrica  8 4 3 1 18:10 15
  5. Žilina  8 4 2 2 18:10 14
  6. Trenčín  8 2 4 2   9:8   10
  7. R. Sobota  8 2 2 4   4:9     8
  8. Púchov  8 2 1 5   5:12   7
  9. Trnava  8 1 3 4   9:13   6
10. Inter  8 0 1 7   4:17   1

Strelci MŠK
5 gólov – Bartoš, 3 góly – Šesták, 
Vomáčka, 2 góly – Sninský, Čišovský, 
1 gól – Pečalka, M. Ďurica, Bažík.

- Ivan, v 
B a n s k e j 
Bystrici ste 
na jar veľmi 
nehrávali, po 
sezóne ste 
prestúpili do 
Žiliny, kde 
ste dostali 
šancu a zatiaľ 
ju aj patrične 
v y u ž í v a t e . 

Pomohla vám zmena prostredia?
Určite, nové prostredie urobilo veľa a s ním 
aj nová motivácia. Strelecky sa mi zatiaľ 
darí a mám aj potrebné šťastie. Myslím 
však, že to mohlo byť ešte lepšie. Nedávno 
v Ružomberku, ale aj v iných stretnutiach, 
som mal šance, ktoré som mohol premeniť, 
no nestalo sa tak. Gólov teda mohlo byť aj 
viac.
- Päť presných zásahov, na ktoré ste 
potrebovali sedem zápasov, je však 
solídna bilancia, čo vy na to?
Pochopiteľne, zatiaľ som s piatimi gólmi 
spokojný. Dúfam, že takto budem pokra-
čovať aj ďalej. Ešte dôležitejšie však je, aby 
sme sa chytili ako mužstvo a potom nech 
dáva góly hocikto. Samozrejme, som rád, 
že to doteraz padalo mne, ale potrebné 
bude, aby sme zbierali najmä body a pokiaľ 
možno čo najviac.
- Mali ste už podobnú streleckú bilanciu 
vo svojej kariére?
V najvyššej súťaži sa mi ešte v tak krátkom 
čase nepodarilo streliť toľko gólov. Na jeseň 
minulého roka som za Banskú Bystricu odo-
hral takmer všetky zápasy a dal som v nich 

šesť gólov. Na jar tohto roku som zo základ-
nej zostavy Dukly vypadol. Po roku mám 
teda jeseň rozbehnutú lepšie ako v Bystrici.
- Prejdime k sobotňajšiemu zápasu 
s Trenčínom. Naše mužstvo sa v ňom 
poriadne natrápilo, pretože väčšinu 
stretnutia ťahalo za kratší koniec. 
Napokon musela byť spokojnosť aj 
s bodom...
Každé mužstvo sa do Žiliny príde vytiah-
nuť. Taktika súperov je jasná – zabez-
pečiť obranu a vyrážať do 
rýchlych protiútokov. Do zhus-
tenej defenzívy sa nám potom 
presadzuje dosť ťažko, najmä 
vtedy, keď naša hra nie je 
taká, akú by sme si pred-
stavovali. Prakticky sme si 
to privodili sami, dostali 
sme hlúpy gól a potom 
sa to už ťažko naprávalo. 
Na druhej strane sme sa 
presvedčili, že sa oplatí 
hrať do konca. Keď 
zoberieme, že bolo už 
0:2, museli sme byť 
s bodom spokojní, aj keď nám 
dva unikli.
- Váš gól v 73. minúte padol po rohu 
Martina Ďuricu, ktorý ste hlavou 
usmernili do siete. Bola to nacvičená 
štandardka, či skôr logický výsledok 
tlaku, ktorý ste po druhom góle Trenčína 
vyvinuli?
Pri našich rohových kopoch čakám na 
odrazenú loptu na hranici šestnástky, ale 
pred rohom Martina Ďuricu som sa posta-
vil pred bránu a podarilo sa mi skórovať. 

Nemali sme už čo stratiť, len získať. Veľmi 
sme chceli čím skôr znížiť na 1:2 a boli sme 
radi, že sa nám napokon podarilo nielen to, 
ale že sme zužitkovali záverečný tlak aj na 
vyrovnanie.
- Takzvaný kontaktný gól dal žilinskému 
mužstvu krídla. Verili ste po ňom vo 
vyrovnanie?
Hneď sme zobrali loptu z brány a bežali 
sme s ňou na polovicu ihriska a to isté 
sme urobili aj po vyrovnávajúcom góle na 
2:2. Chceli sme totiž ešte zápas vyhrať, 
no, žiaľ, to šťastie sme už nemali. Škoda, 
lebo verím, že by sme sa od výhry odrazili 
a hralo by sa nám v ďalších kolách oveľa 
lepšie.
- Čakajú vás tri po sebe nasledujúce 
zápasy na súperových ihriskách, 
postupne s Interom, Trnavou 

a Artmediou. Vonku ste zatiaľ 
nevyhrali. Na koľko 

bodov si 
trúfate?

Nechcem 
tipovať, ale 

to, čo sme 
teraz stratili 

doma, ale 
aj predtým 

vonku, určite 
budeme chcieť 

zvonku doniesť.
- Čo hovoríte 
na tlačenicu 

v hornej polovici 
tabuľky?

Sme na 5. mieste a od prvého muž-
stva nás delia iba dva body. Myslím, že je 
to vyrovnanejšie, ako v minulej sezóne. Keď 
niektoré mužstvo vyhrá dva-trikrát po sebe, 
je hore, takže môže sa to na čele rôzne 
meniť. Treba ale povedať, že stále sme 
prakticky len na začiatku ligy, odohraných 
je osem kôl a na jeseň je ešte desať pred 
nami, takže udiať sa môže všeličo.

Útočníkovi Ivanovi Bartošovi to naďalej sypeÚtočníkovi Ivanovi Bartošovi to naďalej sype

Naprázdno vyšiel zatiaľ iba dvakrát
Útočník Ivan Bartoš si po letnom prestupe z Banskej Bystrice do majstrovského 
klubu spod Dubňa obul strelecké kopačky. Z doterajších 8 ligových kôl odohral 
sedem a v nich strelil päť gólov, rovnako ako jeho bývalí spoluhráči z Banskej Bys-
trice Semeník a Jakubko, s ktorými je na čele poradia ligových kanonierov. V sobot-
ňajšom zápase s Trenčínom za nepriaznivého stavu 0:2 skorigoval v 73. minúte hla-
vičkou po rohu Martina Ďuricu na 1:2 a vykresal tak nádej na bodový zisk v zápase, 
ktorý sa už zdal byť stratený.

LADISLAV JURKEMIK (tréner Žiliny): Vedeli sme, že súper bude hrať zo zabezpečenej 
obrany a bude prechádzať do rýchlych protiútokov. Jeden taký Trenčínu vyšiel už v prvom 
polčase a prehrávali sme 0:1. V druhom polčase sme súpera viac pritlačili, žiaľ, po našom 
nedorozumení v obrane sme dostali druhý gól. Za tohto stavu mužstvo ukázalo morálku 
a som rád, že zvrátilo výsledok. Keby sme mali trochu šťastia, ktoré nám chýbalo nielen proti 
Trenčínu, ale aj v Ružomberku, tak sme mohli zápas aj vyhrať. 
ANTON JÁNOŠ (tréner Trenčína): Predviedli sme konsolidovaný a ucelený výkon, samo-
zrejme, vychádzajúc z toho, na čo v súčasnosti máme. Dokázali sme, že keď prekonáme 
pomyselnú bariéru obáv z kvalít súpera, ktoré určite má, môžeme niečo získať. Mohli sme 
však dosiahnuť ešte viac.

Povedali po zápase

Akoby sa už nemohol pozerať na trápenie 
Žiliny a v nápore, ku ktorému zavelil útočník 
Ivan Bartoš, keď znížil necelých dvadsať 
minút pred koncom na 1:2, sa Benjamín 
odvážil vypáliť z diaľky a - vyšlo to! Jeho 
ďalekonosná strela preletela vedľa ľavej 
žrde do siete brány bezmocného gólmana 
hostí Buchtu a žlto-zelení si vydýchli, že stihli 
ratovať aspoň bod, hoci v závere mohli získať 
aj tri. Pravdu povediac, to by už hostia spod 
Matúšovho hradu vypili kalich horkosti úplne 
do dna, lebo na pôde majstra boli dlho lepším 
mužstvom.
- Kde hľadá náš kapitán príčiny?
Po prvé musím uznať, že Trenčania hrali 
dobre, kvalitne bránili a vybiehali do rýchlych 
brejkov. Nemali u nás čo stratiť, takže sa im 
hralo dobre. Ich taktika bola výborná. Darilo 
sa im, nám naopak nie, takže aj tam vidím prí-
činy, prečo sme nevyhrali. Dostali sme gól v 
15. minúte, súper hru ešte viac „zavrel“ a pre 
nás bolo ešte ťažšie sa proti nemu presadiť. 
- Na zisku bodu ste sa podieľali 
nádherným vyrovnávajúcim gólom na 
2:2. Aj ste tú strelu mierili?
Bolo to dosť ďaleko, odhadujem asi 20 
- 25 m, takže to je človek rád, že trafí vôbec 
bránu. Žeby som teda vyslovene mieril do 
niektorého miesta brány, to sa povedať 
nedá. Chcel som hlavne trafi ť medzi tri žrde 
a podarilo sa.
- Zápas ste mohli aj vyhrať, ale vzhľadom 
na nepriaznivý vývoj ste určite boli všetci 
spokojní aj s bodom, je tak?
Pred zápasom by sme bod, samozrejme, 
nebrali, ale po ňom sme boli radi, že sme 
zvrátili nepriaznivý stav. Prehrávali sme 
0:2, ľudia na nás pískali, takže hralo sa neprí-
jemne. Našťastie Ivan Bartoš znížil po rohu na 
1:2 a potom sme ešte vyrovnali na 2:2. Je 
pravda, že v závere sme mohli aj vyhrať, ale 

myslím, že to by už bolo pre Trenčín naozaj 
kruté.
- Každý zápas prináša hráčom nové 
skúsenosti a ten sobotňajší bol pre 
žilinské mužstvo zrejme poriadne 
poučným...
Je vidieť, že za každého stavu sa dá hrať, 
futbal je taký. Za desať minút môžete otočiť 
celý vývoj stretnutia. Dokázali sme si, že 
vieme hrať za hocijakého stavu a keď 
zapneme, aj šťastie sa k nám otočí.
- S troma gólmi ste už na rovnakej úrovni 
ako reprezentačný útočník Stanislav 
Šesták. Lepší od vás dvoch je iba Ivan 
Bartoš. Bude z vás kanonier?
Priznám sa, že na začiatku sezóny sa mi 
takto strelecky ešte nikdy nedarilo, no 
na konci jesene 2002 som ešte v drese 
Slovana Bratislava strelil v záverečných 
štyroch kolách tri góly, čo bolo takisto 
výborné. Myslím však, že strelec zo mňa 
nebude, od toho na ihrisku nie som. Mám 
skôr iné úlohy. 
- V najbližších troch kolách cestujete 
na ihriská súperov. Vonku ste doteraz 
nevyhrali, na koľko bodov si trúfate?
V sobotu hráme na Interi a v súčasnosti je 
pre nás najdôležitejšie vyhrať práve tam. 
Musíme ísť od zápasu k zápasu, takže 
teraz sa pozeráme na nášho najbližšieho 
súpera, až potom na ďalších. 
- Horná polovica tabuľky I. ligy je v 
súčasnosti poriadne vyrovnaná, čo na 
to hovoríte?
Petržalka prehrala v dohrávke doma s 
Ružomberkom, čo len potvrdzuje, že 
každý môže poraziť každého. O našej lige 
sa to vie a my len potrebujeme naštartovať 
nejakú dobrú sériu. Chceme to urobiť už 
najbližšie na Interi. Od 1. miesta nás delia 
iba dva body, takže nič nie je stratené. 

Do tretice to stačilo na bod
Kapitán žilinských futbalistov BENJAMÍN VOMÁČKA strelil svoj prvý gól tejto 
sezóny doma Artmedii Bratislava a vtedy pomohol Žiline k jasnému víťazstvu 
5:1. V Ružomberku skóroval nedávno druhýkrát, no vtedy jeho presný zásah 
nestačil ani na bod, pretože Žilinčania podľahli Liptákom 1:2. V sobotu večer 
proti Trenčínu znamenal jeho exportný gól z diaľky bod. 
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