
FK Tempo Partizánske a MŠK Žilina sa stali partnermi
Futbalový klub Tempo Partizánske dosiahol významný míľník. 
S  MŠK Žilina, ktorý patrí medzi najúspešnejšie slovenské kluby 
posledných rokov, uzavrel partnerskú zmluvu. Klub spod Dubňa, 
ktorý má punc kvality nielen na slovenskom trhu, bude mať pred-
nostné právo výberu talentovaných hráčov z FK Tempo. Tí najlep-
ší budú môcť ďalej zveľaďovať svoje futbalové danosti v akadémii 
MŠK. Tretím dôležitým partnerom, ktorý sa bude podieľať na vý-
chove žiakov pre futbal, je Základná škola na Veľkej okružnej v Par-
tizánskom. Do svojich športových tried so zameraním na futbal 
bude prijímať žiakov, ktorým pre športovú prípravu poskytne po-
trebné materiálno-technické vybavenie a o ich výchovný a vzdelá-
vací proces sa budú starať kvalifikovaní pedagógovia. Garantom 
spolupráce, ktorá uzrela svetlo sveta po takmer šesťmesačných 
prípravách, je mesto Partizánske. FK Tempo sa stáva v poradí pia-
tym partnerským klubom žilinského MŠK. „Od každej partner-
skej spolupráce očakávame zvýšenie kvality tréningového 
procesu a prípravy detí. Veríme, že v Partizánskom nájdeme 
pracovitých ľudí, ktorí budú naše znalosti posúvať medzi deti 
trénujúce v FK Tempo. Tie najlepšie a najtalentovanejšie deti 
potom budú môcť prísť k nám do klubu a zdokonaľovať sa ďa-
lej v našich podmienkach, aby dosiahli kvalitu pre európsky 
futbal, ako napríklad Denis Vavro,“ ozrejmil hlavný motív spo-
lupráce spohľadu MŠK Žilina jeho hlavný tréner mládeže Ľuboš 
Nosický. Žilinský klub vychoval za posledné roky viacero hráčov, 
ktorí obliekli reprezentačný dres a presadili sa v zahraničných sú-
ťažiach ako Marek Mintál, Stanislav Šesták, Milan Škriniar, Peter Pe-
karík, Tomáš Hubočan, Róbert Jež, Dušan Kuciak, Martin Dúbrav-
ka, Lászlo Bénes, Róbert Mazáň či Denis Vavro. Ani vo futbalovom 
klube z Partizánskeho sa nemusia červenať. Rovnako v ňom vy-
rástlo množstvo kvalitných futbalistov, ktorí zanechali výraznú 
stopu nielen v slovenskom futbale, či už Karol Jokl ml., Ján Gele-
ta, Anton Moravčík, Jozef Obert, Ľudovít Venutti, Anton Hrušecký 
a Peter Herda, ale aj Martin Mikula, Roman Greguška, Ivan Hor-
niš, Jozef Baláška, Igor Obert, Milan Janega, Vojtech Oravec, Ľuboš 
Bohunský st., Ján Mucha ml., Maroš Poštrk, Michal Peškovič, Pavol 
Kováč... No pri signácii partnerskej zmluvy viac ráz zarezonovalo 
meno práve obrancu Denisa Vavra, ktorý úzko prepojil FK Tem-
po Partizánske a MŠK Žilina. Odchovanec FK Tempo, je svetlým 
príkladom, ako sa hráč z malého klubu môže dostať až na európ-
sku futbalovú scénu. Slovenský reprezentant si to z Partizánske-
ho cez majstrovský MŠK Žilina namieril do dánskeho veľkoklubu 

FC Kodaň. No nielen preto si v FK Tempo od spolupráce so žilin-
ským klubom veľa sľubujú. „Náš klub od spolupráce očakáva 
predovšetkým výkonnostný posun v  oblasti trénersko-me-
todických činností. Myslím si, že v úzkom prepojení na MŠK 
Žilina tieto činnosti dokážeme aplikovať do tréningového 
procesu v našom klube. Následne na to očakávame zvýšenie 
kvality tréningového procesu u  hráčov, ktorí pôsobia v  na-
šom klube,“ nadchýnal sa prezident FK Tempo Partizánske Vla-
dimír Karásek a pokračoval: „Budeme sa tešiť, keď naši najlep-
ší hráči budú môcť ďalej rozvíjať svoje futbalové schopnosti 
v najlepšej akadémii Slovenska. A budú reprezentovať nielen 
náš klub, mesto, ale prípadne aj celé Slovensko tak, ako sa to 
podarilo Denisovi Vavrovi.“ Koordinátorom partnerskej zmluvy 
medzi FK Tempo Partizánske a MŠK Žilina, ktorú zainteresované 
strany 25. apríla oficiálne spečatili podpisom v kancelárii primá-

tora Partizánskeho, je Milan Ivanka. Uznávaný odborník vo fitness 
príprave hráčov sa po štáciách v MFK Púchov, FC Spartak Trnava, 
FC Dinamo Tbilisi a FC ViOn Zlaté Moravce vracia späť nielen do 
materského klubu FK Tempo, ale aj k profesii pedagóga v ZŠ na 
Veľkej okružnej v Partizánskom. „Budem mať na starosti špor-
tovú stránku spolupráce medzi oboma klubmi. Hlavne čo sa 
týka kooperácie trénerov, tréningových metód a  nastave-
nie prípravy tréningového procesu v FK Tempo,“ ozrejmil ná-
plň svojej úlohy koordinátora v partnerskej zmluve Milan Ivanka 
a dodal: „Veľmi sa teším na spoluprácu. Kým vo svete sú dosť 
bežné, na Slovensku sa postupne rozbiehajú. FK Tempo sa 
bude radiť medzi prvé klubu s partnerstvom s klubom z naj-
vyššej slovenskej súťaže. Od spolupráce si sľubujeme pod-
chytiť skutočné talenty a poskytnúť im šancu posunúť sa vý-
konnostne ďalej.“  Text + foto: mp

Signácia partnerskej zmluvy medzi FK Tempo Partizánske a MŠK Žilina – zľava: predseda predstavenstva MŠK Žilina 
Marek Majtán, primátor Partizánskeho Jozef Božik, prezident FK Tempo Partizánske Vladimír Karásek a riaditeľ ZŠ 
s MŠ Veľká okružná Partizánske Juraj Guniš


