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V tomto čísle:

Lukratívny pozemok by mesto 
kúpiť nemohlo.  
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Ložisko okrových kalov bolo 
v kanáli, ktorý nie je na mapách.
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Poslanci budú rokovať o petícii 
proti zámeru firmy Hutira. 
Strana 4

Malá rozprávková cesta bude 
tento rok v Handparku.  
Strana 5

Vznikol nový športový klub. 
V júli bude nábor na futsal.   
Strana 8

Mesto spoločnosti B.T.I. a jej veri-
teľom vyplatilo spolu už vyše 700 
tisíc eur.

Koncesnú zmluvu na prevádzkovanie 
mestskej plavárne uzatvoril primátor 
mesta Handlová, Rudolf Podoba, so 
spoločnosťou B.T.I. spol. s r. o. 22. de-
cembra 2017. Koncesionár, spoloč-
nosť B.T.I. zastúpená Erikou Karovou, 
sa zaviazala plaváreň a kúpalisko re-
konštruovať podľa projektu spoloč-
nosti RK_STUIDO, s. r. o. Koncesná 
zmluva bola podpísaná na 15 rokov 
a spoločnosť B.T.I. sa v nej zaviazala 
rekonštrukciu plavárne vykonať naj-
neskôr do 30. augusta 2018 a mo-
dernizáciu kúpaliska najneskôr do 
30. júna 2018. V decembri 2018 bol 
uzatvorený dodatok ku koncesnej 
zmluve, v ktorom sa zmluvné strany 
dohodli na posunutí termínov ukon-
čenia rekonštrukčných prác. Plaváreň 
mala byť dokončená do 1. mája 2019 
a kúpalisko najneskôr do 1. augusta 
2019. Mesto opakovane upozorňo-
valo spoločnosť B.T.I. na nedodržanie 
zmluvných termínov a firmu písomne 
vyzvalo, aby práce dokončila bezod-
kladne, najneskôr však do 30. júna 
2020. Po uplynutí všetkých lehôt a 
ústnych prísľubov mesto 9. júna 2021 
pozastavilo vyplácanie koncesnej od-
platy podľa Koncesnej zmluvy.

Mesto platilo aj dodávateľom 
koncesionára

Od januára 2019 do apríla 2020 mesto 
uhradilo spoločnosti B.T.I. splátku 
každý mesiac v zmluvnej výške 28 
800 eur, teda spolu 460 800 eur. Pre 
ďalšie tri mesiace mesto uzavrelo so 
spoločnosťou B.T.I. dohodu o odklade 
splátok pre neistotu ohľadom verej-
ných financií v dôsledku koronakrízy. 
Od augusta 2020 do mája 2021 mesto 
pokračovalo v platení koncesie, ne-
platilo však mesačné splátky spoloč-

Plaváreň stále nie je otvorená. Mesto preto pozastavilo platby

nosti B.T.I., ale plnilo exekučný titul 
jednému zo subdodávateľov stavby, 
dodávateľovi techniky Centroprojekt 
group a.s. Mesto takto uhradilo ďal-
ších 288 000 eur.

Stretnutie bez výsledku

V júni sa uskutočnilo stretnutie pri-
mátorky s konateľkou spoločnosti 
B.T.I., Erikou Karovou a Jánom Karom, 
výsledok však neprinieslo. „Aktuálne 
je kolaudácia plavárne brzdená sku-
točnosťou, že dodávateľ bazénov, 
spoločnosť Berndorf Bazény s.r.o. 
nemá uhradené všetky svoje faktúry 
za odvedenú prácu zo strany spo-

ločnosti B.T.I. a z tohto dôvodu veľký 
bazén nedokončí, pokiaľ mu nebude 
zaplatené. Zástupca spoločnosti B.T.I. 
ma na utorkovom stretnutí informo-
val, že na stole je dohoda o urovnaní 
so spoločnosťou Berndorf Bazény a 
okamžité finančné vyrovnanie. V ta-
kom prípade by už nič nebránilo do-
končeniu veľkého plaveckého bazéna 
a následnej kolaudácii,“ informovala 
primátorka Silvia Grúberová na svo-
jom profile na sociálnej sieti Facebo-
ok. Keď si však primátorka o niekoľko 
dní u spoločnosti Berndorf Bazény 
overovala fakty, zistila, že dohoda 
podpísaná nebola. „Mesto Handlová 
preto pozastavuje vyplácanie odpla-

ty koncesionárovi, spoločnosti B.T.I. z 
dôvodu, že predmet koncesnej zmlu-
vy sa preukázateľne nevykonáva. Pre 
mesto Handlová je povinnosťou a 
prioritou hospodárne vynakladanie 
verejných zdrojov,“ napísala Silvia 
Grúberová.

B.T.I.: Za všetko môže korona

Na otázku, kedy bude plaváreň otvo-
rená, odpovedala Erika Karová, kona-
teľka spoločnosti B.T.I., rovnako, ako 
riaditeľ plavárne Ľubomír Blaho v júni 
2020. Na plavárni je údajne potreb-
né už len zavariť dná bazéna, aby sa       

Primátor Rudolf Podoba pri slávnostnom podpise koncesnej zmluvy s konateľkou spoločnosti B.T.I., Erikou Karovou, 22. decembra 2017.                    FOTO: ARCHÍV MsÚ

O presnom čase očkovania budú 
prihlásení záujemcovia informo-
vaní prostredníctvom SMS správy. 

Všetky Handlovčanky a Handlovča-
nia, ktorí reagovali do 28. mája na 
výzvu mesta a nahlásili sa na očko-
vanie v meste vakcínou Pfizer, budú 
zaočkovaní v pondelok 21. júna 2021 
v podnikateľskom inkubátore na Ná-
mstí baníkov 5. Termín už definitívne 
potvrdilo  Ministerstvo zdravotníctva 
Slovenskej republiky.
Na očkovanie sa nahlásilo približne 
štyristo záujemcov, ktorí v krátkom 
čase dostanú informáciu o tomto ter-
míne prostredníctvom SMS správy.
Vzhľadom na presne určené množst-
vo osôb, ktoré budú zaočkované, 
bude očkovanie prebiehať podľa 
abecedy s oznámením približného 
času očkovania. Sprevádzajúce osoby 
budú zaočkované súčasne s osobou 
nahlásenou na očkovanie.
Nahlásený záujem o očkovanie je zá-

Očkovanie v Handlovej sa uskutoční už 21. júna
väzný. Do mesta bude doručený pres-
ný počet vakcín. V prípade, že nahlá-
sení ľudia sa z akýchkoľvek dôvodov 
nebudú môcť očkovania zúčastniť, 
je potrebné, aby o tom informovali 
mesto obratom na telefónnom čísle 
0917 616 391 v čase stránkových ho-
dín mestského úradu.
V dvoch veľkokapacitných očkova-
cích centrách Trenčianskeho samo-
správneho kraja zaočkovali počas 
víkendu 5. a 6. júna rekordných 8361 
osôb. Ako informovala vedúca odbo-
ru zdravotníctva a sociálnej pomoci 
Úradu TSK Elena Štefíková, na zim-
nom štadióne v Prievidzi podali zdra-
votníci 3875 dávok vakcíny od Pfizer/
BioNTech. 
Vo štvrtok 10. júna začala bojnická 
nemocnica vo svojom vakcinačnom 
centre očkovať aj vakcínou Sputnik V. 
Nemocnica je jednou z 8 nemocníc 
na Slovensku, ktorým Ministerstvo 
zdravotníctva SR pridelilo možnosť 
očkovania touto vakcínou.

Pozvánka 
na mestské 

zastupiteľstvo
Primátorka mesta, 
Silvia Grúberová, 

zvolala 23. zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva. 
Konať sa bude vo štvrtok 

24. júna 2021 
o 14. hodine vo veľkej 
zasadacej miestnosti 

mestského úradu.

Program je zverejnený na 
webstránke mesta, priamy 

prenos sa bude vysielať
na Youtube kanáli 

RTV Prievidza.

(RED,TASR) ILUSTRAČNÉ FOTO: TSK

Článok pokračuje na strane 2.
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Kvôli pandémii ochorenia CO-
VID-19 sa v Mestskom bytovom 
podniku Handlová museli naučiť 
pracovať za platnosti rôznych ob-
medzení vyplývajúcich z núdzové-
ho stavu.

V zákone o mimoriadnych opatre-
niach vo finančnej oblasti v súvislosti 
so šírením choroby COVID-19 poslan-
ci národnej rady posunuli termín do-
ručenia ročného vyúčtovania za byt 
z pôvodného termínu 31. mája na 
termín 31. júla 2021. Spolu s vyúčto-
vaním má správca povinnosť doručiť 
aj správu o svojej činnosti, v ktorej je 
povinný uviesť tvorbu a čerpanie fon-
du prevádzky údržby, opráv a nákla-
dov spojených s udržiavaním bytu za 
jednotlivé byty a nebytové priestory 
v dome za uplynulý kalendárny rok. 
Mestský bytový podnik Handlová 
doručí tieto dokumenty nájomníkom 
do 11. júna 2021. Podnik je povinný 
tieto písomnosti doručiť oproti pod-
pisu, ktorým nájomník alebo vlastník 
potvrdí prevzatie.
„Ak budú mať ľudia pocit, že vo vy-
účtovaní niečo nesedí, je potrebné 
kontaktovať Mestský bytový podnik 
Handlová a prekonzultovať s nami 
celé vyúčtovanie. Radi objasníme 

skutočnosti, ktoré sú nejasné. Ak aj 
po vysvetlení budú ľudia trvať na 
tom, že vo vyúčtovaní je chyba, môžu 
ho písomne reklamovať do 15 dní od 
jeho doručenia. Ak bude reklamácia 
oprávnená, vyúčtovanie opravíme a 
doručíme opravné vyúčtovanie,“ po-
vedal konateľ Mestského bytového 
podniku Handlová, Rudolf Vlk.
Tento rok bude mestský správca by-
tov zasielať vyúčtovanie tradičným 
spôsobom poslednýkrát. Aktuálne 
totiž zamestnanci podniku napĺňajú 
dátami nový softvér pre správcov by-
tových domov, ktorý zefektívni prácu 
zamestnancov bytového podniku 
a zlepší aj komunikáciu s klientmi. 
„Naša predstava je taká, že všetky 
oznamy, upomienky aj faktúry bude-
me rozosielať nájomníkom emailmi 
a SMS správami. Takto sa dostanú k 
ľuďom okamžite,“ povedal Rudolf Vlk. 
Nový softvér ušetrí náklady podniku, 
keďže vyúčtovanie nákladov si po no-
vom budú vedieť robiť sami, čím ušet-
ria náklady na externé firmy, na pa-
pieri aj na poštových službách, keďže 
celá komunikácia medzi podnikom a 
nájomcami bude prebiehať elektro-
nicky bez listinných dokumentov.

Silver Jurtinus

Ročné vyúčtovanie za byt bude tento rok 
neskôr a od budúceho roka po novom 

Senior centrum Handlová, n. o., ponú-
ka voľné pracovné miesto na pozíciu  
inštruktor/-ka sociálnej rehabilitácie. 
Požaduje sa minimálne absolvovanie 
úplného stredného odborného vzde-
lania, bezúhonnosť, zodpovednosť, 
spoľahlivosť, samostatnosť, kreativita 
a empatia. Predpokladaný nástup do 
zamestnania je 1. augusta 2021.
Náplňou práce inštruktora sociálnej 
rehabilitácie je zachovanie, obnova a 
rozvoj schopností klientov zariadenia, 
organizovanie spoločenských podu-
jatí a aktivít s klientmi v zariadení, 
práca s klientmi v zmysle zákona o 

sociálnych službách, motivácia a pod-
pora klientov, nácvik zručností, akti-
vizovanie a posilňovanie návykov pri 
sebaobsluhe, úkonoch starostlivosti o 
domácnosť a základných sociálnych 
aktivitách. Ide o prácu s jednozmen-
ným pracovným režimom s pracov-
ným časom od 8:00 do 16:00. Pracov-
né miesto je vhodné aj pre zdravotne 
postihnutého. 
Bližšie informácie, zoznam požadova-
ných príloh k žiadosti aj platové pod-
mienky sú zverejnené na webovom 
sídle www.seniorcentrum.handlova.
sk.                                                           (RED) 

V senior centre je voľné pracovné miesto

Úhrada za stravovanie v Senior cen-
tre Handlová mierne zdražela. Nový 
cenník schválila na svojim zasadnutí 
Správna rada neziskovej organizácie 
a odsúhlasili ho aj poslanci mests-
kého zastupiteľstva, ktorí upravili 
Všeobecne záväzné nariadenie o 
úhrade za poskytovanie vybraných 
druhov sociálnych služieb na území 
mesta Handlová. Zvýšenie sa týka 
výlučne úhrady za stravovanie. Zvý-
šenie súm režijných nákladov pre 
stravníkov klientov a zamestnancov 
bol podľa riaditeľky zariadenia, Emílie 
Nyitrayovej, nevyhnutný krok. Odráža 
skutočné náklady, ktoré vznikajú pri 
príprave stravy pre všetkých stravní-

kov i s prihliadnutím na každoročnú 
úpravu minimálnej mzdy a hlavne 
príplatkov za soboty, nedele a sviat-
ky. Navýšenie ceny pre klientov v cel-
kovom mesačnom prepočte tvorí, pri 
plnom odbere stravy, sumu 26,04 eur 
na jedného klienta. 
K zvýšeniu cien za poskytovanie 
sociál nych služieb, ktoré poskytuje 
mesto Handlová, nedošlo. Ceny za zá-
kladné sociálne poradenstvo, terénnu 
sociálnu službu krízovej intervencie, 
komunitné centrum, opatrovateľskú 
službu, odľahčovaciu službu, denné 
centrum a požičiavanie pomôcok os-
tali na pôvodnej výške.

(RED)

Strava v senior centre mierne zdražela

Deti sa nemôžu pohybovať v areáli, 
ktorý už nezodpovedá technickým 
požiadavkam. 

Všetky tri budovy materskej školy 
na Morovnianskej ceste sú už dlhšiu 
dobu ohradené páskou. Počas mi-
nuloročných letných prázdnin dala 
samospráva časť padajúcej fasády 
obiť, aby neohrozovala škôlkarov. 
Technický stav budov sa však naďalej 
zhoršuje. Na mestskom zastupiteľstve 
na zlý stav budov upozornila poslan-
kyňa Marcela Šimonová. „Stav budov 

materskej školy, plota a dvora je už 
v takom stave, že neznesie odklad. 
Opravy sú veľmi potrebné. Predminu-
lý týždeň spadla omietka, ktorá sa za-
pichla do zeme. Nemáme na čo čakať, 
bude sa to musieť spraviť,“ povedala 
Marcela Šimonová. 
Situáciu v materskej škole sa mesto, 
podľa hovorkyne Jany Paulínyovej, 
snaží vyriešiť z mimorozpočtových 
zdrojov, teda z dotácie. Aj keď mesto 
bolo v ostatnom čase úspešné pri 
predaji svojich prebytočných nehnu-
teľností, peniaze získané predajom 

majetku nie je podľa Paulínyovej 
možné investovať do opravy maters-
kej školy. 
„Našim cieľom je, aby materská škola 
nebola opravená čiastkovo, ale celá, 
tak, aby mohla slúžiť našim deťom 
dlhé roky,“ povedala Paulínyová. 
Mesto preto čaká na projektovú 
výz vu z operačného programu kva-
lita životného prostredia, ktorá bola 
avizovaná ministerstvom životného 
prostredia.

 (IČ)

Škôlka na Morovnianskej ceste čaká na rekonštrukciu

Dokončenie článku z titulnej strany.
mohol napustiť vodou a prevádzko-
vať. Zavarenie bazéna, ako sa pred 
rokom vyjadril Blaho, je otázka dvoch 
dní. „Robíme všetko preto, aby sme 
čím skôr otvorili dvere plavárne a ne-
skôr kúpaliska. Kúpalisko bolo pät-
násť rokov zatvorené a nemáme žiad-
ne štatistiky návštevnosti a nechcem 
ísť do straty skrz stálym opatreniam 
a obmedzeniam. Budeme pozorne 
sledovať pandemickú situáciu a ak v 
nepríde tretia vlna, plaváreň by sme 

otvorili na jeseň,“ napísala Karová. 
Dôvodom meškania je podľa ko-
nateľky pandémia koronavírusu. 
„Vzhľadom k pandemickej situácii, 
ktorá nastala ešte v minulom roku, 
ktorú nikto nepredvídal, nám vznikli 
mnohé neočakávané situácie. Koro-
nakríza negatívne ovplyvnila aj našu 
spoločnosť. Čelili sme poklesu pod-
nikateľských príjmov, oneskoreným 
platbám od zákazníkov a prerušeniu 
dodávateľského reťazca.“ 
O spoločnosti B.T.I. spol. s r. o sa z 

Plaváreň stále nie je otvorená. Mesto preto pozastavilo platby
verejných zdrojov veľa informácií 
získať nedá a firma nemá ani vlastnú 
webstránku. Na otázku, čomu sa spo-
ločnosť venuje a prečo sa rozhodla 
prevádzkovať plaváreň a kúpalisko 
v Handlovej, Karová odpovedala, že 
„spoločnosť B.T.I. sa prioritne venuje 
výstavbe kogeneračných jednotiek a 
má rozbehnutých veľa projektov, me-
dzi ktoré patrí aj prestavba plavárne a 
kúpaliska v Handlovej.“ 

Silver Jurtinus

Jeden z dvoch pozemkov na Troch 
studničkách, o ktoré malo záujem 
mesto Handlová, už kúpila firma 
Vaša. Oplotiť ho však nesmie. 

V pondelok 14. júna zasadalo vedenie 
neziskovej organizácie Handlovské 
lesy. Na svojom piatom stretnutí, od 
zaregistrovania organizácie vo febru-
ári tohto roka, privítali ľudí, ktorí pre-
javili záujem stať sa dobrovoľníkmi 
neziskovej organizácie Handlovské 
lesy. „Dobrovoľníkom sme predsta-
vili plánované aktivity neziskovej 
organizácie a boli by sme radi, keby 
sa zapojili do čistenia lesov, ľahkých 
prác pri budovaní altánkov na našich 
pozemkoch v tradičných lokalitách, 
prípadne uvítame pomoc s fotogra-
fovaním, administratívnou agendou 
alebo spravovaním profilu na sociál-
nej sieti Facebook. Som veľmi rada, že 
záujem dobrovoľnícky pracovať pre 

neziskovú organizáciu  prejavilo oko-
lo tridsať ľudí,“ povedala primátorka 
Silvia Grúberová. 
Aktuálne sa pozornosť mestskej ne-
ziskovej organizácie zameriava na 
okolie chaty Martinka, Východnú 
šachtu a areál Troch studničiek. Tam 
poslanci schválili zámer odkúpe-
nia pozemku o rozlohe 2 661 m2 od 
spoločnosti Hornonitrianske bane 
Prievidza (HBP), samospráva však 
tento pozemok kúpiť nemôže. Ako 
vysvetlil zástupca primátorky, Rado-
slav Iždinský, pozemok je zaťažený 
ťarchou, záložným právom banky a 
kúpu majetku s  ťarchou samospráve 
zakazuje zákon. Navyše k prevodu ne-
hnuteľností na spoločnosť VAŠA, s.r.o. 
došlo na základe schválenia predaja v 
predstavenstve spoločnosti  HBP ešte 
predtým, ako mesto Handlová preja-
vilo predbežný záujem o túto lokalitu. 
„Na základe záujmu mesta Handlová 

o obnovenie využívania tohto úze-
mia na rekreáciu, spoločnosť Horno-
nitrianske bane Prievidza do kúpnej 
zmluvy zakomponovala ustanovenie 
pre kupujúceho, že prevádzané po-
zemky neoplotí a umožní ich za vo-
pred dohodnutých podmienok na vy-
užívanie pre potreby mesta Handlová 
na rekreačné účely. Zároveň sme dali 
do zmluvy podmienku, že v prípade, 
ak sa kupujúci v budúcnosti rozhodne 
predmet tejto zmluvy odpredať, po-
núkne ho v prvom rade na odkúpenie 
mestu Handlová,“ uviedol Ing. Rasti-
slav Januščák, riaditeľ odboru straté-
gie a vonkajších vzťahov spoločnosti 
Hornonitrianske bane Prievidza. 
Mesto má však aj naďalej záujem o 
kúpu pozemku na Troch studničkách 
s rozlohou 1 493 m2, ktorý je vo vlast-
níctve Rímskokatolíckej cirkvi farnosti 
Handlová. 

(INU)

Lukratívny pozemok by mesto kúpiť nemohlo

Nezisková organizácia Handlovské lesy na svojom stretnutí privítala ľudí, ktorí prejavili záujem stať sa dobrovoľníkmi.                                                                         FOTO: INU
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Časté výpadky verejného osvetlenia 
na sídlisku Mostná zrejme spôsoboval 
porušený prívodný kábel zakopaný v 
zemi. Informoval o tom konateľ Mest-
ského bytového podniku Handlová, 
Rudolf Vlk. Poškodený kábel vyme-
nili a k výpadkom by už dochádzať 
nemalo. „Objednali sme firmu, ktorá 
poruchy podzemných elektrických 
vedení dokáže lokalizovať s presnos-
ťou na centimetre. Na problém sme 
narazili pri dome Mostná 1 -5, kde 
prebiehali výkopové práce,“ povedal 

Osvetlenie sídliska Mostná je opravené
Rudolf Vlk. Zároveň však upozornil, že 
poškodených káblov môže byť v tej-
to lokalite viacero a preto pracovníci 
mestského bytového podniku budú 
situáciu sledovať. Rozsiahlejšie výko-
pové práce však aktuálne potrebné 
nebudú, keďže príčinu havarijného 
stavu elektrického vedenia, ktoré 
spôsobovalo výpadky verejného 
osvetlenia na celom sídlisku Mostná, 
sa pravdepodobne podarilo odhaliť. 
Náklady na opravu kábla nepresiahli 
500 eur.                                                (RED)

Handlovská nemocnica prepustila v 
stredu 2. júna posledného  pacienta s 
novým koronavírusom. Z covidového 
oddelenia sa po dôslednej dezinfekcii 
a reprofilizácii znovu stane štandard-
né oddelenie dlhodobo chorých. In-
formovala o tom riaditeľka Nemocni-
ce Agel Handlová Marta Eckhardtová.
„Reprofilizované lôžka pre covido-
vých pacientov sme prevádzkovali 
nepretržite od 21. decembra minulé-
ho roka. Za ten čas sme mali celko-
vo hospitalizovaných 256 pacientov 
s ochorením COVID-19. Som veľmi 
rada, že toto mimoriadne náročné 
obdobie máme za sebou, za čo patrí 
obrovská vďaka všetkým kolegom 
za obrovskú odvahu, nasadenie, tr-
pezlivosť a neraz aj sebazaprenie pri 
zvládaní pandémie. Po prepustení 
posledného pacienta z covidového 
oddelenia začíname s radikálnou ce-
loplošnou dezinfekciou a upratova-
ním,“ uviedla Eckhardtová.
Počas celej celoplošnej dezinfekcie 
a aj po nej budú v prevádzke germi-

Z handlovskej nemocnice prepustili 
posledného pacienta s COVID-19

cídne žiariče a nové zariadenia na de-
kontamináciu vzduchu, všetky miest-
nosti sa dôsledne vyžiaria a vyvetrajú.
„Dezinfektory vzduchu budú v pre-
vádzke na oddeleniach aj naďalej a 
budú zabezpečovať výrobu čistého 
a zdravého vzduchu. Všetky pomôc-
ky, ktoré personál používal pri práci 
na covidovom oddelení a nebudú 
potrebné na štandardnom oddelení 
dlhodobo chorých - ochranné štíty, 
overaly, čižmy, plášte atď. - sa usklad-
nia do skladu pre prípadné budúce 
použitie,“ doplnila riaditeľka nemoc-
nice.
Po dôkladnej dezinfekcii príde na rad 
maľovanie, čím oddelenie dlhodobo 
chorých získa aspoň sčasti novú po-
dobu. „Oddelenie by sme v priebehu 
jedného týždňa chceli kompletne 
pripraviť na normálny režim, príchod 
a hospitalizáciu necovidových pa-
cientov,“ pripomenula Eckhardtová s 
tým, že v zmysle nového COVID auto-
matu už budú v nemocnici povolené 
aj návštevy pacientov.                  (TASR)

Duklianska ulica bude po novom 
jednosmerná v smere od ulice Cinto-
rínskej k ulici Kremnická. Parkovanie 
bude povolené vľavo v smere jazdy. 
Zmena dopravného značenia na 
Duklianskej ulici má zabezpečiť ply-
nulosť a tým aj bezpečnosť cestnej 
premávky.
Mesto k zmene dopravného značenia 
pristúpilo v roku 2020, lebo na ulici 
dochádzalo k opakovanému parko-
vaniu na komunikácii, ktorej šírka 
5,5 metra parkovanie neumožňuje. 
Zaparkované autá vytvárali prekážky 
v cestnej premávke a komplikovali 
prejazd autobusov a nákladných vozi-
diel odvážajúcich komunálny odpad. 
V tomto úseku sa nachádzajú rodinné 
domy a ich napojenia, po ulici premá-
va jednosmerne linka mestskej hro-
madnej dopravy. 

Ako pilotný projekt zlepšenia prejazd-
nosti ulice samospráva v novemb-
ri minulého roka osadila dopravné 
značky „zákaz státia“. Toto riešenie sa 
však stretlo s nesúhlasom obyvateľov 
ulice, ktorí mestu doručili nesúhlasné 
vyjadrenie. 
Cestný správny orgán dospel po de-
tailnom zvážení k záveru, že uvoľne-
ním pravej strany vozovky a určením 
parkovania vľavo, bude zabezpečená 
nevyhnutná a väčšia prehľadnosť 
dopravy, a teda bude v uvedenej lo-
kalite zabezpečená najväčšia možná 
bezpečnosť.
Obidve autobusové zastávky pre 
MHD zostanú nezmenené a autobusy 
budú premávať len v smere z Cinto-
rínskej ulice na Kremnickú ulicu.

(INU)

Na Duklianskej ulici bude jednosmerka

Prvé spoločné stretnutie posilne-
ného tímu kontaktného centra sa 
uskutočnilo v stredu 2. júna.

Mesto Handlová v apríli 2021 vyhlási-
lo výberové konanie na iný odborný 
personál v oblastiach vzdelávanie, so-
ciálna oblasť, financie, zdravý životný 
štýl a zdravotná starostlivosť, životné 
prostredie, kultúra, banícke tradície, 

Kontaktné centrum prijalo iný odborný personál

kariérne poradenstvo, motivácia a 
koučing.
Na výberovom konaní v máji 2021 
uspelo osem uchádzačov - Oľga Ba-
látová, Bc. Lenka Bonecová, Miroslava 
Hlivová, Ing. Simona Kvostková, Mgr. 
Lukáš Lenhart, Ing. Mgr. Ľuboš Mo-
ravčík, Elena Margetová, Mgr. Denisa 
Neuschlová a Ing. Simona Kvostková.
Iný odborný personál sa bude po-

dieľať na tvorbe a realizácii indi-
viduálnych a skupinových aktivít, 
tréningových a rozvojových progra-
mov, podujatiach komunitného a 
preventívno-osvetového charakteru 
pre účastníkov v projekte „Podpora 
zamestnateľnosti v regióne horná 
Nitra“ a pre zamestnancov HBP, a.s., 
ktorí z dôvodu útlmu baníctva prídu 
o prácu.                                                  (KC)

Členovia odborného tímu kontaktného centra Handlová.

Úkaz, ktorý sa naposledy prejavil 
v utorok 26. januára, by sa už opa-
kovať nemal.

Spoločnosti Hater – Handlová sa po-
darilo odhaliť zdroj oranžovej vody, 
ktorá pri výdatnejších zrážkach sfar-
bovala vodu v Handlovke do oran-
žova. Zafarbenie spôsoboval kal usa-
dený v kanáli, ktorý ústi do Račieho 
potoka a nie je zaznačený na mapách 
ani v starých dokumentoch. „Zistili 
sme, odkiaľ oranžová voda vychádza 
a chceli sme preventívne zabrániť 
opakovaniu zafarbenia vody. Kanál 
sme prečistili a do hĺbky 30 metrov 
sme z neho odsali kal. Pomohla nám 
špeciálna technika, ktorá silným pod-
tlakom dokázala okrové kaly narušiť a 

potom aj odstrániť. Akciu sme koordi-
novali s hasičmi, ktorí použili nornú 
stenu, ktorá hlavný nápor vyplave-
ného kalu zadržala,“ povedal riaditeľ 
spoločnosti Hater – Handlová, Vladi-
mír Borák.
V utorok 8. júna a niekoľko dní po-
tom mohlo čistenie spôsobiť mierne 
zakalenie vody v Handlovke. Ako však 
po chemických rozboroch potvrdila 
Slovenská inšpekcia životného prost-
redia, v januári, pri silnom zafarbení 
vody do oranžova, nedošlo k mimo-
riadnemu zhoršeniu kvality vôd. O 
čistení kanála bola Slovenská inšpek-
cia životného prostredia informova-
ná.
Podľa Ľubomíra Jurkoviča, vedúceho 
Katedry geochémie Prírodovedeckej 

fakulty Univerzity Komenského v 
Bratislave, kaly vznikajú prirodzeným 
zvetrávaním popola uloženého na 
skládke popolovín. „Keď cez popol 
preteká dažďová voda, železo sa vy-
zráža vo forme červených okrov. Je 
to bežný zvetrávací proces. Keďže v 
uhlí bol vysoký obsah pyritu, v po-
pole ostalo železo aj sírany. Takýchto 
lokalít je na Slovensku veľa. Tento jav 
je možné pozorovať v okolí mnohých 
skládok popolovín,“ povedal Jurkovič.
Ďalším preventívnym krokom ako eli-
minovať vyplavovanie okrových ná-
nosov bude podľa Vladimíra Boráka 
vytvorenie usadzovacích nádrží, kde 
sa budú vyplavené sedimenty zachy-
távať. Nádrže bude Hater Handlová 
pravidelne čistiť.                                   (IČ)

V Handlovke už oranžová voda nepotečie

Na pretláčanie a následné odsávanie nahromadeného kalu bola použitá špeciálna technika.                                                                                                                             FOTO: HH
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Mestské zastupiteľstvo petíciu „Za 
zelenú budúcnosť Východnej šach-
ty mestu Handlová“ prerokuje na 
svojom najbližšom zasadnutí 24. 
júna. 

Zámer spoločnosti HUTIRA Slovakia, 
ktorá plánuje vo svojej prevádzke v 
areáli Východnej šachty recyklovať 
použité pneumatiky, sa komplikuje. 
Aktivisti odovzdali mestu petíciu proti 
projektu s vyše tritisíc podpismi a sta-
vebný úrad zastavil územné konanie 
o umiestnení stavby „Termochemické 
spracovanie pneumatík.“

Petíciu podpísalo vyše tritisíc ľudí

Aktivisti odovzdali petíciu s názvom 
„Za zelenú budúcnosť Východnej 
šachty mestu Handlová“ primátorke 
Silvii Grúberovej 31. mája. „Vyzývame 
vedenie mesta Handlová a ďalšie zod-
povedné orgány, aby sa zasadzovali 
za podporu projektov skutočne šetr-
ných k prostrediu, klíme a perspektív-
nych pre rozvoj mesta a nepodporili 
projekt termálnej depolymerizácie 
spoločnosti Hutira. Ústava Slovens-
kej republiky nám garantuje právo 
na priaznivé životné prostredie, pos-
tavme sa spoločne za jeho ochranu,“ 
píše sa v petícii, ktorú, podľa organi-
zátorov, podpísalo 3 901 ľudí.

Primátorka chce projekty, 
ktorým ľudia dôverujú

Primátorka si už počas zbierania pod-
pisov prečítala odborný posudok, o 
ktorý sa tvorcovia petície opierali. 
Jedného zo spoluautorov posudku, 
Ing. Ladislava Hegyiho, kontaktovala 
a záznam z ich konzultácie poskytla 
poslancom mestského zastupiteľstva, 
ktorí oň prejavili záujem. „Sledovala 
som rôzne debaty Handlovčanov a 
zistila som, že obyvatelia väčšinou 
nemajú dostatok informácií, čo úpl-
ne zrejme vyvoláva aj rôznu intenzi-
tu vášní alebo poskytuje priestor na 
špekulácie a dezinformácie,“ poveda-
la Silvia Grúberová. „O tomto projek-
te s niektorými poslancami už nejaký 
ten piatok diskutujeme. Tí, s ktorými 
som o tom hovorila, väčšinou vyjad-
rujú názor, že projekt sa im pre naše 
mesto a ani konkrétnu lokalitu nezdá 
vhodný. Sú nám známe súvislosti v 
oblasti odpadového hospodárstva, 
uvedomujeme, si, že projekty cirku-
lárnej ekonomiky sú v dnešnej dobe 
nesmierne potrebné, avšak možné 
riziká jednoducho odrádzajú. Existu-
jú tiež pochybnosti, či je projekt ozaj 
ten najmodernejší. Projekt je z roku 
2015, Hodnotenie vplyvov na život-

né prostredie (EIA) z roku 2016,“ po-
kračovala primátorka. Mesto petíciu 
preskúmalo, či je formálne v súlade so 
Zákonom o petičnom práve, zrátalo 
legitímne podpisy a bude predložená 
na spoločné posúdenie mestskému 
zastupiteľstvu v Handlovej, ktoré ju 
ako kolektívny orgán územnej samo-
správy vyhodnotí. „Handlová si pra-
je dobré projekty, zelené projekty, 
bezzáťažové projekty. Projekty, ktoré 
majú význam i pridanú hodnotu pre 
mesto ako také. Projekty, ktoré oby-
vateľov neznepokojujú, ale naopak 
- dôverujú im. Občiansky hlas sa tu 
prejavil v plnej sile a váš názor je pre 
nás dôležitý,“ ubezpečila Silvia Grúbe-
rová signatárov petície.

Stavebný úrad konanie zastavil

Stavebný úrad 1. júna zastavil územ-
né konanie o umiestnení stavby „Ter-
mochemické spracovanie pneuma-
tík.“ Podľa Márie Dányiovej, vedúcej 
Spoločného obecného úradu, však 
zastavenie konania s petíciou nesú-
visí. „Petíciou nie je možné vyzývať 
na porušenie právnych predpisov. 
Ak stavebník splní všetky požiadavky 
vyplývajúce zo zákona, nie je mož-

né nepovoliť výstavbu na základe 
petície. Rozhodnutie zastaviť kona-
nie vyplýva zo zákona o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku,“ 
povedala Mária Dányiová. „Nakoľko 
posledné stanoviská v roku 2020 od 
spoločnosti Hornonitrianske bane 
Prievidza ako aj stanovisko Obvodné-
ho banského úradu Banská Bystrica 
boli naďalej nesúhlasné a navrhovateľ 
nepredložil žiadne nové rozhodujú-
ce podklady alebo skutočnosti, ktoré 
by boli relevantné pre pokračovanie 
územného konania, stavebný úrad 
územné konanie zastavil,“ píše sa v 
rozhodnutí stavebného úradu. Ter-
míny predĺženia územného konania 
uplynuli a podľa stavebného úradu v 
súčasnej dobe nie je predpoklad, že 
by v prebiehajúcom územnom kona-
ní, od roku 2016, bolo možné ďalej 
pokračovať.

Záujem firmy trvá
Podľa riaditeľa spoločnosti Hutira 
Slovakia, Ivana Jungu, snahu vybu-
dovať novú prevádzku roky blokujú 
baníci. „Spoločnosť Hornonitrianske 
Bane Prievidza nám do dnešného 
dňa nevydala súhlasné stanovisko k 
nášmu zámeru, na čom projekt stojí 

Poslanci budú rokovať o petícii proti zámeru firmy Hutira Slovakia

už päť rokov. Ani skutočnosť, že šach-
ta je v procese odstávky, nie je nate-
raz dostatočná, aby svoje zamietavé 
stanovisko zmenili a umožnili ďalšie 
konanie,“ povedal Ivan Junga. Zasta-
venie konania o umiestnení stavby 
podľa neho neznamená žiadnu zme-
nu. „Vyjadrenia dotknutých strán, 
ktoré sme v rámci daného konania 
mali, stratili platnosť, tak či onak by 
sme ich museli v rámci obnoveného 
konania osloviť a opätovne vyžiadať 
ich stanovisko.“ Záujem spoločnosti 
na projekte termochemického spra-
covania pneumatík stále trvá. „Náš 
cieľ nie je, nebol a ani nebude ľudí 
rozdeľovať. Sme súčasťou Handlovej 
už viac ako pätnásť rokov a je nám 
prirodzené žiť so svojim okolím v 
harmónii. O projekt stále stojíme, 
lebo jeho realizáciou sme schopní 
výrazne prispieť k rozvoju cirkulárnej 
ekonomiky a dekarbonizácii priemys-
lu. O jeho budúcnosti však rozhodnú 
obyvatelia a ich schopnosť objektív-
ne zhodnotiť ponúkané riešenie a 
porovnať si ho s ľúbivými rečami a 
faktami jeho odporcov.“ Všetky akti-
vity obyvateľstva, ktoré majú snahu 
postaviť sa a podporiť zelené riešenia, 
vníma Ivan Junga pozitívne. „Dúfame, 

že členovia petičného výboru budú 
ochotní objektívne sa pozrieť na naše 
argumenty, ktoré potvrdzujú ekolo-
gickosť nášho projektu,“ povedal Ivan 
Junga. Autori petície už avizovali, že 
na prerokovaní petície na mestskom 
zastupiteľstve sa jednoznačne osob-
ne zúčastnía. 

Ministerstvo technológiu 
nepodporuje

Ministerstvo životného prostredia SR 
technológiu energetického zhodno-
covania pneumatík termálnou de-
polymerizáciou nepodporuje: „Táto 
technológia je environmentálne 
väčšmi zaťažujúca ako alternatívy. 
Vyvoláva otázky o toxických látkach, 
pretože produkuje značné emisie 
zdraviu škodlivých látok. Navyše by 
predstavovala zbytočnú záťaž, keďže 
na Slovensku máme dostatok kapacít 
na recykláciu všetkých odpadových 
pneumatík a už dnes dosahuje úro-
veň ich zberu a recyklácie takmer 
90 percent,“ napísla Monika Szabó z 
tlačového oddelenia Ministerstva ži-
votného prostredia SR.

Silver Jurtinus

Do zásobníka projektov Fondu 
spravodlivej transformácie mesto 
podalo zámer revitalizácie bans-
kého areálu na priemyselnú zónu 
s vybudovaním prístupovej komu-
nikácie.

Predmetom projektu je vybudova-
nie priemyselnej zóny s prístupovou 
komunikáciou v areáli Hlavného 
banského závodu Handlová, so za-
chovaním niektorých významných 
technických pamiatok súvisiacich s 
banskou činnosťou.
„Výsledkom bude zóna, ponúkajúca 
príležitosť pre vybudovanie viacerých 
podnikateľských prevádzok ľahkého 
priemyslu a zároveň možnosť pre za-
mestnanie niekoľkým desiatkám oby-
vateľov na území mesta a blízkeho 
okolia. Vzhľadom na geografiu mesta 

a okolia je tento priestor ideálny na 
takýto charakter využitia. Handlová 
ako „matka“ hnedouhoľného baníct-
va na Slovensku, sa musí pokúsiť 
zachovať niektoré objekty ako tech-
nické pamiatky a dedičstvo pre ďalšie 
generácie,“ píše sa v zámere doruče-
nom na Ministerstvo investícií, regio-
nálneho rozvoja a informatizácie SR.
Podnik Hornonitrianske bane Prie-
vidza má v súlade s likvidačným plá-
nom na roky 2021 - 2023 asanovať 
budovy v areáli. Zámerom mesta 
Handlová v spolupráci so Slovenským 
banským múzeom (SBM) je zachovať 
významné technické objekty a vytvo-
riť v areáli čiastočne produkt cestov-
ného ruchu. 
Areál je svojim charakterom vhodný 
na realizáciu všetkých hlavných ak-
tivít projektu. Niektoré z budov sú v 

dobrom technickom stave. Záujmom 
mesta je v spolupráci s HBP pripraviť 
plochu pre priemyselnú zónu tak, aby 
potenciálny investor mohol v areá-
li postaviť prevádzkový objekt bez 
komplikácií.
Dôležitou súčasťou komplexného 
riešenia revitalizácie je dobudovanie 
hlavnej prístupovej komunikácie do 
priemyselnej zóny.
Podľa primátorky Silvie Grúberovej 
mesto plánuje v júni podať ešte dva 
ďalšie indikativne zámery. Jeden by 
sa mal zamerať na digitalizáciu bans-
kých diel v duchu najmodernejších 
technológií hodných 21. storočia a 
druhý bude cieliť na obnovu verej-
ných budov v duchu znižovania ener-
getickej náročnosti.

(INU)

Mesto podalo ôsmy projektový zámer pre Fond spravodlivej transformácie 

Predpokladaná celková výška investičných nákladov projektu v je 7 500 000 eur bez DPH.                    FOTO: XY

Pohľad z vtáčej perspektívy. Vĺavo dole je areál Východnej šachty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    FOTO: TG
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Značku kvality vytvorilo Centrum 
Dobrovoľníctva v spolupráci s Plat-
formou dobrovoľníckych centier a 
organizácií. Sú to prvé slovenské 
štandardy kvality manažmentu, vďa-
ka ktorým bude zrejmé, ktoré dob-
rovoľnícke organizácie robia svoju 
prácu kvalitne.  
Celoslovenský Fénix dostal značku 
kvality na začiatku roka a zatiaľ ju na 
základe mnohých kritérií udelil šty-
rom základným organizáciám. 
Značku kvality „S dobrovoľníkmi a 
dobrovoľníčkami to vieme!” prišla 
handlovským Fénixákom odovzdať 

riaditeľka ústredia Detskej organizá-
cie Fénix Mgr. Eva Pintérová a koor-
dinátorka dobrovoľníkov Ing. Terézia 
Nikodemová. 
Fénixáci z Handlovej cenu prebrali 
vo veľkom. Pozvaní boli dobrovoľní-
ci všetkých vekových kategórii: deti, 
mladí ľudia, rodičia, ale aj Fénixáci-se-
niori. Podporiť ich prišlo aj zastúpe-
nie z mestského úradu, ktorí im dar-
čekovými predmetmi pripomenuli, 
že mesto Handlová oslavuje výročie 
naraz s Fénixom - Fénix tridsiatku a 
Handlová 645-ku. Okrem prezentácie 
a občerstvenia si fénixáčky pripravili 

aj krátky program a po formálnej časti 
programu sa v čítarni na ZŠ Morov-
nianska cesta rozoznela vrava. Voľný 
čas sa naplno využil debatami o pro-
jektoch, aktivitách, spomínaním na 
spoločne strávené chvíle, ale aj pláno-
vaním. Sme radi, že sme značku kva-
lity dostali práve k nášmu 30. výročiu 
a teší nás, že sme si ju mohli prevziať 
po dlhej dobe naživo. 
Ďakujeme všetkým, ktorí robia Hand-
lovský Fénix Fénixom, bez Vás by sme 
to nezvládli.

Mária Maňáková ml.

Fénixáci v Handlovej dostali značku kvality

Po dlhej a ťažkej pandemickej situ-
ácii sme sa opäť dočkali kultúry a 
spoločenského života. To nás moti-
vovalo opäť zorganizovať podujatie 
venované deťom. Prvý júnový deň 
sa na Hornom konci za pekného sl-
nečného počasia odštartovalo prvé 
handlovské podujatie pre deti a rodi-
čov pod názvom Deň detí a hľadanie 
pokladu na Hornom konci. Centrum 
voľného času, DaMP spolu z Mestom 
Handlová, Domom Kultúry, Haterom, 
OZ Lepšia Handlová a ďalšími, ktorí 
pomáhali pri organizovaní podujatia, 

pripravili naozaj pestrý program a 
rôzne aktivity pre všetkých detských 
účastníkov. Na podujatí sa deťom 
predstavili aj naše handlovské taneč-
né školy Dazia a Volcano. 
Vážení priatelia, keďže ešte stále pla-
tia pomerne prísne opatrenia, Cesta 
rozprávkovým lesom tento rok na 
Jednej studničke byť nemôže. My 
sme sa však rozhodli otvoriť brány 
Malej rozprávkovej cesty v našom 
Handparku. Najmenší tak neprídu o 
rozprávkové stanovištia, balíček plný 
sladkostí, vystúpenia a atrakcie.

Momentálne je náš okres v žltej far-
be. To znamená, že nás môže byť v 
parku maximálne 500. Veríme, že od 
nasledujúceho pondelka sa ocitneme 
v zelenej farbe a bude sa nás môcť 
stretnúť až 1000. 
Tešia sa na Vás Divadelná spoločnosť, 
Divadlo NAtraKY, Creative shows, 
maskoti Woody a Olaf, Kamoš Šašo, 
Ježibaba, naši kamoši z Centra voľné-
ho času Handlová, Mestskej polície 
Handlová, Hateru, Mestského byto-
vého podniku a všetci, ktorí prídu, 
aby Vám urobili radosť.                    (DK)

Kapacita rozprávkovej cesty je obmedzená

Prvá, očakávaná súťaž v tomto roku 
v športovej gymnastike, kategórii „C“ 
sa konala v sobotu 5. júna v gymnas-
tickej telocvični v Prievidzi. Vo veľmi 
krátkom čase si pretekárky pripravili 
svoje zostavy, s ktorými predstúpili 
pred rozhodkyne. Handlovú repre-
zentovali dievčatá takmer v každej 
kategórii.  
Najmladšou kategóriou boli  slniečka, 
ktorých sa pretekov zúčastnilo až 12 
dievčat z klubu. Boli to ich prvé prete-
ky, ktoré si určite užili a odniesli nielen 
plno zážitkov, ale aj malé prekvape-
nie, diplom a medailu.
Ďalšou kategóriou boli najmladšie 
žiačky, kde najlepšie umiestnenie zís-
kala Arianka Gáborová, Hanka Červe-
ňová, Michaela Hanzlianová.
V kategórii mladšie žiačky si 4. miesto 
vybojovala Simonka Šálová, na 9. 
mieste sa umiestnila Editka Miche-
lová a 13. miesto patrilo Dominike 
Iskrovej.

Bronzovú medailu si tentokrát od-
niesla v kategórii staršie žiačky Vane-
ssa Pavlíková. Výborne sa  darilo Sofii 
Fedešovej (5. miesto) a Eme Michelo-
vej (6. miesto).
Zlatú medailu získala v kategórii 
Juniorky Nikola Nieburová a bronzo-
vú medailu Adela Gazdíková. 
Dievčatám srdečne gratulujeme a 
tešíme sa na ďalšie preteky a krásnu 
reprezentáciu nášho klubu.
Preteky v športovej gymnastike sa 
podarilo zorganizovať jj kategórii „B“. 
Gymnastky pretekali „online“ v pia-
tok 4. júna. Z nášho klubu sa zúčast-
nili pretekov dve dievčatá v kategórii 
mladšie žiačky.  Zoe Zara Ďurinová sa 
umiestnila na 3. mieste, Nelka Puka-
čová si vybojovala 7. miesto. 
Dievčatám gratulujeme a držíme pal-
ce v ďalších pretekoch.

Dušana Ďurinová, KŠG Handlová

Rozbiehajú sa súťaže v gymnastike

„Slniečka“ si preteky užívali a odniesli nielen plno zážitkov, ale aj malé prekvapenie.                                FOTO: DĎ

Značku kvality prišla Fénixákom odovzdať riaditeľka ústredia Detskej organizácie Fénix Eva Pintérová a koordinátorka dobrovoľníkov Terézia Nikodemová.  FOTO: MM
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645. výročie mesta Handlová, ktoré 
oslavuje naše mesto v tomto roku, 
si pripomíname na stránkach Hand-
lovského hlasu v každom jeho vydaní 
až do konca roka bádavou súťažou o 
pekné ceny. Správne odpovede na 
súťažné otázky nájdete v Monografii 
mesta 1, ktorá vyšla v roku 2017. Ten-
to rok  ju sprístupňujeme v digitálnej 
podobe na webovom sídle mesta 
www.handlova.sk v odkliku 645. vý-
ročie mesta. Pre tých, ktorí si chcú s 
nami zasúťažiť, nie sú majiteľmi Mo-
nografie mesta 1 a nemajú ani prístup 
na internet, nájdu túto knihu v našej 
mestskej knižnici, ktorá je otvorená aj 
počas núdzového stavu.

Ako sa zapojiť a pravidlá súťaže

1. Po zverejnení krátkeho textu o 
meste bude nasledovať otázka. Vašou 
úlohou bude otázku správne zodpo-
vedať. 
2. Do súťaže sa zapojíte tak, že napí-
šete odpoveď do formulára, ktorý náj-
dete vo vydaní Handlovského hlasu 
na tomto mieste, vypíšete kontaktné 
údaje a pošlete do redakcie do uzá-
vierky budúceho čísla novín.

3. Vystrihnite súťažný kupón, vyplňte 
a vhoďte do schránky na budove MsÚ 
v obálke s označením: Súťaž 645 ale-
bo odfoťte vyplnený kupón a pošlite 
fotografiu na adresu redakcie hand-
lovsky.hlas@handlova.sk, v predmete 
správy uveďte: „Súťaž 645“ 
4. Výhercov budeme losovať každé 
dva týždne. Vždy jedna/jeden z vás 
vyhrá pekné ceny k výročiu ako sú šál-
ky, tričká, pohľadnice, magnetky. Na 
konci roka všetky správne odpovede 
zo všetkých odpovedí vylosujeme a 
trom výhercom venujeme novú Mo-
nografiu mesta 2.

Súťažná úloha č. 7

Hoci základným zdrojom obživy po 
dlhú dobu zostávalo poľnohospo-
dárstvo, už od najstarších čias niek-
torí obyvatelia Handlovej sa venovali 
remeslám, ktoré boli nevyhnutné pre 
život dedinského spoločenstva. Na-
značujú to aj priezviská v urbároch 
zo 17. storočia ako Schuster, Müller, 
Schnirer, Schneider, Schmidt. Podľa 
súpisu z roku 1753 bolo v Handlovej 
evidovaných tridsať remeselníkov – 
sedem kováčov, štyria krajčíri, traja 

mlynári, dvaja mäsiari, jeden kožuš-
ník a trinásť obuvníckych majstrov. 
Handlovskí obuvníci boli známymi re-
meselníkmi, produkujúcimi kvalitnú 
obuv pre celú oblasť. Už v 17. storočí 
si zriadili vlastný cech a jeho stanovy 
nechali potvrdiť panovníkom. Začiat-
kom júna 1657 u cisára Leopolda I., 
ktorý len pred niekoľkými mesiacmi 
nastúpil na trón, vykonali audienciu 
ctihodní obuvnícki majstri z Hand-
lovej Adam Tonhaiser, Juraj Lang, 
Abraham Kaufman a Michal Melczer. 
Predložili mu poníženú prosbu, aby 
im potvrdil cechový poriadok napí-
saný v nemeckom jazyku. Leopold I. 
pochopiteľne prosbe vyhovel a pre 
handlovských obuvníckych majstrov 
vydal cechové privilégium pozostáva-
júce z 30 bodov. Niektoré ustanovenia 
sú zaujímavým dokladom sociálnych 
vzťahov a ukážkou každodenného ži-
vota tunajších remeselníkov pred viac 
ako troma storočiami. Hneď v prvom 
bode sa zaviazali, že svoj ctihodný 
cech budú spravovať katolíckymi zá-
sadami a za patrónku si určili Pannu 
Máriu, ktorá bola zároveň aj patrón-
kou Uhorského kráľovstva. Dokonca 
do cechu nesmel byť prijatý neka-

Otázka číslo 7: 
Ako inak sa hovorilo obuvníkom 

v Handlovej?

Správna odpoveď:

......................................................................... 
Meno, Priezvisko:

.........................................................................
Email a/alebo telefónne číslo:

.........................................................................

Súhlas so spracovaním osobných údajov. 
Súhlas so spracovaním osobných údajov 
v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. Prevádz-
kovateľ, ktorému sa poskytujú osobné 
údaje: Mesto Handlová, Námestie baníkov 
7, 97251 Handlová , 0908 342 616, hand-
lova@handlova.sk. Doba uchovávania 
osobných údajov: do doby pominutia úče-
lu – zlosovanie výhier. Svojím podpisom 
dobrovoľne udeľujem prevádzkovateľovi 
súhlas so spracovaním mojich osobných 
údajov pre vyššie uvedené účely. Podrob-
nosti o ochrane osobných údajov sú do-
stupné na www. handlova.sk/ samospra-
va/ osobnyudaj.

Podpis: 

.........................................................................

tolík. Na mariánsky sviatok sa všetci 
členovia cechu museli zúčastniť ná-
boženských ceremónií. Okrem toho 
sa mala každoročne odbaviť spievaná 
omša za zomrelých majstrov, na kto-
rej sa museli všetci zúčastniť.
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Losovanie 6. kola
Správna odpoveď na otázku 5. kola 
je „dvaja zamestnanci“. Zo správnych 
odpovedí sme vyžrebovali Eriku Ger-
žovú. Blahoželáme. 

Cechová kniha handlovských krajčírov z roku 1853. 

Hľadáme kolegu do závodu 
v Prievidzi na pozíciu Nastavovač 

výrobných zariadení

Náplň práce
- vykonávať nastavenie, prechody, pre-
stavby a opravy výrobných, skladových 
a ostatných zariadení 
- vykonávať preventívne prehliadky za-
riadení podľa plánu
- pracovať v SAP-e (vyhľadávanie 
náhradných dielov a zaznamenávanie 
pracovného výkonu AMM-SAP)
- podieľať sa na tvorbe a dodržiava-
ní čistiacich plánov technickej diel-
ne, štandardov a plánov preventívnej 
údržby
- v prípade potreby sa zúčastňovať na 
projektoch a pracovných skupinách

Požadujeme
- minimálne stredné odborné vzdelanie 
technické s výučným listom 
- odborná spôsobilosť elektrotechnika, 
podmienkou prijatia je minimálne §22 
- skúsenosti s prácou nastavovača alebo 
mechanika, elektromechanika
- manuálnu zručnosť a technické mys-
lenie
- prácu s MS Excel na užívateľskej 
úrovni, znalosť práce so SAP výhodou
- preukaz pre prácu v potravinárstve 

Ponúkame
Ihneď po nástupe:
- Základný plat 1150 eur a mesačný 
bonus 125 eur 
- Zmenové a ďalšie príplatky min 50 
až 150 eur 
- Práca na trojzmennú alebo nepretr-
žitú prevádzku
- Ročný bonus – až 600 eur 
- Stravovanie za dotovanú cenu, nápoje 
zdarma
- Firemné kultúrne a športové podu-
jatia
Po odpracovaní 6 mesiacov v hlavnom 
pracovnom pomere:
- Príspevok na detskú výživu – až 360 
eur za 2 roky
- Príspevok na DDS až 35 eur mesačne
- Ďalšie finančné príspevky: detská 
rek reácia, životné a pracovné jubileum, 
darovanie krvi, návratné bezúročné pô-
žičky až 1500 eur

Žiadosť so životopisom posielajte 
na e-mailovú adresu: hr@sk.nestle.

com alebo na adresu, Personálne 
oddelenie, Košovská cesta 11, 971 27 

Prievidza. Bližšie informácie 
na tel.č.: 046/5197107.

V sobotu 12. júna sa na ihrisku v 
Ráztočne varil guláš dobrých ľudí. 
Benefičné podujatie organizoval Fé-
nix - klub abstinentov Handlová a 
výťažok z podujatia bol venovaný na 
podporu činnosti klubu abstinentov. 
Mesto Handlová v roku 2020 podpo-
rilo činnosť klubu abstinentov sumou 
500 eur a 150 eur venovala primátor-
ka mesta, Silvia Grúberová, zo svojej 
dotačnej schémy. Vladimír Farský, 
prezident Asociácie klubov abstinu-
júcich Slovenska, ktorej členom je aj 
handlovský Fénix, odovzdal mestu 
ďakovný list. Zástupca primátorky Ra-
doslav Iždinský vyslovil presvedčenie, 
že spolupráca bude pokračovať i na-
ďalej. „Prajem nám, aby do siete tých, 
ktorí potrebujú Vašu pomoc nepribú-

dalo ľudí. Prajem Vám, aby ste ostali 
silní vo svojom presvedčení, aby ste 
prijali diagnózu, ktorú budete niesť 
celý život,“ povedal Radoslav Iždinský.
Ocenenie si prevzal aj Marián Daub-
ner, ktorý vedie Centrum prvého kon-
taktu pre závislých, František Mateja a 
Pavol Madleňák za vytvorenie on line 
klubu pre závislých, ktorí sa v čase 
pandémie koronavírusu nemohli stre-
távať a riešiť problematiku závislosti. 
Podľa organizátorky podujatia, Jany 
Volfovej z klubu abstinentov Handlo-
vá, bol prvý ročník podujatia úspešný 
a guľáš výborný: „Verím, že sa z toho 
stane pekná tradícia. Nikto, kto cíti, 
že potrebuje pomoc, sa nemusí báť, 
že so svojimi starosťami ostane sám.“

(RED)

Na podujatí sa prítomným prihovoril aj laický poradca pre závislosti od drog, alkoholu alebo hazardu Ma-
rián Daubner z Prievidze, ktorý vychádza pri rozhovoroch vo svojej poradni alebo na besedách z vlastných 
skúseností.  FOTO: KAF

Handlovskí abstinenti varili guľáš

Súkromná základná umelecká škola Volcano 
pozýva na zápis do hudobného a tenečného odbo-

ru. Zápis prebieha  každú stredu a piatok od 15.00 
do 16.30 alebo elektronicky na webstránke školy 

www.szusvolcano.sk. 2/12/6/2021/PL

Spoločnosť Nestlé vyhodnotila 
svoje záväzky v oblasti úspory vody 
na Slovensku. Údaje ukazujú, že jej 
zatiaľ jediný tunajší závod, Car-
pathia v Prievidzi, dokázal medzi 
rokmi 2010 až 2020 obmedziť spo-
trebu vody viac ako bol stanovený 
cieľ. Súčasne sa v závode podarilo 
znížiť aj produkciu tuhého odpadu, 
či produkciu skleníkových plynov.

Citeľné zníženie spotreby vody

Nestlé ako najväčší svetový výrob-
ca potravín prijal niekoľko význ-
amných záväzkov v oblasti úspory 
vody. Okrem iného sa zaviazal, že 
porovnaní s rokom 2010 zníži do 
roku 2020 priamy odber vody na 
tonu výroby v priemere o 35 %. V 
závode v Prievidzi sa podarilo ten-
to záväzok prekročiť, keď spotreba 
vody na tonu výroby tu v roku 2020 
v porovnaní s rokom 2010 klesla 
o 56,6 %. Úspešné boli v tomto 
smere aj koncernové závody v Če-
sku, kde došlo v uvedenom období 
k priemerným úsporám v spotrebe 
vody o 41,2 % .
„Znižovanie priameho odberu vody 
patrí medzi kľúčové priority nášho 
závodu. Fakt, že sa nám podarilo 
dosiahnuť vyššie úspory v spotre-
be vody než sme plánovali je toho 
dôkazom. Som hrdý na to, čo sme 
v tejto oblasti dosiahli, pretože sme 
pre tento úspech vynaložili naozaj 
veľa úsilia“,povedal Dušan Ďurdík, 
riaditeľ závodu Nestlé Carpathia 
Prievidza.
Závodu Nestlé na Slovensku sa 
darí aj v iných ekologických uka-
zovateľoch. V Carpathii dokázali 
v porovnaní s rokom 2010 znížiť 
v roku 2020 produkciu tuhého 
odpadu na tonu výroby o 16,6 % a 
spotrebu CO2 o 57,1 %. 

Inováciami k celosvetovým 
úsporám vody

Do efektívneho využívania vody vo 
svojich závodoch na celom svete in-
vestuje Nestlé významné finančné 
prostriedky, pričom na tento cieľ 

využíva aj moderné technológie. 
Napríklad, od roku 2019 zača-
la spoločnosť do svojich tovární 
skúšobne inštalovať technológiu 
AQUASSAY na monitorovanie 
vody. Systém umožňuje vykonávať 
pokročilú analýzu všetkých údajov 
o využívanej vode v danom závode 
v reálnom čase. Nestlé ho zatiaľ 
používa v 10 závodoch vo svete, 
vo fáze implementácie je systém v 
ďalších 21 továrňach.

150 ročná tradícia

Nestlé je najväčším výrobcom po-
travín a nápojov na svete. Podniká 
v 189 krajinách sveta, zamest-
náva 328 000 zamestnancov. Na 
Slovensku vyrába v závode Car-
pathia Prievidza široký sortiment 
kulinárskych výrobkov pod značka-
mi Maggi a Carpathia.
Poslaním Nestlé je zvyšovať kval-
itu života a prispievať k zdravšej 
budúcnosti. Nestlé ponúka široké 
portfólio výrobkov a služieb pre 
ľudí ako aj pre ich domácich 
miláčikov. Ide o viac ako 2 000 
značiek, od globálnych ikon, akými 
sú Nescafé alebo Nespresso, až po 
miestne značky. Základom pod-
nikania Nestlé je stratégia roz-
voja výživy, zdravia a vyváženého 
životného štýlu. Spoločnosť bola 
založená pred viac ako 150 rokmi 
vo švajčiarskom Vevey, kde dodnes 
sídli. 

Nestlé sa aj na Slovensku darí šetriť 
vodou viac ako bolo plánované
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Spomienka
Dňa 17. júna 2021 

uplynú 2 roky, čo nás 
navždy opustila láskavá 
mamička, stará mama, 

prastará mama
Emília Michelová.

 
S úctou a láskou spomína  

manžel Anton a deti s rodinami.

Osud Ti nedovolil dlhšie s nami byť, 
ale v našich srdciach budeš stále žiť.

1/12/6/2021/OI

Uzávierka novín
Handlovský hlas č. 13 / 2021

je v utorok 22. júna. 
Na distribučných miestach 
noviny budú 30. 6. 2021.

DIGITÁLNE KINO BANÍK
Program 17. - 28. júna 2021

LUCA
Animovaný   / USA / MP 7 / dabing

100 min / 5 €
17. 6., 16.00 / 19. 6., 16.00

RÝCHLO A ZBESILO 9   
Akčný / USA / MP 12 / dabing

145 min / 5 €
17. 6., 18.00 / 19. 6., 18.00

20. 6., 18.00

BEŽ!
Horor / USA / MP 15 / titulky

99 min / 5 €
18. 6., 18.00 / 19. 6., 20.30

PREKLIATA
Horor / USA / MP 15 / titulky

99 min / 5 €
18. 6., 20.00 / 21. 6., 18.00

KRÁLIK PETER NA ÚTEKU  
Rodinný/ USA / MP 7 / dabing

94 min / 5 €
18. 6., 16.00 / 20. 6., 16.00

So smútkom v srdci si 12. júna pripomíname 
1. výročie, kedy nás navždy opustil manžel, 

otec, starý otex a prastarý otec 
Karol Kučera. 

S láskou spomíname a v našich srdciach 
ostávaš stále s nami. 

3/12/6/2021/OI

Spomienka

Riadková inzercia
Predám veľkú garáž za Slovanom, elektrina 
vlastná. Garáž je suchá, čistá bez investícií. 
Cena 16 000 €. tel 0907 232 484

2/12/6/2021/OI

Spomienka
Dňa 14. júna 2021 

uplyunili 4 roky, čo nás 
navždy opustila naša 
milovaná manželka, 

mamička, stará mama 
a prastarká 

Anna Smišeková. 

Odišla si tíško, ako odchádza deň 
a v našich srdciach zostáva spomienka len. 
S láskou spimína manžel Michal, syn Ľuboš 
s rodinou, neter Irenka s rodinou a ostatná 

rodina. Veľmi nám chýbaš.
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Spomienka

Dňa 28. júna 2021 
uplynie 30 rokov, čo nás 
navždy opustil  manžel, 

otec a starý otec 
František Prokein. 

S láskou spomína 
manželka a dcéry s rodinami. Kto ste ho poznali, 

venujte mu tichú spomienku.
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Spomienka
Dňa 6. 6. uplynulo 

38 rokov, čo nás navždy 
opustil náš otec, starý otec 

a prastarý otec (tatínek) 
Jozef Burian. 

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

Smútiaca rodina.
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Spomienka
3. júla uplynie 18 rokov 

odkedy nás opustil
Miroslav Bitala. 

Už 18 rokov Ti hviezdy 
nesvietia a slnko Ťa 

nehreje, už sa k nám 
nevrátiš, už niet nádeje... 

S plamienkom sviečky spomienky roztvárame, 
teplo z nich k tebe denne posielame. Aby si 

cestou neblúdil sám, ukážu nám cestu k Tebe a 
Tebe zase k nám. Tak tichúčko snívaj svoj sen, 
a my nikdy nezabudneme na ten smutný deň. 

S láskou spomínajú rodičia, súrodenci a neterky.
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Spomienka
Dňa 8. 6. uplynulo 

30 rokov, čo nás opustila
naša milovaná 

mamička a babička 
Mária Pattermanová. 

S veľkou láskou, ale 
i bolesťou a smútkom 

v srdci spomínajú dcéry, 
nevesta a manžel s rodinami. 

Sú ľudia, ktorí pre nás v živote znamenajú viac 
ako ostatní. O to ťažšie je naučiť sa žiť bez nich. 
Pre mňa a mojich najbližších takým človekom 

bola Mária Pattermanová. Úsmev si mala 
na perách, dobrotu v srdci, lásku v duši. 

Vždy budeme s láskou na Teba spomínať.
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Spomienka
Dňa 21. júna uplynie 

20 rokov, čo nás 
navždy opustila naša 

drahá manželka, 
mamina a babka

Mária Arendášová. 

S láskou spomínajú 
manžel a deti s rodinami. 
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Spomienka
Dňa 6. júna uplynul 

jeden rok, čo nás navždy 
opustil otec a dedko 

Reiner Pittner. 

S láskou spomínajú dcéry 
s rodinami a vnúčatá. 

10/12/6/2021/OI

Otec Peter Dubovský by sa v júni dožil 100 rokov
Spomienková svätá omša pri prí-
ležitosti stého výročia narodenia 
Petra Dubovského bude v sobotu 
26. júna 2021 o 15.00 h v Kostole 
sv. Mikuláša v Novej Lehote. Po 
svätej omši bude krátke spomien-
kové stretnutie, na ktoré pozývajú 
bratia Dufkovci, SJ.

Žili medzi nami ľudia zapálení láskou 
k Bohu i ľuďom, ktorí v zodpovednos-
ti voči Bohu a ľudu neváhali vziať na 
seba ťažký údel. Takým bol aj eme-
ritný biskup Mons. Peter Dubovský. 
Svoj život, aktivity a životné skúse-
nosti venoval pastoračnej, pedago-
gickej a misijnej činnosti. Narodil sa v 
Rakovciach pri Piešťanoch. Za kňaza 
ho tajne vysvätili v roku 1950, bis-
kupskú vysviacku prijal v roku 1961, 
tiež tajne. V roku 1962 ho v procese s 
príslušníkmi československých reholí 
odsúdili a väznili do roku 1967. V roku 
1969 prešiel do pastorácie. V Handlo-
vej pôsobil v rokoch 1971 až 1990 ako 
správca farnosti v Novej Lehote. Od 

roku 1990 pôsobil ako správca farnos-
ti v Handlovej, až do jeho vymenova-
nia za pomocného biskupa. 
Ako vyštudovaný teológ pôsobil 
aktívne v Spolku sv. Vojtecha, ktoré-
mu predsedal a riadil jeho činnosť v 
rokoch 1991 – 1999. Neskôr ho vy-
menovali za pomocného biskupa a 
v roku 1993 za generálneho vikára 
Banskobystrickej diecézy. Ako peda-
góg pôsobil na Teologickej fakulte Tr-
navskej univerzity a na teologickom 
inštitúte v Banskej Bystrici – v Badíne. 
Počas svojej pastorácie si kládol za 
povinnosť pomáhať nezištne ľuďom 
a ochraňovať vieru. Po dosiahnutí 
kanonického veku Svätá stolica pri-
jala jeho abdikáciu a bol uvoľnený z 
funkcie generálneho vikára Bansko-
bystrickej diecézy. Svoju životnú púť 
v rozjímaní naplnil na odpočinku v 
jezuitskom senioráte Spoločnosti 
Ježišovej v Ivanke pri Dunaji, kde 10. 
apríla 2008 vydýchol poslednýkrát. 
Pochovaný je v krypte Katedrály sv. 
Jána Krstiteľa v Trnave.

Mons. Peter Dubovský (1921-2008). Svoju pastiersku 
službu naplno rozvinul, keď sa stal farárom v Novej 
Lehote. V tejto malej farnosti pôsobil 20 rokov, verný 
poslaniu, ktoré mu bolo zverené. FOTO: PETER ZIMEN

DIVOKÝ SPIRIT
Animovaný   / USA / MP / dabing

89 min / 5 €
26. 6., 16.00 / 28. 6., 16.00

MATKY  
Romantický / ČR / MP 12

95 min / 5 €
26. 6., 18.00 / 27. 6., 20.00

28. 6., 18.00

ŠPIRÁLA: SAW POKRAČUJE
Horor / USA / MP 15 / titulky

93 min / 5 €
26. 6., 20.00 / 28. 6., 20.30

Premietame vždy! 
Aj pre jedného diváka.

Možnosť výberu filmu, dátumu a času
pre skupiny 046/ 5 475 439.

www.kino.handlova.sk

V stredu 19. mája sa v Senior centre 
Handlová uskutočnili olympijské hry. 
Tieto hry sa stali jedným z mála podu-
jatí, ktoré sa v našom zariadení koná 
v nezmenenej podobe i v čase karan-
tény. Súťažiaci, nastúpení v plnej sile, 
si svoje sily zmerali v telocvični náš-
ho zariadenia. I tento rok sme si pre 
obyvateľov pripravili štyri športové 
disciplíny: kolky, hod na terč, hod do 
koša a hod fitloptou. Športové dopo-
ludnie sme už tradične zavŕšili súťa-
žou dvoch zmiešaných tímov. Aj keď 
nikomu z nás nešlo o víťazstvo, aké by 
to boli olympijské hry, keby sme ne-
vyhlásili víťazov? V každej disciplíne 
sme ocenili tri najlepšie výkony. Už 
teraz sa tešíme na ďalší ročník našich 
obľúbených hier.

Bc. Iveta Ondrušíková, inštruktor soc. rehabilitácie 

Seniori športovali a zasúťažili si v štyroch disciplínach

Ocenení dostali nielen diplom, ale aj ozajstnú olympijskú medailu.                                                               FOTO: SCH

Spomienka
Dňa 30. júna si 

pripomíname nedožitých 
86 rokov pána 

Štefana Zderku.

Spomína manželka 
Helena, syn Jaroslav s 

priateľkou Erikou 
a ostatná rodina. 

Smutno nám je bez Teba, ťažko nám je všetkým, 
už nebude nikdy to, čo bolo predtým. 
Tvoje choré srdce navždy prestalo biť 
a my sa musíme naučiť, bez Teba žiť.

10/12/6/2021/OI

Predajňa COOP Jednota 
na Okružnej ulici 

je v letnom období 
otvorená do 20.00 hod.

1/12/6/2021/PL



O novom klube na športovej mape 
Handlovej sme sa zhovárali s hlav-
ným trénerom Daliborom Frankom.

Medzi handlovské športové kluby 
pribudol nováčik. Futsalový klub FSC 
Handlová začne trénovať mládež-
níkov od 14 do 18 rokov, s ktorými 
plánuje súťažiť v juniorskej extralige. 
Podľa hlavného trénera klubu, Dalibo-
ra Franka, neskôr by chceli pridať aj 
nižšie vekové kategórie a vytvoriť aj 
seniorský tím, aby jeho hráči pôsobili 
ako vzory pre mladších. Dvere majú 
otvorené aj dievčatá.

Príbuzný basketbalu

„Futsal je výborný nástroj pre výrobu 
hráčov futbalu. Čo sa týka taktiky a 
pohybu na ihrisku má však bližšie k 
basketbalu ako k futbalu,“ povedal 
Dalibor Franko a pokračoval: „Fut-
sal sa hrá pomalšou loptou, ktorá je 
ťažšia, má menší odskok a náročnosť 
ovládania lopty je oveľa vyššia ako vo 
futbale. Futsalista musí byť komplex-
ný hráč. Nehovoriac o tom, že tí štyria, 
ktorí sú na palubovke, musia makať. 
Strieda sa voľne, lebo pri náročnom 
zápase hráč nemá šancu vydržať na 
ihrisku dlhší čas. To je tempo! Musí fi-
čať hore - dole. Je to preto aj divácky 
atraktívny šport,“ priblížil tréner.

Budujú klub s ambíciami

Dalibor Franko pochádza z Prievidze. 
Od mestskej ligy malého futbalu sa 
prepracoval až k veľkému futbalu a 
potom k futsalu. V Prievidzi založil 
futsalový klub FSC Prievidza a jeho 
ďalšou trénerskou zastávkou boli 
Bánovce nad Bebravou. „Po prvej 
sezóne sme vyhrali druhú slovenskú 
ligu. Na medzinárodnom turnaji sme 
porazili vtedajšieho majstra Slovens-
ka, klub Pinerola Bratislava, ktorý mal 
v kádri reprezentantov aj Brazílčanov 
a s tímom Slávia Praha sme prehrali 
iba 1:0. Po zápase nám zložili poklo-
nu, že hráme vynikajúco. Ľudia si na 
futsal našli cestu a na zápasy v Bá-
novciach chodila početná divácka 
kulisa. Náš juniorský tím bol šťukou v 

V júli sa uskutoční nábor na futsal. Nie je to futbal v hale

súťaži a veľmi nepríjemným súperom 
aj juniorskému majstrovi MŠK Žilina. 
Dvaja hráči z tohto tímu už pravidelne 
nastupujú v reprezentácii Slovenska.“ 
Dalibor Franko v súčasnosti pôsobí 
ako asistent trénera reprezentácie do 
17 a 19 rokov a práve to, že najšikov-
nejší hráči FSC Handlová budú mať 
šancu získať miestenku do reprezen-
tácie, považuje za najväčšiu motivá-
ciu pre mladých futsalistov. „Tým, že 
pôsobím pri reprezentácii, mám pod 
drobnohľadom hráčov a naozaj sa 
môžu niekam posunúť. Nie je to len 
o tom, aby si zahrali. Chceme vybudo-
vať klub na vysokej úrovni, aby z tých 
chlapcov alebo dievčeniec vyrastali 
dobrí hráči a tí, ktorí sa neuplatnia vo 
futsale, môžu svoje návyky preniesť 
do veľkého futbalu.“  

Stačia vlastné tenisky

Futsal podľa trénera nie je pre hráčov 
finančne náročný šport. „Plánujeme 
zaviesť iba členský poplatok. Pre za-
čiatok hráčom stačia vlastné tenisky. 
A keď ukážu talent, aj tie im budeme 
vedieť zabezpečiť. Dali sme sa dohro-
mady ľudia, ktorí dokážeme do klubu 
vložiť peniaze a máme sponzorov a 

známych, ktorí nám vedia pomôcť,“ 
povedal Dalibor Franko. Asistentom 
hlavného trénera bude Peter Mních, 
videoanalytik bude Miroslav Janek, 
vedúci tímu bude Vladimír Mavler a 
ďalší členovia realizačného tímu sa 
budú starať o občerstvenie, dopravu 
na zápasy a všetky ostatné veci okolo.

Futsal nie je futbal v hale

Tréningy budú prebiehať v športo-
vej hale v Handlovej, tam sa 16. júla 
o 18.00 uskutoční aj nábor hráčov a 
hráčok. „Teraz hľadáme mládež od 14 
do 18 rokov. Zoznámia sa s loptou, s 
realizačným tímom a dozvedia sa, akú 
máme predstavu o fungovaní klubu. 
Pre začiatok uvažujeme o dvoch tré-
ningoch za týždeň a začať by sme 
chceli čo najskôr,“ povedal Dalibor 
Franko. Ako dodal, počítajú s tým, že 
nie všetci, ktorí sa do klubu zapíšu, vy-
držia. „Futsal nie je hrať futbal v hale. 
Hráči musia byť komplexní a ovládať 
všetko od techniky, myslenia, okam-
žitého rozhodovania až po taktiku a 
na veľmi slušnej úrovni musí byť aj 
kondíciu. Našou úlohou bude ich na 
to pripraviť.“

Olympijský šport

Futsal je olympijský šport a konajú sa 
v ňom aj majstrovstvá európy a sveta. 
Na klubovej úrovni funguje liga maj-
strov. Prvýkrát v histórii Slovenska 
postúpil mužský tím na majstrovstvá 
Európy, ktoré sa budú konať na pre-
lome januára a februára v Holandsku. 
Ženy hrali 2.predkvalifikáciu v Litve a 
postúpili z nej do hlavnej kvalifikácie 
bez straty bodu. Tam ich čakajú veľ-
mi silné tímy Španielska, Talianska a 
Švédska. „S juniorskou reprezentáciou 
sme boli v Španielsku, teraz ideme do 
Portugalska. Na akademických maj-
strovstvách sveta v Kazachstane nás 
vítalo 15 tisíc ľudí, v Malage v roku 
2014 boli plné haly. V januári bude 
kvalifikácia na majstrovstvá Európy 
do 19 rokov, motivácia pre budúcich 
hráčov FSC Handlová je teda zaujíma-
vá,“ uzavrel Dalibor Franko.

Silver Jurtinus

Hlavným trénerom klubu bude Dalibor Franko, ktorý pôsobí aj v reprezentácii do 17 a 19 rokov.          FOTO: JP

Futsal sa hrá pomalšou loptou, ktorá je ťažšia a má menší odskok. Náročnosť ovládania lopty je preto oveľa 
vyššia ako vo futbale.                                                                                              ILUSTRAČNÉ FOTO: FUTSALSLOVAKIA.SK

TJ Tatran Uhrovec – MFK Baník 
Handlová 1:8, MFK Baník Handlo-
vá – TJ Vápeč Horná Poruba 1:1.

Na výborne pripravenom futbalo-
vom ihrisku v Uhrovci začali futbalisti 
„Baníka“ vo veľkom štýle. V 2. minúte 
na pekný pas Tomu nabehol Martin 
Smidka a v samostatnom úniku z ľa-
vej strany krížnou prízemnou strelou 
z vnútra pokutového územia otvo-
ril skóre stretnutia. V 12. minúte po 
peknej prihrávke Baču sa v súboji 
jeden na jeden presadil Gordulič a 
polovysokou strelou zvýšil náskok 
hosťujúcich baníkov. V 27. minúte po 
peknej kombinačnej akcii Toma-Bu-
gár-Smidka Martin zblízka zvýšil stav 
stretnutia na 0:3. V 29. minúte po fau-
le v pokutovom území hostí nasledo-
val pokutový kop. Prízemnú strelu k 
pravej žrdi domáceho kapitána však 
hosťujúci brankár Madarász vyrazil. 
V 35. minúte po faule na Drexlera z 
priameho kopu peknou strelou zvý-
šil stav stretnutia Toma na 0:4. V 37. 
Minúte po peknej kombinačnej akcii 
Bača – Bugár - Toma - Drexler zvnútra 
pokutového územia pekne prelobo-
val domáceho brankára Kollárika a 
bolo 0:5.
V druhom polčase domáci futbalisti 
pridali na agresivite a zatlačili hosťu-
júcich „baníkov“ pred vlastné pokuto-
vé územie. V 53. minúte priamy kop 
Borchu z 22 metrov letel tesne nad 
bránu hosťujúcich futbalistov, v 55. 
minúte však už po centrovanej lopte 
Pavloviča skončila hlavička Paveleka 
v ľavom dolnom rohu brány hostí – 
1:5. V 71. minúte pekná kombinačná 
akcia hosťujúcich futbalistov po osi 

Po 7 mesiacoch späť na trávnikoch
Gordulič – Toma - Drexler skončila 
streleckým pokusom v žrdi, vzápätí 
však Martin Smidka prízemnou stre-
lou zvýšil náskok hosťujúcich futbalis-
tov na 1:6. V 76. minúte Bača po pek-
nej individuálnej akcii cez pol ihriska 
prudkou strelou pod brvno zvýšil stav 
stretnutia na konečných 1:7. V záve-
re stretnutia dva strelecké pokusy 
domácich futbalistov kryl náhradný 
brankár hostí Iláš.
Po viac ako polročnej prestávke 
mohli fanúšikovia futbalu v Handlo-
vej vidieť svoje mužstvo na domácej 
pôde. Zápas sa lepšie začal pre hostí 
z Hornej Poruby, keď už v 6. minúte z 
rohu šestnástky prekonal domáceho 
brankára Boris Hetflajš. Domáci futba-
listi mali väčšinu času v prvom polča-
se územnú prevahu, avšak ich šance 
končili pred pokutovým územím. Do 
druhého polčasu „baníci“ vstúpili 
agresívnejšie a s odhodlaním zvrátiť 
stav zápasu. Avšak v 75. minúte bol 
po druhej žltej karte vylúčený Patrik 
Bublák a zdalo sa, že handlovským 
futbalistom nezostanú sily niečo uro-
biť s priebežným výsledkom. Avšak v 
83. minúte Martin Smidka neúnavne 
otravoval obrancov hostí až sa mu po-
darilo získať loptu, v pokutovom úze-
mí bol faulovaný a sám aj premenil 
penaltu. Domáce mužstvo nezlomil 
ani fakt, že hrali o jedného hráča me-
nej a stále mali snahu vylepšiť výsle-
dok zápasu, ktorý sa nakoniec skončil 
remízou 1:1. Pozitívom zápasu bolo, 
že na handlovský futbalový štadión si 
aj po dlhej prestávke našlo cestu veľa 
fanúšikov, ktorí hnali náš tím vpred.

Igor Belák, Braňo Kaniansky

Futbalová predprípravka sa začína 
objavovať v handlovskom futbale 
čoraz viac. S myšlienkou osloviť naj-
menších a zapojiť do futbalu prišiel M. 
Uríček, R. Šuník a T. Bugár. Kategória 
pre deti od 3 do 6 rokov sa rozbehla 
tesne pred nástupom pandémie. 
Úvod vyšiel nad očakávanie, priniesol 
14 malých detí. Stihli sme absolvovať 
3 tréningové jednotky a prišla stopka.
Ťažko sme prijali fakt, že sa projekt 
zastavuje, ale každá minca má dve 
strany. Bolo viac času na prípravu a 
plány. Začiatkom mája prišli prvé náz-
naky na opätovné športovanie, tým 
pádom signál pre nás, deti, aby sme 
znovu mohli trénovať. 
Pre deti sme zabezpečili nové trénin-

Predprípravka najmenších v pohybe
gové pomôcky, v prípade zlého poča-
sia možnosť trénovať v športovej hale. 
Týmto sa zároveň chceme poďakovať 
MBK Handlová za spoluprácu.
Tréningové jednotky sú zamerané 
na hry, rozvoj motoriky a samozrej-
me súťaže. Osviežením sú spoločné 
tréningy s rodičmi. Teší nás zvýšený 
záujem, čomu nasvedčuje aj počet 
detí na tréningových jednotkách. 
Momentálne máme v skupine 27 detí. 
Do budúcnosti pripravujeme nové 
súťažné hry, prekvapenia a odmeny 
pre našich najmenších. Trénerský tím 
v zložení Bugár, Uríček, Šuník ďakuje 
rodičom za prejavenú dôveru a teší sa 
na ďalšie tréningy. Športu zdar.

Tibor Bugár


