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Dom kultúry oslávil šieste okrúhle výročie výstavou

Výstava, ktorú si môžete pozrieť v DK Handlová až do 30. septembra, je venovaná ľuďom, ktorí tvorili kultúru v Handlovej.                                                                   FOTO: JP

Pozvánka 
na mestské 

zastupiteľstvo
Primátorka mesta, 
Silvia Grúberová, 

zvolala 25. zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva. 
Konať sa bude vo štvrtok 

30. augusta 2021 
o 14. hodine vo veľkej 
zasadacej miestnosti 

mestského úradu.

Program bude zverejnený 
na webstránke mesta, 
priamy prenos sa bude 

vysielať na Youtube kanáli 
RTV Prievidza.

Ďalšie očkovanie v Handlovej bez registrácie
Očkovanie proti COVID 19 v Hand-
lovej bez registrácie sa bude konať 
23. septembra v Podnikateľskom 
inkubátore na Námestí baníkov 5. 
Na výber sú dve vakcíny. 

Mesto Handlová ponúka príležitosť 
na očkovanie bez registrácie. Očko-
vanie je nízkoprahové, určené pre 
ľudí so zníženou dostupnosťou očko-
vania, ktorí sa chcú očkovať, ale brá-
ni im v tom vzdialenosť očkovacieho 
centra, zdravotné alebo sociálne 
znevýhodnenie, nemožnosť regist-
rovať sa na vakcináciu online alebo z 
iných dôvodov sa nevedia dostať na 
očkovanie. Očkovania sa bude môcť 
zúčastniť ktokoľvek, kto sa registruje 
na mieste. Očkovať sa bude do vyčer-
pania zásob dávok očkovacej látky.
Očkovanie sa bude realizovať vďaka 
spolupráci Intervenčného tímu Mi-
nisterstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky so Záchrannou zdravotnou 
službou SR, príspevkovou organizá-

ciou Zdravé regióny, mimovládnymi 
organizáciami a samosprávou mesta 
Handlová. 
Na očkovaní bude prítomný lekár, 
s ktorým bude možné sa poradiť a 

konzultovať zdravotný stav. Po očko-
vaní bude zabezpečené poradenstvo 
a možnosť kontaktovať lekára na te-
lefóne.

(RED)

Dom kultúry už šesťdesiat rokov 
prináša rozmanité umelecké for-
my, aby uspokojil čo najširší okruh 
návštevníkov podujatí.

V 60. rokoch bola kultúra v Handlo-
vej sústredená v závodnom klube 
ROH pri Bani Handlová v priestoroch 
terajšej budovy závodu Slovenka. 
Ďalšie priestory boli v Osvetovej be-
sede, kde sídlila i knižnica (na mieste 
dnešnej reštaurácie Mamutík). Staré 
kino Mier (v Osvetovej besede) i kino 
Baník v dome kultúry. Kiná boli stále 
plné. V tomto období kultúrny život 
priam kypel. Napríklad v roku 1960 
bolo v závodnom klube až 44 estrád-
nych predstavení, v ktorých účinkujú 
estrádny súbor, spevácky súbor, ba-
letná škola. A navštívilo ich viac ako 
17 000 ľudí. 
Tieto činnosti sa presunuli do Domu 
kultúry ROH, ktorý bol daný do užíva-
nia v roku 1961 s modernou kupolou 
hvezdárne. Prvým riaditeľom sa stal 
Bohumil Kostrec. Pod jeho vedením 
sa konštituovala činnosť v novom 
stánku tak, aby obsiahla napĺňanie 
širokých záujmov obyvateľov mesta. 
Činnosť vyvíjali hudobné zoskupenia, 
tanečníci, baletný súbor, divadelný 
súbor, filatelisti, esperanto, astrono-
mický krúžok a ďalšie. Od roku 1965 
funkciu riaditeľa zastával Martin Prá-
šek. Bol univerzálny režisér, so solíd-
nym dramaturgickým rozhľadom, 
a tak mu nestálo v ceste nič, čo by 
mu bránilo uvádzať multižánrový 
repertoár od kabaretu a revue (vtedy 
sa to volalo estráda) až po seriózne 
dramatické diela autorov a od hier 
pre deti po fundované programy 
pre záujmové skupiny vrátane ľudí 
s telesnými a duševnými poruchami 
a seniorov. Bol pri vydávaní kníh o 
Handlovej, pri snímaní filmových šo-
tov a celých dokumentov, napokon, 
už ako viac menej dôchodca, založil 
a najmä tvoril miestne televízne vy-

sielanie. Organizoval kvízy, súťaže, 
prehliadky, prilákal do Domu kultúry 
mladých umelcov a poskytol mož-
nosť verejne sa prejaviť aj ľuďom s 
postavením a autoritou, čo všetko sa 
zužitkovalo v propagácii handlovskej 
kultúry a verejnej činnosti. Handlová 
vďaka Martinovi Práškovi a jeho spo-
lupracovníkom viedla po celé štvrť-
storočie (1965-1990) vo všestrannosti 
a bez páuz v umeleckej a osvetovej 
produkcii a urobila tak z malého mes-
tečka baštu kultúry nadšencov a nes-
porne tak pozdvihla celkovú kultúr-
nu úroveň miestneho obyvateľstva. 
V Handlovej pôsobilo veľmi úspešné 
ochotnícke divadlo. Kronika mesta 
spomína režiséra Tomáša Cigáneka, 

ktorý režíroval 15 hier. Raritou bola 
v roku 1965 organizovaná súťaž Miss 
Handlovej za vysokej účasti krásavíc i 
divákov. Úspechy sme žali i v recitácii 
na Vansovej Lomničke (viacnásobnou 
víťazkou sa stáva i v ďalších desaťro-
čiach Erika Čechová). Dychovku diri-
guje legendárny Bartolomej Vlček. 

Roky sedemdesiate 

26. júna 1976 sa uskutočnili oslavy 
600. výročia prvej písomnej zmienky 
o obci, jej súčasťou bol i veľkolepý 
sprievod. Ľudia relaxujú i pri pred-
staveniach ochotníckeho divadla pri 
dome kultúry, ktoré žne úspechy na 
celoslovenských prehliadkach. Obľú-

bené boli i tzv. čaje o piatej. Obľúbe-
nými sa stávajú Letné mierové sláv-
nosti na Remate. Kronikár uvádza, že 
v roku 1972 bolo na Remate 6 000 
divákov a viac ako 300 účinkujúcich 
známych spevákov i handlovských 
umelcov. V 70. rokoch pracoval v mes-
te úspešný astronomický krúžok. Na 
Dňoch baníkov vystupovali najväčšie 
hviezdy československého showbiz-
nisu. Naše ochotnícke divadlo je po 
mimoriadne úspešnom predstavení 
Dom pre najmladšieho syna zarade-
né v roku 1974 do A kategórie. V roku 
1977 bol k domu kultúry pričlenený 
i klub mládeže, ktorý pripravoval 
podujatia pre mladých.
(Článok pokračuje na strane 2.)
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Priestor na športové vyžitie v podo-
be multifunkčného ihriska vznikol v 
areáli Strednej odbornej školy (SOŠ) 
v Handlovej. Športovisko odovzdali 
do užívania v stredu (8. 9.), súčasťou 
otvorenia bol i futbalový zápas.
„Je to ihrisko aj s veľkým oporným 
múrom, preto bola investícia vyššia, 
ako keď sa buduje takéto ihrisko na 
rovnej ploche. Je s najmodernejším 
povrchom, ktorý sa dáva na takéto 
športoviská,” priblížil predseda Tren-
čianskeho samosprávneho kraja (TSK) 
Jaroslav Baška. Predseda TSK podľa 
svojich slov verí, že oddych na ihris-

ku nájdu nielen žiaci školy, ale bude 
slúžiť aj iným športovcom z Handlo-
vej a okolia.
„TSK bol úspešný aj v projekte vybu-
dovania centra odborného vzdeláva-
nia a prípravy za viac ako 1,7 milióna 
eur. Stavebné práce vyjdú približne 
900 000 eur a zvyšok, 800 000 eur, 
zase pôjde do vybavenia, moderných 
technológií, ktoré škola potrebuje,” 
ozrejmil Baška.  
SOŠ v Handlovej v súčasnosti navšte-
vuje 500 žiakov, 112 sa zapojilo do 
systému duálneho vzdelávania.

(TASR)

Stredná škola má nové multifunkčné ihrisko

Pozývame všetkých, ktorí majú záu-
jem uchádzať sa o nenávratný finanč-
ný príspevok prostredníctvom MAS z 
eurofondov na diskusiu o možnos-
tiach spolufinancovania projektov 
prostredníctvom cudzích zdrojov. 
„Deň otvorených dverí na MASke“     
sa bude konať v utorok 5. októbra 
v čase od 9.00 hod do 15.00 hod v 
kancelárii MAS Žiar, Miestne kultúrne 
stredisko č.367 v Chrenovci - Brusne. 
Ak Vám termín nevyhovuje, neváhaj-
te nás kontaktovať.
Máte nápad ako zveľadiť svoje pod-
nikanie? Našli ste dieru na trhu a 
plánujete ju svojou činnosťou „zaplá-

tať“? Máte chuť s podnikaním začať? 
Premýšľate, kde nájsť zdroje? Kto vaše 
myšlienky zafinancuje, aby sa stali re-
alitou? Pomôcť môžu eurofondy.
Na realizáciu svojich projektových zá-
merov môžete získať až 42 000 eur, čo 
predstavuje 55% celkových oprávne-
ných výdavkov projektu. Schvaľovací 
proces prebehne na miestnej úrovni 
našej MAS Žiar. V tomto čase je už aj 
proces schvaľovania projektov veľmi 
rýchly. Ste srdečne vítaní!  
Viac informácií nájdete na www.
masziar.sk, email: info@masziar.sk, 
tel. +421 919 19 30 10.

Deň otvorených dverí na MASke
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Samospráva ocení výnimočných Handlovčanov
V roku 2021 sa uskutoční 14. ročník 
odovzdávania cien výnimočným 
občanom z nášho mesta.

Do roku 2019 mesto udelilo spolu 171 
verejných uznaní vo všetkých kategó-
riách. Návrhy na ocenenie predkladá 
primátorka mesta, poslanci mestské-
ho zastupiteľstva i široká verejnosť.   
V roku 2020 sa z dôvodu pandémie 
oceňovanie výnimočných Hand-
lovčanov konať nemohlo. Mesto 
Handlová preto vyzýva širokú verej-
nosť, aby aj tento rok nominovala 
osobnosti, ktoré si zaslúžia ocene-
nie. Následne budú poslanci mests-
kého zastupiteľstva posudzovať 
návrhy na ocenených, vrátane tých, 
ktoré mesto obdržalo v  roku 2020. 

Piati čestní občania
 
Čestné občianstvo  môže mestské 
zas tupiteľstvo udeliť osobám, ktoré 
sa obzvlášť významným spôsobom 
zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie mes-
ta Handlová, ochranu jeho záujmov 

a šírenie jeho dobrého mena vo sve-
te. Dostať ho môžu aj Handlovčania, 
ktorí obohatili ľudské poznanie vyni-
kajúcimi tvorivými výkonmi. Čestné 
občianstvo mesto Handlová doteraz 
udelilo piatim osobnostiam:   Mons. 
Peter Dubovský,  Prof. MUDr. Ján 
Štencl, Csc.,  Jozef   Juríček, Žofia 
Martišová a RNDr. Ondrej Pöss, CSc. 
Cena Mesta sa udeľuje za vynikajúce 
tvorivé výkony a významné výsled-
ky vedeckej, technickej, umeleckej, 
publicistickej a verejno-prospešnej 
činnosti. Udeľuje sa tiež ľuďom, ktorí 
sa významným spôsobom pričinili o 
hospodársky a kultúrny rozvoj mes-
ta Handlová, jeho propagáciu doma 
i v zahraničí, pri záchrane ľudských 
životov alebo majetku mesta a jeho 
občanov.

 
Vecné dary a odmeny

Mestské zastupiteľstvo, spravidla 
na návrh primátora mesta, môže 
udeliť z mestských prostriedkov 
vecné dary a odmeny, a to najmä 

poslancom, obyvateľom mesta a 
iným osobám za aktívnu prácu v 
orgánoch samosprávy a významný 
podiel na rozvoji mesta Handlová. 

Nominácie zasielajte 
do 8. októbra

 
Zasielať nominácie je možné do 8. ok-
tóbra 2021. Nominácie budú schva-
ľovať poslanci na rokovaní mestské-
ho zastupiteľstva 28. októbra 2021. 
Vybrané osobnosti si ocenenia 
po minulé roky tradične prebe-
rali počas Handlovských kata-
rínskych dní, ktoré v  tomto roku 
pripadajú na 26. a  27. novembra. 
Slávnostné odovzdávanie samosprá-
va plánuje uskutočniť aj v  prípade 
prísnejších pandemických opatrení. 
Nominačné formuláre nájdete na 
stiahnutie na webovom sídle mesta 
www.handlova.sk v sekcii Najnovšie 
správy, prípadne si ich je možné vy-
zdvihnúť v kancelárii prvého kontak-
tu mestského úradu.

(RED)

Nové kamery pribudnú vo vybraných 
lokalitách mesta Handlová. Samo-
správa v tomto období zabezpečila 
i výmenu pôvodne nefunkčných ka-
mier za nové. Informovala o tom pri-
mátorka Silvia Grúberová na sociálnej 
sieti.
„Nefunkčné kamery sa vymieňajú za 
nové moderné otočné na Námestí ba-
níkov pri potravinách a Lipovej ulici, 
ako i ulici 1. mája,“ spresnila Grúbe-
rová.
Inštaláciu kamier zabezpečuje samo-
správa podľa nej i na nové miesta na 
území mesta. „Otočná kamera bude v 

Handparku a vo vnútrobloku na Mo-
rovnianskom sídlisku, kde sa momen-
tálne realizuje veľký projekt úpravy 
verejného priestoru, pribudnú otočné 
aj stacionárne kamery. Kamerový sys-
tém nainštalujeme aj v lokalite J. Val-
lu a Ligetská ulica, v ktorej pripravuje 
Základná škola Morovnianska cesta s 
partnermi projekt komunitného ihris-
ka,“ priblížila.  
Projekt samospráva financuje z vlast-
ných zdrojov mesta. Kamerové sys-
témy budú prepojené na Mestskú 
políciu Handlová.

(TASR)

Vo vybraných lokalitách pribudnú kamery

Dom kultúry oslávil šieste okrúhle výročie výstavou
(Pokračovanie článku z titulnej strany.)

Roky osemdesiate 

Zaujímavosťou je, že v Handlovej 
v 80. rokoch často vystupovali naj-
populárnejší herci SND, národní i 
zaslúžilí umelci, ktorí mali s baníkmi 
akúsi nepísanú družbu. Oslavy Dňa 
baníkov v roku 1983 spestril kultúrny 
program v športovej hale s názvom 
Slovenské národné divadlo baníkom. 
Herci SND svojím humorne ladeným 
programom bavili preplnenú halu – 
prítomných baníkov a ich rodinných 
príslušníkov.
V dome kultúry šéfuje i režíruje Mar-
tin Prašek. V roku 1981 to napríklad 
bola hra Voskovca a Wericha Ťažká 
Barbora, v roku 1984 s hrou Sváko 
získal náš divadelný súbor ocenenie 
na Jiráskovom Hronove (v tom čase 
veľmi uznávaná celoštátna súťaž). V 
tomto roku boli Letné mierové sláv-
nosti na Troch studničkách.

Roky deväťdesiate 

V roku 1990 získava Dom kultúry 
nové postavenie. Z účelového zaria-
denia, dotovaného SUB Baňa Han-
dlová, sa stáva príspevkovou orga-
nizáciou mesta Handlová. Hlavnou 
náplňou Domu kultúry je organizova-
nie kultúrnych podujatí pre občanov 
mesta. Ponúka pestrú paletu pod-
ujatí z oblasti domácej a dovážanej 
kultúry, podieľa sa na organizovaní 
celomests kých podujatí, podporu-
je krúžkovú a vzdelávaciu činnosť. 
Okrem tejto činnosti Dom kultúry 
zabezpečuje reprezentačné poduja-
tia pre mesto Handlová, pre podniky 
a organizácie, pracovné stretnutia. 
Dom kultúry prevádzkuje kino Baník 
a filmový klub Rebel. Príjemná kino-
sála a zároveň hľadisko má kapacitu 
440 miest. Javisko spĺňa podmienky 
pre účinkovanie väčšiny divadelných 
súborov.
V priestoroch domu kultúry sa nachá-
dzajú dve spoločenské sály využívané 
na rôzne zábavy, plesy, svadby, čitá-
reň vhodná na organizovanie výstav, 
klubová a hudobná miestnosť. Dom 
kultúry disponuje samostatne zriade-
nou prevádzkou reštauračných slu-

žieb. Kuchyňa ponúka výrobu a servis 
teplých jedál, ale aj studenej kuchyne 
na spôsob švédskeho stolovania. Veľ-
ké percento reštauračných služieb je 
využívaných pre firemné stretnutia, 
rodinné oslavy a svadby. 
 V roku 1990 je v meste znovu ožive-
ná aj činnosť MO Matice slovenskej, 
ktorá má v náplni i usporadúvanie 
spoločenských udalostí. V roku 1995 
po odchode Martina Prášeka do dô-
chodku prevzal do roku 2003 vede-
nie domu kultúry Jozef Suchý. Dodo 
– ako ho volali jeho priatelia, pretavil 
svoje skúsenosti z pôsobenia v Klube 
mládeže. Aj na poste riaditeľa domu 
kultúry rozvíjal fenomén práce s mla-
dými ľuďmi. Po niekoľkoročnej absen-
cii divadla vytvára skupinu mladých s 
názvom ChaCha – Chobotovic chala-
ni, vzniká divadlo Absolónia a svoju 
činnosť začína Divadlo pri kolkárni, 
ktoré je stálicou v Handlovskej kultúre 
dodnes. Vznikli nové projekty spájajú-
ce prvky športu a turistiky s kultúrou, 
z ktorých možno spomenúť veľko-
nočný Výstup na Veľký Grič, Preteky 
detských kočíkov a áut, Lawór show. 
V tomto období prechádza pod dom 
kultúry aj organizovanie jedného z 
najväčších podujatí „Cesta rozpráv-
kovým lesom“, ktorá patrí do kolori-
tu podujatí už viac ako tridsať rokov 
a bola zaradená do pamätihodností 
mesta Handlová. Pamätihodnosti 
totiž nie sú len rôzne objekty, ale aj 
to, čo človek zanechal v nehmotnej 
oblasti. Napríklad piesne, básne, tra-
dície, ktoré zachytávame len svojim 
vnímaním, ktoré v nás vytvárajú ur-
čité pocity a zanechávajú v nás spo-
mienky. 
Aktivizujú sa mažoretky, ktoré spoloč-
ne s dychovkou reprezentujú mesto 
na zahraničných koncertoch vo Fran-
cúzsku, Česku, Maďarsku. Na vystúpe-
niach nechýba detský spevácky súbor 
Lienka (predškoláci), ktorá je známa 
aj prostredníctvom televízie. Vtipný-
mi vystúpeniami sa koncom 90. rokov 
prezentuje skupina handlovských 
nadšencov Baťkiho stomatologická 
komora a Divadlo pri kolkárni.

Roky 21. storočia

Po roku 2000 sme si v päťročných in-

tervaloch veľkolepo, na veľmi dobrej 
organizačnej úrovni pripomenuli vý-
ročia prvej písomnej zmienky mesta. 
Komponované programy za osobnej 
účasti najvýznamnejších predstavite-
ľov štátu, kraja, okresu, či mikroregió-
nu rámcoval celý rad sprievodných 
aktivít ako výtvarné výstavy, foto vý-
stavy, vydanie publikácie Handlová 
(2001), Handlová na prahu tisícročia 
(2006) a Monografia Handlová I. To 
všetko pripomenulo Handlovčanom 
ich históriu. 
Hlavným organizátorom spoločens-
kého života je už tradične Dom kul-
túry mesta Handlová, ktorý od roku 
2004 vedie Mgr. Jarmila Žišková. Vy-
stúpenia spevákov, divadiel, estrád-
nych umelcov, ale i nášho Divadla pri 
kolkárni, v ktorom vystupujú mladí i 
profesionálni herci z Handlovej – ab-
solventi VŠMU v Banskej Bystrici, vždy 
naplnili sálu pri svojich pôvodných 
divadelných predstaveniach. Hrou 
„Pleseň na nohách“ divadlo získalo 
Titul laureáta na festivale zábavného 
divadla „Divadelná jar Jána Roháča“. 
Handlovský divadelný súbor – HA-
DES pripravil tituly Svätá Barbora, 
Ach tie ženy, Seperdeo a podieľal sa 
na komponovaných programoch pri 
výročiach mesta, tematických báloch, 
ktoré sú jedinečné svojho druhu na 
Slovensku, ako aj na rôznych vystúpe-
niach v rámci Regionálnych osláv Dňa 
baníkov a Katarínskych dní. 
Činnosť domu kultúry je nepredsta-
viteľná bez spolupráce s inými or-
ganizáciami. Sálu dokážu vypredať 
i tanečný súbor Volcano, ako aj ta-
nečná skupina Dazya. Žiaden veľký 
spoločenský program sa nezaobíde 
bez účasti štátnej ZUŠ. Jej tvorivosť 
a invenciu nám môžu závidieť i veľké 
mestá. Pri ZUŠ a Dome kultúry pracu-
je i spevácky zbor Artanno, ktorý žne i 
medzinárodné úspechy. Dom kultúry 
spolu s Centrom voľného času, ale i so 
školami mesta, OZ COUNTRY 2000 sú 
organizátormi najväčších kultúrnych 
podujatí, ktoré sú súčasťou Kalendára 
celomestských podujatí schvaľované-
ho mestským zastupiteľstvom, ktorý 
je koncipovaný tak, aby uspokojoval 
široké vrstvy obyvateľov.

Jarmila Žišková, riaditeľka DK
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Pohlavie:  Muž         Žena 

Žiak základnej školy
Žiak strednej školy

Študent vysokej školy
Ekonomicky aktívna osoba (resp. 

nezamestnaný, na materskej dovolenke)
Dôchodca

Iné:.................................................................

 
 

 
 

 

Kde máte trvalý pobyt?
V meste Handlová

V meste (obci) v okrese Prievidza, 
ale nie v meste Handlová

V meste (obci) mimo okres Prievidza

 

 
 

6 - 14 rokov
15 - 19 rokov
20 - 25 rokov
26 - 64 rokov

65 a viac rokov

 
 
 
 
 

Každý deň v kalendárnom týždni
5 - 6 dní v kalendárnom týždni
3 - 4 dni v kalendárnom týždni
1 - 2 dni v kalendárnom týždni

Nevyužívam

Iné:...............................................

 
 
 
 
 

V pracovné dni
V pracovné dni, víkendy

V pracovné dni, víkendy, sviatky
Víkendy

Občas
Nevyužívam

Iné:............................................

 
 
 
 
 
 

Označte linky, ktoré používate:
Linka č. 1 (MHD 307201)
Linka č. 2 (MHD 307202)

Linky prímestskej autobusovej dopravy

 
 
 

Na ktorej zastávke, najčastejšie nastupujete?

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

Za pravidelného cestujúceho
Za nepravidelného cestujúceho

Vôbec necestujem MHD

 
 
 

Vážení cestujúci, za účelom skvalitnenia cestovania v MHD prosíme o spoluprácu pri vyplnení dotazníka. Dotazníky budú spracované a vyhodnotené v 
spolupráci so Žilinskou univerzitou v rámci spracovania plánu dopravnej obslužnosti mesta Handlová. Získané výsledky a závery budú aj významným 
podkladom pre skvalitnenie poskytovaných služieb v mestskej hromadnej doprave. Dotazník je anonymný. Za vyplnenie dotazníka vopred ďakujeme. 
Vyplenený dotazník vhoďte do schránky na budove mestského úradu najneskôr do 5. októbra 2021. 

Dotazník pre zistenie kvality poskytovaných služieb v MHD Handlová

Na ktorej zastávke, najčastejšie vystupujete?

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

Máte skúsenosti s používaním služieb iného systému 
verejnej osobnej dopravy (iného dop ravcu)? Ak áno, 
uveďte akého/akých.

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

VÝSKUMNÁ ČASŤ DOTAZNÍKA: Označte zvolenú možnosť, prípadne uveďte svoj názor. Ak nie je uvedené inak, aspekty kvality ohodnoťte na stupnici 
1 až 5 bodov: 1 - najmenšia dôležitosť, 2 - menšia dôležitosť, 3 - neviem, 4 - väčšia dôležitosť, 5 - najväčšia dôležitosť.

2) Ako je pre Vás dôležitá presnosť príchodov 
autobusov na zastávku a odchodov autobusov 
zo zastávky MHD podľa cestovného poriadku?

 

3) Ako je pre Vás dôležitý čo najkratší čas pre-
miestnenia?

 

4) Ako je pre Vás dôležitá možnosť prestupu 
(medzi linkami, príp. na iný druh dopravy)?

 

5) Ako je pre Vás dôležitá dostupnosť aktuálne-
ho a čitateľného cestovného poriadku?

 

6) Ako je pre Vás dôležitá dostupnosť informácií 
o cene cestovného vo vozidlách, príp. na zastáv-
ke mestskej hromadnej dopravy?

 

9) Ako je pre Vás dôležité označenie autobusu 
MHD funkčnou a zapnutou informačnou tabu-
ľou?

 

1) Aká ponuka spojov je pre Vás dostatočná 
pre to, aby ste použili služby mestskej hro-
madnej dopravy?

Iné:............................................................

 
 
 
 
 
 
 

Každých 15 minút
Každú polhodinu

Každých 45 minút
Každú hodinu

Každé 2 hodiny
Každé 3 hodiny

Prispôsobiť k odchodom vlakov

11) Ako je pre Vás dôležité vybavenie zastávky 
MHD prístreškom?

 

12) Ako je pre Vás dôležité vybavenie zastávky 
MHD priestorom na sedenie?

 

13) Ohodnoťte bodmi 1 až 5, ako je pre Vás dôle-
žitá čistota jednotlivých prvkov autobusu? 

Čistota sedadla                            Čistota držadiel

Čistota okien z vnútornej strany

Čistota podlahy                       Čistota vonkajšku        
                                                             vozidla

  

 

  

14) Ako je pre Vás dôležitá čistota zastávok 
MHD?

 

15) Ako je pre Vás dôležité sedenie počas jazdy 
v autobuse?

 

16) Ako je pre Vás dôležitý šetrný vplyv prevádz-
ky autobusu MHD na životné prostredie?

 

17) Uvítali by ste prítom-
nosť bezpečnostného dozo-
ru (polícia, bezpečnostná 
služba a pod.) na vybra-
ných zastávkach MHD?

 
 
 
 
 

Určite áno
Skôr áno

Neviem
Skôr nie

Určite nie

18) Je pre Vás dôležité hlá-
senie zastávok, resp. nasle-
dujúcich zastávok v MHD?

 
 
 
 
 

Určite áno
Skôr áno

Neviem
Skôr nie

Určite nie

19) Je pre Vás dôležité bezdrôtové wifi pripoje-
nie na internet dostupné v autobusoch MHD?

 

20) Mali by ste záujem o 
bezdrôtové wifi pripojenie 
na internet dostupné na za-
stávkach MHD?

 
 
 
 
 

Určite áno
Skôr áno

Neviem
Skôr nie

Určite nie

 
 
 
 
 

21) Je pre Vás mestská hro-
madná doprava priesto-
rovo dostupná? (Zastávky 
MHD umiestnené v blízkos-
ti začiatkov a cieľov Vašich 
ciest.)

Určite áno
Skôr áno

Neviem
Skôr nie

Určite nie

10) Sú pre Vás v súčasnosti 
poskytované informácie o 
MHD pre cestujúcich na in-
ternetovej stránke doprav-
cu (www.sadpd.sk) posta-
čujúce?

 
 
 
 
 

Určite áno
Skôr áno

Neviem
Skôr nie

Určite nie

Ak ste označili možnosť nie, uveďte problé-
mové oblasti súvisiace s informáciami na 
zastávkach MHD.

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

7) Sú pre Vás v súčas-
nosti poskytované in-
formácie na zastávkach 
MHD postačujúce?

 
 
 
 
 

Určite áno
Skôr áno

Neviem
Skôr nie

Určite nie

Ak ste označili možnosť nie, uveďte, ktoré 
informácie na zastávkach MHD by ste uví-
tali.

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

8) Sú pre Vás v súčasnos-
ti poskytované informácie 
na zastávkach MHD zro-
zumiteľné a prehľadné?

 
 
 
 
 

Určite áno
Skôr áno

Neviem
Skôr nie

Určite nie

Ak ste označili možnosť nie, uveďte problé-
mové oblasti súvisiace s informáciami na 
zastávkach MHD.

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

Uveďte, aká je pre Vás prijateľná dochádz-
ková vzdialenosť na zastávku MHD. Hodnotu 
uveďte v metroch.
...................................................................

22) Je pre Vás mestská 
hromadná doprava časo-
vo dostupná? (Vyhovuje 
Vám cestovný poriadok 
MHD napr. pre príchod/
odchod do zamestnania, 
školy a pod.)

 
 
 
 
 

Určite áno
Skôr áno

Neviem
Skôr nie

Určite nie

Ak ste zvolili možnosť nie, uveďte, kde by ste 
uvítali zmenu cestovného poriadku.

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

 
 
 
 
 

23) Bol(a) by ste ochot-
ný(á) priplatiť si na ces-
tovnom pri zvýšení kvality 
dopravnej služby v MHD? 
Ak áno, za čo by ste boli 
ochotný(á) doplatiť?

Určite áno
Skôr áno

Neviem
Skôr nie

Určite nie

Do akej skupiny cestujúcich/občanov patríte? Do ktorej vekovej 
skupiny patríte?

Kedy počas týždňa využívate 
služby MHD Handlová?

Ako často využívate služby 
MHD Handlová?

Vzhľadom na počet vykonaných ciest 
v MHD sa považujete. 

..................................................................
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V pondelok 13. septembra mesto 
Handlová ocenilo najlepších žia-
kov základných škôl. 

Žiakom sa prihovorila primátorka, 
Silvia Grúberová. „Bola som úprimne 
dojatá, keď som čítala, čo všetko ste 
v minulom školskom roku dosiahli. A 
nebol to ľahký rok.“ Podľa primátor-
ky pandémia koronavírusu zmenila 
celý svet a veci, ktoré sme dovtedy 
považovali za bežné a samozrejmé, 
zrazu neboli možné. „Boli to náročné 
podmienky pre štúdium a rozvíjanie 
talentu. Jediné pozitívum, ktoré toto 
náročné obdobie prinieslo, je azda to, 
že sme mohli stráviť viac času v ro-
dinnom kruhu, že toto obdobie dalo 
rodinám výnimočnú príležitosť upev-
niť tie najdôležitejšie medziľuds ké 
väzby, aké v živote máme, a to sú 
rodinné putá.“ Podľa primátorky oce-
nených žiakov netreba presviedčať 
o tom, že svedomitá práca prináša 
ovocie. „Zažili ste to sami na vlastnej 
koži. Už viete, aký pocit je ocitnúť sa 
medzi najlepšími v meste, v okrese, v 
kraji, aké je to vynikať v celoštátnom 
alebo medzinárodnom meradle. Vie-
te, že váš úspech nebol zadarmo a 
čo bolo potrebné, aby ste ho dosiah-
li. Chcem vás povzbudiť, aby ste vo 
svojom snažení vytrvali, aby ste do-
siahli méty, ktoré ste si sami stanovili. 
Zároveň vás ale chcem požiadať, aby 
ste sa neprepínali, aby ste sa naučili 
oddychovať a venovali sa aj iným čin-
nostiam ako tým, v ktorých vynikáte.“ 
Silvia Grúberová poďakovala aj peda-
gógom, ktorí nadanie svojich žiakov 
odhalili a pomáhali im ho rozvíjať. 
„Ako pedagógovia máte pri výchove 
a vzdelávaní nastupujúcich generá-
cií nezastupiteľné miesto. Výrazne 
ovplyvňujete ich ďalšie smerovanie 
a vývoj, čoho dôkazom je aj dnešné 
stretnutie. Preto vám, vážení učitelia, 
ešte raz ďakujem za všetko, čo robíte 
v tomto náročnom období pre svo-
jich žiakov a naše mesto.“
Primátorka sa prihovorila aj rodičom, 
starým rodičom a príbuzným žiakov. 
Poďakovala im za to, že vytvorili de-
ťom podmienky, aby mohli nerušene 
dospievať a venovať sa tomu, čo ich 
napĺňa. „Ďakujem vám za to a chcem 
vás poprosiť: Dbajte o to, aby vaše 
deti pestovali kvalitné medziľudské 
a priateľské vzťahy. Lebo rodina a 
priatelia sú v živote to najcennejšie.“
Úspešným žiakom odovzdávali ceny 
okrem primátorky aj poslankyňa, 
predsedníčka Komisie vzdelávania, 
práce s deťmi a mládežou, Danica 
Baranovičová a metodička školské-

ho úradu, Andrea Bacúšan Nevolná. 
Program oceňovania doplnili vystú-
penia tanečných skupín Dazya a Vol-
cano, Veronika Feketová s piesňou 
Anjelik kde lietaš, Natália Sabová s 
prednesom Rozprávky o vzornom 
koňovi a skladbu na  husliach zahrala 
Šarlota Schlencová.

ZŠ Školská

Ema Puváková, 9.A
Ema sa opakovane zúčastňovala 
olympiád v dejepise, biológii, chémii, 
geografii, matematike a slovenskom 
jazyku. V školskom roku 2020/2021 
získala 1. miesto na okresnom kole 
olympiády v slovenskom jazyku, v 
okresnom kole chemickej olympi-
ády bola tretia a v obidvoch súťa-
žiach postúpila do krajského kola. 
Svoju mnohostrannosť potvrdila aj 
výbornými umiestneniami v predne-
se poézie a prózy v recitačnej súťaži 
„Hviezdoslavov Kubín“. Ema vystu-
povala v dramatických programoch 
organizovaných školou a zapájala sa 
aj do výtvarných a športových súťaží.

Nikola Nieburová, 9.A
Nikola bola výbornou žiačkou, ktorá 
počas celých deviatich rokov dosaho-
vala výborný prospech a správanie. 
Pravidelne sa zapájala do súťaží v 
gymnastike, atletike, vybíjanej, bas-
ketbale a volejbale a zapojila sa aj do 
vedomostných súťaží a okresných 
olympiád napríklad v dejepise, ché-
mii, biológii a matematike, kde bola 
pravidelne úspešnou riešiteľkou a 
obsadzovala popredné umiestnenia. 
Dobré meno škole robila aj v recitač-
ných súťažiach „Hviezdoslavov Ku-
bín“ a  „Šaliansky Maťko“. Pravidelne 
vystupovala v hudobných a drama-
tických programoch školy a zapájala 
sa do výtvarných súťaží. 

Tereza Trnková, 6.B
Terezka je veľmi šikovná žiačka, na 
vyučovacie hodiny sa zodpoved-
ne pripravuje, poctivo si vždy plní 
domáce úlohy a zadania. Počas 
dištančného vzdelávania sa takisto 
prihlasovala medzi prvými žiakmi, 
počas hodín pracovala aktívne a 
nevymeškávala. Okrem usilovnej 
práce počas vyučovania sa zapája aj 
do mimoškolských aktivít a súťaží. V 
školskom roku 2020/2021 získala 1. 
miesto v okresnom kole dejepisnej 
olympiády a svojou vlastnou tvorbou 
sa zapojila aj do súťaže Píšem, píšeš, 
píšeme.

Karolína Kulichová, 4.A
Patrí k žiakom spoľahlivým, zodpo-
vedným, aktívnym na vyučovacích 
hodinách. Našla si blízky vzťah k 
predmetu slovenský jazyk a literatú-
ra. Každoročne sa úspešne zapája do 
súťaží v prednese prózy, píše vlastné 
básne. V celoslovenskej literárnej sú-
ťaži Píšem, píšeš, píšeme jej odborná 
porota v Trenčíne udelila 2. miesto. 
Originalitu a tvorivosť v slovenskom 
jazyku ukázala aj v súťaži žiakov zák-
ladných škôl Ypsilon – slovina je hra. 
Úspešnosť 99 % poukazuje na Karo-
línkin cit pre materinský jazyk. 

Hana Haluzová, 3.A
Žiačka s výbornými vzdelávacími 
výsledkami, tvorivá, aktívna. Hanka 
sa s nadšením zapája do rôznych li-
terárnych a výtvarných súťaží. Tvorí 
vlastné prozaické diela, ktoré ocenila 
aj porota v celoslovenskej literárnej 
súťaži Píšem, píšeš, píšeme. Jej výt-
varné práce získali originálnym spra-
covaním už viacero ocenení. 

ZŠ Mierové Námestie

Andrej Rehák, 9.B 
Pravidelne sa zapája do vedomost-
ných súťaží, učarovala mu najmä ma-
tematika. V školskom roku 2020/2021 
sa vo svojom voľnom čase aj počas 
dištančného vzdelávania usilovne 
pripravoval na matematické súťaže. 
Roky spoločnej práce na hodinách 
tohto náročného predmetu priniesli 
ovocie v podobe 1. miesta v okres-
nom kole matematickej olympiády.

Diana Kyjaková
Diana na základnej škole dosaho-
vala vynikajúce výsledky. Získala 1. 
miesto v okresnej súťaži Ochránarik 
a postúpila do krajského aj národné-
ho kola. Úspešne reprezentovala na 
recitačných súťažiach, napríklad 2. 
miesto v okresnom kole recitačnej 
súťaže Šaliansky Maťko a vynikajúce 
3. miesto v okresnom kole olympiády 
zo slovenského jazyka. Svoj matema-
tický talent opakovane uplatňovala 
pri riešení pytagoriády a umelecké 
cítenie ju posunulo až do celosloven-
ských výtvarných súťaží, kde získava-
la ocenenia. 

Miroslav Marko, 9.A 
Vyniká nadaním v oblasti matema-
tiky a geografie. Už niekoľko rokov 
sa pravidelne zapája do súťaží, v 
ktorých tieto získané vedomosti a 
zručnosti zúročuje. V školskom roku 
2020/2021 sa mu podarilo získať 1. 

miesto v okresnom kole geografic-
kej olympiády a rovnako 1. miesto v 
okresnom kole Pytagoriády.

Šárka Štupáková, 8.A
V školskom roku 2020/2021 repre-
zentovala školu v okresnom kole 
geografickej olympiády, kde skonči-
la na 2. mieste a postúpila do krajs-
kého kola a bola úspešnou riešiteľ-
kou. Vyhrala 1. miesto v súťaži „Beh 
zdravia“. Aktívne pracuje v školskom 
parlamente, pravidelne prispieva 
do školského časopisu „Úsmev“ a jej 
článok Zostať doma nemusí byť len 
pohroma“ vyšiel v novinách Hand-
lovský hlas.

Šimon Majdán, 7.A
Pandemické obdobie zvládol bez 
problémov a aj v tomto ťažkom ob-
dobí sa online zapájal do matematic-
kých súťaží a získal 1.miesto v okres-
nom kole matematickej olympiády 
a je úspešným riešiteľom okresného 
kola Pytagoriády.

ZŠ Morovnianska cesta

Nelka Pukačová, 5.A 
Najvýraznejšie úspechy dosahuje v 
športovej gymnastike. Reprezentuje 
školu na gymnastických súťažiach. 
Zúčastňovala sa súťaží v kategórii B, 
kde dosahovala veľmi pekné výsled-
ky a vo svojej športovej kariére pok-
račuje v Gymnastickom klube Elán 
Prievidza. Pekné umiestnenia dosiah-
la v prednese poézie a prózy. Pravi-
delne sa zúčastňovala na kultúrnych 
vystúpeniach, aktívne sa podieľala na 
aktivitách v programe Zelená škola.

Miroslav Čerňava, 5.A
Mimoriadny záujem o poznávanie 
sveta a získavanie nových vedomos-
tí prejavuje od prvých školských dní. 
Je cieľavedomý, vytrvalý a aktívny 
chlapec. Zaujíma sa o matematiku. 
Dlhodobo je úspešným  riešiteľom 
matematických súťaží Maksík a Py-
tagoriáda. Je členom futbalového 
oddielu Baník Handlová.

Zojka Mečiarová, 8.B 
Vyniká v správaní i prospechu, pros-
pela s vyznamenaním. Je členkou 
kolégia Zelenej školy, čo si zaslúži 
pochvalu, nakoľko sa škole podari-
lo získať titul Zelenej školy. Pracuje 
v žiackom parlamente. Zapája sa aj 
do mimoškolskej činnosti. V projekte 
Etapová hra s DO Fénix vyhrala trieda 
už druhý rok 1. miesto.

Alexandra Pappová
Počas celého štúdia na základnej 
škole dosahovala výborný prospech. 
Ako členka Žiackej školskej rady sa 
zúčastňovala mimoškolských akcií, 
ktoré často aj moderovala. Aktív-
ne pracovala v environmentálnom 
programe Zelená škola. Je empatic-
ká, veselá, otvorená, vždy pripravená 
ochotne pomôcť. Svojou cieľavedo-
mosťou môže byť inšpiráciou nielen 
pre rovesníkov.

Základná umelecká škola

Adela Gazdíková 
Jej spevácky talent sa začal rozvíjať 
už v materskej škole v speváckom 
zbore Lienka. Počas osemročného 
štúdia úspešne reprezentovala na 
mnohých súťažiach v klasickom a po-
pulárnom speve. Zlaté pásma v kla-
sickom speve dosiahla na súťažiach v 
Prievidzi, Vrútkach, Zvolene, v popu-
lárnom speve v Kremnici, Novákoch, 
Zvolene, Bojniciach aj v Handlovej. V 
roku 2020 reprezentovala Slovensko 
na medzinárodnej súťaži Euro Pop 
Contest Berliner Pearl 2020 a v tomto 
roku sa stala finalistkou súťaže Euro 
Pop Contest Czechoslovak Pearl 2021 
v Handlovej, na ktorej získala špeciál-
nu cenu poroty a cenu Ivety Blana-
rovičovej s účasťou v medzinárodnej 
súťaži  Talent La Sophia.

Veronika Feketová
Temperamentná a vždy dobre na-
ladená Veronika disponuje silným 
hlasovým fondom, zaznamenala už 
úspechy na celoslovenských súťa-
žiach nielen v klasickom speve, ale i v 
populárnom speve. Tento rok sa stala 
finalistkou súťaže Euro Pop Contest a 
na súťaži si vyspievala druhé miesto s 
priamym postupom do Berlína.

Lívia Šablová
Lívia reprezentovala školu v tomto 
školskom roku na celoslovenskej 
saxofónovej súťaži, ktorá sa konala 
online v ZUŠ Jána Melkoviča v Starej 
Ľubovni. V silnej konkurencii získala 
strieborné pásmo.

Matúš Valovič
Matúš už ako šesťročný začal maľo-
vať na plátno veľké formáty v životnej 
veľkosti. Od začiatku jeho štúdia na 
našej škole sa zúčastňoval rôznych 
výtvarných súťaží. Počas online vy-
učovania tvoril veľmi zaujímavé prá-
ce, ktorými reprezentoval školu  na 
medzinárodnej súťaži v grafike Go-
razdovo výtvarné Námestovo zastú-
penej Slovenskom, Poľskom, Českom 
a Bulharskom. Jeho tvorba vykazuje 
výnimočnú kreativitu a šikovnosť. 
                                                                  
Alexandra Krajčíriková
Počas školského roka sa zapája do 
rôznych aktivít, či už ide o modero-
vanie školských akcií alebo krátkych 
zábavných predstavení pre Mestskú 
knižnicu, Senior centrum, Dom kultú-
ry. Rada píše aj vlastné texty a zapája 
sa aj do recitačných súťaží. Najlepšie 
sa však cíti na veľkom javisku, kde 
každý rok stvárni a oživí nejednu pos-
tavu. Každej postave vdýchne určité 
čaro a vierohodne zahrá každý cha-
rakter. Herectvu sa rozhodla venovať 
aj na strednej škole. 

Súkromná ZUŠ Volcano

Jakub Kovalčík
Školu reprezentuje už 11 rokov. Ne-
ustále na sebe pracuje a zlepšuje 
sa. Tri roky bol sólistom. Aktívne sa 
zúčastňuje nielen celoslovenských, 
medzinárodných ale aj celoeuróps-

Vynikajúci žiaci handlovských základných škôl si prevzali ocenenia

Najlepší žiaci základných škôl si prevzali ocenenia 13. septembra v Dome kultrúry.                                                                                                                                                                                                                                                                 FOTO: INU
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kych súťaží. Jakub má za 10 rokov na 
svojom konte veľa ocenení, je Maj-
ster Slovenska aj Majster Európy. V 
školskom roku 2019/2020 sa stal ab-
solventom 1. stupňa, teraz rozširuje 
svoje vedomosti na 2. stupni.

Nelka Lomnická
Nelka má 100% dochádzku. Dosahu-
je skvelé výsledky ako v technikách 
tanca tak aj v gymnastike. Zúčast-
ňuje sa všetkých akcií a podujatí 
organizovaných školou. Nelka spolu 
so svojou triedou získala nespočet-
ne veľa ocenení, medzi nimi titul 
Majster Slovens ka,  Majster Európy 
a titul Vicemajster Sveta v kategórií 
open junior. Nelka úspešne ukončila 
1. stupeň a momentálne pokračuje 
štúdiom na 2. stupni.

Veronika Fujašová
Tento rok úspešne zmaturovala na 
tanečnom konzervatóriu v Topoľ-
čanoch. Jej najväčší úspech je 3. 
miesto na Majstrovstvách sveta v 
kategórií Hip Hop a taktiež 4. miesto 
z Majstrovstiev sveta v máji 2018. Je 
niekoľkonásobnou majsterkou či vi-
cemajsterkou Slovenska a Európy. V 
školskom roku 2019/2020 spolu so 
svojou triedou reprezentovala SZUŠ 
Volcano na celoslovenských a sveto-
vých súťažiach v kategórií profesio-
nál. Veronika v šk. roku 2020 úspeš-
ne zabsolvovala 4. ročník 2. stupňa a 
tento školský rok nastúpila do SZUŠ 
Volcano už ako pani učiteľka.

Centrum voľného času

Peter Kuric
Slovenský reprezentant v športovom 
lezení, je členom reprezentačného 
družstva alpinizmu a horolezectva 
slovenského horolezeckého spolku 
James, člen elitnej kategórie B Ná-
rodného športového centra, člen 
Slovenského športového TOP tímu 
a tento rok je zaradený Slovenským 
olympijským tímom do Juniorského 
olympijského výberu SR. Peťov sveto-
vý ranking je 9. miesto a medzi elitou 
športových lezcov Európy v silnej ka-
tegórií juniorov je na 3. mieste.

Peter Tončko
Je aktívnym členom horolezecké-
ho krúžku CVČ. Svojimi športovými 
výkonmi reprezentuje Centrum voľ-
ného času i mesto Handlová. V roku 
2019 na Majstrovstvách Slovenska v 
lezení boulder 2. miesto, na rýchlosť 
1. miesto, na obtiažnosť 1. miesto, v 
kombinácií 1. miesto, Slovenský po-
hár v lezení detí do 12 rokov - celkovo 
1. miesto.

Natália Maurérová 
Natália je absolventkou hereckého 
krúžku „Krekáčik“ v Centre voľného 
času Handlová. Účinkovala vo viace-
rých divadelných hrách. Získala he-
recké skúsenosti, ktoré bude zdoko-
naľovať na súkromnom dramatickom 
konzervatóriu.   

Nikoleta Poliakovičová
Aktívne sa zúčastňuje všetkých 
podu jatí organizovaných Detským a 
mládežníckym parlamentom, na kto-
rých prejavuje samostatnú iniciatívu. 
V čase pandémie Nikoleta iniciatívne 
spolu s ostatnými šila a distribuovala 
rúška pre všetkých, čo ich potrebo-
vali. Nikoleta je výborný motivátor, v 
kolektíve je veľmi obľúbená a svojím 
láskavým prístupom stmeľuje ko-
lektív DaMP. Je cieľavedomá a veľmi 
aktívna, zapája sa do rôznych mlá-
dežníckych projektov nielen v rámci 
DaMP, ale i pod záštitou iných mlá-
dežníckych organizácií.

(RED)

Handlovská firma Mlaď plasty sa už 
vyše 20 rokov venuje výrobe a pre-
daju kancelárskych výrobkov. Aké 
je to viesť úspešnú rodinnú firmu a 
aké boli začiatky spomína jej maji-
teľka, Anna Sokolovská.

Spoločnosť Mlaď plasty vznikla ešte 
v roku 1997 v Handlovej ako malý ro-
dinný podnik špecializovaný na tech-
nológiu vysokofrekvenčného zvára-
nia. Časom rozšíril výrobu a vytvoril 
chránenú dielňu aj sociálny podnik.

Začiatky rodinného podniku

Anna Sokolovská má spracovanie 
PVC plastov a technológiu vyso-
kofrekvenčného zvárania „v krvi“. 
„Možno ani nebude prekvapením, 
že k PVC mám naozaj blízko. Už ako 
násťročná som študovala na strednej 
odbornej škole v Novákoch, konkrét-
ne išlo o odbor Technik spracovania 
plastov. Dokonca som maturovala aj 
z vysokofrekvenčného zvárania, kto-
rému sa v podniku venujeme,“ spo-
mína na svoje prvé stretnutia s PVC 
materiálom konateľka firmy. Indície, 
ktoré jej osud dával už v mladosti, si 
pospájala až v neskoršom veku, keď 
založila firmu Mlaď plasty. 
Firma vznikla 4. júla 1997 z výrobné-
ho družstva MLAĎ, ktoré malo tradí-
ciu vo výrobe plyšových hračiek a za 
socializmu aj monopol na výrobky z 
PVC. V tom čase to bol jeden z naj-
väčších zamestnávateľov v Handlovej. 
„Po rozpade Československa, keď boli 
hlavní odberatelia starého družst-
va MLAĎ z Čiech, družstvo plynule 
zaniklo. A plyšové hračky postupne 
vytlačili Číňania.“ Pani Sokolovská 
prišla pracovať do družstva MLAĎ zo 
zaniknutej firmy Oceľové konštruk-
cie. „Do vtedajšieho družstva som 
prišla pracovať na pozíciu obchod-
níčky, s ktorou som mala skúsenosti 
z predchádzajúceho zamestnania. 
Po nejakom čase sa družstvo MLAĎ 
rozdelilo na tri časti. Jednu časť kúpi-
la vtedajšia firma Hantex, druhú časť 
odkúpila Mlad s.r.o. a tretiu časť po-
núkli mne,“ povedala podnikateľka. 
Časť zaniknutého družstva nakoniec 

Rodinný podnik Mlaď plasty je lídrom na slovenskom trhu
Anna Sokolovská s dvomi ďalšími 
spoločníčkami odkúpila. „Po založení 
firmy Mlaď plasty, ktorá donedávna 
ešte sídlila v spoločnosti Hater, sme 
takto vydržali fungovať dva roky. S 
vtedajšími malými obchodnými skú-
senosťami to bola pre nás veľká záťaž 
a pre toľko zamestnancov nebolo v 
tej dobe možné zohnať prácu. Navyše 
moja predstava o firme bola iná, ako 
mojich spoločníčok, preto sme sa pod 
vplyvom vtedajších okolností rozhod-
li spoluprácu v priateľskom duchu 
ukončiť.“ Ani začiatky samostatného 
podnikania Anny Sokolovskej neboli 
ľahké. Podnikateľka musela na Slo-
vensku vytvoriť trh s PVC obalmi, aby 
sa mohla odbremeniť od Čiech a za-
čať budovať silnú domácu firmu.

Jedinečnosť firmy a špeciálne 
techniky spracovania PVC plastov

Mlaď plasty je najväčším výrobcom 
a spracovateľom PCV plastov vyso-
kofrekvenčným zváraním na Slovens-
ku. „Naša firma disponuje najväčšou 
zváracou plochou a spomedzi konku-
rencie na slovenskom trhu zamestná-
vame najviac ľudí. U klientov sa vieme 
presadiť zaujímavými cenami.“ Mlaď 
plasty spracováva fólie dvoch kategó-
rií, a to priehľadné a farebné fólie, ak-
tuálna situácia s PVC materiálom je 
však podľa majiteľky nedostačujúca: 
„Situácia je aktuálne veľmi zlá. Chýba-
jú suroviny, a keď sú suroviny, tak sú 
strašne drahé alebo nás zastihnú dlhé 
čakacie doby. PVC plasty sú aktuálne 
nedostatkový materiál.“

Rôznorodé výrobky a zákazková 
výroba

Mlaď plasty ponúka široký sortiment 
zákazkovej výroby, pričom nástroje a 
komponenty si vyrábajú sami. „Sme 
výhradne zákazková výroba. Čo si 
zákazník vymyslí, to sa mu snažíme 
splniť. Našimi zákazníkmi sú banky, 
jadrové elektrárne, automobilový 
priemysel, veľkosklady papiernic-
tiev, Železnice Slovenskej republiky, 
reštaurácie, zdravotníctvo, kúpele, 
hotely a ďalšie. Ako jediný na Slovens-

ku vyrábame nafukovacie výrobky, 
konkrétne cestovné záhlavné vankú-
še. Rovnako vyrábame aj nafukovacie 
vankúše na sedenie, ktoré využívajú 
rehabilitační lekári, ktorí si výrobok 
sami vymysleli, otestovali a potom 
nás oslovili s ponukou výroby.“ V rám-
ci pomeru trhu najviac zákazníkov, asi 
80% tvorí Slovensko, zvyšných 20% 
sú rakúski klienti. Zákazky pre Českú 
republiku sú výhradne vždy cez slo-
venskú firmu.

Rozšírenie výroby a sťahovanie

Rodinný podnik sa postupom času 
presťahoval z priestorov firmy Hater 
do väčších obchodných priestorov 
na Ligetskej ulici v Handlovej. „Náš 
rakúsky partner, s ktorým som sa 
poznala ešte z výrobného družstva 
MLAĎ, zvažoval ukončenie svojej 
výroby a keďže pracoval v rovnakom 
odvetví ako my, chcel sa s nami do-
hodnúť na presune celého výrobné-
ho programu k nám do Handlovej. 
Takisto v tom čase nás oslovil ďalší 
obchodný partner z Bratislavy, ktorý 
pracuje v oblasti gastro a venuje sa 
výrobe luxusných jedálnych lístkov 
pre Taliansko, Švajčiarsko, Nemec-
ko, Maďarsko, Česko a Slovensko. Z 
tohto dôvodu sme museli pristúpiť k 
rozšíreniu výroby a nájdeniu nových 
väčších priestorov pre nové zákazky 
a nové výrobné stroje od rakúske-
ho partnera. So sťahovaním firmy 
sme začali už v roku 2019, v nových 
priestoroch sme od marca 2020.“ Vy-
svetľuje minuloročný presun firmy 
podnikateľka. O funkčnosť nových 
výrobných strojov sa stará výhradne 
Jozef Sokolovský, manžel Anny So-
kolovskej. Podľa majiteľky sú funkč-
né výrobné stroje základ každého 
podnikania.

Chránená dielňa a sociálny podnik

Firma Mlaď plasty štartovala v roku 
1997 ako obchodná firma, postu-
pom času sa z nej stala chránená 
dielňa a sociálny podnik. „Naša firma 
má celkovo jedenásť zamestnancov. 
Chránená dielňa má sedem zamest-

nancov a sociálny podnik štyroch. 
Chránená dielňa vznikla v roku 2007, 
sociálny podnik je pomerne mladým 
projektom, ktorý sme vytvorili na 
podnet od úradu práce.“ Pracovisko 
v chránenej dielni a sociálnom pod-
niku je vytvorené pre ľudí s nižšou 
pracovnou schopnosťou. Väčšinou 
ide o zamestnancov so zdravotnými 
postihnutiami pohybového aparátu 
ako chrbtica a horná šija, ktoré sú 
dôsledkom sedavého zamestnania 
a klimatizácie. „Zamestnancov ne-
naháňame, majú vytvorené vhodné 
pracovné podmienky prihliadajúce 
na ich zdravotný stav.“ Doplnila Anna 
Sokolovská. Firme sa darí aj pri získa-
vaní dotácií. „Na chránenú dielňu sme 
dostali dotáciu z projektu, ktorý bol 
zameraný na inováciu a ekológiu na 
hornej Nitre. V rámci dotácie chceme 
investovať do modernej technológie 
kompresorov, chceli by sme dotáciu 
aj na rezačku a podali sme si žiadosť 
aj na zvárací stroj.“ Podávanie žiadostí 
o dotácie je však podľa konateľky prí-
liš zdĺhavým a vyčerpávajúcim proce-
som, o ktorý sa výhradne stará jej syn 
Juraj Sokolovský.

Rodinný podnik v čase pandémie 
a vízia do budúcnosti

V apríli 2020, po spustení výroby PVC 
plastov v nových priestoroch, prišiel 
covid. „Neboli sme si istí, či pandémiu 
prežijeme. Celá naša firma prekonala 
covid, mali sme tri týždne zatvorené. 
Čo sa týka výroby a práce, tam sme to 
našťastie výrazne nepocítili, obchod 
stále išiel, dokonca sme nepýtali ani 
dotácie od štátu. Išli sme zotrvačnos-
ťou.“ Spomína na ťažké pandemické 
časy majiteľka. A ako vidí budúcnosť 
a aktuálnu situáciu podniku Mlaď 
plasty? „Naši zákazníci ako cestovné 
kancelárie, reklamné agentúry alebo 
organizátori festivalov aktuálne svoju 
činnosť neprevádzkujú tak, ako sme 
boli zvyknutí, tým pádom nám chý-
ba časť zákaziek. Doba je tvrdá, takže 
človek sa musí naozaj obracať. Musí-
me prežiť ďalšiu vlnu pandémie. To je 
teraz najdôležitejšie,“ uzavrela Anna 
Sokolovská.                       Denisa Neuschlová

Anna Sokolovská (v strede) obklopená pracovníčkami firmy Mlaď plasty.                                                                                                                                                                                                                                                                                     FOTO: DN
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645. výročie mesta Handlová, kto-
ré 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 od-
povede na súťažné otázky nájdete 
v Monografii mesta 1, ktorá vyšla v 
roku 2017. Tento rok  ju sprístupňu-
jeme v digitálnej podobe na webo-
vom sídle mesta www.handlova.sk 
v odkliku 645. výročie mesta. Pre 
tých, ktorí si chcú s nami zasúťažiť, 
nie sú majiteľmi Monografie mesta 
1 a nemajú ani prístup na internet, 
nájdu túto knihu v našej mestskej 
knižnici.

Ako sa zapojiť a pravidlá súťaže

1. Po zverejnení krátkeho textu o 
meste bude nasledovať otázka. Va-
šou úlohou bude otázku správne 
zodpovedať. 
2. Do súťaže sa zapojíte tak, že 
napíšete odpoveď do formulára, 
ktorý nájdete vo vydaní Handlov-
ského hlasu na tomto mieste, vypí-
šete kontaktné údaje a pošlete do 
redakcie do uzávierky budúceho 

čísla novín.
3. Vystrihnite súťažný kupón, vyplň-
te a vhoďte do schránky na budove 
MsÚ v obálke s označením: Súťaž 
645 alebo odfoťte vyplnený kupón 
a pošlite fotografiu na adresu re-
dakcie handlovsky.hlas@handlova.
sk, v predmete správy uveďte: „Sú-
ťaž 645“ 
4. Výhercov budeme žrebovať kaž-
dé dva týždne. Vždy jedna/jeden 
z vás vyhrá pekné ceny k výročiu 
ako sú šálky, tričká, pohľadnice, 
magnetky. Na konci roka zo všet-
kých odpovedí vyžrebujeme troch 
výhercov, ktorým venujeme novú 
Monografiu mesta 2.

Súťažná úloha č. 13

Administratíva sa popri sloven-
čine opäť začala vybavovať aj v 
nemčine. Už roku 1919 sa zmenil 
jazyk zápisníc obecného zastupi-
teľstva; úradne nanútenú maďarči-
nu, ktorú ovládali len vzdelanejšie 
vrstvy, vystriedal nemecký jazyk. 
Definitívne zmizol aj maďarizačný 
zemepisný názov... a nahradila ho 
tradičná Handlová alebo aj Kricker-

hau. Na maďarský názov si občania 
nikdy nezvykli a naďalej používali 
historické pomenovania v slovens-
kej alebo nemeckej forme. Potvr-
dzujú to aj výkazy ranených alebo 
mŕtvych zo svetovej vojny, ktoré 
vydával generálny štáb cisársko-
kráľovs kej armády. Ranení vojaci 
si ako bydlisko uvádzali Handlovú 
alebo Krickerhau.
Hoci v novom štáte mali handlovs-
kí Nemci v národnostnom ohľa-
de oveľa lepšie postavenie ako za 
Uhorska, keď sa v obci i „na bani“ 
úradovalo po maďarsky a baníci 
museli dokonca povinne používať 
maďarský pozdrav szerencsés, nová 
republika si ich srdcia spočiatku ne-
získala. V rokoch 1919 a 1920 vraj 
okázalo svätili sviatok sv. Štefana, 
patróna Uhorska, hoci to úrady 
zakázali. Mali odmietať aj vládou 
propagovaný sviatok sv. Cyrila a 
Metoda a údajne na druhé výročie 
vzniku ČSR, 28. októbra 1920, dali 
v tunajšom kostole slúžiť rekviem. 
Časom sa však postoj obyvateľstva 
neslovenskej národnosti menil. Ľu-
dia si uvedomili, že hoci sú pomery 
v Československu neľahké, pred-

Otázka číslo 12: 
Aký názov mala Handlová 

v maďarskom jazyku?

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: 

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

sa len boli lepšie ako v Nemecku, 
Maďarsku, Rakúsku, či Poľsku. Už 
10. výročie vzniku ČSR (1928) sa 
na hlavnom handlovskom námestí 
dôstojne pripomenulo. Dopoludnia 
sa tu svätila omša a po nej nasledo-
valo slávnostné zhromaždenie, na 
ktorom prehovoril František Záni 
po slovensky a starosta Anton 
Grolmuss po nemecky. Počas odpo-
ludnia tu usporiadali promenádny 
koncert a večer akadémiu.

Žrebovanie 12. kola

V 12. kole sme 
sa pýtali, kto-
rý slovenský 
básnik písal o 
Handlovej  ako 
čiernej a červe-
nej? 
Správna od-
pveď je Laco 
Novomeský. 
Zo správnych 

odpovedí sme vylosovali čitateľku 
Petru Cabaníkovú. Výherkyni srdeč-
ne blahoželáme!
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Pes je živý tvor a má isté potreby, 
ktoré sme mu povinný zabezpečiť. 

Pes bol vyšľachtený z vlka, je to teda 
mäsožravý tvor. Pes však potrebuje aj 
iné žrádlo, vitamíny, stopové prvky a 
minerály. Najhoršie pre psa je kŕme-
nie zvyškami z jedál pre ľudí. V našich 
jedlách sladíme, solíme a používa-
me korenia, ktoré spôsobujú psom 
komplikácie a negatívne pôsobia na 
jeho organizmus. Pokiaľ nechceme 
psovi spôsobiť zdravotné problémy, 
je potrebné sa takejto forme kŕmenia 
vyvarovať.
Dnes je na trhu veľké množstvo špe-
ciálneho krmiva pre psov. Žiaľ, aj gra-
nule s nízkym obsahom mäsa, ktoré 
nemajú správne zloženie a nutrične 
psovi nevyhovujú. Mäso je z veľkej 
časti nahradené obilninami. Cena je 
priaznivá, ale pes pri kŕmení takýmito 
granulami stráda a nebude v dobrej 
kondícií. Preto by sme sa mali pozrieť 
po kvalitných granulách, ktoré obsa-
hujú správne zloženie a všetky látky, 
ktoré pes pre zdravý vývoj a život 
potrebuje. Mnohé značky kvalitných 
granúl, majú vypracovaný celý kŕmny 
program. V ňom nájdeme granule pre 
šteňatá, pre dospelých psov podľa 
veľkosti, fyzickej záťaže, či veku, do-
konca sú výrobcovia, ktorí ponúkajú 
krmivo aj pre psy s rôznymi problé-
mami. Odporúčame však informovať 
sa u skúsených chovateľov a nie u 
predajcov. Treba si uvedomiť, že pre-
dajca sa bude snažiť hlavne predať. 
Dobré a kvalitné krmivo a taktiež ako 
správne kŕmiť vám skôr poradia skú-
sení chovatelia.       

Pravidelné venčenie 
a dostatok pohybu

Pre zdravý život, vývoj a rast pes 
potrebuje dostatok pohybu. Koľko 
pohybu a aktivít potrebuje, závisí od 
jeho veku a rasy. Šteňatá by sme ne-
mali preťažovať. Častokrát sa stáva, že 
ľudia idú na prechádzku so šteňaťom, 
ktorá trvá aj hodinu a prejdú s ním 1 
km, či dokonca viac. Pre nás, ľudí, to 
nie je veľa, ale pre šteňa je takáto vy-
chádzka vyčerpávajúca. Na začiatok 
šteňaťu stačí prechádzka na 15 - 20 
minút, kde môže spoznávať okolie, 
stretávať iných ľudí a psov. Samozrej-

mosťou by mala byť hra s majiteľom, 
s inými ľuďmi, s inými psami. 
Pre šteňa je všetko nové. Nové vzru-
chy musí vyhodnocovať a zaťažujú 
jeho nervový systém. Toto všetko 
šteňa vyčerpáva a unavuje. Následne 
by preto šteňa malo dostať kvalitnú 
stravu v primeranom množstve a na-
sledovať by mal spánok. Ako šteňa 
rastie, môžeme postupne pridávať 
aj množstvo pohybu. Typ aktivít ale 
musíme prispôsobiť aj rase psa - teda 
stavbe jeho tela. Rôzne rasy psov boli 
šľachtené a používané pre rôznu čin-
nosť, bola  k tomu prispôsobovaná aj 
ich stavba tela. Preto je potrebné na 
to myslieť a psa nepreťažovať. Čím je 
pes straší, jeho výkon a taktiež potre-
ba pohybu sa zmenšuje. 

Socializácia a výcvik psa 

Socializácia a výcvik psa sa nedá po-
rovnávať s voľným pohybom, pre-
chádzkou alebo s venčením psa. Pri 
nich pes vykonáva aktivitu, pri ktorej 
od neho nežiadame plnenie úloh, 
či príkazov. Naopak, pri výcviku ide 
najmä o zadávanie úloh a príkazov, 
ktoré pes musí splniť. Pes tak dostá-
va vo svojom živote zmysel. Pre psa 
je výcvik a zadávanie príkazov veľ-
mi dôležité. Výcvik v psovi vytvára 
potrebu pracovať v prospech jeho 
svorky, ktorou je naša rodina. Na to, 
aby výcvik mohol správne prebiehať, 
je pot rebné začať už v mladom veku, 
kedy u psa prebieha takzvaná fáza 
socializácie. Od správnej socializácie 
sa odvíja celý život psa. Pokiaľ táto 
fáza nie je správne zvládnutá, v nes-
koršom veku prichádzajú problémy, 
najme pri spolužití s ľuďmi, členmi 
svorky, alebo pri strete s inými psa-
mi. Pokiaľ v socializačnej fáze šteňa 
nepripravíme na rôzne situácie, ktoré 
môžu v jeho živote nastať, bude ich v 
dospelosti prekonávať ťažko. Ak šte-
ňa nepripravíme na hlučné situácie, 
môže sa stať, že v dospelosti sa bude 
pes hluku báť alebo mu bude spô-
sobovať úzkosť. Napríklad sa bude 
báť búrky, petárd a delobuchov ale-
bo bežných predmetov, ktoré spô-
sobujú zvýšený hluk. So začiatkom 
socializácie by sme mali začať hneď 
ako si šteňa privedieme domov, do 
našej rodiny. Súčasťou socializácie, je 

hra. Hra je pre šteňa a jeho mentálny 
vývoj veľmi dôležitá. Informácie ako 
začať a ako by mala správna sociali-
zácia prebiehať nám najlepšie po-
skytnú skúsení chovatelia, ktorí majú 
s výcvikom a s chovom najlepšie skú-
senosti. Nebojme sa na nich obrátiť 
a požiadať o rady ako pos tupovať. 
Skúsení chovatelia a výcvikári nám 
budú vedieť nastaviť výcvikový plán 
a tréning s prihliadnutím na povahu, 
temperament a stavbu psa. Tréning 
môže byť rôzny. Napríklad zadávanie 
povelov poslušnosti, pachové práce, 
ktoré môžeme využívať pri stopovaní 
v poľovníctve, hľadaní osôb, či pred-
metov. Tréning psa môže pozostávať 
aj z ťahania saní alebo nás samých pri 
behu alebo na bicykli. U psa, ktorého 
zaťažujeme úlohami, príkazmi, dosta-
točným pohybom na to, aby nejakým 
spôsobom pracoval, nenastáva pocit 
úzkosti, ktorý sa môže prejavovať 
rôznymi spôsobmi. Pes môže zaví-
jať, bezdôvodne štekať, môže nám 
poškodzovať nábytok, interiér bytu. 
Taktiež môže ničiť svoju búdu vo 
voliére, či na dvore a podobne. Je to 
spôsobené tým, že pes sa nudí. Pes, 
ktorý má dostatok pohybu a prebie-
ha u neho tréningový proces, je po 
takejto aktivite unavený, potrebuje si 
oddýchnuť a takéto prejavy správania 
väčšinou nemá.

Kvalitné ustajnenie

Každý pes potrebuje svoje miesto 
na oddych. Vonku je to voliéra alebo 
búda, ktoré musia byť prispôsobené 
veľkosti psa a typu srsti. Psy by mali 
mať voliéru dostatočne veľkú, aby 
mali možnosť pohybu. Veľkosti psa 
musíme prispôsobiť aj veľkosť búdy, 
kde sa pes môže schovať a odpočívať. 
Búda by mala byť rozdelená na dve 
časti. Jedna časť by mala byť tepelné 
odizolovaná. V prípade krátkosrstých 
plemien je dôležité, aby sme psovi 
búdu na odpočinok dôkladne odizo-
lovali a zabezpečili, aby mu v zimnom 
období nebola zima. Búdu je na zimu 
dobré vystlať slamou, ktorá dobre izo-
luje a v prípade namočenia nezamŕza. 
Rôzne deky, handry a paplóny zamrz-
nú a pes tak leží v podstate na ľade. 
V žiadnom prípade psa nesmieme 
chovať na reťazi! Je to protiprávne a 

Mám psa, čo by som mal vedieť? Strava, výcvik, oddych
majiteľovi psa chovaného na reťazi 
hrozí pokuta. 
Ak chováme psa v byte, musí mať 
svoje miesto. Môže to byť preprav-
ka alebo klietka slúžiaca ako búda 
alebo rôzne pelechy, na ktorých pes 
môže odpočívať. Nie je vhodné, keď 
pes nemá svoje miesto na oddych a 
voľne sa pohybuje po celom byte, ba 
dokonca spáva na gauči, či s majite-
ľom v posteli. Môže to mať následok 
v podobe agresívneho, majetníckeho 
a najme dominantného správania sa 
psa voči majiteľovi. Ako sa hovorí, 
každý pes by mal vedieť, kde je jeho 
miesto. Je dôležité, aby pes ktorý je 
na svojom mieste nebol vyrušovaný. 
Preto pokiaľ pes oddychuje na svo-
jom mieste nedávame mu povely ani 
príkazy, necháme ho oddychovať a 
nevšímame si ho. Keď si pes oddých-
ne určite rád za nami príde a bude 
čakať, čo budeme spolu robiť. 
Pokračovanie nabudúce: Veterinárna 
starostlivosť, očkovanie, odčervenie 

Marek Mečiar, príslušník mestskej polície a správca 
Karanténnej stanice Handlová

Skippy, kríženec
Dátum odchytenia: 2. 7. 2021
Skippy je milá fenka kríženca nemec-
kého ovčiaka, ktorá veľmi túži odísť z 
koterca. Má rada pohyb vo výbehu 
a je vhodná na stráženie pozemku. 
Skippy je potrebné sa venovať, aby 
získala dôveru v majiteľovi. Má rada 
maškrty. Má asi 5 rokov a 50 cm. 
Očk.: áno, čip: áno, kastr.: plánovaná

Karanténnu stanicu prevádzkuje 
mesto Handlová a spravuje Mestská 
polícia. Každé odchytené zviera ab-
solvuje zdravotnú prehliadku a očko-
vanie proti besnote. Pokiaľ sa neprih-
lási majiteľ, zviera je po ukončení 
karantény ponúknuté na adopciu.
Kontakt: +421 949 175 222
karantennastanicahandlova.sk
@KarantennastanicaHandlova

Bady, labradorský retriever
Dátum odchytenia: 20. 6. 2021
Vek: cca 10 rokov, výška: cca 55 cm.
Bady prítulný psík, vhodný k starším 
ľuďom ako aj k deťom. Badyho majiteľ 
zomrel. Veríme, že napriek jeho veku 
sa pre Badyho nájde ešte dobrý, nový 
domov. S inými psíkmi sa znáša bez 
problémov. 
Očk.: áno, čip: áno, kastr.: nie.
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Uzávierka novín
Handlovský hlas č. 19 / 2021

je v utorok 28. septembra. 
Na distribučných miestach 
noviny budú 6. 10. 2021.

DIGITÁLNE KINO BANÍK
Program od 23. do 30. septembra 2021

SPRÁVA
Dráma/ SR / MP 15

94 min / 5 €
23. 9., 18.00 / 26. 9., 18.00

27. 9., 18.00

UTEKAJME, UŽ IDE!
Komédia / SR/ MP 7

88 min / 4 € / FK REBEL
23. 9., 20.00

100 % VLK
Animovaný / AUS / MP / dabing 

96 min / 5 €
24. 9., 16.00 / 25. 9., 16.00 

26. 9., 16.00

MAINSTREAM
Dráma / USA / MP 12 / titulky

94 min / 5 €
24. 9., 18.00 / 25. 9., 18.00

PRÍPITOK
Komédia / FRA / MP 12 / titulky

88 min / 4 € / FK REBEL
24. 9., 20.00

REKONŠTRUKCIA OKUPÁCIE
Dokument / CZ, SK / MP 15

100 min / 4 € / FK REBEL
25. 9., 20.00

Spomienka
Dňa 8. septembra 

uplynulo 8 smutných 
rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný 

manžel, otec, 
starký a prastarký 

Mikuláš Arendáš. 

S úctou spomínajú 
manželka Mária, dcéra Alena 

a synovia Kamil a Rasťo s rodinami.

Čas ubieha a nevráti, čo vzal. Len láska, úcta 
a spomienky v srdciach zostávajú. 

1/18/9/2021/OI

Spomienka
Dňa 19.  septembra 

uplynulo 19 rokov, čo 
nás navždy opustila 
naša mama, stará 

mama a prababka pani 
Etela Grúberová. 

Kto ste ju poznali, 
venujte jej tichú spomienku. 

S láskou spomína dcéra Alžbeta, vnučka Jarmila 
a vnuk Stanislav s rodinami. 

2/18/9/2021/OI

Spomienka
Dňa 15. septembra 

by sa 80 rokov dožila 
naša mamina, 

Anastázia Ziburová. 

S láskou a úctou 
spomínajú deti 

s rodinami, celá rodina 
a známi. Veľmi nám 

všetkým chýbaš, ale v našich srdciach ostávaš.

3/18/9/2021/OI

Spomienka
Dňa 3. októbra

si pripomenieme 
20. výročie úmrtia 
Jozefa Cabaníka. 

Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú 

spomienku. 

S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami. 

4/18/9/2021/OI

Spomienka
Dňa 17. septembra 
uplynul rok, čo nás 

opustil milovaný 
manžel, ocko, dedko 
Michal Kraščenič.

S láskou spomínajú 
manželka a dcéry 

s rodinami.

5/18/9/2021/OI

Pomôžme malej morskej víle, Amy
Amy ma 4 rôčky. Je iná ako deti v 
jej veku, ale aj tak je plná šťastia a 
lásky. Tehotenstvo a život do roka a 
pol bol bez akýchkoľkovek problé-
mov. Amy vnímala svet, chutilo jej 
papať, vedela aspoň základné slovíč-
ka a nemala problém s vyprázdňo-
vaním. Po dovŕšení dvoch rôčkov 
sa všetko zmenilo aj keď nás lekári 
presviedčali, že je všetko v poriadku. 
Amy prestala mať očný kontakt, dosť 
často mala koliku a stále len plaka-
la. Ako trojročnej jej diagnostikovali 
detský autizmus. Amy má štyri roky 
a stále nerozpráva, nosí plienočky, 
odmieta sa hrať s inými deťmi. Ľudí 
si vyberá. Miluje vodu, zvieratká, 
prechádzky a piesok. Ale obzvlášť 
vodu. Je ako malá morská víla. Sle-
dovať ju ako sa v nej hrá a ako ju ukľudnuje má vždy dojme. Terapie ktoré teraz 
navštevujeme, nám pomáhajú. Amy je pokojnejšia, spapá viac druhov jedál ako 
doposiaľ, vie sa sama vyzuť aj vyzliecť. Od septembra ide do škôlky. Veríme, 
že aj tam urobí nejaké pokroky. Ale aj tak vás prosíme o pomoc, aby sa Amy 
dostala na delfíno terapiu a terapiu k doktorovi. Veríme, že tieto terapie by nás 
posunuli riadne dopredu aby sa Amy vedela začleniť do normálneho života a 
bola sčasti ako jej rovesníci. Ďakujem vám hlavne za ňu.

www.ludialudom.sk/vyzvy/10696

Gabriela Matiesková

Mesto Handlová nie je organizátorom charitatívnej zbierky a nezodpovedá za pravdivosť údajov, 
ktoré organizátor zbierky poskytol. 

POŽIADALI NÁS O POMOC / POŽIADALI NÁS O POMOC

ÚTEK CEZ HRANICE
Dobrodr. / NOR / MP 7 / dabing

95 min / 4 € / FK REBEL
26. 9., 20.00

NIE JE ČAS ZOMRIEŤ
Thriller / USA / MP 15 / titulky

163 min / 5 €
30. 9., 18.00

Premietame vždy! 
Aj pre jedného diváka.

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

www.kino.handlova.sk

INVALIDNÉ VOZÍKY odľahčené
jednoduché na obsluhu
nosnosť až do 150 kg
pre všetky osoby so 
zníženou schopnosťou po-
hybu (úrazy, ŤZP, seniori 
a iní.

rôzne druhy odľahčených 
chodítok, či senior 
rolátorov uľahčujúcich 
pohyb pri rozličných 
druhoch pohybového ob-
medzenia, úrazoch, re-
konvalescenciách a pod. 
Varianty: pojazdné 2, 3 
a 4 kolesové, nepojazdné 
statické chodítka - ma-
teriál hliník

sedátka do vane
mobilné toaletné kreslá
stoličky do sprchy - pev-
né a pojazdné

antidekubitný matrac 
je určený pre dlhodo-
bo ležia cich pacien-
tov ako prevencia pred 
preležaninami

ANTIDEKUBITNÉ 
MATRACE 
S KOMPRESOROM

MOBILNÉ POMÔCKY 
PRE OSOBNÚ 
HYGIENU

CHODÍTKA

0950 599 180
ZDRAVOTNICKEPOMOCKYHANDLOVA

@GMAIL.COM

September je mesiacom Alzheimero-
vej choroby. Jej riziko je možné znížiť
Poruchy pamäti môžu byť v starobe 
časté, demencia však k normálne-
mu starnutiu nepatrí. Najčastejšou 
formou demencie je práve Alzhei-
merova choroba. Pre globálny ná-
rast počtu prípadov na celom svete 
je venovaný tomuto ochoreniu celý 
mesiac september. 

Alzheimerova choroba je pomaly 
sa rozvíjajúce degeneratívne ocho-
renie mozgu, ktoré vedie k zániku 
nervových buniek a nervových spo-
jení. Postihuje predovšetkým tie časti 
mozgu, ktoré sú dôležité pre pamäť, 
myslenie a rozumové schopnosti. 
„Medzi typické príznaky tohto ocho-
renia patrí zhoršovanie pamäti, ne-
schopnosť rozpoznávať miesta a ľudí, 
zabúdanie a strata orientácie v čase 
a priestore,” spresnil Odbor podpory 
zdravia a výchovy k zdraviu Úradu 
verejného zdravotníctva (ÚVZ).
Čím skôr sa choroba rozpozná a čím 
skôr sa začne liečba, tým väčšia je 
šanca na zmiernenie priebehu. Me-
dzi príčiny pre vznik ochorenia môže 
podľa ÚVZ patriť pokročilý vek, nie-
kedy dedičnosť, výskyt rizikových fak-
torov, ktoré podmieňujú aj vznik srd-
covo-cievnych ochorení ako vysoký 
krvný tlak, fajčenie, obezita, cukrovka 
či vysoká hladina cholesterolu. Medzi 
rizikové faktory patria aj predchádza-

júce úrazy hlavy, stres či vysoká miera 
úzkosti a pesimizmu.
Riziko rozvoja ochorenia je možné 
znížiť staraním sa o svoje zdravie a 
udržiavaním zdravého životné štýlu. 
Nevyhnutná je aj pravidelná fyzic-
ká aktivita. „Existujú dôkazy, ktoré 
naznačujú, že fyzická aktivita môže 
pomáhať redukovať riziko rozvoja 
demencie. Fyzická aktivita posilňuje 
imunitný systém, zvyšuje mozgovú 
aktivitu, posilňuje kardiovaskulárny 
systém, znižuje hladinu škodlivého 
cholesterolu, posilňuje steny ciev, 
normalizuje či vyrovnáva krvný tlak. 
Dôležité je realizovať fyzickú aktivi-
tu na čerstvom vzduchu,” vysvetlil 
Odbor podpory zdravia a výchovy k 
zdraviu ÚVZ.
Ochoreniu tiež pomáha predchádzať 
zdravé stravovanie a potraviny boha-
té na omega-3 mastné kyseliny. Po-
trebný je dostatočný príjem kyseliny 
listovej, vitamínov skupiny B a vita-
mín E. Odporúča sa piť vodu, čerstvo 
pripravené šťavy, zelený čaj. Mozog 
tiež potrebuje stimuláciu duševnou 
aktivitou, ako sú rozhovory s ľuďmi, 
čítanie kníh, písanie, spoločenské hry, 
vzdelávanie sa, riešenie krížoviek či 
plánovanie pracovného týždňa alebo 
domácich osláv.

(TASR)
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Účastníci rekordu odohrali na jed-
nom kurte celkom 361 gamov.

Ustanovujúci slovenský rekord v naj-
dlhšom tenisovom maratóne vytvorili 
od 11. do 12. septembra v Handlovej. 
Hralo sa 24 hodín a zapojilo sa doň 47 
účastníkov, ktorí odohrali 361 gemov, 
informoval Igor Svítok zo Slovenských 
rekordov. Hrali sa dvojhry, štvorhry aj 
miešané, každá zaevidovaná skupina 
hrala jednu hodinu. Do rekordu sa 

účastníci zapojili aj viackrát. Išlo o to, 
aby sa na kurte hralo nepretržite po-
čas celej doby, samozrejme povole-
né boli prestávky na úpravu povrchu 
alebo siete. „Najrýchlejšie oficiálne 
zmerané podanie dosiahlo 147 kilo-
metrov za hodinu,“ doplnil Svítok.
Tenisový maratón sa uskutočnil 
na kurtoch na Ulici 29. augusta 89, 
zúčastnili sa na ňom rôzne vekové 
skupiny. Organizátor Martin Uríček 
uviedol, že ide o prvý ročník podu-

jatia. Priaznivci bieleho športu hrali 
od soboty 12.00 h do nedeľňajšieho 
poludnia. „Najstarší účastníci majú po 
šesťdesiatke, sú to páni, ktorí hrajú aj 
handlovskú tenisovú ligu,“ priblížil 
Uríček.
V knihe slovenských rekordov bol do-
teraz len jeden rekord v hraní tenisu, 
keď štvorica hrala tenis 24 hodín. Tiež 
je zapísaný zberateľ drevených teni-
sových rakiet.

(RED)

Tenisoví maratónci vytvorili slovenský rekord 

Vedenie MBK Baník Handlová ob-
sadilo trénerskú stoličku Danilom 
Rakočevičom a predĺžilo spoluprá-
cu s čiernohorským koučom, ktorý 
na hornej Nitre podpísal kontrakt 
na jeden rok. V sezóne 2021/2022 
opäť povedie “zeleno-čiernych.”

Danilo Rakočevič (35 rokov) zazname-
nal svoju premiéru vo “veľkom” mužs-
kom basketbale ako hlavný tréner  
vlani a to práve na lavičke Handlovča-
nov. Pri basketbale je ale takmer celý 
svoj doterajší život. Po vyštudovaní 
Fakulty telesnej výchovy a športu v 
Belehrade, odštartoval trénerskú ka-
riéru v Podgorici, ktorá je jeho rodis-
kom. Jeho prvými zverencami sa stali 
dievčenské celky kadetiek a junioriek. 
Tri roky stál aj po boku juniorského re-
prezentačného trénera Čiernej Hory, 
ako asistent. “Samozrejme, že ma zá-
ujem zo strany Handlovej potešil. Je 
to typické basketbalové mesto a pre-
to som rád, že budem môcť v tomto 
klube pôsobiť aj v ďalšom období. 
Napriek tomu, že som mal aj iné po-
nuky, nevenoval som im príliš veľkú 
pozornosť, pretože s Handlovou som 
sa dohodol rýchlo a prostredie v tom-
to klube či meste mi vyhovuje. Fak-
tom je, že sme vlani nemali úspešnú 

Handlovské kormidlo opäť uchopí Danilo Rakočevič

sezónu, no dúfam, že to napravíme. 
Prajem si najmä fanúšikov v hľadisku, 
pretože si chcem atmosféru na našich 
zápasoch konečne vychutnať. Taktiež 
si veľmi želám, aby sme sa po sezóne 
tešili z lepšieho výsledku,” vyhlásil po 

svojom príchode staro-nový tréner 
Handlovej. Predstavenie hráčov a ak-
tuálne informácie nájdete na stránke 
MBK Handlová www.mbkhandlova.
eu

Autor článku: Pavel Procner (redakčne krátené)

Danilo Rakočevič s prezidentom klubu, Jánom Spevárom.                                                                                FOTO: MBK

Najstarší účastník maratónu mal 75 rokov, priestor dostala aj mládež.                                                                                                              FOTO: 

Jedenásty ročník Ponitrianskej 
stovky bol zároveň jej posledným.  

Ponitrianska stovka sa po prvý raz 
konala v roku 2011. Po štyroch roč-
níkoch s trasou z Nitry do Handlovej 
sa organizátori rozhodli pre opačný 
smer, pričom niektoré úseky trasy boli 
presmerované z červeno značenej Po-
nitrianskej magistrály na iné turistic-
ké chodníky. Najviac účastníkov bolo 
doteraz v roku 2018, keď štartovalo 
270 bežcov a turistov.
Na poslednom, 11. ročníku ultra pre-
tekov Ponitrianska stovka štartovalo 
237 účastníkov (197 mužov a 40 žien), 
do cieľa dorazilo 179 účastníkov (148 

Ultramaratónci na vrchole Vtáčnika (1346 m).                                                                                  FOTO: JURAJ KOŽIAK

mužov, 31 žien). Najlepší čas dosiahli 
Tomáš Borčin a Zuzana Matúšová, keď  
106-kilometrovú trasu z Handlovej do 
Nitry zvládli v čase 10:57 h, respektíve 
14:13 h. 
Organizátorom Ponitrianskej stovky 
bolo o.z. Slovak ultra trail. „Slovenská 
ultratrailová scéna je v neustálom 
vývoji a my sa snažíme nezastať na 
mieste a prinášať nové výzvy pre 
komunitu ultrabežcov. Zmeny nám 
pomáhajú v motivácii pracovať ďalej. 
V roku 2022 a ani v ďalších rokoch sa 
nemusíte obávať toho, že septem-
brový víkend ostane bez stovky pod 
hlavičkou Slovak ultra trail,“ odkázali 
bežcom organizátori.                       (INU)

Ponitriansku stovku bežali naposledy 


