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Združenie miest a obcí Slovenska 
(ZMOS) poskytlo samosprávam 
bezplatný rezervačný systém na 
testovanie obyvateľov od slovens
kej firmy Bookio. O tento systém 
bol mimoriadny záujem. Využilo 
ju takmer 350 000 ľudí.

Mestá a obce si ho postupne nasa-
dzovali už od minulotýždňového 
víkendu. A to na základe manuálu 
a videoinštruktáže s tým, že Kan-
celária ZMOS poskytovala spolu so 
spoločnosťou Bookio aj potrebnú 
asistenčnú podporu. Zároveň, na zá-
klade dodatočných požiadaviek bol 
upravený rezervačný formulár, texty 

ZMOS: Rezervačný systém zabral. Pomohol ľuďom aj samosprávam
SMS a obsah exportu dát pre potreby 
miest a obcí.  
Po týždni od poskytnutia rezervač-
ného systému a s prihliadnutím na 
víkendové testovanie nasledovné 
čísla hovoria za seba. Bezplatný 
rezervačný systém využilo 321 sa-
mospráv, medzi ktorými boli obce, 
mestá vrátane okresných a krajských. 
Tento systém pomohol ľuďom v 582 
odberných miestach. Celkovo sa pro-
stredníctvom rezervačného systému 
nahlásilo na testovanie 347 874 ľudí 
a to len v období od 18. januára do 
24. januára. Okrem toho sme na zák-
lade požiadania systém sprístupnili 
aj školám a firmám. Záujem prejavili 

Štvrté testovanie sa bude konať aj v Handlovej
Na základe výsledkov z tretieho 
testovania mesto pripravuje štvr
té celoplošné testovanie už tento 
víkend v  deviatich odberových 
miestach.

Odberové miesta Handlová v dňoch 
30. a 31. 1. 2021 v čase od 9.00 h do 
17.00 h. Prestávka 12.00 h – 12.45 h. 
• Základná škola Mierové námestie 
27  
• ZŠ Morovnianska cesta 55 - telo-
cvičňa 
• Zdravotné stredisko, Okružná 5
• Dom kultúry mesta Handlová, Ná-
mestie baníkov 3 - iba objednávky  
cez www.handlova.sk cez bookio.
com
• Podnikateľský inkubátor (Asterion, 
n. o. ), Námestie baníkov 5
• HBP, a. s. Štrajková 1 (zubné stre-
disko)
• Základná škola Školská 53
• Požiarna zbroj. súp. č. 166 – Nová 
Lehota – iba sobota 30. 1. 2021
• Dom kultúry Morovno – iba nede-
ľa 31. 1. 2021

Mesto bude informovať opätovne 
o  priebehu testovania a  čakacích 
dobách vo všetkých svojich infoka-
náloch, na webovom sídle www.
handlova.k, na sociálnej sieti face-
book @MestoHandlova a prostred-
níctvom mestského rozhlasu.

Výsledky skríningového testo
vania 23.  26. 1. 2021 v Hand

lovej 

Počet otestovaných: 6913
Počet pozitívnych prípadov: 104
Percento: 1,5%

Poďakovanie 

Ďakujeme Jablčkárni Handlová, ro-
dine Ľubky a Antona Mánikovcov 
ml., ktorí darovali 16 trojlitrových 
krabíc 100% jablkovej šťavy, ktoré 
sme počas víkendu rozdali pra-
covníkom v odberových tímoch. 
Ďakujeme všetkým nájomcom od-
berových miest za ich poskytnutie 
zdarma a opätovne všetkým zdra-
votníkom, dobrovoľníkom, prísluš-

níkom a príslušníčke mestskej polí-
cie Handlová, príslušníkom armády 
SR. Ďakujeme všetkým v odbero-
vých miestach za pomoc počas šty-
roch testovacích dní a obyvateľom 
za dodržovanie platných opatrení. 

Niekoľko ďalších čísel

12 odberných tímov, 24 zdravotní-
kov, 37 dobrovoľníkov, 5 mestských 
policajtov, 7 príslušníkov Ozbroje-
ných síl SR. Tímy zabezpečovali 
diagnostiku, administratívu, dezin-
fekciu, dohliadali na poriadok a ply-
nulý chod na odberových miestach. 
O organizačno-technické záležitosti 
sa staral krízový štáb mesta Handlo-
vá v počte 18 ľudí a to od 6:30 ráno 
do 18:30 večer a k dispozícii boli 
správcovia budov. V teréne bola 
hliadka mestskej polície 
spolu 100 ľudí spoločnými silami 
zabezpečovalo skríningové testo-

vanie v Handlovej. Všetkým patrí 
obrovské ĎAKUJEME! 

Vyše 2000 ľudí využilo rezervá
ciu

Tretie skríningové testovanie za-
bezpečovala samospráva, ktorá 
tlačila všetky potvrdenia o testova-
ní, ako aj formuláre pre spracovanie 
výsledkov. Mesto Handlová využi-
lo bezplatne ponúknutú aplikáciu 
bookio.com pre 4 odberové miesta 
z  trinástich otvorených. Aplikácia 
bola ponúkaná bezplatne na ob-
dobie testovania. V  Handlovej sa 
testovalo na trinástich odberových 
miestach počas víkendu 23. a  24. 
1.2021 a  na jednom odberovom 
mieste v pondelok a utorok 25. a 26. 
1. 2021 (tu nebol použitý rezervač-
ný systém).
V systéme Bookio.com občania 
vyt vorili 2159 rezervácií pre 4 rôz-

Predseda vlády Igor Matovič oznamuje výsledky tretieho celoplošného testovania.                                                                                                                                              FOTO: TASR

napríklad dopravné podniky miest, či 
spoločnosť Slovnaft. Systém pomáhal 
Železniciam Slovenskej republiky a 
tiež slovenským univerzitám.
 „Ak by sa mal hodnotiť zmysel služieb 
podľa toho ako sú užitočné, potom 
čísla využívania nášho rezervačné-
ho systému jasne preukázali, že bol 
správne podanou pomocnou rukou. 
Napokon, samosprávy nám počas ví-
kendového náporu neavizovali žiad-
ne problémy a ani my sme nezachytili 
žiadne komplikácie. Preto si myslím, 
že všeobecná spokojnosť je na mies-
te,“ hovorí Matúš Paška zo spoločnosti 
Bookio.
Združenie miest a obcí Slovenska teší, 

že samosprávam poskytol službu, 
ktorá pomohla mestám, obciam aj ich 
obyvateľom. Zároveň musíme pripo-
menúť, že tento bezplatný rezervačný 
systém je im naďalej k dispozícii pre 
ďalšie prípadné testovania.
ZMOS spolu s predstaviteľmi firmy 
Bookio po ukončení všetkých avi-
zovaných testovaniach obyvateľov 
predstaví pomerne detailné výsled-
ky využívania tohto systému, ktorý 
zároveň vnímame ako ďalší dôkaz, že 
samosprávy sú nastavené na infor-
matizáciu, avšak potrebujú systémy s 
jednoduchou obsluhou a užitočnými 
funkciami.
Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS

ne odberové miesta v Handlovej. 
Systém pomohol redukovať čakacie 
doby. V 4 odberových miestach s re-
zerváciami sa čakanie udržalo pod 
10 minút, väčšinu času boli obča-
nia vybavovaní priebežne. Ďalších 
9 odberových miest bez rezervácií 
tým bolo odľahčených a za celé ob-
dobie využívania systému (plné dva 
dni) čakacie doby v  odberových 
miestach bez rezervácie nepresiahli 
v Handlovej 30 minút.
Systém Bookio.com bol   mestu 
Handlová ponúknutý bezplatne 
priamo spoločnosťou, aj prostred-
níctvom Združenia miest a obcí 
Slovenska. Náklady na využívanie 
systému boli nulové. Službu SMS 
notifikácií, ktorá  je spoplatnená, 
mesto Handlová nevyužilo, notifi-
kácie o registrácii obdržali registro-
vaní na zadaný email. 

(JP)
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Mesto Handlová vyhlásilo výbero
vé konanie na obsadenie miesta 
referent/ka strategického pláno
vania a cestovného ruchu mesta 
Handlová.

Náplňou práce referenta strategické-
ho plánovania a cestovného ruchu 
budú analytické, metodické a kon-
cepčné činnosti – tvorba a aktuali-
zácia strategických a koncepčných 
dokumentov, návrh a rozpracovanie 
projektových zámerov, aj vytváranie 
predpokladov pre rozvoj cestovné-
ho ruchu. Ďalej to budú manažérske 
činnosti v oblasti regionálneho roz-
voja a miestneho územného rozvoja, 
najmä rozpracovanie navrhovaných 
zámerov vyplývajúcich z rozvojových 
iniciatív Európskej komisie alebo špe-
cifických priorít rozvoja na úrovni SR 
do konkrétnych opatrení a projektov. 
Referent bude dohliadať na správnu a 
včasnú implementáciu navrhovaných 
zmien a projektov, komunikovať s 
donormi a potenciálnymi partnermi, 
pripravovať nové projekty a imple-
mentovať existujúce projekty.
Úspešný uchádzač by mal mať vyso-
koškolské vzdelanie prvého stupňa, 

mal by poznať strategické doku-
menty mesta, SR, EÚ v oblasti stra-
tegického plánovania a cestovného 
ruchu a mal by ovládať anglický ja-
zyk minimálne na úrovni stredne po-
kročilý (B1). Mal by byť bezúhonný a 
spôsobilý na právne úkony v plnom 
rozsahu. Prax v oblasti strategického 
plánovania a cestovného ruchu je 
vítaná.
Ide o hlavný pracovný pomer s pred-
pokladaným termínom nástupu 1. 
marca 2021. Mzdové ohodnotenie 
bude v zmysle zákona č. 553/2003 Z. 
z. o odmeňovaní niektorých zamest-
nancov pri výkone práce vo verejnom  
záujme a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov.
Písomné žiadosti o účasť na výbero-
vom konaní s požadovanými dok-
ladmi je potrebné doručiť osobne 
do podateľne mestského úradu 
alebo zaslať poštou najneskôr do 5. 
februára 2021 do 14.00 hod. na ad-
resu Mestského úradu v Handlovej. 
Zoznam požadovaných dokladov a 
celé znenie pracovnej ponuky sú zve-
rejnené na webstránke mesta www.
handlova.sk v sekcii Mestský úrad - 
Výberové konania.                                       (RED)

Mesto hľadá referenta cestovného 
ruchu a strategického plánovania

Mestská knižnica Handlová je opäť 
otvorená podľa štandardných otvá
racích hodín od 8.00 do 17.00 hod.

Podľa najnovších opatrení úradu 
verejného zdravotníctva sa knižnice 
môžu od stredy 27. januára otvoriť aj 
pre verejnosť. Počet návštevníkov v 
jednom okamihu však nesmie prekro-
čiť v knižnici koncentráciu jeden zá-
kazník na 15 m2. Toto opatrenie ne-
platí pre deti do 10 rokov v sprievode 
dospelej osoby. Knižnice sú taktiež 
povinné zabezpečiť dodržiavanie 
odstupov v radoch osôb minimálne 
2 m. Zároveň sa návštevníkom zaka-
zuje konzumovať pokrmy a nápoje 

Knižnica je opäť otvorená pre verejnosť
v interiérových alebo exteriérových 
častiach knižnice, či v jej blízkosti.
Pri vstupe do priestorov knižnice je 
potrebné sa preukázať negatívnym 
výsledkom RT-PCR testu alebo antigé-
nového testu na ochorenie COVID-19 
vykonaného od 18. januára 2021 ale-
bo dokladom o prekonaní choroby 
COVID-19 nie starším ako tri mesiace. 
Osoby nad 65 rokov a deti do 10 ro-
kov sa nemusia pri vstupe do knižnice 
preukázať potvrdením o negatívnom 
výsledku testov na COVID-19. Ďalšie 
podrobnosti čitatelia nájdu na face-
bookovej stránke stránke mestskej 
knižnice: @kniznicahandlova.

(RED)

Vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaz-
nivú pandemickú situáciu zvolá pri-
mátorka Silvia Grúberová zasadnutia 
mestskej rady a mestského zastupi-
teľstva až v marci 2021. Termín za-

Zastupiteľstvo vo februári nezasadne 
sadnutia mestskej rady bude 9. 3., 
zasadnutie mestského zastupiteľstva 
sa uskutoční 25. 3. 2021. Pôvodne 
plánovaný program pre februárové 
zasadnutia sa presúva do marcových.

Na Slovensku platia od stredy 27. 
januára nové pravidlá zákazu vychá-
dzania. Doklad o negatívnom PCR 
alebo antigénovom teste na ochore-
nie COVID-19 je potrebný aj pri ceste 
do práce či do banky, ako aj na pobyt 
v prírode. Policajti avizovali, že od 
stredy budú dodržiavanie pravidiel 
viac kontrolovať.
Pri vstupe do prevádzok a na praco-
visko sa treba preukázať dokladom 
o negatívnom teste, výnimke alebo 
čestným vyhlásením o nej, či o očko-
vaní druhou dávkou vakcíny aspoň 
pred 14 dňami. „Preukazovanie sa 
niektorým z dokladov je pre celé úze-
mie Slovenska stanovené vyhláškou 
od 27. januára do uplynutia 2. febru-
ára 2021. Dlhšie trvanie bude mať v 
okresoch s vyššou mierou pozitivity 
na základe plošného testovania,” vys-
vetlil Úrad verejného zdravotníctva 
(ÚVZ) SR.
Dokladom o testovaní môže byť cer-
tifikát alebo potvrdenie o vykonaní 
testu. „Tiež možno akceptovať SMS 
alebo email z mobilného odberové-
ho miesta. Doklady musia obsahovať 
jasný identifikačný prvok testovanej 
osoby, ktorý dokáže kontrolný orgán 
overiť,” priblížil ÚVZ.
Ozrejmil, že dokladom o výnimke 
môže byť doklad od lekára o zdra-
votnom stave, doklad o prekonaní 
ochorenia nie starší ako tri mesiace, 
doklad o diagnostikovaní ochorenia 
od 2. novembra 2020 do 17. januára 
2021. Za ten možno podľa ÚVZ SR po-
važovať napríklad SMS správu alebo 
email o pozitivite.
„Ak to inak nie je možné, predloženie 
potvrdenia o výnimke pre váš zdra-
votný stav možno nahradiť čestným 
vyhlásením osoby alebo zákonného 
zástupcu, musí v ňom byť však záro-
veň uvedené, že osoba si je vedomá 
právnych následkov v prípade, že by 
sa jej čestné vyhlásenie ukázalo ako 

Platia nové pravidlá zákazu vychádzania

nepravdivé,” doplnil ÚVZ SR.
Negatívny test je potrebný napríklad 
do práce, pri sprevádzaní detí do ško-
ly aj škôlky, v prípade vycestovania do 
zahraničia alebo účasti na povolenom 
hromadnom podujatí. Rovnako bez 
neho nemožno ísť na poštu, do ban-
ky, poisťovne, čistiarne odevov, opra-
vovne obuvi, trafiky, optiky, knižnice, 
servisu bicyklov či do autoservisu. 
Potrebný je aj pri návšteve výdaj-
ného miesta obchodov, zásielkovní, 
e-shopov. Test treba aj na pobyt v prí-
rode vrátane individuálneho športu v 
okrese, výnimky majú deti do 15 ro-
kov a seniori nad 65 rokov i zdravotne 
ťažko postihnuté osoby.
Negatívny test nie je potrebný na 
nákup a zaobstaranie nevyhnutných 
životných potrieb ako potraviny, lie-
ky či krmivo pre zvieratá v najbližšom 

obchode alebo obdobnom mieste. 
Absolvovať tiež možno testovanie na 
COVID-19, výnimku majú aj pohreb, 
uzavretie manželstva a krst. Bez tes-
tu možno zabezpečiť aj starostlivosť o 
blízku osobu, ktorá je na to odkázaná, 
ísť so zvieraťom k veterinárovi. Nepot-
rebujú ho ani deti z materských škôl a 
z prvého stupňa základnej školy. Vý-
nimka platí aj na súdne pojednávanie 
či úkony orgánov činných v trestnom 
konaní.
Ministerstvo zdravotníctva pripomí-
na, že negatívny výsledok testu z ce-
loplošného skríningu neznamená, že 
človek v sebe nemá vírus alebo nebu-
de v najbližších dňoch infekčný. Aj pri 
negatívnom výsledku antigénového 
testu je preto potrebné dodržiavať 
všetky platné protiepidemické opat-
renia.                                                                          (TASR)

Registrovať seniorov môžu ich prí-
buzní či praktickí lekári.
„Hneď, ako bude k dispozícii dosť vak-
cín, plánujeme v krajských mestách 
otvoriť aj veľkokapacitné očkovacie 
centrá. Každý týždeň zväčšujeme 
našu sieť a kapacity, zlepšujeme naše 
služby pre vás. Aj preto dnes otvára-
me očkovanie pre ďalšiu kategóriu 
ľudí, seniorov nad 75 rokov,” uviedol 
šéf rezortu zdravotníctva Marek Krajčí 
(OĽANO).
Prihlásiť sa môžu cez formulár koro-
na.gov.sk alebo v prípade potreby 
využiť aj telefonickú službu call cen-
tra rezortu zdravotníctva 0800 174 
174, zo zahraničia možno využiť číslo 
+421 270 074 174. Okrem registrácie 

Zaočkovať proti novému koronavíru-
su sa môžu už aj Slováci nad 75 rokov

na očkovanie poskytuje infolinka mi-
nisterstva aj informácie k aktuálnym 
opatreniam. Zavolať na tieto čísla je 
možné aj pri zmene termínu očkova-
nia, ale aj testovania, v rámci odber-
ných miest v pôsobnosti regiónu.
Krajčí informoval, že Slovensko má na 
tento rok nakontrahovaných viac ako 
15 miliónov vakcín a k tomu objedna-
ných ešte ďalších 4,8 milióna vakcín 
od výrobcov, ktorí ich momentálne 
len klinicky testujú.
K 26. 1. malo Slovensko zaočkovaných 
102.692 obyvateľov. K dispozícii je 37 
vakcinačných centier a funkčných je 
17 mobilných očkovacích tímov pre 
očkovanie seniorov v zariadeniach 
sociálnej starostlivosti.                   (TASR)

Dokladom o testovaní môže byť certifikát, potvrdenie o vykonaní testu, SMS alebo email.                FOTO: TASR

V Handlovke aj v niektorých jej príto-
koch sa v utorok 26. januára objavila 
oranžová voda. 
Mesto Handlová kontaktovalo via-
cerých odborníkov, hydrogeológov. 
Pravdepodobne sa jedná o vypla-
venie prírodných usadenín železa 
z okrov (ložiská hydratovaného hy-
droxidu železitého), ktorý sa vyplaví 
do povrchových vôd pri silnejších 
dažďoch.
Takýto stav nie je nebezpečný pre 
vodné živočíchy pri nízkych kon-
centráciách. Potvrdenie alebo vy-
vrátenie obsahu zloženia oranžovej 
vody v Handlovke a jej prítokoch, 
ako aj pôvod bude známy po vy-
konaní analýzy vzoriek vody, ktoré 
boli odobraté. O výsledku analýzy a 
zdroja zafarbenia vody bude mesto 
informovať.

(RED)

V Handlovke tiekla niekoľko hodín oranžová voda

V poslednom minuloročnom vydaní 
novín Handlovský hlas sme uverejni-
li dotazník. Odpovede mesto využije 
pri príprave Programu rozvoja mesta 
Handlová 2022 - 2027, ktorého spra-
covanie a schválenie je plánované do 
augusta 2021.
Z niekoľko desiatok vyplnených do-
tazníkov sme vyžrebovali troch vý-

hercov, ktorí získajú prvý diel Mono-
grafie mesta Handlová a dve tričká s 
motívom handlovského viaduktu. 
Výherkyňou knihy sa stala Anna 
Petermanová z ulice 1. mája,  tričká 
vyhrali Jarmila Kušpálová z Okruž-
nej ulice a A. Tyhanyi z Mierového 
námestie. Víťazom blahoželáme, vý-
hry im doručíme poštou. Ďakujeme 

všetkým respondentom, ktorí sa do 
dotazníkového prieskumu zapojili. 
Dotazník bude v blízkej dobe možné 
vyplniť aj na webstránke mesta www.
handlova.sk a Vaše názory budeme 
následne získavať aj v uliciach Han-
dlovej.

Oddelenie komunikácie a marketingu

Vyžrebovali sme výhercov dotazníkového prieskumu 
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Na unikátnej bankovke od Handlovčana je zobrazená skutočná obyvateľka Handlovej
Suvenírové nulaeurové bankovky 
sú vyrobené zo 100 % bavlneného 
papiera používaného pri výrobe 
skutočných euro bankoviek, obsa
hujú niektoré ochranné prvky ako 
pravé euro bankovky a sú vyrába
né v limitovaných nákladoch.

Témou nulaeurovej suvenírovej ban-
kovky je pandémia koronavírusu. 
Ide o svetový unikát a charitatívnu 
akciu neziskovej organizácie Camera 
Obskura. Výťažok z predaja dostanú 
slovenskí seniori. Autorom grafického 
zobrazenia je Handlovčan, akademic-
ký maliar Rudolf Cigánik. Nezisková 
organizácia Camera Obskura sa za-
meriava prioritne na odhaľovanie ne-
poznaných faktov o našich dejinách. 
Jej predstavitelia sa však v súčasnej 
krízovej situácii, spôsobenej korona-
vírusom rozhodli podporiť najohroze-
nejšiu skupinu obyvateľstva, ktorou 
sú dôchodcovia a starší ľudia.

„Predsedom nadácie je redaktor Pa-
vol Bielik, s ktorým som v minulosti 
spolupracoval na známke s motívom 
známej fotografie jeho otca z okupá-
cie Československa v roku 1968. Ide 
o Muža s odhalenou hruďou pred 
okupačným tankom. Známka mala 
mimoriadny úspech doma i v zahra-
ničí a získala 7 prestížnych ocenení. 
Jedným z najcennejších je ocenenie 
Najkrajšia známka sveta 2018, ktorá 
bola udelená v Madride,” povedal au-
tor nulaeurovej bakovky Rudolf Ci-
gánik. Práve úspech známky je podľa 
neho dôvodom, prečo ho oslovili na 
spoluprácu na vytvorenie návrhu nu-
lovej eurobankovky.  „Zaujímavosťou 
je, že na bankovke je skutočná osoba 
a občianka Handlovej. Je to portrét 
mojej milej a obľúbenej susedky,” do-
dal Cigánik. Nulaeurová bankovka sa 
začala predávať 15. 9., jej cena bola 3 
eurá a v súčasnosti už je vypredaná.                                                          

 (RED)

Pred 60 rokmi sa prvý raz v budo
vách novej školy, ktorá vyrástla na 
kopci nad sídliskom Juh, rozozvu
čalo zvonenie školského zvonca. 
Presne 1. februára 1961 prijala do 
svojej náruče svojich prvých žiakov 
súčasná Základná škola Školská, 
verejnosti známa aj pod názvom 
Juh.

Počas 60-tich rokov svojej existencie 
prechádzala naša škola rôznymi zme-
nami -  menili sa názvy školy, zmo-
dernizovalo sa zariadenie, vybavenie 
a učebné pomôcky. Menili sa zamest-
nanci, vystriedali sa generácie žiakov. 
Zmenil sa obsah vzdelávania, učebné 
osnovy,  vyučovacie formy a metódy. 
No poslanie školy sa za tie desaťročia 
nezmenilo. Tým poslaním bolo nielen 
poskytovať žiakom vzdelanie, ale aj 
budovať ich hodnotový svet. Spre-
vádzať deti cestou vedomostí a poz-
nania. Pomáhať im postaviť pevné 
základy, na ktorých budú stavať ďalej. 
Áno, aj naša škola prešla vývojom. A 
neustále sa vyvíja, napreduje. Kráča 
zároveň s rýchlo meniacou sa dobou. 
Zavádza inovácie, aby mohla sprevá-
dzať žiakov svetom nových informácií 
a poznatkov, riešením tvorivých úloh 
a projektov zaujímavejšie a efektív-
nejšie. Učí ich, ako sa učiť.

Osobnosti detí formovali učitelia

Napriek týmto zmenám v 60-ročnom 
kabinete spomienok školy stále zos-
távajú tisíce zážitkov zo školských 
tried, výletov a exkurzií. Úsmevných 
príhod spoza školských lavíc, pev-
ných priateľstiev i prvých lások. Ne-
konečné množstvo zorganizovaných 
súťaží, školských podujatí, lyžiarskych 
a plaveckých výcvikov. Za 60 rokov 
prešlo bránami školy tisícky žiakov a 
stovky obetavých učiteľov a vychová-
vateľov, ktorí zasvätili svoj život ná-
ročnému, no ušľachtilému povolaniu, 
keď sa rozhodli vychovávať a vzdelá-
vať naše deti a vnúčatá.
Pamäť nám umožňuje listovať v  al-
bume spomienok. Vrátiť sa do dets-
tva a školských čias. Preto s úctou a 
uznaním venujme spomienku a veľké 
poďakovanie všetkým pedagogickým 
i  nepedagogickým zamestnancom, 
žiakom i rodičom minulým i  súčas-
ným. Všetkým tým, ktorí stáli pri jej 
zrode, prvých rokoch života. Tým, kto-
rí ju zveľaďovali a tvorili jej históriu.  Aj 
keď im už čas votkal do vlasov biele 
nitky, stále o nej hovoria ako o „našej 
škole“. Nezabúdame ani na tých, ktorí 
už nie sú medzi nami, no zanechali tu 

svoj rukopis, kus svojho srdca a živo-
ta. Svojou každodennou prácou s lás-
kou formovali budúce osobnosti detí. 

Počítačová trieda už v roku 1982

Otvorme spolu kroniku života školy 
a začnime listovať úplne od začiatku. 
Jej história sa začala písať skoro na 
deň presne - mesiac pred dovŕšením 
585. výročia založenia mesta Handlo-
vá. V roku svojho vzniku sa z prvot-
ného názvu Jedenásťročná stredná 
škola premenovala na Základnú 
deväťročnú školu Juh. V  roku 1967 
uviedla do života Handlovské špor-
tové hry, ktoré sa stali každoročne sa 
opakujúcou tradíciou hand lovských 
škôl. A sú ňou dodnes. Významným 
medzníkom v  histórii našej školy 
bol nepochybne aj rok 1982, keď 
ako prvá základná škola v  meste 
zriadila počítačovú triedu. Rok 1987 
sa vyznačoval zavedením rozširujú-
ceho variantu výučby matematiky 
a  prírodovedných predmetov do 
vyučovacieho procesu. V  nadväz-
nosti na vzrastajúci trend detských 
samospráv sa naša škola stala aj 
priekopníkom v oblasti demokrati-
zácie a humanizácie školy, keď v roku 
1994 konštituovala ako prvá základ-
ná škola v meste Žiacku radu školy. 
Prvenstvo medzi základnými ško-
lami v  meste Handlová patrí našej 
jubilantke aj v zisku certifikátu v ná-
rodnom projekte „Škola podporujú-
ca zdravie“ z roku 1996. Reagujúc na 
podporu zdravého životného štýlu a 
záujem rodičov boli v roku 2008 na 
škole zriadené športové triedy so za-
meraním na futbal. 

Organizovali množstvo podujatí

Škola sa od roku 1998 etablovala ako 
spoluorganizátor viacerých ročníkov 
celomestských podujatí, akými sú 
napríklad Cesta rozprávkovým lesom 
a Deň Zeme. Od roku 2004 sa škola 
nielen aktívne, ale  aj úspešne zapája 
do tvorby projektov. Za zmienku ur-
čite stoja Infovek, Digitálni štúrovci, 
Bez rozdielu, S peniazmi sme doma, 
Zvyšovanie kvality výchovno-vzde-
lávacieho procesu prostredníctvom 
rozvoja čitateľskej, matematickej 
a prírodovednej gramotnosti žiakov 
a mnoho ďalších. Nedá sa zabudnúť 
ani na obrovské množstvo akcií, kto-
ré neodmysliteľne patria do minulosti 
i súčasnosti našej školy. Pripomenie-
me si aspoň Dvere dokorán či Vianoč-
ný program. Veď nenadarmo sa pýši 
ôsmimi titulmi „Dobrý nápad“, ktorý 
každoročne udeľuje Mesto Handlová. 
Už 60 rokov kráčame po ceste napl-
nenej množstvom práce všetkých, 
ktorým záleží na budúcnosti našich 
žiakov.

Navždy „moja“ škola

V súčasnosti môžeme s radosťou kon-
štatovať, že škola má aj v dnešných 
časoch dostatok žiakov. Rodičia nám 
s dôverou zverujú svoje deti, aby 
sme ich viedli, vychovávali a učili.  
Do ďalších rokov želáme našej škole 
veľa úspechov na ceste jej rozvoja, 
mnoho tvorivých, inšpiratívnych a 
empatických učiteľov, pracovitých 
zamestnancov, usilovných žiakov 
a spokojných rodičov, ktorí ju budú  
nazývať „mojou školou“ po celý život.

Mgr. Ľudmila Pogádlová, riaditeľka školy

ZŠ Školská už 60 rokov deti učí, ako sa učiť

Žiaci sa v roku 2014 pozreli do minulosti na zážitkovej „retrohodine“.                                           FOTO: ARCHÍV ZŠŠ

Únia miest Slovenska (ÚMS) v utorok 
26. januára požiadala predsedu vlády, 
aby urýchlene zvolal konzílium od-
borníkov, aj za účasti predstaviteľov 
samosprávy. Vo výzve adresovanej 
premiérovi Igorovi Matovičovi Únia 
miest Slovenska požadovala, aby 
výsledky celoslovenského skríningu 
vyhodnotili spoločne, posúdili platné 
uznesenie vlády, ktoré delí okresy a 
dohodli sa na ďalšom postupe. „Ak-
tuálne výsledky z testovania ukazujú, 
že epidemiologická situácia je v jed-
notlivých mestách odlišná a preto je 
nevyhnutné na tento fakt reflektovať 
a prihliadať naň aj pri ďalších rozhod-
nutiach vlády. Po celoslovenskom 
skríningu konštatujeme, že testova-
nie je mimoriadne náročné ekono-
micky, ľudsky, aj organizačne a bez 
primátorov a starostov by štát takýto 
projekt nedokázal opäť zrealizovať,“ 
napísala Únia miest Slovenska.
Podľa prezidenta ÚMS Richarda Ryb-
níčka sú mestá hrdinovia, lebo doká-
zali zvládnuť ďalší extrémny nápor a 
zvládli ho excelentne. „Vláda dostala 
exaktné čísla, teraz ich je potrebné 
posunúť expertom a odborníkom, 
pretože len oni dokážu reálne posú-
diť, ako ďalej postupovať. Mestá sú 
pripravené, aby tam, kde sa ukáže 
ďalšie testovanie ako potrebné, za-
bezpečili pre obyvateľov bezpečnú a 
efektívnu možnosť dať sa otestovať. 
To, že štát bude stáť pri mestách a 
pos kytne im všetko potrebné, je tak-
tiež kľúčové.“ 

Zastupujú vyše 2 milióny ľudí

Na stanovisku ÚMS sa uznieslo 56 
primátoriek a primátorov členských 
miest Únie miest Slovenska, ktorí za-
stupujú viac ako 2 milióny obyvateľov 
Slovenska. Členom ÚMS je aj mesto 
Handlová. „Verím, že vláda vypočuje 
Úniu miest Slovenska,“ povedala pri-
mátorka Silvia Grúberová. Nestalo sa 
tak. Už v stredu 27. januára Únia miest 
vyjadrila sklamanie z priebehu roko-
vania Ústredného krízového štábu.
„Únia miest Slovenska, po online 

Samosprávy sa hlásia o slovo
rokovaní so zástupcami členských 
miest, vyjadruje sklamanie s priebe-
hom, ako aj s výsledkom dnešného 
(27. 1. pozn. red.) rokovania Ústredného 
krízového štábu. Súčasnú situáciu 
považuje za mimoriadne nejasnú 
a frustrujúcu. Zástupcovia miest sú 
šokovaní, že štát neberie mestá a 
samos právy ako relevantných part-
nerov a súčasnú situáciu nemá vôbec 
pod kontrolou.

Chaos a frustrácia

Podľa prezidenta ÚMS Richarda Ryb-
níčka tu vládne tu chaos a frustrácia. 
„My jednoducho nevnímame, že štát 
dostatočne reflektuje na odporúčania 
odborníkov a sme zmätení. Nevieme, 
čo nás čaká. Mestá však stoja za svo-
jimi obyvateľmi v dobrom aj v zlom 
a  chceme, aby vnímali, že sme tu pre 
nich. Snažíme sa zo všetkých síl rea-
govať na súčasnú, mimoriadne nároč-
nú a vyčerpávajúcu situáciu, zodpo-
vedne. Všetci sme už unavení, máme 
toho dosť, no hlavu hore, musíme 
vydržať. Spoločne to zvládneme.“
ÚMS sa zároveň jednoznačne ohra-
dzuje voči nekorektnej a zmätočnej 
komunikácii výsledkov skríningového 
testovania, ktoré vláda posledné dni 
priebežne zverejňovala. Apeluje na 
to, že je nutné, aby vláda vychádzala 
z finálnych a overených údajov tak, 
aby nedochádzalo k dezinformáci-
ám a zmätočným reakciám. „Žiada-
me predsedu vlády, aby prehodnotil 
svoju rétoriku na adresu miest a sa-
mospráv a bral ich ako relevantných 
a rovnocenných partnerov, bez kto-
rých nie je možné riešiť žiadnu krízu. V 
týchto ťažkých chvíľach považujeme 
za kľúčovú predovšetkým korektnú 
spoluprácu, aby sme sa všetci doká-
zali maximálne sústrediť na efektívne 
riešenia tejto mimoriadne náročnej 
krízy, ktorú Slovensko, aj celý svet, 
prežíva.“ Ako potvrdila primátorka 
Silvia Grúberová, vyhlásenie Únie 
miest Slovenska podporilo aj mesto 
Handlová.

(RED)

Riaditeľka materskej školy oznamu-
je, že  vzhľadom na súčasnú epide-
miologickú situáciu pravdepodobne 
bude aj od 1. februára 2021 otvorená 
škôlka na Ul. SNP len pre deti rodičov, 
ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre. 
Postup nahlásenia dieťaťa počas nú-

dzového stavu je zverejnený na www.
handlova.sk.  Odporúčame, aby rodi-
čia vo vlastnom záujme sledovali ak-
tuálne oznamy tiež na stránkach mi-
nisterstva školstva www.minedu.sk.

(MŠ)

Škôlka bude otvorená iba pre deti 
rodičov v kritickej infraštruktúre
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Elektronické sčítanie obyvateľov 
sa uskutoční od 15. februára do 31. 
marca 2021. Asistované sčítanie sa 
posúva. 

Elektronické sčítanie obyvateľov 
Slovenskej republiky sa uskutoční v 
plánovanom termíne od 15. februára 
2021 do 31. marca 2021. Sčítanie oby-
vateľov bude plne elektronické, abso-
lútne bezpečné a pohodlné. Obyvate-
lia sa sčítajú sami, v pohodlí domova 
a bezpečne, prostredníctvom elekt-
ronického formulára, ktorý nájdu na 
www.scitanie.sk. 
Vyzývame obyvateľov, aby pomohli 
pri sčítaní svojim blízkym (seniorom), 
ak ich o to požiadajú. V zmysle novely 
zákona sa posúva termín asistované-
ho sčítania. 

Elektronické sčítanie obyvateľov 

Vyplnenie elektronického formuláru 
nezaberie viac ako 10 minút. Sčítavať 
sa obyvatelia budú z pohodlia domo-
va sami, bez ohrozenie na ich zdraví a 
bez kontaktu s cudzím človekom. Na 
sčítanie postačí mobil, tablet, notebo-
ok alebo PC. Obyvatelia nájdu elek-
tronický sčítací formulár na stránke 
www.scitanie.sk a budú mať k dispo-
zícii aj mobilnú aplikáciu. 

Asistované sčítanie 

Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie 
sčítať sám alebo s pomocou svojich 
blízkych, na splnenie povinnosti sčí-
tať sa môže využiť asistované sčítanie. 
To znamená, že buď obyvateľ navští-
vi kontaktné miesto zriadené obcou, 
kde ho sčíta stacionárny asistent ale-
bo môže telefonicky požiadať o mo-
bilného asistenta, ktorý ho navštívi 
doma a sčíta ho. 
Ako uviedla generálna riaditeľka Sek-
cie sociálnych štatistík a demografie, 
Ľudmila Ivančíková: „Vzhľadom na 
pandemickú situáciu, na základe 
rozhodnutia vlády, sa posúva termín 
asistovaného sčítania, aby sme ochrá-
nili zdravie všetkých zúčastnených. 
Asistované sčítanie sa v zmysle novely 
zákona začne od 1. apríla 2021 a po-
trvá najneskôr do 31. októbra 2021.“

Zdroje informácii 

Štatistický úrad Slovenskej republiky 
odporúča obyvateľom, aby podrob-
ne sledovali prebiehajúcu kampaň 
ku sčítaniu obyvateľov a navštívili 
stránku www.scitanie.sk. Informácie 
nájdu aj na Facebooku, Instagrame a 
na YouTube všade pod názvom SODB 
2021.                                                           (SODB2021)

Generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie, Ľudmila Ivančíková.                  FOTO: SODB2021

Sčítanie bude v pôvodnom termíne
Veliteľ Hasičskej stanica Handlová, 
Jozef Tínes, odchádza do dôchod
ku. Venovať sa chce rodine a dob
rovoľníctvu.   

Jozef Tínes sa narodil v roku 1968.  
„Mal som šťastie zažiť detstvo chala-
na na dedine. Ako najmladší z troch 
súrodencov som zažil detstvo plné 
modrín, hier a hlavne dobrodružstiev. 
Detstvo v čase, keď susedove čerešne 
boli lepšie ako tie naše. Detstvo plné 
domácky vyrobených kár, lukov a 
všeličoho podobného.” V škole nikdy 
nemal problém, ako však dodal, iba 
čo sa týka učiva. Vždy mu totiž vadila 
neprávosť, preto ho prezývali „advo-
kát chudobných“. Už od mala vedel, 
čím chce byť, keď bude veľký. “Chcel 
som byť zverolekár. Platilo to až do 
času, kedy sme na gymnáziu zavadili 
o technické kreslenie. Moje výkresy 
kolovali po zborovni a milovaný pán 
profesor utrúsil „tak tomuto sa, Jozef, 
nikdy nevenuj!“ A bolo rozhodnuté. 
Prihlásil som sa na strojarinu, aby 
som mu dokázal, že to dám.” Prvé 
dva roky na vysokej škole patril Jozef 
Tínes k najvzornejším študentom. 
Skúšky skladal v predtermínoch a 
zúčastňoval sa rôznych súťaží. Vďaka 
nemenovanému docentovi však nes-
kôr pochopil, že všetko, čo v živote 
bude potrebovať, mu dá internát. Ku 
koncu štúdia si uvedomil aj ďalšiu 
zásadnú vec a od 15. novembra 1989 
sa stal dobrovoľným abstinentom. Na 
skúšku. „Dva dni na to prišla revolúcia. 
Teraz vlastne ani neviem, či zo stra-
chu, čo by sa stalo, ak by som opäť 
začal alebo prečo, ale rumové koláče 
nejem dodnes.”

„Prišiel som a zobrali ma”

Po skončení vysokej školy viedla jeho 
prvá cesta k trvalému zamestnaniu k 
hasičom a zároveň skúšal súkromne 
podnikať. „Mal som predstavu ako 
sa uchytím v podnikaní, ale narodil 
sa mi syn. Partnerka so synom v jed-
nom meste, ja s prácou a podnikaním 
v inom. Až v jeden krásny večer sme 
si položili otázku, či chceme peniaze 
alebo čas na spoločné zážitky. Vyhra-
li zážitky. Som tomu strašne rád. Bol 
som pri každom soplíku svojho syna. 
A možno aj vďaka tomu som bol 
doma, keď potreboval masáž srdca v 
dôsledku febrilných kŕčov.” 
Do hasičského zboru vstúpil v roku 
1991. Ako priznáva, bolo to prag-
matické rozhodnutie. „Prišiel som a 
zobrali ma. Dlho som bol zásahovým 
hasičom, kým bol zbor pod Odborom 
požiarnej ochrany Okresného úradu a 
neskôr pod Hlavnou správou Zboru 
požiarnej ochrany. Keď vznikol Hasičs-
ký a záchranný zbor v roku 2001, po 
desiatich rokoch v zbore som sa stal 
veliteľom hasičskej stanice.” Zúčastnil 
sa na mnohých požiarnych zásahoch, 
riziko povolania však pri hasení nev-
nímal. „Vždy hrozí nejaké riziko. Ľudia, 
ktorí robia u hasičov, to však takto 
nevnímajú. Oveľa väčší strach máme 
z vlastného zlyhania. Skôr sa nás do-
týka, keď nedokážeme pomôcť, ako 
to, že sa nám pri zásahu môže niečo 
stať. Neskôr sa človeku v hlave pre-
mieta, čo všetko sa mohlo stať, ale v 
momente zásahu má vnímanie rizika 
zanedbateľný vplyv na výkon.”

Športové drevo na triatlone

Z pracovnej rutiny ho v lete 2008 
vytrhol šport. „V štyridsiatke som si 
kúpil bicykel. A keďže som typ člo-
veka “všetko alebo nič”, na jar 2009 
som už bol na štarte svojho prvého 
preteku. Plný endorfínu som si preze-
ral súperov a pomyslel som si: „Čo tu 

robí táto tlstá pani?“ Všetko som po-
chopil v polovici pretekov, keď pani 
okolo mňa prechádzala s úsmevom 
na perách a ja som sa váľal v kŕčoch. 
Za túto facku hneď na prvých prete-
koch ďakujem. Nútilo ma to ísť ďalej 
s väčšou intenzitou, až som sa v roku 
2013 prihlásil na 24 hodinový závod 
na Slovakiaringu. Vraj sú to preteky, 
kde 12 hodín trénujete a 12 preteká-
te. Výsledok 568,5 km ma prekvapil. 
Aby toho nebolo dosť, ako štyridsiat-
nik som sa naučil plávať kraul. A to 
preto, aby som mohol aj na triatlon. 
Bývalý spolužiaci len krútili hlavou, čo 
to to športové drevo robí.”

Nie konzum, ale charita

Po istom čase si ale začal uvedomo-
vať, že kolobeh závodov, ktorých sa 
zúčastňuje, je vlastne športový kon-
zum. „Prihlásiť sa, zaplatiť štartovné, 
odpretekať, samozrejme nezabud-
núť zobrať všetky benefity a vrátiť sa 
domov. Toto predsa nemôže byť pre 
mňa. Kde je pridaná hodnota? Tak 
sa zo mňa stal organizátor. Začalo 

Jozef Tínes: Nie som prototypom Slováka

to plutvovým podvodným plávaním 
na plavárni v Handlovej. Neskôr, len 
tak pre porovnanie sa s kolegami, 
vznikol projekt HaHaDu - Handlov-
ský hasičský duatlon. Prvý ročník bol 
len za účasti kolegov, neskôr sa pri-
dala aj nehasičská verejnosť.” V naj-
obsadenejšom ročníku pretekalo 57 
súťažiacich a podujatie má aj chari-
tatívny rozmer. Ostatné dva roky mal 
handlovský hasičský duatlon pauzu, 
koniec mu však nehrozí. „My všetci, 
ktorí môžeme behať, či plávať, sme 
za túto možnosť povinní odovzdať 
časť tohto šťastia. Keď som našiel be-
nefičný beh Ultralanovka pre detský 
mobilný hospic Plamienok, nezaváhal 
som ani minútu. Štartovať môže iba 
sto ľudí. Na to, aby sa človek medzi tú 
stovku dostal, musí si pozíciu kúpiť, 
čo je vlastne príspevok pre neziskovú 
organizáciu Plamienok. Aj keď som si 
kúpil štartovné za štvornásobok po-
trebnej sumy, stále sa mi to zdalo 
málo. Napadlo mi, že by si ľudia mohli 
prenajať moje nohy a prispieť podľa 
počtu kilometrov, ktoré zabehnem. 
A tak som v roku 2017 stál na štarte 
najťažšieho preteku v živote. Už ne-
stačilo odbehnúť pár okruhov. Každý 
kilometer mal svoju cenu a ja som bol 
jej nositeľ. Nakoniec sa mi podarilo 
popod lanovku na Železnej studnič-
ke vybehnúť 26 krát, zabehnúť 78 km, 
nastúpať 5044 m a hlavne spoločne s 
dobrými ľuďmi, ktorí verili v moje šia-
lenstvo, vyzbierať viac ako 2000 eur.” 
Nápad Jozefa Tínesa organizátorov 
natoľko oslovil, že ho prevzali a pre-
nájom bežca je odvtedy na pretekoch 
jednou z možných foriem finančnej 
pomoci pre detský hospic Plamienok.

Na prvom mieste rodina

Jozef Tínes nie je podľa vlastných slov 
prototypom Slováka. Je abstinent a 
ešte k tomu aj vegán. „Som presved-
čený, že v každom z nás je ten dobro-
srdečný a dobroprajný duch. Niektorí 
ale ešte nenašli cestu ako ho nechať 
rozvinúť. Šťastie podľa mňa nie je 
dosiahnutie cieľa. Šťastie je samotná 
cesta k cieľu.” Po odchode na dôcho-
dok sa chce venovať dobrovoľníctvu. 
„Viem si predstaviť veľa vecí, čo sa ale 
nakoniec udeje, ukáže až čas.  Hlavne 
sa však budem venovať svojej rodine”, 
uzavrel.

Silver Jurtinus
Na behu Hornoitrun v roku 2016.    FOTO: ARCHÍV JT

Jozef Tínes po tridsiatich rokoch končí v hasišskom zbore.                                                                      FOTO: ARCHÍV JT
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Anna Kittel Gurtlerová je učiteľ
kou výtvarnej výchovy na hand
lovskej Základnej umeleckej ško
le. Jej známi o nej zvyknú hovoriť, 
že je renesančný človek. Nečudo. 
Je totiž výtvarníčka, poetka, pro
zaička, scenáristka, recitátorka aj 
speváčka. Okrem toho hrá na hus
liach a flaute a v ostatných dňoch 
skrášlila Handlovú svojimi snežný
mi sochami. 

Narodili ste sa v Bratislave, kon
zervatórium ste študovali v Topoľ
čanoch, teraz žijete v Handlovej. 
Našli ste tu svoj domov? 
Moji rodičia boli divadelníci (mama 
je herečka Anna Gürtlerová, otec 
divadelný režisér Eduard Gürtler, 
pozn. red.), takže z môjho rodiska 
sme putovali do Prešova, Trnavy 
a Košíc, podľa toho, kde mali an-
gažmán. Ostali mi tak priatelia po 
celom Slovensku. Rodičia zakotvili 
v starorodičovskom dome na Palf-
fyho majeri na Kútoch v Bojniciach, 
ja som objavila čaro nášho zámku a 
začala som učiť v Handlovej, v ZUŠ. 
Po šestnástich rokoch učenia som sa 
sem presťahovala za manželom. Páči 
sa mi práve komornosť mestečka ob-
klopeneho horami, prívetivosť ľudí a 
to, že sa vzájomne všetci poznajú, to 
je úžasné. A keď chcete prejsť z jed-
ného konca mesta na druhý, netrvá 
to hodinu. 

Venujete sa mnohým druhom 
umenia aj viacerým žánrom. Čo ste 
študovali na konzervatóriu?
Pôvodne som túžila študovať herect-
vo po vzore rodičov, ale oni chceli, 
aby som rozvíjala svoj výtvarný 
talent, tak ma prihlásili na odbor 
Výtvarné spracovanie keramiky a 
porcelánu. Najprv som bola veľmi 
sklamaná a nikdy by som nebola 
hádala, že raz to budem učiť. Lenže 
rok na to otvorili na škole dramatický 
odbor a zhodou okolností tam učila 
profesorka, ktorá učila moju mamu 
na Vysokej škole múzických umení 
v Bratislave. Tak som sa popri kera-
mike dostala aj na hodiny baletu aj 
herectva. Nikto nenamietal, ochotne 
ma zaradili. 

Venujete sa rôznym žánrom litera
túry, výtvarného umenia i divadla. 
Čo bolo prvé a ktoré umenia Vás 
inšpirovali neskôr?  
Ťažko povedať. Prvé básne som 
vymýšľala ešte keď som nevedela 
písať. Vyšli v Roháči. Chodila som 
na recitačné súťaže, pričom som sa 
vždy dostala až do posledného kola 
a bola som prekvapená, že už sa ďa-
lej nejde. Ako malá som účinkovala v 
rozhlasových hrách, aj v divadelnom 
predstavení Perinbaba. V Košiciach si 
môj hudobný sluch všimol pán Ľu-
bomír Varínsky a zaradil ma do svoj-
ho Košického detského a mládežníc-
keho speváckeho zboru. Keď sme 
sa presťahovali do Prievidze, spev 
mi chýbal a recitovanie tiež. Začala 
som spievať v Prievidzskom  Rozkve-
te. Na zámku som spoznala Vojtecha 
Bartka, ktorý napísal a režíroval  prvý 
pôvodný historický slovenský muzi-
kál Kastelán.Tam spieval aj zbor sv. 
Martina, do ktorého som prešla. V 
tomto zložení nasledoval muzikál V 
tieni veže. Oba projekty sme hrávali v 
kultúrnych domoch, ale aj v ruinách 
starých hradov aj na Bojnickom zám-
ku, čo malo v nočných hodinách pri 
sviečkach a fakliach extra tajomnú 
atmosféru.  Boli to nádherné projek-
ty, za ktoré som veľmi vďačná. Nes-
kôr ma oslovila Handlovská knižni-
ca, či sa nechcem zúčastniť súťažnej 
recitácie  pre dospelých - Vansovej 

Autorkou snehových sôch je handlovská umelkyňa mnohých žánrov

Lomničky. Práve tá ma podnietila 
zažiadať si o členstvo v Klube slo-
venských spisovateľov – keďže som 
na nej chcela vystúpiť s vlastnou 
tvorbou, ale to nebolo dovolené, 
pokiaľ som nebola oficiálne uznaná 
ako slovenský spisovateľ. V hudob-
nej sfére som urobila zaujímavý kon-
cept výchovných koncertov, kde sme 
spievali rôzne žánre a vysvetľovala 
som deťom techniku spevu a prácu 
hlasiviek. Mali sme tam operné árie, 
muzikálové piesne, aj viachlasy, aby 
deti videli rozmanitosť. Vysvetľovala 
som im históriu spevu aj rôzne pi-
košky, čo aj mojich vlastných žiakov 
vždy bavilo najviac. Dokonca sme sa 
aj obliekali podla postavy, ktorú sme 
práve spievali. Boli tam krásne duety 
z muzikálu Drakula, Sound of music, 
Fidlikant na streche, ale aj od kapely 
Nightwish – keďže súčasným deťom 
klasika príliš nevonia, ale v rockovom 
prevedení ju ochotne akceptujú.

Je pre Vás spev už uzavretá kapi
tola?
To nebude nikdy. Od mala mi mama 
spievala, starká spievala v Sľuku, a 
s mamou a sestrou sme trojhlasne 
doma spievali bežne. Momentálne 
si najviac spievam doma, na maters-
kej na nejaký profesionálnejší pro-
jekt nemám čas, ale čoraz častejšie 
pomýšľam na návrat k Handlovské-
mu zboru Artanno, do ktorého som 
vhupla príchodom do Zuš. Na jar 
mi však pravidelne kvôli alergiii vy-
padáva hlas, takže so mnou, ako so 
stálym členom je to problematické. K 
muzikálu by som sa rada vrátila, ešte 
po rokoch sme ich párkrát oprášili aj 
na zámku, vždy to bolo krásne. A 
výchovné koncerty vyžadujú veľa 
organizácie, momentálne si neviem 
predstaviť taký záber, aký sme mali 
v minulosti. Častokrát si nás opa-
kovane volali napríklad do Slatiny 
nad Bebravou, ale mali sme čarovné 
koncerty aj v rôznych kostoloch, či v 
kultúrnych domoch. Keď bolo zimné 
obdobie, často som ich koncipovala 

ako Mikulášske spolu s celým scená-
rom, čertom, anjelom a Mikulášom. 
Spievali sme známe piesne z rozprá-
vok, aby to tematicky sedelo a bolo 
to dramaturgicky správne, na to som 
citlivá. Som detailista. Robím takéto 
veselé scenáre aj pre našu miestnu 
bojnickú sokoliarsku skupinu Aquil-
la. Ale najčastejšie píšem priamo na 
kľúč, na konkrétnu objednávku, aj 
pre školy a rôzne výnimočné prile-
zitosti.

Spomínali ste, že prvé básne ste 
vymýšľali ešte predtým, než ste sa 
naučili písať. Ako pokračovali Vaše 
literárne pokusy?
Poéziu som vymýšľala už ako malá, 
veľa som si pamätala a keď som sa 
naučila písať, spisovala som si to do 
zošita, kde som si aj kreslila. Všetko 
okolité dianie mi bolo inšpiráciou, 
mala som potrebu si všetko zazna-
menať. Doteraz presne viem, o akú 
situáciu a emóciu sa jednalo pri tej 
ktorej básni. Prózu som začala písať 
akonáhle som písmo v škole zvládla. 
Môj život bol bohatý na všakovaké 
zážitky a ak boli príliš obsiahle na 
báseň, napísala som prózu. Najčas-
tejšie to boli moje príhody so zviera-
tami na dvore u babky, ale aj veselé 
chvíle zo školských lavíc a o našom 
špecifickom školníkovi. Tomu plá-
nujem venovať jednu samostatnú 
knižku. Bude sa volať Príručka tiché-
ho zatvárania dverí. Som človek, čo 
si nerád vymýšľa, veľmi mi to nejde. 
Takže vždy čerpám zo skutočných 
zážitkov, či už v poviedkach alebo 
rozprávkach.

Viecero kníh ste vydali vlastným 
nákladom. Skúšali ste oslovovať 
vydavateľstvá alebo cestu sa
mizdatových vydaní ste si vybrali 
zámerne? 
Prvú knihu mi vydala tlačiareň Ofset-
ka v Prievidzi na svoje náklady. Ani 
mi nenapadlo osloviť nejaké vyda-
vateľstvo. Chcela som to len tak, pre 
seba, nech to doma neskladujem v 

papierovom kufríku. Nikdy by mi ne-
napadlo, že tých kníh bude viac. Nes-
kôr som skúšala kontaktovať pár vy-
davateľstiev, ale vždy bola odpoveď, 
že básne sa nepredávajú. Potom som 
to skúsila s rozprávkami a pani Mária 
Števková, redaktorka z Mladých liet 
mi napísala rozkošnú milú recenziu, 
avšak s tým, že rozprávkam chýba 
nejaká vážnejšia zápletka. Nuž áno, 
nemám rada napätie, píšem si pokoj-
ne, po svojom. Takže som zistila, že 
akosi nezapadám do žiadnych súčas-
ných šablón a kde nie je cesta, tam 
si ju urobím sama. Moje knihy majú 
v knižniciach po celom Slovensku, 
získala som ocenenie Trenčianskeho 
kraja za literárny prínos, rozprávky 
narozprával Peter Rúfus a predáva 
ich sieť kníhkupectiev Panta Rhei a 
moje knihy už od začiatku predáva 
aj skvelé kníhkupectvo Ezop v Prie-
vidzi. Ako sa hovorí, pomocnú ruku 
hľadaj na konci svojho vlastného ra-
mena. Spolieham sa na seba. 

Čomu sa najviac venujete vo výt
varnej tvorbe? Aké diela ste do
končili v ostatnom čase?
Neviem povedať, či v mojej tvorbe 
niečo prevažuje. Mám dojem, že je to 
také vyvážené. Rada maľujem moje 
vízie, sny, je to pre mňa ďalšie ulože-
nie spomienok. Robím aj keramiku, 
misky, poháre, sošky, mozaiky, rada 
fotím, občas vyrezávam do dreva a 
keď je možnosť takého skvelého ma-
teriálu ako sneh, je ho veľa a zadar-
mo,  robím ako drak. Je to pre mňa 
relax. Prvého snehového anjela som 
urobila asi ako štrnásťročná na Kú-
toch, na poli pri ceste. Mala som záu-
jem pridružiť sa toto leto k sochárom 
pod Bojnickým zámkom, ktorí robili 
sochy z piesku. Akosi nevydalo pri 
mojej dvojročnej dcérke, navyše veľ-
mi zle znášam priame slnko a teplo. 
Nedávno som dokončila ilustrácie do 
knihy Juraja Soviara, Nádherne stra-
patá. Je to zbierka jeho textov pre 

popredných slovenských spevákov 
a skupiny. Predtým som ilustorvala 
knižku Petra Kolárociho, Rozprávky 
na dobrú smrť. 

Je multižánrovosť výhodou alebo 
obmedzením? Ste raz scenárist
kou, inokedy recitátorkou a potom 
výtvarníčkou alebo sa tieto svety 
vo Vás v každej chvíli prepájajú a 
ste vždy naraz všetkým?   
Moji rodičia mi vždy hovorili, nech 
sa venujem len jednému, že nero-
bím nič poriadne. Dosť ma to škrelo, 
mala som pocit, že robím všetko na-
plno. Ale musím povedať, že rodičia 
mali vždy toľko práce, že máločo z tej 
mojej videli. Nie príliš sa vyjadrujú k 
mojej práci a ja sa nepýtam. Tatka 
ale nadchýnajú moje snehové sochy. 
Tento rok si objednal na záhradu an-
jela. Ako režisér má príliš vyberavé 
oko na všetko okolo a ja to tak be-
riem. Nie som vzťahovačná, nepotre-
bujem pochvalu ani uznanie, ale ak 
príde, veľmi si ho cením a beriem k 
srdcu. Názory druhých ma zaujímajú 
a posúvajú vpred. Sama svoju prácu 
príliš hodnotiť neviem. Možno prá-
ve prostredie v ktorom som vyrastala 
zadefinovalo moju multižánrovosť. 
Ako dieťa som behala v zákulisí di-
vadiel, v maskérňach, dielňach, vide-
la som tatkove projekty, ktoré sa mi 
veľmi páčili. Obdivujem jeho prácu, 
či už v divadle alebo na ochotníckej 
scéne, má špecifický rukopis, ktorý 
milujem. Najčastejšie, ak nie vždy, 
kombinuje herectvo a spev. Robil 
muzikály Starci na chmeli, Beatles, 
Predaný smiech a mnohé iné. Dote-
raz si mnohé tie krásne piesne pamä-
tám, a to je už 30 rokov... Takže som 
asi práve teraz prišla na odpoveď k 
otázke, prečo som taká, aká som… 
lebo tú multižánrovosť som vnímala 
od detstva. A mne to tak vyhovuje. 
Som spokojná a vďačná. 

Silver Jurtinus

Anna Kittel Gurtlerová.                                                                                                                                  FOTO: ARCHÍV AKG

Umelkyňa osedlala jednu zo svojich snehových sôch.                                                                         FOTO: ARCHÍV AKG
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Stretnutia s rodinami, priateľmi v 
zariadení nedovoľuje momentálna 
situácia, preto sú návštevy zatiaľ 
stále zakázané.

Senior Centrum Handlová eviduje 
voľné miesta v Zariadení pre seniorov 
aj v Zariadení opatrovateľskej služby. 
Záujemcovia o poskytovanie sociál-
nej služby v mestskom zariadení si 
môžu podať žiadosť, ktorá musí byť 
kompletná a musí obsahovať všetky 
potrebné prílohy. Potrebné je aj roz-
hodnutie o odkázanosti na sociálnu 
službu a posudok, ktoré vydáva So-
ciálne oddelenie Mestského úradu v 
Handlovej. V prípade záujmu môžu 
záujemcovia kontaktovať sociálnu 
pracovníčku Mgr. Danielu Bálekovú 
na tel. čísle 0917 127 450, ktorá osob-
ne vydá Žiadosť do zariadenia a prí-
lohy, prípadne ich po dohode pošle 
e-mailom. Žiadosť je zverejnená aj 
na webovej stránke www.seniorcen-
trum.handlova.sk. Vyplnenú žiadosť s 
prílohami je potrebné poslať poštou 
alebo vhodiť do schránky pri vstupnej 
bráne do zariadenia. 

Prísna prijímacia procedúra

Klientov zariadenie prijíma za veľmi 
prísnych hygienických opatrení z dô-
vodu predchádzania šírenia COVID 
– 19, podľa usmernení z Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny Slo-
venskej republiky ako aj podľa roz-

Senior centrum prijíma klientov
hodnutí vydaných regionálnych úra-
dom verejného zdravotníctva. Pred 
prijatím do zariadenia musí každý 
nový klient predložiť negatívne výs-
ledky z výterov, negatívny výsledok 
testu PCR na COVID – 19 a po prijatí 
do zariadenia absolvovať minimálne 
6 dňovú karanténu. Všetky dôležité 
informácie o postupe pred prijatím 
do zariadenia dostane každý žiada-
teľ v Pozvánke k nástupu, ktorú im 
odovzdá sociálna pracovníčka pred 
nástupom do zariadenia. 

Ešte stále bez návštev

Stretnutia s rodinami, priateľmi v 
zariadení nedovoľuje momentálna 
situá cia, preto sú návštevy zatiaľ stá-
le zakázané. V rámci udržania sociál-
neho kontaktu je však možné komu-
nikovať prostredníctvom aplikácie 
SKYPE, prípadne telefonicky alebo 
sa môžu z väčšej vzdialenosti vidieť. 
SKYPE hovor je potrebné dopredu 
nahlásiť na recepcii. Všetky aktuálne 
informácie o zmenách a postupoch 
verejnosť nájde na webovej stránke 
zariadenia. „Aby sme ochránili klien-
tov, ktorí už v zariadení sú, a sú dlho-
dobo izolovaní, prosíme aj záujemcov 
o sociálnu službu v našom zariadení, 
aby dodržiavali stanovený postup 
prijímania a v prípade záujmu nás te-
lefonicky alebo osobne kontaktovali,” 
povedala riaditeľka Emília Nyitrayová. 

(RED)

Vo februári prichádza na Slovens
ko preventívne osvetová kampaň 
Suchý február. V Českej republi
ke sa uskutoční už deviaty ročník 
kampane, ktorá pomáha širokej 
verejnosti preveriť si svoj vzťah k 
alkoholu a zmeniť svoje zabehnuté 
návyky. Minulého ročníka sa podľa 
prieskumov zúčastnilo až 9 % čes
kej dospelej populácie.

Pravidlá sú jednoduché. Celý február 
ani kvapku alkoholu. Účastníci “Su-
cháča” sa môžu zaregistrovať k výzve 
na stránke www.suchyfebruar.sk. 
„Každý registrovaný účastník dostane 
knihu, ktorá ho prevedie mesiacom 
na suchu,” povedal organizátor Petr 
Freimann.  
Ročník 2021 je prvým rokom, keď 
kampaň expanduje oficiálne za hra-
nice s názvom Suchý február. De-
tašovaný tím sa združil okolo Kláry 
Dzúrikovej z Psychiatrickej kliniky v 
Trenčíne a členov občianskeho zdru-
ženia Psychiatrická klinika v Trenčí-
ne. “Myšlienkou prečo tento projekt 
priniesť a spustiť na Slovensku, bolo 
uvedomenie si jasne alarmujúcej 
situá cie, ktorá sa týka požívania al-
koholu a ktorá je často za hranicou 
bežnej konzumácie. Motiváciou pre 
organizátorov bola a stále je profes-
ná skúsenosť v rámci niekoľkoročnej 
práce so závislými. Veríme, že táto 
kampaň môže priniesť obohatenie v 
oblasti celkového zdravia populácie 
a zlepšovania kvality života aj na Slo-
vensku.”

6000 alkoholikov ročne

Na Slovensku žije 400 000 ľudí závis-
lých od alkoholu, každý rok pribudne 
6000 ďalších. 11,5 litra čistého alko-
holu za rok pripadá na Slovensku na 
osobu staršiu ako 15 rokov, v prepoč-
te s vynechaním úplných abstinentov 
- je až 16,6 litra čistého alkoholu na 
osobu za rok. Podľa Svetovej zdra-
votníckej organizácie tak zaraďuje-
me Slovensko, čo sa týka spotreby 
alkoholu, na 18. najhoršie miesto v 
európskom regióne. V spomínaných 
údajoch ale nie je započítaná spotre-
ba nelegálne vyrobeného alkoholu. 
Na psychiatrických oddeleniach pos-
teľových zdravotníckych zariadení 
bolo roku 2019 pre duševné poruchy 
a poruchy správania uskutočnených 
44 070 hospitalizácií, z toho najviac 
(až 26,5 %) si vyžiadala práve diagnó-
za F 10 „Porucha psychiky a správania 
zapríčinená užívaním alkoholu”. 

Slováci pijú nárazovo

V súčasnosti sa koncentruje pozor-
nosť aj na spotrebu alkoholu počas 
jedného posedenia tzv. nárazové 
pitie. Je to nestriedme pitie defino-
vané ako 5 a viac pohárikov na jedno 
posedenie. Takýto spôsob pitia sa po-
važuje za vysoko rizikový, vyskytuje 
sa najmä u mladých. Na Slovensku 
takto pije až 63 % mladých ľudí pi-
júcich alkohol vo veku 15-19 rokov, 
celkovo 52,3 % ľudí pijúcich alkohol. 
Priemerný vek prvého kontaktu detí 
s alkoholom je 10 rokov. Alkohol sa 
na Slovensku podieľa až na 8,3% všet-
kej chorobnosti a úmrtnosti. Úmrtia 
spôsobené alebo značne ovplyvnené 
pitím alkoholu sa radia na Slovensku 
na 2. miesto, hneď po ischemickej 
chorobe srdca.

Pomôže inšpiratívna kniha

Hokejista Patrik Bartošák, psycholó-

govia Pavel Rataj alebo Ilona Preslo-
vá, spisovateľ Josef Formánek, primár 
Petr Popov, koučka Janka Chudlíková, 
pretekár Aleš Loprais alebo muzikant 
Petr Fiala patria medzi 72 českých 
osobností, odborníkov, novinárov 
a neobyčajných ľudských príbehov, 
ktoré pomohli vzniknúť knihe, ktorá 
v 28 kapitolách predstavuje alkohol 
s ľahkosťou aj vážnosťou – vo všet-
kých jeho spoločenských rovinách. 
Či už je to spánok, sex, šport, práca, 
výchova detí, zdravie alebo alkohol za 
volantom. „Naša kniha z vás abstinen-
tov neurobí – nie je to ani jej cieľom.  
Má byť pre ľudí hlavne inšpiráciou k 
príjemnej sebareflexii a môžeme sa 
vďaka nej všeličo dozvedieť.  Nielen o 
alkoproblematike, ale hlavne o sebe. 
Kniha má jediný cieľ – aby sme všetci 
poznali úprimnú odpoveď na jedno-
duchú otázku: „Ovládame my alkohol, 
alebo alkohol ovláda nás?“ popisuje 
zmysel knihy Petr Freimann, riaditeľ 
neziskovej organizácie Suchej únor, 
na ktorej stránkach je možné knihu 
kúpiť a podporiť tak kampaň. Práve 
on je zodpovedný za expanziu tejto 
osvetovej kampane tento rok aj na 
Slovensko. V Čechách a na Sloven-
sku získajú knihu všetci registrovaní 
účastníci kampane Suchý február. 

#insuchoveritas

Kampaň bude tento rok na sociálnych 
sieťach spájať hashtag #insuchoveri-
tas a registrovaní účastníci sa môžu 
okrem Suchej knihy opäť tešiť aj na 
uzavretú česko-slovenskú skupinu na 
facebooku, kde môžu zdieľať svoje zá-
žitky, podporovať sa a inšpirovať. Kni-
hu dopĺňa 110 originálnych ilustrácií, 
citátov a mnoho interaktívneho ob-
sahu, rovnako ako súťaž o najlepší 
nealko drink.

Zlepšenie už po mesiaci

Suchý február umožňuje účastníkom 
dať si na jeden mesiac od alkoholu 
odstup. Vďaka tomu môžu zistiť, ako 
veľmi svoje pitie ovládajú a ako veľmi 
alkohol ovláda ich. Z výsledku Testu 
nezávislosti vytvorenom v spoluprá-
ci s českým Národným ústavom du-
ševného zdravia (vo februári 2020 ho 
vyplnilo v ČR viac ako 20 000 osôb) 
vyplynulo zo vzorky 700 účastníkov, 
že 4 mesiace po akcii zmierni svoje 
pitie až 53%  „sušičov”. 
Mesiac bez alkoholu prináša aj celú 
škálu benefitov. „Efekt abstinencie, 
aj keď len krátkodobej, pochopiteľne 
zaregistrujú hlavne ľudia, ktorí pijú al-

kohol pravidelne a často. Po mesiaci 
sa zlepší nielen funkcia pečene a psy-
chický stav, ale nápadne sa pozitívne 
zmení aj vonkajší vzhľad,” vysvetľuje 
Ladislav Csémy z Národného ústavu 
duševného zdravia.
Okrem všetkých informácii pre 
účastníkov akcie je na webe www.
suchyfebruar.sk možné nájsť tiež 
komplexný on-line test, ktorý môže 
poskytnúť záujemcom ďalší pohľad 
na to, ako na tom s pitím naozaj je, 
a tiež kontakty na možné zdroje po-
moci.

Koronavírus a alkohol

Ročník 2021 bude prebiehať pod 
vplyvom proti-pandemických opat-
rení, ktoré majú na spotrebu alkoholu 
významný vplyv. Téma sa zatiaľ stále 
skúma, ale podľa dostupných štúdií 
sa zdá, že u umiernených konzumen-
tov má karanténa na spotrebu alko-
holu skôr pozitívny dopad – v zmysle 
zníženia spotreby. U ľudí, ktorí sa po-
hybujú v kategórii rizikového a prob-
lémového pitia, má pandémia úplne 
opačný dopad. „Dôvody ešte presne 
nepoznáme, a môže ísť o dopad so-
ciálnej izolácie, úbytok vonkajších 
podnetov a možností sebarealizácie, 
alebo aj ťažšie dostupnej pomoci o 
duševné zdravie či celková úzkosť z 
pandémie,” vysvetľuje za Suchý Feb-
ruár Petr Freimann. O niečo horšiu 
štartovaciu pozíciu majú tí, ktorí pijú 
viac doma a menej v baroch a pohos-
tinstvách. To často platí aj pre ženy. O 
to väčšia bude tento rok Suchý feb-
ruár výzva. Trúfate si prijať hodenú 
rukavicu?

Pomoc ponúkajú celoročne

V Handlovej počas celého roka orga-
nizuje rôzne športové, kultúrne, spo-
ločenské a vzdelávacie aktivity Klub 
astinentov Fénix.  „V týchto neľahkých 
časoch, keď mnohí prišli o prácu, tr-
pia sociálnou izoláciou, depresiami, 
či inými ťažkosťami, stúpa počet ľudí 
závislých nielen na alkohole, ale aj na 
drogách, gemblingu a pod. Ak máte 
v rodine, či vo svojej blízkosti člove-
ka, o ktorom si myslíte, že potrebuje 
pomoc a neviete, na koho sa obrátiť, 
neváhajte nás kontaktovať. Radi zod-
povieme na vaše otázky,“ povedala 
predsedníčka klubu Janka Volfová.  
Kontakty na Klub abstinentov Fénix: 
Marián Daubner 0917 214 616 , Janka 
Volfová 0917 581 192, Peter 0907 267 
641. Facebook: @fenixhandlova          

(RED)

Dajte si na mesiac odstup od alkoholu. 
Z Česka prichádza kampaň Suchý február 

Čistá hlava
78 %

Osobná  hrdosť 
86 %

Lepší spánok
58 %

Viac energie
63 %

Vďačná peňaženka
59 %

Obmedzenie fajčenia
44 %

Kilá dole
35 %

Radosti, ktoré zažiješ, 
keď prežiješ Sucháč

28 TEMATICKÝCH KAPITOL | 72 OSOBNOSTÍ 
ALKOFAKTY | ROZHOVORY | PRÍBEHY

#insuchoveritassuchyfebruar.sk

Uži si mesačnú výzvu 
s knihou Suchej únor.

Spoznaj nový 
rozmer triezvosti!

Pri pozitívnom výsledku testu na 
nový koronavírus jedného člena 
domácnosti musia v karanténe zos
tať všetci jej členovia, aj keď boli 
pri testovaní negatívni. Pripomína 
to Ministerstvo zdravotníctva SR.

O svojej pozitivite by mala daná oso-
ba tiež oboznámiť všetkých, s ktorý-
mi bola v úzkom kontakte dva dni 
pred odberom výteru z nosohltana, 
prípadne pred začiatkom klinických 
príznakov, ak vznikli ešte pred odbe-
rom. Rezort zdravotníctva zdôraznil, 
že všetky kontakty musia ostať v 
karanténe aj v prípade negatívneho 
výsledku v čase práve prebiehajúce-
ho testovania desať dní od kontaktu 
s danou osobou. Za úzky kontakt sa 
považuje osobný kontakt dlhší ako 15 
minút vo vnútornom priestore.
Domáca izolácia pozitívne testo-
vanej osoby trvá minimálne desať 
dní od odberu vzorky, pokiaľ sa v 
posledných troch dňoch tejto doby 
nevyskytol ani jeden z klinických príz-
nakov ochorenia, teda teplota, kašeľ, 
dýchavičnosť, strata čuchu či chuti. O 
konečnej dĺžke karantény rozhoduje 
všeobecný lekár. Karanténa osôb ži-
júcich s pozitívne testovanou osobou 
v spoločnej domácnosti trvá po celú 
dobu izolácie pozitívne testovanej 
osoby.

Von iba na záhradu alebo balkón

Ak je niekto pozitívny na nový koro-
navírus, ani on, ani osoby žijúce s ním 
v spoločnej domácnosti a ani úzke 
kontakty nesmú opustiť miesto, kde 
sa rozhodli zdržiavať počas izolácie 
okrem prípadu núdze či pri potrebe 
základnej zdravotnej starostlivosti. 
Takéto osoby však nesmú chodiť na 
verejné miesta, kultúrne, spoločenské 
a športové udalosti, ani sa zúčastňo-
vať súkromných akcií, akými sú ro-
dinné oslavy, výnimkou je pohreb. 
Nesmú tiež používať hromadnú do-
pravu alebo taxík, nikoho navštevo-

vať, či prijímať návštevy.
Vstup do domu alebo bytu, kde je 
v izolácii takýto človek, majú len tí, 
ktorí tam bývajú. Tiež má do neho v 
prípade potreby prístup poskytovateľ 
zdravotnej starostlivosti. Ak pozitív-
ne testovaná osoba býva v rodinnom 
dome, môže ísť do svojej súkromnej 
záhrady alebo na dvor. Ak býva v 
byte, môže ísť na súkromný balkón.
V prípade, že potrebujú takéto osoby 
kúpiť potraviny, iný tovar a lieky, majú 
požiadať o pomoc inú osobu, ktorá 
nie je v karanténe. Nákup môže pri-
niesť k vchodovým dverám. Nákup je 
možné objednať aj telefonicky alebo 
e-mailom. Handlovská linka pre ná
kupy základných potravín, liekov a 
drogérie pre osamelých seniorov, 
ľudí v karanténe a odkázaných 
obyvateľov: +421 (0) 46/ 5475 351 
je dostupná v pracovné dní v čase 
od 7.00 h do 16.00 h. V prípade nú-
dze môže pozitívne testovaná osoba 
opustiť izoláciu pri zabezpečovaní 
nevyhnutných životných potrieb s 
respirátorom FFP2 a dodržaním hy-
gieny rúk.

Informujte svojho lekára

O pozitivite je nutné informovať svoj-
ho všeobecného lekára, v prípade 
detí všeobecného lekára pre deti a 
dorast alebo lekára miestne prísluš-
ného vyššieho územného celku, ak 
lekár nie je k dispozícii.
Svojho príslušného všeobecného le-
kára treba bezodkladne telefonicky 
kontaktovať už pri miernych klinic-
kých príznakoch. S lekárom sa treba 
dohodnúť na ďalšom postupe a do-
držiavať jeho pokyny, najmä ohľadom 
liečby.
Pri závažných príznakoch, akými sú 
opakované vzostupy teploty nad 39 
stupňov Celzia, ťažkosti s dýchaním, 
tlak alebo bolesť na hrudníku, treba 
volať záchrannú zdravotnú službu na 
telefónnom čísle 155.

(TASR, RED)

Pri pozitívnom teste musia všetci čle-
novia domácnosti zostať v karanténe
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Mária Čupková, rod. Szűcsová, 63 rokov,
naposledy bytom Okružná 8.

Jozef Frimmel, 74 rokov,
naposledy bytom Morovnianska cesta 58/4.

Alžbeta Hégliová, rodená Redlová, 82 r.,
naposledy bytom 29. augusta 3/28.

Jozef Smiška, 65 rokov,
naposledy bytom Okružná 29.

Dušan Malinčík, 67 rokov,
naposledy bytom Morovnianska cesta 58.

Magdalena Frimmelová, 78 rokov,
naposledy bytom Morovnianska cesta 58/4.

Ing. Ján Sobota, 79 rokov,
naposledy bytom Prievidzská 33/6.

Navždy nás opustili

Uzávierka Handlovského
hlasu č. 3 / 2021

je v utorok 2. februára. 
Noviny vyjdú 9. 2. 2021. 

Spomienka
Dňa 30. januára uplynú 

3 roky, čo nás navždy 
opustil náš milovaný 

manžel, otec, starý otec 
František Piroška. 

S láskou spomína 
celá rodina. 

Spomienka
Dňa 7. 2. venujte 
tichú spomienku 

Lukrécke Labanczovej. 

S láskou v srdci 
spomína mamina, 

Denis, dedko a Martin.

Zaplakali oči, zaplakalo srdce bôľom, 
keď som Ti, dcérka moja, dala naposledy 

zbohom. Odišla si náhle a na rozlúčku nebol čas. 
Každý deň Ťa volám, počuješ môj hlas? 

Spomienka
Dňa 29. 1. uplynie prvý 

rok od chvíle, kedy 
nás opustil náš drahý 

manžel, otec, 
dedko a pradedko 
Vincent Hurta. 

S láskou na Teba 
spomíname.

Odišiel si tíško z nášho života, ale krásne 
spomienky a večná láska v nás ostávajú, pretože 
ten, kto žije v našich srdciach, nikdy neumiera.  

4/2/1/2021/OI

2/2/1/2021/OI

3/2/1/2021/OI

Spomienka
27. januára uplynú 

2 roky, čo nás navždy 
opustil náš drahý 

manžel, otec, starý otec 
a prastarý otec, 
švagor a priateľ 
Michal Šebo. 

Za tichú spomienku na neho ďakujeme. 
My spomíname s úctou a láskou. Manželka 
Milka s deťmi Peťom a Jarkou s rodinami. 

Ako tíško žil, tak tíško odišiel. Skromný vo svojom 
živote, veľký vo svojej láske a dobrote.

1/2/1/2021/OI

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým 
príbuzným a známym, 
ktorí sa prišli dňa 9. 12. 

2020 rozlúčiť s našou 
milovanou mamičkou, 
starkou a prastarkou

Anastáziou Kozárikovou 

na jej poslednej ceste. Veľká vďaka patrí aj 
ošetrujúcemu personálu nemocnice v Bojniciach 

za profesionálny a ľudský prístup.
Smútiaca rodina  

5/2/1/2021/OI

COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo ponúka na 
prenájom nebytový priestor v obchodnom dome v Han-
dlovej, v centre mesta, na ul. SNP 1. Priestor má 50 m2 
a nachádza sa v prízemnej časti obchodného domu, kde 
je momentálne stávková kancelária. Priestor je prístupný 
priamo zvonku, z ulice, je vhodný na maloobchodnú čin-
nosť, prípadne prevádzku kaviarne, občerstvenia. Priestor 
bude k dispozícií na prenájom od marca 2021. 
Bližšie informácie: +421 465 199 109, +421 915 783 345, 
nehnutelnosti@pd.coop.sk

Blahoželanie
Žiť šťastne, to znamená 
nestrácať humor, robiť 

každodenné maličkosti s 
láskou, tešiť sa i z malých 

náhodných radostí 
a úspechov. 

12. januára sa v zdraví 
dožila okrúhleho jubilea 

90 rokov pani Júlia Padúchová, ktorej zo srdca 
prajú všetko najlepšie k narodeninám deti, 

vnúčatá, pravnúčatá, nevesta, sestry, brat a celá 
ostatná rodina a priatelia.

6/2/1/2021/OI

Blahoželanie
2. februára sa náš ocko, 

starký a prastarký 
Ignác Fabian 

z Handlovej dožíva 
krásnych 80 rokov. 

Milý ocko, slovami sa 
nedá opísať to šťastie, 

že Ťa máme. Si skutočný dar, za ktorý sme 
nesmierne vďační. 

K Tvojmu životnému jubileu Ti zo srdca prajeme 
pevné zdravie a ešte veľa šťastných rokov, aby 
si nám všetkým stále mohol rozdávať úsmev, 

dobrú náladu a životný optimizmus. 
ĎAKUJEME Ti za všetko, ľúbime Ťa. 
Tešíme sa na spoločné stretnutie...

Tvoja milujúca rodina.

7/2/1/2021/OI

Spomienka
Dňa 28. januára uplynie rok od náhleho 

odchodu môjho manžela 
Janka Molnára.

S láskou spomínajú manželka, dcéra, syn 
a ostatná rodina. 

To, že sa rana zahojí, to je len klamné zdanie.
Odišiel si náhle a na rozlúčku nebol čas. 

V srdciach nám bolesť zostala 
a tiché spomínanie.

8/2/1/2021/OI

Riadková inzercia
Autobusová doprava OK BUS sro ponúka 
vnútroštátnu dopravu luxusnými autobusmi 
značky Neoplan na svadby, výlety, rôzne akcie. 
Cena dopravy 1€/1km. Tel.č. : 0915 547 947
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Väzenie hrozí trojici Handlovčanov, 
ktorí sa mali vlámať do hospodárskej 
budovy v Handlovej a ukradnúť z 
nej viacero predmetov. Policajný vy-
šetrovateľ obvinil 40-ročného muža 
a dvoch 16-ročných mladíkov z ob-
zvlášť závažného zločinu krádeže a 
prečinu porušovania domovej slobo-
dy spáchaného formou spolupácha-
teľstva. Informoval o tom trenčiansky 
krajský policajný hovorca Pavol Kud-
lička. 
„Obvinení sa mali dostať na pozemok 
rodinného domu v Handlovej cez ne-
uzamknutú bránku a následne sa mali 
vlámať do hospodárskej budovy. Po 
vniknutí dovnútra mali odcudziť 
drevo na kúrenie, palivové brikety, 

elektrickú pílu, predlžovací elektrický 
kábel a iné veci,” uviedol Kudlička. 
Krádežou mali obvinení podľa neho 
majiteľovi spôsobiť celkovú škodu vo 
výške približne 340 eur. 
„Polícia radí občanom, aby si vo vlast-
nom záujme starostlivo zamykali aj 
svoje vchodové bránky, vchodové 
dvere svojich domácností a zatvárali 
okná. Nezabúdajte ani na podkro-
vie, poschodie, malé strešné okná 
a pivničné okná. Zlodej je schopný 
dostať sa dovnútra každým otvorom 
väčším ako ľudská hlava,” pripomenul 
Kudlička. Políciu by mali podľa neho 
občania kontaktovať na bezplatnom 
telefónnom čísle 158 ihneď, ako zistia, 
že mali “neželanú návštevu”.        (TASR)

Polícia obvinila trojicu Handlovčanov 
z krádeže v hospodárskej budove 

Heslom „Akákoľvek pomoc je lep
šia ako žiadna“ by sme sa mali 
riadiť všetci. V krátkosti vám prib
lížime, ako sa dajú zvýšiť šance na 
záchranu ľudského života. Najčas
tejšie, s čím sa stretávame, je na
hlásená ležiaca osoba na zemi. Tu 
je naše desatoro:

1. Priblíž sa k osobe a z dostatočnej 
vzdialenosti ju oslov, pokiaľ nerea-
guje a nehýbe sa je potrebné skúsiť 
osobu oslovovať a pripojiť fyzický 
kontakt (jemné pomykanie), chráň si 
ruky rukavicou alebo si potiahni na 
prsty rukáv z bundy.
2. Osoba reaguje, zisti meno osoby 
a informácie prečo je na zemi a čo ju 
bolí.
3. Všimni si ako artikuluje a či odpove-

Akákoľvek pomoc je lepšia ako žiadna
dá na tvoje otázky.
4. Bezodkladne kontaktuj tiesňovú 
linku 155, 112 alebo Mestskú políciu 
Handlová 0905 499 384.
5. S OSOBOU NEMANIPULUJ a nepre-
nášaj ju!
6. Ak je osobe zima, prikry ju obleče-
ním (napr. svojou bundou).
7. Neustále s ňou komunikuj, aby ne-
upadla do bezvedomia.
8. Riaď sa pokynmi záchranára z ope-
račného strediska alebo pokynmi 
policajta.
9. TELEFONICKÉ SPOJENIE UKONČUJE 
OPERÁTOR záchranného zdravotného 
strediska, NIKDY NIE VOLAJÚCI. 
10. Od osoby NIKDY NEODÍĎ skôr ako 
na miesto príde záchranná zdravotná 
služba alebo policajti.

Vieme, že pri nájdení zranenej či ne-
hybne ležiacej osobe v človeku hrá 
veľkú úlohu strach a adrenalín. Je 
však potrebné zachovať pokoj a roz-
vahu a riadiť sa pokynmi operátora 
záchranného zdravotného strediska.
Možno obetovanie vašich pár minút 
môže pre zranenú osobu znamenať 
novú šancu na život. Preto buďme 
ľuďmi a nebuďme ľahostajní k ostat-
ným, ktorých v tom okamihu zradilo 
zdravie. Riaďme sa v živote zásadou, 
že záchrana ľudského života je naj-
viac! Ďakujeme.

(MsP)

Priestory na prenájom

Spomienka
Dňa 31. januára 

uplynulo 6 smutných 
rokov, čo nás navždy 

opustila starká, 
mamina a teta 

Janka Zlatňanská. 

Žiaľ a bolesť zostáva. 
S láskou spomína syn a vnučka.  
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Rudolf Tonhajzer, 68 rokov,
naposledy bytom ČSA 20/10.

Anna Bartalská, rod. Polaščínová, 59 rokov,
naposledy bytom Mostná 19/12.

 
Ing. Ernest Halmo, 79 rokov,

naposledy bytom Hurbanova 10.

Jozef König, 81 rokov,
naposledy bytom Okružná 53/3.

Anna Palušáková, rod. Astalošová, 72 r.,
naposledy bytom ČSA 40.

Milan Geschwandtner, 68 rokov,
naposledy bytom Morovnianska cesta 3/14.

Gejza Meszároš, nedožitých 64 rokov,
naposl. bytom Morovnianska cesta 53/12.

1/2/1/2021/PI



V piatok 22. januára odštartoval 
prvý diel LIVE TIMEOUT BESEDY 
ŠBK Handlová. Beseda prebieha 
cez aplikáciu ZOOM a tréneri ŠBK 
si budú pravidelne pozývať špe
ciálnych hostí. 

Prvým hosťom bola skvelá mentálna 
trénerka Silvia Laczóová. Ako beseda 
prebiehala? Vyspovedali sme deti, tré-
nerov aj špeciálneho hosťa.

Silvia Laczóová /Špeciálny hosť/
Beseda s deťmi bola skvelá. Spočiatku 
som mala obavy, či bude možné udr-
žať pozornosť detí rôznych vekových 
skupín v piatok večer, ale nakoniec sa 
ukázalo, že obava bola zbytočná. Mys-
lím si, že to dopadlo nad očakávania a 
naučili sme sa spolu ako nazerať aj na 
negatívnejšie udalosti viac pozitívne. 
Nakoniec sme si dali spoločnú výzvu, 
čím sa učíme budovať si disciplínu 
a prekonávať aj ťažšie chvíľe keď sa 
nám niečo nechce :). 

Ján Beránek/Predseda ŠBK/
Vieme aká je situácia a aj to, že deti 
čím ďalej, tým viac majú sklon myslieť 
veľmi negatívne. Z TV, rádíí a z oko-
lia nepočuť v posledné mesiace nič 
pozitívne. Preto sme chceli obohatiť 
s trénermi ONLINE tréningy aj o be-
sedy so špeciálnymi hosťami. Chcem 
sa touto cestou poďakovať prvému 
špeciálnemu hosťovi Silvii Láczóovej, 
ktorá dodala deťom naozaj poriadnu 
dávku motivácie pracovať na sebe a 
nikdy sa nevzdávať!

Prvá online beseda dopadla na výbornú

Ondrej Haviar/ Tréner ŠBK/
Prvý pokus online besedy pre našich 
hráčov a hráčky dopadol veľmi dob-
re. Všetci dávali pozor, zapájali sa a 
myslím, že si z nej veľa zobrali. Snažili 
sme sa vybrať hosťa a témy, ktoré deti 
namotivujú a povzbudia aj v týchto 
ťažších časoch. 

Chmel Lukáš /hráč ŠBK/
Rozprávali sme sa o tom, ako myslieť 
pozitívne a ako nebyť často v strese. 
Dali sme si 33-dňovú výzvu, do ktorej 
sme si mohli sami vybrať, čo bude jej 
obsahom. Ja som si zvolil 30 klikov 
každý deň. Z besedy si odnášam po-
solstvo, že sa budem snažiť myslieť 
viac pozitívne a byť viac šťastný ako 
negatívny.

Srnkova Adriana /hráčka ŠBK/
Beseda bola super. Riešili sme, ako 
byť pozitívny a nemyslieť negatívne. 
Ja osobne som si z nej zobrala to, že 
nemám byť na seba až taká prísna, 
keď sa mi niečo nepodarí. Opakovať si 
v mysli pozitívne veci, napríklad pred 
zápasom. Do výzvy sa tiež zapojím, a 
to každodenným cvičením.

www.sbkha.sk

Handlovčania sa dočkali, Lučencu uchmatli dva body
Slovenská basketbalová liga mala 
v sobotu 23. januára na programe 
dohrávku 14. kola, v rámci ktorej 
cestovali Handlovčania do Lučen
ca. Domáci BKM nastúpil k úvodné
mu rozskoku s jasným cieľom, kto
rým bolo atakovanie priebežného 
druhého miesta tabuľky. Hornonit
ranom zahralo do karát zaváhanie 
Prievidze so Svitom a v prípade, že 
by sa im podarilo v Lučenci naplno 
bodovať, ich chátrajúca nádej na 
postup do play off by znova nabra
la reálne kontúry.

Handlová začala s veľkou energiou 
a už po piatich minútach sa ujala 
vedenia 13:11. Mierne vedenie si Ra-
kočevičom a Hlivákom hnaní “baníci” 
udržiavali, no súčasne s klaksónom 
vyrovnával na 26:26 domáci Isby. V 
úvode druhej štvrťky “pelikáni” od-
skočili na päť bodov (33:28), no s 
chuťou hrajúci handlovskí basketba-
listi znova otáčali, tentoraz na 47:45. 
Prvá polka sa dohrávala vo vyrov-
nanom tempe, no v jej závere mali 
opäť posledné slovo Novohradčania. 
Tí zásluhou Murray-Boylsa spečatili 
polčasový výsledok na 52:50.
Po zmene strán sa síce domáci na-
dýchli a zvýšili na 57:50, no zele-
no-čierni od koncentrácie neupustili. 
V tejto fáze zápasu zobral opraty do 
svojich rúk Jankovič, ktorý nakopol 
handlovskú ofenzívu ôsmimi bodmi v 
rade. To jeho družinu nakoplo a pred 
posledným dejstvom svietil na ukazo-
vateli stav 73:75. V ňom odštartovala 
dráma s nejasným koncom. Hornonit-
rania sa o premiérové víťazstvo bili až 
do samého zaveru a tri a pol minúty 
pred koncom sa dostali do vedenia 
86:82. V závere sa ešte o drámu pos-
taral “sviatočný” trojkár Anikienko, 
ktorý spoza oblúka znížil na 89:90. Ba-
níci sa ale nezosypali a sústredeným 
výkonom dokráčali k premiérovému 
víťazstvu pod košmi súpera, 94:91.
Podľa Petra Jankoviča, trénera Lučen-
ca, rozhodla väčšia chuť po víťazstve. 
„Gratulujem Handlovej, ktorá pred-
viedla výborný výkon. Dokázali nám 
dať 94 bodov. To, čo sme si povedali 
pred zápasom, že sú nebezpeční spo-
za oblúka, sa jednoznačne potvrdilo. 
Rozhodovali maličkosti, pomer striel a 
doskokov je približne rovnaký. Nemô-
žeme takto doma hrať, nedokážeme 
vyhrať zápasy iba útokom, my musí-
me v prvom rade dobre brániť.“
Podľa Róberta Rožánka, hráča Lučen-
ca, to bol z oboch strán veľmi útočný 
zápas. „Rozhodla jednoznačne naša 
slabá obrana a dobrá streľba súpera. 
Mali sme vyhrať, bohužiaľ sme to ne-
zvládli. To, že je Handlová posledná v 
tejto súťaži neznamená nič, liga je v 
tejto sezóne veľmi vyrovnaná.“

Tréner Handlovej, Danilo Rakočevič, 
skonštatoval, že MBK už nemá čo 
stratiť. „Sme trošku viac od play off, 
musíme každý zápas vyhrať. Ja si 
myslím, že sme potešili všetkých han-
dlovských priaznivcov našim prek-
vapujúcim obrovským víťazstvom, 
ktoré sme si úplne zaslúžili. Pre inter-
netových fanúšikov to bol zaujímavý 
zápas. Dúfam, že nás výhra posilní v 

mentálnej stránke, čo nám doposiaľ 
chýbalo. Budeme bojovať o play off 
do konca. Gratulujem domácim hrá-
čom k dobrému, férovému basketba-
lu. Trénerovi Jankovičovi a asistentke 
Žirkovej prajem do konca sezóny veľa 
šťastia.“
Podľa Branislava Mátycha, hráča 
Hand lovej, prišli do Lučenca s jasným 
cieľom zvíťaziť. „Samozrejme, máme 
ešte šancu postúpiť do play off. V ka-
bíne sme si povedali, že vyhráme a po 
spoločnom výkone sme aj vyhrali. Bo-
jovali sme so srdiečkom, darila sa nám 
streľba, išli sme si za svojím cieľom. Ja 
viem, že v Lučenci sa často nevyhráva, 
cesta domov bude super.“

MBK vsadilo na amerického centra

Vedenie handlovského Baníka po-
volalo do služby 201 cm vysokého 
centra Jamesa Hawthorna. Ten po 
príchode na Slovensko absolvoval 
päťdňovú karanténu a následné PCR 
testy. Po nich sa s negatívnym výsled-
kom zapojil do tréningového proce-
su. Pre amerického basketbalistu, 
pochádzajúceho z obce Prentiss v 
štáte Mississippi, bude v jeho 23-och 
rokoch Handlová druhým európskym 
pôsobiskom. Hawthorne študoval a 
basketbalovo pôsobil na univerzite 
Middle Tennessee State University, 
ktorá je účastníkom zámorskej NCAA. 
V uplynulej sezóne debutoval v rámci 
európskeho basketbalu vo Veľkej Bri-
tánií, kde obliekal dres tímu Surrey 
Scorchers. Za tento klub nastúpil v 
trinástich zápasoch, počas ktorých si 
vypracoval štatistiky 13,1 bodu, 5,9 
doskoku a 3 bloky na jedno stretnu-
tie. „Handlová je mojim druhým pô-
sobiskom v Európe. O svojom novom 
klube a o slovenskej lige som nikdy 
predtým nepočul. Až po tom, ako 
som začal komunikovať s manažmen-
tom Baníka som si prostredníctvom 
internetu vyhľadal túto súťaž a zápasy 
Handlovej. Bol som milo prekvapený 

vysokou úrovňou ligy. Do Handlovej 
prichádzam s ambíciou priniesť pot-
rebný impulz a diametrálnu zmenu v 
hernom prejave tímu. Prajem si, aby 
sa mojim príchodom dvihla morálka 
a sebavedomie mužstva,” vyhlásil po 
svojom príchode Hawthorne.
„Súčasná situácia nás prinútila riešiť 
slabinu pod košom. Pokiaľ chceme 
pomýšľať na postup medzi prvú 
šestku, bol tento krok z našej strany 
nevyhnutný. Nejde o náhodný výber 
hráča, s Jamesom Hartwornom sme 
rokovali už pred začiatkom aktuál-
nej sezóny, no v tom čase sme sa na 
spolupráci nedohodli. Jeho výkony 
v prechádzajúcich pôsobiskách sme 
sledovali a ja verím, že práve on bude 
posilou, ktorú nevyhnutne potrebuje-
me. V mene klubu mu prajem najmä 
pevné zdravie a dúfam, že sa v Hand-
lovej čo najskôr udomácni,” skonšta-
toval šéf handlovského Baníka, Ján 
Spevár.

Pavel Procner

Šanca na postup do play off ešte žije.                                                                                              ILUSTRAČNÉ FOTO: MBK

James Hawthorn v drese Middle Tennessee.
FOTO: GOBLUERAIDERS.COM 


