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Mesiac úcty k starším: Je dôležité mať sa o koho oprieť

V Handlovej žije viac ako tritisícšesťsto seniorov. Väčšina z nich tu prežila svoj život.                                                                                                                                       FOTO: FREEPIK

Vonku padá lístie zo stromov a 
prichádzajú chladnejšie dni. Je tu 
jeseň a my si každoročne pripo-
míname október - Mesiac úcty k 
starším, vďaka ktorému sa v celej 
spoločnosti zvyšuje pozornosť na 
kvalitu života našich starších ro-
dinných príslušníkov a spoluob-
čanov.

V Handlovej žije vyše šestnásťtisíc 
obyvateľov, z toho je viac ako triti-
sícšesťsto seniorov. Väčšina z nich 
svoje životy prežila práve v Handlo-
vej, budovali naše mesto, vychovali 
tu s láskou svoje deti a teraz si užíva-
jú svoje vnúčatá a pravnúčatá. Patrí 
im za to veľká vďaka.
Mesto Handlová poskytovalo a po-
skytuje rôzne sociálne služby a soci-
álne programy pre seniorov. V rámci 
opatrovateľskej služby aktuálne za-
mestnáva dvadsaťdeväť opatrova-
teliek, ktoré sa venujú osemdesiatim 
opatrovaným. V Dennom centre, klu-
be dôchodcov, ktoré taktiež funguje 
s podporu mesta, sa aktívne stretáva 
štyridsaťštyri členov, ktorí sa spoloč-
ne venujú záujmovým činnostiam a 
aktivitám. V Handlovej je  stoštyrid-
saťštyri bytov určených pre seniorov 
a občanov s ťažkým zdravotným 
postihnutím, ktoré poznáme pod 
názvom „DOSky“ - teda domy s opat-
rovateľskou starostlivosťou. V rámci 
služieb seniorcentra mesto poskytu-
je prepravnú službu a stravu aj pre 
ostatných seniorov, nielen klientov 
seniorcentra.

Pomoc v čase pandémie

Počas prísnych pandemických 
opatrení mesto svojim seniorom 
distribuovalo do domácností respi-
rátory a rúška, spustilo senior linku 
a zabezpečovalo nákupy potravín 
a liekov. Ako jedna z prvých samo-
správ na Slovensku vytvorilo linku 

podpory, kde mali seniori možnosť 
telefonického kontaktu s kňazom 
a psychológom. Prostredníctvom 
sociálneho oddelenia organizovalo 
mobilné očkovania, vrátane očkova-
nia v domácnostiach. Distribuovalo 
informačné letáky o nebezpečenstve 
zneužívania seniorov rôznymi pod-
vodníkmi, mestská polícia realizova-
la v dennom centre aj prednášku na 
túto tému.
Pod gesciou sociálneho oddelenia sa 
Handlovčania aktívne zapojili do cha-
ritatívnej aktivity s názvom „Koľko lás-
ky sa zmestí do krabice od topánok?“ 
a za dva roky sme vďaka dobrým ľu-
ďom seniorom odovzdali päťsto kra-
bíc plných rôznych darčekov.

Je dôležité mať sa o koho oprieť

Tradične sa pri príežitosti mesiaca 
úcty k starším koná predstavenie v 
Dome kultrútry. Zvyčajne plná kino-
sála bola tentokrát obsadená menej, 
ale veríme, že zúčastnených senio-
rov, ktorí na predstavenie prišli do 
kinosály v piatok 15. októbra, potešil. 
Prítomným sa prihovoril za mesto zá-
stupca primátorky Radoslav Iždinský, 
ktorý všetkým handlovským senio-
rom tiež predniesol slová primátor-
ky mesta, Silvie Grúberovej: „Počas 
týchto dní si oveľa viac uvedomujem 
zraniteľnosť a krehkosť našich živo-
tov a smutné epizódy v nich. Takisto 
si úplne naplno uvedomujem, koľko 

síl stojí prekonávať tie najnáročnejšie 
obdobia v našich životoch, keď nás 
postihne choroba či odchod blízke-
ho. Je nesmierne dôležité mať sa o 
koho oprieť, možno sa len vysťažo-
vať zo žiaľu či bolesti alebo len ve-
dieť, že niekto stojí pri nás, počúva 
a chytí nás za ruku. Chcem, aby ste 
vedeli, milí naši seniori, že pomocná 
ruka mesta tu bude pre vás nastave-
ná vždy. Pravdaže si prajem, aby tých 
súbojov, ktoré musíte zvádzať, bolo 
vo vašich životoch čo najmenej a že-
lám vám čo najviac krásnych vese-
lých chvíľ v kruhu rodiny a priateľov, 
a najmä pevné zdravie.“         

 (RED)

Očkovanie bez registrácie v Handlovej prebehne 21. októbra
Druhé kolo očkovania proti CO-
VID-19 v Handlovej bez registrácie 
sa uskutoční vo štvrtok 21. októbra 
v Podnikateľskom inkubátore na 
Námestí baníkov 5.

Očkovanie druhou dávkou vakcíny 
Pfizer je určené pre všetkých, ktorí 
absolvovali očkovanie prvou dávkou 
v Handlovej 23. septembra 2021. Oč-
kovanie druhou dávkou vakcíny PFI-
ZER bude v čase od 10.00 do 11.30 h. 
Očkovanie jednodávkovou vakcínou 
Johnson&Johnson prebehne v čase 
od 12.00 do 15.00 h. 

Pokyny k očkovaniu

Na očkovanie jednodávkovou vak-
cínou Johnson&Johnson sa môže 
dostaviť ktokoľvek, kto ešte nie je za-
očkovaný v čase od 12.00 do 15.00 h.
Akékoľvek nejasnosti ohľadom očko-
vania a výberu vakcíny bude možné 
konzultovať s prítomným lekárom.

Vstup do budovy podnikateľského 
inkubátora je výlučne s respirátorom.
Ďakujeme všetkým za dodržovanie 
pokynov organizátorov.
Očkovanie je nízkoprahové, určené 
pre ľudí so zníženou dostupnosťou 
očkovania, ktorí sa chcú očkovať, ale 
bráni im v tom vzdialenosť očkovacie-
ho centra, zdravotné alebo sociálne 
znevýhodnenie, nemožnosť registro-
vať sa na vakcináciu online, alebo z 
iných dôvodov, pre ktoré sa nevedia 
dostať na očkovanie.
Očkovanie sa uskutoční vďaka spo-
lupráci Intervenčného tímu Minis-
terstva zdravotníctva Slovenskej re-
publiky so Záchrannou zdravotnou 
službou SR, príspevkovou organizá-
ciou Zdravé regióny, mimovládnymi 
organizáciami a samosprávou mesta 
Handlová. 
Pre návštevu prevádzok vo štvrtok 21. 
októbra využívajte v podnikateľskom 
inkubátore výťah. Prechod cez budo-
vu podnikateľského inkubátora z Ná-

mestia baníkov totiž nebude možný z 
dôvodu očkovania. 1. poschodie: OČ-
KOVACIE CENTRUM a  Odd. výstavby 
MsÚ (nestránkový deň), 2. poschodie 

ÚPSVaR (nestránkový deň), ASTE-
RION, n.o.; JD PLAST, s.r.o.; Ing. Eva 
Podobová; Ing. Ingrid Švecová.

(RED)
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Do projektu rekvalifikácie sa na hor-
nej Nitre zapojila takmer stovka za-
mestnancov baní, ktorých sa dotkol 
postupný útlm ťažby uhlia. Možnosť 
rekvalifikácie získali vďaka národné-
mu projektu Trenčianskeho samo-
správneho kraja (TSK).
Ako informovala Andrea Fraňová z 
odboru regionálneho rozvoja Úradu 
TSK, od augusta 2020, kedy bol pro-
jekt podpory zamestnateľnosti v re-
gióne horná Nitra oficiálne spustený, 
prešlo rekvalifikáciou 59 účastníkov.
„Od októbra tohto roku nastúpilo ďal-
ších 21 ľudí a približne rovnaký počet 
by mal nastúpiť aj budúci mesiac. Mo-
mentálne je v projekte aktívnych 32 
účastníkov,“ uviedla Fraňová.
Záujem o vstup do projektu je vyšší 

Do rekvalifikácie sa zapojila takmer stovka 
zamestnancov baní na hornej Nitre

aj vzhľadom na avizované hromad-
né prepúšťanie zamestnancov, ktorí 
pracovali v bani Handlová. Tým opäť 
ponúka pomocnú ruku TSK.
„K dispozícii je 13 tútorov, v projek-
te sa uvažuje pre jedného tútora so 
skupinou maximálne 15 účastníkov, 
preto sme aj na takýto prípad perso-
nálne pripravení,“ povedala Martina 
Lamačková, vedúca Odboru regionál-
neho rozvoja TSK.
Projekt Podpora zamestnateľnosti v 
regióne horná Nitra sa realizuje vďa-
ka podpore z Európskeho sociálneho 
fondu v rámci Operačného programu 
Ľudské zdroje. Riadiacim orgánom je 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a 
rodiny SR.

(TASR)

Hornonitrianske bane Prievidza 
12. októbra 2021 vyexpedovali z 
úpravne bane Handlová do Elek-
trárne Nováky posledných 800 ton 
uhlia. 

Po bani Cigeľ, ktorá vyťažila posled-
nú tonu uhlia 27. októbra 2017, ide v 
poradí o druhú ťažobnú prevádzku 
akciovej spoločnosti Hornonitrian-
ske bane Prievidza, ktorá skončila 
ťažbu uhlia v súlade s vládou naria-
dením rozhodnutím o útlme baníctva 
v zmysle uznesenia vlády SR č. 580 z 
12. decembra 2018. 
Zavŕšilo sa tým 112-ročné obdobie 
cieľavedomej priemyselnej ťažby 
uhlia v najstaršej slovenskej uhoľnej 
bani. Základy rozvoja bane Handlo-
vá boli položené 1. júla 1909, kedy 
sa Západouhorská kamenouhoľná 
spoločnosť zapísala do podnikového 
registra a  začala s výstavbou bane. 
Od začiatku priemyselnej ťažby do 
konca roku 2020 bolo v bani Hand-
lová vyťažených 82 106 000 ton hne-
dého uhlia.
Uhlie vyťažené v bani Handlová 
bolo známe svojou vysokou kvali-
tou. Vďaka dosahovanej priemernej 
výhrevnosti 16,5 GJ/t sa handlovské 
triedené druhy uhlia stali u odbera-
teľov vyhľadávanými. Počas histórie 
bolo v úpravni handlovskej bane vy-
robených 34 331 000 ton triedených 
druhov, čím ich podiel dosiahol 42% 
na celkovom objeme ťažby. Na zákla-
de objednávok a obchodných zmlúv 
bolo expedované odberateľom na 
vykurovanie domácností, škôl, kotol-
ní, drobných výrobných prevádzok a 
na výrobu tepla v lokálnych zdrojoch. 
Najväčšiu časť produkcie bane Han-
dlová tvorilo energetické uhlie do 
konca roku 2020 v celkovom  objeme 

47 375 000 ton, expedované najväč-
šiemu odberateľovi Elektrárni Nováky  
Zemianske Kostoľany na výrobu elek-
trickej energie a tepla. Zvyšných cca 
400 000 ton smerovalo do teplární na 
výrobu tepla.

Najúspešnejší bol rok 1977

Najúspešnejším rokom v histórii z 
hľadiska objemu ťažby 1 672 131 ton 
uhlia bol rok 1977, kedy bola baňa 
Handlová samostatným závodom 
koncernu Uhoľných a lignitových 
baní Prievidza. Maximum zamestna-
nosti dosiahla v roku 1962 počtom 
4 363 zamestnancov. V prelomovom 
období spoločenských zmien v roku 
1989 tu pracovalo 3 775 zamestnan-
cov, ktorí zabezpečili ročnú ťažbu 1 
350 000 ton uhlia. 
V roku 2021, ktorý je posledným ro-
kom ťažby uhlia v handlovskej bani, 
tu bolo vyťažených 189 940 ton hne-
dého energetického uhlia. 
Rozhodnutie o ukončení ťažby v 
bani Handlová je v súlade s časovým 
rámcom postupného uzatvárania ťa-
žobných polí v súvislosti so  zmenou 
uplatňovania všeobecného hospo-
dárskeho záujmu na výrobu elek-
triny v Elektrárni Nováky do konca 
roka 2023. Harmonogram riadeného 
postupného skoršieho odrúbavania  
zásob uhlia a predčasného ukonče-
nia jednotlivých ťažobných polí bol 
schválený Európskou komisiou v no-
vembri 2019. 
Z celkového počtu 383 zamestnan-
cov, ktorí boli zaradení na praco-
viskách v Handlovej, bolo 95 prera-
dených na produktívne pracoviská 
ostatných ťažobných úsekov spoloč-
nosti (baňa Nováky a baňa Čáry). Z 
dôvodu ukončenia ťažby v  bani Han-

dlová predstavenstvo akciovej spo-
ločnosti 30. septembra 2021 schválilo 
znižovanie stavu v počte 237 zamest-
nancov. Hromadné prepúšťanie bude 
prebiehať do 31. decembra 2021. 
Uzatváranie a likvidácia 8. ťažobného 
poľa - Východnej šachty bane Handlo-
vá, je plánovaná do konca tohto roka. 
12.  ťažobné pole, kde prvé pracovis-
ko začalo s ťažbou uhlia 30. augusta 
2013, bolo od začiatku roka 2021 
súbežne uzatvárané s doťažbou zvy-
škových zásob uhlia. Postupne sú 
demontované elektrostrojné zariade-
nia, likvidované prevádzky a banské 
diela. Uzatváranie  ťažobného poľa z 
hľadiska podzemia bude pokračovať 
aj v roku 2022.

Banícke dedičstvo chcú zachovať

Dobývací priestor bane Handlová je 
z pohľadu uzatvárania  povrchu roz-
siahly, predstavuje 48,75 km2. S po-
stupným úbytkom zásob uhlia bola 
časť hnedého parku využitá na roz-
šírenie nebanských aktivít. Od roku 
2000 tu pôsobí spoločnosť Handlov-
ská energetika, ktorá sa stala priekop-
níkom na Slovensku v dodávaní tepla 
z biomasy. V roku 2015 bol v bývalých 
priemyselných priestoroch hnedého 
parku dobudovaný výrobný závod  
Agro rybia farma a do prevádzky 
uvedené najmodernejšie zariadenie 
na chov rýb – sumčeka afrického v 
uzavretých halových priestoroch.
V areáli sa nachádza viacero objektov, 
ktoré môže spoločnosť ponúknuť na 
nové priemyselné využitie. Banícke 
technické dedičstvo chce zachovať v 
spolupráci s predstaviteľmi handlov-
skej mestskej samosprávy vybudova-
ním baníckeho uhoľného skanzenu. 

Adriana Siváková, tlačová hovorkyňa HBP                                                     

Expedovali posledné tony uhlia z bane Handlová

Na samosprávu sa prostredníctvom 
Odkazu pre starostu obrátilo viacero 
ľudí s požiadavkou separovania odpa-
du v cintoríne. Aktuálne sú na hand-
lovskom cintoríne umiestnené tri 
veľkokapacitné kontajnery a niekoľko 
nádob na biologický odpad. „Stalo sa, 
že sme v nádobách na biologický od-
pad našli aj iný druh odpadu, plasty 
aj sklo, všeličo,“ povedal správca cin-
torína Miroslav Mičo a dodal, že vo 
veľkokapacitných nádobách sa na 
handlovskom cintoríne už objavili aj 
naozaj kuriózne predmety. „Okrem 
bežného odpadu sme tam už našli aj 
vyhodenú chladničku!“

Lacné = nekvalitné

Separovať odpad v cintoríne sa zdá 
byť jednoduché. Plastový obal po vy-
horenej sviečke patrí do plastu, skle-
ný svietnik patrí do skla. Nie je to však 
také jednoduché. Dekoračné predme-
ty určené na hrobové miesta sú lacné 
preto, lebo sú často vyrobené z mate-
riálov, ktoré nie sú určené na separá-
ciu. Lacné predmety sa často vyrábajú 
z nekvalitných zmesových surovín a 
tie zhodnocovatelia druhotných su-
rovín neodoberajú. „Takýto odpad sa 
považuje za znehodnotený odpad, 
plastový obal po sviečke obsahuje 
zvyšky vosku prípadne gleju. Sklené 
kahance obsahujú plastové vrchná-
ky alebo stojany. Tieto časti by pred 
vytriedením bolo potrebné oddeliť. 
Kvety z kvetináčov je tiež potrebné 
oddeliť od plastového črepníka a od-
pad vytriediť do plastu a nádoby na 
bio odpad. Plastové vence obsahujú 
okrem plastových kvetov aj drôty a le-
pidlá,“ povedal Vladimír Borák, riaditeľ 
spoločnosti Hater – Handlová, ktorá 
pre mesto zabezpečuje environmen-
tálny servis. Problém s nesprávnym 
triedením zaznamenali podľa Boráka 
na cintoríne aj v nádobách určených 
pre biologicky rozložiteľný odpad, 
do ktorých síce ľudia vyhodili trávu, 
listy a živé kvety, ale zabalené v ige-
litových vreciach, čím sa celý obsah 
nádoby znehodnotil a namiesto na 
kompost putoval na skládku. 

Pokusné triedenie

Aj napriek tomu, že triedenie cinto-
rínskeho odpadu nie je jednoduché, 
sa mesto po dohode so správcom 
cintorína a s konateľom spoločnos-

ti Hater - Handlová dohodlo, že na 
skúšku budú v cintoríne umiestne-
né aj nádoby na plast a sklo. Po čase 
mesto zhodnotí, akým spôsobom sa 
nádoby využívajú.

Najlepšie sú prírodné materiály 

Vývoz bioodpadu a jeho spracovanie 
je až o 70 % lacnejšie, ako vývoz a lik-
vidácia zmesového odpadu. Aby bol 
podiel bioodpadu na cintorínoch čo 
najväčší, musí každý začať od seba. 
Ozdoby, vence a kvety z plastu sú 
lacné a trvácne, tvoria však najväčšiu 
zložku odpadu na cintoríne. Život 
je pominuteľný a spomienka na zo-
snulých je večná. No kvet, či veniec, 
ktorý zdobí hrob, večný byť nemusí. 
Ekologicky najprijateľnejšou alterna-
tívou sú živé kvety v črepníkoch, či vo 
váze a vence a ozdoby z prírodných 
materiálov. Alternatíva je dokonca 
možná aj pri sviečkach. „Ak chceme 
na hrob priniesť sviečky, môžeme si 
vybrať bezobalové sviečky z rastlin-
ného alebo včelieho vosku a vložiť 
ich do akéhokoľvek skleného pohári-
ka. Sviečky si tiež môžeme vyrobiť aj 
doma zo zvyškov vosku a umiestniť 
ich na hrobe do skrinky, do ktorej sa 
dajú dlhé sviečky vložiť a vietor ich 
nesfúkne. Prípadne môžeme na hrob 
priniesť misu s pieskom, do ktorého 
zapichneme dlhé bezobalové svieč-
ky,“ povedala Monika Suchánska z 
prírodného cintorína Záhrada spo-
mienok vo Zvolene.
 

Biologický odpad
Zelené časti z vencov a kytíc, živé kve-
ty, lístie, menšie konáre vhadzujte do 
hnedých nádob na bio odpad. Tento 
odpad bude vyvezený na skompos-
tovanie.

Sklený odpad
Fľaše, poháre, sklené svietniky bez 
umelých a kovových vrchnákov vha-
dzujte do kontajnerov na sklo (zelené 
železné domčeky). Tento odpad bude 
odvezený na recykláciu.

Ostatný odpad
Umelé kvety, stužky, polystyrén, ige-
lity, vrchnáky zo svietnikov, kahance 
očistené od vosku vhadzujte do žl-
tých nádob na plasty.

(VM)

Po pamiatke zosnulých nemusia zostať 
kopy nevyseparovateľného odpadu

V roku 2021, ktorý je posledným rokom ťažby uhlia v handlovskej bani, tu bolo vyťažených 189 940 ton hnedého energetického uhlia.                                        FOTO: HBP

Pozvánka na mestské zastupiteľstvo
Primátorka mesta, Silvia Grúberová, zvolala zasadnutie mestského zastupiteľstva. 

Konať sa bude vo štvrtok 28. októbra 2021 o 14. hodine vo veľkej zasadacej miestnosti 
mestského úradu. Priamy prenos sa bude vysielať na Youtube kanáli RTV Prievidza.
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Autor štúdie revitalizácie centra 
Novej Lehoty, architekt Patrik Ju-
ríček, hovorí o verejnom stretnutí, 
na ktorom sa snažil štúdiu predsta-
viť obyvateľom mestskej časti.

Aké zadanie pre revitalizáciu Novej 
Lehoty ste od mesta dostali?
Mesto ma oslovilo s požiadavkou na 
spracovanie konceptu riešenia verej-
ného priestoru v Novej Lehote, lebo 
je to centrum mestskej časti a poten-
ciálne centrum rozvoja turistického 
ruchu. Remata, rybník a Veľký Gríč sú 
pre Handlovú nespochybniteľné tu-
ristické lákadlá. Nová Lehota by moh-
la byť ďalším, menším lákadlom, ty-
pickým svojimi kamennými domami.

Ako hodnotíte verejné stretnutie s 
obyvateľmi Novej Lehoty?
Zámerom verejného stretnutia bolo 
vysvetliť obyvateľom, že chceme skul-
tivovať tento verejný priestor, lebo 
stav, v akom sa nachádza, je nevyho-
vujúci. Asi sme ale zvolili nesprávny 
postup. Verejnosť sme mali do tej de-
baty zatiahnuť už na začiatku diskusie 
a vysvetliť, že mesto výhľadovo uva-
žuje o vytvorení viacerých hotspotov 
cestovného ruchu na celom území 
Handlovej. Nová Lehota vychádza 
ako jedno z menších hotspotov a vte-
dy sme sa s nimi mali rozprávať, ako 
by centrum ich mestskej časti mohlo 
vyzerať.

Ako vyplynulo zo stretnutia, chceli 
by mať opravené cesty. 
Každý chce mať opravené cesty. Veď 
to je jasná vec, o tom sa nemusíme 
baviť. Ale to nie je moja úloha. Mňa 
mesto požiadalo, aby som navrhol, 
ako skultivovať verejný priestor v No-
vej Lehote. Nech mesto v prvom rade 
opraví v Novej Lehote cesty, ale aj tak 
by sme radi pripravili koncepčný plán, 
ktorý je dlhodobý, výhľadový a o kto-
rom chceme s obyvateľmi mestskej 
časti aktívne komunikovať. 

Bola chyba, že mesto pred stretnu-

tím zverejnilo obrázky zo štúdie? 
Obrázky zverejnené tesne pred verej-
nou diskusiou na stránke mesta boli 
v tom čase už neaktuálne, slúžili pre 
prvé konzultácie s objednávateľom a 
neboli určené pre publikovanie. Ani 
ja sám, keby mi ich niekto ukázal bez 
komentára, by som im nerozumel a 
vytvoril by som si možno nesprávny 
postoj k nim a mal nesprávne oča-
kávania od verejnej diskusie. Došlo k 
stretu dvoch koncepčných nazeraní 
na vec, ale už sa nedalo vysvetliť, že 
je to výhľadový koncept, že je to pre 
nich podnet na premýšľanie, ako by 
mohlo centrum mestskej časti vyze-
rať. Je super, že toľko ľudí v tej mest-
skej časti prejavuje záujem o veci 
verejné a je veľká škoda, že sa nám 
zatiaľ nepodarilo moderovať verejnú 
diskusiu tak, aby bola obojstranne 
prínosná.

S akým návrhom ste teda za miest-
nymi prišli?
Leitmotívom mojej štúdie je kamen-
ný múr, ktorý mi napadol pri pohľa-
de na rozpadajúcu sa hospodársku 
budovu pri fare. Zachovať ju sa už 
zrejme nepodarí, múr by teda mohol 
byť vybudovaný z tých kameňov. Bola 
by to pripomienka všetkých kamen-
ných domov, ktoré po vojne ostali 
prázdne a Nová Lehota na pár rokov 
de facto zanikla. V jednom z týchto 
domov som vyrastal, preto to tam 
dôverne poznám. Kamenný múr by 
pripomínal pôvodnú architektúru, 
ale nemal by ju napodobniť. Je to 
len symbolický spôsob vyjadrenia 
doplnený náznakovými oknami a 
panelom s fotkami Novej Lehoty. 
Múr by zároveň lemoval priestor na 
sedenie, ktorý by bol z druhej strany. 
Stavba by plnila tri funkcie: priestor 
na sedenie, priestor na odloženie 
základného náradia a malá časť by 
slúžila ako autobusová zastávka. Ak 
totiž máme ambíciu utvoriť z tohto 
územia centrum mestskej časti, mu-
síme doň navkladať funkcie, aby to 
územie malo multiplikačné využitie. 

Architekt Juríček: Verejnosť sme mali do debaty zatiahnuť skôr

Komunitný prístrešok by mal slúžiť ako autobusová zastávka (hore), z druhej strany (dole) by však ponúkal 
priestor na sedenie a plnil by tak viecero funkcií súčasne.                                                                    FOTO: POINTARCH

Okrem zastávky MHD s prístreškom 
navrhujeme umiestnenie infomačnej 
tabule so stojanmi na bicykle, vyme-
dzujeme plochy pre dobudovanie 
detského ihriska. Na tento priestor 
vieme nadviazať cyklotrasy a napoje-
nia na turistické chodníky v okolí, aby 
prístrešok mohol slúžiť pre komunitu 
ale aj pre návštevníkov, cyklistov a 
turistov. Práve to, aké funkcie tam te-
raz sú a aké funkcie tam chceme mať 
v budúcnosti, malo byť predmetom 
verejnej diskusie.

Do priestoru ste navrhli aj zázemie 
pre karavan.
Karavan je tá úplne posledná z funk-
cií, ktoré potenciálne centrum môže 
zahŕňať. Komunitný prístrešok by 
nemal slúžiť iba miestnym, ale aj tu-
ristom, cyklistom, návštevníkom a tá 
posledná funkcia z možných je práve 
„stellplatz“ pre jeden karavan, čo je 
dnes veľmi progresívne sa vyvíjajúca 
forma rozvoja cestovného ruchu. To 
zázemie tam nieje preto, aby karava-
nista strávil dva dni v Novej Lehote. 
Ale keď už večer príde, aby na noc za-
parkoval, tak si pozrie kostol, faru a na 
informačnom paneli si prečíta niečo o 
histórii Novej Lehoty.

Silver Jurtinus

Na revitalizáciu centra Novej Lehoty poslanci mestského zastupiteľstva vyčlenili z re-
zervného fondu mesta 70 tisíc eur. Prípadné presmerovanie peňazí na opravu ciest musí 
schváliť mestské zastupiteľstvo. (Poznámka redakcie.)

Návrh pôdorysného usporiadania. Predmetom architektonickej štúdie je koncepčné riešenie verejného priestoru v centre mestskej časti Nová Lehota na mieste bývalej obecnej školy. V súčasnosti je priestor využívaný ako otočňa autobusov mestskej hromadnej dopravy s auto-
busovou zastávkou. Po schváleni investorom môže byť táto štúdia použitá ako podklad pre spracovanie vyšších stupňov projektovej dokumentácie.                                                                                                                                                                                                                                FOTO: POINTARCH
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Ľubica Gálisová, prezidentka Fóra pre pomoc starším: 
Niekedy stačí seniorov objať a krátko sa s nimi pozhovárať

Ľubica Gálisová, prezidentka Fóra 
pre pomoc starším, sa podľa vlast-
ných slov cíti v Handlovej vždy 
dobre. 

Návšteva prezidentky Fóra pre pomoc 
starším nebola v Handlovej prvou a v 
meste sa vďaka spolupráci Fóra pre 
pomoc starším a samosprávy orga-
nizovalo viacero podujatí, ktorých 
cieľom bolo poukázať na život senio-
rov, nájsť riešenia na témy týkajúce sa 
spoločenského postavenia seniorov a 
riešenia ich problémov. Ako uviedla: 
„Prišla som s darčekmi a samozrej-
me informovať o tom, čo robíme a 
pripravujeme. Je veľmi dôležité, aby 
sme chránili starších ľudí, pripravo-
vali zákony a zabezpečili dôstojný 
život seniorom. Rada do tohto kruhu 
prichádzam, pretože sa tu cítim ako 
doma. Je to spojenie príjemného s 
užitočným. Samosprávy majú kompe-
tencie, ale my chceme pre samosprá-
vy zabezpečiť tiež podporu. Na zákla-
de nášho prieskumu vieme, čo starší 
ľudia potrebujú a tam je samozrejme 
potrebná spolupráca so samosprávou 
a rôznymi generáciami obyvateľov.“

Neprišla s prázdnymi rukami

Na pôde mesta privítala Ľubicu Gáli-
sovú primátorka mesta, Silvia Grúbe-
rová, zástupca primátorky Radoslav 
Iždinský a vedúca sociálneho oddele-
nia, Veronika Cagáňová. V rozhovore 
sa venovali témam domáceho násilia 
na senioroch, ako i dopadom pandé-
mie COVID-19 na obyvateľov zaria-
dení pre seniorov. Prezidentka Fóra 
pre pomoc starším zvýraznila potre-
bu medzigeneračného prepojenia 
seniorov, dôležitosť zakotvenia spo-
lupráce škôl a seniorskych zariadení 
tiež v slovenskej legislatíve. Aktuálne 
pripravuje Fórum na pomoc starším 
Chartu seniorov.
Návšteva mesta pokračovala v Den-
nom centre – Klube dôchodcov, kde 
delegáciu čakali členovia denného 
centra a členovia Základnej organi-
zácie Slovenského zväzu zdravotne 
postihnutých. Fórum pre pomoc 
starším vďaka spolupráci so spoloč-

nosťou Henkel neprišla s prázdnymi 
rukami. Henkel Slovensko pri príleži-
tosti 30. výročia svojho založenia na 
Slovensku podporilo skupinu obyva-
teľstva, ktorá je mnohokrát na okraji 
záujmu a pripravila 118 tisíc tekutých 
mydiel, ktoré sa postupne distribuujú 
viacerým ohrozeným cieľovým skupi-
nám. Z tohto množstva je pre Hand-
lovú určených 3 408 kusov tekutého 
dezinfekčného mydla.

Už 20 rokov pomáhajú starším

Prvé darčeky, spolu s kartičkou s te-
lefónnym číslom na bezplatné pora-
denské centrum a krízovú Senior lin-
ku 0800 172 500 odovzdala osobne 
Ľubica Gálisová na stretnutí v hand-
lovskom dennom centre v utorok 
21. septembra. Ostatné mydlá budú 
distribuované prostredníctvom Soci-
álneho oddelenia mestského úradu  
Handlová do konca novembra 2021. 
Prezidentka Fóra pre pomoc starším 
uviedla, že výber organizácií nebol 
ľahký, pretože chceli pokryť čo naj-
vyšší počet ľudí z celého Slovenska: 
„Vyberali sme organizácie, ktoré majú 
v jednotlivých regiónoch spoluprácu 
a u ktorých sme mali istotu, že pomoc 
sa dostane širokému okruhu ľudí vo 
vyššom veku, zdravotne postihnu-
tým a odkázaným na pomoc. Obrátili 
sme sa preto aj na samosprávy, ktoré 
poznajú svojich občanov, ale aj kluby 
v ich regiónoch, takže táto pomoc 
bude určite adresná. Vo všetkých 
regiónoch sme sa stretli s nadšením 
a veľkou vďakou, že takto môžu po-
môcť, ale aj prispieť k tomu, že starší 
budú cítiť, že na nich niekto myslí a že 
nie sú opomenutí. Sme veľmi radi, že 
spoločnosť Henkel Slovensko oslovila 
pri takto dôležitej úlohe práve Fórum 
pre pomoc starším, keďže už dvadsať 
rokov pôsobíme a pomáhame star-
ším z celého Slovenska, poznáme ich 
problémy a špecifiká vyššieho veku 
a napriek tomu sa nestáva často, 
aby sme sa stretli s tak atraktívnou 
a výnimočnou podporou. A privíta-
me aj ďalšiu spoluprácu a aktivity v 
prospech starších,“ vysvetlila Ľubica 
Gálisová, Prezidentka Fóra pre pomoc 

starším.

Mesto pomôže dennému centru

Veronika Cagáňová ocenila pomoc, 
ktorej sa dostane Handlovčankám a 
Handlovčanom: „Mesto Handlová si 
váži všetku pomoc a podporu, ktorá 
je adresovaná jeho občanom. Zvlášť, 
ak ide o zraniteľné cieľové skupiny, 
ktoré často zostávajú nepovšimnuté. 
Odovzdanie daru nie je len o mate-
riálnej podpore, ale treba vnímať aj 
aspekt pozornosti – pocitu, že niekto 
si na mňa spomenul. Je to pridaná a 
nevyčísliteľná hodnota akéhokoľvek 
daru. Mesto sa rozhodlo dary spoloč-
nosti Henkel distribuovať čo najad-
resnejšie a čo možno najširšej palete 
prijímateľov. Na jednej strane pomô-

Vzhľadom k tomu, že mesto ne-
disponuje informáciami o oby-
vateľoch mesta, ktorí sú pobera-
teľmi príspevku za opatrovanie 
blízkej osoby na základe rozhod-
nutia Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny v Prievidzi, vyzý-
vame ich, aby sa do konca ok-
tóbra dostavili na Mestský úrad 
v Handlovej, kancelária č. 2 a č. 3, 
kde im bude po predložení roz-

žeme vďaka spoločnosti Henkel ma-
teriálne, taktiež na strane druhej oce-
níme aj prácu iných ľudí pre druhých. 
Skutočnosť, že organizácia Fórum pre 
pomoc starším si za partnera vybrala 
mesto Handlová je pre nás poctou a 
ocenením viacročnej spolupráce.“
Darčeky a spoluprácu ocenil tiež han-
dlovský predseda Základnej organi-
zácie Slovenského zväzu zdravotne 
postihnutých, Jozef Lipiansky a Anna 
Patermanová, ktorí budú distribuo-
vať darčeky pre svojich viac ako 120 
členov.
Primátorka mesta, Silvia Grúberová 
sa počas návštevy denného centra 
zoznámila s jeho novou predsed-
níčkou, ktorú si zvolili členovia zo 
svojich radov. Predsednícke žezlo 
ma v rukách pani Mária Kuruczová. 
Primátorka mesta ocenila aktivity 
seniorov a prisľúbila pomoc: „Počula 
som o pekných podujatiach, ktoré 
naše denné centrum pripravuje, sú 
to aktívni seniori, chodia na výlety, 
stretávajú sa, hrajú spoločenské hry 
a podobne. Tak, ako doposiaľ, bude 
mesto nápomocné pri napĺňaní po-
trieb tohoto zariadenia. Dnes mi boli 
predložené viaceré požiadavky, ktoré 
by prispeli významne k spríjemneniu 
prostredia v dennom centre. Senio-
ri potrebujú novú kuchynskú linku, 
umývačku riadu, opätovne zapojiť 
WiFi a zabepzečiť nový funkčný počí-
tač. Budeme sa snažiť pomôcť v rámci 
našich možností alebo v spolupráci s 
iným partnermi“, uviedla primátorka.

Nahláste svoj záujem o mydlá

Kam smeruje pomoc 
spoločnosti Henkel?

Materiálna pomoc v podobe tekuté-
ho mydla FA, 385 ml mesto Handlová 
bude distribuovať do konca novem-
bra 2021 seniorom s trvalým poby-
tom na území mesta nad 80 rokov; 
seniorom a občanom s ŤZP žijúcim v 
mestských bytoch osobitného urče-
nia; klientom opatrovateľskej služby 
mesta; súdnym chránencom – obča-
nom mesta Handlová; seniorom, kto-
rým bolo rozhodnutím súdu zverené 
do starostlivosti maloleté dieťa; pri-
jímateľom príspevku za opatrovanie 
blízkej osoby s trvalým pobytom v 
meste Handlová, vrátane opatrova-
ných osôb; mnohopočetným rodi-
nám ohrozeným chudobou, žijúcim 
na území mesta Handlová, v ktorých 
trvalo žije senior; seniorom a obča-
nom s ŤZP združeným v organizáci-
ách ako Základná organizácia Sloven-
ského zväzu zdravotne postihnutých 
v Handlovej, Denné centrum, FÉNIX – 
klub abstinentov, Územný spolok Slo-
venského červeného kríža; klientom 
zariadení sociálnych služieb, ktoré sú 
na území mesta (SENIORCENTRUM 
HANDLOVÁ, n.o., Senior centrum sv. 
Katarína n.o., Penzión  VILMA, sv. Luj-
za n.o.); klientom zariadenia krízovej 
intervencie (Jazmín n.o.), vrátane níz-
koprahových služieb; ambulantným 
lekárom na území mesta; zamestnan-
com kritickej  infraštruktúry mesta a 
organizácií.                                     

       (JP)

hodnutia o poberaní príspevku 
odovzdané mydlo pre opatrova-
teľa i opatrovaného. Kontakt pre 
bližšie informácie: 046/519 25 13, 
046/519 25 14 v čase stránkových 
hodín Mestského úradu v Hand-
lovej: Pondelok 8.00 h - 16.00 h, 
Utorok 7.00 h 15.00 h, Streda 8.00 
h -16.00 h, piatok 7.00 h - 14.00 
h alebo mailom: socialne@han-
dlova.sk.

Henkel Slovensko pri príležitosti 30. výročia pôsobenia darovalo ohrozeným skupinám Handlvočanov 3 408 tekutých mydiel.                                                                FOTO: JP

Ľubica Gálisová (druhá sprava) odovzdala dar od firmy Henkel predstaviteľom mesta Handlová. Zĺava zástupca porimátorky Radoslav Iždinský, vedúca sociálneho 
oddelenia Veronika Cagáňová a primátorka mesta, Silvia Grúberová.                                                                                                                                                                              FOTO: JP
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tom čase pomôcť. Za ten čas som ale videl, 
že v samospráve veľa ľudí robí len to, čo musí 
a niektorí komentujú aj to, čo nevedia. A to 
je chyba. Každý by sa mal venovať profesio-
nálne tomu, čomu sa rozumie. A niekto, či 
je to zamestnanec alebo poslanec, nemôže 
rozprávať do všetkého fundovane.

TVÁRE MESTA HANDLOVÁ - SAMOSPRÁVA V ROKU 2021

Milé Handlovčanky, milí Handlovčania, predstavujeme Vám tváre mesta Handlová.

Do funkcie primátorky som vstupovala s odhodlaním otvoriť samosprávu ľuďom. Okamžite sme preto na mestskom úrade personálne 
posilnili komunikačné oddelenie, ktoré denne vydáva správy na internete, v rozhlase, tlačou, SMSkami, cez facebookový profil, v lokálnej 
televízii aj rádiu. Má to význam. Transparentne zverejňujeme všetky informácie a za riešenie podnetov a komunikáciu s občanmi sme 
dostali ocenenie Zlaté vedro. 
Samosprávu nechceme otvoriť iba obrazne, ale doslova. Radi by sme sa s Vami stretli tvárou v tvár. Tradičný Deň otvorených dverí samo-
správy však, bohužiaľ, organizovať nemôžeme. Dovoľte nám preto predstaviť sa touto formou.
Autori prílohy si dali záležať na tom, aby získali od každej jednej organizačnej jednotky zoznam všetkých ľudí, ktorí pracujú pre mesto 
Handlová. A nielen zamestnancov, ale aj odborníkov, ktorí bez nároku na odmenu zasadajú v komisiách a pracovných skupinách. Spolu sú 
nás stovky a všetky mená ľudí, ktorí pracujú pre nás všetkých, nájdete na prvej strane samostatnej prílohy. 
Predstaviť všetky tváre mesta Handlová v jednej prílohe novín je nemožné. Z množstva tvárí sa Vám moji kolegovia pokúsili priblížiť aspoň 
tváre poslancov, vedúcich oddelení mestského úradu a konateľov mestských organizácií a požiadali ich o odpovede na tri otázky: Čo všetko 
sa zmenilo za ostatných päť rokov, aký bol pre nich rok 2021 a ako si predstavujú budúcnosť o päť rokov.
Ako verne táto príloha novín, s podtitulom “Tváre mesta Handlová - Samospráva v roku 2021”, zachytáva našu blízku minulosť, súčasnosť 
a blízku budúcnosť, posúďte sami. Bola by som však rada, keby ste si z tejto prílohy Handlovského hlasu odniesli informáciu, koľko veľa z 
nás pracuje pre nás. Že mesto Handlová nie som ja, primátorka Silvia Grúberová, ale my mnohí, ktorí spoločne pracujeme pre naše mesto.
A pre Handlovú pozývam pracovať aj Vás! Pomôcť svojmu mestu môže naozaj každý už len zodpovedným prístupom k svojmu okoliu, 
rozvíjaním dobrých susedských vzťahov alebo zlepšením separácie odpadu. Aj Vy ste tvárou mesta Handlová! Čím viac nás bude spolu-
pracovať na jednom cieli, žiť v Handlovej lepšie, tým skôr sa nám tento cieľ podarí naplniť.  
Teraz prežívame náročné obdobie, obmedzenia už trvajú pridlho a osobný kontakt nám všetkým chýba. Verím však, že nasledujúce stránky 
Vám prinesú lepší prehľad o stave samosprávy v roku 2021 a dozviete sa niečo zaujímavé.

Silvia Grúberová, primátorka

Tomáš Arvay, poslanec

Ako sa zmenil váš názor na samosprávu od-
kedy sa stali poslancom?
Myslím si že som sa stal väčším realistom a 
môj pohľad sa z vysnívaného zmenil na do-
siahnuteľný. Odhodlanie a vytrvalosť sú veľ-
mi dôležité vlastnosti ak niečo chceme zme-
niť, pretože veľakrát  aj tá najjednoduchšia 
vec nie je na realizáciu vôbec jednoduchá a 
v ceste stojí veľa prekážok. 

Aký bol podľa vás rok 2021 pre samosprávu?
Prvý polrok nebol jednoduchý  asi pre ni-
koho a bolo ťažké sa pripraviť na niečo, kde 
nepoznáme vývoj a dopady. Mrzí ma, že 
práve dopady pandémie pravdepodobne za-
stavili dokončovanie plavárne a spomalili aj 
iné činnosti. Na druhej strane som rád, že 
sa podarilo prerozdeliť a schváliť financie z 
rezervného fondu a taktiež presadiť aj nie-
ktoré projekty. 

Ako si predstavujete Handlovú o päť rokov?
Mesto, kde bude mať každý kde zaparkovať, 
či už turista v centre alebo občan na sídlis-
ku. Budovanie kvalitnej cestnej infraštruk-
túry a parkovacích miest musí byť hlavnou 
prioritou. Päť rokov je krátka doba na veľké 
zmeny, ale verím, že Handlová dostane novú 
identitu.

Danica Baranovičová, 
poslankyňa 

Ako sa zmenil váš názor na samosprávu od-
kedy sa stali poslankyňou?
Uvedomovala som si, že práca poslanca nie 

Jaroslav Daubner, poslanec 

Ako sa zmenil váš názor na samosprávu od-
kedy sa stali poslancom?
Do samosprávy som sa ako poslanec dostal 
náhodou. Bolo to v čase, kedy bol primáto-
rom Peter Hromádka a ja som mu chcel v 

Peter Dudáš, poslanec

Ako sa zmenil váš názor na samosprávu od-
kedy ste sa stali poslancom?
V poste poslanca som krátko a nečakane a až 
teraz som si uvedomil, koľko zodpovednosti 
človek má na svojich pleciach. Sú ťažké situ-
ácie, kedy sa musím rozhodovať správne a 
zvážiť všetky argumenty, ktoré predkladajú 
moji spoluposlanci.

je jednoduchá, ale zistila som, že mnoho 
nápadov, zmien a úprav sa realizuje ťažšie 
ako som si predstavovala. Ako poslankyňa 
musím venovať omnoho viac času aktivitám 
týkajúcim sa samosprávy ako som si chcela 
pripustiť. Napriek tomu som stále rada, že 
som sa na túto cestu dala a verím, že sa mi 
v budúcnosti podarí nájsť tú správnu cestu 
ako niektoré rozbehnuté projekty ukončiť a 
tak zrealizovať nápady a vyhovieť potrebám 
v oblasti školstva a ekonómie, za ktoré som 
v komisiách.

Aký bol podľa vás rok 2021 pre samosprávu?
Rok 2021 bol veľmi ťažký, samospráva sa 
nemohla plne venovať občanom, ich podne-
tom, nakoľko stále je tu COVID 19. Osobný 
kontakt je dôležitý, pomáha k rýchlejšiemu 
riešeniu. Pandemické opatrenia sa musia do-
držiavať a na jar zastupiteľstvo muselo pre-
biehať dištančne. Myslím si, že to ovplyvnilo 
naše rozhodovanie, nakoľko občania ne-
mohli byť súčasťou aktívne, len ako pasívni 
pozorovatelia.

Ivana Hromádková, poslankyňa
Ako sa zmenil váš názor na samosprávu od-
kedy sa stali poslancom?
V podstate sa môj názor nezmenil, manžel 
bol primátor, a ja som zhruba vedela ako 
funguje samospráva. Niektoré procesy sa 
mi ako poslankyni ozrejmili viac, napríklad 
financovanie samosprávy aj cez podielové 
dane.  Teda, nebola som úplný  laik. 
Ale zo skúseností  môžem povedať, že laická 
verejnosť si nastavenie procesov predstavuje 
oveľa jednoduchšie ako naozaj prebiehajú.  A 
v tomto im dávam za pravdu, štát sa často 
správa k samosprávam veľmi macošsky, čo 
je úplne nelogické. 

Tomáš Arvay, poslanec

Danica Baranovičová, poslankyňa

Aký bol podľa vás rok 2021 pre samosprávu? 
Vzhľadom na vývoj pandemickej situácie 
musím povedať, že napriek mnohým ob-
medzeniam som milo prekvapená vývojom 
- realizovaným zlepšeniam. Chápem potre-
by osobnej komunikácie omnoho citlivej-
šie, nakoľko v tej “online” často dochádzalo 
k neporozumeniu. Rok 2021 bol ťažký, ale 
mnohému nás naučil

Ako si predstavujete Handlovú o päť rokov? 
Ako mesto, kde bude miesto pre vzdelanie, 
vyžitie mladých ľudí, ktorí pravdepodobne 
budú musieť za prácou dochádzať do iných 
miest. Predstavujem si ho ako mesto, ktoré 
ponúkne oddych, ale aj vzdelanie, kultúru a 
zábavu.

Jaroslav Daubner, poslanec

Aký bol podľa vás rok 2021 pre samosprávu? 
Rok 2021 všeobecne a koniec roka 2020 bol 
pre COVID úplne netradičný. Činnosť samo-
správy bola oklieštená a ľudia v meste vidia, 
že to nie je ono. Veľká skupina ľudí vyjadruje 
svoj názor cez sociálne siete, ale myslím si, že 
väčšia skupina ľudí ho nevyjadruje na soci-
álnych sieťach a veci komentujú na rôznych 
stretnutiach v meste, vonku ale v rôznych ko-
munitách. Je to ťažké a bolo to ťažké a ešte to 
aj bude ťažké. A ak sa to všetko bude odvíjať 
od peňazí a od toho výkonu tej ekonomiky 
skôr nemeckej alebo európskej, tak potom to 
možno bude lepšie, keď bude stúpať.

Ako si predstavujete Handlovú o päť rokov? 
Keby sa podarilo dotiahnuť aspoň rekon-
štrukciu plavárne a vybudovanie nákupného 
centra, bolo by to super.

Ako si predstavujete Handlovú o päť rokov?
Verím tomu, že bude lepšie. Päť rokov je síce 
dlhá doba ale je krátka na to, aby sa vyriešili 
všetky problémy, ktoré sa ťahajú dlhé roky 
(napr. cesty). Mesto sa zapojilo do viacerých 
projektov a bol by som rád, keby sa aspoň 
polovica z nich naplnila.

Peter Dudáš, poslanec
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Radoslav Iždinský, poslanec
Ako sa zmenil váš názor na samosprávu od-
kedy sa stali poslancom?
Ešte predtým ako som sa stal poslancom a 
zástupcom primátorky som si uvedomil, že 
ak chcem prispieť k pozitívnym zmenám v 
mojom meste, tak musím nájsť tých správ-
nych podobne rozmýšľajúcich ľudí a spolu 
musíme nejakým spôsobom vstúpiť do ve-
rejného života. Našťastie som na tejto ceste 
stretol skvelých ľudí na čele so súčasnou pani 
primátorkou a spolu sme pomerne rázne, a 
verím, že nadlho zmenili tvár a charakter 
tohto mesta. 
Pôsobenie v samospráve bolo pre mňa osob-
ne novou skúsenosťou a chvíľu trvalo, kým 
som si zvykol na všetky tie zákonné úkony 
súviace so správou mesta a narábaním s jeho 
majetkom. Čo sa mi potvdilo je, že pokiaľ 

Lucia Jonásová, poslankyňa
Ako sa zmenil váš názor na samosprávu od-
kedy ste sa stali poslankyňou?
Práca poslanca je o každodenných maličkos-
tiach, nie je to len o zasadnutiach MsZ, ale je 
to o množstve ďalších rokovaní a stretnutí  - 
rady škôl, dozorné rady, poslanecké stretnu-
tia. Z pohľadu občana vyzerá fungovanie 
samosprávy veľmi jednoducho. Avšak až po 
zvolení za poslankyňu som si uvedomila, 
koľko zákonov a materiálov je potrebné si 
naštudovať, neustále sa vzdelávať a sledovať 
rôzne legislatívne zmeny. Taktiež som zistila, 
že samospráva má mnohokrát zviazané ruky 
a musí sa riadiť nariadeniami zo strany štátu.

Aký bol podľa vás rok 2021 pre samosprávu?

sa človek obklopí tými správnymi ľuďmi, 
ochotnými pracovať tímovo, zodpovedne 
a odvážne v prospech svojho mesta a jeho 
obyvateľov, tak je možné všetko. Som za to 
všetkým kolegom, partnerom, poslancom, 
úradníkom a pracovníkom mestských orga-
nizácií a škôl naozaj veľmi vďačný.

Aký bol podľa vás rok 2021 pre samosprávu?
Mimoriadne ťažký. Jednak tu je historické 
dedičstvo, z ktorého nám vyplývajú veľké 
finančné záväzky ešte na veľa rokov a množ-
stvo starých, pre samosprávu nevýhodných 
zmlúv, z ktorých viaceré musíme dodržiavať, 
pretože sú nevypovedateľné. 
Potom je tu štát, ktorý pridáva každý rok sa-
mosprávam nové povinnosti bez toho, aby 
ich mestám a obciam finančne kompenzoval. 
Do toho všetkého pandémia.
V našom meste a v celom regióne hornej 
Nitry je už fyzicky cítiť útlm baníctva a jeho 
dôsledky. Pred nami je transformácia, ktorú 
zatiaľ zvládame ako mesto pomerne dobre. 
V priebehu tohto roka sme pripravili viace-
ré transformačné projektové zámery, ktoré 
majú v budúcnosti veľkú šancu uspieť. 

Ako si predstavujete Handlovú o päť rokov?
Prajem si, aby sa nám čo najdlhšie darilo 
pracovať spolu ako jednému tímu. Prajem si, 
aby sme priťahovali do svojich radov aj ďal-
ších mladších a šikovných ľudí, ktorí budú s 
nami zdieľať našu víziu moderného, zelené-
ho mesta, kde je dostatok priestoru pre šport 
a kultúru, mesta poskytujúceho dobré služby 
svojím obyvateľom, skrátka mesta, na ktoré 
budeme my, jeho občania, hrdí. 
Verím, že tranformačné projekty mesta, 
mestských organizácií aj miestnych podni-
kateľov a našich partnerov budú úspešné a 
o 5 rokov už bude väčšina z nich fungovať. 
Napríklad mňa osobne by veľmi potešilo, 
keby už o 5 rokov existovali cyklochodníky 
a cyklotrasy, ktoré spoja všetky časti Hand-
lovej navzájom a prepoja Handlovú aj s Prie-
vidzou a s obcami handlovskej doliny.

Rok 2021 bol určite veľmi náročný pre kaž-
dú samosprávu. COVID opatrenia nám 
neumožňovali fungovať v bežnom režime, 
čiže bolo to pre nás všetkých niečo nové a 
náročné. Mrzí ma, že množstvo procesov a 
projektov sa spomalilo, nakoľko musela sa-
mospráva riešiť COVID-testovania.

Ako si predstavujete Handlovú o päť rokov?
Dúfam, že sa našej samospráve podarí vyťa-
žiť maximum z transformácie HN a podporí 
sa tvorba nových pracovných miest, rozvoj 
infraštruktúry a cestovného ruchu a využije  
sa potenciál našej krásnej okolitej prírody. 
Priala by som si, aby sa podarilo z Handlovej 
vytvoriť mesto, kde by ľudia radi žili a mali 
kvalitnejší život.

Jozef Juríček, poslanec

Ako sa zmenil váš názor na samosprávu od-
kedy sa stali poslancom?
Dôveru občanov mesta som dostal už po tre-
tíkrát. V duchu porovnávam prácu štyroch 
primátorov, s ktorými som spolupracoval 
a spoluprácu s kolegyňami poslankyňami 
a kolegami poslancami. Na samosprávu 
sú kladené z pohľadu štátu čím ďalej, tým 
väčšie nároky, či už v oblasti štátnej správy, 
právnych ako aj sociálnych zákonov. Funk-
cia poslanca mi otvorila oči v tom, že vízia a 
realita pri splnení úloh v prospech obyvate-
ľov mesta má jeden cieľ – spokojnosť, a to sa 
nie vždy darilo. Tri volebné obdobia som sa 
venoval tomu, čomu rozumiem a čo ma na-
pĺňalo, a to oblasť školstva, mládeže a športu 
a cítiť so seniormi... Samospráva má v tomto 
ešte veľa rezerv a dlhu voči hore uvedeným 
oblastiam.

Aký bol podľa vás rok 2021 pre samosprávu?

Iveta Jurkovičová, poslankyňa

Ako sa zmenil váš názor na samosprávu od-
kedy sa stali poslankyňou? 
Základnou úlohou mesta pri výkone samo-
správy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej 
územia a starostlivosť o potreby jej obyva-
teľov. Tri roky pôsobenia v samospráve ma 
dostalo do tvrdej reality.“ Vysporiadanie sa 
s dedičstvom“ v podobe záväzkov a neukon-
čených zazmluvnených diel, s investičným 
dlhom na majetku mesta  a nekonečné zá-
pasenie s nedostatkom finančných zdrojov 
obmedzuje uspokojovanie potrieb obyvate-
ľov vo všetkých oblastiach. Veľa problémov 
sme vyriešili, veľa vecí stále riešime a veľa 
dobrých vecí stále čaká na svoju realizáciu.

Aký bol podľa vás rok 2021 pre samosprávu?
Rok 2021 a rok pred pre samosprávu boli 
ťažké a náročné. Koronavírus  preveril naše 
možnosti ako veci riešiť a hlavne zabezpečiť. 
Snažili sme sa osobným prístupom zmier-
ňovať dopady koronavírusu na medziľudské 
vzťahy a pomáhať v rôznych oblastiach.

Ako si predstavujete Handlovú o päť rokov?
Handlovskú samosprávu o 5 rokov vidím 
ako maximálne ústretovú samosprávu  pri 
riešení problémov občanov mesta, s kvalit-
nými službami, čo priamo vyplýva z dostat-
ku finančných zdrojov v mestskom rozpočte 
a s dostupnou zdravotnou starostlivosťou. Z 
dôvodu útlmu baníctva na hornej Nitre sa z 
mesta Handlová stane zelené mesto, s rozvi-
nutým cestovným ruchom.

Aký bol podľa vás rok 2021 pre samosprávu?
Pre rodiny, firmy, organizácie ťažké obdo-
bie ale paradoxne pre samosprávu?  Mesto 
určitým spôsobom ušetrilo.  Organizácie, 
prevádzky z dôvodu pandémie boli zavreté 
takmer 3 mesiace, zamestnanci išli často na 
znížený úväzok, neprebiehali žiadne akcie, 
to znamená  ušetrené určité financie, ktoré 
sa vrátili späť do rozpočtu a navyše odklad 
splátok úverov nám umožnili investovať  
tam, kde bolo potrebné. To znamená zriadiť 
odberné miesta, presunúť financie na vy-
sporiadanie dlhov z minulých období, či v 
konečnom dôsledku navýšenie rezervného 
fondu. Vďaka čomu môžeme dnes opraviť 
ihrisko na ZŠ Školská a pod projekty. Hovo-
rím to ale veľmi zjednodušene, a keďže každá 
minca má dve strany, deficit verejných finan-
cií sa prejaví skôr či neskôr, už dnes vieme 
povedať, že podielové dane budú nižšie ako 
sme očakávali, a tento scenár nás pravdepo-
dobne čaká aj budúci rok.

Ako si predstavujete Handlovú o päť rokov?
Chcela by som veriť, že tu bude turistický raj, 
lebo inú šancu nemáme. Ale to je len zbožné 
prianie. Investori sa sem nehrnú, to, že tu ne-
máme žiadne nákupné centrum je obrazom 
kúpyschopnosti obyvateľstva . Viem si pred-
staviť realizáciu pár pekných projektov, ktoré 
by zvýšili návštevnosť mesta. Vzhľadom ku 
klimatickým podmienkam sme prišli o ly-
žiarske stredisko, dúfajme, že kúpalisko bude 
v dohľadnej dobe. Musíme sa teda zamerať 
jedine na malé a stredné podniky, to chce ale 
ponúknuť im pozemky, a druhá oblasť je už 
spomínaný turizmus.
Mesto Handlová starne, mladí ľudia odídu 
na štúdiá a len málo sa ich vráti späť domov. 
Ceny nehnuteľností najmä vo väčších mes-
tách išli rapídne hore a tak mladých situácia 
na tomto trhu, prinúti  vrátiť sa späť. Ale čo 
tu budú robiť?

Ivana Hromádková, poslankyňa

Jozef Juríček, poslanec

Rok 2021 bol hektický, či už z dôvodu pan-
demickej situácie, hľadania východiska pre 
dokončenie a naplnenie sľubov občanom pri 
rozrobených projektoch, ako plaváreň, kúpa-
lisko, nákupné stredisko, chýbajúce gymná-
zium, vytváranie pracovných miest, a to je aj 
určitá vízia do budúcnosti. Plne chápem kri-
tiku občanov v tomto roku a to oprávnene. 
Niekedy však zlý názor je tiež názor a chcem, 
aby samosprávu posúval pri hľadaní riešení 
promptne a nie liknavo.

Ako si predstavujete Handlovú o päť rokov?
Ako moje rodné mesto, kde budem stretá-
vať množstvo mladých ľudí, ktorí budú mať 
kde športovať, využívať voľnočasové aktivity. 
Verím, že sa podarí udržať jestvujúce školy 
a posúvať výchovno-vzdelávací proces stále 
vpred a modernizovať ho. Vedenie mesta a 
samospráva musí aktivizovať občanov pre 
zveľaďovanie, ochranu toho, čo sa podarilo 
vytvoriť, ako aj dodržiavať termíny realizácií 
a predvolebné sľuby. Hlavne, aby nám mla-
dí ľudia neodchádzali a svojimi nápadmi sa 
realizovali ako poslanci či členovia komisií. 
Držím palce.

Iveta Jurkovičová, poslankyňa

Radoslav Iždinský, poslanec Lucia Jonásová, poslankyňa
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Jarmila Podobová, poslankyňa

Ako sa zmenil váš názor na samosprávu od-
kedy sa stali poslankyňou?
Som opakovane poslankyňou v samospráve 
mesta. Samospráva je živý organizmus, do-
pĺňajú  a menia sa jej kompetencie. Pre roz-
hodovanie je  potrebné mať nielen odborné 
vedomosti, ale na jej vedenie a riadenie aj 
manažérske schopnosti a zručnosti.

Aký bol podľa vás rok 2021 pre samosprávu?
Dynamický, pre zvolených predstaviteľov 
možno menej chaotický s priestorom na 
premýšľanie o možnostiach a plánovaní 
smerovania mesta, pre jeho všestranný roz-
voj. Napríklad ako mesto sme sa posunuli v 
odpadovom hospodárstve, vedenie mesta aj 
poslanci zistili, že riešenie bývania v lokalite 
Baníckej kolónie nie je možné vyriešiť jed-
ným rozhodnutím, že občania  nášho mes-
ta  chcú a chránia prírodu a stav životného 
prostredia pred ohrozovaním, poškodzova-

Blažej Litva, poslanec

Ako sa zmenil váš názor na samosprávu od-
kedy sa stali poslankyňou? 
Pohľad na  samosprávu odkedy som poslan-
com a už nie pracovníkom mestskej orga-
nizácie sa čiastočne zmenil. Dostal som sa 
do polohy kedy sa môžem  hlavne pýtať, ini-
ciovať a už nenesiem zodpovednosť za úsek 
jednej oblasti obyvateľov  mesta. Mám viac 
času hodnotiť samosprávu z pohľadu jednej z 
časti mesta a pohľadu riešenia bežným prob-
lémom obyvateľov volebného obvodu.

Aký bol podľa vás rok 2021 pre samosprávu?
Rok 2021, hlavne jeho prvá polovica, tak ako 
aj rok 2020, boli pre samosprávu náročné a 
iné, z dôvodu pandemických opatrení. A 
však v tom to čase mala samospráva jedineč-
nú možnosť pracovať pre jej všetkých obča-
nov a to doslova, teda pre starších, stredného 
veku ale aj pre tých najmladších. V tom je 
tiež jedinečnosť tohto obdobia.

Ako si predstavujete Handlovú o päť rokov? 
Myslím, že Handlovu čaká prelomové obdo-
bie. Fakty ako koniec ťažby uhlia, demogra-
fická krivka, poloha to sú dôležité faktory. 
Najbližších 5 rokov ukáže, kam sa zaradíme, 
či medzi menšie mesta alebo väčšie obce. 
Veľa nám o tom povie ako budeme v na-
sledujúcich rokoch úspešní pri získavaní 
finančných prostriedkov na transformáciu 
hornej Nitry. Verím, že sme kvalitne pripra-
vení.

Dušan Klas, poslanec

Arpád Koszta, poslanec

Blažej Litva, poslanecNorbert Koncz, poslanec

Jarmila Podobová, poslankyňa

Marcela Šimonová, poslankyňa

Alžbeta Orthová, poslankyňa

Alžbeta Orthová, poslankyňa 

Ako sa zmenil váš názor na samosprávu od-
kedy sa stali poslankyňou?
Lepšie vidím do problematiky mesta, fun-
govania samosprávy a prebiehajúcich pro-
cesov. Nie je ľahké presadiť financie do prí-

mestských častí Handlovej, ktoré sú rokmi 
zanedbané a upadajú do zabudnutia. 

Aký bol podľa vás rok 2021 pre samosprávu? 
Rezonovali najmä opatrenia v dôsledku Co-
vid-19 a má to ťažké dopady.  

Ako si predstavujete Handlovú o päť rokov? 
Verím, že sa podarí naštartovať transformá-
ciu hornej Nitry. Prajem si, aby sa Handlová 
vrátila do čias bez veľkých dlžôb. Dôležité sú: 
udržanie zamestnanosti, kvalitnej zdravotnej 
starostlivosti, viac dobrých ciest a komuni-
kácií, fungujúca plaváreň, podchytená soci-
álna oblasť, kultúrne mesto, zelené mesto s 
oddychovými zónami a ako dôležitý vnímam 
aj spoločenský život v prímestských častiach 
Handlovej.

Marcela Šimonová, poslankyňa

Ako sa zmenil váš názor na samosprávu odke-
dy sa stali poslankyňou, poslancom?
Vďaka poslaneckému mandátu vnímam sa-
mosprávu komplexnejšie. Z môjho pohľadu 
je to veľmi zložitý, žijúci a vplyvom všetkého, 
čo do neho vstupuje aj neustále sa meniaci  
mechanizmus. Avšak, keď sú správni ľudia 
na správnych miestach, veci sa vedia hýbať 
tým správnym smerom. 

Aký bol podľa vás rok 2021 pre samosprávu?
 Nepredvídateľný. Náročný. 

Ako si predstavujete Handlovú o päť rokov?
Mesto, v ktorom sa postupnými, premyslený-
mi krokmi podarilo úspešné zvládnuť všet-
ky problémy. Tie minulé, aj budúce. Mesto, 
v ktorom budeme chcieť žiť a nebude žiadny 
dôvod na to, aby sme chceli odísť. 

Arpád Koszta, poslanec

Ako sa zmenil váš názor na samosprávu od-
kedy ste sa stal poslancom?
V samospráve pracujem od  1994 a od tohto 
roku som aj poslancom mestského zastu-
piteľstva. Mojou snahou bolo za uvedené 
obdobie využiť moje skúsenosti v oblasti 
životného prostredia a všetko spraviť pre jej 
zlepšenie v meste Handlová.  Do riešenia 
uvedenej problematiky som využil aj názory 
ochranárov, odborníkov a verejnosti. Komu-
nikácia s občanmi je veľmi dôležitá, aby sa 
mohli riešiť nedostatky a prenášať  požiadav-
ky pre skvalitnenie žitia občanov vo všetkých 
oblastiach.

Aký bol podľa vás rok 2021 pre samosprávu?
Veľmi ťažký  a negatívny je rok 2021. Hod-
notím ho po stránke  proti pandemických 
opatrení čo sťažilo celkovú prácu.  Riešenie 

problémov  a  rozvoja mesta stálo veľa ener-
gie a času. Verím, že situácia sa zlepší a poda-
rí sa nám doriešiť navrhované a pripravované 
projekty 
                                                                                                                                                      
Ako si predstavujete Handlovú o päť rokov?
Handlová , ako mesto uložené v lone prírody, 
je predurčené na kvalitné bývanie a rozvoj 
cestovného ruchu. Pred vedením mesta  a 
poslaneckého zboru sú nemalé úlohy na do-
riešenie plavárne a letného kúpaliska.  Veľký 
dôraz musíme venovať parkovacej politike, 
údržbe a rekonštrukcii ciest a chodníkov  v 
rámci celej Handlovej.  Nemalú pozornosť 
musíme venovať životnému prostrediu. Po-
trebné je skvalitniť triedenie domového od-
padu .  Vhodnou propagáciou a výchovnými  
metódami riešiť  čierne skládky a nevhodné 
zásahy do prírody.  Veľmi dôležitá je občian-
ska vybavenosť pre obyvateľov.

ním, ničením a podobne.  Chýbala mi viac 
komunikácia mesta s občanmi prostredníc-
tvom osobných verejných stretnutí, ktoré 
boli spôsobené protipandemickými opatre-
niami. Keď sa situácia ukľudní, dúfam v ich 
organizáciu, pretože názor ľudí považujem 
pre rozhodovanie samosprávy za dôležitý a 
verím, že Handlovčanky a Handlovčania sa 
do osobných diskusií zapoja.

Ako si predstavujete Handlovú o päť rokov?
Handlová bude mestečko, ktoré bude posky-
tovať pre svojich obyvateľov nielen všetky 
základné potreby pre dobré bývanie, ale aj 
priestor na trávenie voľného času a oddy-
chu pre všetky vekové kategórie. Tento citát 
je z roku 2008 zo schváleného PHSR mesta 
Handlová. Ako sa podarilo za 13 rokov po-
sunúť túto myšlienku, nechám na občanoch: 
„Okolie Handlovej má potenciál na celoroč-
né využitie pre cestovný ruch, avšak kľúčo-
vou podmienkou pre ďalší rozvoj cestovného 
ruchu sa javí zvýšenie kvality poskytovaných 
služieb v oblasti ubytovania a stravovania, ale 
i zlepšenie infraštruktúry (cesty, cyklotrasy, 
vleky) a informovania o regióne.“
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Jozef Stopka, poslanec

Ako sa zmenil váš názor na samosprávu od-
kedy ste sa stali poslancom? 
Ako mestský poslanec 3. volebné obdobie 
som si už zvykol na všeličo. Každý primátor 
má svoj štýl riadenia mesta. Ako poslanco-
vi sa veľmi ťažko presadzujú niektoré myš-
lienky, zvlášť, keď nemá podporu zo strany 
mesta. V tomto volebnom období mi chýba 
Realizačný program, t. j. plán priorít na vo-
lebné obdobie, čo v minulosti na začiatku 
volebného obdobia poslanci schvaľovali. V 
tomto volebnom období to tak nebolo. Žiaľ. 

Aký bol podľa vás rok 2021 pre samosprávu?
Pre samosprávu ale aj občanov nášho mesta 
bol rok 2021 aj z dôvodu COVID-19 menej 
priaznivý, lebo množstvo kultúrno spoločen-
ských akcií sa nekonalo. Čo sa týka rozvojo-
vých aktivít, hlavne investičných, to hodno-
tím negatívne. 

Ako si predstavujete Handlovú o päť rokov?
Ako bude vyzerať naše mesto o 5 rokov je 
ťažké predvídať. Žiaľ, ale ja to vidím pesimis-
ticky. Pokiaľ sa niečo veľmi rýchlo nezmení 
a to mám na mysli, že nepríde nejaký stra-
tegický zamestnávateľ, tak z nášho mestečka 
sa stane len nocľaháreň. Už dnes tisícky ľudí 
mladších, alebo starších musíme dochádzať 
do zamestnania desiatky kilometrov, chodiť 
na týždňovky, mladí ľudia sa po ukončení 
vzdelania nevracaju domov, nie preto, že by 
nechceli, ale preto, že nemajú tu v regióne 
prácu. O transformácii regiónu sa len roz-
práva, ale zatiaľ výsledky žiadne. A to ako 
nás o chvíľu nebude mať v Handlovej kto lie-
čiť a za zdravotnou starostlivosťou budeme 
musieť dochádzať, čo je hlavne pre starších 
občanov problém, ani nehovorím. Rád by 
som videl naše mesto ako dynamicky sa roz-
víjajúce, kde občania nájdu všetko, čo potre-

Ján Spevár, poslanec

Jozef Stopka, poslanec

Martin Uríček, poslanec Andrea Bacúšan, školský úrad

Čo všetko sa zmenilo a kam sa organizácia za 
ostatných päť rokov vyvinula?
Obec ako školský úrad vykonáva štátnu sprá-
vu v druhom stupni vo veciach, v ktorých 
v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej 
školy, ktorej je príslušná obec zriaďovateľom. 
Školský úrad je preneseným výkonom štát-
nej správy. Finančné prostriedky na nákla-
dy spojené s preneseným výkonom štátnej 
správy prideľuje jednotlivým obciam minis-
terstvo. Finančné prostriedky pre mesto na 
kalendárny rok sa určia ako súčin počtu žia-
kov v základných školách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce, prípadne obcí začlenených 
do spoločného školského úradu. Mesto Han-
dlová poskytovala ako Spoločný školský úrad 
poradenstvo jedenástim obciam a od roku 
2022 pribudne obec Nitrianske Pravno. Po-
čas uplynulého roka sa nám podarilo zapojiť 
sa takmer do všetkých projektov, ktoré ponú-
kalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 
športu. Podarilo sa nám otvoriť novú triedu 
v ZŠ Morovnianska cesta pre predškolákov. 
Pripravili sme nové VZN o zápise žiakov do 
základných škôl, čaká nás VZN o spádových 
oblastiach materských škôl. Samozrejme pri 
našej práci reflektujeme stále sa meniaci 
školský zákon a aplikujeme ho v praxi. Vy-
dávame organizačné pokyny pre riaditeľov, 
najmä organizačné pokyny na príslušný škol-
ský rok, poskytujeme odbornú a poradenskú 
činnosť školám a školským zariadeniam,
poskytuje právne poradenstvo riaditeľom, 
vedieme personálnu agendu riaditeľov,
spolupracujeme s inými obcami, orgánmi 
školskej samosprávy, príslušným okresným 
úradom v sídle kraja a inými štátnymi or-
gánmi, s fyzickými osobami a inými právnic-
kými osobami, s riaditeľmi pri zabezpečení 
personálneho obsadenia škôl a školských 
zariadení a inými osobami zaoberajúcimi sa 
záujmovou činnosťou detí a mládeže. 

Aký bol pre vás rok 2021 z profesného hľa-
diska?
Rok 2021 bol v podstate mojím prvým pra-
covným rokom v meste Handlová. Tento 
rok bol veľmi náročný, pretože nás zasiah-
la pandémia a nejednoznačné usmernenia 
nám mnohokrát komplikovali prácu. Musím 
však podotknúť, že v spolupráci s riaditeľ-
kami základných aj materskej školy sa nám 
podarilo situáciu v našom meste stabilizovať. 
Vyzdvihnúť by som však chcela, že školy a 
škôlka v meste Handlová sa úspešne zapo-
jili do mnohých projektov, podarilo sa nám 

zrekonštruovať sanitu na Základnej škole 
Morovnianska cesta, ktorá bola podmien-
kou k uvedeniu do prevádzky novej triedy. 
Rovnako sa nám podarilo rozšíriť Spoločný 
školský úrad, ktorý musel byť dofinancovaný 
z rozpočtu mesta, ale na základe zvýšeného 
počtu žiakov bude Spoločný školský úrad fi-
nancovaný z rozpočtu štátu. Počas tohto roka 
som sa snažila pracovať ako pre riaditeľov, 
tak aj pre rodičov, podarilo sa mi rozvinúť 
myšlienku letného ŠKD kde sa nám podarilo 
umiestniť 30 detí zamestnaných rodičov, kto-
rí počas prázdnin nemali možnosť zabezpe-
čiť si starostlivosť o deti. Práca pre školy ma 
zatiaľ napĺňa, snažím sa rozvíjať aj profesijne, 
absolvujem rôzne školenia v oblasti školstva 
a snažím sa v tejto oblasti stále zlepšovať. 
Ako si predstavujete svoju organizáciu o päť 
rokov?
Predstavujem si, že Spoločný školský úrad 
bude partnerom riaditeliek a riaditeľov škôl 
začlenených do Spoločného školského úra-
du. Predstavujem si, že zlepšíme fungovanie 
školstva v našom meste. Zmodernizujeme 
priestory, inšpirujeme sa školami, ktoré sú 
inovatívne ako vo vzdelávaní žiakov, tak aj 
pedagógov. Mojou víziou je aj aktivizácia 
detí a mládeže z pohľadu mesta. Zároveň 
by som rada pokračovala v trende využíva-
nia projektov, ktoré ponúka ministerstvom 
školstva. Rada by som pokračovala v aktivite 
zastrešenia starostlivosti detí prvého stupňa 
počas prázdnin. Dúfam, že sa nám rovnako 
podarí zrekonštruovať  elokované pracovis-
ko materskej školy na Morovnianskej ceste.  
A najdôležitejšou víziou je, aby naše školy a 
škôlky fungovali tak, že vychovajú vzdelané 
generácie mladých ľudí, ktorí budú pre spo-
ločnosť prínosom.

Dana Bedušová, 
hlavná kontrolórka mesta

Čo všetko sa zmenilo a kam sa organizácia za 
ostatných päť rokov vyvinula?
Právne postavenie hlavného kontrolóra je 
upravené zákonom č. 369/1990 Zb. o obec-
nom zriadení. Uvedený zákon počas tridsia-
tich rokov prešiel početnými novelami.

Aký bol pre vás rok 2021 z profesného hľa-
diska?
Rok 2021 bol z profesného hľadiska nároč-
ný, nakoľko samospráva  určitý čas, najmä 
v prvej polovici roka fungovala v obmedze-
nom režime. Na jednej strane tu bola potre-
ba a povinnosť vykonávať kontroly v súlade 
so schváleným plánom kontrolnej činnosti 
a na druhej strane sťažené pracovné mož-
nosti spôsobené pandémiou, ako bol zákaz 
stretávania sa, zákaz vychádzania. V rámci 
možností sa niektoré činnosti kontrolóra v 
tomto období dali presunúť a vykonávať  vo 
virtuálnom online režime a niektoré museli 

Andrea Bacúčan, školský úrad

Dana Bedušová, hlavná kontrolórka

Martin Uríček, poslanec

Ako sa zmenil váš názor na samosprávu odke-
dy sa stali poslankyňou, poslancom?
V poslaneckom zbore pracujem siedmy rok. 
Predtým ako som sa stal poslancom mesta 
som do vnútorných štruktúr samosprávy 
moc nevidel. Dnes samosprávu vnímam ako 
dôležitú súčasť obyvateľov v každom meste. 
Je nevyhnuté aby samospráva načúvala kaž-
dého jedného občana a vnímala jeho pripo-
mienky, požiadavky, návrhy a podobne. Sa-
mospráva a ľudia v nej musia slúžiť občanom 
v meste. Mrzí ma malý záujem obyvateľov 
v meste o mestské zastupiteľstvo a jednot-
livé problémy, ktoré sa na zastupiteľstvách 
riešiť. Ľudia dnes volia jednoduchšiu cestu 
formou sociálnych sietí, kde sa chcú vyroz-
právať a posťažovať. No, nie vždy je táto cesta 
správna. Mám pocit ako keby sa ľudia báli 
riešiť veci verejne. Je nevyhnutné o veciach 
rozprávať, hľadať kompromisy a riešenia 
pre ich realizáciu. V samospráve je mnoho 
práce, ktorá vyžaduje šikovných ľudí a nie 
len na úrade ale aj v poslaneckom zbore, v 
mestských organizáciach, príspevkových or-
ganizáciach atď. 

Aký bol podľa vás rok 2021 pre samosprávu? 
Tento rok bol výnimočný pre všetky samo-
správy. Okrem pandémie, ktorá nás všetkých 
zasiahla sa samospráva musí vyrovnať aj s 
mnohými novými výstrahami, ktoré na ňu 
presunul štát. Tieto veci sa nedejú len v tom-
to roku. Je pekné, že v parlamente niečo po-
zitívne/negatívne na samosprávu a občanov 
v SR schvália. Mal by však samosprávam na 
nové zmeny vyčleniť aj dostatok finančných 
prostriedkov. Je viac projektov, ktoré by som 
mohol spomenúť ale to je na dlhšie písanie. 
Ak to zhrniem tak podľa môjho názoru je 
nezodpovedné prenášať finančné zaťaženie 
nových projektov len na samotné samosprá-
vy.

Ako si predstavujete Handlovú o päť rokov? 
Tak ako vždy budem optimista. Prial by som 
si: • Aby sme tu mali strednú / vysokú školu, 
ktorá by nám dokázala pritiahnuť mladých 
ľudí do mesta.  Prostredníctvom týchto ľudí 
môže naše mesto ožiť. • Aby sme tu mali 
zrekonštruované materské a základné školy 
• Aby sme mali plne zrekonštruované kino 
(nové sedačky) • Aby sme dokázali podpo-
rovať športové kluby dvojnásobnom sumou 
ako dnes • Aby sme tu mali zrekonštruované 
chodníky a cesty • Aby sme tu mali dokon-

čenú plaváreň a kúpalisko • Aby sme tu mali 
firmu podobnú GEWISU, ktorá by ľuďom 
zabezpečila prácu v meste • A hlavne aby 
ľudia v meste boli k sebe ľudskí, empatickí 
a tolerantní.

bujú pre svoj život a svoju rodinu, ale zatiaľ 
jeho smerovanie tomu nenasvedčuje. Preto 
sa musíme všetci regionálni politici spojiť, 
prestať politikarčiť, hľadať nepriateľov a ťahať 
za jeden povraz bez rozdielu tričiek, lebo čas 
beží a budúce generácie by nám mohli vyčí-
tať, že sme prespali dobu.
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ná, že žiaci získajú vzdelanie v hudobnom 
odbore, výtvarnom odbore, literárno-dra-
matickom odbore a tanečnom odbore. V hu-
dobnom odbore získavajú žiaci hudobné ve-
domosti a rozvíjajú svoje zručnosti v hre na 
jednotlivé hudobné nástroje. Literárno-dra-
matický odbor je syntetizujúcim odborom, 

ktorý obsahuje dramatické, pohybové, re-
čové, prednesové, slovesné a improvizačné 
tvorivé činnosti, hru s bábkou a písané slovo, 
prostredníctvom ktorých pôsobí na celkový 
rozvoj myslenia a cítenia žiakov. V tanečnom 
odbore sa môžu žiaci oboznámiť s rôznymi 
tanečnými technikami a štýlmi.
Žiaci vo výtvarnom odbore získavajú základ-
né vedomosti v oblasti výtvarného umenia, 
rozvíjajú svoje schopnosti v predmetoch 
kresba, grafika, modelovanie, dekoratívne 
činnosti a v ďalších nepovinných predme-
toch. V škole sa využívajú aj práce na hrn-
čiarskom kruhu, k dispozícii je vypaľovacia 
pec.
ZUŠ Handlová má v systéme umeleckého 
vzdelávania v meste a v regióne svoje opod-
statnené miesto, ktoré si buduje na pozíciách 
kvalitnej výchovno-vzdelávacej práce peda-
gogických zamestnancov, kvalitnej prezen-
tácie aktivít a výborných výsledkov na sú-
ťažiach, prehliadkach. Vytvára optimálne 
podmienky pre vzdelávanie nadaných a ta-
lentovaných detí, je garantom kvality , prog-
resu, humánnych demokratických vzťahov, 
prístupu detí v záujme ich zdravého citové-
ho, estetického a umeleckého vývoja.
O kvalite prípravy a vzdelávania za posledné 
roky svedčia kvantá diplomov, umiestnení na 
popredných miestach na súťažiach, nielen v 
rámci Slovenska, ale i v  medzinárodom me-
radle. Každoročne sú prijímaní žiaci z našej 
školy na stredné odborné školy umeleckého 
zamerania, na ktorých majú možnosť ďalej 
rozvíjať a pracovať na zručnostiach, ktoré 
získali práve u našich pedagógov, na našej 
škole. Takto sa o  šikovných a nadaných de-
ťoch z Handlovej a blízkeho okolia dozvedá 
nielen celé Slovensko, ale i blízke zahraničie.
Z projektov treba spomenúť celoslovenskú 
súťaž v komorej hre na gitaru Handlovské 
gitary, ktorá má za sebou niekoľko úspešných 
ročníkov a spevácku súťaž Handlovský zlatý 
mikrofón -  1. ročník. Realizácia bola poza-
stavená z dôvodu pandémioe COVID 19.

Aký bol pre vás rok 2021 z profesného hľa-
diska?
Aj v tomto školskom roku 2020/2021 sa 
opakovala situácia z minulého školského 
roka.  V mesiaci október došlo k prerušeniu 
vyučovania z dôvodu vyhlásenia pandémie 
COVID 19. Po vlaňajších skúsenostiach všet-
ci pedagógovia školy automaticky a plynulo 
prešli na online vyučovanie. Učilo sa pro-

TVÁRE MESTA HANDLOVÁ - SAMOSPRÁVA V ROKU 2021

Katarína Bundová, 
riaditeľka ZUŠ

Čo všetko sa zmenilo a kam sa organizácia za 
ostatných päť rokov vyvinula?
Cieľom Základnej umeleckej školy je zabez-
pečiť kvalitné základné umelecké vzdelanie, 
ktoré je pevným základom pre kultúrny a 
harmonický rast mladej generácie. 
Naša škola je plneorganizovaná, to zname-

Peter Cagáň, 
oddelenie mestských projektov

Čo všetko sa zmenilo a kam sa organizácia za 
ostatných päť rokov vyvinula?
Všeobecne sa organizácia posunula perso-
nálne dopredu. Za posledné obdobie bolo 
prijatých viacero odborných zamestnancov, 
ktorí si svoju agendu vedia zastrešiť. Taktiež 
prebehlo a prebieha skrášlenie prostredia pre 
stránky aj zamestnancov samotných – bola 
zrekonštruovaná väčšina kancelárskych 
priestorov v budove úradu.
Z pohľadu nášho oddelenia, resp. z pohľadu 
využitia možnosti získania externých zdro-
jov na rozvojové projekty vnímam však vý-
voj organizácie za posledných 5 rokov ako 
nedostatočný. Pri súčasných možnostiach 
získania investícií do mesta by bolo vhodné 
posilniť kapacity Oddelenia mestských pro-
jektov, či už internými, prípadne externými 
kapacitami. Naše oddelenie samo o sebe má 
netradičnú náplň – čerpanie eurofondov. 
Odhliadnuc od faktu, že žiadame, čerpáme 
a monitorujeme projekty vo viacerých a veľ-
mi rôznorodých oblastiach, ako sú vzdeláva-
nie, zamestnanosť, stavebná činnosť, životné 
prostredie, odpadové hospodárstvo, elek-
tromobilita atď, pracujeme s podmienkami, 
ktoré presahujú podmienky vnútroštátnych 
zákonov. Veľmi nešťastne sú mnohokrát na-
stavené aj podmienky samotných výziev, kde 
o.i. platí aj skutočnosť, čo výzva, to iné pod-
mienky. Inými slovami, každý jeden projekt 
má svoje pravidlá, riadi sa svojou príručkou 
a to dokonca aj pri rovnakom Operačnom 
programe.
Tiež ako zamestnanci oddelenia musíme byť 
v každom projektovom štádiu „v obraze“ – 
participácia pri spracovaní projektových 
dokumentácií, vybavovanie stavebných po-
volení, súčinnosť pri verejnom obstarávaní, 
žiadostiach o platbu, spracovanie monito-
rovacích správ s udržaním ukazovateľov po 
dobu min. 5 rokov, atď. Nevraviac o neko-
nečnej operatíve zo strany ministerstiev ako 
Riadiacich orgánov. Získať financie z Európ-
skej únie nie je o napísaní pár riadkov, je to 
o precíznej príprave, koncepčného návrhu, 
predvídania možných problémov a bezchyb-
ného prevedenia od začiatku do konca. 

Aký bol pre vás rok 2021 z profesného hľa-
diska?
Jeden z najhektickejších rokov vôbec. Rok 
2021 je prelom starého eurofondového 
programového obdobia, kde sa k jeho kon-
cu snaží vláda dočerpať zostávajúce nemalé 
finančné prostriedky a nového Programové-

ho obdobia, kde sa podmienky nastavujú k 
efektívnejšiemu čerpaniu. Vstupuje do toho 
aj veľmi podstatná transformácia uhoľných 
regiónov (tzv Plán pre spravodlivú transfor-
máciu), zdroje z Plánu obnovy, tiež kreova-
nie Strategicko-plánovacích regiónov atď.
Ako si predstavujete svoju organizáciu o päť 
rokov?
Ako jednu veľkú rodinu, ktorá ide za spoloč-
ným cieľom. Kde sa všetci podieľajú v danom 
procese svojim odborným vstupom. Kde jed-
notlivec tvorí súčasť celku, je ochotný, milý 
a motivovaný.

Veronika Cagáňová, 
oddelenie sociálne

Čo všetko sa zmenilo a kam sa organizácia za 
ostatných päť rokov vyvinula?
Od roku 2018 prichádzalo postupne k zme-
ne a stabilizácii organizačnej štruktúry So-
ciálneho oddelenia MsÚ, vytvorili sa pozície 
sociálneho pracovníka mesta, terénneho so-
ciálneho pracovníka, posudkového sociálne-
ho pracovníka mesta a referenta sociálnych 
služieb mesta. Od 1. 3. 2020  sme opätovne 
vstúpili do národného projektu terénnej so-
ciálnej práce, takže ju kontinuálne v rámci 
projektov poskytujeme od roku 2004. V roku 
2019 odišla do dôchodku naša kolegyňa 
Janka Holčeková, ktorá 31 rokov pôsobila v 
sociálnej oblasti a jej rady sú pre nás cenné 
ešte i dnes.
V súčasnosti na sociálnom oddelení pracuje 
5 odborných zamestnancov a traja zamest-
nanci v rámci NP TPS v obciach II.. Teší 
nás najmä splnenie kvalifikačných predpo-
kladov v súlade s legislatívou, čím plníme 
jeden zo štandardov kvality podľa zákona o 
sociálnych službách. Dôležitá je i fungujúca 
vzájomná zastupiteľnosť jednotlivých pozícií. 
Veľkými zmenami prešlo sídlo sociálneho 
oddelenia, za posledných 5 rokov sme sa 
sťahovali niekoľkokrát, v  roku 2020 prišlo k 
poslednej zásadnej zmene – časť sociálneho 
oddelenia (vedúca, opatrovateľská služba, 
posudková činnosť) sídli na mestskom úra-
de a časť oddelenia (terénna sociálna služba 
krízovej intervencie a NP TSP) poskytujú 
poradenské služby v priestoroch bývalého 
komunitného centra v ZŠ MC.

Aký bol pre vás rok 2021 z profesného hľa-
diska? 
Pandémia COVID 19 priniesla aj do sociál-
nej oblasti veľké výzvy a zmeny. Ukázala sa 
potrebnosť sociálnej práce a význam pôsobe-
nia pracovníkov v sociálnych službách, ktorí 
sa stali súčasťou pojmu kritická infraštruktú-
ra a ich práca začala byť aj verejnosťou vní-
maná ako dôležitá, potrebná a napr. náročná 
a dovtedy nedocenená  práca opatrovateliek 
bola ohodnotená finančne i morálne. 
Posledné dva roky a najbližšia budúcnosť 

Vladimír Borák, Hater - Handlová
Katarína Bundová, riaditeľka ZUŠ

Peter Cagáň, oddelenie mestských projektov

Veronika Cagáňová, oddelenie sociálne

Vladimír Borák, Hater - Handlová

Čo všetko sa zmenilo a kam sa organizácia za 
ostatných päť rokov vyvinula?
Zvyčajne som trochu obšírnejší vo svojich 
odpovediach, ale teraz by som len povedal, 
prosím, pozrite sa po našom meste. Máme 
krajšiu zeleň, lepšie nastavujeme odpadové 
hospodárstvo, mestská kompostáreň je za-
behnutá, máme nový vozový park pre letnú 
a zimnú údržbu mestských komunikácií, 
zamestnanci našej eseročky robia vo veľkej 
väčšine prácu so srdcom.  A to je vidieť.

Aký bol pre vás rok 2021 z profesného hľa-
diska?
Turbulentný, pre mňa obzvlášť. Naša spo-
ločnosť bola neustále v akcii nielen kvôli ko-
rone. Štyri ročné obdobia sú pre nás stálou  
zmenou v našich činnostiach. Nastavovali 
sme vnútorný systém činností firmy, mno-
hé procesy sme museli budovať nanovo, s 
mnohými zamestnancami som bol nútený 
rozviazať pracovný pomer, hľadať nových 
ľudí a stanovil som si cieľ, ktorý sa podarilo 
naplniť. Sme jedným z najväčších sociálnych 
podnikov na Slovensku, za rok 2021 má naša 
spoločnosť zrejme historicky najväčší počet 
zamestnancov s najväčším počtom ľudí, kto-
rí majú zdravotný problém. Aktuálne máme 
76 zamestnancov a čo som nesmierne rád, 
darí sa nám vychádzať v pracovnom procese 
v ústrety všetkým, ktorí pracovať chcú, i keď 
potrebujú špeciálne pracovné náradie alebo 
pomôcky. Zároveň obhospodarujeme, nie-
len v rámci odpadového hospodárstva, viac 
obyvateľov, pribudli nám do portfólia nové 
obce, firma rástla. 

Ako si predstavujete svoju organizáciu o päť 
rokov?
Máme ambíciu vybudovať spoločnosť nadre-
gionálneho významu s víziou trvalo udrža-
teľných miest v rôznych oblastiach starostli-
vosti o životné prostredie.

počkať do uvolnenia opatrení zo strany štátu.
Ako si predstavujete svoju organizáciu o päť 
rokov?
Je dôležité zo strany štátu prijať zákon o kon-
trole v samospráve, ktorý by posilnil pôsob-
nosť kontroly a  reálne vymedzil nezávislosť 
kontroly v samospráve.

stredníctvom rôznych komunikačných sietí, 
učitelia sa tejto úlohy zhostili veľmi dobre, 
vypracovali si vlastný plán práce a vyučo-
vania, ktorý vyhovoval najmä žiakom a ich 
rodičom.



11TVÁRE MESTA HANDLOVÁ - SAMOSPRÁVA V ROKU 2021

prináša do sociálnej oblasti zásadné a veľ-
ké legislatívne úpravy, štandardy kvality a v 
príprave sú rozsiahle koncepčné materiály, 
ktoré prinesú systémové zmeny.
Nielen rok 2021, ale isto i nasledujúce možno 
nazvať rokmi výziev. 
Ako si predstavujete svoju organizáciu o päť 
rokov?
Verím , že Sociálne oddelenie MsÚ bude mať 
stabilnú štruktúru zamestnancov (už bez zá-
vislosti na realizácii národných a iných pro-
jektov) . Budeme úspešne napĺňať štandardy 
kvality v sociálnej práci. A už nebudeme 
meniť svoje sídlo. Občanom Handlovej pra-
jem viac stability, životných istôt, harmónie  
a pokoja.

Jozef Čaplár, oddelenie výstavby

Čo všetko sa zmenilo a kam sa organizácia za 
ostatných päť rokov vyvinula? 
Agenda oddelenia výstavby sa navonok javí 
ako nemenná. Z vnúteného pohľadu sa však 
zásadne zmenila. Pribudlo množstvo po-
vinností, ktoré sa týkajú neustálych legisla-
tívnych zmien a tým aj nárastu povinností 
jednotlivých odborných zamestnancov. Tlak 
na našu prácu stúpol enormne, preto som 
rád, že na oddelení sú odborníci z oblasti 
výstavby, dopravy a životného prostredia. 
Rozhodnutia, povolenia, projekty a obhliad-
ky v teréne sú našou každodennou prácou. 
Čo ma mrzí je netrpezlivosť a nástojčivosť 
niektorých obyvateľov, ktorým je len ťažko 
možné vysvetliť, že naše konanie sa opiera 
o legislatívu, možnosti rozpočtu, objektívne 
argumenty a nie o naše svojvoľné rozhod-
nutia.

Aký bol pre vás rok 2021 z profesného hľa-
diska?
Bol hektický, a pre mňa osobne zarážajúci v 
rýchlosti nárastu neprofesionálnych firiem 
v stavebnej výrobe. Na tom môže padnúť 
každý dobrý nápad a myšlienka, nad ktorou 
sme strávili čas. Koronové obdobie z pohľa-
du výstavby a plánovania posunulo niektoré 
zámery niekoľko krokov späť. Takúto krízu 
budeme riešiť dlhodobo. Minimálne v tom, 
že nárast cien za stavebné materiály nám 
rastie rýchlo.

Ako si predstavujete svoju organizáciu o päť 
rokov?
Predstavujem si, že sa navzájom budeme 
akceptovať, zamestnanci oddelenia výstavby, 
územného plánovania, dopravy a životného 
prostredia budú mať čas na riešenie svojej 
pracovnej agendy, a zákony sa nebudú me-
niť každý rok. To je všetko na to, aby sme sa 
mohli venovať svojej práci.

Mária Dányiová, 
spoločný obecný úrad

Čo všetko sa zmenilo a kam sa organizácia za 
ostatných päť rokov vyvinula?
Oddelenie Spoločného obecného úradu v 
Handlovej, zabezpečuje agendu na úseku 
stavebného poriadku, školského úradu a 
čiastočne opatrovateľskej služby  od roku 
2002, kedy bola uzatvorená Zmluva o zria-
dení SOcU medzi mestom Handlová a ob-
cami handlovskej doliny Ráztočno, Jalovec, 
Chrenovec-Brusno, Lipník, Malá Čausa, 
Veľká Čausa. Mnoho občanov nášho mesta 
nevie, že stavebný úrad rieši všetky podania 
nielen pre Handlovú, Novú Lehotu, Morov-
no ale aj pre 6 ďaľších obcí. Tým je práca v 
teréne náročnejšia nakoľko  siaha  od „kopca 
na Banskej“ po hranicu okresu.

Aký bol pre vás rok 2021 z profesného hľa-
diska?

Rok 2021 bol veľmi náročný predovšetkým 
z hľadiska pretrvávajúcej situácie pandemic-
kých opatrení ochorenia COVID-19. Prak-
ticky to znamená, že v predchádzajúcom 
období,  kedy pretrvávali opatrenia na za-
medzenie šírenia ochorenia, resp. výnimoč-
ného stavu,  boli miestne šetrenia obmedze-
né, niekedy nemožné ich vykonať z dôvodu 
veľkého počtu účastníkov konania.  Zamera-
nie činnosti stavebného úradu pri vydávaní 
územných rozhodnutí, povoľovaní stavieb, 
kolaudácii stavieb, povolenia reklamných 
stavieb,.... je nielen preskúmať žiadosti a 
ich prílohy, vykonať ústne pojednávanie, 
ale musí riešiť umiestnenie  predmetných 
stavieb v teréne, prakticky vždy s veľkým 
počtom účastníkov konania a dotknutých 
orgánov. Takže podania z predchádzajúceho 
obdobia roku 2020 boli vybavované aj v roku 
2021 popri aktuálnej agende. Z uvedenej si-
tuácie - obmedzenia pohybu obyvateľstva,  
odvodzujeme aj množstvo podaní, ktoré sa 
týkajú vzájomných  medziľudských vzťahov 
v rámci našich  konaní, ktoré  nie vždy je v 
právomoci stavebného úradu  vyriešiť.

Ako si predstavujete svoju organizáciu o päť 
rokov?
Vládou SR  oznamovaná  zmena legislatívy 
v oblasti stavebného zákona, pravdepodobne 
zmení  nielen  stavebný zákon, ale aj štruktú-
ru  stavebných úradov, takže nie je možné v 
súčasnosti povedať ako sa bude činnosť sta-
vebného úradu  vyvíjať v budúcom období.

Gabriela Grígerová,
riaditeľka CVČ Handlová

Čo všetko sa zmenilo a kam sa organizácia za 
ostatných päť rokov vyvinula?
Počas 5 rokoch sa v Centre voľného času 
vyformoval tím ľudí, ktorí priniesli pre cen-

Gabriela Grígerová, centrum voľného času

trum kreativitu, kvalitu a modernejší štýl pri 
prezentácii CVČ, čo sa týka propagácie, or-
ganizácii podujatí i záujmovej činnosti. Po-
darilo sa nám v spolupráci s mestom vytvoriť 
miesto aj pre tých najmenších v „Detskom 
centre Malinkovo“.

Aký bol pre vás rok 2021 z profesného hľa-
diska?
Rok 2021 ako pre každého, aj pre CVČ bol 
obmedzený tým, že sme nemohli priamo 
pracovať s deťmi a mládežou. Aj napriek 
nepriazni tohto ťažkého obdobia sme našli 
riešenie ako sa priblížiť k deťom a ich rodi-
čom zriadením Virtuálneho CVČ – formou 
online videí zameraných na zábavné, vzdelá-
vacie, súťažné témy i rozprávky pre tých naj-
menších. Ako sa situácia zlepšovala a prícho-
dom leta sa nám podarilo naplniť námestie 
deťmi a rodičmi „Letom s Malinkovom“, 
letnými aktivitami „Hit je byť fit“ a organi-
zovaním podujatí o ktoré bol veľký záujem.

Ako si predstavujete svoju organizáciu o päť 
rokov?
Prioritou CVČ v ďalšom období je podpora 
možnosti pre formy otvoreného klubu, ktorý 
bude slúžiť v spolupráci s DaMP na osob-
nostný rozvoj a sebarealizáciu mladých ľudí. 
Socializovať deti a mládež po pandemickej 
izolácii prostredníctvom záujmovej pravidel-
nej a príležitostnej činnosti CVČ

Ľudmila Hegliová, koordinátor-
ka verejnoprospešných prác

Čo všetko sa zmenilo a kam sa organizácia za 
ostatných päť rokov vyvinula?
Som rada, že aj touto cestou môžem obyva-
teľom nášho mesta priblížiť princíp aktivač-
ných prác. Stretávam sa totiž s názorom, že 
aktivační pracovníci sú zamestnancami mes-
ta a za minimálnu mzdu odvádzajú ešte mi-
nimálnejší výkon. Nie je to tak. Sú to naši ne-
zamestnaní spoluobčania poberajúci dávku v 
hmotnej núdzi, ktorí dobrovoľne vykonávajú 
práce pre mesto. Za odpracovaných 80 hodín 
mesačne im štát navýši sociálnu dávku o 69 
€. Pred piatimi rokmi vykonávalo aktivačné 
práce v Handlovej 158 občanov. Sú za nimi 
tony vyzbieraných odpadkov, desiatky zre-
novovaných lavičiek, hektáre pokosenej trá-
vy, kilometre čistých chodníkov......
Mnohí z nich si našli prácu, niektorí odišli 
do dôchodku. Mladým sa na aktivačné práce 
ísť nechce. Dnes pod vedením troch koordi-
nátorov pracuje v uliciach mesta a prímest-
ských častí 40 nezamestnaných občanov a 9 
vykonáva pomocné práce v mestských orga-
nizáciách. V zmysle zákona č. 528/2005 Z.z. 
o výkone trestu povinnej práce, vykonávajú 
aktivačné práce v meste aj odsúdení. 

Ľudmila Hegliová, koordinátorka 

Aký bol pre vás rok 2021 z profesného hľa-
diska?
V roku 2021 sa nám v spolupráci s ÚPSVaR v 
Prievidzi opäť podarilo zaradiť do národné-
ho projektu  „ Podpora zamestnanosti “. Vďa-
ka tomu sme prostredníctvom  eurofondov 
vo veľkej miere zlepšili materiálno – technic-
ké zabezpečenie aktivačných prác.  Z toho 
dôvodu sa môžeme pustiť aj do technicky 
náročnejších úloh. Zakúpené benzínové a 
elektrické náradia výrazne zefektívnili prá-
cu pri odstraňovaní nefunkčných prašiakov, 
preliezok, zábradlí, opilovaní stromov a krí-
kov, či pri čistení fontány na námestí. 

Ako si predstavujete svoju organizáciu o päť 
rokov?
Je ťažké predpovedať, aká bude o päť rokov 
situácia na trhu práce a koľko aktivačných 
pracovníkov bude mať mesto k dispozícii. 
Pevne verím, že zo strany štátu dôjde k navý-
šeniu aktivačného príspevku do takej miery, 
aby to vyvolalo zvýšený záujem našich ob-
čanov o aktivačné práce. Spolu s mojimi ko-
legami urobíme všetko pre to, aby výsledky 
práce našich dobrovoľníkov mali u Handlov-
čanov kladnú odozvu.

Vladislav Horváth, 
podnikateľský inkubátor

Čo všetko sa zmenilo a kam sa organizácia za 
ostatných päť rokov vyvinula?
Od svojho 10. výročia, ktoré sme si pripo-
menuli v roku 2017 sa stal Asterion, n.o ne-
oddeliteľnou súčasťou kultúrneho a spolo-
čenského života v meste Handlová. Okrem 
svojho hlavného poslania, ktoré skončilo 
ukončením projektu v tomto roku, sme sa 
podieľali na množstve podujatí a aktivít a 
svojimi službami sme napomáhali občanom 
mesta v rôznych oblastiach. Asterion, n.o. 
sa stal miestom, do ktorého radi vracali ti, 
ktorí ho už raz navštívili. Vybudovali sme 
skúsený tím odborných pracovníkov, ktorí 
sa navzájom dokázali zastúpiť a zabezpečo-
vať chod Podnikateľského inkubátora a svoju 
vedľajšiu činnosť. Za hlavný úspech považu-
jem, že sme všetky svoje aktivity dokázali 
zabezpečovať bez čerpania prostriedkov z 
mestského rozpočtu a vypracovanie vyše 10 
projektov na rozvoj mesta, ktoré čakajú na 
svoje zhodnotenie v zásobníku Ministerstva 
regionálneho rozvoja a verím že sa nám ich 
v nasledujúcich rokoch podarí zrealizovať.

Vladislav Horváth, Asterion 

Mária Dányiová, spoločný obecný úrad
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Zuzana Hujsiová, 
odd. vnútornej správy

Čo všetko sa zmenilo a kam sa organizácia za 
ostatných päť rokov vyvinula?
V období približne pred piatimi rokmi som 
bola čerstvou absolventkou druhého stup-
ňa vysokoškolského štúdia v odbore právo 
a popri práci pre súkromnú obchodnú spo-
ločnosť vykonávajúcu poskytovanie služieb v 
oblasti verejného obstarávania som podávala 
žiadosť na rigorózne konanie. V rámci prí-
pravy na štátne skúšky bolo mojou povin-
nosťou oboznámiť sa s procesnoprávnymi i 
hmotnoprávnymi normami všetkých práv-
nych oblastí legislatívy Slovenskej republiky 
a v neposlednom rade i základnými princíp-
mi a normami medzinárodného práva, práva 
Európskej únie i práva Európskych spolo-
čenstiev. S prihliadnutím na ideály vzťahu-
júce sa bezprostredne na akademickú pôdu, 
rôznorodosť oblastí práva a zameriavaním 
mnou vypracovávaných a obhajovaných zá-
verečných prác na otázky vyvstávajúce pre-
važne z ustanovení Obchodného zákonníka, 
som v tom čase o možnosti pôsobenia na 
mestskom či obecnom úrade ako právnička 
uvažovala len okrajovo, možno skôr vôbec.  

Aký bol pre vás rok 2021 z profesného hľa-
diska?
Novovzniknuté oddelenie majetkovo-práv-
ne, evidencie obyvateľstva a vnútornej sprá-
vy, ktorého vedením som bola poverená na 
základe dôvery mi prejavenej po predchá-
dzajúcej ročnej pracovnej  spolupráci, za-
strešuje dlhoročne samostatne fungujúce re-
feráty, ktorých činnosť je vskutku rozsiahla. 
Podateľňa mestského úradu je zriadená nie-
len z dôvodu možnosti prijímania a eviden-
cie podaní od občanov, ale v neposlednom 
rade je i dôležitým článkom pri následnom 
prideľovaní a odosielaní týchto a všetkých 
ďalších písomných dokumentov. V úzkej 
spolupráci s činnosťou podateľne je naša 
kolegyňa doručovateľka, zastrešujúca osob-
né doručovanie písomností na území mesta, 
bez potreby podávať tieto prostredníctvom 
Slovenskej pošty, a tým možnosti zefektív-
nenia niektorých vybraných procesov. Na 
úkony za najpočetnejšiu pracovnú činnosť 
možno označiť práve činnosť osvedčova-
nia rovnopisov listín a pravosti podpisov 
na listinách, ktoré sú v prípade nemožnosti 
osobného dostavenia sa, prevažne zo zdra-
votných dôvodov osôb, ochotne, efektívne a 
najmä počas minuloročne novozavedeného 
nestránkového dňa (štvrtok) vykonávané 
na potrebnom mieste v meste Handlová, 
mimo budovy mestského úradu. Kolegyne z 
oddelenia matriky a evidencie obyvateľstva 
zabezpečujú zápis udalostí radostných, víta-
júcich nových členov rodín, detí, manželiek 
a manželov, osôb prihlasujúcich sa na trva-
lý či prechodný pobyt, i udalostí, v ktorých 

Marcela Jakubíková, 
materská škola

Čo všetko sa zmenilo a kam sa organizácia za 
ostatných päť rokov vyvinula?
Podarilo sa nám rozšíriť kapacitu mater-

skej školy, znížiť tak počet neprijatých detí. 
Triedy materskej školy postupne vybavuje-
me novým detským nábytkom, modernými 
učebnými a didaktickými pomôckami. Na 
dvoch pracoviskách sme realizovali komplet-
nú rekonštrukciu budov, na pracovisku MŠ 
SNP sme zväčšili pozemok školského dvora. 
Ostatné dva školské roky sme zamestnali 
pedagogických asistentov a špeciálneho pe-
dagóga, ktorí pomáhajú učiteľkám pri práci 
s integrovanými deťmi, ako aj deťmi vyžadu-
júcimi zvýšenú pozornosť a boli sme úspešní 
vo viacerých podaných projektoch, kde sme 
získali finančné prostriedky na refundáciu 
časti mzdových prostriedkov zamestnancov, 
na vybudovanie novej triedy pre predško-
lákov, na platy pedagogických asistentov a 
špeciálneho pedagóga, na obohatenie skladu 
učebných pomôcok. 

Aký bol pre vás rok 2021 z profesného hľa-
diska?
Taký, ako žiadny iný, ťažký, náročný. Boli sme 
odskúšaní po každej stránke ale zvládli sme 
to. V pozícii riaditeľky išla práca pedagóga 
bokom a na jej miesto nastúpili povinnosti 
súvisiace so zabezpečením všetkých nariade-
ní a vyhlášok v súvislosti s epidemiologickou 
situáciou Covid-19. Menili sa zo dňa na deň 
a niekedy aj z hodiny na hodinu. 
Bolo potrebné zabezpečiť dezinfekčné pro-
striedky, ochranné pracovné pomôcky, tep-
lomery, nadštandardné vybavenie do kuchýň 
a tried.
Okrem toho denne monitorovať chorobnosť 
detí, pozitívne prípady zamestnancov a rodi-
čov, zatváranie a otváranie prevádzok. 
To všetko si vyžadovalo ustáť tlaky rodičov, 
zamestnancov, keďže bolo nutné prijímať 
nové, nepopulárne rozhodnutia.
Ako sa však hovorí, všetko zlé je na niečo 
dobré. Naučili sme sa pracovať v režime, kto-
rí sme tu doteraz nezažili, čeliť neočakáva-
ným situáciám. Získali sme tiež viaceré nové 
skúsenosti, ako napríklad využívať rôzne ná-
stroje na spoluprácu, vďaka ktorým mohli 
školenia, porady, komunikácia s rodičmi a 
zamestnancami prebiehať online. 

Ako si predstavujete svoju organizáciu o päť 
rokov?
Kompletne zrekonštruované všetky budovy 
materskej školy, ako aj sociálne zariadenia 
vo všetkých triedach. Rozšírená kapacita 
MŠ, s cieľom predísť navýšeným počtom v 
triedach. Vybudovaný tím zamestnancov 
(špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg a pe-
dagogickí asistenti), ktorý bude efektívne 
podporovať inklúziu v materskej škole. Ako 
otvorenú školu všetkým možnostiam a príle-
žitostiam, ktoré budú prínosné pre jej rozvoj 
a kvalitu.

Iveta Jakubová, 
ZŠ Mierové námestie

Čo všetko sa zmenilo a kam sa organizácia za 
ostatných päť rokov vyvinula?
Podporujeme aktívne a šikovné  deti, zapá-
jame ich do vedomostných a športových sú-
ťaži, kde sú úspešné a reprezentujú školu a 
mesto po celom Slovensku. Sedem rokov sa 
umiestňujeme na popredných miestach v ce-
loslovenskej súťaži ProSlavis školských časo-
pisov „Úsmev“ a „Noviny ŠKD“. Súťaž rozvíja 
u žiakov čitateľskú gramotnosť a tvorivosť.
Hľadáme cestu zmeny vedúcej k zdravšej, 
„zelenšej“ a aktívnejšej škole a spoločnosti v 
sedemročnej realizácii úspešného projektu  
Zelená škola. 
Škola sa úspešne zapája do celoslovenských 
projektov a budujeme „Modernú školu“. 
Úspešným zapojením do projektu  „ Moder-
nejšia škola“ za 29 580 eur pretvárame inte-
riér školy oddychovými  zónami a moder-
nými učebňami. Sprejové maľby na stenách 

Marcel Jánošík, mestská polícia

Čo všetko sa zmenilo a kam sa organizácia za 
ostatných päť rokov vyvinula?
Po výmene náčelníka mestskej polície na-
stalo niekoľko zmien. Bola zriadená stránka 
MsP na Facebooku, takisto stránka karan-
ténnej stanice, na ktorých prezentujeme 
činnosť MsP alebo karanténnej stanice. Obe 
stránky slúžia na komunikáciu s občanmi a 
organizáciami. Začalo sa vo veľkej miere s 
prevenciami v školách, Klube dôchodcov, 
Seniorcentre, CVČ atď. Posilnilo sa materi-
álne vybavenie hliadky (AED, ambuvak..), 
karanténna stanica prešla čiastočnou rekon-
štrukciou (zriadenie vyšetrovne, zavedenie 
studenej a teplej vody, nátery stien kotercov, 
vybudovanie prístrešku na slamu..) Na zák-
lade pridaných kompetencií MsP pri riešení 

dotvárajú modernosť a predstavy žiakov ško-
ly. Zvýšili sme počet asistentov učiteľa v škole 
a zvýšili sme kvalitu vzdelávania pre žiakov 
so ŠVVP. Škola pracuje so 6 asistentami uči-
teľa a  školským špeciálnym pedagógom.
Občianske združenie pod názvom Slovenská 
rada rodičovských združení pri škole a pobe-
ráme príspevok 2% z daní. 
Výborné je zabezpečenie školy didaktickou 
technikou a interaktívnymi tabuľami. Fond 
učebníc a učebných textov so zreteľom na 
aktuálnosť a požiadavky učebných osnov. 
Kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu 
zabezpečuje 97% odbornosť pedagogického 
zboru a vybavenosť učební.
Žiaci 9. roč. sú úspešní v prijímaní na stred-
né školy, všetci deviataci boli zaradení na 
štúdium na stredné školy podľa záujmu. 
Zvýšený záujem žiakov o basketbal, na-
plnenosť žiakmi v športových triedach s 
rozšíreným vyučovaním so zameraním na 
basketbal. Výchovno-vzdelávací proces pod-
porujeme príjemným sociálnym prostredím 
školy, kde sa nám podarilo zrekonštruovať 
75% sociálnych zariadení a vymeniť nábytok 
vo všetkých triedach.

Ako si predstavujete svoju organizáciu o päť 
rokov?
Predstavy sú s krásnou vymenenou palubov-
kou v telocvični a zmodernizovaným multi-
funkčným ihriskom.
Atraktívnou stránkou školy sú jej učitelia, 
špecialisti vo svojom odbore, otvorení no-
vým myšlienkam a trendom, humanisti vo 
všeobecnosti ľudia, ktorí nielen dokonale 
poznajú predmet, ale rozumejú aj dieťaťu, 
jeho chybám  a správaniu.
Ministerstvo školstva pridelí škole toľko asis-
tentov učiteľa, koľko potrebuje každé dieťa 
v škole.
Komunikácia medzi učiteľmi, žiakmi a ro-
dičmi bude priateľská, otvorená  a plná ná-
padov.

Zuzana Hujsiová, odd. vnútornej správy 

Marcela Jakubíková, materská škola 

Iveta Jakubová, ZŠ Mierové námestie 

hovoríme zbohom ľuďom či miestam nám 
blízkym. Najväčšie personálne zastúpenie na 
našom oddelení má referát správy majetku 
mesta, na ktorom sú aktuálne tri kolegyne, 
vedúce evidenciu a dokumentáciu všetkých 
nebytových priestorov, budov a pozemkov 
vo vlastníctve mesta, usmerňujúce zároveň 
procesy predaja a prenájmu nehnuteľností 
v majetku mesta, procesy kúpy a nájmu ne-
hnuteľností mestom i procesy zriaďovania 
vecných bremien. Podľa štruktúry mestské-
ho úradu zahŕňa naše oddelenie i širšiu časť 
spadajúcu pod správu samostatného refe-
renta Michala Dobiša, referenta vnútornej 
správy a tiež člena mestského dobrovoľného 
hasičského zboru, pôsobiaceho na úrade naj-
mä pre úlohy zabezpečovania potrieb civil-
nej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci. Do kolektívu majetkovo-právneho, 
evidencie obyvateľstva a vnútornej správy 
patria i dámy starajúce sa o čistotu a poria-
dok nášho pracovného prostredia, pán šofér 
a pán údržbár, vzájomne sa zastupujúci, kto-
rých pracovná náplň predstavuje pomoc pre 
všetkých a vo všetkých situáciách, no hlavne 
v tých najmenej predvídateľných. Sme tiež 
oddelením zastrešujúcim archív mestského 
úradu a prešetrujúcim sťažnosti, petície a 
správne delikty.  

Ako si predstavujete svoju organizáciu o päť 
rokov?
Mimo všetky uvedené činnosti oddelenia si v 
spolupráci s ostatnými oddeleniami, rozpoč-
tovými, príspevkovými, neziskovými a ob-
chodnými organizáciami, v ktorých je mesto 
zriaďovateľom alebo v nich má majetkovú 
účasť, poskytujeme vzájomnú súčinnosť, 
avšak v tejto otázke by som rada v budúc-
nosti videla zlepšenia, čím by mohlo prísť k 
ďalšiemu odbúraniu byrokraticko-adminis-
tratívnej záťaže občanov.  Za najhlavnejšie 
a neopomenuteľné súčasti našej každoden-
nej práce dnes i pre obdobia nasledujúcich 
rokov považujem podávanie informácií 
odborných, presných a správnych, vykoná-
vanie práce efektívne a s prihliadnutím na 
vzájomnú medziľudskú úctu. Tak, ako ne-
možno spochybniť  rovnocennosť a dôleži-
tosť náplne práce každej jednej kolegyne a 
každého jedného kolegu nášho pracovného 
kolektívu nášho nového oddelenia, vnímam 
rovnako tak pretrvávajúcu tendenciu odzr-
kadľovania tohto princípu rovnocennosti za 
samozrejmú i pri vybavovaní podaní, žiados-
tí a podnetov, či už jednotlivcov alebo skupín 
bez rozdielu.
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Tibor Kolorédy, 
prednosta mestského úradu

Čo všetko sa zmenilo a kam sa organizácia za 
ostatných päť rokov vyvinula?
Hodnotiť predchádzajúce obdobie je veľmi 
ťažké. Všetky plány, ktoré mali zefektívniť 
poskytovanie služieb obyvateľom Handlovej 
ovplyvnila pandemická situácia. Ale aj na-
priek tejto novej a nepríjemnej situácii sme 
služby poskytovali vo väčšom rozsahu, ako 

iné mestá a obce. Napr. overovanie podpi-
sov sme ani počas pandémie neprerušili. 
Vyskúšali sme znížiť počet zamestnancov 
tým, že sme nenahradili niektoré pozície po 
odchode do dôchodku novými. Ukázalo sa 
však, že agenda jednotlivých oddelení MsÚ 
je administratívne veľmi náročná, preto bolo 
potrebné uvoľnené pozície obsadiť. 

Aký bol pre Vás rok 2021 z profesného hľa-
diska? 
Rok 2021 je ešte stále ovplyvnený pandé-
miou, situácia sa zhoršuje. Má to negatívny 
dopad na všetky činnosti z dôvodu rôznych 
obmedzení, zákazov,... Nedá sa hodnotiť. 

Ako si predstavujete svoju organizáciu o päť 
rokov?
Plány do budúcnosti sú veľké, ale ich naplne-
nie závisí od možností. Budeme pokračovať 
vo vytváraní vhodného a bezpečného pra-
covného prostredia pre zamestnancov úradu 
a tým vytvoríme predpoklady pre poskyto-
vanie kvalitných služieb obyvateľom mesta. 
Cieľom je, aby sme boli k dispozícii obyvate-
ľom počas celej pracovnej doby, dôraz bude-
me klásť na výber kvalitných zamestnancov, 
kde hlavným kritériom bude odbornosť. 
Chceme nastaviť procesy na jednotlivých od-
deleniach a dosiahnuť tak vyššiu efektivitu a 
pokúsime sa postupne obnovovať hardware a 
software, aby sme získavali čo najviac údajov 
pre dobré rozhodnutia a skrátili procesy.

Mária Lenková, oddelenie daní a 
podnikateľskej činnosti

Aký bol rok 2021 z profesionálneho hľadiska?
Uplynulý rok vnímam ako značne špecifický 
z pohľadu spoločenského diania, či pandé-
mie koronavírusu. Z môjho hľadiska to bol 
pre mňa prelomový rok. Ukončila som pô-
sobenie na Ekonomickom oddelení MsÚ a 
svoje pracovné skúsenosti na poste referenta 
hodnotím ako veľmi užitočné. Tým, že som 
bola poverená vedením Oddelenia daní a 
podnikateľskej činnosti sa predo mnou 
otvorila nová kapitola a nové výzvy. Budem 
hľadať možnosti zlepšenia fungovania tohto 
oddelenia tak v prospech občanov, ako aj v 
prospech mesta Handlová.

Ako si predstavujete svoju organizáciu za 5 
rokov?
Miestna samospráva má silné interakcie s 
obyvateľmi a nie vždy je možné skĺbiť po-
žiadavky a potreby s očakávaniami. Spo-
kojnosť občanov je však na prvom mieste. S 
tým súvisí zvyšovanie úrovne služieb a vyššia 
profesionalita. V horizonte niekoľkých rokov 
možno očakávať nové trendy v riadení samo-
správy ako sú zavádzanie inovácií v oblasti 
verejnej správy, nastavenie efektívnejších 
procesov pre fungovanie a snaha o optima-

Marcel Jánošík, mestská polícia 

Tibor Kolorédy, mestský úrad 

Mária Lenková, odd. daní 

priestupkov v cestnej doprave sme začali rie-
šiť priestupky v správnom konaní)

Aký bol pre vás rok 2021 z profesného hľa-
diska?
Z profesného hľadiska bol rok 2021 nároč-
ný, nastali personálne výmeny príslušníkov, 
boli výberové konania na naplnenie stavu, 
náročné obdobie týkajúce sa pandémie CO-
VID 19 a s tým súvisiace opatrenia, povinné 
testovanie. Zúčastnili sme sa odborných se-
minárov a školení týkajúcich sa pridaných 
kompetencií v oblasti cestného zákona a tým 
riešenia priestupkov na úseku bezpečnosti 
a plynulosti cestnej premávky. Na základe 
schválenej org. štruktúry MsP bol menova-
ný stály zástupca náčelníka MsP, čo doteraz 
nebolo.

Ako si predstavujete svoju organizáciu o päť 
rokov?
Naďalej chceme napredovať v odborných 
znalostiach, absolvovať školenia na zvýšenie 
kvality práce, zvýšiť počet policajtov o mi-
nimálne dvoch, zrekonštruovať priestory v 
budove kde sa nachádza MsP, obnoviť a roz-
šíriť karanténnu stanicu, neustále rozšírovať 
kamerový systém a pokrytie nových lokalít 
v meste a tým neustále zvyšovať bezpečnosť 
občanov.

lizáciu procesov. Hlavným dôvodom realizá-
cie inovácií je poskytnúť služby občanom v 
čo najvyššej kvalite. Jedná sa o kvalitu práce 
vo vzťahu k občanom mesta, ako aj o kvalitu 
práce v rámci MsÚ. Tieto trendy nevyhnutne 
ovplyvnia aj riadenie mesta Handlová. Ba-
riérou zavádzania procesne orientovaného 
prístupu riadenia je neochota k zmenám a 
prevládanie tradičného funkčného riadenia, 
čo by znamenalo stagnáciu. Na inováciách 
budú preto musieť participovať zamestnanci 
MsÚ aj miestni obyvatelia.

Jozef Maďar, 
riaditeľ Handlovské lesy, n.o.

Čo všetko sa zmenilo a kam sa organizácia za 
ostatných päť rokov vyvinula?
Naša mestská nezisková organizácia Hand-
lovské lesy je mladá. Zakladacia listina má 
dátum 27. január 2021, jej vznik poslanci 
schválili ku koncu roka 2020. Takže z hľa-
diska organizácie toho veľa povedať nemô-
žem, za seba snáď to, že ma teší jej vznik, 
čím dáva samospráva mesta jasný signál na 
čom jej záleží.

Aký bol pre vás rok 2021 z profesného hľa-
diska?
Ako riaditeľovi, ktorý má koordinovať čin-
nosť takejto „zelenej“ neziskovky, mi samo-
zrejme pribudli povinnosti, no zároveň tiež 
úžasné poznanie. Že nás, ktorým záleží na 
prírode a jej celkovom zdraví ale i prístupe 
ľuďom k nej, je viac a je to doslova srdcová 
záležitosť. Pamätám si, keď sme písali o tom, 
že hľadáme dobrovoľníkov a oni sa zrazu 
začali zbierať. Máme tu odborníkov na lesy, 
biológiu, pedagógov, trampov, jednoducho 
tých, ktorým záleží na tom, ako vyzera-
jú naše lesy, lúky a príroda všeobecne. Čo 
je podstatné, všetci sa snažíme vysvetliť jej 
zákonitosti, jej nesmiernu silu. Veď i počas 
najhlbšieho lockdownu nám príroda ostala 
otvorená. Nikto  ju nezamkol a my, čo ju 
stále navštevujeme, čistíme ju na brigádach, 
zhovárame sa o nej s našimi najmenšími, ju 
spoločne so všetkými priaznivcami chceme 
zachovať. Ako som už raz spomínal aj na 
stránkach tohto dvojtýždenníka, v ústave aj 
v zákone o lesoch totiž máme paragraf, kto-
rý hovorí o využívaní lesov verejnosťou, čo 
znamená, že lesy môže využívať každý a ne-
musí skúmať, komu ten les patrí. Toto právo 
si vážme a buďme zodpovední. Na začiatok 
stačí, aby v horách a na lúkach nenechali po 
sebe ľudia nezmyselný odpad.

Ako si predstavujete svoju organizáciu o päť 
rokov?
Budeme pokračovať a rozvíjať to, čo sa nám 
osvedčilo. Predstavujem si, že zavedieme les-
nú pedagogiku do štandardov vzdelávania 

Jozef Maďar, Handlovské lesy

našich detí, najnovšie poznatky v oblasti les-
níctva postupne dostaneme do povedomia 
verejnosti. Prajem si, aby sme boli úspešní v 
projektoch, na ktorých pracujeme a verím, 
že ich budeme pozitívne prezentovať tu v na-
šom meste, ale aj za jeho hranicami. Našou 
úlohou ostáva spojiť všetkých, ktorí sa stara-
jú o našu prírodu z pozície profesionálnych 
odborníkov na lesnú problematiku.

Peter Mendel, ekonomické odd.

Peter Mendel, 
ekonomické oddelenie

Čo všetko sa zmenilo a kam sa organizácia za 
ostatných päť rokov vyvinula?
Prelomovým bolo práve obdobie rokov 2015 
– 2016, kedy sme reštrukturalizovali úverové 
portfólio mesta. Z troch dlhodobých úverov, 
ktoré boli čerpané na opravu mestských ko-
munikácii a dostavbu bytovky na Železni-
čiarskej ulici, spravili jeden veľký úver, kde sa 
predĺžila splatnosť, čím si mesto vydýchlo a 
racionalizoval sa mestský cash flow. Druhým 
krokom bola reštrukturalizácia dlhov, po 
ktorej sa mesto mohlo nadýchnuť, zlepšilo 
sa jeho finančné zdravie a mohlo financovať 
veci, ktoré si predtým dovoliť nemohlo.

Aký bol pre vás rok 2021 z profesného hľa-
diska?
Rok 2021 bol reštartom po pandémii, ktorá 
prepukla v roku 2020. Uzávierku záverečné-
ho účtu roka 2020 sme pripravili o mesiac 
skôr, aby sme vedeli rýchlejšie naštartovať 
investičné zámery mesta. Viaceré investície 
plánované pre rok 2020 sa totiž odsunuli a 
bola nám poskytnutá nenávratná finančná 
pomoc, čo nám vytvorilo vysoký prebytok, 
aby sme mohli tie zámery realizovať v roku 
2021. Narazili sme však na zdĺhavý proces 
verejného obstarávania, preto sa v závere 
roka 2021 dostávame do situácie, že aj keď 
sme s iniciatívou začali včas, nedarí sa nám, 
lebo nám to komplikujú procesné veci. Preto 
vítame pripravovanú zmenu legislatívy, ktorá 
od nového roka zvýši limity pre verejné ob-
starávania, čo procesy urýchli.

Ako si predstavujete svoju organizáciu o päť 
rokov?  
Ekonomické oddelenie, tím 10 ľudí, je pri 
zrode každého procesu, lebo nastavujeme 
rozpočet a sme aj vo finále, kedy vyhodnocu-
jeme skutočné čerpanie. Procesy finalizuje-
me a podklady posielame kontrolným orgá-
nom a ministerstvu financií. Do budúcna by 
sa podľa mňa mali zjednotiť interné účtovné 
systémy samospráv. Teraz totiž samosprávy 
využívajú rôzne systémy. Keby účtovali v jed-
notnom systéme, ministerstvo by malo lepší 
prehľad a aj vláda by sa mohla orientovať 
lepšie pri prijímaní legislatívy a nedávala by 
nám ďalšie úlohy a kompetencie bez podpor-
ných finančných prostriedkov.
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Daniela Mikulášová, 
mestská knižnica

Čo všetko sa zmenilo a kam sa organizácia za 
ostatných päť rokov vyvinula?
Mestská knižnica patrí medzi najstaršie or-
ganizácie v meste. O dva roky oslávi krásne 
jubileum: 100 rokov od založenia. Za toto 
obdobie prešla knižnica rôznymi zmenami 
a premenami. Najväčšie vizuálne zmeny sa 
uskutočnili v r. 2016. Odvážna rekonštrukcia 
zmenila knižnicu na nepoznanie. Zmoder-
nizovaný priestor, nový nábytok a technika 
nahradili opotrebované, funkčne aj esteticky 
nevyhovujúce vybavenie knižnice. 
Dnes knižnica ponúka svojim používate-
ľom moderný a prehľadný priestor, zodpo-
vedajúci súčasným trendom v poskytovaní 
knižničných služieb. V komornom, takmer 
rodinnom prostredí, môžu návštevníci kniž-
nice príjemne stráviť čas venovaný knihám 
a časopisom. Naša knižnica má viac ako 45 
000 kníh. Naši čitatelia vedia, že orientácia 
v takom fonde je niekedy dosť zložitá. Kým 
kniha príde k čitateľovi, musí prejsť mnohý-
mi odbornými knižničnými procesmi (ak-
vizícia, odborná evidencia, katalogizácia, 
spracovanie knižničných dokumentov, reví-
zia, vyraďovanie, organizácia, uchovávanie, 
ochrana knižničného fondu, poskytovanie 
knižnično-informačných služieb). Knižnica 
slúži všetkým vekovým kategóriám. Ročne 
ju navštívi viac ako 30 000 návštevníkov, 
ktorí si prídu vypožičať knihy, využijú in-
ternet, alebo prídu na podujatie. Každý pra-
covný postup sa vykonáva prostredníctvom 
výpočtovej techniky v odbornom knižnič-
no-informačnom systéme, ktorý musí kaž-
dá pracovníčka perfektne ovládať. Musí byť 
nielen knihovníčka-odborníčka, ale aj učiteľ, 
psychológ, pc technik, a aj záchranár. Veď nie 
nadarmo sa už oddávna hovorí, že práca kni-
hovníka nie je len povolanie, ale aj poslanie. 
Naša práca nás baví, pretože je kreatívna a 
pestrá. Teší nás, keď naši čitatelia odchádzajú 
z knižnice spokojní, a keď do knižnice pri-
chádzajú noví. Sme tu pre vás, sme knižnica 
pre všetkých.  

Aký bol pre vás rok 2021 z profesného hľa-
diska?
Zložité obdobie pandémie Covid19 neo-
bišlo ani knižnicu, zasiahlo do zaužívaného 
spôsobu fungovania. Začiatkom roka bola 
knižnica pre verejnosť zatvorená, čitateľov 
sme vybavovali cez výpožičné okno, fungo-
vali sme na základe telefonických a mailo-
vých požiadaviek, v obmedzenom režime, 
za prísnych hygienických a bezpečnostných 
covid-opatrení. Služby knižnice boli obme-
dzené na vrátenie a požičanie kníh, poduja-
tia boli pre verejnosť zrušené. Obdobie, kedy 
nebola knižnica prístupná pre verejnosť, sme 
využili na interné činnosti, vyraďovanie a ak-
tualizáciu KF, dezinfikovanie všetkých kníh 

a priestorov, nákup nových kníh. Popasovali 
sme sa aj s online prezentáciou pre žiakov 1. 
st. ZŠ, ktorým chýbali knihy a knižnica. Na-
priek obmedzeniam sme obslúžili do polo-
vice tohto roka takmer 13 000 návštevníkov, 
vypožičali sme 27 000 kníh a časopisov a do-
konca sme pripravili 40 literárnych podujatí. 
Dnes je už knižnica otvorená pre celú verej-
nosť, používatelia sa vracajú do priestorov 
knižnice, ale stále to nie je tak ako pred vy-
puknutím koronakrízy. Dúfame, že to aspoň 
takto ostane aj naďalej a situácia sa nezhorší. 

Ako si predstavujete svoju organizáciu o päť 
rokov?
Bezpochyby je to téma, na ktorú je ľahšie 
fantazírovať. Všade sa hovorí  o potrebe ísť 
do nových foriem práce v knižnici, ale sú-
časné knižnice už dávno nie sú iba miestom 
vypožičiavania kníh.  A predpokladá sa, že v 
budúcnosti budú mať veľmi dôležité posla-
nie a oveľa širší okruh pôsobnosti. Knižnica 
bude pomáhať hlavne pri vzdelávaní v ob-
lasti mediálnej a informačnej gramotnosti. 
Množstvo informácií neustále stúpa už aj v 
dnešnej dobe, ale i v budúcnosti sa budeme 
ešte vo zvýšenej miere učiť s informácia-
mi viac narábať a správne si vyberať. Práve 
pracovníci knižnice budú patriť medzi tých, 
ktorí v tomto procese budú nápomocní. Vie-
me si predstaviť našu knižnicu ako nádherne 
zariadené a dobre vybavené centrum, ktoré 
uspokojí tie najrôznejšie potreby ľudí. Kde 
návštevníci nájdu trochu kľudu a pohody, 
budú si čítať tlačené knihy a časopisy, budú 
počúvať hudbu, sledovať filmy, stretávať sa a 
rozprávať sa s ostatnými používateľmi, zú-
častňovať sa akcií a podujatí. Knižnica bude 
v budúcnosti miestom, ktoré bude ľudí in-
špirovať, aby sa učili a získavali vedomosti 
vo svete rôznych médií.

Viera Mrázová, 
Jazmín

Čo všetko sa zmenilo a kam sa organizácia za 
ostatných päť rokov vyvinula?
Jazmín n.o. poskytuje sociálne služby krí-
zovej intervencie od roku 2004. Za toto 
obdobie sme pomohli viac než 1700 ľuďom 
(mužom, ženám, matkám s deťmi), ktorí sa 
ocitli bez strechy nad hlavou, prípadne boli 
ohrození násilím. 
Nezisková organizácia sleduje trendy v po-
skytovaní sociálnych služieb, usiluje sa o 
zvyšovanie kvality sociálnych služieb. Jazmín 
sa stal na Slovensku známou organizáciou 
a lídrom v poskytovaní sociálnych služieb 
krízovej intervencie. Sme prizývaní k tvor-
be strategických dokumentov a legislatívy v 
oblasti sociálnych služieb. 

Aký bol pre vás rok 2021 z profesného hľa-
diska?

Rok 2021 bol veľmi náročný,  jednak všet-
kých klientov zasiahol covid (január, febru-
ár 2021), covidu, žiaľ, podľahli dvaja klienti. 
Avšak z pohľadu svojej činnosti úspešný – 
na základe dotácie MPSVaR sme realizovali 
v spolupráci s mestom Handlová výmenu 
strechy. 
Uspeli sme v projekte Nadácie SPP – 
program SPPoločne pre komunity, kde sme 
vďaka projektu vysadili v spolupráci s Hater 
s.r.o. rastliny, dreviny a kríky. V projekte Na-
dácie Orange v rámci grantového programu 
Digitálny svet pre každého sme získali dotá-
ciu na realizáciu projektu Digitálne aj v Jaz-
míne (vzdelávanie v oblasti komunikačných 
IT zručností pre klientov a zamestnancov) 
ďalej sme získali financie z verejnej zbier-
ky Eva charity bazár, z ktorých zakúpime 
klientom hygienické potreby.  Čakáme ešte 
na vyhodnotenie dvoch projektov – jeden 
na kúpu automobilu pre neziskovú organi-
záciu a druhý na vytvorenie počítačovej siete 
a vzdelávanie klientov v spolupráci so štu-
dentmi SOŠ. Napokon dodám, že som prá-
ve úspešne ukončila štúdium MBA v odbore 
Riadenie sociálnych služieb.

Ako si predstavujete svoju organizáciu o päť 
rokov?
Jazmín n.o. bude kombinované zariadenie 
sociálnych služieb krízovej intevrvencie – s 
útulkom, nocľahárňou v zimnom období, 
s  bezpečným ženským domom (pre týra-
né ženy a matky s deťmi) a podporovaným 
bývaním pre klientov, ktorí sa chcú osamo-
statniť, samozrejme  s dostatkom financií na 
rozvoj, vzdelávanie zamestnancov i klientov, 
s dostatkom financií na pravidelné opravy a 
údržbu. 
K tomu všetkému potrebujeme financie a tak 
je našim prvoradým cieľom finančne zasta-
bilizovať organizáciu.

Emília  Nyitrayová, 
senior centrum 

Čo všetko sa zmenilo a kam sa organizácia za 
ostatných päť rokov vyvinula?
Senior centrum plní svoju funkciu, teda po-
máhať ľuďom, ktorí sú úplne odkázaní na 
opateru, na sto percent. Mnoho miest túto 
službu neposkytuje a majú veľké problémy 
svojich obyvateľov do podobného zariade-
nia umiestniť. Fungujeme už osem rokov a 
za ostatných päť rokov sa zmenilo to, že to 
už nie je o klasických dôchodcoch, ako boli 
voľakedy domy dôchodcov, ale začíname pl-
niť funkciu zdravotníckych zariadení alebo 
hospicov. Momentálne máme 70 percent 
klientov pripútaných na vozík alebo na lôžko 
a 80 percent odkázaných na pomoc. Ľudia k 
nám totiž prichádzajú až keď nevládzu uro-
biť základné úkony samostatne a naozaj im 
treba pomáhať. Veľakrát ale vykonávame aj 

zdravotnú starostlivosť, lebo nemocnice sú 
limitované zdravotnými poisťovňami. Zme-
nil sa charakter zariadenia od sociálneho k 
sociálno - zdravotnému zariadeniu. Veľakrát 
nahrádzame aj hospic, lebo okrem mobilné-
ho hospicu neexistujú zariadenia, v ktorých 
by ľuďom pomáhali. Máme veľa klientov s 
ťažkými diagnózami, s rôznymi formami 
demencie. Veľa foriem pomoci pre tých 
ľudí chýba a potom je práca v Senior centre 
omnoho ťažšia. 

Aký bol pre vás rok 2021 z profesného hľa-
diska?
Rok 2021 je veľmi ťažký a nadväzuje na rok 
2020, kedy začala pandémia. U nás bola ka-
ranténa, boli sme s najzraniteľnejšou sku-
pinou. Nežijeme bežný život aký by si naši 
klienti predstavovali. Testujeme sa každé dva 
týždne, ale vždy je tam tá obava, že čo ak len 
jeden klient alebo zamestnanec bude pozi-
tívny, znovu sa prijmú prísne opatrenia. To 
je asi to najhoršie.

Ako si predstavujete svoju organizáciu o päť 
rokov?
Priala by som si, aby sa stanovili kritériá a 
vyšpecifikovalo sa postavenie jednotlivých 
typov zariadení, ktoré majú svoje funkcie, 
aby chorých seniorov liečili v nemocni-
ciach, aby ťažko chorých opatrovali v hospi-
coch a aby sa senior centrá mohli viac ve-
novať klientom. Našou úlohou je posledné 
dni človeka naplniť kvalitou, niečím, čo ho 
baví a umožniť mu nadviazať nové vzťahy. 
Niekedy sa u nás stretnú starí známi, ktorí 
sa roky nevideli a spomínajú na staré časy a 
vzájomne si skvalitňujú starobu. Našťastie, je 
to generácia, ktorá nešomre a má vžitú etiku, 
od poďakovania, pozdravenia, za všetko sú 
vďační a vážia si zamestnancov.

Jana Paulínyová, 
vedúca kancelárie primátorky

Čo všetko sa zmenilo a kam sa organizácia za 
ostatných päť rokov vyvinula?
Oblasť komunikácie je dynamicky sa menia-
ca, všade prítomná a nikdy nekončiaca. Po-
zrela by som sa ešte za hranice piatich rokov, 
kedy  bola v zásade komunikácia omnoho 
jednoduchšia, ako na organizáciu, tak na ší-
renie informácií, ako aj prehľadnosť. Dnes 
nám narástol počet informačných kanálov, z 
ktorých každý zacieľuje inú skupinu čitateľov, 
prípadne poslucháčov. Už našťastie dávno 
pominula doba, a to považujem za zásadný 
zlom, že mesto neinformovalo. Informuje 
proaktívne, čo je základom každej dobrej ko-
munikácie. Všeobecne sa však zmenili naše 
návyky na príjem informácií. Informácie z 
nášho mesta sú a je ich veľa. Možnosťou ako 
sa o tom presvedčiť je navštíviť webové sídlo 
mesta www.handlova.sk, ktoré je aktualizo-

Viera Mrázová, Jazmín
Emília Nyitrayová, senior centrum

Jana Paulínyová, kancelária primátorky

Daniela Mikulášová, mestská knižnica
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vané denne tak ako aj fejsbúk mesta @Mes-
toHandlova, pozrieť si vysielanie a infotext 
Regionálnej televízie Prievidza, ktorá prináša 
minimálne tri nové správy z Handlovej kaž-
dý týždeň. Pravidelné štvrtkové vstupy mesta 
v poludníku Rádia Beta si už našlo svojich 
poslucháčov a v neposlednom rade nás teší i 
čitateľský záujem o naše jediné mestské pe-
riodikum, dvojtýždenník Handlovský hlas, 
ktorý tlačíme v náklade 6700 ks a je možné 
ho tiež nájsť online na našom webovom sídle 
v elektronickej verzii. V meste stále prevádz-
kujeme mestský rozhlas a našou komunikač-
nou agendou je tiež aktualizovať plagáty na 
citylighte na autobusovej zastávke na námes-
tí, ako aj iných plagátových plochách. Každý 
informačný kanál si vyžaduje spracovanie 
informácií inou formou, i keď s rovnakým 
obsahom.  

Aký bol pre vás rok 2021 z profesného hľa-
diska?
Taký, ako pre nás všetkých. Preveril mňa, ako 
aj celý komunikačný tím. Celé obdobie od 
marca 2020 až po leto 2021 hodnotím ako 
krízovú komunikáciu a tá je náročná. Na 
každého z nás boli kladené vysoké nároky na 
overovanie informácií, ich šírenie, pracovali 
sme počas týždňa i cez víkend, riešili situácie 
za pochodu, boli sme unavení, ale ako tím 
sme spolupracovali a dodávali si silu. Veľa 
energie sme venovali spoločne s kolegami z 
ostatných oddelení mestského úradu a naši-
mi mestskými organizáciami,  organizovaniu 
testovaní, očkovaní. Naše plány, ako veci vy-
lepšiť v oblasti komunikácie, ako spustiť nové 
aplikácie, vytvoriť nové podstránky na webe, 
vybudovať produkty cestovaného ruchu,  os-
tali napísané na papieroch, ktoré postupne 
zapadali pod šanónmi plnými „koronatém“. 
Po viac ako roku „koronapráce“ vypadli za-
behnuté pracovné procesy pre organizovanie 
niektorých činností, boli sme smutní, keď sa 
nám niečo nepodarilo i keď sme tomu ve-
novali úsilie. 
Práca s kolegami, ktorí sa navzájom podpo-
rujú a potiahnu keď druhému dochádzajú 
sily, samotná ochota nás vrátila späť k tomu, 
prečo sme tu. Situácia sa zmenila, sme pro-
fesne i ľudsky silnejší, preverení, lepší. 

Ako si predstavujete svoju organizáciu o päť 
rokov?
Čo sa týka Oddelenia komunikácie a marke-
tingu mestského úradu, aby sa podarilo na-
plniť rok a pol staré nápady, ktoré prispejú k 
tomu, aby si Handlovčanky  a Handlovčania 
vedeli rýchlo a pohodlne nájsť informácie, 
ktoré potrebujú, vybaviť čo potrebujú s kole-
gami, ktorí im požadovanú službu poskytnú 
vo vysokej profesionálnej, komunikačnej a 
odbornej úrovni. Všetko je na dobrej ceste, 
stačí sa zhovárať konštruktívne a počúvať 
aktívne. Predstavujem si hlavne v blízkej 
budúcnosti, že sa budeme tešiť z nových, 
kreatívnych komunikačných nápadov, pod-
ujatí pre Handlovčanky a Handlovčanov, že 
sa navzájom budeme počúvať, budeme čítať 
a spoločne sa nám podarí naše mesto pre-
viesť cestou transformácie. Potešilo by ma, 
keby napríklad, ak to epidemiologická situ-
ácia dovolí, sme sa mohli stretávať na disku-
siách s obyvateľmi k témam, ktoré  v našom 
meste rezonujú, pretože osobný kontakt sa 
nedá nahradiť ničím iným. Potešilo by ma, 
ak by obyvatelia pozvanie samosprávy pri-
jali, prišli, diskutovali a našli spoločné rieše-
nie, ktoré bude riešením pre väčšinu. Našu 
organizáciu vidím do budúcna ako dobre 
procesne nastavenú inštitúciu s ľuďmi, ktorí 
poskytujú kvalitné služby.

Ľudmila Pogádlová, ZŠ Školská

Ako sa zmenilo školstvo za ostatných päť ro-
kov?
Deti sa nerodia iné, ale to prostredie, do kto-
rého sa rodia, je iné. Dnešní žiaci sú zahľa-
dení do svojich telefónov a komunikácia s 
nimi je ťažšia. Navyše ich rodičia si veľa vecí 
nechcú pripustiť, pritom deti si svoje návyky 
prinášajú z rodiny. Vyjadrovacie schopnosti 
detí sú výrazne horšie ako v minulosti a veľa 
vecí, ktoré sa dajú povedať po slovensky, deti 
povedia v cudzom jazyku. Ale to je celospo-
ločenský problém, tieto cudzie slová počuť 
čoraz častejšie aj v médiách. Starší ľudia im 
však častokrát nerozumejú. 
Enormne tiež pribúda žiakov so špeciálnymi 
potrebami. Keď začínala učiť naša generácia, 
ale ešte aj pred desiatimi - pätnástimi rokmi, 
nevedeli sme, čo sú to deti so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami, tak málo 
ich bolo. Teraz máme pomaly v každej triede 
dieťa s poruchou autistického spektra. Je to 
skupina detí, ktoré potrebujú individuálny 
plán, podľa ktorého sa učia a potrebujú asis-
tenta, bez ktorého nemôžu existovať.
Úcta voči učiteľom klesá a to nielen v ostat-
ných piatich rokoch, bohužiaľ, tento trend 
je dlhodobý. Možno práve v období koro-
ny, kedy rodičia museli suplovať učiteľov, si 
mnohí uvedomili, že učiteľ nie je na to, aby 
vykonával dozor nad deťmi, ale na to, aby ich 
niečo naučil. Mnohí rodičia počas dištanč-
ného vzdelávania na vlastnej koži zistili, aké 
je to náročné povolanie a začali si učiteľov 
vážiť trošku viac.

Aký je pre vás rok 2021 z profesného hľadiska?
Obdobie korony bolo a stále je pre všetkých 
veľmi náročné. Rodičia čakali usmernenie od 
učiteľov, učitelia čakali usmernenie od nás 
a my sme čakali na usmernenia od minis-
terstva a ústredného krízového štábu, ktoré 
sme dostávali neskoro, častokrát v piatok 
poobede ale platiť mali od pondelka rána. 
Usmernenia však neboli jednoznačné a zro-
zumiteľné, vládol chaos, vznikali dezinfor-
mácie a ľudia boli zbytočne nervózni. Najmä 
rodičov potešil návrat žiakov do škôl, deti sa 
však teraz nevedia zmestiť do kože. Myslia 
si, že stále pokračuje voľnejší režim, aký mali 
nastavený doma. Veľmi ťažko sa teraz prispô-
sobujú školskému režimu. Podarilo sa nám 
zabezpečiť odbornosť vyučujúcich a cez rôz-
ne projekty sme zabezpečili aj asistentov pre 
žiakov so špeciálnymi potrebami, aj keď nie 
toľkých, ako by sme potrebovali. Podávanie 
žiadostí o projekty však znamená vyplnenie 
neskonalého množstva papierov, čo zname-
ná, že si prácu musíme nosiť domov. 

Ako si predstavujte svoju organizáciu o päť 
rokov?
V prvom rade chceme veriť, že sa zlepší fi-
nancovanie školstva. Momentálne je školstvo

Ľudmila Pogádlová, ZŠ Školská

financované z dvoch zdrojov: základné školy 
financuje štát, školské kluby detí a školské 
jedálne financujú samosprávy. (Materské 
školy sú kompletne financovaná samosprá-
vami.) Štát nefinancuje školy priamo ale cez 
samosprávy, mesto však školám neposúva 
všetky peniaze, ktoré na ich prevádzku od 
štátu dostáva. 
O päť rokov sa možno školy dostanú do 
situácie, že nebude mať kto učiť. Už teraz 
máme obrovský problém nájsť kvalifikova-
ných učiteľov. Naša generácia učiteľov poma-
ly odchádza a nevieme si predstaviť, ako to 
bude ďalej. Mladých pritom študuje učiteľské 
odbory málo a aj tí, čo školu doštudujú, hľa-
dajú uplatnenie mimo školstva. Plat učiteľov 
sa zvyšoval naposledy v roku 2019. Učitelia 
pracujú bez akýchkoľvek osobných príplat-
kov a poberajú iba tabuľkové platy, nemáme 
ich teda ani ako motivovať. A ničím iným 
ako peniazmi sa ľudí motivovať nedá. Získať 
pre školu ekonóma podľa tabuľkových pla-
tov vo verejnej správe je takmer nemožné 
a podľa tabuliek plat kuchárky nedosahuje 
ani minimálnu mzdu. Pokles detí je trvalý a 
zatiaľ nič nenaznačuje, že pôrodnosť sa bude 
zvyšovať. Ak sa niečo nezmení, o päť rokov 
budú mať školy vážne problémy.

Elena Šoltysová, 
ZŠ Morovnianska cesta

Čo všetko sa zmenilo a kam sa organizácia za 
ostatných päť rokov vyvinula?
1.ZŠ Morovnianska cesta je plnoorganizova-
ná škola. Na vyučovanie sme využívali okrem 
kmeňových učební aj PC učebne, multimedi-
álnu učebňu, jazykové laboratórium, dielne, 
odbornú učebňu fyziky, biologické a chemic-
ké laboratórium. Žiaci využívali 2 telocvične, 
posilňovňu, multifunkčné ihrisko a športový 
areál. Organizovali sme pre žiakov besedy s 
odborníkmi na rôzne témy. Úspešne sme 
pracovali v projektoch, pozitívom je, že sme 
v rámci projektov zamestnali dve pedagogic-
ké asistentky a špeciálneho pedagóga. Získali 
sme certifikát Zelená škola. Venovali sme po-
zornosť výchovno-vzdelávacím výsledkom, 
všetci žiaci 9. ročníka ktorí mali záujem o 
štúdium  boli prijatí na stredné školy, pod-
porovali sme vzdelanie športovo nadaných 
žiakov v triedach so športovou prípravou 
zameranou na športovú gymnastiku. Žia-
kom školy sme ponúkli záujmové útvary za 
účelom skvalitnenia jazykovej prípravy sme 
pokračovali vo vyučovaní predmetu anglický 
jazyk od 1. ročníka. Na zvýšenie odbornej 
pripravenosti v oblasti informačných tech-
nológii sme kládli dôraz na  informatickú 
výchovu už na prvom stupni, informatiku 
vyučujeme už od 2. ročníka. Aktívne sme 
pracovali v detskej organizácii Fénix, ktorej 
aktivity sú zamerané na pestovanie pozitív-
neho vzťahu k prírode, na športové, kultúr-

ne činnosti, v júli organizujem letnú školu, 
získali sme celoslovenskú značku kvality S 
dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme. 
Pre žiakov školy sme organizovali lyžiarsky 
výcvik , sústredenie športovcov, účelové cvi-
čenia v prírode, výlety a exkurzie. V škole 
pracovala žiacka školská rada, podporovali 
sme prácu našich žiakov v DaMPe v rámci 
mesta. Vytvorili sme podmienky na vzde-
lávanie pre žiakov so špeciálno-pedagogic-
kými potrebami a integrovaných pre žiakov 
zo sociálne znevýhodneného prostredia sme 
zriadili nultý ročník  so zavedením pracov-
nej pozície asistenta učiteľa. Vytvárali sme 
podmienky na dobré medziľudské vzťahy, 
umožnili sme  realizáciu ambícií každého za-
mestnanca s cieľom prispieť k napredovaniu 
školy. Žiaci navštevovali 3 oddelenia ŠKD, 
súčasťou školy je školská jedáleň.

Aký bol pre vás rok 2021 z profesného hľa-
diska?
Počas mimoriadnej situácie sme vzdeláva-
li prezenčne aj dištančne. Počas prerušenia 
školského vyučovania z dôvodu  COVID 19  
sme sa riadili pokynmi MŠVVaŠ SR, ÚVZ a 
Zriaďovateľa školy mesta Handlová.

Ako si predstavujete svoju organizáciu o päť 
rokov?
Plánujeme pokračovať v napredovaní  a bu-
dovať dobré meno školy.

Elena Šoltysová, ZŠ Morovnianska cesta

Tomáš Šujan, kontaktné centrum Handlová

Tomáš Šujan, 
kontaktné centrum Handlová

Čo všetko sa zmenilo a kam sa organizácia za 
ostatných päť rokov vyvinula?
Z pohľadu aktivít nášho oddelenia môžeme 
hodnotiť iba posledných trinásť mesiacov. Je 
to obdobie, odkedy bola schválená žiadosť o 
nenávratný finančný príspevok pre národný 
projekt, ktorého partnerom je mesto Han-
dlová. Za toto obdobie sme splnili hlavnú 
aktivitu projektu, ktorou je vytvorenie kon-
taktného centra Handlová. Tvorí ho tím za-
mestnancov a priestory, v ktorých sa začali 
komunitné aktivity.  
Aký bol pre Vás rok 2021 z profesného hľa-
diska?
Tak pre nás, ako pre všetky zainteresované 
osoby v projekte aj u iných partnerov, bola 
realizácia takéhoto typu projektu niečím 
novým. Nastavili sme systém práce, vyjasni-
li sme si vzájomné kompetencie. Veľmi nás 
potešilo, že sme nadviazali aktívnu spoluprá-
cu medzi všetkými partnermi projektu, ako 
aj s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 
Prievidza.
Ako si predstavujete svoju organizáciu o päť 
rokov?
Projekt končí v novembri 2023 a ja verím, že 
sa mesto Handlová bude naďalej zapájať do 
podobných projektových aktivít.

Autori prílohy
Grafika a foto: Stanislav Stehlík, Milan Gross
Zostavili: Silver Jurtinus, Jana Paulínyová
Korektúry: Dana Reindlová



16 TVÁRE MESTA HANDLOVÁ - SAMOSPRÁVA V ROKU 2021

Rudolf Vlk, 
mestský bytový podnik

Čo všetko sa zmenilo a kam sa organizácia za 
ostatných päť rokov vyvinula?
MsBP je tradičný správca mestských bytov, 
mestského majetku a majetku vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov. U nás nejaké 
veľké zmeny nenastali. Robíme pravidelnú 
údržbu mestského majetku aj odpredaných 
domov. Zakúpili sme fekálne vozidlo pre 
potreby obyvateľov, táto nadstavba obsahu-
je okrem fekálnej nádrže aj nádrž na čistú 
vodu na tzv. krtkovanie, teda prepchávanie 
upchatej kanalizácie. Druhou investíciou 
bolo zakúpenie vysokozdvižnej plošiny, kto-
rou sme nahradili zastaralú. Tieto naše dve 
hlavné akvizície sú vo veľkom využívané a 
pomáhajú Handlovčanom.

Aký bol pre vás rok 2021 z profesného hľa-
diska?
Z profesného hľadiska bol predchádzajúci 
rok pomerne zložitý z dôvodu všeobecne 
známej situácie. Rok 2021 bol pre nás štar-
tovacím, znova sme sa pokúšali obnoviť 
spoluprácu s odpredanými domami, oživiť 
zveľaďovanie mestského majetku a naštarto-
vať túto problematiku, ktorá bola pribrzdená. 
Do správy nám prešiel pomerne veľký dom s 
vyše sedemdesiatimi bytmi. Všetko ostatné 
beží v zmysle platnej legislatívy.

Ako si predstavujete svoju organizáciu o päť 
rokov?
Našou víziou je rozširovať podnikateľskú 

Jarmila Žišková, dom kultúry

Čo všetko sa zmenilo a kam sa organizácia za 
ostatných päť rokov vyvinula?
Posunuli sme sa výrazne v niekoľkých oblas-
tiach. Prvou bolo vytvorenie podmienok pre 
filmovú produkciu. Digitalizáciou kina sme 
zachránili jeho prevádzku, pretože hrozilo 
jeho úplné zatvorenie a otvorili sa nám nové 
možnosti. Premietame filmové premiéry 
svetových, európskych i slovenských titulov. 
Uskutočňujeme premietania v rámci Film-
ového klubu Rebel, premietania pre školy, 
pre letné tábory a ponúkli sme pre záujem-

Rudolf Vlk, mestský bytový podnik

Jarmila Žišková, dom kultúry

cov aj  možnosti hrania digitálnych hier na 
veľkom plátne v rámci projektu Game ma-
niak, ktoré však máme teraz pozastavené. 
Uskutočnili sme nové projekty ako napríklad 
Hororové žatvy, Valentínsky večer, Šláger v 
kine. Skvelým počinom bol projekt Handlová 
vo filme. Trápi nás však, že stále nemôžeme 
našim divákom poskytnúť kvalitné sedenie. 
Ďalším priestorom pre zmeny sa stalo ná-
mestie, ktoré bolo pre nás výzvou, ako ho 
zaplniť kultúrou. Okrem tradičných podujatí 
sme ponúkli Handlovčanom Leto na námestí 
a v rámci neho sériu koncertov, Bažant ki-
nematograf, Kratochvíľky, či tematické Pre-
chádzky handlovskou históriou. 
Keďže sa podarilo zrekonštruovať zasadacie 
sály a vybaviť ich audiovizuálnou technikou, 
mohli sme rozšíriť našu činnosť o vzdeláva-
cie aktivity, v ktorých sme sa zamerali hlavne 
na žiakov druhého stupňa základných škôl 
a žiakov stredných škôl. Významným v tej-
to oblasti bol projekt Posolstvo, realizovaný 
s podporou Ministerstva spravodlivosti. 
V týchto priestoroch sa udomácnili bály z 
dielne našich kultúrnikov – Vodnícky, Hip-
pies, Komunistický, Žobrácky, Ľudový, ktoré 
si našli svojich priaznivcov. Samozrejme 
prinášali sme podujatia pre všetky vekové 
skupiny v rámci Kalendára celomestských 
kultúrnych podujatí. Tradične pripomíname 
pamätné dni a udalosti či už pietnymi akta-
mi kladenia vencov alebo spomienkovými 
slávnosťami. 
Ostatné dva roky boli pre nás veľmi náročné, 
pretože pandémia Covidu-19 najviac ochro-
mila kultúru a zastavila nás v našich aktiv-
itách. Tu je na mieste poďakovať nášmu 
zriaďovateľovi za podporu v tomto ťažkom 
období, kedy sme udržali našu inštitúciu a 
neboli sme nútení pristúpiť k reštrikčným 
opatreniam a nemuseli sme prepustiť žiad-
neho zamestnanca. Táto situácia nám 
zároveň vytvorila priestor na koncepčnú 
prácu a pripravili sme niekoľko nových pro-
jektov do dramaturgie programu, ale aj na 
zveľadenie našej inštitúcie. 

Aký bol pre vás rok 2021 z profesného pro-
fesijného hľadiska? 
Rok plný výziev. V príprave je projekt na 
výmenu zvukových a svetelných prístrojov a 
zariadení a zlepšenie hygienických podmie-
nok v našej budove, ktorý budeme podávať 
v najbližšej dobe na Ministerstvo kultúry. 
Ide o výzvu na poskytnutie nenávratného fi-
nančného príspevku na podporu udržateľno-
sti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvis-
losti  s pandémiou COVID- 19. Tiež sme 

činnosť. Snažíme sa zavádzať upratovanie 
pre domy, či v mestskom majetku alebo v 
odpredaných domoch. Našou snahou je za-
bezpečovať pre všetky domy v našej správe 
plný servis, ktorým by občania mohli riešiť 
svoje veci na jednom mieste. Okrem údržby 
a opráv kúrenia, vodovodov, kanalizácií, ve-
rejného osvetlenia, výťahov a elektrickžých 
zariadení, vykonávame minimálnu stavebnú 
činnosť,  máme minimálnu čatu, možno by 
tu bola perspektíva do budúcnosti ponúknuť 
občanov ešte väčšie služby ako zabezpečuje-
me teraz. Trendom je komunikácia elektro-
nickou formou, už na tom pracujeme, kúpili 
sme nový softvér, zbierame údaje od obča-
nov, mailové adresy telef=onne čísla aby sme 
s nimi vedeli komunikovať aj takýmto spô-
sobom. V budúcnosti to bude komunikácia, 
ktorá bude prebiehať na 90% elektronicky a 
my sa na to už teraz pripravujeme.     

oprášili projekt na komplexnú rekonštrukciu 
budovy domu kultúry ako multifunkčného 
kultúrneho centra, ktorý bol vypracovaný 
v roku 2006 v rámci predvstupovej pomo-
ci v strednej Európe Programu PHARE. 
Rokovala som v rámci Asociácie kultúrnych 
inštitúcii Slovenska s Ministerstvom kultúry 
a podarilo sa zahrnúť tento projekt do 
ich databázy. Projekt je zároveň súčasťou 
Vstupnej správy Programu hospodárskeho 
rozvoja SR Trenčianskeho samosprávneho 
kraja na roky 2021-2027 v Zásobníku pro-
jektových zámerov pre územie pre strate-
gicko-plánovacie regióny TSK. Ak všetko 
pôjde priaznivo, tak v tomto plánovacom 
období by rekonštrukcia mohla byť zre-
alizovaná. Tiež pracujem na niekoľkých 
úlohách súvisiacich s miestnou kultúrou 
pre Združenie miest a obcí Slovenska. Spra-
cováva totiž ďalšiu, pre samosprávu mimo-
riadne užitočnú analýzu, v ktorej sa venuje 
problematike miestnej kultúry a zvýšeniu 
potenciálu jej využitia na miestnej úrovni. 
V tíme expertov sa sústreďujeme na význam 
miestnych daností, potrebných pre rozvoj 
kultúry a prepojenie s ostatnými oblasťa-
mi života samospráv, ako je cestovný ruch, 
miestna ekonomika a vplyvy na celkový 
ekonomický rozvoj lokality. A samozrejme 
práve pripravujeme Kalendár celomestských 
podujatí a Dramaturgický plán na rok 2022 
a dúfam, že rok 2022 už bude bez výrazných 
obmedzení a spolu s návštevníkmi našich 
podujatí budeme môcť žiť naplno kultúrou.

Ako si predstavujete svoju organizáciu o päť 
rokov?
Urobím všetko preto, aby sme zrealizova-
li spomínanú rekonštrukciu nášho domu 
kultúry. Už nemôžeme prehliadať, že budo-
va trpí investičným dlhom a jej konštrukčné 
vlastnosti nezodpovedajú platným staveb-
ným požiadavkám a normám a ani to, že 
technológie, ktoré máme k dispozícii ani 
zďaleka nespĺňajú kritéria a trendy 21. 
storočia. Verím, že Dom kultúry o päť rokov 
bude mať našliapnuté na cestu byť modernou 
kultúrnou inštitúciou. Som presvedčená, že 
bude vytvárať takú spoločenskú klímu, ktorá 
umožní obyvateľstvu mesta kultúrne vyži-
tie, poskytne mu priestor na sebarealizáciu. 
Spolu s kolegami vynaložíme snahu, aby bol 
Dom kultúry významným mestotvorným 
prvkom, oživujúcim život v centre mesta, 
zabezpečujúcim spoločenský život pros-
tredníctvom množstva aktivít a podujatí pre 
všetkých obyvateľov nášho mesta. 
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Milujeme šport! Je to v našej škole 
cítiť. Malí turisti počas dvoch víken-
dov už vyliezli na niekoľko strmých 
kopcov, nachodili pekných pár ki-
lometrov v okolí Handlovej, basket-
balisti rozbehli tréningy a zápasy, v 
Týždni športu sme lámali rekordy pri 
behu, futbale a zábavných súťažiach. 
A tento rok nás čaká aj niečo úplne 
nové. Na jar sme vďaka hlasovaniu 
získali účasť v projekte O2 Športovej 
akadémie Mateja Tótha. A tak mohli 
naši prváci dňa 5. októbra 2021 za-
čať trénovať pod vedením Mgr. Jany 
Matiaškovej a Mgr. Michaely La-
chovej, vyškolených tréneriek tejto 
akadémie. Na tréningoch sa budú 
venovať všeobecnej pohybovej prí-
prave detí, ktorá je potrebná pre 
každý šport. Prostredníctvom vývo-
jovej kineziológie budú celý školský 
rok uplatňovať v tréningu cvičenia, 
ktoré pomáhajú deťom vykonávať 
pohyb správne a tým kompenzovať 
nesprávne pohybové vzory, ktoré sú-
visia so sedením v škole, pri počítači 
a so zlým držaním tela. Pani učiteľky 

Rozbehli sme Športovú akadémiu Mateja Tótha!

Celoštátna súťaž literárnej tvorby 
Literárny Zvolen 2021 pozná svojich 
víťazov. Ocenení autori a autorky sa 
stretli na dvojdňovom literárnom 
pobyte vo Zvolene počas druhého 
októbrového víkendu. Novinkou Li-
terárneho Zvolena 2021 je, že dvaja 
najúspešnejší autori či autorky zís-
kavajú mentoring poetky Dominiky 
Moravčíkovej a literárnej kritičky Má-
rie Klapákovej.
V zlatom pásme za poéziu hlavnú 
cenu a mentora získal Tomáš Jane-
šík zo Sliača. Ďalšími ocenenými boli 
Tereza Kucmenová z Bratislavy a Bar-
bora Langová z Chmelnice. Cenu pri-
mátorky mesta Zvolen získala Mag-
daléna Martišková z Topoľčian. Za 

Poetka z Handlovej na Literárnom Zvolene
prózu v zlatom pásme hlavnú cenu 
a mentora získala Lucia Herceková z 
Hlohovca. V bronzovom pásme zís-
kala cenu za poéziu okrem iných aj 
Marta Krišková z Handlovej.
Literárny Zvolen sa konal po ročnej 
prestávke, odborným garantom a 
organizátorom podujatia je Národ-
né osvetové centrum. O víťazovi 27. 
ročníka rozhodla štvorčlenná porota 
- Júlia Čurillová a Alena Brindová pre 
poéziu, Pavol Rankov a Matej Thom-
ka pre prózu. Predsedom poroty 27. 
ročníka celoštátnej súťaže bol spiso-
vateľ a vysokoškolský pedagóg Pavol 
Rankov, držiteľ viacerých literárnych 
ocenení.

(TASR)

naučia deti využívať ich schopnosti 
a rozvíjať všetku silu, ktorá v nich 
je, umožnia deťom relaxovať pohy-
bom a viac sa koncentrovať. Cvičenia 
budú plné radosti a hier. Veľmi pekne 
ďakujeme za všetky hlasy, ktoré nás 

posunuli k víťazstvu. Dúfame, že Ma-
tej Tóth už čoskoro zavíta do našej 
školy, aby sa pozrel na naše šikovné 
športové talenty!

Elena Dobišová, ZŠ Mierové námestie

Našu školu v októbri reprezentovali 
štaria žiaci na celoslovenskej súťaži 
Showtime v Leviciach. Všetci dosiah-
li medailové umiestnenia. Zlato si 
odniesli Volcaňáci hneď trikrát a raz 
bronz.
1. miesto Benjamínko Berényi
1. miesto Emka Petrányi
1. miesto Veronika Fujašová
3. miesto Barborka Maníková.
Z celého srdca vám naši milí Volcaňáci 
gratulujeme. Sme na vás hrdí a tešíme 
sa z vašich úspechov, lebo vaše úspe-
chy sú aj naše úspechy.
Veríme, že situácia sa na Slovensku 
bude už len zlepšovať a my bude-
me môcť vycestovať a zasúťažiť si so 
všetkými tanečnými triedami nášho 
Volcana.

Po dlhom čase Volcano konečne na súťaži

Jesenný mesiac október je čas, kedy 
intenzívnejšie pociťujeme potrebu 
vyjadriť úctu tým skôr narodeným, 
vysloviť milé slovo, poďakovať. Preto 
sme sa aj my v „seniorku“ rozhodli na 
znak úcty k starším pripraviť vo štvr-
tok 14.10.2021 pre našich obyvateľov 
príjemné posedenie s programom, 
ktorý by im spestril deň. 
Naše pozvanie prijal viceprimátor 
mesta Handlová Radoslav Iždinský 
a hovorkyňa mesta Jana Paulínyová. 
Podujatie otvorila príhovorom riadi-
teľka zariadenia Emília Nyitrayová, 
potom sa slova ujal viceprimátor Ra-
doslav Iždinský. Vyslovili poďakovanie 
našim seniorom za ich celoživotnú 
prácu, za hodnoty, ktoré počas svojho 
života vytvárali, zaželali im ešte veľa 
síl a trpezlivosti v každodennom živo-
te, lásku, zdravie a pohodu všedných 
dní. Viceprimátor tiež poďakoval všet-
kým zamestnancom, ktorí sa starajú 
o tých najzraniteľnejších a v mene 
Mesta Handlová venoval nášmu za-

Mesiac úcty k starším v Senior centre Handlová

riadeniu darčekový kôš plný dobrôt. 
Ďakujeme!!!. 
Za obyvateľov zariadenia prehovori-
la pani Alena Smatanová, ktorá tiež 
chcela poďakovať našim zamestnan-
com za ich prácu, pomoc, ochotu, 
ľudskosť.
Inštruktorky sociálnej rehabilitácie si 
pripravili pre klientov pestrý program, 
v ktorom sa recitovalo, spievalo aj 
hralo na klavíri. Pod vedením Antona  
Micheleho nám po dlhej dobe zaspie-
val náš spevácky krúžok Hviezdičky. 
Nesmelo chýbať chutné občerstvenie, 
koláčik a čaj s rumom. Všetci sme sa 
dobre zabavili, aj zasmiali.
K dnešnému dopoludniu sa vyjadrili 
aj niektorí naši obyvatelia – pani Ton-
hauserová, pani Doležalová, ktorým 
sa dnešné posedenie veľmi páčilo.
Pani Alena Smatanová: ,,..podujatie 
bolo pripravené na úrovni a veľmi sa 
mi páčilo, ako spieval spevácky krú-
žok.“ 
Pán Michal Smíšek: ,,... už teraz sa 

teším na podobnú akciu.“ Pán Zol-
tán Santoris poznamenal: ,, ...bolo to 
super, všetci sme sa dobre zabavili.“ 
Sme nesmierne vďační za spoločne 
strávené chvíle, ktoré sú pre nás v tej-
to neľahkej dobe vzácnosťou.

Bc. Eva Hakáčová, inštruktorka soc. rehabilitácie

Celoštátna postupová súťaž a pre-
hliadka dospelých speváckych zborov 
Viva il canto oslávila päťročné jubile-
um. Už po tretí raz sa uskutočnila v 
Spišskej Novej Vsi.
„Bolo to prvé podujatie speváckych 
zborov, ktoré sa podarilo zrealizo-
vať v „koronovom období“. Veríme, 
že táto udalosť bude motiváciou k 
znovuoživeniu umeleckej produkcie 
zborových telies na Slovensku, ktoré 
prechádzajú veľmi ťažkou existenčne 
náročnou skúškou,“ povedal odborný 
pracovník pre hudbu a spev Mgr. art. 
Michal Stahl.
Slávnostné otvorenie sa konalo 15. 
októbra o 19.00 hod. v Koncertnej 
sále Reduty. Patriť bude komornému 
miešanému speváckemu zboru Can-
tica Collegium Musicum Martin, kto-
rý oslavuje 30. výročie pod vedením 
zbormajstra Štefana Sedlického.
Nasledujúci deň prebehla súťažná 
prehliadka speváckych zborov. Neod-
deliteľnou súčasťou podujatia bol už 
tradične aj rozborový seminár, počas 
ktorého odborná porota odovzdala  
zbormajstrom cenné rady a pripo-
mienky s cieľom pomôcť ich umelec-

kému vývoju a rastu.
„Komorný spevácky zbor Artanno 
začal spievať po dlhej prestávke, 
nakoľko covid opatrenia boli pre 
spevákov velmi prísne. Až v polovici 
mája začal zbor so skúškami po velkej 
osemmesačnej pauze. Oslovili nás, či 
sa nechceme zúčastniť krajskej spe-
váckej súťaže a prehliadky v Jaseni-
ci. Absolvovali sme ju 29. augusta a 
porota zbor ocenila zlatým pásmom,“ 
povedala zbormajsterka Anežka Balu-
šinská. Artanno doplnilo program o 
jednu sakrálnu skladbu z 15. storočia 
a celý repertoár prispôsobil odporú-
čanej súťažnej dramaturgii. Krátko 
pred celoštátmou súťažou sa pripra-
voval na skúškach a sústredení. „Ce-
loštatnej súťaže sa Artanno zúčastnil 
prvý krát a odborná porota ocenila 
dramaturgiu súťažného programu 
ako aj hlasovú kultúru. Úspech nás 
teší a podľa možností sa zúčastní-
me aj ďalšieho ročníka. V súčasnosti 
sa bude zbor venovať príprave na 
vianočné koncerty ako aj na celoslo-
venské podujatie - Slovensko spieva 
koledy,“ uzavrela zbormajsterka. 

(INU)

Zbor Artanno si vyspieval zlaté pásmo

Inštruktorky sociálnej rehabilitácie si pripravili pre klientov senior centra pestrý program, v ktorom sa recitovalo, spievalo aj hralo na klavíri.                               FOTO: EH

Úspešní Volcaňáci.                                    FOTO: VOLCANO

Na tréningoch sa budú deti venovať pohybovej príprave, ktorá je potrebná pre každý šport.          FOTO: ED

Komorný spevácky zbor Artanno na súťaži Viva il canto.                                                                         FOTO: ARTANNO
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645. výročie, ktoré oslavuje naše 
mesto v tomto roku, si pripomí-
name na stránkach Hand lovského 
hlasu v každom jeho vydaní až do 
konca roka bádavou súťažou o pek-
né ceny. Správne odpovede na sú-
ťažné otázky nájdete v Monografii 
mesta 1, ktorá vyšla v roku 2017. 
Tento rok  ju sprístupňujeme v di-
gitálnej podobe na webovom sídle 
mesta www.handlova.sk v odkliku 
645. výročie mesta. Tí, ktorí si chcú 
s nami zasúťažiť, nie sú majiteľmi 
Monografie mesta 1 a nemajú ani 
prístup na internet, nájdu túto kni-
hu 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. 15

Dňa 15. augusta 1919 bola v Brati-
slave založená nová (následnícka) 
účastinná spoločnosť Handlovské 
uhoľné bane (HUB) na čele s Ing. 
Gabrielom Görögom, ktorú vlast-
nili výhradne maďarskí účastinári. 
Riaditeľom banskej správy bol v 
tom čase Nemec, Ing. Hoffmann. 
V bani okrem Slovákov a Nemcov 

pracovalo asi 200 Maďarov a aj nie-
koľko Poliakov. V roku 1921 musel 
Ing. Hoffmann z funkcie banského 
riaditeľa odstúpiť, pretože nedoká-
zal bane adaptovať na povojnovú 
ekonomickú situáciu. Banský pod-
nik pod jeho vedením nebol kon-
kurencieschopný a strácal odbera-
teľov. Na jeho miesto bol menovaný 
Slovák, ktorý ihneď po nástupe 
začal s technologickou obnovou, 
ktorá mala zefektívniť ťažbu, znížiť 
prevádzkové náklady a tým aj cenu 
uhlia. Až do roku 1921 zazname-
návalo československé povojnové 
hospodárstvo konjunktúru, ktorú 
však čoskoro vystriedala kríza, zná-
sobená defláciou. Len v samotnom 
priemysle klesla zamestnanosť 
oproti predvojnovému stavu pri-
bližne o 30% a ku koncu roku 1923 
odhadovali odbory počet neza-
mestnaných na 100-150 tisíc ľudí. Z 
nich len zlomok dostal podporu v 
nezamestnanosti. A tak bez ohľadu 
na národnostné rozpory na všet-
kých bez výnimky doľahla katastro-
fálna situácia, v akej sa koncom 
roka 1921 nachádzali handlovské 

Otázka číslo 15: 
Ako sa volal 1. slovenský banský 

riaditeľ  HUB?

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: 
.........................................................................

bane i napriek miernemu nárastu 
ťažby. Pre nedostatok objednávok 
uhlia hrozilo prepustenie až tisícky 
baníkov. To nenechalo nečinných 
niektorých slovenských poslancov 
Národného zhromaždenia. Žiadali, 
aby si handlovské uhlie objednal 
štát, najmä pre potreby železníc. 
Zdalo sa, že veci sa začínajú meniť 
k lepšiemu. Objednávky štátnych 
železníc (Československé státní 
dráhy – ČSD) mali zlepšiť pomery v 
Handlovej. S postupným zhusťova-
ním železničnej dopravy sa dopyt 
po uhlí zvyšoval.

Žrebovanie 14. kola

V 14. kole sme sa pýtali, kde boli 
vydávané noviny slovenských le-
gionárov? Správna odpoveď je v 
Irkutsku na Sibíri.
Zo správnych odpovedí sme vy-
losovali čitateľku Ivanu Čukanovú. 
Výherkyni srdečne blahoželáme!

(RED/MKH)
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Každý majiteľ psa je povinný sa sta-
rať sa o jeho dobrý zdravotný stav. 

Povinnosti chovateľom psov ukladá 
zákon o veterinárnej starostlivosti 
č.39/2007 Z.z. Čo sa ale rozumie pod 
pojmom veterinárna starostlivosť? Je 
to najmä pravidelné očkovanie proti 
určitým chorobám, ktorými sa pes 
môže infikovať. Niektoré choroby si 
psy môžu prenášať medzi sebou, ale 
niektoré môžu preniesť aj na človeka.
Majiteľ psa je povinný sledovať zdra-
votný stav psa, zmeny v jeho správaní, 
zmeny  jeho pohybových schopností 
a pod. V prípade, že zaregistrujeme 
zmeny, je potrebná návšteva veteri-
nárneho lekára a problémy psa s ním 
treba prekonzultovať.

Najzákladnejšie choroby, proti 
ktorým je potrebné psa očkovať: 

Besnota 
U psov ho prenáša vírus Lyssa, kto-
rý u psa spôsobuje najmä zvýšené 
slintanie a agresivitu. Táto choroba 
vždy končí u psa smrťou. Povinnosť 
očkovať psa proti besnote ukladá aj 
zákon o veterinárnej starostlivosti. 
Besnota sa prenáša aj na človeka a to 
pri poranení človeka, kontaktom slín 
psa s ľudskou krvou, keď pes pohry-
zie človeka. V prípade pohryznutia 
a výskytu besnoty je potrebné vec 
nahlásiť príslušným úradom, nakoľko 
besnota a leptospiróza patria medzi 
choroby prenášajúce sa na človeka.  V 
súčasnosti sa na Slovensku táto cho-
roba nevyskytuje.

Psinka
Je to vysoko nákazlivé vírusové ocho-
renie, ktoré spôsobuje intenzívny ka-
šeľ, hnisavý nosový a očný výtok, čo 
sú vážne gastrointestinálne a respi-
račné ťažkosti, ďalej spôsobuje smr-
teľné kŕče a ochrnutie.

Leptospiróza
Prenáša sa baktériami leptospira, 
ktoré sa nachádzajú obvykle v kon-
taminovanej pôde alebo vo vode. 
Spôsobuje oslabenie imunity  a po-
škodzuje vážne vnútorné orgány, 
pričom najmä u mladých psov končí 
aj smrťou. V posledný rokoch sa Lep-
tospiróza dosť rozšírila a nakoľko táto 

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

Zdravotné zákroky môže robiť len veterinárny lekár
choroba je prenosná aj na človeka, je 
vysoko odporúčané očkovanie proti 
tejto chorobe. 

Parvoviróza
Spôsobuje ju vysoko rezistentný DNA 
vírus CPV (psí parvovírus). Preto je 
parvoviróza vysoko nákazlivá. Spô-
sobuje dehydratáciu alebo intoxiká-
ciu spôsobenú ťažkým zvracaním a 
krvavou hnačkou sprevádzanou vy-
sokými teplotami. Najmä u mladých 
psov má táto choroba silný a rýchly 
priebeh, končiaci smrťou. Staršie psy 
, ktoré túto chorobu dokážu prekonať 
často umierajú po niekoľkých rokoch, 
nakoľko dôjde k oslabeniu imunity or-
ganizmu psa alebo sa prejavia problé-
my so srdcom.  

Infekčná Hepatitída
Zo začiatku spôsobuje najmä horúč-
ku, zápal očí a obličiek. Keď dôjde k 
zápalu pečene, prejaví sa zvracaním, 
hnačkou a únavou. Nebezpečná je 
najmä pre mladých psov a psov, ktorí 
sú oslabení. Tu choroba končí smrťou 
psa. Infekčná hepatitída sa do tela psa 
dostane najčastejšie s vodou obsahu-
júcou moč, prípadne s krmivom. 

Odčervovanie
Okrem očkovania je potrebné psov 
aj odčervovať. Pri odčervovaní do-
chádza zbaveniu sa vnútorných pa-
razitov ako sú škrkavky a pásomnice. 
Tieto parazity sa nachádzajú v čreve 
psa a požitím odčervovacích látok sa 
snažíme zničiť  parazity. Tieto parazi-
ty sú nebezpečné pre psa, ale aj pre 
človeka. Najviac ohrozenými sú deti, 
pretože ich imunitný systém nevie 
parazity zničiť. Pokiaľ psa neodčer-
vujeme, dochádza k vylučovaniu va-
jíčok týchto parazitov do prostredia 
prostredníctvom trusu psa. Vajíčkami 
parazitov sa tak môžeme infikovať aj 
my, ľudia, ako aj iné psy. U psov sa zo 
začiatku neprejavujú žiadne prízna-
ky. Neskôr sa u psa začnú prejavovať 
príznaky ako strata hmotnosti, hnač-
ka, nechutenstvo, vypadávanie srsti, 
narušená imunita až poškodenie or-
gánov. 
U človeka sa zo začiatku neprejavu-
jú žiadne príznaky, pričom samotná 
diagnostika ochorenia parazitmi je 
veľmi problémová. Najčastejšími pre-

javmi sú nechutenstvo, hnačky, boles-
ti brucha, anémia, alergické prejavy, 
kašeľ, migréna, depresia.
O tom, ako často a čím odčervovať, 
je dobré sa poradiť s veterinárnym le-
károm. V dnešnej dobe exitujú rôzne 
formy odčervovacích látok: tabletky, 
sirupy, kvapky, pasty. Každý odčervo-
vací prípravok obsahuje odlišné zlo-
ženie a preto je vhodné meniť jednot-
livé odčervovacie prípravky.

Vnútorné parazity:

Škrkavky
K nakazeniu šteňaťa dochádza už v 
tele matky alebo mliekom pri kojení. 
Škrkavky sa radia medzi oblé červy a 
ich dĺžka je cca 10 cm. V dospelosti 
prebývajú v čreve. Pokiaľ sa dostanú 
do tela psa ako larvy môžu sa pohy-
bovať po celom tele. Ide o najčastej-
šíieho vnútorného parazita.  

Pásomnica
Nachádzajú sa v tenkom čreve psa, 
pričom dorastajú do dĺžky 1 - 500 
cm. Sú častým vnútorným parazitom 
psa. Rozmnožujú sa vajíčkami, ktoré 
sa trusom vylučujú do prostredia. Na 
to, aby sa vajíčka vyvinuli, potrebujú 
medzihostiteľa, ktorým býva najčas-
tejšie blcha.
Psy sa môžu nakaziť aj inými vnútor-
nými parazitmi ako sú napr. giardie, 
kokcídie a iné.

Vonkajšie parazity:

Blcha psia
Ide o malého parazita červenohnedej 
farby, ktorý dokáže skákať až 1,5m. 
Živí sa krvou psa. Pri odstraňovaní 
týchto parazitov za pomoci vhodné-
ho prostriedku, je potrebné vyčistiť aj 
prostredie, v ktorom sa pes pohybu-
je. Je potrebné vydezinfikovať búdu, 
podlahy, odstrániť prípadne staré 
koberce a handry. Tu všade sa môžu 
nachádzať vajíčka bĺch. Blchy sú hlav-
nými prenášačmi vajíčok pásomnice.
 

Kliešť  
Kliešť je najčastejším vonkajším para-
zitom, ktorý napadá psov. Jeho výskyt 
je na celom území SR a vyskytuje sa 
od skorej jari po neskorú jeseň. Kliešť 
sa živí krvou psa, pričom počas toho 

vypúšťa do tela psa jedovaté sliny. Je 
potrebné psa pravidelne kontrolovať 
a po zistení  napadnutia kliešťom, ho 
ihneď odstrániť šetrným spôsobom. 
Kliešťa nikdy nestláčame, odstránime 
ho jemným vykývaním. Po vytiahnutí 
ranu vydezinfikujeme. Kliešte sú pre-
nášačmi vírusov a baktérií. Môžu pre-
nášať choroby ako je borelióza, klieš-
ťová encefalitída a v dnešnej dobe aj 
babesióza. 
Pokiaľ máte podozrenie, že váš pes 
sa správa nervózne, vyhľadajte vete-
rinárneho lekára.   

Pokračovanie nabudúce: Zákonné pod-
mienky pri držaní psa 

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

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. 21/ 2021

je v utorok 26. októbra. 
Na distribučných miestach 
noviny budú 3. 11. 2021.

DIGITÁLNE KINO BANÍK
Program od 21. do 30. októbra 2021

HALLOWEEN ZABÍJA
Horor / USA / MP 15 / titulky

105 min / 5 €
21. 10., 18.00 / 22. 10., 18.00

23. 10., 20.00

DUNA
Dráma / USA / MP 12 / titulky

155 min / 5 €
22. 10., 20.00 / 24. 10., 18.00

RON MÁ CHYBU
Animovaný / USA / MP / dabing

106 min / 5 €
23. 10., 16.00 / 24. 10., 16.00

ZNÁMI NEZNÁMI
Komédia / SR / MP 12

95 min / 5 €
23. 10., 18.00

QUO VADIS, AIDA?
Dráma / FRA / MP 15 / titulky

101 min / 4 € / FK REBEL
25. 10., 18.00

NIE JE ČAS ZOMRIEŤ

Spomienka
Dňa 31. októbra
uplynie 10 rokov 
od úmrtia nášho 

drahého syna, brata, 
Karola Tatára. 

S láskou spomínajú 
rodičia, sestra Ivka 

a Luky. 
Kajko, veľmi nám chýbaš. 

1/20/10/2021/OI

Spomienka

Spomíname na našich drahých 
Františka Slováka a Gizku Slovákovú.

S láskou a úctou rodina.
2/20/10/2021/OI

Spomienka
Dňa 3. septembra 
uplynulo 25 rokov, 

odkedy nás opustila 
milovaná manželka, 

mamička, babička 
Ruženka Šulcová. 

Tí, ktorí ste ju poznali, 
venujte jej s nami tichú 

spomienku. S láskou a úctou spomínajú manžel 
Karol, dcéra Monika s rodinou.

Na krídlach anjela vzlietla si v diaľ, 
v srdciach našich zanechala obrovský žiaľ. 
V nich ťa nosíme, v spomienkach máme, 

často na teba myslievame, 
keby tak dalo sa znovu byť spolu, 

každý deň zasadnúť k jednému stolu. 
Keby tak dalo sa to, čo sa nedá. 

Viem, len tiché slovko do nebies: 
„navždy milujeme...“

3/20/10/2021/OI

Thriller / USA / MP 15 / titulky
163 min / 5 €
28. 10., 18.00

PAROŽIE
Horor / USA / MP 15 / titulky

95 min / 5 €
29. 10., 18.00 / 30. 10., 20.00

SPRÁVA
Dráma / SK / MP 15

94 min / 5 €
29. 10., 20.00

RODINA ADDAMSOVCOV 2
Animovaný / USA / MP

90 min / 5 €
30. 10., 16.00 / 31. 10., 16.00

JAN WERICH
Dokument / CZ / MP

105 min / 5 €
30. 10., 18.00

ZBOŽŇOVANÝ
Komédia / CZ / MP 12

99 min / 5 €

Spomienka
6. októbra uplynulo 

23 rokov, odkedy nás 
navždy opustila naša 
milovaná mamička, 

starenka a bývalá 
zdravotná sestrička 

Mária Lenhartová, 
rod. Burianová. 

Bola to jedna výnimočná, obetavá, láskavá 
osobnosť, ktorú si vážilo veľa ľudí. Česť jej 

pamiatke! Kto ju poznal a mal ju rád, venujte 
jej spolu s nami modlitbu a tichú vrúcnu 

spomienku. S láskou na ňu všetci spomíname.
Dcéra Katarína

4/20/10/2021/OI

Riadková inzercia
Predám lacno mikrovlnú rúru - 20 €. 
Zn.: sťahovanie. Telefón: 0948 223 662.

Navždy nás opustili
AUGUST

Eva Slovincová, rod. Martišová, 62 rokov,
naposledy bytom 29. augusta 60/3.

Vladimír Hrčka, 50 rokov,
naposledy bytom Odbojárov 21.

Mária Režová, rod. Holíková, 88 rokov,
naposledy bytom Dimitrovova 3/5.

Július Szorád, 70 rokov,
naposledy bytom Morovnianska cesta 25/4.

Božena Vančová, rod. Ličková, 90 rokov,
naposledy bytom Morovnianska cesta 52.

Jozef Lehotkai, 71 rokov,
naposledy bytom Morovnianska cesta 27.

SEPTEMBER
Milan Novák, 71 rokov,

naposledy bytom Partizánska 4/5.

Júlia Mikušová, rod. Bózová, nedožitých 88 r., 
naposledy bytom 29. augusta 84/7.

Daniel Mužík, 33 rokov,
naposledy bytom Mostná 23/8.

Tomáš Juhan, 90 rokov,
naposledy bytom Dimitrovova 27/6.

Anna Krištofová, rod. Melišová, 90 rokov,
naposledy bytom Morovnianska cesta 32.

Jozef Arvay, 86 rokov,
naposledy bytom Brigádnická 10.

Jozef Kalaj, 65 rokov,
naposledy bytom Morovnianska cesta 58/7.

Jozef Balát, 67 rokov,
naposledy bytom Údernícka 47.

Cecília Jakubeková, rod. Grešnerová, 89 r.,
naposledy bytom 1. mája 10/4.

Štefan Matúšek, 85 rokov,
naposledy bytom 29. augusta 1/32.

Augustín Chalupek, 70 rokov,
naposledy bytom Morovno 71.

Jozef Csémi, 67 rokov,
naposledy bytom vo Svite.

Jozef Záhorský, 95 rokov,
naposledy bytom Potočná 46.

Alžbeta Borovicová, rod. Šebeňová, 82 rokov,
naposledy bytom Márie Krššákovej 1.

Ján Kubovčík, 77 rokov,
naposledy bytom 29. augusta 39/3.

OKTÓBER
Jarmila „Bibi“ Rűckschlossová, 

rod. Feldsamová, 58 r., naposledy bytom 
Prievidzská 19.

Veronika Remiášová, rod. Mádelová, 88 r.,
pôvodne bytom Československej armády 28.

František Grúber, 43 rokov,
naposledy bytom 29. augusta 28/16.

službách. Za kvalitu všetkých 
nami poskytovaných služieb 
na profesionálnej úrovni plne 
ručíme.

S úctou, pracovníci pohrebnej 
služby PARTE s.r.o.
www.partesro.sk
e-mail: cintorinhandlova@
gmail.com

KAMENÁRSTVO KAMEŇ
KAMENÁRSKE SLUŽBY

- výroba, zameranie a montáž 
krbov
- výroba, zameranie a montáž 
parapetných dosiek, 
obkladov, dlažby
- výroba, predaj a montáž 
pomníkov
- výroba a montáž hrobového 
príslušenstva
- betónovanie základov
Hviezdoslavova 9, 971 01 
Prievidza
Tel.: 046/542 36 56, 0905 50 
35 58
kancelária@micokamen.sk
www.micokamen.sk
www.profikamen.sk

KVETINÁRSTVO
Parte s.r.o

Cintorínska 27, Handlová, 
046 547 65 06, 0917 873 111

0908 841 200

Vážení zákazníci, pri príle-
žitosti blížiaceho sa sviatku 
Pamiatky zosnulých sme vám 
vyšli v ústrety. Tak ako každý 
rok, zabezpečujeme priamo na 
cintoríne predaj dušičkového 
tovaru. Ponúkame: venčeky 
z umelej čečiny, prírodné, 
šiškové, umelé kytice, ikebany, 
živé črepníkové chryzantémy, 
vázy, lampáše, kahance, 
náplne, večné svetlá, anjelov, 
náhrobné doplnky  a mnoho 
iného.

Predaj bude zabezpečený 
v týchto dňoch:

Pondelok - piatok 
18. -  22. 10.: 7.30 - 17.00
Sobota 23. 10.: 8.00 - 15.00
Nedeľa 24. 10.: 8.00 - 12.00
Pondelok - piatok 
25. - 29. 10: 7.30 - 17.00
Sobota 30. 10.: 8.00 - 17.00
Nedeľa 31. 10.: 8.00 - 17.00
Pondelok 1. 11: 8.00 - 17.00
Utorok 2. 11.: 7.30 - 17.00 

Ďakujeme, že využijete naše 
služby. POHREBNÁ SLUŽBA 
PARTE s. r. o.
Naša pohrebná služba 
sa nachádza priamo na 
miestnom cintoríne, kde vám 
zabezpečíme kompletné 
pohrebné služby!

STÁLA SLUŽBA: 0907552200
HANDLOVÁ: 046/547 65 06

Dom smútku, Cintorínska 27
BOJNICE: 046/542 48 21
Dom služieb, Sládkovičova 
210/50
PRIEVIDZA: 046/542 36 56
Hviezdoslavova 9
CHRENOVEC: 046/547 13 38
Dom služieb, č. 384

Kvalitné pohrebné, 
cintorínske a kamenárske 
služby na profesionálnej 

úrovni:

- zabezpečenie kompletných 
pohrebných a cintorínskych 
služieb
- zabezpečenie kremačných 
služieb
- poradenstvo a konzultácie 
ohľadom zabezpečenia 
pohrebu
- prevoz pri kompletných 
pohrebných službách v rámci 
okresu ZDARMA
- odvoz a prevoz zosnulých 
24 hod. nepretržite v rámci 
celého okresu, SR a EÚ
- zabezpečenie administratív-
nych záležitostí (matrika, 
odovzdanie preukazov a iné)
- zabezpečenie pohrebu v 
ktoromkoľvek meste, obci, 
okrese a republike
- návrh, tlač a roznesenie 
parte
- široký výber rakiev
- vlastná výroba živých a 
umelých vencov, kytíc a 
ikebán
- zabezpečenie 
kamenárskych prác a ďalšie 
služby podľa požiadaviek 
zákazníka

Dôležitá informácia pri 
úmrtí vášho blízkeho: Zákon 
o pohrebníctve č. 131/2010 
podľa § 4 ods. 2, uvádza, 
že zdravotnícke zariadenia 
a zariadenia sociálnych 
služieb nesmú propagovať, 
poskytovať a ponúkať 
informácie o pohrebných 

5/20/10/2021/PL

30. 10., 18.00

Premietame vždy! Aj pre jedného 
diváka. www.kino.handlova.sk

Dovoľte mi z celého srdca poďakovať Vám za 
prejavenú sústrasť nad stratou, ktorú utrpela 
naša rodina. Vaše láskavé slová podpory, vaše 
modlitby, spolupatričnosť, či len silný stisk ruky 
alebo pevné objatie, to všetko mi nesmierne 
pomáha prekonať toto najťažšie životné obdobie, 
keď môj dobrý manžel a starostlivý otec našich 
dvoch synov, ale aj syn, vnuk, brat, bratranec a 
kamarát, Ferko Grúber, tragicky navždy odišiel. 
Ešte raz úprimne ďakujem za Vašu silnú podporu 
a pomoc, nesmierne si to vážim! 

Silvia Grúberová, primátorka mesta

Hľadám prácu ako pomocná sila v domácnosti. 
Som dôchodkyňa, ZŤP. Iba v meste Handlová.
0944 233 516

Poďakovanie



Stredná odborná škola v spolupráci 
so Školským basketbalovým klubom 
Handlová prináša v tomto školskom 
roku možnosť prihlásiť sa na športo-
vý krúžok so zameraním na basketbal 
pre pokročilé hráčky a hráčov, ktorí sa 

Sobota 16. októbra bola súťažná pre gymnastky z Handlovej. V Banskej Bystrici 
sa konalo 2. kolo pretekov v športovej gymnastike, kategórie B, na ktorých sa 
zúčastnili dve pretekárky z Klubu športovej gymnastiky Handlová. Zoe Ďurino-
vá v kategórii mladšie žiačky sa umiestnila v celkovom hodnotení na 7. mieste 
a vo svojej vekovej kategórii na krásnom 3. mieste. Nelka Pukačová obsadila 
v kategórii mladšie žiačky 12. miesto. Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu 
klubu a mesta. 

Dušana Ďurinová, KŠG Handlová

Gymnastky súťažili v Banskej Bystrici

chcú individuálne zlepšovať a herne 
napredovať pod vedením kvalifikova-
ných trénerov. Stačí napísať na email 
ondrejhaviar@gmail.com a do 12. ho-
dín dostaneš odpoveď!

(ŠBK)

Šimon Matiaško zvíťazil medzi juniormi v 
Slovenskom pohári Freestyle BMX/MTB 2021 

Sezóna súťaží v BMX začína v júni 
a končí v novembri.

Šimon Matiaško absolvoval slo-
venský pohár vo freestyle BMX v 
štyroch kolách. Vybojoval si druhé 
miesta v Žiline a Košiciach a prvé 

miesta v Námestove a Šuranoch, 
čím si v súčte bodov zabezpečil 
celkové prvé miesto a zisk Sloven-
ského pohára. Šimon tak potvrdil 
svoju vedúcu poziciu v kategórii do 
15 rokov. „Konkurencia nieje síce 
obrovská, ale na kvalite jazdcov to 

neuberá. Žiadne z víťazstiev nebolo 
zadarmo. Okrem Slovenského pohá-
ra a Majstrovstiev Slovenska Šimon 
absolvoval aj sútaže v dirtcupe od-
kiaľ si odniesol dve medaily za prvé 
a druhé miesto,“ povedal Šimonov 
otec, Pavel Matiaško. Tento rok mu 
v arzenále pribudlo viacero trikov, 
ako  napríklad  salto vzad, rotacia 
o 360° a súčasne rotácia riaditok o 
360°,  rotácia riadítok o 720° a veľa 
menších trikov, ktoré dolaďoval na 
skateparku v Handparku. „Dúfam, 
že skatepark sa v budúcnosti ešte 
rozrastie a pribudnú tam nové prv-
ky. Šimon síce strávil veľa času na 
veľkých parkoch, kde sa pripravoval 
na sútaže a veľa času na jazdenie v 
Handparku mu nezostávalo, ale aj 
tak, keď bola voľná chvíľka, rád ju 
strávil v lokálnom parku s kamošmi.“ 
Tento rok sa Šimon svedomite ce-
loročne pripravoval pod vedením 
skúsených trénerov, Stana Faklu, s 
ktorým trénovali silu a kondíciu a 
Andejom Mičekom, s ktorým piloval 
techniku jazdy a prevedenie trikov.
V budúcej sezóne Šimon ostane 
jazdiť v tíme Bike Racing Slovakia 
s ktorým sa dostla do prestížneho 
tímu jazdcov, ktorých podporuje 
BMX shop.
„Po mesačnej rekonvalescencii sa Ši-
mon začne plynule pripravovať na 
budúcu sezónu. Dúfame, že sa nám 
podarí získať nejakého sponzora pre 
budúcu sezónu, aby si Šimon mohol 
vyskladať nový BMX. Touto cestou 
by som sa im chcel poďakovať jeho 
trénerom a ďakujem aj všetkým 
Handlovčanom za podporu. Dúfa-
me, že sa nám podarí aj budúci rok 
robiť Vám dobré meno,“ uzavrel Pa-
vel Matiaško. 

(INU)

Šimon Matiaško na stupni víťazov.                                                                                                                                                                                                                               FOTO: SAFBMX.SK


