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Silvia Grúberová: Transformácia je dlhodobý proces

Projektové zámery mesta: 1. Revitalizácia banského areálu na priemyselnú zónu s vybudovaním prístupovej komunikácie. 2. Banícky uhoľný skanzen Handlo-
vá. 3. Obnova historickej fary v Novej Lehote na centrum cestovného ruchu, kultúry a podpory komunitného života. 4. Energetická efektívnosť verejných budov
v meste Handlová. 5. Podpora elektromobility v meste Handlová (mestský vozový park, nabíjacia stanica). 6. Mestský záhradnícky podnik. 7. Vrtná spoločnosť.
8. Zelené centrum spracovania odpadov. 9. Bioplynová stanica Handlová. 10. Fotovoltaická elektráreň pre areál skládky. 11. Geologický prieskum životného
prostredia areálov bane Handlová. 12. Minimalizácia negatívneho vplyvu environmentálnej záťaže skládky popolovín na životné prostredie.        FOTO: INU

Akčný plán transformácie uhoľ-
ného regiónu Hornej Nitry bol 
schválený vládou v roku 2019 a 
definuje oblasti, ktoré je potreb-
né riešiť. Každý rok sa aktualizuje 
v časti projektových zámerov. Sa-
mospráva doňho vkladá zámery 
mesta, svoje zámery doňho vkla-
dajú aj súkromné firmy. 

Mesto Handlová a spoločnosť Hater 
Handlová zadefinovali spolu 12 pro-
jektových zámerov, ktoré by mohli 
byť financované z Fondu pre spra-
vodlivú transformáciu. Tieto zámery 
mesto v 2. kvartáli 2021 poslali na 
Ministerstvo investícií, regionálne-
ho rozvoja a informatizácie SR a po 
ich predbežnom odsúhlasení ich 
môže postupne rozpracovať na de-
tailné projekty a potom na ne pýtať 
financie. 
„Na spracovanie projektových žia-
dostí máme na úrade projektových 
manažérov, ktorí sú odborníci a ich 
tím od decembra posilníme o ďal-
šieho kolegu, ktorý sa zaoberá pre-
dovšetkým stavebnotechnickými 
činnosťami,“ povedala primátorka, 
Silvia Grúberová. Podľa jej ďalších 
slov, základom väčšiny týchto zá-
merov sú predovšetkým projekto-
vé dokumentácie, ktoré je potrebné 
obstarať, potom sa musia spracovať, 
získavajú sa povolenia atď. Len na 
spracovanie projektových doku-
mentácií mesto potrebuje desiatky 
až stovky tisíc eur. „Financovanie 
projektových dokumentácií je roky 
problematické, avšak tu je prísľub, 
že tieto financie získame z výzvy Mi-
nisterstva investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie SR, ktorá by 
ešte len mala vyjsť. Ak áno, bude to 
pre nás obrovská pomoc. Keď budú 
projektové zámery spracované do 
podoby projektových žiadostí, bu-
deme ich následne predkladať na 
výzvu ministerstva. Je to dlhodobý 

proces, ktorý my nijako neurýchli-
me. Naše kroky pravidelne zosúla-
ďujeme s informáciami z ministerst-
va vďaka pravidelným stretnutiam 
a online komunikácii. Aby sme boli 
pripravení, aby sme dokázali vy-
čerpať finančné prostriedky a v ko-
nečnom dôsledku pomôcť mestu, 
regiónu a obyvateľom,“ povedala 
Silvia Grúberová.
Prvé projekty, financované z Fondu 
spravodlivej transformácie, by mali 
byť zazmluvnené v roku 2023 a ďal-
šie postupne až do roku 2026. Pod-
ľa primátorky je však jasné, že nie 
každý projekt alebo potrebu dokáže 
mesto vyriešiť z pozície samosprá-
vy. „Je výslovne nevyhnutné, aby 

zodpovednosť v niektorých prípa-
doch prevzal štát. Napríklad oblasť 
zlepšenia dopravnej infraštruktúry. 
Táto aktivita nie je ani oprávnená vo 
Fonde spravodlivej transformácie. A 
vlastníkom cesty I/9 je štát. Dostup-
nosť regiónu Hornej Nitry zo strany 
Banskobystrického samos právneho 
kraja je podľa mňa dosť podstatná. 
Všimli sme si, že Slovens ká sprá-
va ciest opravuje cestu od Novej 
Lehoty po hranicu kraja, čo určite 
pomôže. V budúcom roku majú v 
pláne opravu hlavnej cesty v loka-
lite 29. augusta. Pevne dúfam, že 
sa tak aj stane. O obchvate mesta 
môžeme iba snívať, nie je v priori-
tách. Takisto vnímam ako zásadné 

zainteresovanie organizácií Minis-
terstva hospodárstva SR pri obsa-
dzovaní priemyselnej zóny po jej 
rekultivácii. Výrazným spôsobom 
by sme potrebovali pomôcť aj pri 
prevádzke banského skanzenu, a tu 
bude potrebná pomoc Ministerstva 
životného prostredia SR ako zriaďo-
vateľa Slovenského banského mú-
zea. Mohla by som pokračovať ďalej. 
Štát má alebo bude mať financie na 
transformáciu hornej Nitry. Verím, 
že všetko zapadne a spolu so sa-
mosprávami, súkromným aj nezis-
kovým sektorom dokážeme tieto 
zdroje čerpať a regiónu pomôcť.“

(INU)

Každoročne sa handlovské ná-
mestie a niektoré časti mesta roz-
žiaria vianočnou výzdobou, ktorá 
sa rokmi mení, niektoré ozdoby 
pribúdajú, s niektorými sme sa 
časom museli rozlúčiť pre ich zlý 
technický stav alebo nevyhovujú-
cu technológiu.

K príprave tohtoročnej vianočnej výz-
doby bol prizvaný  garant pracovnej 
skupiny Verejné priestory Handlová,  
akademický architekt Rastislav Ne-
mec. Podľa jeho slov by mala mať 
vianočná výzdoba tiež koncepčné 
riešenie a vyžaduje si čas na prípravu. 
Preto v tomto roku neboli nakúpené 
nové dekory, ale bol zvolený nákup 
vianočných projektorov, ktoré budú 
osvetľovať handlovské budovy a v 
budúcom roku by sa postupne mal 
tvoriť nový koncept vianočnej výzdo-
by nášho mesta, ktorý sa bude zrejme 
dopĺňať niekoľko rokov. Projektory 
bude možné využiť tiež na iné účely 

po zmene motívov. 
Mesto opätovne ďakuje Ľubomírovi 
Balušíkovi, vďaka ktorému sa každo-
ročne rozžiari handlovská vežička na 
Ul. 29. augusta.

Deti môžu písať listy Ježiškovi 

Vianočná výzdoba sa rozsvieti v 
Hand lovej v pondelok 6. decembra 
na Mikuláša. Tento rok ale Mikuláša 
na námestí nestretneme. Rozsveco-
vanie stromčeka si budete môcť po-
zrieť online na facebookovej stránke 
Domu kultúry od 17.00 h. Zároveň 
nájdete pod vianočným stromčekom 
truhlicu na priania detí, ktoré sa bude 
snažiť Ježiško v spolupráci s mestom 
Handlová a jeho organizáciami snažiť 
splniť, pokiaľ na listoch Ježiškovi deti 
napíšu svoje meno adresu a tel. kon-
takt na svojho rodiča resp. opatrovní-
ka. Listy Ježiškovi sa budú zbierať na 
námestí do 22. decembra.
Tohtoročný handlovský vianočný 

stromček je už po druhý rok z areálu v 
okolí športovej haly.  V priebehu roka 
bolo za jeden stromček vysadených 
desať nových stromčekov. Na námestí 
nás bude tešiť do Troch kráľov.

(JP)
 

Vianočná výzdoba sa rozsvieti 6. decembra Pozvánka 
na mestské 

zastupiteľstvo
Primátorka mesta, 
Silvia Grúberová, 

zvolala 27. zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva. 
Konať sa bude vo štvrtok 

2. decembra 2021 
o 14. hodine 

prostredníctvom 
komunikačnej aplikácie 

ZOOM.

Program je zverejnený na 
webstránke mesta, priamy 

prenos sa bude vysielať 
na Youtube kanáli 

RTV Prievidza.
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Najviac financií z rozpočtu kraja 
pôjde budúci rok do školstva a 
dop ravy.

Modernizácia stredných škôl, nemoc-
níc, zariadení sociálnej starostlivosti 
a kultúrnych inštitúcií ako aj rekon-
štrukcie ciest sú rozpočtovými priori-
tami Trenčianskeho samosprávneho 
kraja (TSK) v roku 2022. Vyplýva to 
z rozpočtu TSK na budúci rok, ktorý 
v pondelok 22. novembra schválilo 
krajské zastupiteľstvo.
Podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku 
najviac financií, takmer 23 miliónov 
eur, kraj nasmeruje do oblasti školst-
va. Do dopravy pôjde z krajského roz-
počtu viac ako 18,5 milióna eur. Kraj 
plánuje v budúcom roku investovať 
rekordných 7,5 milióna eur do súvis-
lých opráv ciest II. a III. triedy. Vo všet-
kých deviatich okresoch by sa malo 
opraviť 51 úsekov ciest v celkovej 
dĺžke 59 kilometrov. 
V pláne opráv ciest na rok 2022 je aj 
cesta III/1783 do mestskej časti Mo-

Cestu do Morovna opravia budúci rok
rovno. Osemstometrový úsek cesty 
kraj opraví za predpokladané náklady 
88 733 eur s DPH.
Na zvýšenie zdravotnej starostlivosti 
a nákup prístrojovej techniky v troch 
krajských nemocniciach pôjde z roz-
počtu takmer štyri milióny eur. Za viac 
ako 5,1 milióna eur chce Trenčiansky 
kraj zlepšiť podmienky poskytovania 
sociálnych služieb a do oblasti kultúry 
plánuje TSK zo svojho rozpočtu inves-
tovať viac ako 1,8 milióna eur.
TSK chce v budúcom roku hospodáriť 
s vyrovnaným rozpočtom v celkovom 
objeme viac ako 214 miliónov eur. 
Bežné príjmy sú rozpočtované vo 
výške 172,4 milióna eur, bežné výdav-
ky vo výške 157,6 milióna eur. Bežný 
rozpočet je prebytkový v objeme viac 
ako 14,8 milióna eur. Kapitálový roz-
počet počíta so schodkom 17,9 milió-
na eur pri príjmoch 35,9 milióna eur a 
výdavkoch 53,8 milióna eur. Finančné 
operácie sú prebytkové vo výške viac 
ako 3 milióny eur.           

           (TASR/INU)

Primátorka mesta Handlová, Silvia 
Grúberová, nariadila, aby zamestnan-
ci, ktorí pre mesto nakupujú tovary, 
prestali nakupovať nápoje v plasto-
vých fľašiach a jednorazové výrobky 
z plastu. Zámerom mesta je predchá-
dzať produkcii plastového odpadu. 
Samospráva už v septembri, počas 
Baníckeho jarmoku, zakázala predaj-
com nápojov používať jednorazové 
plastové poháre. Mesto dalo predaj-
com k dispozícii opakovane použiteľ-
né poháre s potlačou s handlovskými 
ikonami.    
Ako informoval Peter Kerata z Referá-
tu ochrany prírody a krajiny mestské-
ho úradu v Handlovej, jednorazové 
plasty sú luxusom, ktorý si už mesto 

Mesto už nebude kupovať plastové obaly
nemôže dovoliť. „Od júla 2021 je na 
Slovensku zakázané uvádzať na trh 
niektoré jednorazové plastové vý-
robky. Týka sa to tanierov, príborov, 
miešadiel na nápoje, slamiek, paličiek 
od balónov, vatových tyčiniek do uší, 
ale aj nádob na potraviny nápojových 
obalov a pohárov na nápoje vyrobe-
ných z expandovaného polystyrénu. 
Dopredávať tieto výrobky sa bude 
môcť do konca roka 2021. Ide o to, 
aby sa plastové výrobky nahradili al-
ternatívami, ktoré sú opätovne použi-
teľné, ale neobsahujú plasty.“
V roku 2020 obyvatelia mesta Handlo-
vá vyprodukovali 228 967 kg plastov, 
čo je približne 14,2 kg na obyvateľa.

(INU)

Ambulantnú a následnú zdravotnú 
starostlivosť bude nemocnica v Hand-
lovej poskytovať aj počas mimoriad-
neho režimu. Informovala o tom vo 
štvrtok 25. novembra riaditeľka ne-
mocnice Marta Eckhardtová.  
„Vzhľadom na to, že naša nemocnica 
poskytuje len následnú zdravotnú 
starostlivosť v rámci oddelenia dlho-
dobo chorých a ambulantnú zdra-

Handlovská nemocnica nemá pľúcne ventilátory
votnú starostlivosť, obmedzenie plá-
novaných hospitalizácií a zákrokov v 
zmysle príkazu ministra zdravotníctva 
sa nás netýka,“ vysvetlila Eckhardtová.
Pre pacientov s ochorením COVID-19 
nemocnica vyčlenila v zmysle príkazu 
Ministerstva zdravotníctva SR podľa 
nej 16 lôžok, čo však bolo nedosta-
točné a v súčasnosti poskytuje týmto 
pacientom následnú zdravotnú sta-

rostlivosť na 20 lôžkach.
Nemocnica nedisponuje lôžkami s 
umelou pľúcnou ventiláciou. „Robíme 
všetko, čo je v našich silách, tretia vlna 
naplno zasiahla predovšetkým neoč-
kovaných pacientov. Vďaka zaočko-
vanosti nemáme obrovské výpadky 
personálu, ako to bolo v predchádza-
júcom období,“ dodala Eckhardtová.  

(TASR)

(JP)

Ihrisko na ZŠ Školská bolo po ro-
koch výrazne opotrebované.

Multifunkčné ihrisko pri Základnej 
škole Školská je už v novom šate a 
pripravené na užívanie detí.
Preberacie konanie medzi mestom 
a stavebníkom na dodanie nového 
povrchu a výmena mantinelového 

Ihrisko má nový povrch aj mantinely
systému prebehlo v piatok 12. no-
vembra 2021.
Postupne sa doplní ihrisko o mobili-
ár (bránky, sieťky) aby ho handlovskí 
školáci mohli využívať naplno.
Nové ihrisko mesto Handlová vybu-
dovalo za takmer 70 tisíc eur a záruka 
na všetky stavebné práce je 5 rokov.

(JP)

25. novembra sa dalo zaočkovať 273 ľudí

Najbližší termín očkovania je štvr-
tok 9. decembra.

Nízkoprahové očkovanie v Handlovej 
bolo vo štvrtok 24. novembra ukon-
čené o 18.30 h. Zaočkovalo sa 273 
ľudí. Primárne boli očkovaní tí, ktorí 
obdržali SMS o možnosti registrácie 
na 3. dávku vakcínou Pfizer. Jedno-
dávkovou vakcínou Johnson&John-
son bolo zaočkovaných 165 ľudí.

Dopyt prevýšil možnosti

Poľadovica spôsobila, že očkovací tím 
uviazol na ceste a s očkovaním sa za-
čalo o hodinu neskôr. Záujem o očko-
vanie v Handlovej enormne prekročil 
možnosti vakcinačného tímu, ktorý 
mal dostatok vakcín na vopred urče-
ný časový rámec, t.j. od 10. 00 h do 
15.00 h bez prestávky.
Tí, ktorí neboli zaočkovaní 25. novem-
bra, sú už zväčša nahlásení  (nie regis-
trovaní) na nízkoprahové očkovanie, 
ktoré sa bude konať v Handlovej 9. 
decembra. 
Mesto Handlová ďakuje všetkým, 
ktorí boli k sebe tolerantní a trpezliví, 
nakoľko bolo potrebné vypísať regis-
tračné formuláre priamo na mieste a 
v rámci protipandemických opatrení 
nebolo možné, aby obyvatelia vstú-
pili do interiéru podnikateľského in-
kubátora naraz.
Očkovanie sa koná v Handlovej vďaka 
spolupráci Intervenčného tímu Mi-

nisterstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky so Záchrannou zdravot-
nou službou SR a samosprávou mesta 
Handlová.

Na 3. dávku sa treba registrovať

Ministerstvo zdravotníctva SR od-
porúča všetkým záujemcom o tretiu 
dávku vakcíny proti ochoreniu CO-
VID-19, aby využili registračný for-
mulár na stránke www.korona.gov.sk 
alebo vakcinacia.nczisk.sk.
Po registrácii v tzv. čakárni bude zá-
ujemcom pridelený presný termín 
na očkovanie, uviedlo ministerstvo 
s tým, že záujemcovia o tretiu dávku 
sa vďaka tomu vyhnú čakaniu pred 
očkovacími centrami.
Zároveň sa tým umožní efektívnejšia 
distribúcia vakcín a manažment pa-
cientov a zdravotníkov vo vakcinač-
ných centrách.
Záujem o očkovanie proti ochoreniu 
COVID-19 podľa MZ SR za uplynulé 
dni výrazne narástol. „Výrazný nárast 
zaznamenávame o prvé, ale aj o tretie 
dávky. Len za stredu  24. novembra 
bolo podaných takmer 13 000 tretích 
dávok,“ dodala Zuzana Eliášová, ho-
vorkyňa rezortu zdravotníctva.

Ochoreniu podľahli najmä 
nezaočkovaní

Na Slovensku evidujú počas októbra 
429 úmrtí na ochorenie COVID-19. Z 

nich zaočkovaných oboma dávkami 
bolo 54 ľudí, prvú dávku vakcíny malo 
sedem osôb. Nezaočkovaných obetí 
ochorenia COVID-19 bolo 368, čo 
predstavuje vyše 85 percent. Úrad pre 
dohľad nad zdravotnou starostlivos-
ťou (ÚDZS) o tom informuje na webe.
Medzi obeťami bolo 218 žien, z nich 
najmladšia bola vo veku 29 rokov a 
najstaršia mala 102 rokov, a 211 mu-
žov, z nich najmladší mal 32 rokov a 
najstarší 96 rokov.
V skupine plne zaočkovaných bol 
priemerný čas od očkovania 6,3 
mesiaca. „Najstaršia obeť mala 102 
rokov, najmladšia 51, vekový prie-
mer zomrelých v tejto kategórii bol 
76 rokov,“ priblížil úrad. Pri obetiach 
zaočkovaných prvou dávkou vakcíny 
bol priemerný čas od očkovania 8,1 
mesiaca. Vekový priemer zomrelých 
bol 78 rokov, najstarší mal 90 rokov, 
najmladší 65 rokov. Vekový priemer 
obetí, ktoré neboli zaočkované, bol 
74 rokov.
Okrem toho ÚDZS eviduje za október 
ďalších 71 úmrtí, kde podiel infekcie 
COVID-19 na úmrtí nedokáže určiť. 
Z nich bolo očkovaných desať ľudí, 
z toho oboma dávkami sedem a jed-
nou traja ľudia. „Tieto prípady ďalej 
neanalyzujeme, keďže pacienti trpeli 
veľmi ťažkými ochoreniami, na ktoré 
zomreli,“ priblížil úrad. Nezaočkova-
ných obetí bolo 61, čo predstavuje 
85,92 percenta. Ich vekový priemer 
bol 72 rokov. (JP/TASR)

Ihrisko už môžu školáci využívať naplno.                                                                                                                       FOTO: JP

Záujem o očkovanie proti ochoreniu COVID-19 podľa Ministerstva zdravotníctva SR za uplynulé dni výrazne narástol.                                                                                FOTO: JP
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Od 1. novembra do 31. marca nasle-
dujúceho roka sú ťažké stroje i za-
mestnanci Správy ciest TSK v pozore, 
aby zabezpečili zjazdnosť ciest II. a III. 
triedy a vybraných úsekov ciest I. trie-
dy počas zimného obdobia.   
Zimná údržba na území kraja sa na 
1 486 kilometroch ciest II. a III. triedy 
a 296 km ciest I. triedy zabezpečuje 
prostredníctvom 11 cestmajsterstiev. 
V pohotovosti je pripravených je 58 
sypačov, 27 nakladačov, 11 traktorov 
s pluhom, 8 snehových fréz, 3 traktory 
s posypom a v prípade mimoriadnej 
situácie 13 kusov zmluvnej techniky. 
V pohotovosti bude aj viac ako 260 
zamestnancov Správy ciest TSK po-

čas nepretržitého režimu (24 hodín), 
vrátane dní pracovného voľna, pra-
covného pokoja či sviatkov. Správa 
ciest TSK má k dispozícii viac ako 21 
tisíc ton posypového materiálu, a to 
chemického, inertného i zmiešané-
ho. Minuloročná zimná údržba vyšla 
župu na takmer 3 milióny eur.
Zjazdnosť ciest je možné sledovať 
na webovom sídle www.bellmet.eu, 
obmedzenia môžu vodiči nahlasovať 
na jednotlivé dispečerské pracovis-
ká Správy ciest TSK. Župa na nákup 
techniky na zimnú i letnú údržbu 
vyčleňuje už tretím rokom finančné 
prostriedky, tento rok vo výške 2,94 
mil. eur.                                                   (TSK)

Blížiace sa zimné obdobie odštarto-
valo monitoring zjazdnosti ciest

K zníženiu nákladov na odpadové 
hospodárstvo prispela aj transfor-
mácia firmy HATER-HANLDOVÁ na 
sociálny podnik. 

Mesto Handlová nezvýši poplatok 
za komunálne odpady. Ako vysvet-
lila Mária Lenková z Oddelenia daní 
a podnikateľskej činnosti Mestského 
úradu v Handlovej, aj napriek pred-
pokladu, že výdavky na zvoz a nakla-
danie s odpadmi budú v roku 2022 
vyššie, ich optimalizáciou sa mestu 
darí udržať sadzbu poplatku za ko-
munálne odpady na súčasnej úrovni.
„Výdavky súvisiace s činnosťami na-
kladania s odpadmi zvýšil zber bio-
logicky rozložiteľného kuchynského 
odpadu, ktorý mesto začalo vyko-
návať od júla tohto roka. S ďalšími 
dodatočnými výdavkami musí mesto 
počítať na zber textilu, použitého 
kuchynského oleja a odstraňovanie 
autovrakov z verejných priestran-
stiev. Očakáva sa, že vo všetkých 
výdavkoch sa premietne zvýšenie 
cien pohonných látok, energií, miezd 
a okrem iného aj inflácia,“ povedala 
Mária Lenková.
Na druhej strane však mesto doká-

Platby za odpad sa pre rok 2022 nezmenia
zalo výdavky spojené so zvozom, 
uložením a likvidáciou komunálnych 
odpadov znížiť. „Prvým krokom bola 
úprava intervalu vývozu nádob s od-
padom raz za štrnásť kalendárnych 
dní. Ďalším krokom bola transformá-
cia spoločnosti HATER-HANDLOVÁ na 
registrovaný sociálny podnik, čo pre 
mesto znamená úsporu v uplatnení 
nižšej, desaťpercentnej sadzby DPH,“ 
ozrejmila Mária Lenková. 
Zavedením triedeného zberu bio-
logicky rozložiteľného odpadu sa v 
Handlovej zvýšila miera separácie 
komunálnych odpadov. Úroveň vy-
triedenia za rok 2020 dosiahla 34,8 %. 
Mesto preto vychádza z predpokladu, 
že za rok 2021 sa úroveň vytriedenia 
nezmení tak výrazne, aby ovplyvnila 
výšku poplatku za uloženie tony od-
padu na skládke odpadov. Sadzba 
tohto poplatku teda zostane vo výš-
ke 22 eur za uloženie jednej tony od-
padu na skládku. „Mesto v súčasnosti 
nezvažuje zahrnúť do poplatku za ko-
munálne odpady obstarávacie nákla-
dy na zberné nádoby na zmesový ko-
munálny odpad alebo zberné nádoby 
na triedený zber, ktoré nespadajú pod 
rozšírenú zodpovednosť výrobcov,“ 

doplnila Mária Lenková.
Sadzba poplatku za komunálne od-
pady sa teda pre obyvateľa v roku 
2022 nezmení, ostáva na úrovni 
schválenej Všeobecne záväzným na-
riadením č. 7/2020, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecne záväzné naria-
denie mesta Handlová č. 5/2019 o 
poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady, ostane vo 
výške 0,08 eur za osobu a kalendárny 
deň. Rovnako sa nezmení ani sadzba 
poplatku za drobný stavebný odpad, 
ktorá je schválená vo výške 0,0424 
eura za kilogram drobných staveb-
ných odpadov bez obsahu škodlivín.
„Som veľmi rada, že na nadchádzajú-
ci rok nemusíme pristúpiť k zvýšeniu 
poplatku za komunálny odpad. Na-
priek tomu by som opätovne chcela 
poprosiť obyvateľov, aby trpezlivo 
triedili odpad. Jednak kvôli nášmu ži-
votnému prostrediu a tiež kvôli budú-
cim nákladom na zber a zhodnotenie 
odpadu. Pribúdajú aj nádoby na jedlý 
olej a textil, to opäť pomôže riadne 
oddeliť ďalšie zložky odpadu tak, aby 
sme čo najmenej odpadu ukladali na 
skládku,“ povedala primátorka, Silvia 
Grúberová.

Pri vstupe do budovy mestského úra-
du pribudli parkovacie dorazy

Parkovacie miesta pred budovou 
Mestského úradu v Handlovej sú 
umiestené tesne pred schodiskom, 
ktoré bolo neustále poškodzované 
motorovými vozidlami pri parkova-
ní. Schody preto boli pre obyvateľov, 
hlavne v zimnom období, nebezpeč-
né a pôsobili neesteticky.
V októbri tohto roka preto mesto zre-
alizovalo plošnú opravu predsadené-
ho vonkajšieho schodiska k budove 
mestského úradu formou výmeny po-
škodených nástupníc z vymývaného 
betónu.

Aby nedochádzalo k opakovanému 
poškodeniu nového schodiska, je 
pred ním vybudovaný ochranný pás 
široký jeden meter a riadne označený 
desiatimi plastovými žlto - čiernymi 
parkovacími dorazmi, ktoré tvoria 
bariéry.
Oprava schodiska a vybudovanie 
parkovacích dorazov bola hradená z 
rozpočtu mesta vo výške 2 400 eur.
Mesto Handlová žiada obyvateľov 
aby pri vstupe a odchode z budovy 
MsÚ boli opatrní. Ďakujeme!

(JP)

V Handlovej pribudlo v novembri 
37 nových parkovacích miest

Na ulici Prievidzská medzi číslami 17 
a 19 pribudlo sedem parkovacích 
miest, pri čísle 15 ďalších sedem a v 
okolí čísla 13 štyri parkovacie miesta. 
Parkovacia plocha pre dvanásť moto-
rových vozidiel vznikla na ulici Most-
ná medzi číslami 33 a 39 a sedem par-
kovacích miest medzi číslami 55 a 61.
V piatok 12. 11. 2021 sa konalo pre-
beracie konanie a i keď na parkovis-

Na nových parkoviskách už parkujú
kách už môžu motoristi parkovať, 
drobné nedorobky, na ktoré mesto 
poukázalo, stavebník dokončí do 
konca novembra tohto roka. Záruka 
na stavebné práce je 5 rokov, počas 
ktorých má zhotoviteľ povinnosť od-
strániť prípadné vady diela bezplatne.
Náklady na vybudovanie týchto par-
kovísk boli hradené z rozpočtu mes-
ta Handlová vo výške viac ako 50 tis. 
eur a ich vybudovanie je súčasťou 
dlhodobej stratégie mesta vedúcej k 
upokojeniu dopravy v meste.          (JP)

Náklady na vybudovanie parkovísk boli hradené z rozpočtu mesta vo výške viac ako 50 tis. eur.          FOTO: JP

Pri vstupe a odchode z budovy mestského úradu  je potrené zvýšiť opatrnosť.                                              FOTO: JP

Mestský úrad vybavuje celú agendu.
Osobná návšteva pre vybavenie 
agendy je možná pre všetky služby, 
ktoré poskytuje Mestský úrad v Hand-
lovej (MsÚ). Ak je možné agendu vy-
baviť telefonicky alebo elektronicky, 
mesto žiada obyvateľov a klientov, 
aby využili prednostne tento spôsob 
vybavenia. Overovanie listín sa nevy-
konáva v domácom prostredí.
Podľa prednostu Mestského úradu v 
Handlovej, Tibora Kolorédyho, je or-
ganizácia práce na úrade v núdzovom 
stave opäť na pleciach mesta bez 
jednoznačných pravidiel: „Mestské a 
obecné úrady nemajú definované v 
žiadnej platnej vyhláške svoje posta-
venie, nie sú uvedené ani ako výnim-
ka, čo sa týka organizácie práce, sme 
v pozícií dohadov, ako majú úrady 
fungovať. Ponechávame úrad otvore-

(INU)

ný za dodržania protipandemických 
opatrení, ale druhou stránkou mince 
je úbytok zamestnancov z dôvodu ich 
ochorenia, resp. nariadenej karantény 
v prípade, že boli v kontakte s pozitív-
nou osobou. Prácu  z domu nemôže 
vykonávať 80 % našich zamestnan-
cov, nakoľko  poskytujeme špeciálne 
služby vyžadujúce si vysokú ochranu 
dát, prístupy na rôzne portály a po-
dobne,“ uviedol prednosta MsÚ.
Podľa odporúčania Združenia miest 
a obcí Slovenska v nadväznosti na 
vyhlášku Úradu verejného zdravot-
níctva SR, ktorou sa nariaďujú opat-
renia pri ohrození verejného zdravia 
k obmedzeniam prevádzok sa režim, 
ktorý nariaďuje zákaz resp. obmedze-
nie vstupu do priestorov prevádzok 
nevzťahuje na mestské a obecné úra-
dy. Úrady nemajú kontrolovať žiadne 

potvrdenia, čo však v aktuálnych vyh-
láškach nie je uvedené.
Vstup do budovy MsÚ je možný s 
respirátorom, po dezinfekcii rúk, ma-
ximálny počet obyvateľov na prízemí 
MsÚ je 5 osôb.
Zoznam kontaktov na zamestnancov 
MsÚ Handlová je dostupný na www.
handlova.sk a na úradnej tabuli. 
Vzhľadom na aktuálnu pandemickú 
situáciu a úbytku počtu zamestnan-
cov, mesto žiada, aby obyvatelia v 
prípade, že sa nedovolajú na priamu 
linku zamestnancom mesta kontakto-
vali MsÚ na linke 046/ 519 25 11 alebo 
písali na adresu info@handlova.sk.
V prípade potreby odovzdania listín, 
stačí tieto vhodiť do schránky na MsÚ 
Handlová, ktorá je dostupná 24 hodín 
denne a kontroluje sa každý pracovný 
deň.                                                          (JP)

Ako funguje mestský úrad počas núdzového stavu?

ŠTVRTOK 9.12.2021 
PODNIKATEĽSKÝ INKUBÁTOR

8.00 - 18.00 HOD
OČKOVANIE 1. DÁVKOU VAKCÍNY PFIZER

OČKOVANIE 2. DÁVKOU VAKCÍNY PFIZER
(POTREBNÉ POTVRDENIE O 1. DÁVKE STARŠIE AKO 28 DNÍ)

OČKOVANIE 3. DÁVKOU VAKCÍNY PFIZER
(PRE TÝCH, KTORÍ OBDRŽALI SMS SPRÁVU)

_________________

OČKOVANIE JEDNODÁVKOVOU
VAKCÍNOU JOHNSON&JOHNSON

NÍZKOPRAHOVÉ OČKOVANIE
PROTI COVID-19 V HANDLOVEJ

KONTAKT V DEŇ OČKOVANIA: 0905 468 037
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Najlepšie si všetko zapamätáš, keď to 
prežiješ na vlastnej koži a vyskúšaš si 
to. A preto sme štvrtákov zobrali na  
návštevu k pánovi obuvníkovi. Oni 
už vedia, že kopyto je vybrané slovo 
po P a že je to rohovitý obal na konci 
prstov niektorých zvierat. Ale že je to 
aj obuvnícky nástroj, drevená alebo 
plastová forma, podľa ktorej sa robí 
obuv, sa na vlastné oči išli presvedčiť 

do jednej handlovskej obuvníckej 
dielne s dlhoročnou tradíciou. Pán 
obuvník Milan Mikle im zanietene 
porozprával a ukázal, čo všetko sa 
ukrýva za výrobou vlastnoručne 
ušitých topánok. Predstavil deťom 
aj obuvnícke náradie, napr. šidlo, 
staršie aj nové šijacie stroje a aj svoje 
vlastné výrobky. Svojmu remeslu sa 
venuje už mnoho rokov. Práca obuv-

Dnes to bude o remeslách, fokoši, karbitke a želiezku
níka je špecifická, vyžaduje zručnosť 
a je stále potrebná a žiadaná, pretože 
topánky sa nosili, nosia a budú nosiť. 
Pánovi Miklovi ďakujeme za zaujíma-
vé informácie a želáme veľa krásnych 
topánok!
Úctu sme vzdali aj  ďalšiemu, pre 
Hand lovú typickému povolaniu. Za-
pojili sme sa do súťaže Banícky kaha-
nec. Žiaci v školskom klube detí si na 
počesť ukončenia viac než storočnej 
ťažby uhlia v našom meste Handlová 
uctili prácu baníkov zhotovením ba-
níckych kahancov. Deti sa vo vlastive-
de učia o ťažbe uhlia na Slovensku a 
jej krásu i náročnosť spoznali bližšie 
aj vďaka návštevám v baníckom mú-
zeu. Takmer každá handlovská rodi-
na je spojená s týmto povolaním a 
tak malí obyvatelia baníckeho mesta 
rozprávali o symboloch, nástrojoch a 
ťažkej práci v podzemí. Fokoš, karbit-
ka, kladivo a želiezko sú známe baníc-
ke pomôcky, ktoré pri svojej práci v 
bani používali naši otcovia a dedovia.  
Mesto Handlová deti za ich snahu a 
krásne výrobky odmenilo darčekový-
mi predmetmi. S nostalgiou budeme 
o práci baníkov v Handlovej už iba 
rozprávať a pripomínať si, aká bola 
ťažká a nebezpečná. 
Ďakujeme Vám, baníci. „Zdar Boh!“

Mgr. Elena Dobišová, ZŠ Mierové námestie

Žiaci v školskom klube detí zhotovili banícke kahance.                                                                                           FOTO: ED

Búraniu historicky cenných domov 
nedokáže zabrániť mesto ani pa-
miatkový úrad. Podľa odborníkov 
sa však samospráva môže zamerať 
na osvetu a zvýšenie kultúrneho 
povedomia ľudí.     

Handlová zrejme nenávratne príde o 
historický kamenný dom z roku 1883. 
Upozornila na to facebooková strán-
ka Krickerhauer Steinbloß Stil, ktorá je 
zameraná na propagáciu tradičných 
handlovských kamenných domov, 
takzvaných štokovcov. Ako potvrdila 
Mária Dányiová, vedúca Spoločného 
obecného úradu Handlová, majiteľ 
domu splnil všetky zákonom stano-
vené podmienky, stavebný úrad mu 
preto vydal rozhodnutie o odstránení 
stavby.

Pamiatkari chránia iba pamiatky

Dom nie je národnou kultúrnou pa-
miatkou a nenachádza sa v pamiat-
kovom území, nevzťahuje sa naň teda 
zákon o ochrane pamiatkového fon-
du. „Krajský pamiatkový úrad nemá 
zákonnú možnosť zabrániť zbúraniu 
objektov, ktoré nie sú vyhlásené za 
národné kultúrne pamiatky a ani nie 
sú pamiatkovým fondom v zmysle 
pamiatkového zákona,“ povedala 
Mária Dvončová, vedúca Krajského 
pamiatkového úradu Trenčín, pra-
covisko Prievidza. Dodala, že rozsah 
ochrany pamätihodnosti môže určiť 
aj miestna samospráva. Narážala tým 
na Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Handlová o miestnych pamäti-
hodnostiach, ktoré prijalo handlovské 
mestské zastupiteľstvo v roku 2007. 
Predmetný dom však v Zozname pa-
mätihodností mesta zapísaný nie je.

Domy, ktoré charakterizujú 
Handlovú

Podľa architekta a člena Komisie 
kultúry a cestovného ruchu pri 
mestskom zastupiteľstve v Hand-
lovej, Rastislava Nemca, historické 
pamiatky nie sú len zámky, hrady a 
kaštiele. „Nemusí to byť práve stavba, 
pri ktorej padáme do estetického a 
emočného vytrženia. Historickými 
pamiatkami môžu byť napríklad aj 
obyčajné kamenné pätníky pri sta-
rých cestách, aké sú zachované aj 
v okolí Handlovej. A k významným 
historickým pamiatkam sa radia aj 
obytné domy. Sú tým najautentickej-
ším a najobjektívnejším svedectvom 
doby.“ Podľa jeho ďalších slov genius 
loci (duch miesta) Handlovej tvoria 
práve kamenné domy pôvodného 
nemeckého obyvateľstva, ktoré toto 
mesto zakladalo a takmer šesťsto ro-
kov tu aj žilo. „Tieto stavby majú špe-
cifický charakter a výraz, tvoriaci imi-
dž mesta a prostredia. Sú jedinečné 
nielen v rámci mesta, ale aj Slovens-
ka. Práve architektúra týchto domov 
najviditeľnejšie zrkadlí sociálnu a 
kultúrnu štruktúru tohto prostredia 
a výrazne tiež definuje a prezentuje 
spojenie hmotného s duchovnom,“ 
myslí si architekt Nemec. Tému otvo-
ril na októbrovom zasadnutí komisie 
kultúry a cestovného ruchu. Komisia 
bude iniciovať revíziu a doplnenie 
Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Handlová o miestnych pa-
mätihodnostiach. Krajský pamiatko-
vý úrad v úzkej súčinnosti s mestom 
Handlová, podľa Márie Dvončovej, v 
rokoch 2006 a 2007 veľmi podrobne 
preskúmaval územie mesta Handlová 
s prímestskými časťami a vytypoval 
objekty vhodné na zápis do zoznamu 
pamätihodnosti. „Mesto Handlová má 
podľa nášho názoru jedno z najlepšie 
spracovaných všeobecne záväzných 

nariadení o pamätihodnostiach mes-
ta.“ Dodala, že ani zápis do zoznamu 
pamätihodností ešte nie je zárukou, 
že objekt je nedotknuteľný. Je ale 
určite viac chránený ako obyčajná 
stavba. Navyše zápis do zoznamu pa-
mätihodností sa nemôže realizovať 
bez súhlasu majiteľa.

Hrdzavé Porsche by do šrotu 
nevyhodil

Podľa architekta Patrika Juríčeka, 
ktorý je členom Komisie výstavby, 
územného plánovania, životného 
prostredia a dopravy pri mestskom 
zastupiteľstve v Handlovej, samotné 
rozšírenie Zoznamu pamätihodností 
problém nevyrieši. „Zoznam pamäti-
hodností je len formálnym súpisom 
niečoho, čo mesto konkrétnym spôso-
bom nechráni, neprispieva k ochrane 
a zatiaľ nevie pomôcť ani metodicky 
pri jeho údržbe a prevádzke. Zoznam 
pamätihodností je typický slovenský 
prejav akejsi snahy o to, byť kultúrny. 
Ale to je málo. Reálne to robí pán Jed-
lovský, ktorý vlastní kamenný dom a 
rekonštruuje ho v pôvodnom duchu. 
Klobúk dole. Je však nereálne pred-
pokladať, že zo všetkých pôvodných 
kamenných domov dnes vzniknú mú-
zeá. Podmienkou ich zachovania je 
hľadanie a aktívna podpora možností 
ich súčasného využitia. Samotné roz-
širovanie zoznamu pamätihodností 
nič nerieši. Čím bude ten zoznam ko-
šatejší, tým menej bude použiteľný 
v praxi a nemotorným nástrojom sa 
veľmi zle čokoľvek dosahuje.“ Podľa 
Juríčeka by veci pomohlo, keby na 
zoznam pamätihodností mesta, nao-
pak, okresal. „Mať zoznam, kde bude 
niekoľko architektonicky cenných 
budov, ktoré sú pre mesto bytostne 
dôležité a tie začať aktívne chrániť, 
by som videl ako zmysluplnejšie. Skôr 
som za to, aby sa mesto nehnuteľným 
pamätihodnostiam začalo intenzív-
ne venovať aspoň nejakou formou 
osvety.“ Zoznam pamätihodností má 
podľa architekta Juríčeka význam vte-
dy, keď Handlovčania budú dôverne 
poznať jeho obsah a dôvody zarade-
nia objektov do zoznamu. Potom si aj 
sami uvedomia, aké majú okolo seba 
hodnoty. „Bez poznania všetkých sú-
vislostí som ďaleko od toho, aby som 
morálne apeloval na majiteľa domu, 
aby ho zachoval. Druhá vec je, či si 
ten majiteľ uvedomuje, akú hodnotu 
vlastní. Hrdzavé a nepojazdné Por-

sche 911 by do šrotu asi nevyhodil, 
lebo by vedel, že aj v tomto stave má 
ten vrak vysokú cenu. Vie to o dome, 
ktorý práve búra?“

Opraviť sa dá každý dom

Až na extrémne prípady sa dá zachrá-
niť každý historický dom, tvrdí Ing. 
arch. Pavel Fabian, ktorý sa venuje 
odbornej obnove pamiatok. „Kon-
krétne technické riešenie je vždy in-
dividuálne. Statické poruchy sú totiž 
veľmi rôznorodé, pokiaľ ide o ich prí-
činy aj prejavy.“ Podľa odborníka však 
chýbajú remeselníci, ktorí by opravu 
historického domu zvládli. „Poriadna 
oprava historického domu väčšinou 
vystačí s použitím jednoduchých a v 
princípe lacných stavebných materiá-
lov, ale je náročnejšia na odbornú re-
meselnú prácu. A to už býva problém. 
Tradičné stavebné remeslá zanikajú; 

veľké stavebné firmy už remeselní-
kov nepotrebujú, stačia im staveb-
ní robotníci. Je to podobné, ako pri 
pásovej výrobe v továrňach, kde si 
zamestnancov zaučia na konkrétny 
pracovný úkon, bez chápania celku, 
príčin a dôsledkov, bez individuálne-
ho riešenia problémov.“ 

Pomôže iba osveta

Mesto má podľa Patrika Juríčeka v 
rukách najmä pozitívnu osvetu. Zvy-
šovanie povedomia vlastníkov histo-
rických domov a samospráv o zmysle 
pamiatkovej ochrany sa podľa Márie 
Dvončovej snaží aj Pamiatkový úrad. 
„Vstupujeme do konania s vlastník-
mi, alebo predpokladanými vlastník-
mi Národných kultúrnych pamiatok, 
dotknutými orgánmi, samosprávami 
a občianskymi združeniami. Zároveň 
Krajský pamiatkový úrad Trenčín pub-

Ostanú tu po nás zbúrané pamiatky a obchodné centrá? Pýta sa architekt Nemec

likuje, spoluorganizuje semináre a iné 
odborné akcie týkajúce sa pamiatok 
a histórie,“ povedala pamiatkarka. 
Podľa Rastislava Nemca s poznáva-
ním kultúrnych hodnôt je potrebné 
začať už v škole alebo v materskej 
škole. „Deti vedia, že v Paríži stojí Ei-
ffelova veža a v Ríme Koloseum, ale 
deti by sa mali učiť o hodnotách v ich 
okolí, aby poznali dôležité pamiatky 
predovšetkým tam, kde žijú.“ Sám už 
viackrát organizoval kreatívne dielne, 
kde sa deti zoznamovali s projektom 
Handlovské ikony, ktorého je auto-
rom. „Učme deti najprv to, čo máme 
tu doma. Aby si vážili, chránili, starali 
sa o to a pestovali svoju spoluzod-
povednosť k prostrediu, v ktorom 
žijeme. Čo po nás ostane? Vyrúbané 
lesy, zbúrané pamiatky a obchodné 
centrá?“

Silver Jurtinus

Príklad obnovy zdevastovaného historického domu v Banskej Štiavnici.                                                                                                                                                                                                                                         FOTO: FACEBOOK PAVLA FABIANA
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Kontaktné centrum Handlová, Prie-
vidza a Nováky zorganizovali ešte 
v druhej polovici októbra už druhé 
skupinové sedenie pre účastníkov 
Národného projektu Podpora za-
mestnateľnosti v regióne horná 
Nitra. 

Moderovaná diskusia zamestnancov 
Kontaktných centier so zamestnan-
cami HBP, a.s. na tému „Agresivita v 
medziľudských vzťahoch“ bola púta-
vá, niesla sa v konštruktívnom duchu 
a prebiehala vo výbornom tempe. 
Účastníci aktívne počúvali a väčšina 
z nich sa aj zapájala s vlastnými pos-
trehmi. 
Z následnej analýzy skupinového 
sedenia zreteľne vyplynulo, že sku-
pinová dynamika je tou správnou 
metódou, ktorá po určitom čase 
po niekoľkých opakovaniach jed-
noznačne preukáže posun smerom 
k stanoveným cieľom, teda zlepšenie 
sociálnych spôsobilostí, prehĺbenie 
sebapoznania, osvojenie si schopnos-
ti empatie, zlepšenie komunikačných 
schopností, získanie spôsobilosti kon-
štruktívne riešiť konflikty, schopnosť 
motivovať seba i svoje okolie, zvýše-

Sociálno-psychologický výcvik v kontaktných 
centrách: Agresivita v medziľudských vzťahoch

nie odolnosti voči kritike a zlyhaniu. 

Agresívne prejavy 
sú čoraz častejšie

Tému agresia a agresivita sme zvoli-
li z viacerých dôvodov, nielen kvôli 
aktuálnej situácii ohľadom útlmu a 
následného ukončenia banskej čin-
nosti v našom regióne, ale aj kvôli 
dobe, v ktorej žijeme, pretože aj pri 
bežnom laickom pohľade na ľudí a 
spoločnosť môžeme vidieť, že stále 
častejšie možno pozorovať u ľudí ag-
resívne prejavy. Zásahy polície, bitky 
na uliciach, v krčmách, na štadiónoch, 
protesty, demonštrácie, domáce nási-
lie, hádky a vulgarizmy na sociálnych 
sieťach. Uvedené príklady sú viditeľné 
voľným okom a každý ich dokáže veľ-
mi rýchlo a správne identifikovať ako 
agresívne. 
Nie každý si však uvedomuje, že ag-
resivita je súčasťou každého z nás a 
každý ju prejavuje určitým spôsobom 
a intenzitou. Agresivita totiž dotvára 
naše charaktery a významným spôso-
bom ovplyvňuje individuálny vývin 
jedinca, fungovanie medziľudských 
vzťahov i spoločnosti ako takej. 

Agresia a agresivita

Okrem iného je pre pochopenie tejto 
problematiky dôležité vnímať rozdiel 
medzi pojmami „agresia“ a „agresi-
vita“. „Agresivita“ je súčasť každého 
osobnostného konštruktu, ktorá má 
biologický resp. genetický a evolučný 
pôvod. Je teda prirodzenou súčasťou 
nás. „Agresia“ je už samotný prejav v 
správaní. 
Vyššie sme spomenuli niektoré, ktoré 
sú absolútne jednoznačné a považu-
jem za dôležité, aby problematika ag-
resie a agresivity dostala viac miesta 
v aktuálnom diskurze, pretože sa dip-
lomaticky obchádza a veľa priestoru 
v médiách a diskusiách dostávajú len 
následky agresie. 
Domnievam sa, že keby neabsen-
tovala osveta tohto druhu, dokázal 
by aj samotný jedinec odhaliť svoje 
vlastné spôsoby, ktoré by spoľahlivo 
a účinne eliminovali prirodzenú agre-
sivitu spoločensky akceptovateľným 
spôsobom, ako je napríklad šport, 
meditácia, relaxácia, preventívne po-
radenstvo či odborné konzultácie.

Branislav Ondruška, 
odborný pracovník pre oblasť psychológie

Skupinové sedenia sú metódou, ktorá po určitom čase po niekoľkých opakovaniach jednoznačne preukáže posun smerom k stanoveným cieľom.                        FOTO: KC

Kontaktné centrá Handlová, Prie-
vidza a Nováky zorganizovali v pia-
tok 5. novembra v konferenčnej 
miestnosti podnikateľského inkubá-
tora v Handlovej na Námestí baníkov 
v rámci Národného projektu Podpo-
ra zamestnateľnosti v regióne horná 
Nitra ďalšie komunitné podujatie s 
názvom „Prezentácia pracovných 
ponúk“. 
Podujatia sa zúčastnili zástupcovia 
konkrétnych spoločností: GeWiS Slo-
vakia s.r.o. – prevádzka v Handlovej, 
FMB s.r.o. z Bánoviec nad Bebravou 
a Keller špeciálne zakladanie, spol. 
s.r.o. Zástupca z každej organizácie 
predstavil svoju firmu a podrobne 
špecifikoval voľné pracovné miesta 
v nej. 
Podujatie bolo organizované pre 
všetkých účastníkov projektu, jednak 
za účelom odprezentovania poten-
ciálnych zamestnávateľov, ale aj za 
účelom priameho sprostredkovania 

Prezentácia pracovných ponúk pre baníkov

vzájomného osobného kontaktu, z 
ktorého možno predpokladať vznik 
nového pracovno-právneho vzťahu. 
Nahlásených účastníkov projektu 
prekročilo počet päťdesiat, preto s 
ohľadom na protiepidemiologické 

opatrenia prebiehalo v dvoch blo-
koch. 
Okrem hlavného bodu programu, 
ktorým bola prezentácia konkrét-
nych pracovných ponúk a násled-
ný osobný kontakt potenciálneho 
zamestnávateľa s potenciálnym 
zamestnancom, bolo cieľom oboz-
námiť všetkých zúčastnených aj o 
službách, funkciách a činnostiach 
kontaktných centier (KC Handlová, 
KC Prievidza, KC Nováky), ktoré sú 
pre účastníkov projektu bezplatné. 
Podujatie malo veľmi pozitívny 
ohlas, a preto máme záujem po-
dobné podujatia podľa možností a 
okolností z hľadiska protiepidemio-
logických opatrení organizovať pra-
videlnejšie a častejšie. 

Kontaktné centrum Handlová

Projekt Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. www.esf.gov.sk, www.employment.gov.sk.

Baňu Handlová navštívil člen ob-
čianskeho združenia, ktoré sa zao-
berá prehliadanou architektúrou. 

Chladič na Východnej šachte je prip-
ravený na likvidáciu a spoločnosť 
Hornonitrianske bane Prievidza bude 
v búraní nepotrebnej banskej infraš-
truktúry pokračovať. Pred samosprá-
vou stojí otázka: Ktoré technické pa-
miatky, ktoré po storočí ťažby uhlia 
v meste ostali, stoja za zachovanie a 
ako ich využiť?
Člen Komisie kultúry a cestovného 
ruchu, Rastislav Nemec, preto do 
Handlovej pozval členov občian-
skeho združenia Čierne diery, ktoré 
sa od roku 2014 venuje propagácii 
priemyselnej architektúry a zabud-
nutých miest Slovenska. „Je pravda, 
že popri iných povinnostiach sme sa 
zatiaľ hornej Nitre venovali v Čiernych 
dierach len minimálne. Dúfame, že 

to niekedy napravíme. V našej prvej 
knihe sme písali o neďalekej obci Koš, 
ktorej časť sa prepadávala pod zem v 
dôsledku ťažby a na poddolovaných 
územiach vznikli mokrade pre vzácne 
druhy vtákov,“ napísali členovia zdru-
ženia na svojej facebookovej stránke.
V piatok 19. novembra Baňu Handlo-
vá navštívil člen občianskeho združe-
nia Čierne diery, historik Lukáš Patera. 
Architektonicky najcennejšia budova 
je podľa neho triedič uhlia. „Budovu 
postavili v 30. rokoch 20. storočia 
podľa plánov Vítkovických železiarní 
a v takomto zachovanom stave je v 
strednej Európe ojedinelá.“
Podľa Lukáša Pateru za zachovanie 
určite stojí aj vyše stometrový komín. 
„Napríklad v Holandsku sa dostali sa 
do štádia, keď zistili, že zbúrali veľa 
továrenských komínov, teraz im tieto 
dominanty chýbajú a v rôznych pre-
vedeniach ich preto začínajú znova 
vracať do verejného priestoru. Navyše 
búranie komína je niekoľkonásobne 
drahšie ako jeho údržba.“

Mimoriadne zaujímavá je podľa his-
torika aj elektrocentrála. „Sú v nej za-
chované kotle veľké ako trojpodlažná 
bytovka. Najstaršie kotle sú ešte z 30. 
rokov od Prvej brnenskej strojárne. 
V elektrocentrále sa dokonca zacho-
vala aj prvorepubliková dekoratívna 
dlažba.“
Za úvahu by podľa Lukáša Pateru 
stálo vytvorenie múzea s konceptom 
posledného pracovného dňa. „Ako 
koncept múzea posledného pracov-
ného dňa je upravená napríklad baňa 
Michal v Ostrave. Všetko je tam po-
nechané tak, ako to bolo v deň, kedy 
baníci odišli. Tento koncept múzea 
je v Čechách už pomerne rozbehnu-
tý a funguje veľmi dobre, kdežto na 
Slovensku takéto múzeum ešte ne-
máme.“ Podľa Lukáša Pateru by ako 
múzeum posledného pracovného 
dňa mohla slúžiť budova s ikonickými 
retiazkovými šatňami.

Návštevu zástupcu Čiernych dier 
ukončila prehliadka kamenného 
domu Andreja Jedlovského, kde sa 
s historikom občianskeho združenia 
stretol zástupca primátorky, Rados-
lav Iždinský. „Na diskusii o záchrane 
tohto vzácneho dedičstva sa zúčast-
ňujú zástupcovia mesta, handlovskí 
dobrovoľníci a aktivisti, zástupcovia 
Slovenského banského múzea, Pa-
miatkový úrad, príslušné ministerst vá, 
súčasní aj bývalí pracovníci baní a pri-
budli aj členovia občianskeho zdru-
ženia Čierne diery. Téma historického 
dedičstva je pre nás veľmi dôležitá, 
no uvedomujeme si aj to, že bude 
aj finančne náročná. Preto verím, že 
všetky zúčastnené strany budú pri-
stupovať vo veci s rešpektom k histó-
rii a obyvateľom, a nakoniec sa nám 
podarí dospieť k čo najlepšiemu vý-
sledku nielen v prospech obyvateľov 
Handlovej, ale aj občanov Slovens ka, 
pre ktorých môže byť Handlová v 
budúcnosti zaujímavou destináciou,“ 
povedal viceprimátor. 

Silver Jurtinus

Ktorú časť baní zachovať a čo zbúrať?

Budova správy závodu z obdobia prvej Československej republiky.                                                                 FOTO: INU

Dieslová lokomotíva Cilka.                                                                                                                                                FOTO: INU
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645. výročie mesta Handlová, ktoré 
oslavuje naše mesto v tomto roku, 
si pripomíname na stránkach Hand-
lovského hlasu v každom jeho vydaní 
až do konca roka bádavou súťažou o 
pekné ceny. Správne odpovede na 
súťažné otázky nájdete v Monogra-
fii 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. Pre tých, ktorí si 
chcú s nami zasúťažiť, nie sú majiteľ-
mi Monografie mesta 1 a nemajú ani 
prístup na internet, nájdu túto knihu 
v našej mestskej knižnici.

Ako sa zapojiť a pravidlá súťaže

1. Po zverejnení krátkeho textu o 
meste bude nasledovať otázka. Va-
šou úlohou bude otázku správne 
zodpovedať. 
2. Do súťaže sa zapojíte tak, že na-
píšete odpoveď do formulára, ktorý 
nájdete vo vydaní Handlovského 
hlasu na tomto mieste, vypíšete kon-
taktné 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 redak-
cie handlovsky.hlas@handlova.sk, v 
predmete správy uveďte: „Súťaž 645“ 
4. Výhercov budeme žrebovať každé 
dva týždne. Vždy jedna/jeden z vás 
vyhrá pekné ceny k výročiu ako sú 
šálky, tričká, pohľadnice, magnetky. 
Na konci roka zo všetkých odpovedí 
vyžrebujeme troch výhercov, ktorým 
venujeme novú Monografiu mesta 2.

Súťažná úloha č. 18

Od Topoľčian a Žiliny až po Spiš sa 
vytvorilo kompaktné povstalecké 
územie a jeho súčasťou sa stala aj 
Handlová. Do čela odboja sa posta-
vila Slovenská národná rada a 1. sep-
tembra 1944 vyzvala obyvateľstvo 
chopiť sa zbrane proti nemeckým 
vot relcom a ich domácim pomáha-
čom. Nemecký vojenský veliteľ na 
Slovensku, generál Berger, sa spočiat-
ku domnieval, že na strednom Slo-
vensku vypukla partizánska revolta. 
Pripravoval  operáciu s menšími sila-
mi a domnieval sa, že v Bystrici budú 

o štyri dni. Keď sa však presvedčil, že 
do bojov sa zapojila aj armáda, musel 
plány zmeniť.  V správe o situácii na 
Slovensku z konca novembra 1944, 
vypracovanej pre ríšsky bezpečnost-
ný úrad v Berlíne, sa dokonca konšta-
tuje, že časť nemeckého obyvateľ-
stva v Handlovej má voči nacistom 
nepriateľský postoj. Handlová sa 29. 
augusta 1944 ocitla v moci partizá-
nov. Odzbrojili príslušníkov Freiwil-
lige Schutzstaffel, obsadili poš tu 
a moci sa ujal Revolučný národný 
výbor. V obci sa začala formovať jed-
notka partizánov z obyvateľov obce, 
ktorej prvou úlohou po získaní zbraní 
z vojenských skladov v Zemianskych 
Kostoľanoch bolo zabezpečenie 
ochrany prevádzky bane a elektrár-
ne. Osobitný mínerský oddiel brigády 
tvorili prevažne handlovskí baníci, z 
celkového počtu 188 členov bolo až 
102 z Handlovej. V noci z 30. na 31. 
augusta partizáni nepremyslene vy-
hodili do povetria portál hlavného 
tunela medzi Handlovou a Hornou 
Štubňou. Jadro povstaleckého úze-
mia tak malo zablokované železničné 
spojenie s údolím rieky Nitry, čo sa 
v nasledujúcich dňoch ukázalo ako 

Otázka číslo 18: Pod akým názvom 
bola známa jednotka partizánov 

z obyvateľov Handlovej?

Správna odpoveď:

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

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

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

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

Podpis: 

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

obrovská nevýhoda. Z tohto dôvodu 
museli handlovskí baníci zavalený 
tunel vyčistiť a opätovne ho spre-
vádzkovať.

Žrebovanie 17. kola

V 16. kole sme sa pýtali, v ktorom 
roku sa dokončila elektrifikácia sta-
rej časti obce. Správna odpoveď je v 
roku 1931. 
Zo správnych odpovedí sme vyloso-
vali čitateľku Matildu Baluchovú. Vý-
herkyni srdečne blahoželáme!

(RED/MKH)

Oslavy prvého výročia SNP v Handlovej.
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Pred 30 rokmi, presne 9. októbra 
1991, manželia Jakubíkoví z Hand-
lovej vydražili v aukcii pôvodnú 
podnikovú predajňu Farby – laky 
na severe. Za tento čas predajňa 
nezmenila svoj názov a ani sorti-
ment. Dnes Miroslav a Kamila Jaku-
bíkoví spomínajú na svoje začiatky 
a tešia sa zo svojich úspechov.

Bývala čašníčka a bývalý policajt sa v 
roku 1991 rozhodli zariskovať a vydra-
žiť si svoj vlastný malý podnik v Hand-
lovej. Počiatočná investícia nebola 
najmenšia, no aj o 30 rokov neskôr 
sa Farby – laky tešia veľkej obľube od 
verných zákazníkov.

Prvotný plán začať podnikať

Miroslav Jakubík, rodený Prešovčan, 
sa do Handlovej priženil až z ďalekých 
Košíc. V roku 1987 si zobral za manžel-
ku pani Kamilu Jakubíkovú, s ktorom 
je už krásnych 34 rokov. „V roku 1988 
som sa hneď po svadbe presťahoval 
do Handlovej. Keďže manželka prišla 
vďaka reorganizácii o prácu čašníčky 
v bývalej reštaurácií Záhrada, museli 
sme vymyslieť plán, čo budeme robiť 
ďalej.“ Spomína pán Miroslav. Pani 
Kamila dodáva: „Po mojom odcho-
de z reštaurácie sme sa s manželom 
rozhodli, že si chceme kúpiť nejakú 
prevádzku v meste a začať podnikať.“ 
Počas podnikania sa pani Jakubíkovej 
narodil druhý syn a so starostlivosťou 
jej pomáhali rodičia, pretože aj počas 
materstva chodila predávať do pre-
dajne. „Moji aj manželovi rodičia nám 
veľmi pomohli, či už finančne, so sta-
rostlivosťou o našich synov a pomoc-
nými prácami na predajni.“ Dodáva s 
vďakou pani Jakubíková.

Rok 1991 a privatizácia majetku

Prvotný plán manželov bolo kúpiť bý-
valú textilnú prevádzku Bambino na 
námestí, nakoniec sa rozhodli pre Far-
by-laky na severe. „Keďže v roku 1991 
prebiehala privatizácia majetku, roz-
hodli sme sa vydražiť v dražbe spolu s 
kolegom Jozefom Kohútom podniko-
vú predajňu Farby - laky. Túto predaj-
ňu sme vydražili v aukcii za 252 000 
Kčs,“ opisuje dražbu pán Jakubík. Toto 

však nebola konečná suma, pretože 
k vydraženej sume sa prirátal aj stav 
zásob. „Po sčítaní kúpnej ceny a ceny 
zásob nás táto prevádzka stála skoro 
pol milióna korún československých. 
Úver nám pomohli vybaviť Kamilini 
rodičia, ktorí založili svoju chalupu,“ 
spomína majiteľ. Vďaka vtedajším 
vládnym nariadeniam, ktoré nedovo-
ľovali policajtom podnikať, musel pán 
Jakubík podnik prepísať na manželku. 

Začiatky podnikania neboli ľahké

Začiatkom novembra 1991, niekoľko 
týždňov po vydražení prevádzky, ma-
jitelia predajňu otvorili. V prevádzke 
pracovala pani Jakubíková s pani Ko-
hútovou. Keďže ani jeden z majiteľov 
nemal skúsenosti s obchodom, muse-
li sa všetko učiť sami. „Uvedomili sme 
si, že sa všetko budeme musieť naučiť 
sami. Nevedeli sme nič o účtovníctve, 
sortimente a ani podnikaní. V papier-
níctve som si kúpila peňažný denník 
a zavolala finančného poradcu. Ten 
mi vtedy povedal, že priemerne in-
teligentný človek to zvládne ľavou 
zadnou. Táto rada nás vtedy stála 500 
Kčs,“ hovorí s pobavením pani Kamila 
Jakubíková. Rovnako aj pri sortimen-
te si museli manželia poradiť sami. 
„Môj otec robil na bani a tak som ho 
poprosila, aby mi ukázal, ako sa mie-
ša farba, aké existujú druhy šmirgľov, 

riedidiel atď. Prvý týždeň sme chodili 
po predajni a čítali etikety a návody 
na obaloch.“ Pán Jakubík dodáva: 
„Dosť nám pomohli aj zákazníci, ktorí 
nás zvykli poučiť, čo sa ako používa. 
Takisto zásobovacie firmy nám dodá-
vali prospekty a katalógy, z ktorých 
sme sa učili a chodili sme aj na ško-
lenia.“ Predajňu rozbiehali postupne. 
Kým manželky predávali, manželia 
po pracovnej dobe v službe chodili 
dokladať a voziť tovar na predajňu. 
„Po poobednej smene som si pospal 
a hneď skoro ráno sme išli na tovar 
do Uherského Hradišťa k výrobcom 
farieb. Tam sme si vybrali tovar, zapla-
tili v hotovosti a odviezli ho do Hand-
lovej.“ Vysvetľuje pracovné nasadenie 
bývalý policajt. Približne po roku sa 
manželia Jakubíkoví osamostatnili 
a stali sa výhradnými majiteľmi pre-
vádzky na Severe. 

Rozšírenie prevádzky

Po rozbehnutí predajne Farby - laky 
Miroslav Jakubík v roku 1997 odišiel 
od polície a začal sa naplno venovať 
podnikaniu. „V polícií vládli po revo-
lúcii zvláštne vzťahy, v podnikaní sa 
nám darilo, mali sme dostatok tovaru, 
zásob a peňazí, tak sme sa rozhodli 
rozšíriť našu predajňu do Prievidze.  
Otvorili sme novú predajňu Farby - 
laky pri Magure. A to pre mňa zname-

nalo odchod z polície,“ spomína pán 
Jakubík. Túto predajňu sa im darilo 
udržať približne 10 rokov. Neskôr v 
roku 2000 sa im podarilo rozšíriť svoje 
podnikanie aj v samotnej Handlovej, 
kedy si otvorili ďalšiu predajňu pri 
vežičke. „V roku 2000 sme kúpili spo-
ločnosť Brutus s.r.o. pri vežičke, ktorá 
predávala rovnaký sortiment. Predaj-
ňu sme kúpili od nášho známeho Jo-
zefa Husároviča a Miroslava Šimečka. 
Pán Šimeček v tej dobe odchádzal žiť 
do Kanady a tak nás pán Husárovič 
oslovil s ponukou odkúpenia ich spo-
ločnosti. Po odkúpení sme predajni 
ponechali pôvodný názov Brutus.“ Ani 
to však manželom Jakubíkovým nes-
tačilo, darilo sa im, a tak sa rozhodli v 
roku 2004 otvoriť ďalšiu predajňu pri 
vlakovej stanici v Prievidzi.

Veľká kríza v roku 2008

Za 30 rokov podnikania zažili Jaku-
bíkovci najväčšiu krízu pri prechode 
zo slovenskej koruny na euro. „Keď 
okolo roku 2008 až 2009 Slovensko 
prechádzalo na eurá, kríza neobišla 
ani nás. Tržby išli v tom období dole, 
náklady, tovar a zásoby nám ostali. 
Museli sme si veľmi priškrtiť opasky, 
upraviť maržu v sortimente a zabojo-
vať,“ vysvetľuje obdobie neúspechov 
pani Kamila. V tom čase im pomohli aj 
ich dodávatelia, s ktorými mali veľmi 
dobré vzťahy a ktorí počkali so splat-
nosťami faktúr. „Podnikanie je ako 
jazda na horskej dráhe, raz si hore, raz 
si dole,“ dodáva podnikateľka. 

Čo je tajomstvom úspechu?

Za 30 rokov podnikania manželia za-
mestnali postupne na 4 prevádzkach 
40 ľudí, dnes majú na 3 prevádzkach 6 
zamestnancov vrátane seba. Aj vďaka 
týmto šikovným zamestnancom sa k 
ním zákazníci radi vracajú. „Našim 
tajomstvom úspechu je hneď niekoľ-
ko vecí. Prvou je určite individuálny 
prís tup ku zákazníkom, ktorým vždy 
a všetko radi vysvetlíme. Takisto skoro 
všetok tovar na predajni mám vlast-
noručne odskúšaný, takže zákazníko-
vi dokážem dobre poradiť. Mne nej-
de o to len predať, ale aby sa k nám 
zákazník znova vrátil,“ vysvetľuje Mi-

roslav Jakubík. Ďalšími tajomstvami 
úspechu sú väčší výber jedného dru-
hu produktu, pultový predaj, ponúka-
né služby, pravidelné školenia vo vý-
robných podnikoch a stále výhodné 
ceny. „Na našej predajni nepoužívame 
žiadne akcie ani zľavy, pretože naše 
ceny sú vždy výhodné počas celého 
roka. Takisto u nás sa venujeme aj 
miešaniu farieb na autá a do sprejov. 
Tento typ služby zákazníci veľmi oce-
ňujú,“ dopĺňa pani Kamila.  

Podnikanie v 21. storočí

Dnes manželia spolu podnikajú už 
približne 30 rokov, občas si idú na 
nervy, no ako dodávajú, prekážky sú 
na to, aby sa prekonali alebo obišli. 
Podľa nich je podnikanie v tejto dobe 
náročné, pretože štát im namiesto 
pomoci hádže polená pod nohy. No 
práve vďaka zákazníkom, ktorí si vážia 
ich odbornosť a prístup, môžu robiť 
to, čo ich baví. „Ak to nie je štát, tak je 
to nedávna koronakríza a zatvorenie 
predajní, ktoré sa dotklo aj nás. Na-
šťastie v tomto smere sme ako Drogé-
ria a Farby – laky obišli pomerne dob-
re, pretože ostatné predajne museli 
byť zatvorené. Drogéria bola naopak 
stále otvorená, Farby - laky fungovali 
ako výdajné miesto.“ Dodáva rodená 
Handlovčanka. 

Modernizácia a reorganizácia 

Dnes majú manželia Jakubíkoví fun-
gujúcu predajňu Drogérie, Farby 
- laky na Severe a pri vežičke a do-
plnkovú službu – Zásielkovňu. „Zásiel-
kovňa u nás funguje zhruba 2 roky. 
Niektorí dlhoroční zákazníci oceňujú, 
že si môžu u nás rovno nakúpiť a aj 
prevziať balík,“ vysvetľuje pán Miros-
lav Jakubík. Ako však vidia svoju bu-
dúcnosť a budúcnosť svojho podni-
kania? „Našou víziou je reorganizácia 
a modernizácia predajne Farby – laky 
na severe, rozšírenie ponúkaného 
sortimentu a služieb. Takisto aktu-
álne miešame farby ručne, chceli by 
sme však dokúpiť automatické stroje, 
ktoré nám tento proces zjednodušia a 
uľahčia,“ uzavrela pani Kamila.

Denisa Neuschlová

Predajňa Farby - laky na severe oslavuje tridsať rokov od založenia

V strede majiteľka predajne Kamila Jakubíková, vľavo predavačka Emília Trnková, vpravo Alica Koželuhová.
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Uzávierka novín
Handlovský hlas č. 24 / 2021

je v utorok 7. decembra. 
Na distribučných miestach 
noviny budú 15. 12. 2021.

Spomienka
Posielame 

pozdrav do neba, 
Štefan Dušička, 

k Tvojim 75. 
narodeninám, ktoré 
by sme spolu slávili 

2. decembra. 

Bohužiaľ, osud nám Ťa vzal 20.11.2012, je to 
už 9 rokov bez teba. Všetko najlepšie tam hore, 

chýbaš nám stále, s láskou spomíname. 

1/23/11/2021/OI

Spomienka
Kto žije v srdciach 

svojich blízkych, nie je 
mŕtvy, len vzdialený. 

Dňa 9. decembra 
si pripomíname dlhých 
20 rokov, odkedy nás 

opustil náš otec, starký,
Jozef Rückschloss. 

Chýbaš nám. Magduška, deti, vnúčence 
a pravnučence.

3/23/11/2021/OI

Navždy nás opustili

Aurélia Konečná, rod. Némová, nedožitých 
88 rokov, naposledy bytom Prievidzská 43/7.

Imrich Cibula, 75 rokov,
naposledy bytom Partizánska 38.

Martin Malárik, 48 rokov,
naposledy bytom ČSA 30.

Vladimír Vetrich, 64 rokov,
naposledy bytom 29. augusta 93.

Helena Reichmannová, 83 rokov,
naposledy bytom v Handlovej, ČSA 44.

Spomienka
Dňa 3. decembra 
uplynie 10 rokov, 

odkedy nás opustil 
Ladislav Bernát, 

náš milovaný manžel, 
otec, starý otec. 

Navždy ostaneš v našich srdciach. 

6/23/11/2021/OI

Spomienka
Dňa 6. decembra 
uplynie 15 rokov, 

čo nás opustil manžel, 
otec, dedo a pradedo  

Ladislav Maďar. 

Spomínajú manželka, 
dcéry Oľga s manželom 

Ladislavom, Milada 
s manželom Angelom. Vnuci Miroslav, 

Ladislav, Simonka, Kajo a Paľko. 
Pravnuci Leuško, Samko, Emka, Tobi. 
Ty už tam hore svoj večný pokoj máš, 
no v našich srdciach navždy ostávaš. 

8/23/11/2021/OI

Spomienka
Dňa 5. decembra 
uplynie 15 rokov, 

odkedy nás navždy 
opustil manžel, otec, 

starký, prastarký, 
praprastarký a svokor 

Štefan Bielesch. 

Odišiel si tíško, ako 
odchádza sen a pre nás zostal len spomínania 

deň. Ten, kto Ťa poznal si spomenie s nami a kto 
Ťa mal rád, nezabudne. Spomína celá rodina. 

9/23/11/2021/OI

Spomienka
Dňa 12. decembra 
si pripomenieme 

15. výročie odkedy nás 
opustil náš milovaný 
otec, starý otec, brat 
Marián Jurkovec. 

S láskou spomínajú 
manželka Veronika, 

syn Marián s rodinou, dcéra Alena s rodinou. 
„Osud Ti nedovolil byť s nami dlhšie,

ale v našich srdciach žiješ ďalej. „

10/23/11/2021/OI

Spomienka
9 rokov spomienok, 
9 rokov sĺz, 9 rokov 
prázdna v našich 

srdciach. 28. novembra 
si pripomenieme 

9 rokov od smrti našej 
milovanej maminky, 
Terézie Kozárovej. 

S láskou spomínajú synovia a dcéry.

11/23/11/2021/OI

Spomienka
Dňa 12. decembra 

uplynú tri roky, 
odkedy nás navždy 

opustila naša 
milovaná maminka 

Ingeborg Fleischerová.

S láskou spomínajú 
manžel a deti s rodinami.

12/23/11/2021/OI

Linka pomoci VIAC AKO NI(C)K do-
pĺňa systém už existujúcich liniek, 
ktoré rovnako pomáhajú a radia ľu-
ďom v rôznych ťažkých životných 
situáciách. Ich úloha v spoločnos-
ti je nezastupiteľná, keďže často 
sú jediným spojením ohrozených 
ľudí s odborníkmi. Práve dištančná 
forma pomoci im totiž zabezpeču-
je maximálne súkromie a priestor 
zdôveriť sa.

Násilie, s ktorým sa deti stretávajú, 
môže mať veľa podôb. Od šikany, 
zos miešňovania, ponižovania, kyber-
šikany cez vyhrážanie, bitie, týranie, či 
sexuálne násilie. Ochrániť ich dokáže 
len rýchly a účinný zásah. Takúto po-
moc deťom ponúka Národná linka na 
pomoc deťom v ohrození VIAC AKO 
NI(C)K. Je bezplatná a funguje nepre-
tržite 24 hodín denne, 7 dní v týždni. 

Štyri pravidlá hry

Národná linka na pomoc deťom VIAC 
AKO NI(C)K funguje na štyroch zák-
ladných pravidlách: súkromie, dôvera, 
riešenia a zodpovednosť. Vyškolení 
odborníci dokážu prostredníctvom 
bezplatnej online komunikácie pos-
kytnúť deťom rýchlu a adresnú po-
moc, poradenstvo alebo podporu. 
Spojiť sa s nimi je možné cez chat na 
webovej stránke www.viacakonick.sk 
alebo cez mobilnú aplikáciu. Výhodou 
týchto nastavení je predovšetkým 
jednoduché ovládanie, dostupnosť a 
tiež funkcia rýchleho zatvorenia, teda 
okamžitého ukončenia komunikácie 
a vymazanie histórie. Dieťa, ktoré sa 
cíti byť ohrozené, sa rovnako môže 
zveriť so svojím problémom a žiadať 
o pomoc aj  prostredníctvom e-ma-
ilu na adrese pomoc@viacakonick.
gov.sk. 

Dôvera je na prvom mieste 

Cieľom linky VIAC AKO NI(C)K je po-
máhať nepretržite, aby sa na ňu deti 
mohli s dôverou kedykoľvek obrátiť a 
nájsť riešenie ich situácie. Jej fungo-
vanie dnes zabezpečuje 14 odborne 
vyškolených konzultantov, ktorí sú 
pripravení poradiť a pomôcť. Či už 
prostredníctvom chatu alebo apli-
kácie sa deti môžu spoľahnúť na dis-

Nová linka pomáha chrániť deti v ohrození

krétnosť celej komunikácie vrátane 
spracovania osobných údajov. Linka 
je neanonymná, a to len s jedným 
cieľom - získaním osobných údajov 
dokáže konzultant poskytnúť po-
moc adresne. Zároveň platí pravidlo 
zodpovednosti, ak sa konzultanti 
dozvedia o porušovaní práv dieťaťa, 
ohrozeniu jeho zdravia, života alebo 
zdravia a života niekoho z jeho oko-
lia, upozornia zodpovedné orgány. K 
takým orgánom patrí predovšetkým 
polícia, prokuratúra a príslušný Úrad 
práce, sociálnych vecí a rodiny.

Kde hľadať informácie?

Národná linka na pomoc deťom v 
ohrození je jednou z aktivít Národ-

ného projektu Podpora ochrany detí 
pred násilím. Jej účelom je deťom 
ohrozeným násilím poskytnúť krízovú 
intervenciu, poradenstvo a prevenciu 
online dištančnou formou. Zriadenie 
štátom garantovanej linky vyplýva z 
Národnej stratégie na ochranu detí 
pred násilím schválenej vládou Slo-
venskej republiky.
Viac informácií k problematike 
ochrany detí pred násilím nájdete 
aj na www.detstvobeznasilia.gov.sk 
a facebooku „Národné koordinačné 
stredisko pre riešenie problematiky 
násilia na deťoch“. 

Ing. Mária Štrbáková
koordinátorka ochrany detí pred násilím územný 

obvod Prievidza 

Napíš to!AK TO NEVIEŠ POVEDAŤ,

pomoc@viacakonick.gov.sk

Dovoľ NÁM Ti pomôcť
www.viacakonick.sk

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu  
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.employment.gov.sk  /  www.upsvr.gov.sk  /  www.esf.gov.sk  /  www.ludskezdroje.gov.sk

Spomienka

Dňa 15. decembra 
uplynie 30 rokov, 

odkedy nás opustil 
náš drahý otec 

a starý otec 
Jozef Bednár.  

Kto ste ho poznali 
a mali radi, venujte mu, prosím, spolu s nami, 

tichú spomienku. 

S láskou spomínajú 
dcéra Lyda a syn Miroslav s rodinami.

12/23/11/2021/OI

Spomienka

Dňa 7. decembra si pripomíname 
3. výročie, odkedy nás navždy opustila moja 

drahá maminka 
Emília Širáňová. 

S úprimnou láskou spomína dcéra 
Vlasta s rodinou.

Už len kyticu kvetov, horiace sviečky na hrob 
Ti môžem dať a vo svojom srdci si 

Ťa navždy zachovať.
7/23/11/2021/OI

Vzhľadom na núdzový stav nastala zmena v zbere balíčkov do zbierky. Balíčky môžete priniesť na dve zberné miesta: Mestský úrad v Handlovej, pondelok 8.00 hod. až 
16.00 hod., utorok 8.00 hod. až 15.00 hod., streda 8.00 hod. až 16.00 hod., štvrtok 8.00 hod. až 15.00 hod., piatok 8.00 hod. až 14.00 hod. Dom kultúry mesta Handlová
sobota 8.00 - 12.00h.



Sobota 13. novembra bola pre Klub 
športovej gymnastiky Handlová 
opäť súťažná. Tentokrát  3. kolo Slo-
venského pohára JIPAST v športovej 
gymnastike žien, B kategórií v Nových 
Zámkoch. Pretekov sa zúčastnili dve 
gymnastky z nášho klubu.
V kategórii mladšie žiačky si Zoe Zara 
Ďurinová vybojovala striebornú me-

dailu a vo svojej vekovej kategórii 
sa umiestnila  na krásnom 1. mieste. 
Nela Pukáčová v rovnakej kategórii 
obsadila 8. miesto.
Dievčatám srdečne blahoželáme a 
ďakujeme za reprezentáciu klubu a 
mesta Handlová.

Dušana Ďurinová

Zoe Zara Ďurinová sa vo svojej vekovej kategórií umiestnila  na krásnom 1. mieste                                   FOTO: DĎ

Z Nových Zámkov priviezli zlato

V tohtoročnej šachovej sezóne 
2021/2022 mesto reprezentuje 15 
členov šachového klubu.

Družstvo A hrá v 3. lige, teda v krajs-
kej súťaži. V súťaži je 11 družstiev, hrá 
sa jednokolovo na 8 šachovniciach s 
hracím časom 2,5 hodiny pre každého 
hráča. Hrací deň je nedeľa, začíname 
9,30 hod. ,domáce zápasy hráme v 
Centre voľného času Handlová, roz-
hodca je Milan Kriško. Zatiaľ sa odoh-
rali tri kolá s výsledkami:
1. kolo: 24. októbra, Handlová – Be-
luša B: 4:4. Po jednom bode za nás 
bodovali Kothaj, Kurtulík, Kriško a 
Oswald. 
2. kolo: 7. novembra, Dubnica C – 
Handlová: 4:4. Po jednom bode za nás 
bodovali Lakatoš, Flak a Oswald,  po 
pol boda si pripísali Danko a Kriško.
3. kolo: 21. novembra, Handlová – 
Chynorany: 4:4. Po jednom bode 
za nás bodovali Kaniansky a Masár 
pol boda si pripísali Kothaj, Kurtulík,                                
Krajčovič a Janičina.
Vo všetkých zápasoch sme zatiaľ po 

Šachový klub Handlová informuje
tuhých bojoch remizovali, v súťaži nás 
ešte čaká odohrať sedem kôl a dúfa-
me, že súťaž sa dohrá. Pred zápasmi 
sa kontroluje očkovanosť aj testy na 
Covid.
Družstvo B súťaží v 4. lige, čo je regio-
nálna súťaž. Prihlásených je päť druž-
stiev, hrá sa na piatich šachovniciach 
dvojkolovo, každý s každým, doma aj 
vonku.
1. kolo: 17. októbra, Handlová B – Ka-
menec pod Vtáčnikom: 5:0 kontu-
mačne, súper neprišiel.
2. kolo: 31. októbra, Rybany – 
Handlová B: 1,5 : 3,5. Za nás po 
jednom bode bodovali Oswald, 
Ulický a Priwitzer, pol boda získal                                                                                   
Flak.
Žiaľ, situácia s Covidom už dlho 
komp likuje situáciu, preto ani veľmi 
neuvažujeme o usporiadaní verej-
ných šachových turnajov, napríklad 
tradičného aprílového k oslobodeniu 
mesta. Problematické bude zrejme aj 
dokončenie rozbehnutých súťaží.

František Krajčovič, predseda klubu

Handlovskí basketbalisti nastúpili v 
rámci ôsmeho kola Slovenskej bas-
ketbalovej ligy v domácom stretnutí 
proti Komárnu. V doterajšom priebe-
hu súťaže “baníci” pod svojimi koš-
mi prehru neokúsili, preto boli pred 
úvodným rozskokom konfrontácie o 
tretie miesto tabuľky miernym favo-
ritom.
Túžba po predĺžení domácej nepo-
raziteľnosti sa Handlovčanom začala 
rozplývať hneď v úvode stretnutia. 
Nekoncentrovaná Handlová držala so 
súperom krok len do siedmej minú-
ty, kedy naposledy v stretnutí viedla 
15:14. Od tejto chvíle udávali tempo 
hry hostia, ktorým vychádzalo všetko, 
na čo siahli. Komárno trestalo stre-
leckú nemohúcnosť zeleno-čiernych 
a jeho náskok bleskurýchlo narastal. 
Na polčasovú prestávku odchádzali 
Hand lovčania s 24-bodovým man-
kom 34:58. V úvodnej dvadsaťminú-
tovke rozhodla o suverénnom vedení 
hostí mizerná streľba Baníka spoza 
oblúka. Domáci v nej zaznamenali 
dvanásť pokusov, z ktorých sa netrafili 
ani raz, naopak inkasovali šesť trojok. 
Podobnú streleckú bilanciu na vlast-
nej palubovke si história klubu zrejme 
ani nepamätá.
Po zmene strán sa domáci nadýchli a 
s prehrou sa zmieriť nechceli. Napriek 
tomu, že bol hosťujúci kôš v tomto zá-
pase pre nich zakliaty, výbornou ob-
ranou sa im podarilo zastaviť nápor 
Komárna. Tri minúty pred koncom 
znížili na päť bodov, 78:83. V tomto 
momente snáď nik v handlovskej 
športovej hale nepochyboval, že 
body predsa len zostanú na hornej 
Nitre a zverencom trénera Rakočeviča 
sa podarí strhnúť víťazstvo na svoju 
stranu. V závere nie príliš pekného 
stretnutia ale vyprodukovali ľahké 
straty a po prvý raz v sezóne okúsili 
trpkosť domácej prehry, keď podľahli 
obuvníkom z Komárna 88:95.
Zápas bol sprevádzaný veľkými 
emóciami, nešportovými prejavmi a 
konfliktmi, ktoré v závere vyústili do 
hromadnej šarvátky. V tomto prípa-
de zostáva konštatovať, že v stretnutí 

Handlovčania podarovali body Komárnu, po 
7 rokoch však naplno bodovali pod Tatrami

nezvíťazil basketbal, ale mnoho ved-
ľajších vplyvov, ktoré do športu ne-
patria. Žiaľ, aj to je realita v súčasnom 
slovenskom basketbale.
Na zápas deviateho kola vycestovali 
handlovskí “baníci” do Svitu. Basket-
balisti z hornej Nitry išli na východ 
Slovenska s jasným cieľom, ktorým 
bolo odčiniť domáce zaváhanie v 
stretnutí s Komárnom. Vo Svite sa ale 
jednoducho body nezískavajú a preto 
stála pred zverencami trénera Rako-
čeviča neľahká úloha.
Pozíciu predzápasového favorita 
začali domáci potvrdzovať hneď od 
úvodu stretnutia. Nastúpili s veľkou 
energiou a v prvej desaťminútovke 
nastrieľali do handlovského koša až 
31 bodov, pričom iba devätnásť in-
kasovali. Zaskočení Handlovčania sa 
nevedeli dlho spamätať z raketového 
nástupu Iskry a v 17. minúte ju pustili 
do pätnásťbodového vedenia 46:31. V 
tomto momente sa zdalo, že Podtat-

ranci sa na tretie víťazstvo v sezóne 
príliš nenarobia. 
Po zmene strán sa miska váh preklá-
pala z jednej strany na druhú a ani 
jeden z tímov sa nedokázal výraznej-
šie bodovo odpútať. Tretia štvrtina 
priniesla množstvo nepresností na 
oboch stranách. Mierne navrch v nej 
mali predsa len Handlovčania, ktorí 
do záverečného dejstva vstupovali s 
najtesnejším vedením 63:62. V ňom 
ukázala pevnejšie nervy práve hosťu-
júca Handlová, ktorá dokázala vyťažiť 
z mizernej streľby súpera a skórovať z 
protiútokov. V 34. minúte sa Horno-
nitrania dostali do trinásťbodového 
vedenia 81:68 a šanca na druhé víťaz-
stvo pod košmi súpera začala naberať 
reálne kontúry. Domáci ale s prehrou 
zmierení neboli a dve minúty pred 
koncom znížili na štyri body, 81:85. To 
“baníkov” z koncentrácie nevyviedlo 
a takmer po siedmych rokoch zvíťazili 
vo Svite 91:83.                         Pavel Procner

Baníci po prvý raz v sezóne okúsili trpkosť domácej prehry, keď podľahli obuvníkom z Komárna.       FOTO: MP

V poslednom kole jesennej časti sú-
ťažného ročníka 2021/2022 chceli 
domáci futbalisti po dvoch nevyda-
rených stretnutiach konečne pote-
šiť svojich verných fanúšikov. Avšak 
úvod stretnutia im absolútne ne-
vyšiel. Prvých 10 minút už tradične 
pôsobili na ihrisku ospalo. Hosťujúci 
futbalisti začali s veľkým náporom a 
postupne sa dostávali k streleckým 
pokusom a do gólových príležitostí. 
V 6. minúte centrovanú loptu Malov-
ca odvrátila domáca obrana, avšak 
úplne voľný Stepanovič nádherne 
trafil spoza pokutového územia – 0:1. 
Do druhého polčasu nastúpili domáci 
futbalisti s cieľom zvrátiť nepriaznivý 
priebeh stretnutia. Avšak hosťujúci 
futbalisti dokázali, že na stretnutie 

boli výborne takticky pripravení a 
hneď v úvode druhého polčasu sa 
dostali do dvoch veľkých gólových 
príležitostí. V 60. minúte po rohovom 
kope Pagáča úplne voľný Bielik pek-
nou hlavičkou zvýšil stav stretnutia 
na 0:2. Po prestriedaní, keď na ihrisko 
postupne prišli doliečujúci sa domáci 
futbalisti v posledných desiatich mi-
nútach zvýšili aktivitu, avšak do gólo-
vých príležitostí sa nedostali.
Víťazstvo hosťujúcich futbalistov z 
Košece bolo absolútne zaslúžené. 
Počas celého stretnutia hýrili aktivi-
tou, dostávali sa do gólových príleži-
tostí a svoje akcie zakončovali častou 
streľbou. Domácich futbalistov záver 
jesennej časti nezastihol v optimálnej 
pohode a forme, čo čiastočne ovplyv-

nil i fakt veľkého počtu zranených a 
potrestaných. Za výkon v stretnutí si 
zaslúži absolutórium i rozhodcovská 
trojica na čele s hlavných rozhodcom 
Máriom Kissom.
Záverom mi dovoľte poďakovať ver-
ným fanúšikom nášho „baníka“ , ktorí 
nám vyjadrovali počas celého ročníka 
podporu na domácich i súperových 
trávnikoch.
Počas zimnej prestávky vedenie klubu 
musí jednoznačne posilniť mužstvo. 
Zimnú prípravu bude absolvovať na 
domácej umelej tráve a na umelej 
tráve v Novákoch. O priateľských fut-
balových stretnutiach budeme včas 
informovať. 

Igor Belák

Futbalistov záver jesennej časti nezastihol vo forme


