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V tomto čísle:

Gymnázium je opäť na predaj. 
Kraj predáva aj internát SOŠ.
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Podrobné informácie o Sčítaní obyvateľov, domov  

a bytov 2021 nájdete na webovej stránke:

Ak sa nemôžete sčítať sami, poproste blízku osobu 
alebo rodinného príslušníka, aby vám pomohli so 
sčítaním sa. V prípade otázok týkajúcich sa vyplnenia 
formulára využite našu infolinku 02/20 92 49 19.

sodb_2021

Sčítanie obyvateľov,
domov a bytov 2021

– obdobie elektronického sčítania obyvateľov

• bezpečnosť všetkých údajov je základnou 

podmienkou realizácie sčítania 

• Štatistický úrad SR spolupracuje s Úradom na 

ochranu osobných údajov SR 

• každý zamestnanec Štatistického úradu SR, ako 

aj všetci zamestnanci dodávateľov informačných 

systémov, ktorí pracujú na projekte sčítania, sú 

poučení o ochrane osobných údajov 

• s administratívnymi zdrojmi údajov pracujú iba osoby, 

ktorým bolo udelené oprávnenie na prácu s takýmito 

údajmi za dodržiavania prísnych podmienok ochrany 

týchto údajov 

• povinnosť mlčanlivosti má každý, kto sa pri príprave, 

priebehu a vykonaní sčítania a pri spracovaní jeho 

výsledkov oboznámi s údajmi 

• osobitná pozornosť bude venovaná ochrane 

dôverných údajov pri štatistickom spracovaní

WWW.SCITANIE.SK

K OCHRANE VAŠICH 
OSOBNÝCH ÚDAJOV 
PRISTUPUJEME ZODPOVEDNE

KLIK K LEPŠEJ
BUDÚCNOSTI

KEDY BUDE SČÍTANIE?

JANUÁR

APRÍL

JÚL

OKTÓBER

FEBRUÁR

MÁJ

AUGUST

NOVEMBER

MAREC

JÚN

SEPTEMBER

DECEMBER

4

11

18

25

5

12

19

26

5

12

19

26

4

11

18

25

1

8

15

22

3

10

17

24

31

2

9

16

23

30

1

8

15

22

29

1

8

15

22

29

7

14

21

28

6

13

20

27

6

13

20

27

5

12

19

26

6

13

20

27

6

13

20

27

5

12

19

26

2

9

16

23

4

11

18

25

3

10

17

24

31

2

9

16

23

30

2

9

16

23

30

1

8

15

22

29

7

14

21

28

7

14

21

28

6

13

20

27

7

15

21

28

7

14

21

28

6

13

20

27

3

10

17

24

5

12

19

26

4

11

18

25

3

10

17

24

3

10

17

24

31

2

9

16

23

30

1

8

15

22

29

1

8

15

22

29

7

14

21

28

1

8

16

22

29

1

8

15

22

29

7

14

21

28

4

11

18

25

6

13

20

27

5

12

19

26

4

11

18

25

4

11

18

25

3

10

17

24

2

9

16

23

30

2

9

16

23

30

1

8

15

22

29

2

9

17

23

30

2

9

16

23

30

1

8

15

22

29

5

12

19

26

7

14

21

28

6

13

20

27

5

12

19

26

5

12

19

26

4

11

18

25

3

10

17

24

3

10

17

24

31

2

9

16

23

30

3

10

18

24

3

10

17

24

31

2

9

16

23

30

6

13

20

27

1

8

15

22

29

7

14

21

28

6

13

20

27

6

13

20

27

5

12

19

26

4

11

18

25

4

11

18

25

3

10

17

24

31

4

11

19

25

4

11

18

25

3

10

17

24

31

7

14

21

28

2

9

16

23

30

1

8

15

22

29

7

14

21

28

7

14

21

28

6

13

20

27

5

12

19

26

5

12

19

26

Spravili ste už klik k lepšej budúc-
nosti? Čo treba vedieť o sčítaní?
Strana 4

Aké je finančné zdravie mesta?
Čo očakáva hlavný ekonóm?  
Strana 5

Komu darovať 2 % dane? Zoznam 
prijímateľov v Handlovej. 
Strana 6

Handlovskí bežci sa väčšinou 
umiestňujú v prvej desiatke.
Strana 8

1. stupeň škôl je v triedach, otvorená je ZUŠ a škôlka

Deti trávia čas v školskom klube detí aj pri spoločenských hrách.                                                                                                                                                      ILUSTRAČNÉ FOTO: ŽŠ MN

Mesto Handlová pripravuje stra-
tegický dokument Program roz-
voja mesta Handlová na roky 
2022-2027. V rámci tvorby zák-
ladného strednodobého pláno-
vacieho dokumentu na úrovni sa-
mosprávy spustilo online anketu 
pre obyvateľov.

Ostatný Program rozvoja mesta bol 
vytvorený pre roky 2016 – 2020, 
mestské zastupiteľstvo však predĺ-
žilo jeho platnosť do 31. 12. 2021. 
Dôvodom je zosúladenie so straté-
giou Trenčianskeho samosprávne-
ho kraja, ktorá bude vypracovaná 
počas roku 2021. Zároveň budú v 
roku 2021 špecifikované rámce pre 
čerpanie eurofondových zdrojov na 
nadchádzajúce programové obdo-
bie a rámce pre čerpanie z Fondu 

spravodlivej transformácie, do kto-
rého je zahrnutý aj región hornej 
Nitry. 

Ohodnoťte samosprávu

Mesto Handlová v súčasnosti zbiera 
dáta k príprave Programu rozvoja 
mesta. Jedným z najdôležitejších 
aspektov prípravy strategického 
dokumentu sú aj názory ľudí, ktorí v 
meste žijú. Samospráva sa preto už 
v decembri obrátila na Handlovča-
nov s dotazníkom v novinách Hand-
lovský hlas. Anketové lístky vyplnili 
desiatky ľudí. 
Aktuálne mesto získava názory svo-
jich obyvateľov prostredníctvom on-
line dotazníka, ktorý je umiestnený 
na webovom sídle mesta a na ofici-
álnej facebookovej stránke mesta @

MestoHandlova. Ľudia môžu ohod-
notiť samosprávu v rôznych oblas-
tiach a tiež navrhnúť, akým smerom 
by sa mesto malo uberať po ukon-
čení ťažby uhlia. Všetky odpovede 
budú využité pri príprave Programu 
rozvoja mesta Handlová 2022 - 2027, 
ktorého spracovanie a schválenie je 
plánované do augusta 2021. 

Vyplnenie trvá iba 3 minúty

Primátorka mesta Handlová, Silvia 
Grúberová, verí, že sa zapojí čo naj-
viac obyvateľov mesta: 
„Chcem požiadať všetky Handlov-
čanky a Handlovčanov, aby sa zapo-
jili do ankety a vyplnili ju. Situácia 
nám nedovoľuje, aby sme sa vyb-
rali za našimi obyvateľmi osobne, 
prostredníctvom anketárov, ako 

Kliknite, zapojte sa a podieľajte sa na tvorbe budúcnosti Handlovej
sme mali v pláne. Nechceme byť 
samospráva, ktorá robí strategický 
dokument od stola, preto uvítam 
zapojenie sa čo najväčšieho počtu 
respondentov. Všetky ich odpovede 
na otázky zaznamenáme do analy-
tickej časti dokumentu a budeme 
o nich verejne informovať,“ dodala 
primátorka.
Anketu je možné vyplniť do 26. feb-
ruára 2021. Pre troch respondentov, 
ktorí sa zapoja do ankety, vyplnia 
svoje kontaktné údaje a budú vy-
losovaní, je pripravené poďakovanie 
mesta v podobe knihy Monografia 
mesta 1 a tričiek s motívom hand-
lovského viaduktu. Vyplnenie ankety 
trvá približne 3 minúty. Anketa Han-
dlová 2027 je dostupná na webovom 
sídle mesta www.handlova.sk.

(RED)

Otvorenie škôl sa riadi COVID au-
tomatom. Rozhodovanie necháva 
štát na zriaďovateľoch. 

Vo štvrtok 18. februára bolo záverom 
rokovania pandemického strediska v 
Trenčíne, aby sa školy, materské ško-
ly a školské zariadenia od pondelka 
22. februára v našom okrese neotvá-
rali. Hlavným argumentom je sku-
točnosť, že nemocnice v kraji sú plne 
obsadené a v kraji stúpa úmrtnosť 
pacientov. Hneď na druhý deň na 
rokovaní krajského krízového štábu 
v Trenčíne 19.2.2021 regionálni hy-
gienici konštatovali, že nemajú žiad-
nu právnu oporu na vydanie zákazu 
otvárania škôl a školských zariadení 
v bordových okresoch, preto jedi-
ným možným je odporúčanie otvo-
riť školy a školské zariadenia, pri-
čom je na zriaďovateľovi, aby zvážil 
aktuálnu situáciu.  Podľa primátorky 
mesta Handlová, Silvie Grúberovej, 
je situácia  pomerne zložitá. „Na jed-
nej strane sme veľmi radi, že umož-
níme deťom návrat do školských 
lavíc, na druhej strane však vieme, 
že naše nemocnice bijú na poplach. 
Obávam sa toho, či nám otvorenie 
škôl nespôsobí zvýšenú chorobnosť. 
Preto je veľmi ťažké rozhodnúť. Pro-
sím všetkých rodičov, aby sledovali 
svoj zdravotný stav a ak budú mať 
podozrenie na ochorenie, preverili si 
ho a neriskovali prípadné zatvorenie 
škôl, či tried, o ktorom by následne 
rozhodol regionálny hygienik.“ Ako 
dodala, štatutári sa v prvom rade 
musia opierať o stanovisko odbor-
níkov, epidemiológov a príslušného 
regionálneho úradu verejného zdra-
votníctva.

Podmienkou nástupu dieťaťa do 
školy a škôlky je negatívny test 

aspoň jedného rodiča

Zriaďovateľ po dohovore s riaditeľ-
mi základných škôl organizoval cez 
víkend 20. a 21. februára testovanie 
antigénovými testami, ktoré bolo ur-
čené pre zákonných zástupcov detí a 

pedagogických a nepedagogických 
zamestnancov škôl. Podrobné infor-
mácie a inštrukcie k testovaniu ro-
dičia dostali prostredníctvom infor-
mačných kanálov jednotlivých škôl.

ZŠ Mierové námestie neotvoria

V základnej škole Mierové námestie 
od pondelka 22. februára neprebie-
ha prezenčná forma vzdelávania z 
dôvodu práceneschopnosti peda-
gógov. V nezáväznom prieskume 
prejavilo záujem o nástup do školy 
77 % rodičov. Školský klub detí (ŠKD) 
funguje iba pre rodičov z kritickej 
infraštruktúry v čase od 6.00 h do 
16.00 h. Škola pokračuje v dištanč-
nej forme vzdelávania. O otvorení 
bude škola informovať.

ZŠ Školská a ZŠ Morovnianska 
otvorili 1. stupeň

Základná škola Školská  a Základná 
škola Morovnianska cesta obnovili 
prezenčnú formu vzdelávania pre žia-
kov 1. stupňa. ŠKD fungujú pre všet-
kých rodičov, ktorí splnili požiadavky 
nástupu dieťaťa do ŠKD v čase od 
6.00 h do 16.00 h, funguje tiež škols-
ká jedáleň. V nezáväznom prieskume 
prejavilo záujem o nástup do školy na 
ZŠ Školská 90 % zákonných zástup-
cov. Škola zabezpečuje aj dištančné 
štúdium pre žiakov, ktorí ostali doma. 
V nezáväznom prieskume na ŽŠ Mo-
rovnianska cesta prejavilo záujem 
o nástup do školy 70 % zákonných 
zástupcov. Škola zabezpečuje aj 
dištančné štúdium pre žiakov, ktorí 
ostali doma.

Materská škola je otvorená

V nezáväznom prieskume prejavilo 
záujem o návštevu MŠ 65 % zákon-
ných zástupcov detí. Materská škola 
vrátane elokovaných pracovísk za-
bezpečuje všetky služby MŠ.
Základná umelecká škola vyučuje v 
zmysle platných opatrení a v ponde-
lok 22. 2. 2021 otvorila svoje brány 
pre 1. stupeň výučby individuálnych 
odborov (okrem spevu a dychových 
nástrojov). Ostatné kolektívne od-
bory naďalej pokračujú v dištančnej 
forme vzdelávania.
V Handlovej v školskom roku 
2020/2021 navštevuje 1. stupeň troch 
základných škôl, ktoré zriaďuje mesto, 
spolu 542 detí a materskú školu so 
všetkými elokovanými pracoviskami, 
navštevuje 362 detí.     

(JP)
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Kraj ponúka peniaze na komunitné projekty
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Na inšpiratívne projekty obyvate-
ľov župa vyčlenila 200 tisíc eur.

Obyvatelia kraja môžu získať financie 
na svoj projekt z participatívneho ko-
munitného rozpočtu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja (TSK). Projek-
ty sa môžu týkať skvalitnenia života 
obyvateľov v oblasti voľnočasových 
aktivít, športu, kultúry, životného pro-
stredia, či oblasti sociálnej pomoci a 
dopravy. Na projekt je možné žiadať 

maximálne 2 200 eur, podávať ich 
môžu fyzické i právnické osoby, zdru-
ženia, mestá, obce, či organizácie. K 
žiadosti je potrebné priložiť súhlas 
k podpore projektu minimálne 30-
tich ďalších dospelých občanov. Viac 
informácií k dotačnej schéme je zve-
rejnených na webstránke kraja www.
tsk.sk v sekcii financie, participatívny 
komunitný rozpočet. Termín uzávier-
ky projektov je 31. marca.

(TSK)

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) 
plánuje zabezpečiť modernizáciu 
Strednej odbornej školy (SOŠ) v 
Hand lovej. Projekt, na ktorý získal 
financie z fondov Európskej únie, 
počíta s debarierizáciou budov školy 
i modernizáciou vybavenia. Dodáva-
teľa prác hľadá krajská samospráva 
cez verejnú súťaž. Vyplýva to z ozná-
menia vo vestníku verejného obsta-
rávania.
TSK plánuje v rámci projektu Lepšou 
praxou k lepšiemu zamestnaniu v 
SOŠ Handlová zabezpečiť rekonštruk-
ciu dvoch objektov školy, dielní a bu-

dovy, v ktorej sa nachádzajú odborné 
učebne, konferenčná miestnosť a in-
ternát. Prácami bude sledovať i zvý-
šenie energetickej účinnosti oboch 
budov.
Náklady na rekonštrukčné práce od-
hadla krajská samospráva na 1 008 
396,79 eura bez dane z pridanej hod-
noty. Lehotu na predkladanie ponúk 
určila do 3. marca. Kritériom pre vý-
ber víťaza verejnej súťaže je najnižšia 
ponúknutá cena.
Práce bude TSK financovať z Integ-
rovaného regionálneho operačného 
programu.                                          (TASR)

SOŠ zmodernizujú za viac ako milión eur

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlásil 
obchodnú verejnú súťaž na odpredaj 
prebytočného nehnuteľného majet-
ku. Medzi ponúkanými nehnuteľnos-
ťami je aj budova Gymnázia Ivana 
Bellu na ulici Ladislava Novomests-
kého a domov mládeže Strednej od-
bornej školy na ulici Československej 
armády s príslušenstvom. Okrem 

Budova gymnázia a internát SOŠ sú na predaj

Spoločnosť Stredoslovenská distri-
bučná, a.s. oznámila, že z dôvodu 
plánovaných prác na zariadeniach 
distribučnej sústavy, plánuje prerušiť 
dodávku elektriny v piatok 26. feb-
ruára a v utorok 9. marca. V piatok 
26. februára bude prúd vypnutý od 
6.30 do 18.30 na uliciach Ciglianska, 
Mlynská, Pod šachtou, Stará cesta 
a Žiarska. V utorok 9. 3. 2021 bude 
prerušená distribúcia elektriny od 

8.00 do 14.30 na ulici Prievidzská. 
Distribučná spoločnosť upozornila, 
že odberateľom nevzniká nárok na 
náhradu škody, ktorá bola spôsobe-
ná prerušením distribúcie elektriny v 
dôsledku plánovaných prác na zaria-
deniach. Presné čísla domov pre jed-
notlivé odstávky aj kódy odberných 
miest sú zverejnené na webstránke 
mesta www.handlova.sk v sekcii Ak-
tuality - Plánované odstávky.        (RED)

Pozor na prerušenie distribúcie elektriny

Nové verejné toalety mesto otvorí v dome kultúry
V minulosti mesto prevádzkovalo ve-
rejné toalety v budove bývalej Turis-
ticko-informačnej kancelárie. Toalety 
neboli bezbariérové a po uzatvorení 
turisticko-informačnej kancelárie 
zmenila svoj účel aj celá budova.
Verejné toalety mesto chvíľu prevádz-
kovalo na prízemí budovy mestského 
úradu, aj tie však museli zostať pre 
pandémiu zatvorené. Nové verejné 
toalety budú k dispozícii na prízemí 
budovy domu kultúry. „Postupne 
zveľaďujeme náš dom kultúry, v mi-
nulom roku sme zrekonštruovali celú 
jeho strechu a tentoraz pôvodné to-
alety na prízemí. A čo je veľmi dôleži-
té, naším občanom konečne poskyt-
neme službu verejných WC v centre 
mesta, v dôstojných podmienkach a s 
bezbariérovým prístupom,“ povedala 
primátorka Silvia Grúberová.

navrhovanej kúpnej ceny za majetok 
musia ponuky obsahovať aj účel vy-
užitia majetku. Bližšie informácie sú 
zverejnené na internetovej stránke 
www.tsk.sk v sekcii úradná tabuľa. 
Lehota na podávanie návrhov v sú-
lade s podmienkami súťaže je do 11. 
marca 2021.

(TSK)

Handpark má veľký potenciál pre 
športové a oddychové vyžitie.

Mesto Handlová získalo do prenáj-
mu od Rímskokatolíckej cirkvi park, 
známy ako Handpark. História parku 
siaha na začiatok 70. rokov minulé-
ho storočia, keď bol nad nemocnicou 
zrušený cintorín a na jeho ploche po 
exhumácii tiel vznikla oddychová 
zóna s fontánou. 

Hypermarket ani galéria

V roku 1993 v rámci reštitúcií získala 
viac ako 23-tisíc metrov štvorcových 
parku cirkev, časť z neho zostalo vo 
vlastníctve mesta a malá plocha patrí 
Slovenskému pozemkovému fondu. 
Samospráva sa snažila park v roku 
2006 oživiť, pribudli nové preliezač-
ky, hojdačka a U-rampa, zariadenia 
však boli počas dvoch rokov úplne 
zničené. 
V roku 2012 sa mestu ozval investor, 
ktorý chcel v Handparku vybudovať 
hypermarket a ďalšie menšie ob-
chody. Proti tejto iniciatíve vznikla 
petícia, mesto zorganizovalo medzi 
obyvateľmi anketu a plocha nako-
niec ostala nedotknutá. V roku 2013 
vznikla iniciatíva založiť tradíciu 
umeleckých sympózií v Handlovej 
pre študentov umeleckých škôl. V 
parku malo pribudnúť približne pät-
násť sôch. Do projektu vstúpili zvuč-
né mená regionálnych výtvarníkov, 
ktorí zámer navrhli a záštite dvoch 
vysokých škôl. Projekt sa konal však 
iba jeden rok a dodnes môžete vidieť 
v Handparku napríklad betónové od-
liatky kmeňov stromov. 
Obnoviť oddychový účel parku sa 
viackrát pokúsili skupinky dobro-
voľníkov, napríklad výstavbou wor-
koutu. V roku 2020 si Handpark pod 
patronát vzal Detský a mládežnícky 
parlament mesta Handlová. Jeho 

členovia natreli preliezky aj hríbik, s 
pomocou Andreja Haraka opravili la-
vičky a namaľovali dopravné ihrisko.

V prospech obyvateľov mesta

V roku 2020 prebehli rokovania 
mesta s Rímskokatolíckou cirkvou a 
od 1. januára 2021 si park vzala do 
prenájmu samospráva. Keďže časť 
pozemkov užíva Nemocnica s polik-
linikou, mesto Handlová si na dobu 
neurčitú prenajalo plochu o celkovej 
výmere 21 216 m2. Účelom nájmu je 
prevádzkovanie mestského parku 
v prospech občanov mesta. Samo-
správa sa zaviazala znášať náklady 
na údržbu parku v celom rozsahu, 
predovšetkým zabezpečiť čistotu 
a poriadok v parku, zabezpečiť na 
vlastné náklady pravidelnú údržbu 
a starostlivosť o verejnú zeleň. 

 Zveľaďovať a chrániť

Podľa zmluvy Mesto je oprávnené 

revitalizovať park v prospech obča-
nov mesta Handlová, najmä budovať 
priestor na šport, oddych a stretnu-
tia. „Handpark má veľký potenciál 
pre športové a oddychové vyžitie na-
šich mladších aj starších obyvateľov 
a my veríme, že si tento náš vzácny 
„zelený“ majetok budeme zveľaďo-
vať a chrániť. Chcem sa poďakovať 
aj zás tupcom farnosti Handlová, 
farárovi Petrovi Repovi a kaplánovi 
Radovanovi Hasíkovi, za doterajšiu 
spoluprácu a konštruktívny prístup 
v prospech obyvateľov Handlovej,“ 
povedal zástupca primátorky Rado-
slav Iždinský. 
Zmluvné strany sa dohodli, že mesto 
zaplatí za užívanie parku ročné ná-
jomné 464 eur, čo je výška dane, 
ktorú platila RKC. Po dlhých rokoch 
sa tak podarilo inštitucionalizovať  
spoluprácu mesta a cirkvi, ktorá aj v 
minulosti prebiehala korektne, avšak 
bez zmluvného rámca.

(JP)

Handpark získala do prenájmu samospráva 

Dátum testovania v Handlovej Otestovaných Pozitívnych Náklady mesta Stav preplatenia 7. 2. 2021 
Testovanie 6. a 7. 2. 2021 6 142 88 27 345,83 nepreplatené
Testovanie 30. - 31. 1. 2021 6 012 64 26 744,70 nepreplatené
Testovania 23. až 26. 1. 2021 6 913 104 31 569 preplatené
Testovanie 7. - 8. 11. 2020 9 897 187 22 910,97 preplatené
Testovanie 31. 10. - 1. 11. 2020 8 390 82 31 011,50 preplatené
5 testovaní 37 354 525 139 582

Výsledky testovaní organizovaných mestom 

Jedno z výtvarných diel umeleckého sympózia v roku 2013.                                                     FOTO: MAREK GALBAVÝ
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Porozumenie Fondu pre spravod-
livú transformáciu je hlavným as-
pektom pri hľadaní zmysluplných 
a udržateľných investičných záme-
rov.

Ministerstvo investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie Slovenskej 
republiky vydalo Podporný doku-
ment k určeniu rozsahu podpory z 
Fondu na spravodlivú transformáciu. 
Jeho účelom je bližšia špecifikácia 
podporovaných činností z Fondu na 
spravodlivú transformáciu a poukázať 
na časový harmonogram implemen-
tácie.

459 miliónov eur

Fond pre spravodlivú transformáciu 
bude jedným z troch pilierov Mecha-
nizmu spravodlivej transformácie. Pre 
Slovenskú republiku je v ňom vyčle-
nených 459 miliónov eur. V progra-
movom období 2021 – 2027 bude 
Fond pre spravodlivú transformáciu 
samostatnou prioritnou osou Ope-

račného programu Slovensko a bude 
kľúčovým nástrojom na riešenie dô-
sledkov transformácie, podporu úze-
mí, ktoré budú najviac postihnuté 
prechodom ku klimatickej neutralite 
a na zabránenie nárastu regionálnych 
rozdielov.

Nielen horná Nitra

Transformovať sa budú štyri regióny. 
Podpora z Fondu na spravodlivú 
transformáciu bude podmienená 
schválením plánov spravodlivej 
transformácie územia. Súčasťou 
transformácie na Slovensku budú 
okrem regiónu hornej Nitry, aj ďal-
šie tri regióny na Slovensku: Košic-
ký, Banskobystrický a Bratislavský. Z 
Fondu pre spravodlivú transformáciu 
budú podporené len tie činnosti, 
ktoré umožňujú regiónom a ľuďom 
riešiť sociálne, hospodárske a envi-
ronmentálne dôsledky prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo a 
prispievajú k implementácii plánov 
spravodlivej transformácie územia.

Dokument o transformácii obsahuje  aj harmonogram
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 2021 2022 2023 2026 2030 
 Január Február Apríl  ...  ... December     
1. Príprava formuláru na 
predkladanie projektových 
zámerov  

      
 

 

2. Zverejnenie online výzvy 
na predkladanie projektových 
zámerov 

      
 

 

3. Zber projektových zámerov          
4. Identifikácia pilotných 
projektových zámerov 

        

5. Finalizácia Plánu 
spravodlivej transformácie 

        

6. Schválenie Plánu 
spravodlivej transformácie zo 
strany EK 

      
 

 

7. Zazmluvnenie pilotných 
projektov a začiatok čerpania 
z FST 

      
 

 

8. Predpoklad zazmluvnenia 
projektov predstavujúcich 
vyčerpanie 60% zdrojov z FST 

      
 

 

9. Ukončenie implementácie 
prvej fázy zazmluvnených 
projektov 

      
 

 

10. Predpoklad zazmluvnenia 
projektov predstavujúcich 
vyčerpanie 40% zdrojov z FST 

      
 

 

11. Ukončenie implementácie 
druhej fázy zazmluvnených 
projektov 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predpokladaná časová os aktivít súvisiacich s PST a čerpaním z FST 

 

Radiť bude externá firma

Investície by mali podporovať miest-
ne hospodárstvo a byť dlhodobo 
udržateľné, s prihliadnutím na všetky 
ciele ekologického dohovoru. Finan-
cované projekty by mali prispievať a 
napomáhať k prechodu na klimaticky 
neutrálne a obehové hospodárstvo. 
Európska komisia obstarala exter-
ného poradcu, spoločnosť Pricewa-
terhouseCoopers, ktorá bude par-
ticipovať v celom procese prípravy 
Plánu spravodlivej transformácie. 
Spoločnosť bude aktívne spolupra-
covať so zainteresovanými stranami 
prostredníctvom pracovných skupín 
a rozhovorov s jednotlivými zainte-
resovanými stranami, prezentácií a 
workshopov, ako aj poskytovaním 
know-how a sprostredkovávaním 
zah raničnej praxe a skúseností.
Celý dokument je zverejnený na 
webstránke mesta www.handlova.
sk v rýchlom odkliku Transformácia 
regiónu.                                           

(INU)

Na pracoviskách MsÚ chýbali zamestnanci
Oddelenia MsÚ začínajú postup-
ne poskytovať svoje služby. Za-
mestanci sa vracajú na oddelenia

V ostatnom čase ostalo viacero za-
mestnancov mesta pracujúcich na 
Mestskom úrade v Handlovej (MsÚ) 
v domácej karanténe, či už dôvodu 
pozitívneho výsledku vykonaného 
AG testom na COVID-19 alebo z dô-
vodu, že rodinní príslušníci a im blíz-
ke osoby boli pozitívne testovaní. Z 
tohto dôvodu mestský úrad nevedel 
od 9. februára do 22. februára 2021 
zabezpečiť všetky služby, ktoré sa v 
rámci platných opatrení snažil po-
skytovať. Prednosta handlovského 
mestského úradu, Tibor Kolorédy, 
žiadal začiatkom februára obyvate-
ľov, aby nenavš tevovali úrad, nakoľ-
ko podľa jeho slov bola činnosť úradu 
ochromená. Ako povedal: „U každého 
je priebeh ochorenia rôzny, preto ne-
vieme predpokladať, ako dlho bude 
úrad pracovať v režime, kedy z dôvo-
du práceneschopnosti nemôžu odde-
lenia plniť svoju funkciu. K 9. februáru 
bolo z 50 zamestnancov na úrade prí-
tomných 28,“ uviedol.

Zvážte návštevy úradu  

Mestský úrad v Handlovej (MsÚ) pos-
tupne od 23. februára 2021 začína 
poskytovať  služby na oddelení ove-
rovania listín a daní, služby poskytuje 
matrika v oblasti úmrtí. Prednosta 
MsÚ žiada, aby  obyvatelia zvážili 
svoju osobnú návštevu na úrade a 
prichádzali na úrad osobne výlučne 

vtedy, ak ide o neodkladnú agendu. 
Zároveň prednosta žiada, aby MsÚ 
kontaktovali obyvatelia prednostne 
na tel. linke prvého kontaktu 046 519 
25 11 a na emailovej adrese info@
handlova.sk. V prípade, že budú vo-
lať na linku na jednotlivé oddelenia, 
stále sa môže stať, že na pracovisku 
nebude zamestnanec z dôvodu PN.  
Mesto Handlová žiada obyvateľov, 
aby nepodceňovali rýchlo sa šíriacu 
pandémiu, boli zodpovední a opatr-
ní a v prípade nevyhnutnej osobnej 
návštevy sa riadili pokynmi zamest-
nancov, ktorí sú povinní zabezpečiť 
plnenie aktuálne platných protiepi-
demických opatrení, ako je počet 
osôb  v jednom okamihu na metre 
štvorcové, hygienické opatrenia 
Rúško - Ruky  - Odstup ako i kontrolu 
negatívneho výsledku testu na CO-
VID-19 resp. doloženie výnimky, že 
takýto test mať nemusia.                   (JP)

Zimná údržba ešte neskončila
Spoločnostť Hater Handlová roz-
bieha pilotný projekt adopcie 
chodníkov.

V roku 2018, po novele zákona o 
cestných komunikáciách, majú mestá 
povinnosť odpratávať sneh na všet-
kých miestnych chodníkoch. Mestám 
razom pribudla povinnosť starať sa 
o desiatky kilometrov komunikácií. 
Niek toré mestá preto prišli s netra-
dičným riešením. Umožnili obyvate-
ľom adoptovať si konkrétne chodní-
ky alebo ich časti s tým, že ľuďom za 
čistenie od snehu platí. V Handlovej 
sa tento rok podarilo adoptovať 271 
m2 mestských chodníkov. „Je to prvá 
lastovička a budeme pokračovať v 
spolupráci s našimi aktívnymi Han-
dlovčanmi,“ povedal riaditeľ spo-
ločnosti Hater Handlová spol. s r.o., 
Vladimír Borák. Výbavu na prácu a 
posypový materiál, samozrejme, do-

dáva spoločnosť Hater. „Každý aktívny 
občan dostane mechanický posýpač 
s náhonom od kolies s možnosťou 
regulácie, lopatu na sneh a dosta-
tok posypového materiálu, ktorý je v 
plastovej nádobe, skladovateľný aj v 
paneláku v spoločných priestoroch. V 
prípade, že by niekto potreboval iné 
ručné náradie po zvážení vieme do-
vybaviť,“ dodal Borák.
Zimná údržba sa pomaly chýli ku 
koncu. Vladimír Borák však opäť pri-
pomenul dôležitosť ohľaduplného 
parkovania. „Zle zaparkované vo-
zidlá jednoducho znemožnia riadnu 
údržbu. Ľudia by mali byť viac ohľa-
duplní a myslieť na to, že my začína-
me údržbu od štvrtej hodiny rannej, 
keď väčšina ľudí ešte spí.“
Ako Vladimír Borák doplnil, munilý 
rok rozšírili vozový park o nový malot-
raktor, vďaka ktorému obslúžia väčšiu 
časť mesta a skrátia reakčný čas.

(INU)

Chodník, ktorý blokuje auto, ostane neodhrnutý.                                                                                             FOTO: HATER

Do prázdnych kancelárií sa vracajú úradníci. FOTO: JP
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Kto sa musí sčítať?

Sčítava sa každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolero-
vaný pobyt.

Ako sa sčítať?

Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby kdekoľvek využitím 
počítača, tabletu alebo smartfónu s pripojením na internet. Sčítací formulár 
je k dispozícii na webovej stránke www.scitanie.sk. Sčítať sa bude možné aj 
cez mobilnú aplikáciu.

Kedy prebehne sčítanie?

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 
6 kalendárnych týždňov.

Čo je asistované sčítanie?

Asistované sčítanie je pomocná služba pre obyvateľov, ktorí sa nedokážu sčítať 
sami alebo na sčítanie nemajú potrebné zariadenie pripojené na internet.

Kedy prebehne asistované sčítanie?

Asistované sčítanie sa začne 1. apríla a potrvá najneskôr do 31. októbra 2021. 

Čo je kontaktné miesto?

V prípade, že sa obyvateľ nedokáže sčítať sám alebo nemá potrebné zariadenie 
pripojené na internet, môže využiť kontaktné miesto, ktoré prevádzkuje mesto 
a na ktorom môže obyvateľ alebo zákonný zástupca obyvateľa uskutočniť svo-
je sčítanie sám alebo kde môže využiť službu stacionárneho asistenta.

Kto je stacionárny asistent?

Stacionárny asistent sčítania je osoba vymenovaná primátorom mesta na 
vykonávanie úloh asistenta počas doby sčítania obyvateľov v kontaktnom 
mieste. V Handlovej budú pracovať šiesti stacionárni asistenti.

Kedy a kde mesto zriadi kontaktné miesta?

Kontaktné miesta budú zriadené do konca marca. Zatiaľ mesto Handlová 
uvažuje s dvomi miestami, a to v knižnici na Námestí baníkov a na mestskom 
úrade.

Kto je mobilný asistent?

Mobilný asistent sčítania je osoba vymenovaná primátorom mesta na vyko-
návanie úloh asistenta sčítania pri sčítaní obyvateľov v teréne. V Handlovej 
bude 9 mobilných asistentov.

Odkedy bude ľuďom k dispozícii mobilný asistent? 

Od 1. apríla.

Ako bude služba mobilného asistenta fungovať?

Obyvatelia, ktorí sa nebudú môcť z rôznych dôvodov sčítať sami, zavolajú na 
call centrum a mesto k nim na dohodnutý čas a miesto pošle mobilného asis-
tenta.

Sčítanie obyvateľov 2021
Otázky a odpovede

WWW.SCITANIE.SK

VAŠE ÚDAJE ZISŤOVANÉ SČÍTANÍM  
BUDÚ CHRÁNENÉ PRED ZNEUŽITÍM.

STE OBYVATEĽOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
A ZÁROVEŇ PRÍSLUŠNÍKOM NÁRODNOSTNEJ MENŠINY?

Prihláste sa s hrdosťou a bez obáv ku svojej 

NÁRODNOSTI A MATERINSKÉMU JAZYKU.

Pozor na dezinformačné kampane a „hoaxy“ na sociálnych sieťach,  
ktoré chcú vyvolávať obavy z poskytnutia Vašich údajov.

BUĎTE OPATRNÍ A INFORMÁCIE SI PREVERTE

PRVÉ PLNE ELEKTRONICKÉ 
SČÍTANIE OBYVATEĽOV,  
DOMOV A BYTOV
Klik k lepšej budúcnosti

HOAX

SPLNOMOCNENEC VLÁDY SR PRE NÁRODNOSTNÉ MENŠINY

Viac informácií nájdete na:

https://www.narodnostnemensiny.gov.sk

Budovanie parkovacích miest je sú-
časťou plánovaných zmien v oblasti 
zlepšenia dopravy v meste. 

V minulom roku pribudli nové parko-
viská na Partizánskej ulici a v najbliž-
šom období samospráva vybuduje 
ďalšie na Mierovom námestí. Začiatok 
ich výstavby závisí podľa hovorkyne 
mesta, Jany Paulínyovej, od klimatic-
kých podmienok. „Vo výstavbe parko-
vacích miest bude mesto pokračovať 
ihneď, ako sa bude dať,“ uistila. Všet-
ky parkovacie plochy mesto vybu-

Budovanie parkovísk bude pokračovať na jar

Samospráva rieši problém s parkovaním aj na Okružnej ulici.                                                                                                                                                                                          FOTO: RTV

duje formou zatrávňovacích tvárnic. 
„Je to šetrné k životnému prostrediu 
aj z hľadiska odvádzania vôd, takže 
veríme, že je to vyhovujúci spôsob. V 
niektorých lokalitách boli parkovacie 
miesta posunuté, aby sme na žiadosť 
obyvateľov zachovali vysadenú zeleň,“ 
povedala hovorkyňa.
Samospráva rieši problém s parkova-
ním na Okružnej ulici. Autá parkujú 
na trávnatej ploche a ľudia nechápu, 
prečo mesto nemohlo pri budovaní 
parkovacích miest použiť zatrávňo-
vacie tvárnice na väčšej ploche. „Pri 

plánovaní musí mesto brať do úvahy 
majetkoprávne vysporiadanie jed-
notlivých pozemkov a uloženie inži-
nierskych sietí pod zemou. Ľuďom sa 
niekedy zdá, že parkovacie plochy sú 
umiestnené nelogicky, ale kvôli zmie-
neným problémom, ich mesto nemô-
že umiestniť inam,“ uviedla. Projekt 
budovania parkovacích miest v Han-
dlovej je stále vo vývoji. Zamestnanci 
mesta komunikujú s obyvateľmi a hľa-
dajú riešenia aby výstavba parkovísk 
mala čo najmenší dosah na okolitú ve-
rejnú zeleň.                                                       (IČ)

Dňa 3. februára 2021 sa na Mestskom 
úrade v Handlovej konalo stretnutie 
zástupcov mesta Handlová a spoloč-
nosti IMMOBILIEN MANAGEMENT s. 
r. o. vo veci výstavby obchodného 
centra na Morovnianskom sídlisku. 
Témou stretnutia bolo odsúhlasenie 
niektorých riešení pre sfinalizovanie 
projektovej dokumentácie pre sta-
vebné povolenie. Územné rozhod-
nutie bolo spoločnosti vydané 18. 
septembra 2020 s právoplatnosťou 
ku dňu 30. novembra 2020. Žiados-
ťou o vydanie stavebného povolenia, 
o ktoré plánuje investor požiadať, sa 
tento projekt posúva do ďalšej fázy 
s cieľom získania stavebného povo-
lenia. Témou rokovania bolo riešenie 
prekládky plynovodov, prekládky ve-
rejného osvetlenia, riešenie zástavky 
mestskej hromdnej dopravy, aj rieše-
nie budovania oporných múrov.

(RED)

Príprava obchodného centra na sídlisku napreduje

 Primátorka Silvia Grúberová a Jozef Čaplár, vedúci oddelenia výstavby.                                                         FOTO: JP

Všeobecná zdravotná poisťovňa v 
rámci zmien smerujúcich k zvýše-
niu efektívnosti ruší najmenej vy-
ťažené pracoviská.

Na základe údajov, ako je napríklad 
dostupnosť, frekvencia návštevnos-
ti, veľkosť spádovej oblasti, konku-
renčná analýza, ale aj v závislosti od 
vzdialenosti jednotlivých pobočiek, 
budú zrušené centrá zdravotnej 
poisťovne v Giraltovciach, Veľkých 
Kapušanoch, Kolárove a k 28. febru-
áru aj v Handlovej. Klientom z týchto 
miest budú k dispozícií iné pobočky 
v blízkom okolí: Prievidza (16 km), 
Žiar nad Hronom (21 km). 
Poistencom je k dispozícii aj call 
centrum Všeobecnej zdravotnej po-

isťovne  na čísle 0850 003 003, každý 
pracovný deň od 8.00 do 18.00 hod. 
Všetko potrebné je možné vybaviť 
aj elektronicky v ePobočke, prost-
redníctvom, e-mailovej adresy info-
linka@vszp.sk a mobilnej aplikácie 
VšZP.
„Našou hlavnou prioritou je spokoj-
ný klient. Optimalizácia pobočkovej 
siete je krokom k efektívnejšiemu 
hospodáreniu, vďaka čomu môžeme 
investovať do skvalitňovania služieb, 
zabezpečenia dostupnosti zdravot-
nej starostlivosti, ale aj do digitali-
zácie, ktorá pacientom šetrí čas aj 
peniaze,“ povedal generálny riaditeľ 
Všeobecnej zdravotnej poisťovne Ri-
chard Strapko. 

(VšZP)

Všeobecná zdravotná poisťovňa zruší pobočku v meste

Všetko potrebné je možné vybaviť aj elektronicky 
v ePobočke, prostredníctvom, e-mailovej adresy 
infolinka@vszp.sk a mobilnej aplikácie VšZP.
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Mesto Handlová ukončilo rok 2020 
s rekordným prebytkom 725 tisíc 
eur. Vedúci ekonomického odde-
lenia, Peter Mendel, však nabáda 
na opatrnosť. 

Ako vznikol tak vysoký prebytok?
Minulý rok sme robili mnohé úspor-
né opatrenia. Potom vláda schválila 
finančnú výpomoc pre mestá, v ma-
ximálnej výške vyčísleného výpadku 
daní. U nás to bolo 345 tisíc eur. Na-
vrhoval som, aby sme požiadali iba 
o časť týchto peňazí, lebo v danej 
situácii sme ich aj tak nemali ako mi-
núť vzhľadom k útlmu z dôvodu pan-
démie a spočiatku neboli ani presné 
informácie, na čo všetko sa peniaze 
dajú použiť. Požiadali sme o finančnú 
pomoc v plnej výške a už vtedy sme 
tušili, že tieto peniaze využijeme na 
refundáciu splátok úverov a je mož-
né, že nám zostanú a vygenerujú pre-
bytok hospodárenia, čo sa nakoniec 
aj stalo. Ďalšie peniaze v prebytku sú 
nerealizované investície v minulom 
roku. V rozpočte boli peniaze vyčle-
nené na projekt medzibloku na Mo-
rovnianskom sídlisku a ďalšie väčšie 
projekty. Školy takisto neminuli toľ-
ko, koľko mali v rozpočte, lebo žiaci 
nechodili do školy, prevádzka bola 
utlmená a tak ďalej. Zamestnanci 
mesta si na dva mesiace znížili platy 
o 20 percent, takže došlo k výrazné-
mu šetreniu v položke mzdy. Viacero 
výdavkových položiek sa podobným 
spôsobom znížilo, čím nedošlo k ich 
plnému čerpaniu a vygenerovalo 
fantastický prebytok 725 tisíc eur.  

Dosiahlo mesto niekedy v minu-
losti tak vysoký prebytok?
Nikdy v histórii. To, že sme včas 
priškrtili výdavky a neinvestovali do 
opráv a obnovy chodníkov, ani do 
ciest, ani do projektov, tak nám to 
v rozpočte vygenerovalo prebytok. 
Teraz máme zdanlivo veľký balík pe-
ňazí, ale púšťať ho späť do rozpočtu 
musíme veľmi opatrne. Dodnes totiž 

ešte nie je jasné, či finančnú výpo-
moc od štátu budeme musieť vrátiť 
alebo nie.  

Ako vlastne mesto dostáva penia-
ze od štátu?
Podielová daň, ktorú štát prerozdeľu-
je mestám, sú vlastne dane z príjmu 
ekonomicky aktívnych obyvateľov 
jednotlivých miest odvedené do 
štátneho rozpočtu. Podľa miesta tr-
valého pobytu zamestnanca štát pre-
rozdelí 70 percent jeho dane z príjmu 
mestu v ktorom žije a 30 percent vyš-
šiemu územnému celku, do ktorého 
jeho mesto patrí. Minulý rok v januári 
sme dostali historicky najvyššiu po-
dielovú daň 727 tisíc eur. Januárová 
daň býva vždy najvyššia. Ministerstvo 
financií ju potom prispôsobuje tomu, 

aký je výber podielovej dane a podľa 
toho ju rozškatuľkujú na dvanástiny 
v priebehu roka. Avšak najnižšia daň 
chodí v máji, ostatné roky okolo 350 
tisíc eur. Keď tento rok v máji príde 
podielová daň 250 tisíc, čo sa môže 
reálne stať, budeme mať problém s 
udržaním chodu mesta, lebo potre-
bujeme na mzdy 450 – 470 tisíc eur. 
Tých 200 tisíc preto musíme mať nie-
kde odložených v rezerve a ešte bu-
deme potrebovať 100 – 120 tisíc eur 
na úhrady faktúr. Situáciu komplikuje 
aj to, že kvôli pandémii nemáme vy-
zbierané miestne dane od občanov. 
Vláda svojim nariadením posunula 
termín na plnenie priznaní miestnych 
daní do 15. marca, ale kým sa všet-
ko spracuje, prekontroluje a nahodí, 
možno bude máj, možno jún. Reálne 

od občanov nám teda tieto peniaze 
začnú prichádzať možno v septembri 
alebo v októbri? To je neskoro! Tento 
rok musíme byť pripravení na to, že 
príjmy z podielových daní pre mesto 
budú nižšie. Preto z tých 725 tisíc mô-
žeme použiť iba časť. Odhadujem, že 
asi 500 tisíc eur by sme si mali nechať 
na ďalšie, nepredvídané veci. 

Prečo myslíte, že príjmy z podielo-
vých daní budú klesať? 
V septembri minulého roku pri tvor-
be rozpočtu sme vychádzali z prog-
nózy Rady pre rozpočtovú zodpo-
vednosť ministerstva financií. Minulý 
rok sa stalo, že pôvodnú prognózu 
6,2 milióna eur po prijatí rozpočtu 
mesta na rok 2021, parlament SR 
schválením štátneho rozpočtu znížil 

Vedúci ekonomického oddelenia: Rok po kríze býva vždy horší

Teraz máme zdanlivo veľký balík peňazí, ale púšťať ho späť do rozpočtu musíme veľmi opatrne, hovorí vedúci ekonomického oddelenia Peter Mendel.     FOTO: INU

výnos dane pre mesto o 170 tisíc eur. 
Už teraz máme preto dilemu, ako v 
rozpočte túto dieru zaplátame. Sú 
len dve možnosti buď vyššími príj-
mami, alebo musíme krátiť výdavky. 
Momentálne môžeme použiť penia-
ze z rezervného fondu aj do bežných 
výdavkov. Vždy musíme hľadať aj iné 
spôsoby, ako to namodelovať.

Máte aj ďalšie signály, že situácia 
sa môže zhoršiť? 
Nemám ružové okuliare. Vždy, keď 
vypukla kríza, nebol ten rok taký 
zlý, ako rok nasledujúci po kríze. Ak 
kvôli kríze ľudia prišli o prácu, štát 
vyberie menej daní. Navyše sa to 
odrazí aj pri výbere mestských daní. 
Ak človek nemá prácu, nezaplatí ani 
miestne dane, lebo nemá z čoho. Tak-
že pokles pocítime v podielových aj 
miestnych daniach. Ďalším signá-
lom, že nás čaká ťažké obdobie, je 
aj predikcia Združenia miest a obcí 
Slovenska. Každý mesiac ZMOS vy-
dáva predikcie, ako sa bude vyvíjať 
príjem dane oproti minulému roku v 
tom istom čase. Podľa tohto kľúča si 
niektorí ekonómovia miest modelujú 
ďalší vývoj. Na január bola predikcia 
nárastu a v skutočnosti prišlo podie-
lových daní o 3 tisíc eur menej ako v 
minulom roku. Aj to je signál, že nie-
čo nie je v poriadku. Nie je to vysoká 
suma, ale bol predikovaný nárast a v 
skutočnosti sa udial pokles. Na feb-
ruár prišiel avizovaný pokles o 0,5 % 
a očakávam, že v mínusových číslach 
budeme pokračovať aj v ostatných 
mesiacoch roka. Ak výdavky nebude-
me mať vykryté príjmami, hrozí scho-
dok rozpočtu, čo zákon neumožňuje. 
To by znamenalo, že sme viac prejedli 
ako sme dostali. Našťastie zmenou 
zákona z dôvodu pandémie môže-
me použiť rezervný fond aj na bežné 
výdavky, čo nám umožní prípadnú 
nepriaznivú situáciu lepšie zvládnuť.

Silver Jurtinus

Mesto Handlová bolo v roku 2019 
vo výbornej finančnej kondícii.

Portál Hospodárenie obcí (www.
hospodarenieobci.sk) je jedným z 
projektov Inštitútu pre ekonomic-
ké a sociálne reformy INEKO. Hlav-
ným cieľom projektu je zvýšiť tlak 
na zlepšovanie finančného zdravia 
miest, obcí, vyšších územných cel-
kov a ich organizácií. Mimovládna 
nezisková organizácia INEKO od roku 
2012 zbiera a zverejnenie údaje o fi-
nančnom zdraví všetkých 2928 obcí, 
údaje o hospodárení obcí získava od 
Ministerstva financií SR. 

Handlová nad priemerom

V utorok 19. januára 2021 inštitút 
zverejnil výsledky za rok 2019. Na 
stupnici od 0 po 6 mesto Handlo-
vá získalo 5,1 bodov, čo znamená 
výborné finančné zdravie. „Prvú 
pozíciu v rebríčku obhájil Svätý Jur, 
ktorý dosiahol hodnotenie 5,97 
bodu. Spomedzi všetkých 141 miest 
v SR získalo hodnotenie „výborné 
finančné zdravie“ až 64 miest a pri 
75 mestách vyšlo ako „dobré“. Hod-
notenie nižšie ako 3 body aktuálne 
nemá žiadne mesto. Priemerné skóre 
finančného zdravia za všetky mestá 
na Slovensku predstavuje 4,43, čo je 
rovnaká hodnota ako rok predtým,“ 
zhrnul analýzu Matej Tunega z Inšti-
tútu pre ekonomické a sociálne re-
formy INEKO.

Každý Handlovčan vlastnil 2 431 €
 
Každý jeden Handlovčan „vlastnil“ 
majetok mesta v hodnote 2 431 eur.
Mesto Handlová hospodárilo v roku 
2019 s 13 773 531 eurami, vlastné 
zdroje dosiahli výšku 9 119 541 eur, 
príjmy zo štátneho rozpočtu dosiahli 
3 774 453 eur, príjmy z iných zdrojov 
dosiahli výšku 486 331 eur a bankové 
úvery dosiahli 393 206 eur. Najväčšiu 
časť rozpočtu, 5 252 676 eur, mesto 
minulo na školstvo. Výdavky na ve-
rejné služby dosiahli 3 178 295 eur 
a výdavky na kultúru dosiahli 1 004 
506 eur. Sociálne zabezpečenie stálo 
1 365 568 eur, nakladanie s odpadmi 
mesto stálo 592 730 eur, výdavky na 
mestskú políciu dosiahli 414 744 eur a 
za verejné osvetlenie mesto zaplatilo 
136 105 eur. Čistý majetok na obyva-
teľa v roku 2019 bol 2 431 eur a celko-
vý dlh na obyvateľa dosiahol 142 eur. 

V roku 2019 sa mesto umiestnilo na 52. mieste v rebríčku finančného zdravia INEKO
Ako upozornil zástupca primátorky 
Radoslav Iždinský, v rebríčku Celkový 
dlh Handlová dosiahla 22,2%, pričom 
priemer Slovenska je 22,3% a zákon-
ný limit pre mestá je 60%. „Mesto 
Handlová je s hodnotou finančného 
zdravia 4,9 stále na nelichotivom 
94. mieste, čo je približne priemer-
ná hodnota slovenských miest. No v 
tejto hodnote nie je uvedený záväzok 
voči Štátnemu fondu rozvoja bývania, 
kde sme 10. najzadlženejšie mesto v 
SR, ani záväzok voči firme Finmos.“ 
Ako ďalej poukázal Iždinský, v rebríč-
ku Dlhová služba, ktorý meria, aké vy-
soké výdavky má samospráva v súvis-
losti s obsluhou dlhu, je naše mesto 
na 125. mieste so skoro trojnásobnou 
hodnotou priemeru SR.
V bilancii bežného účtu, teda ako 
dokáže samospráva pokrývať svoje 
bežné výdavky zo svojich bežných 
príjmov, je Handlová s hodnotou fi-

nančného zdravia 4,4 na 31. mieste. 
„Pozitívne je, že klesajúci trend mesta 
v rebríčku sa po rokoch zastavil a ve-
rím, že začal pomaly stúpať,“ povedal 
viceprimátor.
Podľa vedúceho ekonomického od-
delenia, Petra Mendela, hodnotenie 
finančného zdravia vychádza z po-
rovnávania dosiahnutých  výsledkov, 
ktoré sa dajú vnímať z rôzneho uhla 
pohľadu. „Vypovedacia schopnosť 
ukazovateľov nie vždy reálne zobra-
zuje  stav a problémy samospráv, kto-
ré majú dopady a vplyvy vonkajšieho 
prostredia na  ich hospodárenie. Ide 
predovšetkým o udržanie stabilného 
prísunu finančných tokov potrebných 
k bežnému fungovaniu. Z tohto hľa-
diska je dôležitá včasnosť kolobehu 
financií t. j. synchronizácia príjmov a 
výdavkov v súlade s rozpočtom, čo do 
výšky a potrieb v čase v oblasti výdav-
kov, čiže aktuálny cash flow.“ 

Opatrná radosť

Podľa primátorky mesta Handlová, 
Silvie Grúberovej, muselo nové ve-
denie po voľbách v roku 2018 urobiť 
viacero razantných opatrení, aby eko-
nomiku mesta udržalo. „Mali sme nie-
len obrovský problém s hotovosťou, 
ale aj s faktúrami, ktoré nám chodili 
a buď neboli kryté v rozpočte alebo 
sme na ne nevedeli nájsť financie v 
lehote splatnosti. Z tohto otrasného 
stavu sme sa vysekávali dlhšie a prá-
ve preto sme v roku 2019 urobili iba 
málo investičných akcií. Výsledkom 
bola postupná stabilizácia ekono-
miky, ktorá sa napokon ukazuje aj v 
tomto rebríčku. Teším sa, ale som aj 
opatrná, pretože rok 2020 nám prinie-
sol aj ekonomické negatíva a zastavil 
plánovaný rozvoj,“ povedala Silvia 
Grúberová.

(INU)
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V minulosti bolo znečisťovanie 
ovzdušia na Slovensku pripisova-
né najmä priemyselnej činnosti. 
Reguláciou prijatou na európskej 
aj národnej úrovni sú emisie z 
priemyslu v súčasnosti už značne 
obmedzené.

Rok 2021 okrem výrazného ochla-
denia priniesol aj zhoršenie kvality 
ovzdušia takmer na celom území Slo-
venska, Trenčiansky kraj nevyníma-
júc. Podľa webstránky dnesdycham.
populair.sk bolo v Handlovej v janu-
ári až desať dní so zlou a jeden deň 
s veľmi zlou kvalitou ovzdušia, kedy 
odborníci odporúčajú starým ľudom, 
tehotným ženám a deťom obmedziť 
pobyt vonku. Prachové častice zo zne-
čisteného ovzdušia totiž dokážu pre-
niknúť do pľúc a tie najmenšie až do 
krvného obehu, čím spôsobujú rôzne 
ochorenia a zdravotné komplikácie. 
Podľa zistení Slovenského hydrome-
teorologického ústavu prib ližne 60% 
prachových častíc PM10 v ovzduší po-

chádza z vykurovania domácností. V 
zimnom období tomu výrazne napo-
máhajú horšie rozptylové podmien-
ky a inverzia. Aj jeden znečisťovateľ 
dokáže zadymiť celú dedinu alebo 
mestskú štvrť.

Koľko kíl prachu vypustíme 
svojim komínom?

„Znečistenie ovzdušia spôsobené 
vykurovaním ovplyvňujú minimálne 
dve veci. Prvou je, ako veľmi dymí 
náš komín a druhou, aké sú rozptylo-
vé podmienky. Ovplyvniť vieme len 
tú prvú z nich. Veľmi preto záleží na 
tom, čím, ako a v čom kúrime,“ po-
vedala manažérka kvality ovzdušia 
Úradu trenčianskeho samosprávne-
ho kraja, Petra Baďurová Renčová. 
Dobre prevádzkované moderné spa-
ľovacie zariadenie podľa nej vyprodu-
kuje podstatne menej škodlivín ako 
staré. Výsledky spaľovacích skúšok 
Výskumného energetického centra 
Vysokej školy banskej v Ostrave uká-

zali, že staré spaľovacie zariadenie na 
pevné palivá za sezónu vyprodukuje 
od 50 do 300 kg prachu. Moderné 
kotle na pevné palivá, teda automa-
tické kotle na pelety alebo splyňova-
cie kotle na kusové drevo, vypustia 
ročne jedným komínom 1 až 10 kg 
prachu, čo je podľa manažérky kvality 
ovzdušia výrazný rozdiel. Pripomenu-
la však, že aj o moderné kotle sa treba 
starať a prevádzkovať ich v súlade s 
pravidlami uvedenými v dokumentá-
cii výrobcu.

Drevo musí byť suché

Pozornosť by sme mali podľa ma-
nažérky kvality ovzdušia venovať aj 
výberu paliva a jeho kvalite. „Pri kú-
rení plynom vypúšťame do ovzdušia 
minimálne množstvo škodlivých lá-
tok, ide však o neobnoviteľný zdroj, 
ktorý do našich domácností putuje z 
veľkých diaľok. Pre porovnanie, v jed-
nom metri kubickom zemného ply-
nu je ukrytá približne rovnako veľká 

energia pre výrobu tepla ako v dvoch 
kilogramoch suchého dreva alebo 
štyroch kilogramoch dreva mokrého,“ 
povedala Baďurová Renčová. Ak ľudia 
kúria drevom, mali by používať drevo 
poriadne vysušené, to znamená sušiť 
ho jeden až dva roky. Častou chybou 
pri kúrení je totiž podľa nej používa-
nie mokrého dreva. „Voda jednodu-
cho nehorí a mokré drevo sa v peci 
najskôr suší, čo odoberá teplo, spa-
ľovanie je menej kvalitné a tým viac 
znečisťujúcich látok nebezpečných 
pre naše zdravie posielame z komína 
von. Ďalšou častou chybou je, že do 
kotla naložíme príliš veľa paliva a ko-
tol zavrieme. Keď tam však nepustíme 
vzduch, oheň v kotli vlastne dusíme 
a spaľovací proces nemôže prebiehať 
efektívne.“

Ktorá energia je najlacnejšia?
 
Petra Baďurová Renčová upozornila, 
že ak ľudia používajú na výrobu tepla 
odpad, ako napríklad starý nábytok, 
odpad z domácnosti alebo plastové 
fľaše, riskujú pokutu a vážne pri tom 
ohrozujú svoje zdravie aj zdravie svo-
jich susedov. „Veľmi častou chybou je 
tiež, že kúrime viac ako reálne potre-
bujeme. Pritom najlacnejšia energia 
je určite tá, ktorú nespotrebujeme. 
Dokážeme tým nielen prispieť k zlep-
šeniu ovzdušia, ktoré tak nutne potre-
bujeme k životu, ale aj ušetriť nemalé 
peniaze,“ doplnila.

Kraj sa zapojil do projektu

Slovenská republika patrí k členským 
štátom Európskej únie, ktoré čelia 
problémom s kvalitou ovzdušia, čo 
má výrazne negatívny vplyv na zdra-
vie občanov a životné prostredie. 
Napriek niektorým zlepšeniam do-
siahnutým v posledných rokoch je 
situácia stále neuspokojivá. 
V súvislosti s prekročením limitných 
hodnôt na ochranu zdravia čelí Slo-
vensko konaniu za porušenie požia-
daviek smernice o kvalite okolitého 
ovzdušia a hrozí mu podanie na 
Súdny dvor Európskej únie zo strany 
Európskej komisie. Jedným z opat-
rení prijatých na zlepšenie kvality 
ovzdušia na Slovensku je projekt LIFE 
IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (www.
populair.sk), ktorý sa zameriava na 
implementáciu konkrétnych opat-
rení na zlepšenie kvality ovzdušia a 
taktiež podporuje vzdelávacie, ko-
munikačné a monitorovacie aktivity 
v oblasti kvality a ochrany ovzdušia a 
efektívne riadenie vytvorením národ-
nej siete manažérov kvality ovzdušia. 
Celkový rozpočet projektu je 15 miió-
nov eur, výška finančnej podpory EÚ 
predstavuje 9 miliónov eur. Projekt je 
rozdelený na štyri fázy a potrvá osem 
rokov, od roku 2020 do roku 2027. Do 
projektu je zapojený aj Trenčiansky  
samosprávny kraj.

(INU)

Kúrenie tuhým palivom v domácnostiach výrazne zhoršuje kvalitu ovzdušia

Názov združenia Adresa IČO
DAZYA Potočná 66 42281369
DÚHA - sekcia rodičov a priateľov školy podporujúcej zdravie, n.o. SNP 201/27 37923242
Handlovský banícky spolok Námestie baníkov 19/7 42019001
Horolezecký klub Prometeus Handlová Československej armády 44/13 17067511
Jazmín, n.o. F. Nádaždyho 4 36119652
Klub športovej gymnastiky Handlová Kpt. Nálepku 1471/29 42276691
KOLIESKOVO Železničiarska 4007/39 51959801
KYNOLOGICKÝ KLUB HANDLOVÁ - STRELNICA Kvetná 14 42151988
Lepšie ja Okružná 1859/10 52077314
Mestský basketbalový klub Handlová Údernícka 1715/51 626554
Mestský futbalový klub Baník Handlová Údernícka 346/48 50801872
Mestský kynologický klub Handlová Údernícka 48 36131741
NAŠA ZUŠKA Poštová 58 42147620
Občianske združenie HANDLOVČAN SNP 2 42139864
Občianske združenie na podporu vzdelávania pri Združenej SŠaS Lipová 8 37916220
Občianske združenie pri Špeciálnej základnej škole Handlová Nám. Baníkov 10/20 42152658
Občianske združenie šanca pre Paťka Odbojárov 1780/10 50633431
OZ ČARO 29. augusta 100/61 36127477
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o. Márie Krššákovej 1107/1 45741191
SLNIEČKO - materská škola Handlová Cintorínska 11 37923471
SRRZ - RZ pri Základnej škole Mierové námestie 255/17 173196172751
Sv.Lujza n.o. Ul.M.R.Štefánika 29 42146003
Šachový klub M-Plast Handlová F. Nádaždyho 2 31116361
ŠK ACHILES Handlová Duklianska 515/14 50082469
Športový klub zdravotne postihnutých Pegas Remata Mierové Námestie 250/3 36116131
Tanečná skupina VOLCANO Lipová 8 36123919
Young talents Okružná 31/9 42274664
Združenie rodičov pri ZŠ Morovnianska cesta Morovnianska cesta 1866/55 42273323

Ľudia, ale aj firmy na Slovensku môžu 
každoročne poukázať určité percento 
zo svojej zaplatenej dane z príjmov v 
prospech neziskových mimovládnych 
organizácií na realizáciu verejnopros-
pešných aktivít. Nejde o daň naviac, 
ľudia a firmy môžu rozhodnúť o tom, 
že časť už zaplatenej dane neskončí 
v štátnom rozpočte, ale bude preve-
dená v prospech neziskových orga-
nizácií.
Vyhlásenie o poukázaní podielu zap-
latenej dane je potrebné podať do 30. 
apríla príslušného roka. Postup kro-

kov sa mierne líši podľa toho, či per-
centá z dane chce poukázať fyzická 
osoba, zamestnanec, osoba, ktorá si 
sama podáva daňové priznanie alebo 
právnická osoba. Všetky informácie o 
darovaní časti daní sú zverejnené na 
webstránke www.rozhodni.sk.
Poukazovanie podielu zaplatenej 
dane je určené len pre verejnopráv-
ne neziskové organizácie, a teda pri-
jímateľom nemôžu byť fyzické osoby, 
podnikateľské subjekty, rozpočtové a 
príspevkové organizácie, cirkev a zá-
ujmové združenia. Získané financie 

Darujte časť zaplatených daní občianskym združeniam
môžu združenia použiť len na záko-
nom stanovený účel, a to na ochranu 
a podporu zdravia, prevenciu, liečbu, 
na resocializáciu drogovo závislých 
v oblasti zdravotníctva a sociálnych 
služieb, na podporu a rozvoj telesnej 
kultúry, na poskytovanie sociálnej 
pomoci, na zachovanie kultúrnych 
hodnôt, na podporu vzdelávania, na 
ochranu ľudských práv, na ochranu 
a tvorbu životného prostredia, na 
vedu a výskum a na organizovanie 
a sprostredkovanie dobrovoľníckej 
činnosti.                                               (RED)

Slovensko čelí žalobe 
za kvalitu ovzdušia
Minister životného prostredia Ján 
Budaj rešpektuje rozhodnutie Eu-
rópskej komisie, ktorá podáva na 
Európsky súdny dvor žalobu proti 
Slovensku za prekročenie limitnej 
hodnoty pre tuhé znečisťujúce látky 
a pre neprijatie primeraných opat-
rení na zlepšenie kvality ovzdušia.
Hoci početnosť prekročení limit-
nej hodnoty PM10 vyjadrenej ako 
priemerná denná koncentrácia na 
území Slovenska za roky 2020, aj 
2019 významne poklesla, a v roku 
2020 bol dokonca dosiahnutý súlad 
s limitnou hodnotou pre PM10 na 
všetkých monitorovacích staniciach 
(s výnimkou Jelšavy), podanie na 
Európsky súdny dvor hodnotí zne-
čistenie ovzdušia Slovenska aj za 
predošlé roky.
Európska komisia vedie za poru-
šenie smernice o kvalite okolitého 
ovzdušia konanie voči 18 členským 
štátom EÚ. Desať z týchto prípadov 
bolo postúpených súdnemu dvoru 
EÚ, ktorý už vyniesol právny ver-
dikt v piatich prípadoch. Ide najmä 
o koncentráciu prachových častíc 
PM10 vyjadrenú ako denný priemer.
„Kvalita ovzdušia je ako lakmusový 
papierik, ktorý odzrkadľuje, aká je 
environmentálna kondícia tej kto-
rej krajiny. Na znečistené ovzdušie 
si vieme zvyknúť, ale tento tichý 
zabiják sa podpisuje aj na predčas-
ných úmrtiach. V úmrtnom liste to 
nebýva napísané, ale na Slovensku 
zomierame následkom znečiste-
ného ovzdušia v podobe rôznych 
pľúcnych ochorení viac na infarkt 
myokardu, či na rakovinu.
Žneme ovocie ignorácie voči ochra-
ne ovzdušia z éry vlád R. Fica a P. 
Pellegriniho. Teraz musíme podnik-
núť oveľa razantnejšie kroky, aby sa 
kvalita ovzdušia na Slovensku zlep-
šila a aby už neboli prekračované 
normy prípustnej úrovne znečiste-
nia ovzdušia,“ zdôrazňuje minister 
Budaj.

www.minzp.sk
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Jozef Páleník, 74 rokov,
naposledy bytom F. Nádaždyho 11/2.

Beňadik Matuška, 77 rokov,
naposledy bytom 29. augusta 27/1.

Július Lekár, 73 rokov
naposledy bytom Prievidzská 38.

Erika Čechová, rod. Staňáková, 83 rokov,
naposledy bytom Partizánska 38.

Erika Lukáčová, 60 rokov,
naposledy bytom kpt. Nálepku 31.

Mária Citarová, rod. Chudá, nedožitých 81 r.,
naposledy bytom Mostná 5/21.

Vladimír Mikič, 69 rokov,
naposledy bytom Partizánska 4/11.

Ing. Viktor Greschner, 78 rokov,
naposledy bytom Morovnianska cesta 17.

Ján Čerňava, 84 rokov,
naposledy bytom Márie Krššákovej 1.

Navždy nás opustili

Uzávierka novín
Handlovský hlas č. 5 / 2021

je v utorok 2. marca. 
Na distribučných miestach 

noviny budú 9. 3. 2021.  

Spomienka

Odišli ste od nás, zostali sme v žiali, 
no vždy budete v srdciach tých, 

ktorý vás milovali. 

Dňa 22. februára uplynú dva smutné roky čo 
nás opustil náš milovaný syn, tatik, brat, vnuk, 

švagor, priateľ 
Patrik Tolnay. 

S láskou spomíname. Mamina, syn Patrik,
sestra Mirka, brat Andrej a Samko. 

Dňa 15. apríla uplynú štyri smutné roky, čo nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, otec, dedo 

Miroslav Tolnay. 

S láskou spomíname. Manželka, dcéra Mirka, 
synovia Andrej a Samko. 

Nikdy na vás nezabudneme.

1/4/2/2021/OI

Riadková inzercia
Predám garáž za Slovanom 22m2 garáž má 
vlastnú elektrinu je suchá, čistá a o dosť väčšia 
od ostatných. Cena 15000 €, tel: 0911 741 567.
Rk prosím nevolať.
9/4/2/2021/OI

Predám dvojizbový byt na ul. ČSA v blízkosti 
predajne Mototechna (vo dvore).
V prípade záujmu volajte na MT: 0908 399 800.
8/3/2/2021/OI

Spomienka
Dňa 2. marca uplynie 

rok, čo nás navždy 
opustila naša drahá 
mamička, manželka 

Zdenka Dobrotková. 

S láskou spomína 
manžel, dcéra 

s manželom a syn. 
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. 

2/4/2/2021/OI

Spomienka

Dňa 24. februára uplynú 
3 roky, čo nás navždy 
opustil drahý manžel, 

otec, starký a prastarký 
Dušan Madzgoň. 

Sú slová, ktoré Ti už nepoviem, 
sú chvíle, na ktoré nezabudnem 
a okamihy, na ktoré spomínam. 

S tichou spomienkou 
k hrobu chodím a spomínam. 

Manželka Oľga s dcérami.

3/4/2/2021/OI

Spomienka

Dňa 27. februára uplynie 
6 rokov od chvíle, 

čo sme sa navždy rozlúčili 
s mojou milovanou 

manželkou, matkou, 
starkou a prastarkou 
Helenkou Vidovou. 

S láskou a úctou spomína manžel Štefan, 
dcéry Elenka a Evka, vnúčatá s rodinami. 

Česť jej pamiatke. Kto ste ju poznali, 
venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

5/4/2/2021/OI

Operný spevák, pedagóg, talento-
vaný rezbár a vzácny človek Štefan 
Hudec sa vo februári dožil životné-
ho jubilea 80 rokov. 

Rodák z baníckeho mesta Handlová 
Štefan Hudec sa narodil 3. februára 
1941 v baníckej rodine ako najmlad-
ší zo štyroch súrodencov. Základnú i 
strednú školu (banský elektrikár) ab-
solvoval v Handlovej. Ešte ako dieťa 
účinkoval v miestnom ochotníckom 
divadle a od svojich šestnástich rokov 
s veľkým úspechom účinkoval ako 
spevák na kultúrnych podujatiach 
mesta. Tu na domácej pôde, obklo-
pený láskavou rodinou nadobudol 
hlboký vzťah k spevu, hudbe a z rúk 
svojho otca, baníka prijal základy a 
lásku k rezbárskemu umeniu. 

Učarovalo mu drevo

Drevo učarovalo poetickú dušu 
chlapca a láska k tomuto umeniu mu 
pretrváva dodnes. Pod jeho rukami sa 
drevo mení na krásu srdca a ducha. V 
jeho plastikách je zaznamenaná lás-
ka k národu, vystihuje jeho dušu, jeho 
cítenie a tradície. Rovnako i k lesu, k 
drevu, láska k Božej prírode. 
Bohatstvo ducha a srdca sa u Hudeca 
snúbi, preto jeho ruky dokážu z dreva 
odstrániť prebytočné – čoho výsled-
kom sú krásne rezbárske plastiky.
S pokorou jemu vlastnou prírode na-
čúva a takto objavuje tajomstvá, kto-
ré do stromov vložila matka príroda v 
kolobehu vekov.
Vo svojej tvorbe vytvoril a stále vytvá-
ra mnoho nádherných plastík, relié-
fov, korpusov so sakrálnou i svetskou 
tematikou. Jeho práce sa svojou poé-
ziou ukrytou v dreve prihovárajú a 
tešia dušu i srdce ľudí doma i v mno-
hých krajinách sveta. 
 

Sólista opery

Štefan Hudec od svojej mladosti zau-
jal i svojim krásne znejúcim barytó-
nom a preto bolo prirodzené, že svo-
ju cestu operného speváka nastúpil v 
roku 1959 ako študent bratislavského 
Konzervatória. Po jeho absolvova-
ní v roku 1965 nastúpil na povinnú 
vojenskú službu ako sólista opernej 

Štefan Hudec zasvätil život hudbe, rezbárstvu a kráse    

skupiny vo Vojenskom umeleckom 
súbore v Bratislave, kde pôsobil se-
dem rokov. Svojim zodpovedným 
prístupom k poznávaniu hudobných 
zákonitostí, práce na technike spevu a 
nesporným talentom, dosahoval po-
zoruhodné úspechy. Ako sólista ope-
ry Slovenského národného divadla v 
Bratislave (od roku 1972) naštudoval 
viac ako 70 operných postáv (Onegin, 
Barbier zo Sevilly, Almaviva, Valentín a 
i.) a účinkoval na Slovensku i na mno-
hých európskych operných scénach. 
S úspechom absolvoval spevácke 
kurzy Accademia Chigiana v Siene 
(Taliansko). 

Krédo: Vážme si jeden druhého

Mnoho rokov sa venoval i pedagogic-
kej činnosti. S láskou a entuziazmom 
vychovával mladých adeptov operné-
ho spevu i hereckého umenia, ktorým 
odovzdával svoje bohaté skúsenosti. 
Ako pedagóg pôsobil mnoho rokov 
na Konzervatóriu v Bratislave a na 

Súkromnom konzervatóriu D. Kar-
doša v Topoľčanoch. Jeho životným 
krédom je „Vážme si jeden druhého“, 
ktoré svojim životom i konaním na-
pĺňa. Štefan Hudec svoj život zasvä-
til hudbe, rezbárstvu a kráse. V jeho 
diele sa prelína srdce a duša tvorcu. 
Jeho plastiky ako chlieb ducha sú 
prameňom radosti. Svojou tvorbou 
zhmotňuje myšlienku, oživuje drevo a 
objavuje poéziu, ktorú strom vysiela k 
nebu. Svojim dielom vydáva svedect-
vo, ktoré do stromu vložila samotná 
príroda, prináša poéziu bez slov, od-
haľuje krásu dreva a učí tak pokore 
uvedomujúc si, že fantázia prírody je 
neopakovateľná. 
Meradlom jeho speváckych, peda-
gogických i rezbárskych kvalít ostáva 
jeho mimoriadny vzťah k národným 
tradíciám, k ľudovej tvorivosti vo všet-
kých jej podobách. Jeho viera v Boha 
a láska k slovenskej prírode a k rodné-
mu mestu sú oslavou jeho plodného, 
tvorivého života. 

(lu) 

Štefan Hudec, rodák z Handlovej, oslávil životné jubileum 80 rokov.                                                                 FOTO: LU

Spomienka

Dňa 16. februára uplynulo 20 rokov, čo nás 
navždy opustila naša dráha mamka a starká 

Frida Hrčková. 

Zároveň si dňa 6. septembra 2021 pripomenieme 
smutné 18. výročie úmrtia nášho otca a starkého 

Jozefa Hrčku. 

Milí naši rodičia! V neznámy svet odišli ste spať, 
zaplakal každý, kto Vás mal rád. 

Tam v raji nebeskom, pokoj večný majte, 
buďte našimi anjelmi a na zemi nás chráňte. 

S láskou a úctou spomínajú synovia s rodinami. 

4/4/2/2021/OI

Spomienka
Prešlo už par rôčkov, 
ale stale málo na to, 

aby to prebolelo. 

Spomíname na 
Janku Trvalcovú.

7/4/2/2021/OI

Spomienka
Dňa 20. februára 

uplynulo 7 rokov, čo nás 
navždy opustil drahý 
manžel, otec, dedko 

a pradedko 
Benedikt Trnka. 

S láskou a úctou spomína 
smútiaca rodina.

6/4/2/2021/OI

Spomienka

Dna 26. februára uplynie 
dlhých, smutných 

7 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný syn, 

otec, brat a krstný otec, 
Ladislav Májový. 

V našich srdciach žijes stále a veľmi nám chýbaš. 
S úctou spomína celá rodina.

8/4/2/2021/OI

Spomienka
Dňa 9. februára, uplynie 
10 rokov, čo nás navždy 

opustil, náš drahý 
Rastislav Vysloužil. 

Už nie si medzi nami, 
no v našich srdciach 
žiješ spomienkami. 

So zármutkom v srdci 
spomínajú manželka, sestra s rodinou, dcéry, 
synovia, vnúčatá, pravnúčatá a celá rodina.

Klesli ruky, ktoré tak veľa pracovali. 
Dotĺklo srdce, ktoré sme milovali. 
Bolesťou unavený, tíško si zaspal, 

zanechajúc tu všetkých a všetko, čo si miloval. 

10/4/2/2021/OI

Spomienka
Dňa 22. februára 

uplynulo 11 rokov, čo nás 
navždy opustil milovaný 

manžel, otec, starký 
a prastarký 
Jozef Jung. 

Kto ste ho poznali, 
venujte mu, prosím, tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomínajú manželka a deti.
11/4/2/2021/OI

Spomienka
Dňa 8. februára uplynulo 

už 10 rokov, čo nás 
navždy opustil 

náš otec a starký, 
Kamil Vrška. 

Kto ste ho poznali, 
venujte mu spolu s nami 

tichú spomienku. 
S úctou spomínajú synovia s rodinami.

12/4/2/2021/OI

Vyšetrovateľ z Prievidze vzniesol obvi-
nenie z prečinu porušovania domovej 
slobody a prečinu krádeže spácha-
ného formou spolupáchateľstva voči 
16-ročnému mladíkovi a 30-ročnej 
žene, obaja z  Handlovej.
Ako uviedlo Krajské riaditeľstvo Poli-
cajného zboru v Trenčíne na svojej fa-
cebookovej stránke, obvinení sa  mali 
22. januára vo večerných hodinách 
vlámať do bytu v Handlovej, pričom 
po vniknutí do bytu mali odcudziť  
dva krovinorezy, sklenené dózy, šál-
ky a iné veci. 
Následne sa obvinení mali 30. janu-
ára vo večerných hodinách dostať do 
toho istého bytu cez už predtým vy-
lomené dvere a z bytu mali odcudziť 
práčku a elektrický sporák. Krádežami 
spôsobili celkovú škodu vo výške cca 
460 eur.
V tomto prípade v zmysle zákona hro-
zí obvineným trest odňatia slobody 
až do päť rokov.

Byt vykradli dvakrát

(KRPZTN)

Poďakovanie
Veľmi pekne by sme chceli poďakovať 

pani Janke Polakovičovej a pani Vierke Mrázovej 
za opateru nášho Peťka Tolnaya 

až do jeho posledných chvíľ života.
 Ďakujeme, rodina Tolnayova.



Žlté dresy handlovských bežcov už 
poznajú v širokom okolí aj v zahra-
ničí. „Keď sme na pretekoch všetci 
v klubovom oblečení, volajú nás 
„žltý mor“. Vraj, či sme zase prišli 
vyhrať?,“ hovorí predseda klubu 
Ľubomír Blaho.

Odkedy funguje bežecký klub ŠK 
ACHILLES Handlová? Koľko má 
členov?
Klub ŠK ACHILLES Handlová sme 
založili s Miroslavom Bilčíkom ako 
občians ke združenie v roku 2016. Ja 
som sa už predtým niekoľko rokov 
pohyboval v komunite bežcov ako 
člen triatlonového klubu v Prievidzi. 
Filozofia nášho klubu nebola o tom 
,založiť výkonnostný športový klub. 
Náš cieľ bol vytiahnuť ľudí, ktorí be-
hajú, von na svetlo, nech sa nehanbia, 
nech skúsia atmosféru pretekov a to 
sa zatiaľ darí. Postupne prichádzali a 
pridávali sa k nám bežci z okolia Han-
dlovej. Vyprofilovali sme sa na naj-
väčší bežecký klub na hornej Nitre s 
približne 45 bežcami. Sme registrova-
ným členom Slovenského atletického 
zväzu, ako aj Stredoslovenského atle-
tického zväzu.

Okrem účasti na súťažiach niektoré 
aj sami organizujete?
Organizujeme v meste obľúbený Beh 
Handlovská kapustnica, máme pat-
ronát na Behom Oslobodenia mes-
ta Handlová a stáli sme aj pri zrode 
podujatia a organizovali prvé ročníky 
Deti deťom.

Aké úspechy dosiahli členovia klu-
bu v ostatných rokoch?
Našich bežcov nájdete na všetkých 
významných maratónoch na Slo-
vensku, na všetkých behoch na Slo-
vensku a väčšinou sa umiestňujú v 
prvej desiatke a často aj na bedni, 

ako slangovo hovoríme stupňom ví-
ťazov. Medzi najúspešnejších členov 
klubu patria vo svojich kategóriach 
Štefan Kubálek, Milan Linkeš, Peter 
Vagáň, Tomáš Benko, Tomáš Ďurta, 
Vlado Kováč. Máme aj majsterku Slo-
venska v Behu do vrchu Katku Gun-
dovú. Zúčastňujeme sa zahraničných 
behov, veľa v susednom Rakúsku, boli 
sme na maratóne v Mníchove, Benát-
kach, Aténach, naposledy v Moskve. 
Zúčastňujeme sa štafetových behov 
Od Tatier k Dunaju, The Run Slovakia. 
Charitatívnych behov Wings for life. 
A všade tam je značka ŠK ACHILLES 
Handlová.

Ako funguje klub? 
Klub v súčasnosti funguje, ako väč-
šina bežeckých klubov na Sloven-
sku, na princípe tzv. franchisingu. 
To znamená, bežec alebo pretekár, 
ktorý chce za nás behať, sa prihlási 
do klubu. Klub mu poskytne záze-
mie, to znamená klubové oblečenie, 
spoločné tréningy, spoločné výjazdy 
na preteky, spoločné zájazdy na me-
dzinárodné maratóny a ďalšie výho-
dy, ako výživové doplnky a podobne. 
Keďže sme všetci zamestnaní, je veľmi 
ťažké prispôsobiť spoločné tréningy. 
V rámci možností sme sa snažili ro-
biť spoločné tréningy cez víkend v 
Prievidzi, ale hlavne sa stretávame 
na pretekoch. Sme skvelá partia ľudí 
a spájajú nás osobné priateľstvá. Kto 
ako trénuje sledujeme prostredníc-
tvom aplikácií.

Aký vplyv má COVID na fungovanie 
klubu, súťaže a tréningy?
Beh je individuálny šport, preto na 
športovanie nemá prakticky žiadny 
vplyv. Možno by sa dalo nájsť dokon-
ca pozitívum, lebo keď zavreli fitness 
centrá a nie je kde športovať, ľudia 
začali behať. Keď si teraz idem večer 

Hlavu najlepšie vyčistí beh. Začať sa dá hneď dnes
zabehať, stretnem 5 - 6 bežcov, to v 
Handlovej nikdy nebolo, čo je super. 
Pre COVID sa však menej vidíme, be-
háme v menších skupinkách a nemá-
me motiváciu, lebo nie sú preteky. Už 
dvakrát odložili preteky v Rakúsku, v 
susednom Česku sme prihlásení na 
štafetový beh cez Čechy, Run Labe 
Run, ktorý tiež preložili už dvakrát. 

V čom je beh špecifický?
V tom, že sa dá robiť kedykoľvek, za 
každého počasia, v každom ročnom 
období. Vyčistí hlavu. Spoznáte ľudí 
aj adrenalín na pretekoch. Keď je na 
štarte maratónu tridsaťtisíc ľudí, to 
nikde inde nezažijete a nikto vám ten 
zážitok nevezme. Je to neuveriteľná 
komunita ľudí. Môžete behať kdekoľ-
vek, pohybujete sa v krásnej prírode. 
Ja osobne som vďaka behu spoznal 
už asi všetky dediny na Slovensku.

Kedy je vhodné s behom začať? 
Hneď teraz. Nikdy nie je neskoro. Ako 
sa hovorí, na veku nezáleží. Je to klišé, 
ale pri behu to naozaj platí. Sú štyrid-
siatnici, ktorí na pretekoch predbeh-
nú osemnásťročného chalana. Človek 
však musí byť opatrný. Problémom 
všetkých začiatočníkov je, že chcú 
behať rýchlo. Potom si privodia zra-
nenia, bolesti a skončia s behom. A to 
je chyba. Najprv sa treba naučiť behať 
pomaly, naučiť sa dýchať. Robiť stre-
čing, rozcvičku a oddych. To veľa ľudí 
podceňuje.

Ako sa može záujemca stať členom 
klubu?
Ľudia sa hlásia sami, „chcem s vami 
chodiť na preteky“, „ahoj nepôjdeš so 
mnou behať“, a podobne. Kto sa chce 
pridať, volajte, píšte. Sme na facebo-
oku a nájsť nás môžete aj na sociálnej 
sieti pre športovcov strava.com.

Silver Jurtinus

Verejnú finančnú zbierku bike-
ri spustili 10. februára a cieľovú 
sumu, 1 500 eur, by chceli vyzbierať 
do konca marca. 

Adrenaline bike team spustil finanč-
nú zbierku na skatepark. Po tom, čo 
junior Šimon Matiaško obsadil na 
Majstrovstvách Slovenskej republiky 
v roku 2020 druhé miesto, dosta-
li handlovskí bikeri možnosť kúpiť 
starší skatepark od prevádzkovateľa 
v Poprade. „O tie prekážky bol veľký 
záujem a na základe toho, že Šimon 
nemá kde trénovať, skatepark pustili 
nášmu klubu. Budú tam dva rádiusy, 
rozjadovka, funbox, plus nejaké raily,“ 
vymenúva jednotlivé prvky Pavel Ma-
tiaško s tým, že ak sa skatepark podarí 
získať, klub ho bude ďalej rozširovať 
o ďalšie prekážky. Rozlohu by podľa 
neho mohol mať okolo 13 x 27 met-
rov. „Skatepark bude v správe Adre-
naline bike teamu, ktorý sa stará aj o 
Handlovské traily. Tie sa tešia veľkej 
obľube cyklistov z celej republiky,“ 
povedal Matiaško. 

Mesto prispeje polovicou sumy

Cena skateparku je 3 000 eur, čo je 
podľa otca mladého vicemajstra vo 
freeride veľmi výhodná suma. „Mesto 
nás podporí sumou 1 500 eur, čiže 
jediné, čo potrebujeme je získať ďal-

ších 1 500 eur na transparentný účet,“ 
obrátil sa Adrenaline bike team s ve-
rejnou výzvou na Handlovčanov. Ako 
potvrdil zástupca primátorky Rado-
slav Iždinský, mesto poskytne klubu 
Adrenaline bike team 1 500 eur na 
základe žiadosti športového klubu o 
dotáciu. „Vždy uvítame možnosť spo-
lufinancovať takéto a podobné akti-
vity na území nášho mesta,“ povedal 
viceprimátor.  

Bude stáť v Handparku?

Bikeri už majú pre skatepark aj vyh-
liadnutú plochu. Veria, že by ho mohli 
vybudovať v Handparku. Ten je od 1. 
januára v prenájme mesta Handlová. 
Samospráva si ho prenajala od Rím-
skokatolíckej cirkvi na dobu neurčitú 
práve za účelom revitalizácie parku a 
so zámerom budovať tam priestor na 
šport, oddych a stretnutia.
Verejnú finančnú zbierku bikeri spus-
tili 10. februára a cieľovú sumu, 1 
500 eur, by chceli vyzbierať do konca 
marca. Číslo transparentného účtu 
je SK42 0900 0000 0051 6286 2271. 
„Skatepark by pritiahol množstvo detí 
a mladých ľudí, či už na kolobežkách, 
skateboardoch ale aj bicykloch. Bude-
me radi, ak nás podporíte hocijakou 
sumou, možno práve vaše deti tam 
budú tráviť množstvo času,“ povedal 
Pavel Matiaško.                      Silver Jurtinus

Bikeri chcú v Handparku skatepark

Ilustračné foto skateparku.                                                                                                               FOTO: WWW.EPICTV.COM

Časť bežcov klubu Achilles Handlová na behu ulicami Ráztočna v roku 2019.                                                                                                                                               FOTO: ARCHÍV ĽB


