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V rezervnom fonde mesta po 
schválení financovania piatich pro-
jektov ostane 300 tisíc eur.

Poslanci na rokovaní mestského zas-
tupiteľstva schválili Záverečný účet 
mesta Handlová za rok 2020. Ako vo 
svojej správe skonštatovala hlavná 
kontrolórka mesta Dana Bedušová, 
úverová zadlženosť v roku 2020 bola 
vo výške 1 918 584,85 eur, čo je 15,79 
% z bežných príjmov roku 2019, pri-
čom maximálna možná miera zadl-
ženia je 60 %. Splátky istiny a úrokov 
v roku 2020 boli vo výške 600 827,97 
eur, čo je 6,97 % z bežných príjmov 
predchádzajúceho roka 2019. Mesto 
Handlová je preto podľa hlavnej 
kontrolórky schopné za súčasných 
podmienok plniť si svoje finančné 
záväzky a prijať aj nové zdroje finan-
covania. 
Ďalej sa poslanci venovali návrhom 
na schválenie čerpania rezervného 
fondu. Ako informoval vedúci eko-
nomického oddelenia Peter Mendel, 
výsledok rozpočtového hospodáre-
nia mesta za rok 2020 je prebytok 
vo výške 1 474 733,27 eur. Prebytok 
upravený o nevyčerpané prostried-
ky zo štátneho rozpočtu v sume 755 
794,79 eur bol použitý na tvorbu re-
zervného fondu vo výške 718 938,98 
eur. 
Zostatok rezervného fondu k 31. 12. 
2020 predstavoval sumu 138 174,93 
eur. Použitie rezervného fondu v 
schválenom rozpočte na rok 2021 sú:
• úhrada splátky pokuty v sume 57 
947 eur za nedodržanie zákonného 
postupu procesu verejného obstará-
vania pri realizácii aktivít projektu „SE-
NIOR CENTRUM – komplex sociálnych 
služieb v Handlovej“
• spolufinancovanie mesta v sume 
29 305 eur pre projekt „Revitalizácia 
vnútrobloku Morovnianska cesta“
• spolufinancovanie v sume 28 009 
eur pre projekt „Zhodnocovanie bio-

Poslanci schválili päť projektov za vyše 400 tisíc eur

logicky rozložiteľného kuchynského 
odpadu z domácností v meste Hand-
lová“
• spolufinancovanie v sume 13 845 
eur na dielo Výmena strešnej krytiny 
na útulku Jazmín n. o. 
Celkom rozpočtované použitie re-
zervného fondu predstavuje sumu 
129 106 eur. Zostatok rezervného fon-
du teda bol 9 068,93 eur a po prevode 
prebytku hospodárenia za rok 2020 
(718 938,98 eur) dosiahol rezervný 
fond mesta na rok 2021 výšku 728 
007,91 eur.
Mesto poslancom predložilo päť ná-
vrhov na čerpanie rezervného fondu 
v celkovej výške 428 000 eur. 

1. Oprava strechy na dome s opatro-
vateľskou službou na ul. 29.augusta 
- 65 000 eur
2. Príprava projektu pre vybudovanie 
stojísk na nádoby komunálneho od-
padu - 200 000 eur
3. Rekonštrukcia multifunkčného ih-
riska v areáli ZŠ Školská - 40 000 eur
4. Revitalizácia verejného priestrans-
tva pred kostolom a farou v Novej 
Lehote - 70 000 eur 
5. Vybudovanie parkovacích miest – 
53 000 eur
Všetky navrhované investičné zámery 
mesta pre rok 2021 poslanci mestské-
ho zastupiteľstva schválili. Ako však 
upozornila primátorka Silvia Grúbe-

rová, väčšina schválených projektov 
je zatiaľ vo fáze zámeru, preto dnes 
ešte nie je možné povedať, kde vša-
de budú nové stojiská na odpad, ani 
ako budú vyzerať, čo presne bude 
obnášať revitalizácia otočne v Novej 
Lehote, ani koľko nových parkovacích 
miest v meste pribudne. Takisto upo-
zornila, že niektoré projekty sa mož-
no budú realizovať až v roku 2022. 
Priosľúbila však, že detaily každého 
projektu mesto zverejní včas tak, aby 
o nich mohli diskutovať poslanci aj 
verejnosť.  
V rezervnom fonde po takto schvá-
lenom návrhu ostala 300 007,91 eur. 

Silver Jurtinus

Na rekonštrukciu strechy domu už prebieha verejné obstarávanie. O ďalšom využití rezervného fondu budú poslanci rokovať na jeseň. V prípade priaznivej finančnej 
situácie sa okruh projektových zámerov možno ešte rozšíri.                                                                                                                                                                                              FOTO: INU

Asistované sčítanie bude prebiehať 
na celom Slovensku od 3. mája do 13. 
júna 2021. Asistované sčítanie potr-
vá 6 týždňov. Sčítať sa bude možné 
na kontaktnom mieste alebo doma s 
pomocou sčítacieho asistenta. Mesto 
vytvorilo dve kontaktné miesta.

Mestský úrad 

Na mestskom úrade budú dvaja 
sčítací asistenti. K dispozícii budú v 
pondelok až piatok od 9.00 do 15.00 
h na oddelení evidencie obyvateľ-
stva v kancelárii číslo 1.

Mestská knižnica

Traja sčítací asistenti budú k dispo-
zícii aj v mestskej knižnici denne v 
pondelok až piatok od 9.00 – 16.00 
h. V knižnici bude možné sčítať sa aj 
samostatne, bez pomoci sčítacieho 
asistenta. Táto možnosť je určená pre 
ľudí, ktorí nemajú počítač, tablet ale-

bo nemajú prístup na internet.

Asistované sčítanie v domácnosti 

Sčítací asistenti môžu prísť sčítať 
ľudí do ich domácností. O sčítanie 
doma je potrebné požiadať telefo-
nicky na čísle 0905 862 210. Pri te-
lefonickom nahlasovaní požiadavky 
na mobilného asistenta je potrebné 
uviesť meno a priezvisko, adresu, na 
ktorej má mobilný asistent žiadateľa 
navštíviť a telefónne číslo. Následne 
žiadateľovi zatelefonuje sčítací asis-
tent, ktorý si so žiadateľom  dohodne 
presný termín a čas návštevy. 

Opatrenia proti šíreniu COVID-19

Osoby, ktoré sa budú zúčastňo-
vať asistovaného sčítania, sú po-
vinné  dodržiavať všetky právne 
predpisy týkajúce sa nariadených 
opatrení pri  ohrození verejného 
zdravia v súvislosti s ochorením CO-

Asistované sčítanie obyvateľov bude prebiehať šesť týždňov

VID-19.  Pred návštevou miesta sa 
asistent sčítania musí informovať, či 
povinná osoba nemá nariadenú ka-
ranténu. Pred každým vstupom na 
miesto je asistent sčítania povinný 
vykonať dezinfekciu rúk s dezin-
fekčným prostriedkom s virucídnym 
účinkom.  Do bytu vstúpi asistent 

sčítania po dohode s povin-
nou osobou. Všetky prítom-
né osoby musia mať prekry-
té horné dýchacie ciest 
respirátorom FFP2 a dodr-
žiavať bezpečnú dištančnú 
vzdialenosť 2 metre. Povin-
ná osoba po odchode asis-
tenta sčítania z miesta de-
zinfikuje kľučky a dotykové 
plochy, ktorých sa dotýkal, 
a účinne vyvetrá priestor a 
vydezinfikuje si ruky.

Pozor na podvodníkov

Pozor, upozorňujeme oby-
vateľov mesta, aby boli opatrní a 
pokiaľ nemajú dohodnuté stretnu-
tie s konkrétnym sčítacím asisten-
tom, aby neotvárali dvere cudzím 
osobám vydávajúcim sa za sčítacích 
asistentov.

(RED) 
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Akciová spoločnosť U9 bude dražiť 
trojizbový byt v Handlovej. Byt sa 
nachádza na druhom poschodí byto-
vého domu na Prievidzskej ulici č. 23. 
Znalcom vypočítaná podlahová plo-
cha bytu vrátane pivnice je 59,74 m2.  
Najnižšie podanie je určené na sumu 
45 400 eur a minimálne prihodenie je 
300 eur. Výška dražobnej zábezpeky 

Dražba 3-izb. bytu na Prievidzskej ulici
je 10 000 eur. Dražba prebehne v uto-
rok 18. mája o 12.20 v Dome kultúry v 
Prievidzi. Obhliadka predmetu dražby 
je naplánovaná na pondelok 10. mája 
o 13.00 hod. Celé znenie Oznámenia 
o dobrovoľnej dražbe je zverejnené 
na webovom sídle mesta v sekcii 
Úradná tabuľa.

(RED)

Akciová spoločnosť SPP - distribúcia 
pokračuje v rekonštrukcii plynovodu 
v Handlovej. Práce bude vykonávať 
firma Streicher SK a.s. zo Žiliny. Práce 
sú rozdelené na tri fázy.
Súčasťou prác v 1 fáze bude rozko-
pávka komunikácie na uliciach M. R. 
Štefánika pri ZŠ Morovnianská cesta 
a Športová a rozkopávka chodníka 
na ulici Švermova na pravej strane od 
OO PZ. V 2 fáze budú rozkopávky na 
ul. M. Vladovej, M. Krššákovej, Kvetná 
a Savina. V poslednej 3 fáze ul. Morov-
nianská cesta pod ZŠ Morovnianská 
cesta. Na uvedených uliciach bude 
čiastočná uzávierka. Prejazdnosť 
komunikácie bude zabezpečená v 
jednom jazdnom pruhu v šírke mini-
málne 2,75m pre obidva smery jazdy.
Počas realizácie prác musí stavebník 
zabezpečiť pre chodcov lávky s oboj-
stranným zábradlím vo výške 110 
cm, vrátane vytvorenia podmienok 
prechodu pre osoby so zdravotným 
postihnutím. Úseky miestnych komu-
nikácií, kde sa budú vykonávať práce, 

Rekonštrukcia plynovodu pokračuje

musí stavebník označiť prenosným 
dopravným značením podľa schvále-
ného projektu dopravného značenia.
Mesto Handlová povolilo zvláštne 
užívanie miestnych komunikácii v 
termíne od 15. marca do 15. novem-
bra 2021.

(RED)

Mesto Handlová bude aj v tomto 
roku zasielať firmám a občanom 
rozhodnutia za daň z nehnuteľnosti, 
komunálny odpad a drobný staveb-
ný odpad, poplatok za psa a ostatné 
dane. V zmysle zákona o elektronickej 
podobe výkonu pôsobnosti orgánov 
verejnej moci je mesto povinné pred-
nostne zasielať firmám aj občanom 
rozhodnutia elektronicky do ich elek-
tronických schránok. V listinnej forme 
do vlastných rúk spolu s doložkou o 
autorizácií bude úrad rozhodnutia 
zasielať iba v prípade, že firma alebo 
občan nemá aktivovanú elektronickú 
schránku.
Používanie elektronickej schránky má 
viacero výhod. Človek nemusí chodiť 
na poštu po svoju písomnosť, všetky 
dokumenty má uložené na jednom 
mieste a vie si ich v budúcnosti do-
hľadať. Elektronickú schránku pritom 
nie je potrebné neustále kontrolovať. 
Stačí si nastaviť upozornenie na novú 
poštu do svojho e-mailu. Navyše ko-
munikácia prostredníctvom elektro-

Mesto posiela rozhodnutia elektronicky
nickej schránky nie je jednosmerná. 
Aj orgány verejnej moci prijímajú do 
schránky elektronické podania od ob-
čanov, podnikateľov a iných inštitúcií. 
Komunikácia prostredníctvom elek-
tronickej schránky nahrádza klasický 
spôsob komunikácie s verejnou sprá-
vou a je ekvivalentná k podaniam a 
doručovaniu dokumentov v listinnej 
podobe. Prostredníctvom schránky 
je možné prijímať správy, notifikácie 
o odoslaní a doručení a zisťovať stav 
odoslaných podaní.
V neposlednom rade je používanie 
elektronickej schránky ekologické, 
lebo šetrí papier aj uhlíkovú stopu 
doručeného rozhodnutia. Elektro-
nické schránky fyzických osôb, pod-
nikateľov a právnických osôb sa zria-
ďujú priebežne od 31. januára 2014 v 
nadväznosti na registráciu subjektu v 
prís lušnom registri. Fyzickým osobám 
sa elektronická schránka zriaďuje au-
tomaticky po dovŕšení 18. roku živo-
ta. Stačí ju aktivovať.

(RED)

Železnice Slovenskej republiky z dô-
vodu havarijného stavu realizujú zru-
šenie trasy nadzemného telefónneho 
vedenia v traťovom úseku Chrenovec 
- Handlová. Rušenie trasy bude pre-
biehať v mesiacoch apríl, máj 2021. 
Pokiaľ sa na stĺpoch nachádzajú aj 
káble nezmluvných subjektov, súk-
romných osôb, prípadne iných ope-
rátorov ako je Telekom a.s., ktorý bol 
v danej veci oslovený samostatne, je 
potrebné ich do začiatku realizácie 
stavby odstrániť, inak budú odstrá-
nené zamestnancami ŽSR.            (RED)

ŽSR zruší stĺpy telefónneho vedenia

Mestá a obce môžu po novom poku-
tovať porušenia zákazu zastavenia a 
státia aj formou objektívnej zodpo-
vednosti. Vyplýva to z novely zákona 
o cestnej premávke, ktorá je účinná 
od soboty 1. mája. Držiteľ vozidla tak 
dostane rozkaz o uložení pokuty do 
schránky. Výška sankcie je v závislosti 
od priestupku 78 alebo 198 eur, pri 
zaplatení do 15 dní od doručenia 
rozkazu však stačí uhradiť dve tretiny 
z danej sumy, priblížilo Ministerstvo 
vnútra (MV) SR na webovej stránke.
Obec alebo obecná polícia zado-
kumentuje porušenie povinnosti 
držiteľa vozidla. „Každý dôkaz musí 
byť vyhotovený v takej kvalite, ktorá 
zabezpečí okamžitý záver, že skutok 
sa stal,” pripomína MV SR. Môže ísť 
o fotografie alebo videozáznam. Po 
stotožnení držiteľa vozidla a na zá-
klade dôkazov vydá obec rozkaz o 
pokute. Držiteľ vozidla ho dostane 
poštou spolu s dôkazom o porušení 
povinnosti alebo informácie o spô-
sobe, ktorým sa držiteľ vozidla môže 
s dôkazom oboznámiť. Do 15 dní od 
doručenia možno podať voči rozhod-
nutiu odpor.
Výška pokuty je pevne daná na 78 eur 
za porušenie v súvislosti so zákazom 
zastavenia a státia a 198 eur za neo-
právnené státie na vyhradenom par-
kovacom mieste pre osobu so zdra-
votným postihnutím, prípadne státie 
na železničnom priecestí, v podjazde 
a tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 
15 metrov pred a za nimi. „Ak držiteľ 
pokutu uhradí do 15 dní od doruče-
nia rozkazu, stačí, že uhradí dve treti-

Pri nesprávnom parkovaní už môžu mestá 
využiť inštitút objektívnej zodpovednosti

ny zo sumy,” vysvetlilo ministerstvo. 
Pokuta sa tak môže znížiť na 52 alebo 
132 eur.
Obce doteraz nemali možnosť vyho-
tovovať dôkazy a ani vydávať rozhod-
nutia v takýchto prípadoch. Správny 
delikt sa mohol riešiť iba v prípade, ak 
bol zaznamenaný technickými prost-
riedkami Policajného zboru. Potrebu 
zmeny zdôvodnili predkladatelia no-
vely aj tým, že mnoho obcí, najmä 
okresné a krajské mestá, začali riešiť 
problematiku parkovania rezidentov 
a jasne stanovili pravidlá, pričom rea-
lizovali príslušné dopravné značenie. 

Chýbali im však kompetencie na kon-
trolu rešpektovania týchto pravidiel 
formou objektívnej zodpovednosti.
Rezort vnútra v súvislosti s novelou 
dodáva, že pokuty za nesprávne zas-
tavenie a státie v blokovom konaní a 
v riadnom konaní, ani možnosť použiť 
“papuču”, sa v tejto súvislosti nemeni-
li. Ich výška je v blokovom konaní ma-
ximálne 50 eur a 150 eur a v riadnom, 
ktoré je iba v právomoci Policajného 
zboru, môže sankcia predstavovať 
100 eur, respektíve 60 až 300 eur a 
zákaz činnosti do dvoch rokov.   

(TASR)

Mestská polícia v spolupráci s odde-
lením marketingu spustila verejnú 
databázu dlhodobo odstavených 
vozidiel. Mestská polícia v Handlovej 
sa problematikou vrakov zaoberá už 
roky, teraz však pristúpila k zverejne-
niu svojej databázy. „Stávalo sa nám, 
že obyvatelia nám nahlasovali dlho-
dobo stojace vozidlá duplicitne, boli 
sme preto nútení previesť našu vnú-
tornú evidenciu na web mesta, aby 
sa ľudia dokázali ľahko dostať k tým-
to informáciám a overiť si, či vozidlo, 
ktoré by chceli nahlásiť už v evidencii 
máme,“ povedala preventistka mests-
kej polície v Handlovej, Lucia Chudá. 
Ako dodala, v databáze sú zverejnené 

iba tie informácie, ktoré nepodliehajú 
ochrane osobných údajov.
Evidencia odstavených áut je zverej-
nená na webovom sídle mesta v sek-
cii Pre obyvateľov. Formulár je možné 
vypísať anonymne, pri zadaní kon-
taktných údajov však bude zadávateľ 
informovaný o každej zmene statusu 
konkrétneho vozidla. Do formulára 
sa dá vložiť fotografia odstaveného 
vozidla, jeho popis aj lokalita, v kto-
rej sa nachádza. Zároveň si v zozna-
me môžu ľudia skontrolovať, či auto, 
ktoré plánovali nahlásiť, už v evidencii 
nie je. 
„Momentálne je v evidencii 36 vo-
zidiel, z ktorých 12 je v riešení a os-

tatné už sú odstránené. Odstránené 
vozidlá budú v evidencii preto, aby 
si ľudia mohli overiť, že sme ich riešili 
a vyriešili,“ povedala Chudá. Za uply-
nulý rok mestská polícia v Handlovej 
zaznamenala 51 dlhodobo stojacich 
vozidiel, pričom 33 sa im podarilo 
odstrániť. Pri riešení mestskí poli-
cajti úzko spolupracujú s Referátom 
podnikateľskej činnosti mestského 
úradu. Po 30 dňoch státia vozidla na 
jednom mieste pošle zamestnanec 
referátu majiteľovi auta oznámenie o 
vyrubení dane za zabratie verejného 
priestranstva. V roku 2020 sa tak stalo 
v 14 prípadoch. 

(IČ)

Mestská polícia zverejnila databázu vrakov

Za neoprávnené státie na parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím hrozí pokuta 198 eur.
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TSK má pre Plán spravodlivej transformácie 3 priority
V priestoroch župného úradu sa 
konalo stretnutie k príprave Plánu 
spravodlivej transformácie, ktorý je 
hlavným kritériom pre čerpanie fi-
nancií z Fondu spravodlivej transfor-
mácie (JTF). Okrem ťažko skúšaného 
uhoľného regiónu hornej Nitry by z 
neho mali čerpať financie aj Košický, 
Banskobystrický a Bratislavský samo-
správny kraj.
V rámci Fondu spravodlivej transfor-
mácie je vyčlenených 450 miliónov 
eur. Financie z neho by mali pomôcť 
najmä transformácii regiónu hornej 
Nitry. Zástupcovia MIRRI, jednotlivých 
rezortov a experti z Jaspers budú v 
priebehu mája a júna pracovať na 

hodnotení a výbere nosných projek-
tov, ktoré žiadatelia môžu podať do 
konca apríla. Trenčianska župa má v 
rámci projektov stanovené jasné pri-
ority. „Prvým je modernizácia Nemoc-
nice s poliklinikou Prievidza so sídlom 
v Bojniciach, ktorá poskytuje zdravot-
nú starostlivosť ľuďom z  regiónu hor-
nej Nitry zasiahnutým ťažbou uhlia. 
Druhým väčším projektom je Horno-
nitrianske centrum vzdelania, ide o 
projekt celoživotného vzdelávania. 
Tretím projektom sú moderné vo-
díkové technológie. Chceme obsta-
rať niekoľko vodíkových autobusov 
práve pre región hornej Nitry, aby 
bola verejná doprava ekologickejšia,“ 

povedal trenčiansky župan Jaroslav 
Baška.
Plán spravodlivej transformácie by 
mal byť hotový do konca mája tohto 
roka. Kedy bude možné z neho čerpať 
financie zatiaľ nie je jasné. „Fond spra-
vodlivej transformácie sa plánuje ako 
špecifická prioritná os OP Slovensko, 
ktorý podlieha schvaľovacím proce-
som na národnej aj európskej úrovni. 
Akonáhle bude operačný program 
schválený, môže začať aj čerpanie 
pre JTF,“ povedal Peter Balík, povere-
ný riadením Sekcie inovácií, strategic-
kých investícií a analýz MIRRI SR. 

(TSK) 

Kampaň Do práce na bicykli sa 
uskutoční od 1. do 30. júna 2021.

Pandémia, klimatická zmena, kritická 
dopravná situácia v mestách, aj to je 
dôvod tohtoročného hesla kampane:  
„Vezieme sa v tom spolu”.  

Samospráva

Podľa štatútu kampane sa ďalšie sub-
jekty (spoločnosti i jednotlivci) môžu 
do kampane prihlásiť v konkrétnom 
meste len za podmienky, že je zare-
gistrovaná samospráva. Handlovská 
samospráva už zaregistrovaná je. Do 
práce na bicykli 2021 je možné sa re-
gistrovať a prihlásiť svoje tímy, ktoré 
môžu mať minimálne 2 a maximálne 
4 členov do 7. júna 2021. 

Zamestnanci handlovských firiem

Súťaž je určená tímom zamestnan-
cov z rovnakej firmy alebo inštitúcie, 
ktoré sa do súťaže zaregistrujú a tak 
potvrdia, že budú v období od 1. do 
30. júna 2021 dochádzať do práce na 
bicykli a budú si o tom zapisovať vý-
sledky do registračného systému na 
webovej stránke www.dopracenabi-
cykli.eu.

Študenti handlovských škôl

Súťaže sa môžu zúčastniť aj tímy štu-
dentov z rovnakej školy, ktorí sa do 
súťaže zaregistrujú a tak potvrdia, 

že budú v období od 1. do 30. júna 
2021 dochádzať do školy na bicykli a 
budú si o tom zapisovať výsledky do 
registračného systému na webovej 
stránke www.dopracenabicykli.eu. 
Títo študenti musia v deň začiatku 
kampane, t.j. 1. 6. 2021, dosiahnuť vek 
minimálne 15 rokov. V prípade, že je 
vek súťažiaceho nižší ako 15 rokov, je 
povinný jazdiť do školy/škôlky v sprie-
vode osoby staršej ako 18 rokov.

Jednotlivci

Do súťaže sa môžu zapojiť tí jednot-
livci, ktorých miesto výkonu práce je 
v oficiálne registrovanej samospráve, 
alebo majú v oficiálne registrovanej 
samospráve trvalé alebo prechodné 
bydlisko. Pri registráci a zvolení si tra-
sy do systému si súťažiaci budú vy-
berať spôsob dopravy. Bicykel, Pešo, 
MHD alebo Auto. Čo znamená, že 
zapojiť sa môžu aj chodci. 

Novinka - home office

Do súťaže sa môžu zapojiť aj súťažiaci 
pracujúci z domu, na tzv. home office. 
Títo súťažiaci si vytvoria a ako jazdy 
budú zapisovať ich „obvyklé“ cesty do 
práce, ktoré by absolvovali v prípade, 
že by pracovali na svojom bežnom 
pracovisku. Súťažiaci môžu odjazdiť 
aj inú trasu, nielen do práce a naspäť. 
V tom prípade si absolvovanú jazdu 
zaevidujú len v dĺžke, ktorá nepre-
siahne „obvyklú“ cestu do práce.  (VM)

Na ostatnom mestskom zastupiteľ-
stve prebehla diskusia o odpadoch. 
V prvej časti konateľ spoločnosti Ha-
ter-Handlová odpovedal na interpelá-
cie, v druhej časti informoval o prvých 
výsledkoch zníženia frekvencie zvozu 
komunálneho odpadu.
Interpelácie poslanca Blažeja Litvu 
sa týkali predovšetkým kompostár-
ne. Ako uviedol konateľ spoločnosti 
Hater-Handlová, Vladimír Borák, v 
roku 2020 bolo v kompostárni spra-
covaných 1 350 ton biologicky rozlo-
žiteľného odpadu, z toho 1 247,96 ton 
vyprodukovalo mesto. V kompostárni 
je podľa jeho slov približne 900 ton 
hotového kompostu a v roku 2020 
ho použili na rekultiváciu starých a 
na zakladanie nových záhonov, na 
obohatenie trávnatých porastov, vy-
rovnanie nerovností v trávnikoch, čo 
predstavovalo približne 100 ton. Veľ-
ké množstvo kompostu, približne 350 
ton, použili záhradkári. Borák upres-
nil, že kompost z roku 2020 je vlastne 
biologicky rozložiteľný odpad z roku 
2019, kedy ho prijali 650 ton a vyrobili 
z neho 450 ton kompostu.

Poslednou otázkou poslanca Litvu 
bola, akú mieru separácie dosiahlo 
mesto Handlová v roku 2020. Tú Vla-
dimír Borák vyčíslil na 34,833 percent. 
Keďže v roku 2019 dosiahla 30,043 
percent, miera vytriedenia odpadu 
mierne stúpa.  
Vladimír Borák ďalej informoval o pr-
vých výsledkoch zníženia frekvencie 
zvozu komunálneho odpadu, ktorý 
Hater-Handlová od januára  odvá-
ža už len raz za dva týždne. Čísla z 
prvého kvartálu roka 2020 porovnali 
s výsledkami prvého kvartálu roka 
2021. „Keďže sa nemenili rajóny, po-
rovnanie dvoch kvartálov v rovnakej 
časti roka je relevantné a o tieto čísla 
sa dá oprieť. Za prvé tri mesiace roka 
2021 sme najazdili o 648 kilometrov 
menej, ušetrili 183 hodín a na skládku 
odpadov bolo uložených o 81 ton ko-
munálnych odpadov menej. Úspora 
na strane mesta je 9 160 eur. Keď sa 
pozrieme na čísla, asi to stálo za to,“ 
povedal Vladimír Borák.
Separácia podľa Boráka celkom ne-
odzrkadľuje zníženie uloženého 
množstva komunálnych odpadov na 

skládke. „Keď sa pozrieme bližšie na 
čísla separácie, tak je to nárast len o 
2,6 tony. Ale keď by sme si to rozložili 
na drobné zistíme, že za tri mesiace 
je enormný nárast vyprodukovaných 
a spracovaných plastov o takmer 9 
ton. V hale dotrieďovania sme museli 
nasadiť druhú zmenu, aby sme takýto 
nápor dokázali zvládnuť. Na papieri 
sa to veľmi neodrazilo, v porovnaní 
s minulým rokov je papiera o necelé 
dve tony menej, ale o necelých päť 
ton narástlo množstvo kovových oba-
lov. Sklo porovnávať nebudem, lebo 
po novom roku sme vyviezli sklo zo 
všetkých kontajnerov a tým pádom 
nemáme relevantný údaj.“ 
Viac informácií podľa Boráka bude 
mať firma po druhom kvartáli. „Bude-
me porovnávať dlhšie časové obdo-
bie a bude leto, takže tých plastov a 
kovových obalov bude ešte viac. Po-
tom opäť vyhodnotíme, koľko sme 
ušetrili a či to zmysel má, ale prvé 
dáta hovoria, že skrátiť cyklus a uro-
biť dvojtýždňový zber komunálnych 
odpadov má ekonomický úspech.“ 

(INU)

Zníženie frekvencie zvozu komunálneho 
odpadu prinieslo úsporu takmer 10 tisíc eur

Počas prvých troch mesiacov roka 2021 vymenil Hater-Handlová 150 nádob na odpad. Nádobu vymenili alebo pridali druhú každému, kto o to požiadal.    FOTO: INU 
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Ľudia, ktorí nemajú skúsenosti s na-
kupovaním v bezobalových obcho-
doch, by s ním mali začať postupne a 
najskôr robiť menšie nákupy. Radí to 
Jaroslava Longauerová, majiteľka toh-
to typu obchodu v Handlovej. Tamojší 
obyvatelia sú podľa nej konzervatívni 
a na tento druh nákupov si zatiaľ len 
zvykajú.
Bezobalový obchod Nebal.to fungu-
je v Handlovej len od konca decem-
bra minulého roka, Longauerová ho 
otvorila spolu so svojím priateľom 
po tom, ako začali bývať sami a zis-
tili, koľko veľa odpadu vyprodukujú. 
O túto tému sa preto začali zaujímať 
a nakupovať chodili do podobného 
obchodu v Prievidzi, čo znamenalo i 
cestovanie.
Podobných obchodov na Slovensku 
ešte nie je veľmi veľa, a preto bude 
potrebné ľudí v tomto smere ešte 
vzdelávať. „Pri tom množstve super-
marketov, ktoré máme, a tým, že sa 
populácia na svete neustále zväčšu-
je, to bude určite nutné,” podčiarkla 
Longauerová.
Čo sa týka nakupovania, Handlovča-
nia sú podľa nej dosť konzervatívni, 
na nákupy bez obalov si preto zvyka-
jú postupne. „Našťastie k nám chodia 
ľudia, ktorí už bezobalové obchody 
poznajú a naučili sa sem chodiť aj tí, 
ktorí to predtým nepoznali. Našli si tu 
svoju potravinu, ktorá ich zaujala, a 
chodia si ju sem pravidelne dopĺňať,” 
priblížila.
S nákupmi môžu záujemcovia začať 
postupne, priviesť môžu i svoje deti, 

čím ich takto i niečomu novému na-
učia. „Prvým krokom je prísť a poz-
rieť sa, čo ponúkame. Možno začať 
čapovanou drogériou. Nemusia prísť 
na veľký nákup hneď po prvý raz, 
stačí prísť, popozerať sa, že tu je soľ, 
kuskus, ryža, strukoviny, sušené ovo-
cie, ktoré bežne kupujú, porozmýšľajú 
nad tým a nabudúce si prinesú vlast-
ný obal, do ktorého im to naberieme,” 
spomenula Longauerová.
Miesto v bezobalových obchodoch 
majú popri potravinách i ekologické 
čistiace prostriedky či drogéria. Tieto 
ekologické produkty začína podľa 
majiteľky využívať čoraz viac ľudí, 
keďže tak nezaťažujú životné prost-
redie. „Ľudia si neuvedomujú, že bez 
obalu môžu nakúpiť i sprchové gély, 
aviváže alebo pracie gély. Väčšinou 
ich obaly nemôžete zrecyklovať, keď-
že obsahujú nejaké škodlivé látky,” 
priblížila.
Handlovský obchod sa snaží neza-
ťažovať životné prostredie i poklad-
ničnými blokmi, keďže sa nemôžu 
recyklovať. „Náš obchod funguje na 
tom princípe, že si môžete po zapla-
tení blok poslať na e-mail alebo vám 
ho vytlačíme. Som však rada, že ľudia 
si vyberajú skôr tú prvú možnosť, čo 
je pre nás ekonomicky výhodnejšie,” 
dodala Longauerová.
Nebal.to plánuje do budúcna svoj 
sortiment rozšíriť ešte o koreniny a 
čaje, tiež o ďalšie druhy čapovanej 
drogérie, strukovín, orieškov či slad-
kostí.

(TASR)

Handlovčania si na bezobalové 
nakupovanie ešte len zvykajú

Celovečerný dokument Handlovčan-
ky Very Lackovej „Ako som sa stala 
partizánkou“ mal 23. apríla premiéru 
v nemeckom Wiesbadene na filmo-
vom festivale goEast. Film uspel a v 
konkurencii 16 filmov získal jednu z 
hlavných cien.
Nie je to prvý úspech dokumentár-
neho projektu Ako som sa stala par-
tizánkou, na záverečnom workshope 
Ex oriente Film v Prahe už bol ocene-
ný hneď tromi cenami. 
Film prichádza s doposiaľ nepoz-
naným príbehom československej 

histórie, ktorého hlavnou témou 
je pátranie po osudoch rómskych 
odbojárov. Vera Lacková pri odha-
ľovaní príbehov zabudnutých hrdi-
nov vychádzala predovšetkým zo 
životného príbehu svojho pradeda, 
rómskeho partizána Jána Lacku. 
Autobiografické pátranie priviedlo 
režisérku k doposiaľ nezverejneným 
faktom našich dejín a prinnieslo prí-
behy ľudí, ktorí sa napriek odlišnému 
etnickému pôvodu dokázali spojiť 
proti zlu.
Vera Lacková svojou tvorbou bojuje 

najmä proti stereotypnému vníma-
niu a diskriminácii menšín. Okrem 
komerčnej tvorby sa podieľala aj na 
medzinárodnom dokumentárnom 
projekte Pretože je nádej a nakrútila  
krátkometrážny dokumentárny film 
Alica. Je jednou z mála rómskych 
filmárok v tuzemskom mediálnom 
prostredí. Jej výstavu zameranú na 
príbehy Rómov počas druhej sveto-
vej vojny mali Handlovčania mož-
nosť vidieť v Dome kultúry minulý 
rok v januári.                                                   

(RED)

Film Handlovčanky získal ocenenie na festivale

Režisérka Vera Lacková (vpravo) a producent filmu Jan Bodnár.                                                                                                                                                                        FOTO: FACEBOOK

Ministerstvo kultúry zverejnilo v 
stredu 28. apríla semafor pre kultúr-
ne podujatia, ktorý upravuje pod-
mienky, za akých môže po novom 
fungovať kultúra na Slovensku. Ak sa 
nebude zhoršovať epidemiologická 
situácia, o 4 až 6 týždňov by sme sa 
mohli stretnúť na podujatiach v mes-
te Handlová. 
Kultúrny semafor je farebne rozdele-
ný podobne ako covid automat. Co-
vid automat určuje sadu opatrení na 
základe regionálneho epidemiologic-
kého rizika, čiže každý okres je fareb-
ne odlíšený podľa epidemiologickej 
situácie. Keď si porovnáme farby s re-
gionálnym covid automatom, vieme, 
že náš okres je v súčasnosti červený, 
čiže podľa kultúrneho semaforu sme 
v II. stupni varovania. Čo to znamená 
pre kultúru? Diváci môže len sedieť 
a kapacita je maximálne 200 ľudí 
vonku, 150 v interiéri. Okrem toho 
musia diváci disponovať negatívnym 
PCR tesom, nie starším ako 72 hodín, 
alebo AG testom, najviac 24 hodi-
novým. Zostávajú rúška, respirátory, 
dvojmetrové rozostupy. Okrem toho 
organizátor musí byť v každej chvíli 
schopný preukázať počet osôb a mať 
na návštevníkov telefonický a mailo-
vý kontakt aj dva týždne po podujatí.
Predpokladáme, že o dva týždne by 
sme sa mohli dostať do I. stupňa va-
rovania. Semafor síce povoľuje vyšší 
počet divákov, ale stále zostávajú 
povinné testy. To znamená, že pokiaľ 
ide o antigénové testy, návštevníci 
by si ich museli nechať spraviť v deň 
podujatia.
Podľa kultúrneho semaforu sa testa-
mi na kultúrnych podujatiach nebu-
deme musieť zaoberať cca o 4 až 6 
týždňov. Vtedy by sme sa mali dostať 

do II. stupňa ostražitosti (oranžová 
farba) a budeme môcť otvoriť i naše 
Kino Baník.
Krehká epidemiologická sloboda sa 
však môže kedykoľvek skončiť. Preto 
sú predpoklady ohľadne najbližších 
mesiacov veľmi opatrné. Pandemická 
komisia predpokladá na leto podujtia 
do 1 000 divákov. Podľa ich prognóz 
modelujeme i plán podujatí v DK 
Handlová.
Na veľké divadelné predstavenia do-
vážanej kultúry musíme do konca 
leta zabudnúť. Preto sa sústredíme na 
menšie formy. Začali by sme rozpráv-
kou Divadla pri kolkárni, v nedeľu 6. 
júna. V piatok, 25. júna pripravujeme 
veľkú medzinárodnú spevácku súťaž, 
Euro Pop Contest Czechoslavak Pearl 
2021 – národný výber ČR a SR pre 
medzinárodné finále speváckej sú-
ťaže Euro Pop Contest  Berliner Perle 
2021. Samozrejme je pripravený i on-
line variant.
V lete plánujeme realizovať Kra-
tochvíľky pre rodiny na Námestí ba-
níkov. Opäť sme boli úspešní v pro-
jekte Bažant Kinematograf, ktorý by 
sa mal uskutočniť od 16. do 20. júla. 
Veríme, že epidemiologická situácia 
bude priaznivá. Kino pod holým ne-
bom doplníme menšími koncertmi.
Začiatkom júna by sa mohli otvoriť i 
brány Kina Baník. Tomu zatiaľ bráni 
nielen nastavenie hygienických opat-
rení, ale i vyčkávanie distribútorov s 
nasadením filmových trhákov. Dom 
kultúry mesta Handlová pripravuje 
viacero variánt programov na najbliž-
šie mesiace. Spustíme tie, ktoré bude 
možné zrealizovať. Veľmi sa tešíme na 
všetkých priaznivcov kultúry. Chýbate 
nám.

Branislav Čukan, Dom kultúry Handlová

Príprava podujatí mesta si vyžaduje 
niekoľkotýždňovú prípravu. Keďže 
mesto, ani jeho organizácie, nevedia 
predpokladať aké budú ďalšie roz-
hodnutia vlády a úradu verejného 
zdravotníctva SR, z dôvodu ochrany 
zdravia nás všetkých, sa Urbanský 
jarmok a Morovnianska podkova ko-
nať nebudú ani tento rok. Zatiaľ bez 
náhradného termínu.
Úrad verejného zdravotníctva SR vy-
hláškou č. 196 zo dňa 26. apríla 2021 s 
platnosťou od 27. apríla 2021 zakázal 
organizovať a usporadúvať hromad-
né podujatia športovej, kultúrnej, 
spoločenskej, či inej povahy nad 6 
osôb.
Mesto Handlová bude naďalej sle-
dovať vyhlášky a opatrenia ÚVZ SR a 
informovať, ako potenciálnych pre-
dajcov tak aj obyvateľov Handlovej, 
o prípadných zmenách týkajúcich sa 
vopred schválených podujatí v celo-
mestskom kalendári platnom na rok 
2021.

Urbanský jarmok 
ani Morovnianska 
podkova nebudú

Krehká epidemiologická situácia  
kultúrnym podujatiam nepraje

Lexa je sučka, kríženec, má približne 
3 roky a výšku 35 cm. Je prítulná, ve-
selá. Pre jej dobrú povahu vhodná k 
deťom, aj ku starším ľuďom. Bola cho-
vaná v byte, má hygienické návyky.

K a r a n t é n -
nu stanicu 
p re vá d z k u j e 
mesto Hand-
lová a spravu-
je Mestská 
polícia. Každé 
o d c h y t e n é 
zviera absol-
vuje zdravot-
nú prehliadku 
a očkovanie 
proti besnote. 

Pokiaľ sa neprih lási majiteľ, zviera je 
po ukončení karantény ponúknuté 
na adopciu.

Kontakt: +421 949 175 222
karantennastanicahandlova.sk
@KarantennastanicaHandlova

Miesto v bezobalových obchodoch majú popri potravinách i čistiace prostriedky či drogéria.           FOTO: TASR
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Vážení Handlovčania a všetci, kto-
rým naše životné prostredie nie je 
ľahostajné! 
Pozorne vnímame kroky kampane, 
ktorá sa spustila proti nám a nášmu 
projektu. Vnímame nedôveru a zau-
jatosť voči našim zámerom vybudo-
vať environmentálny projekt cirku-
lárnej ekonomiky. Máme pocit, že aj 
napriek našej 25-ročnej spolupráci v 
meste Handlová, nie ste ochotní vy-
počuť si náš postoj a nedávate nám 
možnosť vyjadriť sa k predloženým 
témam v čase, kedy im to prináleží. 
Teda počas riadneho procesu územ-
ného a stavebného konania. 
V Handlovej sme už 25 rokov. Sme tu 
doma. Tak sa aj k mestu a jej okoliu 
správame. Myšlienka projektu nie je 
nová a zaoberalo sa ňou v rámci ko-
nania aj mesto Handlová, ktoré voči 
nemu nevznieslo žiadnu významnú 
pripomienku. Vážime si podporu 
mesta, nakoľko vieme, že si veľmi 
dobre uvedomuje, že tieto projekty 
sú vážna a ťažká téma. 
Projekt prešiel riadnym schvaľova-
ním vplyvov na životné prostredie, 
tzv. EIA. Aj napriek tomu, že  až teraz 
bol v niektorých médiách tento pro-
ces spochybnený až degradovaný, 
dovoľte podotknúť, že „Záverečná 
správa“ bola v rámci nášho konania 
viackrát potvrdená. Ako najvyšší 
orgán štátnej moci ju potvrdil aj mi-
nister životného prostredia. Projekt 
prešiel tak isto pripomienkovaním 
verejnosti. Preto nás mrzí a udivuje, 
že v danom čase sa nikto k zámeru a 
k forme samotného posudku „Vply-
vov na životné prostredie“ negatívne 
nevyjadril. Náš záujem o odbornú 
diskusiu, ktorý sme niekoľkokrát 
deklarovali, stále trvá a sami ju bu-
deme iniciovať v rámci územného a 
stavebného konania. Vzhľadom na už 
spomínané neobjektívne spochyb-
ňovanie nášho  projektu sme sa roz-
hodli zareagovať už teraz a objasniť 
jeho niektoré aspekty. 
Hneď v úvode otvorene priznávame, 
že sme za posudok, ktorý vypraco-
valo OZ Priatelia zeme – CEPA radi. 
Teší nás záujem verejnosti o životné 
prostredie. Robia sa kroky k jeho 
zlepšeniu. Rovnako ich robíme my. 
Aj nám ide o „Zelenú budúcnosť vý-
chodnej šachty“ a tiež smerujeme k 
tomuto cieľu. 
Žiaľ, posudok neuvádza niektoré 
fakty správne a presne. Používa 
skôr zovšeobecnené závery.  Aby bol 
posudok objektívnym zhodnotením 
projektu, očakávali by sme záujem 
spracovateľa posudku o overenie 
niektoré dôležitých dát u realizátora. 
Nestalo sa tak, a preto nám dovoľte 
rámcovo ozrejmiť niektoré oblasti. 
Na projekte, ktorý vytvorí 15 – 25 
pracovných miest, sme začali pra-
covať v roku 2013 prieskumom 
technológií, návštevy v prevádz-
kach, vykonaním vlastných analýz 
a iných prípravných prác, aby sme 
sa presvedčili, že smer, ktorý sme 
si vybrali, je správny. Už v tom čase 
bolo v prevádzke niekoľko techno-
lógií termického rozkladu, ktoré ne-
vykazovali deklarované parametre a 
boli vzdialené od účelu, na ktorý boli 
„mediálne“ postavené. Išlo o stav, 
ktorému sme sa vtedy, ako aj teraz, 
chceli vyhnúť a nepôjdeme ním. Po 
úvodných úspechoch, keď sme si na 
vybranej technológii v teréne overili 
deklarované parametre a úspešne 
prešli celým konaním o vplyvoch na 
životné prostredie, čo býva pri pro-
jektoch takéhoto charakteru asi naj-
kľúčovejšie, sme na stavebnom úra-

de podali žiadosť o územné konanie. 
V rámci územného konania sme do-
držali a absolvovali všetky predpísa-
né kroky. Na naše veľké prekvapenie, 
kedže v predchádzajúcich procesoch 
voči projektu nemali výhradu a aj na 
osobných stretnutiach jeho podpo-
ru deklarovali, sme od spoločnosti 
Hornonitrianske Bane Prievidza,a.s. 
obdržali negatívne stanovisko. Od tej 
doby je celé konanie v stop stave a 
čakáme na zmenu negatívneho sta-
noviska, ktoré by celý proces obno-
vil. Po odblokovaní uvedeného stop 
stavu sme otvorení ďalšej pragma-
tickej diskusii v rámci obnoveného 
územného konania. 
Na tomto mieste chceme veľmi jasne 
deklarovať, že proces rozkladu látok 
v našej technológií prebieha bez prí-
stupu vzduchu, tzn. nejde o spaľova-
nie. Náš projekt nie je spaľovňa ani 
žiadna jej skrytá forma. Technológia 
je založená na tepelnom rozklade lá-
tok, ktorý nastáva pri určitej teplo-

te. Projekt nestojí na získaní dotácií, 
tzn. naša motivácia projekt vybudo-
vať nie je v získaní finančnej pod-
pory. Ale predovšetkým v lepšom 
využití odpadových surovín, ktoré 
máme za cieľ opäť vrátiť do nového 
produktového cyklu. Technológia 
nebude spracovávať celé pneumati-
ky, ale len jej časti. Vstupný materiál 
už bude predpripravený na fragmen-
ty použiteľné na proces termického 
rozkladu (drvená odseparovaná 
guma z použitých pneumatík). 
V roku 2016 sme mali zazmluvnené 
dodávky týchto fragmentov, ktoré 
by pokryli celú potrebu spracova-
teľskej linky. V posudku je použitých 
množst vo citácií a prirovnaní, ktoré 
sa odvolávajú na spracovanie plastov 
a odpadu z iných zdrojov, čo s našou 
technológiou nemá žiaden súvis. Z 
troch výstupných produktov sa bude 
priamo v areáli využívať len jeden. A 
to je výstupný plyn. Bude sa upravo-
vať tak, aby dosiahol kvalitu blízku 
zemnému plynu. Pre obraznosť uve-
diem, že naša technológia vyprodu-
kuje a využije menšie množstvo zem-
ného plynu ako využíva kotolňa PK4 
na ulici ČSA v Handlovej.  Ostatné lát-
ky sa budú spracovávať priamo u ich 
odberateľov, ktorí sú na proces spra-
covania uspôsobení a využijú ich v 
procese svojej vlastnej výroby. Spra-
covaním týchto recyklovaných suro-
vín v procese ich výroby ušetria pri-
márne zdroje, ktoré dnes využívajú. 
Hovoríme hlavne o úspore ropných 
produktoch a  využití „už použitých“ 
zdrojov v rámci princípov cirkulárnej 
ekonomiky. Nižšie uvádzame krátku 
charakteristiku výstupov:   

a) Tuhý produkt – tzv. rBC 
(regenerovaný čierny uhlík /recyk-
lované sadze) je produkt, ktorý sa v 
oblasti gumárstva dostáva do pop-
redia. Všetky významné svetové 
gumárenské spoločnosti (Michelin, 
Continental, Pirelli, Bridgestone) už 
spolupracujú, alebo začínajú spolu-
pracovať so spoločnosťami, ktoré sa 
zaoberajú tepelným rozkladom pou-
žitých pneumatík, aby zvýšili podiel 
recyklovaných sadzí vo svojej výro-
be. Robia to za účelom naplnenia 
ich dlhodobých ekologických cieľov. 
Podľa štúdií, ktoré majú gumárenské 
spoločnosti vypracované, by použitie 
100% podielu trvalo udržateľných 
materiálov pri výrobe nových pneu-
matík prispelo k zníženiu emisií CO2 
o 50%.  Pri samotnej výrobe recyklo-
vaných sadzí sa vytvára o 81% menej 
CO2 na tonu, ako pri výrobe sadzí z 
primárnych zdrojov (napr. ropa, od-
pad z výroby koksu). Aj tu hovoríme 
o podpore cirkulárnej ekonomiky, 

ktorá eliminuje vytváranie odpadu 
opakovaným využitím zdrojov. 
b) Kvapalné produkty sú v 
technológii už priamo delené na 
ľahšiu a ťažšiu frakciu, aby  budúci 
spracovateľ nemusel riešiť základnú 
podmienku ich spracovania, ktorou 
je príjem suroviny a jej uskladňova-
nie. Obe frakcie sú uskladňované v 
dvojplášťových nádržiach s miernym 
pretlakom (do 50 kPa), čím garan-
tujeme ekologickosť skladovania z 
pohľadu vylúčenia „dýchania“ nádr-
ží. Súčasne je aj samotné plnenie 
cisterien na prepravu týchto pro-
duktov realizované s rekuperáciou 
pár. Tento proces sa bežne využíva 
pri nakladaní s ropnými produktmi. 
Spracovateľom kvapalných produk-
tov bude rafinéria (napr. Slovnaft a.s. 
Bratislava),  preto nevidíme problém 
s obsahom fenolu v nich, nakoľko sa 
jedná o bežnú látku, ktorá je prí-
tomná v ropných produktoch. Je to 
bežná zlúčenina, ktorá slúži ako zá-
klad rôznych chemických výrob. Len 
zopakujeme, že kvapalné produkty 
sa nebudú ďalej spracovávať v rám-
ci našej technológie, ale zapoja sa do 
schémy obehového hospodárstva. 
c) Plynný produkt – Syngas. 
Jedná sa o plyn, ktorý je bežný vo 
všetkých oblastiach chemických vý-
rob, ako základný plyn a plyn v ob-
lasti koksárenstva. Plyn z termického 
rozkladu pneumatík bude pred jeho 
použitím riadne upravený a dosiah-
ne kvalitu blízku zemného plynu, tzn. 
Syngas bude odsírený a zbavený uh-
ľovodíkov procesom nízkoteplotnej 
separácie (pri teplote -20°C zabez-
pečíme elimináciu akýchkoľvek ťaž-

ších uhľovodíkov - alkány, aromáty, 
prípadné kondenzačné aromatické 
zlúčeniny). Iba tento jediný produkt 
termického rozkladu bude použitý 
v rámci areálu, ako zdroj pre chod 
procesu termického rozkladu a  ko-
generačných jednotiek, ktoré budú 
zabezpečovať elektrickú energiu a 
teplo pre celý areál. Množstvo plynu, 
ktoré bude použité, ako už bolo zmie-
nené, je menšie ako sa spotrebuje v 
kotolni PK4 na ulici ČSA v Handlovej. 
Dovolíme si opäť podotknúť, že pro-
dukty termického rozkladu sú expe-
dované na ďalšie spracovanie a uza-
tvorenie ich cyklu v rámci cirkulárnej 
ekonomiky odberateľom, ktorý tieto 
produkty využije pre svoju vlastnú 
výrobnú činnosť, ako alternatívu k 
základným vstupným produktom, 
hlavne rope. Jediný produkt, ktorý 
bude slúžiť na vlastnú potrebu je 
Syngas. Využitie tohto produktu v 
rámci procesov technológie nikdy 
nemôže byť producentom dioxínov 

a ostatných látok, ktoré sú v posudku 
uvedené. Syngas bude mať porovna-
teľnú kvalitu so zemným plynom, 
ktorý sa v súčasnosti považuje za 
jedno z najčistejších palív aj napriek 
tomu, že sa radí medzi fosilné palivá. 
Pri prieskume vhodnosti jednot-
livých technológii sme za účelom 
potvrdenia kvality produktov usku-
točnili praktické skúšky u potenci-
onálneho dodávateľa technológie 
v USA. Ďalej sme vykonali analýzy 
produktov v certifikovaných labo-
ratóriách (VŠCHT Praha a VÚRUP 
a.s. Bratislava). Výsledky analýz sme 
ochotní v rámci odborných diskusií 
poskytnúť. 
Vo vyjadreniach proti nášmu projek-
tu často čítame, aká je celá techno-
lógia termického rozkladu zastaralá, 
nerentabilná, neekologická. Človek 
by si mohol myslieť, že je „mŕtva“. Je 
to však ozaj tak? Dovoľte nám preds-
taviť niekoľko projektov dnešných 
dní. 
Spoločnosť BASF SE investuje 16 
miliónov do spoločnosti PyrumIn-
novation AG, ktorá sa špecializu-
je na termický rozklad jazdených 
pneu matík. Spoločnosť v súčasnosti 
spracováva vo svojom závode v Dil-
lingene (Saar), Nemecko 10 000 ton 
jazdených pneumatík a do roku 2022 
plánuje otvoriť ďalšie dve spracova-
teľské linky. Technológia spoločnosti  
PyrumInnovation AG, bola ocenená 
cenou v kategórii „Najlepšia inovácia 
v recyklovaní pneumatík“ v prvom 
ročníku RecicleAwards, hlasovaním 
viac ako 9000 odborníkov z oblasti 
recyklácie. 
Pre viac informácií pozrite:

www.basf.com/global/en/media/
news-releases
www.pyrum.net/en/about-us/
press/news

V marci tohto roku boli ukončené 
takmer ročné rokovania medzi spo-
ločnosťou Michelin a škandinávskym 
prevádzkovateľom a tvorcom systé-
mu termického rozkladu spoločnos-
ťou ScandinavianEnviro Systems 
AB.  Spoločnosť prevádzkuje vlastnú 
technológiu v Asensbruku, ktorá leží 
len niekoľko kilometrov od jedného 
z dvoch najväčších švédsky jazier 
Vännen. Spolupráca mimo iné za-
hŕňa výstavbu 30-tich jednotiek na 
spracovanie jazdených pneumatík 
do roku 2030, ktoré budú založené 
na technológii termického rozkla-
du spoločnosti ScandinavianEnviro 
Systems AB. Primárne sa tieto tech-
nológie majú budovať v západnom 
Švédsku a v strednej Európe.
Pre viac informácií pozrite:
www.envirosystems.se
Maďarská spoločnosť New energy 
prevádzkuje v Maďarsku jednotku 
termického rozkladu  od roku 2007. 
V súčasnosti je jej ročná kapacita 
9000 ton. 
Pre viac informácií pozrite:  
www.newenergy.hu
Technológia termického rozkladu 
sa aktívne využíva aj mimo EU, niž-
šie odkaz na dve spoločnosti v USA, 
ktoré túto technológiu prevádzkujú.
www.deltaenergy.com
www.bolderindustries.com
Plne chápeme Váš strach a nedôveru 
z nového projektu. V dnešnej dobe 
je akoby „moderné“ byť proti všet-
kému, čo je priemyselné a na svoj 
chod nevyužíva slnečnú energiu. 
My nášmu projektu veríme. Vytvo-
rili sme ho ako príspevok k zelenšej 
budúcnosti, ktorý je motívom našej 
firemnej kultúry. Nie je to jediná ze-
lená aktivita našej spoločnosti. Ma-
jiteľ a konateľ spoločnosti Hutira, 
Ivo Hutira, je iniciátorom výzvy „Go 
green“ v rámci Regionálnej hospo-
dárskej komory v Brne. 

V Handlovej sme zrealizovali obno-
vu Centrálneho zásobovania tep-
lom. Projekt, ktorý Handlovú zbavil 
„uhoľného vykurovania“. Bol to pro-
jekt, od ktorého mnohé silné firmy 
vzhľadom na nutnosť krátkej reali-
zácie odskočili. My sme ho však zre-
alizovali a pomohli tak zdravšiemu 
ovzdušiu v našom meste.  V rámci 
našich ďalších aktivít, bez ohľadu 
na ekonomický prínos či investičnú 
náročnosť, využívame obnoviteľné 
zdroje energie na prevádzku budov 
– inštaláciu fotovoltaických panelov 
v budove sídla firmy v Brne, pomá-
hame vysádzať les, triedime odpady,  
používaním CNG (stlačený zemný 
plyn), v našom vozovom parku zni-
žujeme uhlíkovú stopu. Vyvíjame 
aktivity v zmysle firemného motta:         
„S úctou k prírode“. 
Sadnime si za spoločný stôl a odbor-
ne sa pozrime na našu technológiu. 
Dajme na misku váh jej negatíva pro-
ti jej príspevku k zlepšeniu životné-
ho prostredia. Až potom vynášajme 
súdy a rozhodnutia. 
Verejne dávame záväzok, že pokiaľ 
by negatíva vyplývajúce z prevádz-
ky technológie termického rozkladu 
prevyšovať nad jej globálnym pozi-
tívnym dopadom, tak od projektu 
upustíme a nebudeme ho realizovať. 

HUTIRA Slovakia s.r.o.

1/9/5/2021/PL

Reakcia spoločnosti HUTIRA Slovakia s.r.o. k iniciatívam, ktoré sú 
smerované voči projektu „Tepelného spracovania pneumatík“
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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 Monografii 
mesta 1, ktorá vyšla v roku 2017. Ten-
to rok  ju sprístupňujeme v digitálnej 
podobe na webovom sídle mesta 
www.handlova.sk v odkliku 645. vý-
ročie mesta. Pre tých, ktorí si chcú s 
nami zasúťažiť, nie sú majiteľmi Mo-
nografie mesta 1 a nemajú ani prístup 
na internet, nájdu túto knihu v našej 
mestskej knižnici, ktorá je otvorená aj 
počas núdzového stavu.

Ako sa zapojiť a pravidlá súťaže

1. Po zverejnení krátkeho textu o 
meste bude nasledovať otázka. Vašou 
úlohou bude otázku správne zodpo-
vedať. 
2. Do súťaže sa zapojíte tak, že napí-
šete odpoveď do formulára, ktorý náj-
dete vo vydaní Handlovského hlasu 
na tomto mieste, vypíšete kontaktné 
údaje a pošlete do redakcie do uzá-
vierky budúceho čísla novín.

3. Vystrihnite súťažný kupón, vyplňte 
a vhoďte do schránky na budove MsÚ 
v obálke s označením: Súťaž 645 ale-
bo odfoťte vyplnený kupón a pošlite 
fotografiu na adresu redakcie hand-
lovsky.hlas@handlova.sk, v predmete 
správy uveďte: „Súťaž 645“ 
4. Výhercov budeme losovať každé 
dva týždne. Vždy jedna/jeden z vás 
vyhrá pekné ceny k výročiu ako sú šál-
ky, tričká, pohľadnice, magnetky. Na 
konci roka všetky správne odpovede 
zo všetkých odpovedí vylosujeme a 
trom výhercom venujeme novú Mo-
nografiu mesta 2.

Súťažná úloha č. 4

Nepísanou výsadou osád založených 
na zákupnom práve bola možnosť po-
staviť si vlastný farský kostol. Malo to 
aj svoje praktické dôvody. Nové sídla 
v priebehu 14. storočia vznikali na 
okrajoch osídleného priestoru vzdia-
lené od najbližšieho farského kostola 
aj 5 až 10 kilometrov. Obyvatelia takto 
situovaných osád sa dožadovali, aby 
cirkevná vrchnosť súhlasila so stav-
bou sakrálneho objektu priamo v 
novej osade. Takto sa postupovalo aj 

v prípade Handlovej. Henrich Kriker 
bol aj v tomto smere veľmi prezieravý. 
Bolo mu jasné, že chodiť na bohosluž-
by do najbližšieho farského kostola v 
Chrenovci vzdialeného skoro 10 km 
je neúnosné. Preto sám alebo spolu s 
niekoľkými ďalšími osadníkmi navští-
vili niekedy na prelome 60. a 70. rokov 
14. storočia ostrihomského arcibisku-
pa Tomáša, aby získali jeho súhlas so 
stavbou nového kostola, ktorý  im v 

Otázka číslo 4: Ktorá svätica 
je patrónkou a ochrankyňou 

mesta Handlová?

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: 

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

tomto smere vyhovel s tým, že budú 
musieť namiesto cirkevného desiatku 
v naturáliách platiť paušálny poplatok 
32 zlatých. Keďže Handlová vznikla 
na kráľovskej pôde, patrilo aj patro-
nátne právo nad kostolom kráľovi 
Ľudovítovi I. Ten však jeho vykonáva-
nie preniesol na svojho bojnického 
kastelána.  Už v 14. storočí si farári 
veľkých fár mohli vydržiavať pomoc-
níkov – kaplánov, ktorí im pomáhali 
v pastorácii. Nevedno, či v Handlovej 
v prvej fáze osídľovania nevznikla 
provizórna drevená kaplnka, ktorá 
bola až neskôr nahradená kamennou 
stavbou. Isté však je, že v 80. rokoch 
14. storočia v centrálnej časti osady v 
blízkosti usadlosti dedičného richtára 
postavili kamenný gotický farský kos-
tol , zasvätený patrónke mesta. Ktorá 
svätica je patrónkou a ochrankyňou 
mesta Handlová?

Losovanie 3. kola

Správna odpoveď na otázku 3. kola je 
„Seperdeo.“ Zo správnych odpovedí 
sme vyžrebovali pani Evu Labanczo-
vú. Blahoželáme. 
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Výjav zo života patrónky Handlovej.

Naša škola, ZŠ Morovnianska cesta, 
sa druhý rok uchádza o štatút  Zele-
ná škola. Deň Zeme – 22. apríl,  sme 
si uvedomovali počas celého týždňa 
rôznymi EKOaktivitami. A určite bu-
deme pokračovať ďalej. Lebo Deň 
Zeme je každý deň! No a takýto „zele-
ný“ týždeň sme prežili v našej triede...
EKOvychádzka začala pri našom 
novom kompostovisku, pokračovala 
lesoparkom a okruhom cez zelené 
a rozkvitnuté sídlisko späť do školy. 
Teplé slniečko, jarné zobúdzanie, 
spev vtáčikov a spoločné bádanie. 
Všímali sme si čistotu nášho oko-
lia, hľadali sme zaujímavé, kuriózne 
druhy odpadu. Aké bolo naše prek-
vapenie? Čisté trávniky a chodníčky, 
rozkvitnuté záhradky! A naše úlovky 
– dva televízory vyhodené v kríkoch, 
zapaľovač, fixka, fľaša, pomaranč. Ani 
to nemuselo byť...
EKOkvíz na tému „Viete triediť od-
pad?“ na www.smeti.sk dopadol vý-
borne. Súťažiace tímy ukázali svoje 
vedomosti a budú ich odovzdávať 
mladšej i staršej generácii.
EKOmatika 1 alebo „Stúpte PET fľa-
šiam na krk lepšie“. 
Nevedeli sme, že do žltej nádoby 
na plasty s objemom 1100 litrov sa 
zmestí 200 nestlačených PET fliaš a 
POZOR! 733  stlačených fliaš. A to je 
už rozdiel! Nasledovalo počítanie, veľ-
ká násobilka číslom 200 a 733, slovné 
úlohy, porovnávanie a zamyslenie...
ako sa naučiť stláčať a ako nekupovať 
plastové fľaše...
EKOmatika 2 nás upozornila, „PREČO 
RECYKLOVAŤ?“
Nevedeli sme, že z 30 PET fliaš sa 

12 x EKO alebo ako sme oslávili Deň Zeme? Aj malí dokážu veľké veci
dá vyrobiť 1 flisová bunda, že 670 
hliníkových plechoviek sa zmení na 
bicyklový rám, z 5 sklených pohárov  
sa vyrobí nová váza na kvety, z 10 ča-
sopisov máme 1 krabicu na televízor. 
Už to vieme a SEPARUJEME. Počítali 
sme s tabuľkami, pripravili slovné úlo-
hy pre spolužiakov, vytvorili plagáty a 
rozmýšľali...
EKOkódex tvoria ekopravidlá. Má ho 
každá trieda.
Spoločný EKOkódex školy, krásne ma-
ľovaný na zelených tabuľkách, bol v 
stredu 21.4. slávnostne umiestnený 
na plote našej školy – aj pre iných 
ľudí, malých aj veľkých. Boli sme pri 
tom – aj televízia RTV Prievidza. Naši 
spolužiaci Ivko a Paľko odvážne vy-
jadrili svoje EKOnázory v reportáži 
RTV...
EKOhračky – Dinosaury – Puzzle
Z odpadového kartónu sme vyrábali 
puzzle – dinosaurov, ktoré vyzdobili 
farbičkami – čarbičkami naši šikovní 
umelci. Dinopark podarujeme našim 
novým malým prváčikom...A možno 
sa s nimi aj pohráme...
EKOtašky z trička alebo „Dajme ve-
ciam druhú šancu!“
Už si vieme vyrobiť tašku z trička, a 
to bez ihly a nite! Postačia nožnice. A 
kto nás to naučil? Naši malí prváci z 
1.B , ktorí sa to naučili od deviatakov. 
To je rovesnícke učenie. A my máme 
zaujímavé módne doplnky...
EKOprojekt z angličtiny o Pande veľ-
kej.
Panda je symbolom ochrany ohro-
zených živočíchov.  16. marec je Deň 
pandy. Pandy sú považované za naj-
roztomilejšie zvieratá.  

Pracovali sme s časopisom JUMP, 
získali sme zaujímavé informácie vo 
videu 15 fun facts about PANDA. Bolo 
to zaujímavé...
EKOhitparáda – počúvali sme piesne 
našich a zahraničných spevákov, kto-
rým nie je a nebola ľahostajná naša 
planéta. Martin Harich, Sima Martau-
sová, Michael Jackson, Billie Eilish... 
Kto je váš favorit?...
EKOpiknik alebo Bezobalová hos-
tina. Najprv sme sa dohodli, čo nám 
chutí. Spoločne sme zvládli tvaro-
hovo-mrkvovú nátierku, k tomu veľa 
čerstvej zeleniny, chutný chlebík. 
Ovocná bodka a „zdravé“ maškrty na 
záver. Mňam...
EKOpokus alebo „Ako sme zasiali se-
mienka aksamietnice na okraj chod-
níka.“
Príroda je silná. Nájdu si jemné se-
mienka miesto pre svoj rast v troške 
zeme na kraji chodníka? Počkáme na 
prekvapenie po prázdninách. Možno 
nás v septembri budú čakať na škols-
kom dvore žlté a oranžové slniečka...
EKOspomienka – Naša čerešňa alebo 
„Keď sme boli malí.“
Poslednou našou aktivitou ku Dňu 
Zeme je vysadiť na školskom dvore 
ČEREŠŇU. Budeme sa o ňu starať, sle-
dovať ako rastie, tešiť sa na jej prvé 
plody. Budeme rásť spolu s ňou.  Mož-
no si na nich pochutia aj naše deti..
EKOzáver
Aj malí dokážu veľké veci. My sme 
štvrtáci a problémy našej planéty 
nám nie sú ľahostajné. Učí nás tak Ze-
lená škola a tak by sme chceli aj žiť. Na 
zelenej planéte.

Miriam Halmová, IV.B, ZŠ Morovnianska cesta
Problémy našej planéty štvrtákom nie sú ľahostajné.                                                                                      FOTO: ZŠMC

Od 1. septembra 2021 je povinnosť 
rodičov zapísať dieťa na povinné 
predprimárne vzdelávanie do ma-
terskej školy. 

Každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov 
do 31.augusta 2021 musí nastúpiť 
do škôlky. Výnimkou sú len detičky 
s vážnym zdravotným stavom, ktoré 
nemôžu do škôlky dochádzať. Aj tým 
však musí byť poskytnuté individuál-
ne povinné predprimárne vzdeláva-

Pozor, rodičia budúcich predškolákov a prváčikov majú nové povinnosti
nie. Pokiaľ by chcel rodič, aby jeho 
dieťa plnilo povinné predprimárne 
vzdelávanie skôr ako dosiahne päť 
rokov, rodič musí priniesť pani ria-
diteľke tri dokumenty. Ako prvý a 
najdôležitejší je vyjadrenie pedago-
gicko-psychologickej poradne, ďalej 
odporúčanie od všeobecného leká-
ra a informovaný súhlas zákonného 
zás tupcu. Rovnako rodič postupuje 
aj v prípade, že dieťa napriek tomu, 
že dosiahlo 6. rokov nie je školsky 

spôsobilé a pedagogicko- psycho-
logická poradňa odporučí opako-
vanie povinného predprimárneho 

vzdelávania. Nariadením č. 1  Mesta 
Handlová o spádových materských 
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Handlová a o mieste a termíne 
podávania žiadostí o prijatie dieťaťa 
na predprimárne vzdelávanie pre na-
sledujúci školský rok. Mesto Handlová 
na svojom území určuje päť spádov 
materských škôl. Spádové oblasti sa 
týkajú len detí, ktoré nastúpia na po-
vinné predprimárne vzdelávanie a nie 
sú ešte zapísané v žiadnej škôlke. Pre 

mestskú časť Morovno sme po doho-
de s obcou Ráztočno určili spádovú 
oblasť ZŠ s MŠ Ráztočno najmä kvôli 
geografickej polohe škôlky. Táto do-
hoda však nezaväzuje rodiča dať die-
ťa priamo do spádovej škôlky, ktorá 
mu je určená, ale v škôlke, ktorá mu je 
určená ako spádová dostane miesto 
prioritne. Viac nájdete na stránke 
škôlky prípadne na stránke mesta v 
sekcii školstvo.

Andrea Bacúšan Nevolná, školská metodička
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Ernest Mihály, 73 rokov,
naposledy bytom ČSA 44.

Mgr. Jana Wagnerová, rod. Cúthová, 67 r.,
naposledy bytom Morovnianska cesta 50/1.

Alžbeta Hajduová, rod. Kováčiková, 82 r.,
naposledy bytom 29. augusta 86/5.

František Satina, 72 rokov,
naposledy bytom v Handlovej, SNP 34/8.

Terézia Gatialová, rod. Krupková, 72 rokov,
naposledy bytom Morovnianska cesta 2/36.

Dušan Ištok, 64 rokov,
naposledy bytom Marka Čulena 13/6.

Vojtech Bujna, 73 rokov,
naposledy bytom Gagarina 15.

 Dušan Gregor, 77 rokov,
bytom M. Vladovej 8, naposledy Spišská N. Ves.

Helena Kordíková, rod. Šulanová, 86 rokov,
naposledy bytom Športová 28.

Alžbeta Moravčíková, rod. Daubnerová, 
93 rokov, naposledy bytom Kpt. Nálepku 52.

Valéria Haviarová, rod. Posvítilová, 63 r., 
naposledy bytom Morovnianska cesta 48/4.

Magdaléna Cvikkelová, 74 rokov,
naposledy bytom Partizánska 51/4.

Júlia Komárová, rod. Šimončičová, 90 r.,
naposledy bytom Partizánska 39/11.

Peter Sedláček, 74 rokov,
naposledy bytom Okružná 11/41.

Ján Kapusta, 86 rokov,
naposledy bytom Partizánska 40/7.

Navždy nás opustili

Spomienka
Dňa 2. mája uplynie rok, 

čo nás navždy opustil 
milovaný manžel, 
otec a starý otec 
Eugen Čierny.

S láskou a úctou spomína 
manželka, deti s rodinami 

a najbližšia rodina. 
Smútok a žiaľ v srdci máme, 

na Teba s láskou spomíname. 
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami 

tichú spomienku. 

1/9/5/2021/OI

Uzávierka novín
Handlovský hlas č. 10 / 2021

je v utorok 11. mája. 
Na distribučných miestach 
noviny budú 18. 5. 2021.

Spomienka

Tento rok 
si pripomíname 

nedožitých sto rokov pána 
Vojtecha Mezeia.

S láskou spomínajú 
deti s rodinami.

2/9/5/2021/OI

Spomienka
Dňa 7. mája uplynie 

16 rokov, čo nás opustil 
náš milovaný 
otec a dedko.

Eduard Schnierer.
 

Kto ste ho poznali, 
spomínajte s nami.

3/9/5/2021/OI

Spomienka

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

Dňa 11. mája uplynie 11 smutných rokov, 
čo od nás navždy odišiel náš starký 

Jozef Horváth 

a 26. mája 2021 by sa dožila 85 rokov naša 
mamina a starká 

Mária Magdaléna Horváthová. 

S úctou spomínajú deti a vnúčatá. 

6/9/5/2021/OI

Spomienka
Kto žije v srdciach 
najbližších, nikdy 

neumiera. 3. mája 2021 
uplynulo 20 rokov od 

chvíle, keď nás navždy 
opustil pán 

Ľudovít Ondriš. 

Spomínajú manželka, deti, nevesty, vnúčatá 
a pravnúčatá. 

Tatko, veľmi nám chýbaš.

5/9/5/2021/OI

Spomienka
Dňa 30. apríla uplynulo 
22 rokov, čo nás navždy 

opustila naša mama 
a starká 

Magdaléna Šimová. 

„Tak rýchlo plynie čas, 
spomienka na Teba 

zostáva v nás.“ 

S láskou spomína syn Ivan s manželkou Vierkou, 
vnúčatá Danka, Janka a Ivko s rodinami.

4/9/5/2021/OI

Pekárstvo Morovno
znovu OTVORENÉ

Otváracie hodiny:
Po – Pi 6:30 – 19:00
So 6:30 – 12:30

Nájdete nás v polyfunkčnom 
objekte na Morovnianskej 
ceste 1920 hneď vedľa 
101 Drogerie

✁

Váš kupón na zľavu 5% 
na nákup v DUKE Morovno platný do 15.5.2021

Riadková inzercia

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

7/9/5/2021/OI

Senior centrum v Handlovej sa pripra-
vuje na zmiernenie protipandemic-
kých opatrení. Koncom mája budú 
mať tamojší klienti povolené návš-
tevy, informovala hovorkyňa mesta 
Jana Paulínyová.
„Senior centrum povolí návštevy 
s účinnosťou od 24. mája, teda po 
podaní druhej dávky vakcíny Pfizer/
BioNtech našim klientom,” spresnila 
technicko-hospodárska pracovníčka 
centra Miroslava Krebesová.
Zariadenie zároveň vydalo v zmysle 
platných protipandemických opatre-
ní usmernenie, ktorým sa budú mu-
sieť príbuzní klientov riadiť. Jedného 
klienta budú môcť navštíviť maxi-
málne dvaja ľudia. Návštevu, ktorá 
potrvá maximálne 15 minút, budú 
musieť vopred dohodnúť. Povinnos-
ťou budú prekryté horné dýchacie 
cesty, negatívny test na nový korona-
vírus, prípadne doklad o absolvovaní 
očkovania alebo prekonaní ochorenia 
COVID-19.

(TASR)

Návštevy klientov 
senior centra 

povolia v máji

Spomienka
Dňa 10. mája uplynie 

5 rokov, čo nás 
opustil náš manžel, otec 

a starý otec 
Milan Hudák. 

S láskou a úctou spomína 
manželka, syn 

a dcéra s rodinou.

7/9/5/2021/OI



Medzinárodná federácia paravolejba-
lu 24. apríla, pri príležitosti Medziná-
rodného dňa paravolejbalu, ocenila 
osobnosti, ktoré významným spôso-
bom prispeli k rozvoju a propagácii 
volejbalu v stoji. Medzi ocenenými 
osobnosťami bol aj Handlovčan, Pe-
ter Moravčík.
Peter Moravčík hrával volejbal na 
strednej škole v Novákoch. Po úraze v 
roku 1991, keď prišiel o nohu, hľadal, 
čo by mohol robiť. „Prišiel za mnou 
Peter Matiaško a povedal mi, aby som 
sa dal na volejbal. Na jar v roku 1992 
som sa v Kováčovej naučil chodiť, v 
máji som už bol na prvom turnaji v 
Paríži a v auguste, do roka a do dňa 
ako som prišiel o nohu, už som bol na 
paralympiáde v Barcelone,“ povedal. 
Paravolejbal v stoji sa prakticky nelíši 
od klasického volejbalu. Jedinou pod-
mienkou je, že každý hráč musí mať 
aspoň minimálne telesné postihnutie. 
„Každé postihnutie bolo obodované. 
Ja nemám pod kolenom nohu, to 
bolo za 4 body. Ten, čo nemal nohu až 
nad kolenom alebo nemal ruku, mal 6 
bodov. Celý šesťčlenný tím musel mať 
dokopy 24 bodov. Tým bolo zabezpe-
čené, aby ten volejbal bol konkuren-
cieschopný pre každého. Pre ťažšie aj 
ľahšie postihnutých.“ Volejbal v stoji 
však medzi paralympijské disciplíny 
už nepatrí. Nahradil ho volejbal v 
sede. „V sedacom volejbale rozdiely 
v postihnutí medzi hráčmi úplne od-
búrali. Kto si sadol na zem, ten mohol 
hrať volejbal. To je ale nezmysel, kto-
rý je proti logike. Človek po úraze by 
sa predsa mal čo najskôr postaviť na 
nohy, nie sedieť.“
Počas dvadsaťpäťročnej kariéry Peter 
Moravčík precestoval celý svet. Zú-
častnil sa na troch paralympiádach 
– v Barcelone, v Atlante a v Sydney 
a na každej stál na stupňoch víťazov. 
S tímom spoluhráčov sa každý rok 
zúčastňoval aj svetového pohára a 
majstrovstiev sveta a ako skonštato-

val, od roku 1992 sa stalo len raz, že  
nedostal medailu. Dvakrát svetový 
pohár dokonca vyhrali. Okrem toho je 
Peter Moravčík aj trinásťnásobný maj-
ster Slovenska. Jedným dychom však 
dodáva, že športu aj veľmi veľa obe-
toval. „Pri každom medzinárodnom 
turnaji trvala príprava šesť až osem 
mesiacov v roku, takže my sme boli v 
tom období platení profesionáli. Den-
nodenne sme sa pripravovali, človek 
bol od rodiny, domov prišiel v piatok 
a v nedeľu už odchádzal na ďalšie sú-
stredenie. Keď som to chcel robiť na 
vysokej úrovni, bolo to dosť náročné.“ 
Naposledy súťažil na majstrovstvách 
sveta para-plážového volejbalu v Ka-
zachstane, „Skončili sme štvrtí. Plážo-
vý volejbal nie je pre mňa. To je pre 
tých, čo majú postihnuté ruky. Pohyb 
v piesku je pre ľudí s amputovanou 

Paralympionik Peter Moravčík získal svetové 
uznanie za rozvoj a propagáciu volejbalu v stoji

nohou veľmi náročný.“
Sám o svojom hendikepe hovorí, že 
je to „v podstate kozmetická vada. 
Keď som hral so zdravými chalanmi, 
keď som mal podkolienky, nikto ani 
nevedel, že nemám nohu. Až kým 
sa mi nezlomila protéza,“ smeje sa 
úspešný športovec. Najčastejšie hrá-
val so zdravými, hrali okresnú, krajskú 
aj tretiu ligu a buď trénoval alebo aj 
sám hral. Ani pandémia koronavírusu 
ešte nemusí byť bodkou za úspešnou 
kariérou. „Keď sa s chalanmi zídeme 
dokopy po korone, uvidíme.“     
Že si naňho v Medzinárodnej fede-
rácii paravolejbalu spomenuli, ho 
príjemne prekvapilo. „Medzinárodný 
paralympijský výbor si spomenie skôr, 
ako ten domáci. Je to taká čerešnička 
na torte.“               

                   Silver Jurtinus

Počas dvadsaťpäťročnej kariéry Peter Moravčík precestoval celý svet.                                                           FOTO: INU

Bronzový tím volejbalistov na paralympiáde v Sydney v roku 2000. Peter Moravčík s číslom 7 vľavo za trénerkou Helenou Hankovou.                              FOTO: ARCHÍV PM


