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V tomto čísle:
Novoročný príhovor primátorky
mesta, Silvie Grúberovej.
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Verejnosť môže pripomienkovať
zámer firmy KMET Handlová.
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Lucia Ivanová získala prestížne
ocenenie pre študentov.
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Harmonogram zberu odpadu pre
rok 2022.
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Rozhovor s predsedom klubu ŠBK
Handlová, Jánom Beránekom.
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Pracovné plány vedenia mesta Handlová na rok 2022
• Dokončiť „Program rozvoja mesta Handlová na roky 2022 - 2027“
tak, aby korešpondoval s čerpaním zdrojov cez Plán spravodlivej
transformácie, Operačný program
Slovensko a ďalšie rámcové dokumenty strategického charakteru na
národnej úrovni, ktoré umožňujú
financovanie našich zámerov.
• V spolupráci s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky dopracovať
strategický dokument „Analýza
odpadového hospodárstva v meste Handlová“ vrátane návrhov na
zlepšenie systému.
• Využiť práve spracovaný „Plán dopravnej obslužnosti mesta Handlová“ v riešeniach dopravy v meste.
• V súlade s očakávanou výzvou MIRRI na financovanie projektových
dokumentácii spracovávať transformačné projektové zámery do podoby žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Fondu spravodlivej
transformácie.
• Zrealizovať ďalšiu etapu budovania nových parkovacích miest v
meste Handlová.
• Zrealizovať rekonštrukcie a opravy
miestnych komunikácií v závislosti
od výšky disponibilných zdrojov,
ktoré vyhodnotíme cca koncom
apríla 2022.
• Realizovať projekt budovania
detsk ých jaslí, obstarať vybavenie,
nastaviť prevádzku.
• Zrealizovať projekt z oblasti cestovného ruchu s názvom „Handlovs
ké obrazy“.
• Realizovať všetky ďalšie rozbehnuté projekty, ktorých financovanie
cez eurofondy alebo iné schémy pomoci bolo schválené v rokoch 2020
alebo 2021 ako napr. Terénna sociál
na práca (eurofondy) Opatrovateľs
ká služba (eurofondy), Kontaktné
centrum pre baníkov (eurofondy),
projekt Efektívna verejná správa

Stavba detských jaslí sa začala na konci roka 2021.
(eurofondy), projekt Handpark cez
COOP Jednota, projekt BRKO (eurofondy) atď.
• Netrpezlivo očakávame podpis
zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku MPaRV SR na
moderný digitálny infokiosk. Táto
žiadosť bola cez MAS ŽIAR schválená ešte v roku 2020.
• Čakáme tiež na vyhodnotenie projektov, ktoré boli podané:
- Inkluzívne ihrisko cez dotácie
MPSVaR SR
- Moderné zvukové a svetelné technológie do Domu kultúry cez IROP.
• Čoskoro sa opätovne rozbehne
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zber starého šatstva prostredníct
vom kontajnerov na to určených.
Zmluva je z našej strany podpísaná.
• Cieľom sú aj lepšie podmienky pre
mesto v zmluvnom vzťahu s koncesionárom pre projekt Rekonštrukcie
plavárne a kúpaliska a samozrejme
to, čo je podstatou tejto zmluvy:
celková rekonštrukcia, kolaudácia a
prevádzka.
• Verím, že sa súkromnej spoločnosti
podarí zrealizovať projekt výstavby
Obchodného centra na sídlisku Morovnianska cesta. Projekt je rozbehnutý, čo ma nesmierne teší a sme
nápomocní.

• V závislosti od vývoja financií v
mestskej kase sa zadefinujú aj iné
potrebné akcie či investície. Spomeniem niektoré moje ďalšie prio
rity: ďalšia trieda materskej školy,
menšie ihrisko, poriadne prekryté
zastávky na bus v centre a pod.
• Samozrejmosťou je aj výkon zák
ladných funkcií samosprávy v
zmysle zákona o obecnom zriadení
a iných zákonov, ktoré nám určujú
povinnosti. Dúfajme, že zažijeme
viac spoločných stretnutí, kultúrnych, športových a spoločenských
ako aj poriadne jarmoky.
Silvia Grúberová

Vianočné krabice od topánok potešili. V mene všetkých obdarovaných ďakujeme!
Do 4. ročníka celoslovenskej výzvy,
ktorej cieľom je potešiť seniorov po
celom Slovensku darčekom, ktorý
zahreje pri srdci, sa opäť zapojilo aj
mesto Handlová.

pomohlo aj mesto Prievidza, ktoré
darovalo 260 krabíc. Vianočné balíčky
odovzdávali zamestnankyne sociál
neho oddelenia Mestského úradu v
Handlovej od 13. do 17. decembra.

Zabalené krabice s prekvapeniami
sa zbierali od 19. novembra do 6. decembra 2021. Na zber balíčkov boli
zabezpečené zberné miesta v detašovanom pracovisku sociálneho oddelenia na ulici Morovnianska cesta a
na mestskom úrade. Aby mohli občania prinášať balíčky aj počas víkendu,
zabezpečili sme ešte jedno zberné
miesto v priestoroch Domu kultúry
mesta Handlová.
Koľko lásky sa teda zmestí do krabice
od topánok? Veľa. Veľmi veľa. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do výzvy zapojili a pomohli nám potešiť srdcia
našich seniorov alebo Handlovčanov,
ktorí sa dostali do neľahkej životnej
situácie. Obyvatelia Handlovej a obcí
Handlovskej doliny spolu odovzdali
215 krabíc. Partnerskou spoluprácou

Obdarovaní boli klienti zariadení:
• Penzión Vilma,
• SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ,
• Senior centrum sv. Katarína,
• Jazmín n.o.
• nájomcovia bytov osobitného určenia na ulici 29. augusta č. 1, SNP č. 34
a Partizánska 36-40,
- klienti DOS NsP Handlová a ODCH
Nemocnice Handlová
- klienti opatrovateľskej služby mesta
Handlová
Vložili ste do balíčkov viac
než tušíte
Mnohí z Vás doplnili odporúčaný obsah krabíc - niečo sladké, niečo slané,
niečo teplé (čaj, káva, horúca čokoláda), niečo mäkké (ponožky, rukavice),

niečo voňavé (sprchový gél, parfém),
niečo na zábavu (knižka, krížovky),
niečo zo srdca (pohľadnica, anjelik)
– práve o niečo osobné. Či už to bol
osobný odkaz, pozdrav alebo obrázok. To osobné je to, čo ľudí zahreje
pri srdci a poteší najviac.
Dostali sme spätnú väzbu
Po odovzdaní balíčkov na mestský
úrad telefonovalo niekoľko ľudí, ktorí
sa chceli poďakovať. „Boli naozaj dojatí a veľmi potešení, že na nich niekto
myslí a nezabúda. A o tomto to presne je. Zbieranie krabíc vo výzve Koľko
lásky sa zmestí do krabice od topánok
sa stáva v Handlovej tradíciou. A my
už teraz vieme, že sa opäť v októbri
pustíme do organizovania aj ďalšieho
ročníka,“ povedala vedúca Sociálneho oddelenia v Handlovej, Veronika
Cagáňová. „Veľká vďaka od obdarovaných patrí všetkým vám, ktorí nezištne pomáhate. Ďakujeme!,“ dodala.
(RED)

Pani Anna Jokušová, klientka opatrovateľskej služby
pri otváraní svojho balíčka.
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Som hrdá na to, že v Handlovej prekvitá občianska spoločnosť
Milí obyvatelia Handlovej, priatelia,
všetci tí, ktorí nosíte naše mesto vo
svojom srdci i keď ste možno ďaleko
za jeho hranicami. Dovoľte, aby som
sa vám v Novom roku 2022 prihovorila obzretím sa za rokom uplynulým a
pohľadom na rok nadchádzajúci.

oceniť našich výnimočných Handlovčanov. Urobíme tak ihneď, ako to
bude v tomto roku možné. Oceniť
naplno prácu našich ľudí v zariadeniach ako je Seniorcentrum a Jazmín,
oceniť prácu našich opatrovateliek a
zamestnancov sociálneho oddelenia
je nemožné. Čo však môžeme, je prejaviť im úctu a obrovské ďakujeme
za to, že v náročnom období vedia
poskytnúť potrebné služby v oblasti pomoci obyvateľom, ktoré nám
umožňujú naše podmienky, zákony a
hlavne sila osobností týchto ľudí. Nie
sú totiž v zamestnaní, ale plnia svoje
poslanie – pomáhať ľudom. Veľmi si
ich vážim a ďakujem všetkým, že ich
prácu neznevažujú, častokrát snáď z
nevedomosti, aká je náročná.

Najdôležitejší sú ľudia
Tradičnou súčasťou novoročných
príhovorov je vymenovanie všetkých
veľkých úspechov, ktoré sa nám spoločne podarilo dosiahnuť. Nebudem
vyratúvať všetky, o všetkých sme
informovali. Listovala som si naše
mestské noviny, dvojtýždenník Handlovský hlas a zistila som, že sme povedali všetko podstatné. Za to najhlavnejšie považujem, že sme predstavili
ľudí, ktorí naše mesto tvoria.

Pracovať pre ľudí má zmysel

Očakávania sú veľké
Slovo transformácia počul na hornej
Nitre každý už tisíckrát, preto chápem, že máte isté očakávania, ktoré
sa nenapĺňajú tak rýchlo, ako by sme
si všetci priali. Musím na rovinu povedať, že mestá hornej Nitry, ktorých
sa ukončenie ťažby uhlia týka najviac,
nie sú tými, kto rozhoduje. My, starostovia a primátori, ktorí zastupujeme
vás, ľudí žijúcich v regióne, nemáme vplyv na rýchlosť krokov ani na
postup, akým transformačný proces
pokračuje. Naďalej ale trpezlivo prip
ravujeme projektové zámery, lebo od
nich závisí budúcnosť Handlovej.
Zaujímajú vás veci verejné,
a to je dobre
Vážim si, že sa z Handlovej stáva
mesto, v ktorom obyvatelia reagujú
na výzvy mesta, aby sa zapojili do
prieskumov, ktoré samospráva vyh
lasuje. Chcem vás, milí Handlovčania,
ubezpečiť, že na vašom názore záleží.
Vďaka vašej pomoci mohli riešitelia
na Žilinskej univerzite pripraviť kvalitný plán handlovskej MHD. Súčasná
zmluva s dopravcom končí v decembri 2022, v budúcom volebnom období. Je preto našou zodpovednosťou
pripraviť podklady a vyhlásiť súťaž na
nového dopravcu. Vďaka vám bude
od roku 2023 v Handlovej MHD lepšia a efektívnejšia. O budúcnosti MHD
budeme v roku 2022 ešte diskutovať,
odbornú analýzu zverejníme.
Takmer 500 z vás sa zapojilo do ankety Handlová 2027, ktorá sa týkala
nášho strategického dokumentu–
Programu rozvoja mesta do roku
2027. Výstupy z ankety sú súčasťou
zapracovania do tohto dokumentu.
Zapojili ste sa do hlasovania o výber
projektu, ktorý chcete, aby sa v našom meste realizoval vďaka nadácii
COOP Jednota. Vybrali ste projekt,
ktorý pre Handpark získal 6 000 eur
a my ho v tomto roku zrealizujeme.
Mnohí ste podpísali petíciu Za zelenú
budúcnosť Východnej šachty, ktorej
sme v plnej miere vyhoveli. Čiastočne
sme vyhoveli petícii za celkovú rekonštrukciu Jánošíkovej ulice a takmer tisíc sa vás zapojilo do ankety o tom, či
chcete v Handlovej predajňu obchodného reťazca Lidl na Poštovej ulici.
Tento zámer medzitým Lidl, pre zložité geologické podmienky územia,
zastavil, účasť v ankete však znamená,
že vás zaujímajú veci verejné, a to je
dobre. Obyvatelia Novej Lehoty povedali, že pred rekonštrukciou centra

Silvia Grúberová sa v tohtoročných komunálnych voľbách bude opäť uchádzať o dôveru Handlovčanov.
mestskej časti by uprednostnili opravu ciest, vyhoveli sme im. A vyhoveli
sme i žiadosti našich rybárov, aby sme
informovali, že handlovskí rybári na
rybníku sa boria s množstvom odpadu od návštevníkov toho krásneho
kúta nášho mesta.
Som hrdá na to, že v Handlovej prek
vitá občianska spoločnosť, že sa vyjadrujete k veciam verejným. Váš názor nás zaujíma a snažíme sa ním aj
riadiť. To nie je populizmus, ktorým sa
dnes nálepkujú politici. To je prístup,
pri ktorom si vedenie mesta váži obyvateľov a dá na ich názor. Garantujem
vám, že ja osobne nebudem nikdy
nasilu pretláčať žiadny projekt, ak ho
komunita, teda my všetci, nebudeme
sami chcieť.
Nad pandémiou sme
ešte nevyhrali
Obzretie sa za rokom 2021 by nebolo možné bez toho, aby sme nespomenuli pandémiu koronavírusu. Už
druhý, či tretí rok ľudstvo trápi choroba, na ktorú už, našťastie, existuje
účinná vakcína. Miera zaočkovanosti
v našom meste nedosahuje ani 40 %,
rozhodnutie ako naložíte so svojim
zdravím je na vás. Úlohou samosprávy
je umožniť vám prístup k vakcínam,
čo sa nám vďaka výbornej spolupráci
s Intervenčným tímom Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky
so Záchrannou zdravotnou službou
SR darí. V Handlovej vás bolo zaočkovaných vďaka zdravotníkom a pani
doktorkám, ktoré nám vychádzajú v
ústrety vo svojom voľnom čase počas
šiestich očkovaní v minulom roku do
tisíca obyvateľov a takúto možnosť
vám poskytneme aj v tomto roku.
Partneri musia dodržať, čo sľúbili
Tak, ako k verejnej službe patrí pokora, patrí k nej aj hrdosť. Ak partner
mesta dialóg odmieta, musíme byť
tvrdí. Hovorím o nekonečnej rekonštrukcii plavárne, o ktorej koncesionár
už pred rokom tvrdil, že je na 90%
dokončená a dodnes nefunguje. Nemôžem sa zbaviť pocitu, že nejde o
objektívne príčiny, ale politikárčenie.
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Je to aj prípad zvernice, ktorú v extraviláne mesta súkromná firma oplocuje bez povolení. To sú problémy, na
ktoré samospráva z pohľadu zákona
nedosiahne. Nedokážeme prinútiť
koncesionára, aby dokončil plaváreň,
nakoľko koncesionárska zmluva je
nevyvážená, nevieme zabrániť súkromníkovi, aby si ilegálne oplotil svoj
pozemok. Neustále sa snažíme hájiť
verejný záujem vo veci neprofesionálneho prístupu a porušovania dohôd s
majiteľmi lesov a pozemkov, z ktorých
miznú stromy a stavajú sa ploty okolo nášho mesta. Takých prípadov, je
v samospráve, bohužiaľ, viac. Každý
jeden prípad však pozorne sledujeme
a robíme maximum pre to, aby si naši
partneri svoje záväzky splnili. Bola
by som veľmi šťastná, keby sme sa v
roku 2022 stretli bez obmedzení na
mestskej plavárni. Predstava je to asi
nereálna, ale veriť tomu chcem a vyvíjame všetky kroky, aby tomu tak bolo.

„Handlová“ vás upozorní sama na novinky, ktoré sú zverejnené na našom
webovom sídle handlova.sk a budeme ju využívať na ďalšie prieskumy a
tešiť sa z vašich odpovedí. Už koncom
minulého roka sa naše mesto zapojilo
do projektu Dobrý úradník, kde bude
Vaša pomoc veľmi potrebná k tomu,
aby sme neustále vylepšovali kvalitu
poskytovaných služieb samosprávou.
Budete dokonale informovaní vďaka
telefónu vo vašom vrecku. Dočítate sa
tak prví o našich úspechoch i neúspechoch. Veci sa vyvíjajú, nie všetko sa
v živote podarí. Všetko ale nájdete v
našich komunikačných kanáloch.
Naša samospráva získala v minulom
roku 3. miesto v hodnotení nezávislého portálu Odkaz pre starostu v riešení podnetov od vás, milí obyvatelia.
Získanie Zlatého vedra je ohodnotenie viacerých aspektov komunikácie
mesta, odpovedí a riešení konkrétnych podnetov od obyvateľov.

Mnohí sme prišli o blízkych

Zlepšili sme finančné zdravie
mesta

Mnohí sme v roku 2021 prišli o svojich blízkych. Aj ja osobne som veľmi smutne pocítila, akí sme, ľudia,
krehkí. Prekonanie týchto najťažších
chvíľ v mojom osobnom živote posilnilo moje pochopenie všetkých, ktorí
prišli o milované osoby z akýkoľvek
dôvodov. Rozlúčili sme sa s našim
dlhoročným poslancom Eduardom
Strakom, našim čestným občanom
Jozefom Juríčekom a na úrade nám
zaviala čierna zástava. Tragédiám a
odchodom našich blízkych sa zabrániť nedá, môžeme sa však nepoddať,
aj keď v prvých chvíľach sa to javí ako
nemožné. Chráňme si zdravie, buďme opatrní, ohľaduplní a chápaví.
Mnohým zbytočným úmrtiam sa dá
predísť.
Všetky informácie majte vo vrecku
Aktuálne už je pre vás jednoduchšie
vedieť o všetkých aktivitách v našej
samospráve. Koncom minulého roka
sme spustili pre vás všetkých novú
aplikáciu, kde vám po jej stiahnutí
budú chodiť informácie priamo do
vrecka, do vašich mobilov. Aplikácia

To, že Handlová zlepšuje svoje finančné zdravie, je fakt, ktorý ma veľmi teší.
V rebríčku hospodárenie miest za rok
2020, ktorý každoročne zostavuje Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO sa naše mesto posunulo
o 16. priečok. Z 52. miesta sme sa posunuli na 36. miesto zo 141 hodnotených miest. V roku 2020 sme už mali
stabilizovanú finančnú disciplínu, prijali sme racionalizačné opatrenia. To,
že dobre hospodárime, je výsledkom
práce nás všetkých.
Ďakujem ľuďom, pre ktorých
je ich práca poslaním
Kalendár športových a kultúrnych
podujatí sa nám v minulom roku zúžil na niekoľko málo podujatí, no teší
nás, že i napriek tomu sme sa mohli
vidieť na aspoň jednom jarmoku a
potešiť sa vystúpeniami hudobníkov
v našom Dome kultúry, pozrieť si filmy v našom zdigitalizovanom kine
Baník, sledovať činnosť našich organizácií online. Z čoho sme už po druhý
rok smutní je, že nemôžeme verejne

Tento rok je rokom volieb. Uplynulé
tri roky hodnotím ako tri roky ťažkej
práce, pretože do mnohých oblastí bolo potrebné zaviesť poriadok,
systém, ozdraviť ekonomiku, uskutočniť personálne zmeny, študovať
legislatívu a zosúladiť legislatívu s
nastaveným systémom, informovať
v podstatne väčšom rozsahu a ustáť
kovidové obdobie. Tri roky práce na
čele mesta ma utvrdili v tom, že pracovať pre ľudí má zmysel. Za spoluprácu ďakujem všetkým poslancom,
ktorí prijímajú zásadné rozhodnutia
samosprávy. Som veľmi rada, že aj
keď názory máme častokrát rôzne,
každý jeden môže zaznieť, diskusia je
kultivovaná a dokážeme konštruktívne spolupracovať. Som vďačná ďalším
mnohým členom rôznych komisií pri
mestskom zastupiteľstve a neformálnych pracovných skupín. Teší ma, že
v Handlovej bujnie zdravý občiansky
a politický život a svoj volebný výsledok v nadchádzajúcich voľbách prijmem s pokorou.
Buďme k sebe lepší
Našou budúcnosťou sme my všetci.
Naše tiché sledovanie neprávd je
príliš mĺkvym svedkom života spoločnosti zmietajúcej sa v pandémii
covidu, strachu, neistoty. Hovorme si
pravdu navzájom, overujme si informácie, hľadajme, odkiaľ prichádzajú.
Držme spolu a pokračujme v zveľaďovaní našej komunity. Zapojiť sa môže
každý. Pamätajme, prosím, že nesmieme dopustiť rozklad našich vzťahov.
Jednou z najvzácnejších hodnôt je
vzájomné porozumenie. Vytrvalosť,
trpezlivosť, pokora a rozvaha. Hovorí
sa, že Nový rok má byť lepší. A on lepší bude, ak aj my budeme lepší. Mnohí z nás vedia ako nimi byť, cítia to vo
vnútri. Niekomu však treba pomôcť
úsmevom či povzbudením. Niekomu
treba prehovoriť do duše. Zo srdca
vám prajem veľa zdravia, lásky, úspechov. Nech máte silu vstať, keď zakopnete, silu sa ospravedlniť, ak viete,
že ste v súhre okolností pochybili, a
máte okolo seba len dobrých ľudí.
Milí Handlovčania, milí priatelia
Handlovej, prajem Vám lepší rok.
Silvia Grúberová
Novoročný príhovor uverejňujeme skrátený. Celý si ho
môžete prečítať alebo vypočuť na webstránke mesta
aj v aplikácii Handlová.

Handlovský hlas, dvojtýždenník mesta Handlová, vydáva mesto Handlová. Sídlo vydaveteľa a adresa redakcie: Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová. Obsah pripravuje Oddelenie marketingu a komunikácie. Registrované na
Ministerstve kultúry SR pod číslom EV 5798/19, ISSN 2644-5271, IČO: 00318094. Šéfredaktor: Mgr. Jana Paulínyová, telefón: 046/519 25 36, e-mail: handlovsky.hlas@handlova.sk, zodpovedný redaktor: Mgr. Silver Jurtinus, telefón:
0905 909 311, redaktorka: Bc. Vanda Matiašková. Grafická úprava: Silver Jurtinus. Tlač: Tlačiareň Petit Press, a.s. Kopčianska 22, 851 01 Bratislava - Petržalka. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia. Autorské práva vyhradené.
Ďalšie šírenie, rozmnožovanie textov, grafov, fotografií a grafiky je možné len s písomným súhlasom vydavateľa. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť inzerátov. Vlastníkom a vydavateľom periodika je mesto Handlová.
Distribučné miesta: predajne COOP Jednota, predajne LIGETA, stánky PNS (pri pošte na Námestí baníkov a na Morovnianskom sídlisku), potraviny v mestskej časti Nová Lehota a Morovno a mestský úrad.
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Materská škola príjme učiteľa / učiteľku Verejnosť môže pripomienkovať zámer spoločnosti
Pracovné miesto učiteľa / učiteľky na
zastupovanie počas rodičovskej dovolenky je v Materskej škole voľné od
1. februára 2022. Predpoklady úspešného uchádzača sú pozitívny vzťah k
deťom, zodpovedný prístup k práci,
ochota, spoľahlivosť, flexibilita a komunikatívnosť. Kvalifikačné predpoklady určuje zákon o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky o kvalifikačných

predpokladoch 1/2020. Celé znenie
pracovnej ponuky aj zoznam požadovaných dokladov je zverejnený na
webstránke mesta www.handlova.sk
v sekcii Mestskú úrad – Výberové konania. Všetky požadované doklady je
potrebné doručiť do 20. januára 2022.
Uchádzači, ktorí budú spĺňať požadované kritériá, budú kontaktovaní
telefonicky.
(RED)

KMET Handlová na rekonštrukciu rozvodov tepla

Celková dĺžka navrhovanej trasy nových rozvodov tepla je 4 392 metrov.
Písomné stanovisko k zámeru je
potrebné doručiť do 21 dní od zve
rejnenia zámeru.

Návrh programu rozvoja mesta do roku
2027 mesto zverejní na jar
Na decembrovom rokovaní mests
kého zastupiteľstva poslanci pre
dĺžili platnosť súčasného Progra
mu rozvoja mesta Handlová do
30. júna 2022. O dôvodoch tohto
kroku sme sa rozprávali so spraco
vateľkou dokumentu, Zuzanou Po
gádlovou, z oddelenia mestských
projektov.
Čo je to program rozvoja mesta?
Program rozvoja mesta je základným
strednodobým plánovacím dokumentom samosprávy. Je tvorený na
princípe multisektorového partnerst
va na miestnej úrovni. Na základe
analýz územia identifikuje jeho potreby a v strategickej časti navrhuje víziu,
ciele a priority v rôznych oblastiach
života. Úlohou mesta je vypracúvať,
schvaľovať, vyhodnocovať a zabezpečovať jeho plnenie. Dôležitým je tiež
fakt, že PRM je živý dokument, ktorý
je možné aktualizovať, dopĺňať, meniť
počas celej doby trvania platnosti.
Čo všetko obsahuje?
Obsahuje programovú časť so zoznamom opatrení a aktivít aj realizačnú
časť, ktorá sa zameriava na popis pos
tupov, inštitucionálne a organizačné
zabezpečenie, systém a spôsob monitorovania a odborného posudzovania. Finančná časť odráža finančné
vyjadrenie potrebné na realizáciu rozvojových cieľov, opatrení a aktivít. A,
samozrejme, časový harmonogram.
Prečo mesto predĺžilo doteraz plat
ný program a nevypracovalo nový?
Program rozvoja mesta nie je možné
dokončiť bez toho, aby boli predtým prijaté nadradené koncepčné
dokumenty. Program rozvoja mesta
na obdobie 2021 – 2027, ktorý pripravujeme, je totiž úzko previazaný

s cieľmi Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a
tiež s Programom hospodárskeho a
sociálneho rozvoja vyššieho územného celku. Do procesov vstupuje
aj prebiehajúca transformácia uhoľných regiónov, v rámci ktorej sa prip
ravil Akčný plán hornej Nitry. Tiež
sa pripravuje Integrovaná územná
stratégia v gescii Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) na nové
programové obdobie. Následne bude
spracovaný aj nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR)
Trenčianskeho samosprávneho kraja.
TSK zbierala zámery z jednotlivých
miest a obcí a ďalších subjektov v
kraji. Počas najbližšieho obdobia sa
stratégia podrobnejšie dopracuje a
pripraví sa PHSR kraja. Zároveň sa na
úrovni EÚ a vlády SR tvorí rámec pre
čerpanie eurofondových zdrojov na
nadchádzajúce Programového obdobie. Relevantné finálne informácie
k uvedenému budú zrejmé až v budúcom roku. Keďže PRM mesta musí
uvažovať aj o krytí zámerov finančnými zdrojmi a rámce podpory ešte nie
sú špecifikované, nie je možné ich teraz definovať. Zároveň ďalšie finančné krytie mestských projektových
zámerov bude z Fondu spravodlivej
transformácie, do ktorého je zahrnutý
región hornej Nitry ako prioritný. A aj
tento fond je stále ešte len v prípravnej fáze.
Kedy by mal byť program rozvoja
mesta dokončený?
V mesiacoch máj a jún 2022 prebehne verejné pripomienkovanie návrhu
Programu rozvoja mesta Handlová a
na júnovom mestskom zastupiteľstve
bude dokument schvaľovaný poslancami.
(INU)

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, začal
21. decembra 2021, správne konanie
vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie
zámeru spoločnosť KMET Handlová,
a.s. „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výroby tepla a rozvodov tepla
v meste Handlová, Stavba 2: Vonkajšie rozvody tepla.“

Vonkajšie rozvody tepla sú líniovou
stavbou nových podzemných a nad
zemných rozvodov tepla budúcej
sústavy centrálneho zásobovania
tepla spoločnosti KMET Handlová,
súčasťou ktorej bude realizácia napojenia rozvodov tepla na existujúci
zdroj tepla v areáli HBP Baňa Handlová. Navrhované nové rozvody tepla a
nové výmenníkové stanice nahradia
súčasný nehospodárny spôsob zásobovania teplom plynovými kotolňami
zásobujúcimi určený okruh odberateľov do jednej sústavy centrálneho

FOTO: KH
zásobovania teplom, s napojením
na existujúci zdroj tepla v areáli HBP
Baňa Handlová, v súčasnosti na báze
biomasy a kogeneračných jednotiek.
Verejnosť môže doručiť svoje pí
somné stanovisko k zámeru na
Mestský úrad v Handlovej do 25.
januára 2022. Všetky informácie s
textom zámeru a mapovými pod
kladmi sú zverejnené na stránke
www.enviroportal.sk/sk/eia
(RED)

Náklady na elektrinu stúpnu menej, ako sa očakávalo
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) v cenových konaniach
dôsledne analyzoval cenové návrhy
viacerých dodávateľov, ktorí žiadali
kvôli extrémnemu nárastu ceny elektriny na burzách zásadné navyšovanie cien. Celkové navýšenie nákladov
domácností na elektrinu bude v roku
2022 asi o 20 % nižšie ako (ÚRSO) pôvodne avizoval začiatkom decembra
2021. Predseda ÚRSO Andrej Juris:

„Tým hlavným dôvodom je, že úradu
sa v cenovom konaní podarilo výrazne znížiť tarifu za prevádzkovanie systému (o - 33 %), čo prispelo k zmierneniu dopadov nárastu ceny elektriny
ako komodity na burzách na celkovú
cenu elektriny. Regulované ceny elektriny v roku 2022 sa tak pre veľkú časť
domácností dostávajú približne na
úroveň „predpandemických“ regulovaných cien elektriny v roku 2020.“

Pre priemernú domácnosť žijúcu v
byte to bude znamenať v roku 2022
celkový nárast nákladov na elektrinu
oproti roku 2021 o necelé 3 eurá za
mesiac. V porovnaní s rokom 2020 takáto domácnosť dokonca priemerne
ušetrí - 19 centov.
Domácnostiam, ktoré využívajú
elektrinu aj na kúrenie a ohrev vody,
vzrastú náklady na elektrinu v roku
2022 o cca 12 eur za mesiac. (ÚRSO)

1/1/1/2022/PL
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Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný Zber komunálneho odpadu 2022
podať mestu do 31. januára. Čo sú najčastejšie chyby?
Daň z nehnuteľností je miestnou
daňou, ktorej správu vykonáva
obec, na území ktorej sa nehnuteľ
nosti nachádzajú.
Zahŕňa:
• daň z pozemkov, ktorej predmetom
sú napr. záhrady, zastavané plochy
a nádvoria, stavebné pozemky, orná
pôda, ovocné sady, trvalé trávnaté
porasty, lesné pozemky.
• daň zo stavieb, ktorej predmetom
sú napr. stavby na bývanie a drobné
stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu
pre hlavnú stavbu, chaty, garáže, priemyselné stavby, stavby využívané na
skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na administratívu, stavby
na podnikanie.
• daň z bytov a nebytových priestorov
v bytovom dome.
Kto je daňovníkom dane z nehnu
teľností?
• vlastník pozemku, stavby, bytu alebo nebytového priestoru v bytovom
dome,
• správca pozemku, stavby, bytu alebo nebytového priestoru v bytovom
dome vo vlastníctve štátu, obce alebo
vyššieho územného celku,
• nájomca, ak nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej
päť rokov a nájomca je zapísaný v
katastri alebo ak má v nájme pozemky, či stavby spravované Slovenským
pozemkovým fondom,
• užívateľ pozemku, či stavby, ak nie je
možné určiť vlastníka, správcu alebo
nájomcu nehnuteľnosti.
Aká je lehota na podanie prizna
nia k dani z nehnuteľností?
Zdaňovacím obdobím pri tejto dani
je kalendárny rok. Priznanie k dani z
nehnuteľností je daňovník povinný
podať mestu Handlová ako správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla
daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Lehota
na podanie priznania je v tomto roku
do 31. 1. 2022.
Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia
daňovník nadobudne nehnuteľnosť
vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie do 30 dní od

vzniku daňovej povinnosti.
Ako priznanie podať?
Priznanie podáva daňovník správcovi
dane na predpísanom tlačive Ministerstva financií SR, ktoré je jednotné
pre viacero druhov daní: Priznanie k
dani z nehnuteľností, k dani za psa, k
dani za predajné automaty a k dani za
nevýherné hracie prístroje. Vyplnené
tlačivo je možné podať poštou alebo
osobne v podateľni Mestského úradu
Handlová, príp. v kancelárii Oddelenia daní a podnikateľskej činnosti.
Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníct
ve viacerých osôb, priznanie podá
každý spoluvlastník do výšky svojho
spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie môže
podať ich zástupca, pričom túto skutočnosť v priznaní vyznačí.
Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom
spoluvlastníctve manželov, priznanie
podáva jeden z manželov.
Kedy priznanie podať?
Daňovník je povinný podať priznanie alebo čiastkové priznanie, ak sa
stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti,
ak dôjde k zmene druhu, či výmery
pozemku, účelu využitia stavby, bytu
alebo nebytového priestoru, prípadne mu zanikne vlastníctvo, správa,
nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.
Ide o situácie ako napr. predaj alebo
kúpa nehnuteľností, ich darovanie,
dedenie, dražba, vydanie stavebného
povolenia na stavbu, vydanie kolaudačného rozhodnutia, zmena účelu
užívania stavby, bytu, nebytového
priestoru, začatie užívania drobnej
stavby alebo stavby tvoriacej príslušenstvo k hlavnej stavbe, odstránenie stavby, zmena výmery parcely,
či druhu pozemku, zmena podielu
na liste vlastníctva alebo prečíslovanie parcely pozemkov v katastri nehnuteľností, uzatvorenie nájomnej
zmluvy so Slovenským pozemkovým
fondom, uzatvorenie zmluvu o nájme
pozemku, ak nájom trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je
zapísaný v katastri.

Čo sú najčastejšie chyby?
Najčastejšiu chybou, ktorej sa daňovníci dopúšťajú je, že v prípade predaja, či darovania nehnuteľnosti predávajúci alebo darca nepodá čiastkové
priznanie na zánik daňovej povinnosti. Ďalším nedostatkom je chýbajúci
podpis daňovníka na priznaní alebo
nepodanie čiastkového priznania v
prípade zmeny účelu užívania stavby alebo bytu, napr. ak sa byt k 1.1.
príslušného roka využíva na iný účel
ako na bývanie, považuje sa pre účely
dane za nebytový priestor.
Ako vypočítať daň?
V priznaní daňovník nevyčísľuje daň
z nehnuteľností. Výšku dane vypočíta správca dane na základe sadzieb,
ktoré má mesto ustanovené vo VZN
mesta Handlová č. 6/2019 o dani z
nehnuteľností v znení VZN č. 6/2020.
Daň z nehnuteľností na príslušný rok
vyrubí správca dane rozhodnutím, v
ktorom bude uvedená aj lehota na
zaplatenie dane a údaje potrebné na
vykonanie úhrady.
Kedy vzniká nárok na oslobodenie
od dane alebo zníženie dane?
Podmienky oslobodenia od dane a
zníženia dane sú ustanovené vo VZN
mesta Handlová č. 6/2019 o dani z
nehnuteľností v znení VZN č. 6/2020.
Podľa § 6 cit. VZN oslobodenie od
dane alebo zníženie dane je možné len za podmienky, že daňovník
si oslobodenie alebo zníženie dane
uplatní v lehote na podanie daňového priznania a nemá ku dňu uplatnenia si nároku voči mestu žiadne nedoplatky na miestnych daniach alebo
miestnom poplatku za komunálny
odpad a drobné stavebné odpady.
Sú za nepodanie priznania
sankcie?
Ak daňovník priznanie nepodá, dopustí sa správneho deliktu v zmysle §
154 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe
daní (daňový poriadok), za ktorý mu
správca dane uloží pokutu podľa §
155 cit. zákona.
Ing. Mária Lenková, poverená vedením oodelenia
daní a podnikateľskej činnosti

ZBER V NEPÁRNY TÝŽDEŇ:
PONDELOK
Ulice: Ľ. Štúra, J. Kráľa, Školská, Kremnická, Duklianska, S. Chalúpku, P. Jilemnického, Mládežnícka, Pionierov, Gagarina, Sadová, Hurbanova, Kunešovská,
Cintorínska, F. Nádaždyho, Partizánska, Mlynská, Pekárska, I. Krasku,
Banská cesta.
UTOROK
Ulice: Novomestského, Kpt. Nálepku, Robotnícka, Brigádnická, Hviezdoslavova, Hečkova, Odbojárov, Hlboká, J. L. Bellu, I. Olbrachta, Jánošíkova, Ligetská
po odbočku na ulicu Jánošíkova.
STREDA
Ulice: Nová Lehota, Horný koniec, Žiarska, Rybník – motorest, Východná
šachta, Ciglianska, Pod šachtou, Stará cesta. Tiež sa zbiera mestská časť Morovno, Majetky, ČOV Handlová, Dolný koniec.
ŠTVRTOK
Ulice: Poštová, 1. mája, Dimitrovova, Obrancov mieru, Ružová, Údernícka,
Krátka, Pstruhárska, Parková, Majerníkova, Mostná + Remata
PIATOK
Ulice: Potočná, SNP, Námestie baníkov, Železničiarska, M. Krššákovej, Kvetná,
M. R. Štefánika, M. Vladovej, Športová, Savina, Švermova, Ligetská od križovatky s Jánošíkovou, Náhradné pole, Liptovská, Štrajková, J. Vallu
ZBER V PÁRNY TÝŽDEŇ:
STREDA
Banícka kolónia – ulice: M. Čulena, Fučíkova, Šmeralova, Zápotockého,
Štrajková.

Ste pripravení na zálohovanie obalov od nápojov? Zistite všetko, čo potrebujete vedieť
Zálohovanie jednorazových oba
lov sa na Slovensku začalo od 1.
januára 2022. Čo čaká zákazníkov
a obchody, ako bude celý systém
zberu fungovať a na čo sa musíme
pripraviť?
Aké obaly sa budú zálohovať?
Zálohovanie sa týka takmer všetkých
nápojov, ktoré sú balené v plastových
fľašiach či plechovkách s objemom
0,1 až 3 litre. Medzi výnimky, ktorých
sa zálohovanie zatiaľ netýka, sú obaly od mlieka a mliečnych nápojov, sirupov a alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 15 %. Tieto
obaly budeme naďalej vhadzovať do
žltých kontajnerov určených na zber
plastov.
Ako rozpoznám obaly, ktoré sú ur
čené na zálohovanie?
Zálohovať môžeme len tie obaly,
ktoré sú označené symbolom zálohovania, teda veľkým symbolom Z
vsadeným do recyklačných šípok.
Ten bude umiestnený v blízkosti čiarového kódu a dopĺňať ho bude text

„ZÁLOHOVANÉ“.
Môžem odovzdať aj pokrčenú fľa
šu?
Základným pravidlom je, aby sa fľaše
a plechovky odovzdávali neskrčené a
s čitateľným čiarovým kódom.
Čo sa stane, ak zálohovaný obal ne
vrátim naspäť do obchodu?
Ak plastové fľaše a plechovky zálohovať nebudete, záloh 15 centov nám
prepadne.
Čo ak obal vyhodím do žltej nádo
by na triedený zber?
Ak zálohovaný obal vyhodíte do separovaného odpadu, prídete o záloh.
Z hľadiska triedenia odpadu to nie je
chyba, ale stratí sa tak možnosť výroby rovnakého obalu za menšej spotreby energie.
Čo ak si zakúpim starý obal bez
označenie „Z“?
Na odbernom mieste v obchode
bude možné vrátiť len nestlačené
nápojové obaly označené grafickým

symbolom Z a textom „ZÁLOHOVANÉ“. Obaly bez označenia grafickým
symbolom Z a textom ZÁLOHOVANÉ
je potrebné vyhodiť stlačené do žltej
nádoby na triedený zber.
Môže zákazník vrátiť starý obal bez
„Z“ predajcovi v obchode?
Staré nezálohované obaly bez „Z“,
obaly zo zahraničia, obaly s poškodenou etiketou, obaly nespadajúce pod
zálohový systém, ktoré zálohomat
neprijme sa nezálohujú, zálohomat
alebo ručný skener ich neprevezme a
nevyplatí sa záloh. Takéto obaly patria
do žltého kontajnera na triedený zber
ako doteraz.
Koľko dostaneme späť za jednu fľa
šu či plechovku?
Výška zálohu je pre všetky druhy jednorazových nápojových obalov jednotná – 15 centov. Nezáleží teda na
tom, či vraciame plastovú fľašu alebo
plechovku a či má zálohovaný obal
objem 2 deci alebo 2 litre.
Môžem záloh minúť v ľubovoľnom

obchode?
Nie. Fľaše a plechovky síce môžeme
zálohovať v ktoromkoľvek obchode
na Slovensku, bez ohľadu na to, kde
sme ich predtým kúpili, avšak vrátený záloh môžeme následne minúť
len v predajni, kde sme dané obaly
odovzdali.
Ako získame zálohu za nápojový
obal späť?
Pre zákazníkov je celý systém nastavený prakticky a jednoducho. Prázdne obaly prinesieme do obchodu,
vložíme ich do zálohomatov alebo
odovzdáme pri pokladniach a počkáme si na potvrdenie o zálohu. Záloh
môžeme minúť pri ďalšom nákupe,
alebo nám jeho výšku vyplatia pri
pokladni.
Kde sa bude zálohovať?
Prevádzky, ktoré majú rozlohu nad
300 m2, sú povinné zálohované obaly
odoberať. Pre ostatné obchody je zálohovanie dobrovoľné. V Handlovej sa
plechovky a plastové fľašú dajú odovzdať v zálohomatoch predajne BILLA

(vonakjšie parkovisko), v predajniach
COOP Jednota a v predajni LIDL.
Je zálohovanie povinné?
Zálohovanie plastových fliaš a plechoviek je pre všetkých výrobcov nápojov, ktorí ich uvádzajú na trh v Slovenskej republike povinné. Povinne
sú zapojené aj predajne, ktoré majú
predajnú plochu väčšiu ako 300m2,
tie musia odoberať od zákazníkov
zálohované obaly bez ohľadu na to,
kde si zákazník kúpil. Výška zálohu je
vždy uvedená oddelene a následne
pripočítaná k cene nápoja.
www.slovenskozalohuje.sk
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Handlovčanka Lucia Ivanová získala prestížne ocenenie pre študentov
Lucia Ivanová, študentka chemickej
fakulty Vysokého učení technického
v Brne, dostala minulý rok Cenu Jozefa Hlávku pre najlepších študentov
za nadpriemernú činnosť a výsledky v
priebehu magisterského štúdia. Teraz
už ako doktorandka pracuje na svojej
dizertačnej práci. Jej projekt „Prírodou
inšpirované fotosenzitizéry pre vývoj
solárnych palív“ bol tiež nedávno
ocenený fakultou v rámci podpory
nadaných študentov doktorandských
študijných programov.
Čím sa zaoberáte vo svojej dizer
tačnej práci?
Hľadáme inšpiráciu práve v prírode
a momentálne sa zameriavam na
prípravu nových derivátov vitamínu
B2 – riboflavínu, ktoré vieme ďalej
synteticky modifikovať na zlepšenie
ich rozpustnosti a následnej spracovateľnosti, a tiež na dosiahnutie požadovaných vlastností pre aplikácie.
V metabolizme živých organizmov
fungujú prírodné deriváty riboflavínu
ako prenášača elektrónov. Tu vidíme
krásnu paralelu medzi prírodou a vedou. Tieto materiály majú na základe
svojej štruktúry unikátne vlastnosti, kedy môže dochádzať k prenosu
elektrónov, čo sa dá využiť napríklad
na batériové systémy. Vďaka štruktúre majú flavíny aj zaujímavé optické
vlastnosti, ktoré budem ďalej skúmať
v rámci svojej dizertačnej práce.
Ako ste k tejto téme prišli?
Umelá fotosyntéza je veľmi zaujímavá
téma. Nie je to imitácia toho, čo dokážu rastlinky v prírode, je to oveľa viac.
Za použitia molekúl s fotosenzitickými vlastnosťami sme schopní uskladňovať energiu do chemických väzieb,
a tak vyrábať napríklad solárne palivá.
Ako Vám napadlo prihlásiť sa na

čiatku tretieho ročníka, doktorand, pri
ktorom som spracovávala bakalársku
prácu, odišiel zo školy, a ja som nevedela, čo ďalej. A tak som si veľmi priala
(doslova objednala z vesmíru) nejakú
príležitosť, ktorá sa neodmieta. A pár
dní na to mi v marci 2019 pán docent
Krajčovič ponúkol možnosť odcestovať do Linzu na polročnú pracovnú
stáž. Neodišla som tam na študijný
pobyt, ale pracovať v laboratóriách,
pritom som naďalej študovala v Brne.
Každý večer po práci som sa venovala
škole a dopĺňala poznámky k výučbe.
Fungovala som tam tak na 180%. Ale
bola som nadšená.

Cena Jozefa Hlávku je určená pre talentovaných študentov českých vysokých škôl, ktorí preukázali výnimočné schopnosti a tvorivé myslenie vo svojom odbore, a pre
mladých talentovaných vedeckých pracovníkov do 33 rokov. Minulý rok ju získala Handlovčanka, Lucia Ivanová.
FOTO: ANDREA NĚMCOVÁ
štúdium chémie do Brna?
Študovala som päťročné bilingválne
gymnázium, a vo štvrtom ročníku,
keď som uvažovala, čo by som chcela
robiť ďalej, bola chémia tou jedinou
oblasťou vzdelávania, bez ktorej som
si ďalší život nevedela predstaviť.
Všetko ostatné by som oželela, ale
chémia bola niečo, čo som chcela robiť. S mojou mamkou sme vtedy boli
v Nitre na veľtrhu Gaudeamus, kde sa
Fakulta chemická VUT prezentovala.
Zaujala ma, prišla som tiež na Deň
otvorených dverí a keď som potom
na stránkach školy vtedy videla video,

kde študent spieva „Milujem ťa, moje
VUT”, tak bolo hotové. Bola to jediná
prihláška, ktorú som podávala.
Chémia Vás teda bavila už od zák
ladnej školy?
To práve nie. Až na gymnáziu ma učila
skvelá chemikárka, vďaka ktorej ma
chémia zaujala. Na základnej škole
som mala radšej zemepis, chémii som
ešte nerozumela a prišla mi veľmi náročná. Najviac som mala rada matematiku, ktorú ma učila pani Iveta Jakubová a zemepis učený pani Jankou
Polereckou. Zo všetkých vyučujúcich

má však v mojich spomienkach veľmi
významné miesto pani Zita Matiašková, moja triedna učiteľka z prvého
stupňa.
Ako dlho trvalo, kým si Vás získala
organická chémia?
Raz po prednáške organickej chémie
som sa zašla opýtať pána docenta
Krajčoviča, či mi odporučí nejakú
doplnkovú literatúru. A on mi rovno
ponúkol miesto v laboratóriu, pretože
videl, že mi organická chémia ide a že
ma baví. A nakoniec sa stal aj vedúcim mojej dizertačnej práce. Na za-

Rozhodli ste sa teda už úplne na
pevno pre vedeckú kariéru. Čo by
ste v budúcnosti chceli dosiahnuť
svojou prácou, čo Vás poháňa a
motivuje?
Moje doktorandské štúdium je zamerané na ekológiu a energetiku. Určite sa teda chcem zaoberať riešením
globálnych problémov súčasnosti, či
už je to napríklad energetická kríza
alebo znečistenie planéty emisnými
plynmi. Fotokatalytické deje, ktoré skúmam, dokážu nielen vyrábať
energiu vo forme solárnych palív. Na
druhej strane môžu tiež slúžiť na boj
so znečistením, kedy je možné pomocou svetla rozkladať polutanty i redukovať oxid uhličitý. Zostáva nám iba
objaviť vhodné materiály, ktoré dokážu takto pracovať a najmä s vysokou
účinnosťou. Poháňa ma teda túžba
urobiť niečo pre ľudstvo, zapísať sa
do vedeckej histórie, a ak budem mať
šťastie a stanem sa napríklad jednou
uznávanou vedkyňou, chcela by som
tiež propagovať ženy vo vede, pretože nás je stále málo.
Článok bol publikovaný na stránke Vysoké učení
technické v Brně: www.fch.vut.cz/f96620/d218244
Redakčne krátené.

Tanečná škola Dazya ťažký rok 2021 zvládla: Navzájom sme sa dobíjali energiou
Rok 2021 skončil a my sme vďační
za všetko, čo sme v ňom zažili. Pre
nás tanečníkov je to polovica zo
sezóny 20/21 a polovica zo sezóny
21/22.
Ak by sme mali zhrnúť len to, čo sa
dialo v roku 2021, bolo to zhruba 7
mesiacov online tréningov a 5 mesiacov prezenčných/offline tréningov.
Fungujeme v dobe, keď nás dostáva na kolená pandémia a deti spolu
s mládežou sú ukrátené o „obyčajný
život’’. Život, v ktorom môžu chodiť
do školy, navštevovať krúžky, športové kluby, umelecké školy a využívať
svoj čas plnohodnotne. Je nám veľmi
ľúto, že množstvo mladých ľudí a detí
padá do zamotanej online siete a dopad na ich zdravie je, bohužiaľ, citeľný
už dnes. Ocitli sme sa v ťažkej situácii,
no rozhodli sme sa NEVZDAŤ SA!
Pre našich tanečníkov sme zabezpečili kvalitný a pravidelný prísun online
aj offline tréningov podľa toho, ako
opatrenia dovolili. Naši zverenci u nás
pravidelne absolvovali tanečné workshopy s lektormi so zvučnými menami. Motivovaní boli, okrem iného, aj
mesačnými oceneniami. Počas online
tréningov sme pripravili tanečné choreografie, ktoré ste mohli vidieť vďaka
profesionálnym videoklipom a pred
letom sme celú našu prácu odprezentovali v ťažkých protiepidemiologických podmienkach našim najvernejším fanúšikom - DAZYA RODIČOM.
Leto sme si vychutnali naplno. Uspeli
sme v grantovom projekte Tesco. Absolvovali sme Letnú tanečnú prípravu a obľúbený Dazya Dance Camp v
Jedľových Kostoľanoch. Po ťažkej jari

sme v deťoch opäť prebudili život a
verili sme v lepšiu budúcnosť. To, čo
sa stalo, sa už predsa nemôže opakovať, nie? Sme dostatočne poučení
a deti sú naša budúcnosť! S veľkým
odhodlaním sme ihneď na začiatku
sezóny 21/22 v septembri nastúpili
na medzinárodnú súťaž v Piešťanoch.
Radosť v očiach tanečníkov bola nezabudnuteľná. Neverili sme, že sa to
naozaj deje. Mesiace driny nám priniesli zaslúžené ovocie. Uspeli sme a
do Handlovej sme priniesli: dvakrát
prvé miesto a päťkrát druhé miesto.
Šesť našich choreografií postúpilo
do finále Vyšehrádskej štvorky. Na
prípravu sme mali necelé dva mesiace. Radosť striedali obavy z opatrení.
Neustále striedanie tanečníkov v karanténe a tréningy v štýle: jedna časť
detí online a druhá časť detí offline.
Navzájom sme sa dobíjali energiou, či
už cez obrazovku, alebo naživo. Verili
sme, že SPOLU TO ZVLÁDNEME.
Medzitým sme stihli osláviť Halloween, ktorý v našej tanečnej bežne
neoslavujeme, ale cítili sme, že to
možno bude na dlhšie obdobie pos
ledná možnosť offline zábavy. Toto
rozhodnutie bolo správne. Naši tanečníci a ich srdcia žiarili šťastím a na
chvíľu zabudli, že by sme mohli zažiť
opäť to, čo nás najviac trápi. Finále
V4 DANCE CUP-u sa uskutočnilo 13.
novembra v Leviciach. Naše tanečné
zložky nastúpili oslabené a niektoré
ešte dva dni pred súťažou nevedeli, či
odsúťažia. Za veľmi prísnych protiepidemiologických podmienok sa nám
to podarilo a opäť sme uspeli. Tentokrát sme získali: jedno prvé miesto a
päť druhých miest. Z tejto súťaže sme

si odniesli ponaučenie, že podstatné
je nevzdať sa a dotancovať do cieľa. O
týždeň na to sa situácia na Slovensku
zhoršila a my sme boli opäť nútení
trénovať online.
Mikuláš k nám zavítal prostredníct
vom online stretnutia. V tichosti sme
oslávili naše 9. výročie vzniku, ktoré

V4 DANCE CUP Levice.

datujeme na 13. december s jediným
prianím: VŠETCI SI PRAJEME, ABY SME
MOHLI TRÉNOVAŤ SPOLU V TANEČNEJ
SÁLE.
Do Nového roka 2022 prajeme všetkým Handlovčanom hlavne veľa
zdravia, lásky, pochopenia a pokory.
Veríme, že v decembri 2022 vám bu-

deme môcť slávnostne odprezentovať desať rokov našej práce.
Zo srdca ďakujeme všetkým tanečníkom, rodičom, fanúšikom a sponzorom.
Dazya

FOTO: ARCHÍV TS DAZYA
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Bilancia činností a aktivít Kontaktného centra Handlová v roku 2021
Kontaktné centrum Handlová (ďalej KC) bolo vytvorené ako podporný tím v rámci projektu „Podpora
zamestnateľnosti v regióne horná
Nitra“. Je určený pre zamestnancov
spoločnosti HBP, a.s., ktorí z dôvodu
útlmu baníctva postupne prichádzajú
o prácu. Realizácia projektu prispeje
k novému pracovnému smerovaniu
účastníkov projektu, k sprostredkovaniu bezplatnej možnosti vzdelávania
a k ich uplatneniu sa na trhu práce.
Úlohou KC je podporovať komunitu a
individuálnym prístupom riešiť osobné problémy zamestnancov HBP, a.s.,
ktoré súvisia so zmenou životnej situácie v dôsledku straty zamestnania.
Odborní pracovníci KC poskytujú nasledovné bezplatné služby: poradenstvo v sociálnej oblasti, ekonomické
poradenstvo, poradenstvo v oblasti
legislatívy, psychologické poradenst
vo, poradenstvo iného odborného
personálu (kariérne poradenstvo,
výživové poradenstvo, finančné poradenstvo, masérske služby). Okrem
uvedených služieb KC počas realizácie projektu organizuje odborné
stretnutia, prednášky, workshopy a
komunitné aktivity rôzneho druhu,
ktoré sú určené priamo pre zamestnancov HBP, a.s.
Rok 2021 v KC Handlová: Ponúkame Vám stručné zhrnutie všetkých
spoločných aktivít a činností, ktoré
sme pre zamestnancov HBP, a.s. zorganizovali v roku 2021. Na viacerých
podujatiach sme spolupracovali s KC
Prievidza a KC Nováky, ale najmä s
rôznymi potencionálnymi zamestnávateľmi, záujmovými združeniami,
klubmi a spolkami.
3/2021 – Kvôli protiepidemiologickým opatreniam sme v marci usporiadali online webinár, ktorý bol zameraný na predstavenie tímu a aktivít
nášho KC a naši odborní zamestnanci
sa venovali témam: Potrebné náležitosti pri evidencii na ÚPSVaR, Pracovný pomer a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
Témy prezentovali: Mgr. Michaela Medera Kollárová, Mgr. Eva Papánek
4/2021 – V mesiaci apríl prebiehal
pre účastníkov projektu ďalší webinár. Tematické zameranie: Nájom,
Podnájom, Daňové priznanie, Mzda,
zložky mzdy, odvody zamestnávateľa
a zamestnanca, daň. Prednášateľkami
boli: Mgr. Eva Papánek, Ing. Daniela
Hovoričová
4/2021 – Nasledujúci webinár sme
zamerali na Starobný dôchodok a
motivačný príhovor s názvom Zmena ako príležitosť. Témy uviedli: Mgr.
Michaela Medera Kollárová, Mgr. Branislav Ondruška
5/2021 – V máji prezentovali Mgr. Eva
Papánek a Lina Gregor problematiku
Osobného bankrotu a Postup ako
uspieť na pohovore.
6/2021 – V júni sme posilnili náš tím o
8 odborných zamestnancov: Oľga Balátová, Bc. Lenka Bonecová, Miroslava
Hlivová, Ing. Simona Kvostková, Mgr.
Lukáš Lenhart, Ing. Mgr. Ľuboš Moravčík, Elena Margetová a Mgr. Denisa
Neuschlová. Iný odborný personál je
profilovaný v oblastiach: vzdelávanie, sociálna oblasť, financie, zdravý
životný štýl a zdravotná starostlivosť,
životné prostredie, kultúra, banícke
tradície, kariérne poradenstvo, motivácia a koučing.
6/2021 – Zorganizovali sme aj dis-

kusnú prednášku na tému Životný
štýl, ktorú sme zamerali na: zlepšenie
životného štýlu zamestnancov bane,
ktorí vykonávajú resp. vykonávali
náročnú prácu s často nepriaznivým
vplyvom na zdravie, adaptovanie sa
na nové životné podmienky v súvislosti so stratou zamestnania, potrebu
motivácie k pozitívnemu mysleniu a
k dosiahnutiu svojich vytýčených cieľov a efektívne riadenie času. Prednášajúci: Ing. Simona Kvostková, Elena
Margetová, Mgr. Branislav Ondruška,
Ing. Mgr. Ľuboš Moravčík
7/2021 – Úskalia na pracovnom trhu.
Na konci mesiaca júl sme absolvovali
spoločné komunitné podujatie, ktoré
v spolupráci pripravili KC Handlová,
KC Prievidza a KC Nováky. V rámci
tematického zamerania podujatia s
názvom „Úskalia na pracovnom trhu“
sa poslucháči dozvedeli bližšie informácie o fungovaní KC, možnostiach
uplatnenia na súčasnom pracovnom trhu, podvodných praktikách
pri sprostredkovaní práce rôznymi
agentúrami. Súčasťou podujatia bol
aj vstup odborného pracovníka v
oblasti personalistiky, ktorý poskytol užitočné rady pre potenciálnych
zamestnancov z pohľadu zamestnávateľa.
8/2021 – Deň otvorených dverí v KC
Handlová. Spolu s primátorkou mesta
Handlová Silviou Grúberovou a partnermi projektu slávnostne prestrihli
pásku v KC. Predstavili sme našu
činnosť v rámci projektu „Podpora
zamestnateľnosti v regióne horná
Nitra“ novým účastníkom projektu, vedeniu mesta, poslancom MsZ
v Handlovej, riaditeľom mestských
organizácií a zástupcom miestnych
združení, riaditeľovi ÚPSVaR Prievidza a projektovému manažérovi z
HBP, a.s., kolegom z KC Nováky, KC
Prievidza a Elokovaného pracoviska
TSK v Novákoch, zamestnancom mesta a médiám. Informovali sme tiež o
našich doterajších aktivitách a o tom,
čo plánujeme. V závere sme predstavili nové logo KC, ktorým sa budeme

oficiálne prezentovať.
8/2021 – Leto s kontaktnými centrami. Spolu s KC Nováky a KC Prievidza
sme organizovali v piatok 27.8.2021
komunitné podujatie pre účastníkov
projektu a zamestnancov HBP, a.s..
Podujatie sa konalo v Národnom
centre vodného póla v Novákoch. V
programe vystúpila aj členka nášho
tímu Elena Margetová, ktorá porozprávala účastníkom o tom, ako vnímame zmeny v živote a že občas stačí
len zmeniť uhol pohľadu. Rozlúčka s
letnou sezónou priniesla aj témy zamerané na región hornej Nitry a zamestnanecké benefity.
9/2021 – Sociálno-psychologický
výcvik v KC. KC Handlová, Prievidza
a Nováky pripravili pre aktívnych
účastníkov projektu sériu skupinových sedení. Spoločné sedenia majú
charakter sociálno-psychologického
výcviku. Prostredníctvom moderovanej diskusie s účastníkmi a využitím
skupinovej dynamiky upriamujeme
pozornosť na nasledovné ciele: zlepšenie sociálnych spôsobilostí, prehĺbenie sebapoznania, osvojenie si
schopnosti empatie, zlepšenie komunikačných schopností, získanie spôsobilosti konštruktívne riešiť konflikty, schopnosť motivovať seba i svoje
okolie, zvýšenie odolnosti voči kritike
a zlyhaniu. Naši odborní zamestnanci pripravujú rôzne tematické okruhy,
ktoré budú diskutované s aktívnym
prístupom všetkých zainteresovaných v danej skupine. Prvé spoločné
stretnutie sa uskutočnilo 29.9.2021 v
priestoroch KC Prievidza pod vedením Mgr. B. Ondrušku (odborného
pracovníka pre oblasť psychológie).
10/2021 – KC Handlová, Prievidza
a Nováky zorganizovali dňa 21. 10.
2021 druhé skupinové sedenie pre
účastníkov projektu. Moderovaná
diskusia zamestnancov KC so zamestnancami HBP, a.s. na tému „Agresivita v medziľudských vzťahoch“ bola
pútavá, niesla sa v konštruktívnom
duchu a prebiehala vo výbornom
tempe. Účastníci aktívne počúvali a

väčšina z nich sa aj zapájala s vlastnými postrehmi. Z následnej analýzy
skupinového sedenia zreteľne vyplynulo, že skupinová dynamika je tou
správnou metódou, ktorá po určitom
čase po niekoľkých opakovaniach
jednoznačne preukáže posun smerom k stanoveným cieľom.
10/2021 – „Sme tu pre Vás!“. KC Handlová, Prievidza a Nováky zorganizovali v konferenčnej miestnosti podnikateľského inkubátora v Handlovej v
rámci projektu komunitné podujatie
s názvom „Sme tu pre Vás!“. Cieľom
tohto podujatia bolo oboznámiť všetkých zúčastnených o funkcii a činnosti KC, o náplni práce ich odborného
personálu a o službách, ktoré sú pre
účastníkov projektu bezplatné. Na
záver podujatia vyplnili účastníci
krátky anonymný dotazník, z ktorého výsledky sa priebežne spracúvajú
a výstupy využívajú pri ďalšom vylepšovaní a zefektívňovaní činností KC.
11/2021 – KC Handlová opäť spoločne s ostatnými KC zorganizovali ďalšie
komunitné podujatie s názvom „Prezentácia pracovných ponúk“. Podujatia sa zúčastnili zástupcovia konkrétnych spoločností, ktorí predstavili
svoju firmu a podrobne špecifikovali
voľné pracovné miesta v nej. Účelom
podujatia bolo aj priame sprostredkovanie vzájomného osobného kontaktu, z ktorého možno predpokladať
vznik nového pracovno-právneho
vzťahu.
11/2021 – KC Handlová, Prievidza a
Nováky zorganizovali dve spoločné
podujatia na témy „Hnev ako základná emócia“ (Mgr. B. Ondruška) a
„Potreba finančného plánovania“
(Oľga Balátová). Obidve témy boli
účastníkom prezentované v hybridnej podobe (online/prezenčne),
pretože v súlade s protiepidemiologickými opatreniami bolo potrebné
rešpektovať režim OTP resp. OP v
jednotlivých KC. Psychologická téma
„Hnev ako základná emócia“ mala
účastníkom ozrejmiť biologický pôvod ľudskej emocionality. Poslucháči
sa dozvedeli, akým spôsobom prebiehajú biochemické procesy v mozgu,
ako pôsobia na nervovú sústavu, na
vlastné prežívanie a správanie. Počas
celej prezentácie sa poukazovalo na
negatívne dôsledky, ktoré si neregulovaným hnevom ľudia navzájom
spôsobujú. Na tomto podklade bola
v závere venovaná značná pozornosť
stratégiám zvládania hnevu. Téma
„Potreba finančného plánovania“
ozrejmila účastníkom projektu, ale
nielen im, ale všetkým poslucháčom,
prečo je dôležité finančne plánovať.
Prečo niekto dokáže aj z mála ušetriť, a prečo niekto aj z veľa nedokáže
ušetriť nič. Zrozumiteľnou formou
bolo odprezentované, ako si zostaviť
vlastný finančný plán, ako regulovať
mesačné položky na výdavkovej strane, a zároveň ako uvažovať, a kde hľadať rezervy resp. potenciál na druhý
príjem a pod.
12/2021 – Na tému Finančné plánovanie priamo nadväzovala téma
Investovanie, ktorú všetkým pútavo
odprezentovala opäť Oľga Balátová.

12/2021 – Vyvážená a zdravá strava
– Na otázky: Aký vplyv má stravovanie na náš organizmus? Aké sú základné princípy stravovania, aby sme
predišli vzniku rôznych chorôb? Na
tieto a podobné otázky prednášala
naša výživová poradkyňa Ing. Simona Kvostková.
12/2021 – Kultúra a banícke tradície.
Účastníkom projektu bola vyrozprávaná história banskej činnosti od
objavenia hnedouhoľného ložiska v
Handlovej a hornej Nitre, s tradíciami
a baníckymi zvykmi s upriamením
na dôležitosť udržiavania baníckych
tradícií a spomienok. Podujatím nás
sprevádzali členovia z nášho iného
odborného personálu: V. Podoba, D.
Reindlová a Ľ. Moravčík.
12/2021 – Psychosomatika. Poslednou tému bolo zaujímavé a inšpiratívne hľadanie spojitosti medzi telom,
psychikou a zdravím. Tému prednášala Elena Margetová (mentálny koučing).
Koncom roka sme spracovali výstupy
a urobili analýzu jednotlivých podujatí, vyhodnotili sme Dotazník spokojnosti a potrieb účastníkov projektu,
ktorý priebežne vypĺňali účastníci,
aby sme mohli rámcovo pripraviť ďalšie vhodné a inšpiratívne komunitné
podujatia, odborné prednášky, workshopy apod. Na mesiac január 2022
má KC Handlová pripravené už 4
podujatia: Ako byť úspešný v práci,
Vplyv ťažby a spaľovania hnedého
uhlia na región, Banícka história a
banícke tradície (2. časť) a Bankové
zmluvy. Permanentne sú pre účastníkov projektu a zamestnancov HBP,
a.s. k dispozícii bezplatné individuálne poradenské služby celého odborného personálu (sociálna práca,
právne poradenstvo, ekonomické a
finančné poradenstvo, psychologické a kariérne poradenstvo, výživové
poradenstvo, mentálny koučing, masérske služby).
Branislav Ondruška
Projekt Podpora zamestnateľnosti
v regióne horná Nitra sa realizuje
vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného
programu Ľudské zdroje.
www.esf.gov.sk, www.employment.
gov.sk.

Vyhodnotenie krížovky a súťaže
Súťaž k 645. výročiu mesta

Vianočná krížovka

V poslednom, 20. kole súťaže, sme
sa pýtali, kde sa rekreovali víťazi súťaže k storočnici narodenia V. I. Lenina. Správna odpoveď je „v Soči.“ Zo
správnych odpovedí sme vylosovali
čitateľku Elenu Balucovú.

Správne znenie tajničky je: „Lapálie nech nikoho nepostretnú.“ Zo
správnych odpovedí sme vylosovali
tri dámy: Evu Oboňovú, Magdalénu
Laluchovú a Máriu Tomanicovú.
Výherkyniam srdečne blahoželáme!
(RED)
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Spomienka

Tento rok si pripomenieme 3 roky
odkedy nás navždy opustil náš ocko
Reiner Pittner
a zároveň 9 smutných rokov
bez našej milovanej maminy
Daniely Pittnerovej.

Spomienka

S láskou a úctou spomína manželka,
dcéra Jarmila a syn Stanislav
s rodinami.
5/1/1/2022/OI

S láskou spomínajú deti
Nikola a Mário.
„Sú chvíle, keď ticho bolí, keď odídu tí,
s ktorými sme štastní boli.“
12/1/1/2022/OI

Spomienka
Dňa 5. decembra
uplynulo 46 rokov,
odkedy nás navždy
opustila naša mama,
stará mama, pani
Klára Kňazovičová.

Pred rokom prestalo tvoje
srdiečko tĺcť, prestali sa
tvoje ústa usmievať,
my však budeme,
drahá mamička,
Emília Astalošová

Spomienka

na Teba stále spomínať.
S láskou syn Július, dcéry Emília a Alena
s rodinami.

Prvý očkovací víkend v novom mobilnom očkovacom centre v Prievidzi
Nové mobilné očkovacie centrum
v Prievidzi vzniklo vďaka iniciatíve
župnej Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, ruku k
dielu priložila župa, OC KORZO aj
miestna samospráva. Obyvatelia regiónu hornej Nitry novú možnosť
zaočkovať sa využili, počas premiérového víkendu zdravotníci podali 960
dávok vakcín.
Hoci sa očkovalo v priestoroch obchodného centra, podmienky na
vakcináciu spĺňali kritériá očkovania
v zdravotníckom zariadení, a to vďaka
modernému technologickému vybaveniu, ktoré zo svojho veľkokapacitného očkovacieho centra zapožičal
Trenčiansky samosprávny kraj. Vakci-

Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomína dcéra Klárika
a syn Palko s rodinami.
11/1/1/2022/OI

Spomienka

Spomienka

Dňa 3. januára 2022
uplynie 7 rokov, čo nás
navždy opustil náš
milovaný manžel, otec,
svokor a starý otec, pán
Ladislav Májový.

Kto žije v srdciach svojich blízkych,
nie je mŕtvy, je len vzdialený.
2/1/1/2022/OI

Spomienka

Laminárny box.

S láskou spomína
celá rodina.
Čas plynie ako rieky prúd, kto Ťa mal rád,
nemôže zabudnúť.
13/1/1/2022/OI

Spomienka
Dňa 9. januára 2022
uplynuli 4 smutné
roky, kedy nás navždy
opustila naša drahá
mamka, babka,
prababka
Katarína Makytová.

S úctou spomínajú dcéra Jarka
a syn Jozef s rodinami.
3/1/1/2022/OI

Spomienka
Dňa 29. 12. uplynulo
ďalšie smutné výročie,
čo nás opustil pán
Milan Dráb.

S láskou na Teba
spomínajú dcéra Katarína s rodinou, syn Rudolf
s rodinou a dcéra Slávka s rodinou a vnúčatá.

S láskou spomína sestra
Daniela s rodinou.

Už len kyticu kvetov a horiace sviečky na hrob
Ti môžeme dať a vo svojom srdci
si Ťa navždy zachovať.
4/1/1/2022/OI

V čase Vianoc sme si na Vás zaspomínali,
milí rodičia,
Anna a Ján Záhorský,
ktorí by sa dožili 85 a 92 rokov. S láskou na Vás
spomínajú deti, vnúčatá a pravnúčatá. Kto ste
ich poznali venujte im tichú spomienku.
7/1/1/2022/OI

10/21/11/2021/OI

Spomienka
Spomienka do neba,
s láskou na Teba.
Dňa 15. januára uplynie
jeden rok od kedy nás
navždy opustil náš
milý a starostlivý
manžel a otec,
Ing. Ernest Halmo.

Koncom minulého roka Ježiško 97251
Handlová oslovoval detičky a vianočných škriatkov, aby si spoločne splnili
vianočné priania. Darčeky mali byť
odovzdané do Troch kráľov, ale keďže
vianoční škriatkovia boli rozbehnutí
po celom svete, darčeky sa dostanú k detičkám trochu neskôr. Spolu
sa ozvalo 5 škriatkov, ktorí aktuálne
vyberajú zo 16 listov, ktoré boli doručené do 22. decembra do truhlice na
námestí alebo prišli elektronicky na
adresu jezisko2021@handlova.sk.
Škriatkovia sa dohodnú na odovzdávaní darčekov s každým dieťaťom alebo jeho rodičom osobitne do konca
januára. V truhlici Ježiško a škriatkovia

našli spolu 148 listov z toho bolo bez
kontaktných údajov, ale s krásnymi
kresbičkami 79, meno a poštovú adresu našli škriatkovia na 55 listoch a
14 bolo kompletne vyplnených. Ježiško z Handlovej verí, že listy s prianiami boli detičkám splnené.
(JP)

Spomienka

Spomienka

Dňa 31. decembra 2021
sme si pripomenuli
prvé výročie ako nás
navždy opustil drahý
manžel, otec a dedko
Jozef Madola.

S láskou spomína manželka Anna, syn Ernest,
dcéra Miriam a ostatná rodina.
9/1/1/2022/OI

Navždy nás opustili
Hiep Bui Quang,
naposledy bytom Námestie baníkov 14.

FOTO: NsP

Škriatkovia pracujú aby doručili darčeky

14/1/1/2022/OI

Juraj Abrahám, 87 rokov,
naposledy bytom Partizánska 4/24.

načný tím bojnickej nemocnice oba
víkendové dni očkoval od 10.00 h do
19.00 h, po svoju vakcínu si v sobotu
prišlo 588 ľudí, v nedeľu 372. Očkovalo sa vakcínou Comirnaty od spoločností Pfizer/BioNTech, a to aj bez
predchádzajúcej registrácie. Cieľom
nemocnice i župy bolo dostať vakcínu čo najbližšie k ľuďom. „Najväčší záujem bol o tretiu tzv. booster dávku,
ktorou sme úspešne zaočkovali 809
ľudí. Po prvú dávku si prišlo 105 a po
druhú dávku 46 ľudí,“ uviedla bojnická nemocnica. Očkovanie bude
pokračovať aj počas pracovných dní
10. – 14. januára 2022 od 16.00 h do
20.00 h a nasledujúceho víkendu 15.
a 16. januára.

6/1/1/2022/OI

Spomínajú dcéra
Jarmila a syn Ľubomír
s rodinami.

Mária Lukačková
bola naša milujúca
a starostlivá mama
a 21. 12. 2021
sme si pripomenuli jej nedožitých 100 rokov.

7. 8. 1957 - 17. 1. 1992

Spomienka

1/1/1/2022/OI

21. decembra v dedinke
Blatné sa narodili dve
sestry. Jednej dali meno
Mária, druhej Terézia.

Pripomíname si 30 rokov,
čo odišiel do večnosti
náš otec,
Jozef Pajtina.

Dňa 20. januára
si pripomenieme
nedožitých 83 rokov
nášho milovaného
manžela, otca
a starého otca
MUDr. Jaroslava Dolníka.

Veríme, že tam kde ste, Vás už nič nebolí a máte
úsmev na perách. Navždy ostanete v našich
srdciach a spomienkach. S láskou spomínajú
dcéry Daniela a Lenka s manželmi a deťmi.

Dňa 20. decembra
uplynie rok, čo nás
navždy opustil náš otec,
starký a prastarký,
Jozef Habdák.

Spomienka

Jozef Juríček, 93 rokov,
naposledy bytom v Seniorcentre.

Kto ste ho poznali, venujte mu s nami
tichú spomienku.
8/1/1/2022/OI

Júlia Kurinecová, rod. Hušeková, 96 rokov,
naposledy bytom Údernícka 19/3.

Ivan Reichamnn, 79 rokov,
naposledy bytom Dimitrovova 9/1.

Maroš Cibula, 30 rokov,
naposledy bytom Morovnianska cesta 5/18.

Milan Králik, 76 rokov,
naposledy bytom Prievidzská 24/17.

Marek Čížik, 38 rokov,
naposledy bytom Okružná 30/14.

Anna Donovalová, rod. Uhrínová, 78 rokov,
naposledy bytom Partizánska 10/36.

Alena Ivaničová, rod. Kmeťová, 45 rokov,
naposledy bytom v Klačno 355.

Elena Čížiková, rod. Šavlová, 82 rokov,
naposledy bytom Kvetná 18.

Gertrúda Dvorská, rod. Wohlandová,
78 r., naposledy bytom MC 30/8.

Dňa 14. januára uplynie
už 5 rokov, odkedy nás
opustil náš milovaný
manžel, otec, starý otec
Jozef Čerňava.

Magdaléna Šurániová, rod. Šaršalová,
91 r., naposledy bytom Parková 23.

Mária Lacková, rod. Kotianová, 62 rokov,
naposledy bytom Kvetná 6.

Hilda Krizsáková, rod. Halászová, 64 rokov,
naposledy bytom v Handlovej, MC 31/14.

S láskou spomína
celá rodina.

Irena Kothajová, rod. Schvarczová, 85 r.,
naposledy bytom 29. augusta 69/4.

Anna Kostková, rod. Vyšná, 95 rokov,
naposledy bytom 29. augusta 77/2.

Mária Stanová, rod. Pavlová, 74 rokov,
naposledy bytom 29. augusta 93/5.

Dňa 8. januára uplynuli
dva roky, čo sme sa
navždy rozlúčili s našou
milovanou manželkou,
maminou a babinou,
Martou Oravcovou
S láskou spomína manžel a dcéry s rodinami.
,,Byť anjelom na jeden, jediný deň. Objať ťa ešte
raz a povedať Ti ako veľmi nám tu chýbaš.“

Spomienka

Kto ste ho poznal, venujte mu tichú spomienku.
10/1/1/2022/OI

15/1/1/2022/OI

Uzávierka novín
Handlovský hlas č. 2 / 2022
je v utorok 18. januára.
Na distribučných miestach
noviny budú 26. 1. 2022.

Ján Beránek: Každý jeden deň bez športovania doslova zabíja zdravú mládež
Rozhovor s predsedom klubu ŠBK
Handlová, Jánom Beránekom.
Aj v tejto neľahkej dobe spustil ŠBK
opäť tréningy prípraviek a odme
nou je veľký počet detí, ktoré na
ne poctivo každý týždeň chodia.
Ako vnímaš to, že je o basketbal aj
u detí v mladšom veku takýto ob
rovský záujem?
Som veľmi rád, že deti a rodičia do
nás vložili dôveru a v prípravke ŠBK
máme aktuálne 90 detí, za čo im
patrí veľká vďaka. Záujem detí je
ovplyvnený tým, že všetky tréningy
pre prípravkárov 1. – 4. ročník ZŠ sú
bezplatné. Veľkú úlohu zohráva aj načasovanie tréningových procesov a v
neposlednom rade kvalifikácia a odbornosť našich trénerov, na ktorej si v
klube zakladáme. Do konca novembra prebiehali tréningové procesy
prezenčne, rodičia mohli tréningový
proces pozorovať z hľadiska, videli tak
deti aj trénerov počas výučby. Následne si vedia spraviť obraz aj o prístupe
a kvalite trénovania. Na tréningoch
prípraviek sme mali viacero špeciál
nych hostí, spomenieme Michala Čekovského, Tomáša Mrviša a ďalších.
Deti musia mať športový vzor a v
dnešnej dobe to platí 100-násobne.
Na tréningoch ich motivujeme rôznymi cenami, spomeniem špeciálne
podpisové karty od našich hostí, tričko, loptu, sladkosti, môžu sa pochváliť
videom z tréningu, resp. fotkou. Toto
všetko stojí, samozrejme, peniaze,
ktoré pravidelne investujeme hlavne
do najmenších a snažíme sa, aby mali
dobré podmienky hneď v začiatkoch
a najmä minimálnu finančnú zaťaženosť rodičov. Nie raz sa nám potvrdilo, že veľké talenty nám behajú po
uliciach a pochádzajú častokrát zo sociálne slabších rodín. Záujem detí o
šport počas posledných dvoch rokov
extrémne upadá, je len na kluboch a
hlavne rodičoch, ako svoje deti nasmerujeme. Málo detí vie v dnešnej
dobe vyjsť zo svojho komfortu a opakovať to neustále a pravidelne. Práve
táto vlastnosť robí z ľudí v dospelom
veku úspešných a výnimočných.
Okrem prípravky sa do tréningo
vého procesu zapojili ďalšie štyri
družstvá. S akými cieľmi išiel klub
do tejto sezóny?
Hlavným cieľom klubu v sezóne
2021/2022 je návrat detí do pravidelného a aktívneho športovania. Žiaľ,
len trénovane nestačí. Aktuálne sme
v sezóne odohrali v jednotlivých kategóriách len minimálne množstvo
zápasov, deti a mládež nebaví len a
len trénovať, musia súťažiť, cestovať
a spoznávať krajinu, svet, a to je hlavným zdrojom motivácie pre dieťa,
ktoré musí obetovať svoj komfort,
čas a prekonávať samo seba. Bohužiaľ, toto dnešnej mládeži po dvoch
rokoch trvajúcej pandémie chýba a
vidieť to vo všetkých sférach športu.
Opakujem, je na kluboch a hlavne rodičoch, kam svoje deti nasmerujeme
aj v týchto ťažších časoch. Nič netrvá
večne a aj pandémia raz prejde. Bojím sa ale, aká „lenivá“ budúcnosť nás
potom čaká.

Spomínal som to v predošlej otázke,
ale zhrniem to. Sponzorov je o 70%
menej a výdavkov o 60% viac. Nezos
táva nám nič iné, len sa k tomu postaviť čelom a hľadať riešenia.
Aj počas tohto neľahkého obdobia
prišiel klub s viacerým novinkami.
Na čom momentálne pracuješ a
na čo sa môžu hráči a fanúšikovia
tešiť?
Môžem prezradiť, že vo februári nás
čaká domáce kolo CEYBL. Pripravujeme viacero projektov zameraných
hlavne na obnovu záujmu detí o
šport, aby neprevládalo bezcieľne
túlanie detí po parkoch a uliciach.
Mali by to robiť hlavne iné vplyvnejšie subjekty, ktorým ide o mládež, ale
na to sa na Slovensku mládežnícke
kluby nemožu ani zďaleka spoliehať.
Podrobne sme nikdy svoje plány nepredstavovali, skôr ich len ukážeme,
keď budú pripravené a hlavne bude
umožnená ich organizácia.

Pandémia situáciu športových klubov skomplikovala. „Sponzorov je o 70% menej a výdavkov o 60% viac,“ zhrnul Ján Beránek (v žltom tričku). FOTO: MILAN GELETA
Hneď v úvode sezóny prišla no
vinka od SBA, oproti klasickej
základnej časti sa organizovali na
začiatku turnaje o skupinu Gold A
Silver. Myslíš, že ide o šťastné roz
hodnutie rozdeliť takto tímy? Aký
máš na to názor?
Myšlienka nie je zlá a do budúcna vidím význam v takto pripravovanom
systéme súťaží. Je to v podstate preb
rané zo zahraničných mládežníckych
líg. Myslím, že presne tento systém
je v Taliansku. Za zamyslenie ale stojí
fakt, že táto zmena prišla v dobe, keď
väčšina klubov bojuje o prežitie a o
udržanie záujmu detí o šport. Zmenou systému sa zvýšili klubom výdavky, a to mnohonásobne. Je logické,
že menšie kluby ako je ten náš, to zasiahlo viac. Sponzori, ktorých sme získavali aj na základe kvalitného marketingu, rekordného počtu diváckych
návštev na zápasoch, turnajoch, sú v
dnešnej dobe minulosťou. Mnoho
firiem, ktoré nás sponzorovali, už neexistuje. Dotácie z mesta spôsobené
pandémiou sa znížili a zvyšovať člens
ké príspevky v malom mestečku by
bolo pre nás likvidačné, pretože veľa
rodičov by zvýšením nákladov dalo
deti radšej na iný krúžok. Pandémia
nám ukázala, že ľudia a rodičia mali
mylnú predstavu o podpore mládežníckeho športu, klubov zo strany štátu, resp. od Slovenskej basketbalovej
asociácie. Všetky náklady na chod ligy
si kluby hradia samy. Spomeniem registračné poplatky za hráčov, tímy v
jednolitvych kategóriách či kompletné cestovné náklady. Kluby si platia
rozhodcov, zapisovateľské stolíky na
zápasoch, ktoré musia prejsť školením, prenájmy hál, telocviční a materiálno-technické zabezpečenie od
licencovaných lôpt až po jednotlivé
pomôcky na tréningový proces. Na
toto všetko musia kluby na Slovensku
zhánať peniaze 12 mesiacov v kuse.
Tento systém súťaží nebol teraz dob-

rou voľbou a skôr kluby zaťažil ako
pomohol.
Organizácia tréningov a zápasov
bola oproti letnej príprave cez je
seň náročnejšia. Aké podmienky
musel klub splniť, aby mohol fun
govať v aspoň akom-takom režime
tréningov a zápasov?
Letná príprava prebehla bez väčších
problémov, odohralo sa aj dostatok
prípravných zápasov. Samozrejme,
zvýšené náklady, či už na hygienu a
celkové zabezpečenie zápasov cítime,
ale sme a budeme radi, keď deti športujú. Skôr nás častokrát brzdili nezmyselné opatrenia, ktoré nemali logiku.
Deti sa museli pravidelne testovať, ale
testy si museli platiť či už kluby alebo rodičia. To napríklad v západných
krajinách nevidíme. Mnohokrát sme
si po telefonáte s rodičmi mysleli, že
si nás pomýlili či už s vládou SR alebo
regionálnym úradom. Samozrejme,
vždy sa snažíme hľadať riešenia a nebolo tomu inak ani v období po letnej
príprave.
Momentálne sa opäť sprísnili opat
renia, a tým sa zrušili všetky trénin
gy a zápasy. Aký to bude mať podľa
teba dopad na mládežnícky šport,
ale aj na mládežnícke kluby?
Dopad to má už teraz katastrofálny,
ale pevne veríme, že sa situácia zlepší
a nájdú sa riešenia. Aktuálne trénujeme v režime OP, čo je diskriminačné
a hlavne demotivujúce pre deti, ktoré nespadajú do tohto „označenia“.
Liga, súťaže, sa nehrajú a deti zo dňa
na deň strácajú motiváciu a pýtajú sa,
prečo vlastne trénujú.
Klub opäť spustil pomocou apliká
cie Zoom online tréningy, ktoré sa
snažia nahradiť tréning našim hrá
čom aj v tejto neľahkej dobe. Čo si
myslíš o tejto forme tréningu? Ča
kajú na nich aj nové výzvy alebo

súťaže?
Online tréningy nazývame „tréningová kóma“, je to dočastné riešenie, aby
sme udržali s deťmi kontakt a ako tak
mali pod kontrolou aspoň čiastočný
pohyb a aktivitu. Online tréningy aktuálne využívajú deti, ktoré nie sú v
režime OP. Tréningy online vieme prirovnať napríklad k jazde na aute - cez
počítač to je oveľa jednoduchšie ako
keď sadneš do auta a ideš po skutočnej ceste.
Počas posledných dvoch rokov nie
len firmy, ale aj mládežnícky šport
pociťuje dopady krízy na financo
vanie. Ako sa ŠBK vysporiadalo s
týmto problémom?

Čo by si chcel odkázať fanúšikom,
podporovateľom, sponzorom, hrá
čom?
Do Nového roka 2022 máme jediné prianie, a tým je návrat všetkých
detí na športoviská. Je jedno, o aký
druh športu ide, každý jeden deň
bez športovania nám doslova zabíja zdravú mládež. Deti, ktoré čaru
športovaniu naplno prepadli a vedia
sa odpútať od komfortu a venujú mu
každú voľnú chvíľku, si odnášajú do
života veľa benefitov, ktoré im dokážu v mnohom pomôcť aj v dospelom
veku. Spomeniem odolnosť, plnenie
povinností a formovanie sebadisciplíny, ako aj správne využívanie voľného
času. Sponzorom a fanatikom, ktorí
robia mládežnícky šport na Slovensku
prajem veľa trpezlivosti a množstvo
energie v ďalšom období. Každá búrka raz musí skončiť.
Ivan Morvay – ŠBK Handlová

Baníci sú v tabuľke na šiestom mieste
Nový kalendárny rok na hornej Nitre priniesol hneď vo svojom úvode
súboj medzi regionálnymi susedmi,
Prievidzou a Handlovou.
V 35. minúte domáci poľahky zvýšili
na 85:73. Za tohto stavu videl diskvalifikačnú chybu aj Jordon Talley a zdalo
sa, že Handlová padla definitívne na
kolená. Aby toho nebolo málo, svojich štyroch spoluhráčov s piatimi faulami následoval i Stefan Milivojevič.
Výrazne oslabení “baníci” sa s prehrou
zmieriť nedokázali a bez dvoch vylúčených a troch vyfaulovaných hráčov,
v pätici zaznamenali dvanásťbodovú
šnúru, ktorou vyrovnali na 85:85. Po
dvoch senzačných a vyrovnávajúcich
trojkách Skvašíka ale v zápätí inkasovali trojku z ruky domáceho kapitána
Jašša a ako sa neskôr ukázalo, práve
tá bola klincom do handlovskej rakve.
Vysileným Handlovčanom strely v samom závere nepadli a tesné, trojbodové manko už zmazať nedokázali.
Výsledlom 90:87 si tak Prievidza pripísala premiérové víťazstvo v sezóne.

V 18. kole Slovenskej basketbalovej ligy vycestovali basketbalisti
handlovského Baníka do Lučenca. V
stretnutí, ktoré ich mohlo udržať v
kontakte s prvou štvorkou tabuľky
ale neuspeli a do tretice v aktuálnej
sezóne “pelikánom” podľahli. Na štvrté miesto tak strácajú už tri víťazstvá a
za piatym Interom zaostávajú o jeden
víťazný zápas.
V zápolení na lučeneckej palubovke
nemali “baníci” najmenší nárok na
úspech. Domáci aj v tretej vzájomnej
konfrontácii diktovali tempo hry a už
v prvom polčase odskočili do 21-bodového vedenia 38:17. Handlovčania
sa nevedeli ani v ďalšom priebehu
strelecky presadiť, zahadzovali trestné hody a spoza oblúka inkasovali
až sedemnásť presných pokusov. V
32. minúte prehrávali už o 34 bodov,
50:84. V závere sa o zníženie postarali Skvašík a Kinney, no “baníci” aj
napriek tomu prehrali vysoko 78:103.
Pavel Procner, mbkhandlova.eu

