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Mesto vyzvalo prezidentku, aby sporný zákon nepodpísala

Ak Matovičov protiinflačný balíček vstúpi do platnosti, samosprávy prídu spolu o 618 miliónov eur. Mesto Handlová by ročne prišlo o 1,3 milióna eur.         FOTO: ÚMS

Mestské zastupiteľstvo vyzvalo 
prezidentku Slovenskej republiky, 
Zuzanu Čaputovú, aby zákon o fi-
nancovaní voľného času dieťaťa, 
schválený Národnou radou SR dňa 
24. mája, takzvaný protiinflačný 
balíček, nepodpísala. Za prijatie 
uznesenia hlasovali všetci prítom-
ní poslanci.  

Návrh na májovom rokovaní 
mestského zastupiteľstva predniesla 
primátorka, Silvia Grúberová. Prijatie 
zákona by podľa nej malo veľmi zlé 
dopady na fungovanie mesta Hand-
lová, všetkých jeho organizácií a 
školských zariadení. „Mesto Handlová 
je členom Únie miest aj Združenia mi-
est a obcí Slovenska (ZMOS). Minulý 
týždeň prebehlo mimoriadne zasad-
nutie ZMOS, ktorého som sa zúčast-
nila a prijali sme uznesenie, že vstu-
pujeme do štrajkovej pohotovosti. 
Formulovali sme viacero zásadných 
vážnych uznesení smerom k vláde 
a parlamentu, ktoré majú byť do 30. 
júna na Rade ZMOS vyhodnotené 
a následne bude s veľkou pravde-
podobnosťou prebiehať ostrý štrajk,” 
povedala na rokovaní zastupiteľstva 
primátorka a pokračovala: „Treba 
povedať aj to, že nikto z nás nie je 
proti pomoci zraniteľným skupinám, 
či už sú to rodiny s deťmi, seniori 
alebo hendikepovaní. Ale sme proti 
tomu, akým spôsobom má byť ten-
to protiinflačný balíček financovaný. 
Podľa odhadov ZMOS má spôsobiť 
výpadok 618 mil. eur samosprávam. 
Keď to prepočítame na mesto Hand-
lová, ktoré má aktuálne 16 500 oby-
vateľov, bavíme sa o sume zhruba 1,3 
mil. eur. Viete si predstaviť, čo by nám 
mohla takáto brutálna rana v meste 
spôsobiť?”
Do diskusie sa zapojila poslankyňa 
Danica Baranovičová, ktorá je pred-
sedníčkou mestskej komisie práce s 

deťmi a mládežou a profesionálne 
sa venuje mzdovému účtovníctvu. V 
schválenom návrhu zákona vidí veľké 
nedostatky a verejnosti podľa nej nie 
sú predložené všetky fakty. „Daňový 
bonus sa bude odvíjať od výšky zákla-
du dane, čím nižší základ dane, tým 
nižší daňový bonus. Viac peňazí teda 
dostanú majetní a zarábajúci ľudia.” 
Nový systém výpočtu daňových bo-
nusov a zmena pravidiel v polovici 
roka podľa Baranovičovej prinesie 
obrovskú byrokratickú záťaž, na ktorú 
nikto nie je pripravený. „Z pohľadu 
ekonómov to vidíme ako šité horúcou 
ihlou.” 

Podľa primátorky mesto Handlová 
nebude jediné na Slovensku, ktoré 
vyzve prezidentku, aby sporný zákon 
nepodpísala. Vo štvrtok 26. mája 
podobné uznesenie prijali aj poslan-
ci hlavného mesta, Bratislavy. Ďalšie 
mestá, podľa Grúberovej, pristúpia v 
rámci štrakovej pohotovosti k iným 
formám protestu. Niekde napríklad 
nerozsvietia nočné lampy. „Ten tlak 
musí silnieť, aby si vysoko postavení 
predstavitelia štátu uvedomili, že 
takýmto spôsobom zlikvidujú samo-
správu na Slovensku a doplatia na to 
všetci obyvatelia bez ohľadu na to, 
či dostanú daňový bonus alebo nie,” 

uzavrela svoj príhovor primátorka, 
Silvia Grúberová. 
Ministerstvo financií sa v uplynulých 
dňoch ohradilo voči tvrdeniam sa-
mospráv. Minister financií Igor Ma-
tovič (OĽANO) deklaruje, že samo-
správy nebudú mať menej peňazí, 
ako majú v súčasnosti. Priznáva však, 
že niektoré samosprávy môžu zos-
tať “dýchavičné”, pretože štát im v 
prípade daňového bonusu vstupu-
je do ich rozpočtovania na budúci 
rok. „Poctivým samosprávam určite 
podáme pomocnú ruku, a to rôznymi 
spôsobmi,” podotkol minister.

Silver Jurtinus/TASR

Škôlkari sa môžu tešiť z vynovených 
dvorov a ihrísk. V elokovanom praco-
visku Morovnianska cesta pribudli do 
exteriéru detský domček so šmýkač-
kou, vláčik a kombinovaná preliezka. 
Elokované pracovisko Dimitrovova 
ulica je obohatené o päť nových ta-
búľ, piknikový stôl a drevený domček 
so šmýkačkou, elokované pracovisko 
Cintorínska má nový domček, vláčik, 
piknikový stôl a tabule. Detičky v 
elokovanom pracovisku v Základnej 
škole Morovnianska cesta potrebovali 
veľké pieskovisko, okrem neho sa na 
dvor umiestnil aj vláčik a tabule. La-
nová pyramída bude robiť radosť de-
tičkám v Materskej škole na ulici SNP, 
tento dvor zároveň skrášli aj nový 
vláčik, kombinovaná preliezačka,  
drevený domček a deti si budú môcť 
oddýchnuť pri piknikovom stole. 
Bezpečnosť všetkých hracích prvkov 
zvyšujú certifikované materiály na 
dopadových plochách.      

       (ABN)

Ihriská Materskej školy SNP a jej elokovaných pracovísk dostali nové prvky

Financie na skvalitnenie exteriérov poskytlo Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu. Vynovenie dvorov v škôlkach stálo takmer 21 000 eur.                     FOTO: MŠ
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Mestá a obce budú musieť pre par-
lamentom schválenú protiinflačnú 
pomoc z dielne ministerstva financií 
zvažovať zvyšovanie dani z nehnu-
teľností, poplatkov za školy a škôlky 
či prijímať rozhodnutia, ktoré budú 
voči občanom nepopulárne. Uviedol 
to prezident Únie miest Slovenska 
(ÚMS) a primátor Trenčína Richard 
Rybníček. „Bohužiaľ, asi nebudeme 
mať inú možnosť, keďže máme ob-
rovské výdavky aj v súvislosti s ras-
tom cien energií, stavebných mate-
riálov a so všetkým,” podotkol s tým, 

že výdavky samospráv sú stále väčšie 
ako príjmy. Rybníček tvrdí, že budú 
musieť škrtať a hľadať riešenia, ktoré 
budú znamenať zníženie kvality slu-
žieb pre obyvateľov miest a obcí.
ÚMS deklaruje, že sú spolu so Zdru-
žením miest a obcí Slovenska (ZMOS) 
na “jednej lodi”. „Predpokladám, že 
budeme postupovať spoločne a bu-
deme hľadať spoločné riešenia, aby 
sme sa k tejto celej situácii jasne po-
stavili,” poznamenal. Zároveň potvrdil, 
že ÚMS požiadala o stretnutie prezi-
dentku SR Zuzanu Čaputovú. Chcú 

sa s ňou o celej situácii porozprávať 
a vysvetliť jej obavy z toho, čo čaká 
mestá a obce na Slovensku.
S hlavou štátu sa chcú stretnúť aj 
zástupcovia ZMOS-u. Hlasovanie 
poslancov parlamentu, ktorí zároveň 
pôsobia v samosprávach, vníma zdru-
ženie ako krok, ktorým ublížili nielen 
mestám, obciam či samosprávnym 
krajom, v ktorých pôsobia, ale aj všet-
kým ostatným samosprávam. „Práve 
ľudia schvaľujúci zákony a pôsobiaci 
v samospráve to mali najlepšie vedieť. 
Tento ich postoj sa zároveň podpísal 

pod nútené obmedzovanie kvality a 
rozsahu verejných služieb, ktoré sa-
mosprávy zabezpečujú pre svojich 
obyvateľov,” uviedol ústredný riaditeľ 
Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.
ZMOS od parlamentu očakáva, že sa-
mosprávu bude chrániť a nie, že bude 
podporovať rozhodnutia, ktoré jej ne-
pomáhajú. Združenie sa obrátilo aj na 
partnerov z Hospodárskej a sociálnej 
rady SR. So sociálnymi partnermi re-
prezentujúcimi zamestnávateľov a 
zamestnancov chce diskutovať o spo-
ločnom postupe. „Cítime, že štýl prá-

ce, ktorým sa prijíma legislatíva, nie 
je správny. Ani z hľadiska procesu, ani 
z hľadiska obsahu,” podotkol Kaliňák 
s tým, že rokovanie so sociálno-eko-
nomickými partnermi je naplánované 
na 1. júna v Bratislave.
ZMOS vstúpilo pre dlhodobý prístup 
štátu voči samosprávam od 19. mája 
do štrajkovej pohotovosti a hrozí 
ostrým štrajkom. Podporu ZMOS-u 
vyjadrili Združenie samosprávnych 
krajov SK 8 i Odborový zväz pracov-
níkov školstva a vedy na Slovensku.

(TASR)

R. Rybníček: Mestá a obce budú musieť zvažovať zvýšenie daní a poplatkov
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Odo dňa doručenia rozhodnutia o 
vyrubení miestneho poplatku za 
komunálne odpady začína plynúť 
30 dňová lehota na podanie odvola-
nia proti tomuto rozhodnutiu. Po jej 
uplynutí sa rozhodnutie stáva prá-
voplatným a poplatník je povinný v 
15 dňovej lehote splatnosti poplatok 
uhradiť. To znamená, že počas tých-
to 45 dní môžete poplatok uhradiť 
naraz alebo v niekoľkých splátkach 
podľa Vašich možností. Vo všeobec-
nosti uplynie lehota splatnosti v prvej 
polovici júla.
Po uplynutí lehoty splatnosti môže 
správca dane v súlade s Daňovým po-
riadkom na žiadosť daňového subjek-
tu povoliť odklad platenia dane alebo 
povoliť platenie dane v splátkach, ak 
je splnená aspoň jedna z týchto pod-
mienok:
1. zaplatením dane by bola ohrozená 
výživa daňového subjektu alebo osôb 
na jeho výživu odkázaných;
2. u daňového subjektu došlo k pok-
lesu príjmov, a preto nie je možné 

Radíme: Dá sa poplatok za odpad zaplatiť aj v splátkach?
očakávať zaplatenie dane v lehote 
splatnosti a to hlavne v dôsledku mi-
moriadnej situácie, ktorou je naprík-
lad obdobie pandémie alebo živelná 
pohroma;
3. zaplatenie dane by zvýšilo platob-
nú neschopnosť daňového subjektu 
pri výraznom obmedzení alebo pre-
rušení vykonávania podnikateľskej 
činnosti na základe prijatých rozhod-
nutí vlády SR;
4. iné preukázateľné dôvody vážne-
ho charakteru, pre ktoré nie je možné 
daň zaplatiť.
Daňový subjekt podáva žiadosť o 
povolenie odkladu/splátok prísluš-
nému správcovi dane písomne alebo 
ústne do zápisnice. Zo žiadosti musí 
byť zrejmé, kto žiadosť podáva, v akej 
veci a čo sa navrhuje. V žiadosti musí 
byť jednoznačne uvedená niektorá 
z podmienok, na základe ktorej sa 
žiada o povolenie odkladu/splátok. 
Spolu so žiadosťou musia byť pred-
ložené aj doklady preukazujúce jeho 
tvrdenia. Taktiež je potrebné v žiados-

ti navrhnúť výšku splátok a lehotu ich 
splatnosti, resp. lehotu odkladu.
Vydanie rozhodnutia o povolení od-
kladu/splátok podlieha poplatkovej 
povinnosti podľa zákona č. 145/1995 
Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov v zmysle polož-
ky 143 písm. a) sadzobníka správnych 
poplatkov. 
Za dobu povoleného odkladu/splá-
tok zaplatí daňový subjekt úrok zo 
sumy odkladu dane alebo zo sumy 
povolenej splátky. Úrok sa vypočíta 
za každý deň povoleného odkladu/
splátok. Ak daňový subjekt zaplatí 
odloženú sumu dane alebo daň v 
splátkach uloženú rozhodnutím v le-
hote kratšej ako ukladá rozhodnutie, 
správca dane úrok z odloženej sumy 
vyrubí do dňa zaplatenia odloženej 
sumy dane alebo do dňa zaplatenia 
dane v splátkach. Úrok z odloženej 
sumy sa nevyrubí, ak nepresiahne 5 
eur.

Mária Lenková, 
vedúca oddelenie daní a podnikateľskej činnosti

Mesto Handlová vyhlásilo výberové 
konania na obsadenie miesta riadite-
ľa Základnej školy Školská a obsade-
nie miesta riaditeľa Základnej ume-
leckej školy.
Funkčné obdobie riaditeľa školského 
zariadenia je päťročné.
Predpokladaný nástup do funkcie 
riaditeľa ZŠ Školská je 1. augusta, pre 
ZUŠ 14. augusta 2022.
Medzi kvalifikačné predpoklady patrí 
najmä vzdelanie v príslušnom študij-
nom odbore, v príslušnom študijnom 
programe a najmenej päť rokov pe-
dagogickej činnosti.
Požadovaná je znalosť príslušnej le-
gislatívy pre daný druh a typ školy 
alebo školského zariadenia, riadiace, 
komunikačné a organizačné schop-
nosti, asertivita, flexibilita, zodpo-

vednosť, spoľahlivosť, znalosť práce 
s PC a spôsobilosť na právne úkony v 
plnom rozsahu.
Celé znenie pracovných inzerátov, 
zoz nam požadovaných dokladov i 
doplňujúce informácie pre uchád-
začov sú zverejnené na webovom 
sídle mesta www.handlova.sk v sek-
cii Mestský úrad - Výberové konania.
Písomné žiadosti o účasť na výbero-
vom konaní s požadovanými doklad-
mi je potrebné doručiť na Mestský 
úrad najneskôr do 9. júna 2022 do 
13.00 hod.
Dátum, miesto a hodinu výberového 
konania písomne oznámi príslušná 
rada školy tým uchádzačom, ktorí 
spĺňajú kritériá vyhláseného výbero-
vého konania.

(RED)

Mesto hľadá riaditeľov pre dve školy

Mesto Handlová pri výruboch dre-
vín postupuje v zmysle zákona č. 
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a 
krajiny. Podľa § 47 ods. (2) Vlastník, 
správca alebo nájomca pozemku, na 
ktorom sa nachádza drevina, je po-
vinný sa o ňu starať, najmä ju ošetro-
vať a udržiavať!
Úlohou mesta je predchádzať neodô-
vodneným výrubom. Zákon o ochra-
ne prírody pozná len tri odôvodnené 
prípady pre výrub:
• Zlý zdravotný stav dreviny – malá 
pravdepodobnosť prežitia

• Nevhodné hygienické podmienky v 
bytových a nebytových priestoroch. 
(fotodokumentácia)
• Narúšanie stability stavby koreňo-
vým systémom

Pred podaním žiadosti:
• Zorganizovať bytovú schôdzu, 
prezentovať zámer výrubu a získať 
nadpolovičnú väčšinu podpisov od 
vlastníkov bytov, že s daným výru-
bom súhlasia.
• Uistiť sa, že dotknutá drevina rastie 
na pozemku vo vlastníctve mesta 

Handlová. Mesto nedisponuje fi-
nančnými prostriedkami na realizáciu 
údržby zelene, ktorú zo zákona musí 
vykonávať jej vlastník, nájomca alebo 
správca
• Žiadosť musí podať správca byto-
vého domu (Handimex, MsBP, s.r.o., 
SVB, OSBD) ak zhodnotí, že sa jedná 
o odôvodnený výrub
• Neoddeliteľnou súčasťou žiadosti je 
správny poplatok 100 eur, bez ktoré-
ho nie je možné žiadosť zaevidovať. 

Peter Kerata, 
referent životného prostredia

Radíme: Výrub verejnej zelene pri bytovej výstavbe

Projekt termochemického spra-
covania pneumatík z roku 2016 
je zrejme na konci. Firme HUTIRA 
Slovakia ostáva už iba posledná 
možnosť - obrátiť sa na súd.

Spoločnosť HUTIRA Slovakia plá-
novala vybudovať na území mesta, 
pri Východnej šachte, zariadenie na 
zhodnocovanie opotrebovaných 
pneumatík termálnou depolymeri-
záciou. Výstupom technológie mali 
byť olej, uhlík a plyn.
Zámer firmy Hutira Slovakia však v 
roku 2021 narazil na odpor verejnos-
ti. Začiatkom marca 2021 aktivisti 
spustili petíciu „Za zelenú budúcnosť 
Východnej šachty.“ Petícia sa opie-
rala o odborný posudok, ktorý pre 
občians ke združenia Priatelia Zeme 
– CEPA vypracovali Jindřich Petrlík, 
odborný poradca siete International 
Pollutants Elimination Network pre 
dioxíny a odpady a Ladislav Hegyi, 
odborný poradca poslanca Európ-
skeho parlamentu Martina Hojsíka 
pre životné prostredie.
Odborníci projekt vyhodnotili ne-
gatívne. „Projekt navrhovateľa je z 
hľadiska potreby environmentálne 
šetrnej recyklácie odpadových pneu-
matík v SR zbytočný a kontraproduk-
tívny a bude odkázaný buď na dovoz 
väčšiny odpadových pneumatík z 
iných krajín alebo na ekonomický 
neúspech,“ tvrdia posudzovatelia. 
Mestské zastupiteľstvo 24. júna 2021 
v plnej miere vyhovelo petícii „Za ze-
lenú budúcnosť Východnej šachty“ a 
primátorka mesta, Silvia Grúberová, 
požiadala spoločnosť Hutira Slovakia, 
aby svoj zámer na území mesta ne-
realizovala. Primátorka však zároveň 

Firma HUTIRA Slovakia s odvolaním neuspela

skonštatovala, že vyhovenie petícii 
má iba morálny, právne nezáväzný 
rozmer a spoločnosť má právo ďalej 
v projekte pokračovať.
V novembri 2021 vydalo mesto Hand-
lová rozhodnutie o zastavení konania. 
Proti rozhodnutiu stavebného úradu 
podala spoločnosť HUTIRA Slovakia 
odvolanie 15. decembra 2021. Práv-
ny rozklad odvolania mal 26 strán. 
Okresný úrad Trenčín odvolanie firmy 
preskúmal a 18. mája 2022 rozhodol 
v prospech mesta Handlová. Okresný 
úrad Trenčín síce rozhodnutie mesta 
Handlová zmenil, aj po zmene výro-
ku však zamietavé stanovisko mesta 

Handlová platí. Toto rozhodnutie je 
konečné a nemožno sa proti nemu 
ďalej odvolať. Rozhodnutie možno 
preskúmať súdom na základe žaloby.
Podľa primátorky, Silvie Grúberovej, 
mala občianska petícia obrovskú 
váhu, no na rozhodovanie úradov 
vplyv nemala. „Rozhodnutie Okres-
ného úradu Trenčín je záležitosťou 
stavebného zákona. Je dôležité zo-
pakovať, že ako predstavitelia mesta 
za petíciou obyvateľov stojíme, čo 
potvrdilo aj uznesenie Mestského 
zastupiteľstva v roku 2021 a bude 
tomu tak aj do budúcna,“ potvrdila 
Silvia Grúberová.                    Silver Jurtinus

Areál Východnej šachty.                                                                                                                                                     FOTO: MH
Samospráva Handlovej plánuje za-
bezpečiť čiastočnú rekonštrukciu 
Jánošíkovej ulice. O opravu komu-
nikácie, ktorá je v zlom stave, žiadali 
mesto i obyvatelia prostredníctvom 
petície. Na práce vyčlenila radni-
ca v rezervnom fonde 110 000 eur. 
Odobrili to mestskí poslanci na svo-
jom rokovaní vo štvrtok 26. mája.
V rezervnom fonde má mesto k dis-
pozícii viac ako 650 000 eur. „Z fondu 
bude mesto financovať dve položky, a 
to rekonštrukciu verejného osvetlenia 
na sídlisku Morovnianska cesta za 260 
000 eur a za 110 000 eur rekonštruk-
ciu komunikácie na Jánošíkovej ulici,” 
povedal vedúci ekonomického odde-
lenia mestského úradu Peter Mendel.
Samospráva podľa neho pôvodne 
počítala, že z rezervného fondu bude 
čerpať ďalších 150 000 eur na rekon-

štrukciu priestorov Základnej školy 
Morovnianska cesta, ktorá mala pri-
niesť zvýšenie kapacity materskej 
školy o dve triedy. „Na zápis sa v máji 
nedostavilo toľko detí, kapacitu tak 
zatiaľ netreba rozšíriť,” ozrejmil.
Samospráve tak zostane v rezervnom 
fonde približne 300 000 eur. „Tieto 
peniaze budú slúžiť ako rezerva na 
zvyšok tohto rozpočtového roka, prí-
padne na budúci rok. Už máme indí-
cie z rokovaní Únie miest Slovenska 
a Združenia miest a obcí Slovenska o 
obnovení zákona, ktorý platil počas 
pandémie, že prostriedky rezervného 
fondu môžu byť použité aj na bežné 
výdavky,” priblížil Mendel. To by pod-
ľa neho riešilo situáciu samosprávy v 
súvislosti so zvýšením cien energií a 
ďalších položiek, ktoré stúpli rádovo 
o stovky percent.                             (TASR)

Do rezervného fondu pribudli státisíce

Samospráva Handlovej dlžila ku kon-
cu minulého roka 1 623 698,05 eura. 
Celková úverová zadlženosť mesta 
tak dosiahla 12,24 percenta. Vyplýva 
to zo záverečného účtu za rok 2021, 
ktorý na svojom rokovaní vo štvrtok  
26. mája schválili mestskí poslanci.
Banícke mesto uzatvorilo minulý rok 
s prebytkom hospodárenia. Jeho cel-
kové príjmy dosiahli 15 875 296,90 
eura, celkové výdavky malo na úrovni 
14 434 776,96 eura. „Základným prin-
cípom prebytku je menší výdaj ako 
príjem. V minulom roku sme zazna-
menali nižšie výdavky napríklad na 
mzdy zamestnancov, išlo o približne 
200 000 eur a s tým súvisiace odvody 
do poisťovní. Ďalej sme šetrili aj na to-
varoch a službách, to bolo približne 
100 000 eur,” priblížil vedúci ekono-
mického oddelenia Mestského úradu 
v Handlovej Peter Mendel.
Samospráva podľa neho nečerpala 
na 100 percent i položky kapitálové-

Mesto Handlová ku koncu minulého 
roka dlžilo 1,6 milióna eur

ho rozpočtu, tie boli na úrovni 80 až 
85 percent.
Po vylúčení účelovo viazaných pro-
striedkov dá samospráva do rezerv-
ného fondu 650 159,97 eura. K po-
slednému dňu minulého roka tam 
mala 574 732,46 eura.  
„Úverová zadlženosť vo výške 12,3 
percenta je priaznivá hodnota v 
porovnaní s legislatívnou hranicou, 
ktorá je 60 percent bežných príjmov 
predchádzajúceho roka,” skonštatoval 
Mendel.
Mestu sa podľa neho darí splácať 
úvery. „Cash flow sa nám podstatne 
zlepšil. Už bola i otázka, či by mesto 
nezobralo nejaký úver. Samozrejme, 
je to ešte všetko na zváženie. Skôr 
je to východisko do budúceho roka, 
pretože výdavky budúceho roka 
budú oveľa vyššie, ako môžeme len 
predikovať v tejto dobe,” dodal. 

(TASR)

Na základe požiadaviek obyvateľov 
Handlovej dal referát dopravy mest-
ského úradu vypracovať dopravný 
projekt k zmene osadenia doprav-
ných značiek. Projekt bol schválený 
Krajským dopravným inšpektorátom 
v Trenčíne a Slovenskou správou ciest 
Žilina a na nových určených miestach 
boli osadené dopravné značky „Zóna 
zákazu státia pre nákladné vozidlá“.
Zóna, na ktorej nesmú nákladné vo-
zidlá stáť sa rozšírila z Dolného konca 
od čerpacej stanice Shell až za auto-

Pre nákladné vozidlá platí zákaz státia
busovú zastávku pri odbočke na ryb-
ník.                                                         (RED)
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Vodné prvky nebudú naplnené vo-
dou permanentne. Primárne fun-
gujú ako vodozádržné opatrenie. 

Projekt Revitalizácia vnútrobloku Mo-
rovnianska cesta je ukončený. Cieľom 
projektu bolo zveľadenie spoločného 
priestoru, zvýšenie jeho estetických a 
kultúrno-spoločenských hodnôt vy-
budovaním priestoru pre odpočinok 
a relax. 
V rámci projektu boli vybudované 
chodníky a spevnené plochy, pre-
behla rekonštrukcia priľahlého ve-
rejného osvetlenia, revitalizácia ve-
rejnej zelene, vzniklo detské ihrisko s 
mobiliárom a vodné hry. Práve vodné 
hry vzbudili záujem verejnosti. Ide o 
novú funkciu v prostredí, ktorá má 
motivovať deti k exteriérovým hrám 
za každého počasia a zároveň rozvíjať 
ich pohybové ako aj vnemové schop-
nosti. Voda však v prvkoch nebude 
trvale, ale iba keď dostatočne zaprší. 
„Primárnym účelom vodných hier 
je, aby odvádzali z tohto prostredia 
vodu. Prvky sa roztočia iba pri daž-
divom počasí. Zámerom projektanta 

bolo vytiahnuť deti von za každého 
počasia,“ povedala hovorkyňa mesta, 
Jana Paulínyová. 
Projekt podľa vedúceho oddelenia 
mestských projektov, Petra Cagá-
ňa, rieši revitalizáciu vnútrobloku v 
existujúcej zástavbe bytového cha-
rakteru, ktorá je tvorená prevažne 
panelovými bytovými domami. „Ide 
o najväčšie sídlisko v meste s poč-
tom obyvateľom približne 5 000, čo 
je takmer tretina obyvateľstva, kde sú 
situované aj objekty občianskej vyba-
venosti, materská škola, polyfunkčné 
objekty s prevádzkami a zdravotné 
stredisko. Obyvateľom však chýbal 
priestor pre voľnočasové aktivity, 
pos trádali detské ihriská, ako aj oddy-
chové zóny. Realizácia projektu rieši 
potreby skupín obyvateľov žijúcich 
v danej oblasti. Konkrétne vybudo-
vaním veľkého detského pre rôzne 
vekové kategórie detí, tiež vybudo-
vaním nových spevnených plôch s 
osadením lavičiek pre rodičov ale aj 
seniorov k relaxu, ale aj trávnatých 
plôch pre rôzne športy typu bedmin-
ton, frisbee a podobne. Projekt je k 

stanoveným cieľom a výsledkom pro-
jektu maximálne účinný a efektívny,“ 
uviedol Peter Cagáň. 
Celkové oprávnené výdavky projektu 
dosiahli 586 096 eur, z toho nenávrat-
ný finančný príspevok z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja tvoril 556 
791 eur a spolufinancovanie mesta 
dosiahlo 29 304 eur. 
Projekt mal byť pôvodne ukončený 
v máji 2021, pre pandémiu korona-
vírusu bol však fyzicky ukončený až 
začiatkom decembra 2021. V súčasnej 
dobe prebieha administratívne ukon-
čovanie. Obec Ráztočno, ako prísluš-
ný stavebný úrad, vydala kolaudačné 
rozhodnutie 11. mája 2022, v ktorom 
konštatuje: „Stavba vyhovuje vše-
obecným technickým požiadavkám 
na výstavbu. Z predložených dokla-
dov o výsledku predpísaných skúšok 
vyplýva, že stavba je spôsobilá na 
bezpečnú a plynulú prevádzku.“
Projekt bol realizovaný vďaka pod-
pore z Európskeho fondu regionál-
neho rozvoja v rámci Integrovaného 
regionálneho operačného programu. 
www.mirri.gov.sk                           Silver Jurtinus 

Detské ihrisko na sídlisku Morovnianska cesta 
je skolaudované a prístupné verejnosti

Podľa názoru právnikov mesta 
postupovala spoločnosť VAŠA pri 
budovaní oplotenia zvernice v roz-
pore s platnou legislatívou. 

Okresný úrad Prievidza 13. mája 2022 
uznal samostatnú zvernicu Tri Stud-
ničky — poľovný revír, ktorý tvoria 
pozemky v katastrálnom území mes-
ta Handlová s celkovou výmerou 
61 7062  m2. Vlastníkom všetkých 
pozemkov aj zvernice je spoločnosť 
VAŠA s.r.o. z Novák, ktorá o uznanie 
poľovného revíru požiadala 25. janu-
ára 2022. Mesto sa proti rozhodnutiu 
Okresného úradu Prievidza odvolalo.
Dňa 26. 3. 2021 spoločnosť VAŠA 
ohlásila stavebnému úradu mesta 
Handlová  drobnú stavbu „Oplotenie 
– samostatná zvernica Tri studničky“. 
Následne dňa 20. 4. 2021 stavebný 
úrad mesta Handlová oznámil spo-
ločnosti VAŠA, že oznámenie nespĺňa 
náležitosti vyžadované stavebným 
zákonom, lebo sa nejedná o drob-
nú stavbu. Spoločnosť VAŠA napriek 
tomu bez stavebného alebo iného 
povolenia oplotenie vybudovala. 
Mesto Handlová, ako miestne prís-
lušný stavebný úrad, zahájil štátny 

stavebný dohľad, v rámci ktorého sa 
dňa 10. 3. 2022 uskutočnila obhliadka 
miesta. Výkonom štátneho stavebné-
ho dohľadu bolo zistené porušenie 
stavebného zákona.
Okresný úrad Prievidza medzitým 
dňa 21. 2. 2022 verejnou vyhláškou 
zverejnil oznámenie o možnosti sa 
vyjadriť k podkladom konania o uzna-
nie poľovného revíru „Samostatná 
zvernica Tri Studničky“. Mesto Hand-
lová prostredníctvom svojho právne-
ho zás tupcu z advokátskej kancelárie 
SOUKENÍK – ŠTRPKA doručilo Okres-
nému úradu Prievidza vyjadrenie s 
jedenástimi pripomienkami, medzi 
inými aj s námietkou, že oplotenie 
zvernice bolo vybudované bez sta-
vebného povolenia a v rozpore s plat-
nou legislatívou. Okresný úrad Prie-
vidza sa v odôvodnení rozhodnutia 
vysporiadal so všetkými námietkami 
mesta v jednom odseku, kde uvádza, 
že na základe zistených skutočností 
sa námietky zo strany mesta Handlo-
vá nezakladajú na správne zistených 
skutočnostiach alebo boli mylne 
prezentované a pre správny orgán je 
podstatný len projekt zvernice. Mesto 
Handlová sa s uvádzaným záverom v 

celom rozsahu nestotožňuje a odô-
vodnenie v tejto časti považuje za 
nedostatočné.
„Okresný úrad Prievidza sa v odô-
vodnení rozhodnutia vôbec neve-
noval skutočnosti, či bolo oplotenie 
zvernice, ako základná náležitosť pot-
rebná pre jej uznanie, vybudované v 
súlade s platnou legislatívou, ani či 
si spoločnosť VAŠA splnila svoje po-
vinnosti pri budovaní tohto oplote-
nia. Pritom oplotenie zvernice, ktorá 
je predmetom uvedeného konania, 
bolo zrealizované bez právoplatné-
ho stavebného povolenia a užíva sa 
bez kolaudačného rozhodnutia, čo 
je v rozpore so stavebným zákonom. 
Do dnešného dňa spoločnosť Vaša, 
nepožiadala na stavebnom úrade o 
legalizáciu oplotenia, resp. nepožia-
dala o vydanie dostatočného staveb-
ného povolenia. Mesto Handlová tak 
v odvolaní zdôraznilo, že oplotenie 
je postavené v rozpore s príslušnými 
právnymi predpismi, a teda k uznaniu 
zvernice došlo na základe nezákon-
ne postaveného oplotenia,“ povedala 
právnička mesta, Zuzana Hujsiová.

Silver Jurtinus

Okresný úrad uznal zvernicu aj s čiernou stavbou

Základné školy by mali budúci školský 
rok otvoriť sedem tried prvého ročníka
Handlovské základné školy (ZŠ) od 
septembra tohto roka plánujú otvo-
riť sedem tried prvého ročníka. Do 
školských lavíc má v budúcom škols-
kom roku po prvý raz zasadnúť 138 
prvákov. Vyplýva to z návrhu na počty 
prijímaných žiakov na povinnú škols-
kú dochádzku.
„ZŠ Morovnianska cesta plánuje otvo-
riť dve triedy prvého ročníka, ZŠ Mie-
rové námestie dve triedy a ZŠ Škols-

ká tri triedy,” konkretizovala vedúca 
školského úradu v Handlovej Andrea 
Bacúšan Nevolná.
Školu na Mierovom námestí má od 
septembra navštevovať 40 prvákov, 
ZŠ Morovnianska cesta 44 detí a ZŠ 
Školská 54 dievčat a chlapcov.
V nadväznosti na prijatú legislatívu 
o povinnom predprimárnom vzdelá-
vaní už školy nebudú zriaďovať nultý 
ročník, dodala Bacúšan Nevolná.

Výsledky zápisu a návrhy na počty žiakov a tried v 1. ročníku ZŠ v školskom roku 2022/23.Všetky herné prvky sú certifikované a spĺňajú požiadavky bezpečnosti.                                                                                                                                                                          FOTO: PC

Revíziou prešli všetky prvky na ná-
mestí.

Mestská fontána na Námestí baníkov 
bude v prevádzke od 1. júna. Vo fon-
táne je zakázané kúpanie a umývanie 
sa ľudí a zvierat, pranie a čistenie vecí 
a znečisťovanie fontány a vhadzova-
ním odpadkov a akýchkoľvek iných 
predmetov okrem mincí. 
K dispozícii bude aj vodná hmla, ktorá 
sa bude pri vysokých teplotách spúš-
ťať automaticky. Vodná hmla slúži 
primárne na schladenie horúceho 
a suchého vzduchu, ale osviežiť vo 
vodnej hmle sa môžu aj návštevníci 
námestia. V prevádzke bude každý 
deň vo vyhradenom čase, dve hodiny 
doobeda a dve hodiny poobede. Po 
výluke, ktorá bola spôsobená šírením 
koronavírusu, je verejnosti k dispozícii 

aj pitná fontánka pri detskom ihrisku. 
Samotné detské ihrisko bolo pred le-
tom prekryté tieniacou plachtou. Det-
ské ihrisko je určené pre deti do 12 
rokov. Pokyny na prevádzku detského 
ihriska sú uvedené v prevádzkovom 
poriadku, ktorý je umiestnený v zóne 
detského ihriska.
V stredu 1. júna bude námestie ve-
nované deťom. Deň detí otvára pod-
ujatie z dielne Centra voľného času 
v spolupráci so spoločnosťou DIGI 
Slovakia, mestom Handlová a Det-
ským a mládežníckym parlamentom  
– Deti pomáhajú deťom. Súčasne sa 
na námestie sťahuje herňa Detského 
centra Malinkovo, ktoré bude svoje 
aktivity ponúkať každý pracovný deň 
od 9. – 12.00h na bezpečne vyhrade-
nom mieste až do 29. júla 2022.

(VM)

Námestie baníkov je na leto pripravené

Pred priamym slnkom chráni deti na ihrisku plátená strecha.                                                                               FOTO: JP

Prednáška v Dennom centre - Klube 
dôchodcov sa 18. mája konala vďaka 
neziskovej organizácii a občianskemu 
združeniu Šedý medveď, ktoré cez 
projekt “Díky moc za pomoc” obozna-
muje seniorov so svetom smartfónov 
a Internetu. Prednášky sa zúčastnila 
dvadsiatka seniorov z nášho mesta.  
Dnešní seniori sú akční. Mnohí majú 

moderné telefóny nielen na volanie 
a posielanie sms správ, ale využívajú 
ich aj na fotenie a natáčanie videí. Aj 
preto dostali niekoľko dobrých rád.
Napokon sa dozvedeli ako môžu ta-
kéto dáta zdieľať bezpečne aj na so-
ciálnych sieťach. Na ďalšom stretnutí 
preberú ďalšiu tému zo sveta Interne-
tu a mobilných telefónov.                 (JP)

Seniori si osvojili prácu so smartfónom
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V pondelok, 9. mája, Základná škola 
Morovnianska cesta organizovala ak-
ciu pri príležitosti Dňa matiek. Nápad 
zorganizovať Morovniansku míľu pre 
mamu sa zrodil v mysli pani učiteľky 
Veroniky Kosťovej. Vďaka pomoci 
jej kolegýň, kolegov a detí sa nápad 
zhmotnil v podobe krásneho poduja-
tia. Rodičia, starí rodičia, deti a učitelia 
sa stretli pred školou a spoločne preš-
li symbolickú míľu popri železničnej 
trati, cez Handpark a späť do školy. 
Tu bol prichystaný kultúrny program, 
ktorý odštartovali škôlkari so svojím 

Prešli Morovniansku míľu pre mamu
vystúpením. Deti zo základnej školy 
pripravili tanečné, spevácke aj reci-
tačné čísla, vystúpila aj predsedníčka 
školského parlamentu Sára Pukačová 
so svojím príhovorom. Krásnym a do-
jemným speváckym číslom prispela 
nadaná Handlovčanka Veronika Fe-
ketová. Čestným hosťom bola pani 
Adriana Oswaldová odetá v tradič-
nom ľudovom kroji, ktorá zaspievala 
ľudovú pieseň v handlovskom nárečí. 
Celým podujatím nás sprevádzali mo-
derátori Mária Maňáková ml. a Lukáš 
Kosťov.                                                (ZŠMC)

Áno, na toto sme zvyknutí. Rozvrh 
predmetov, denná školská rutina, 
motivácia, súťaženie, lepšie i horšie 
výsledky. Učenie sa vrátilo do starých 
koľají,  učitelia si veľmi radi zvykli zno-
vu na vyučovanie v klasickej triede a 
priamy kontakt s deťmi a žiaci  nejako 
zvládli fakt, že sú v škole a musia po-
dávať výkony. Hmm, musia? Občas aj 
chcú. Lebo nie všetko je iba o povin-
nostiach a nútení do učenia. Niekomu 
to ide jedna báseň a sú aj takí, ktorým 
učenie, súťaženie a dosahovanie výs-
ledkov robí radosť. 
V utorok 17. mája sa v Prievidzi konalo 
slávnostné oceňovanie najúspešnej-

Oceňovanie žiakov na okresnej úrovni

ších žiakov okresu v predmetových 
olympiádach a umeleckých súťažiach. 
A my sme na ňom mali opäť bohaté  
zastúpenie, čo potvrdzuje, že naši 
žiaci sú naozaj zdatní a úspešní bo-
jovníci. 
Ocenených bolo „7  statočných“:
• Emília Kothajová a Matúš Híreš za 1. 
miesto v okresnom kole matematic-
kej olympiády,
• Šimon Majdán a Michal Rötling za 3. 
miesto v okresnom kole matematic-
kej olympiády,
• Martina Lakatošová za 1. miesto v 
okresnom kole biologickej olympiá-
dy,

• Gabriela Viktória Dujsíková za 2. 
miesto v okresnom kole olympiády v 
anglickom jazyku,
• Nella Bea Kňazovičová za 3. miesto v 
okresnom kole olympiády zo slovens-
kého jazyka a literatúry.
Ďakujeme za to, že sú ešte stále žiaci, 
ktorí dokážu prekročiť hranicu vlast-
ného pohodlia. Žiaci, ktorí sa neboja 
výziev. Žiaci, ktorí vedia dokázať sebe 
aj iným, že makať sa oplatí. Zvlášť, keď 
sa chce, nie iba musí. A my sme na 
nich právom hrdí.

Mgr. Elena Dobišová, Mgr. Katarína Štupáková
ZŠ Mierové námestie

Symbolickú míľu spoločne prešli rodičia, starí rodičia, deti aj učitelia.                                                       FOTO: ZŠMC

„Knihy sú najtichším a najstálejším 
priateľom. Sú najprístupnejším porad-
com a najtrpezlivejším učiteľom.“

Ch. W. Eliot 

Knižnica novými titulmi literatúry a 
periodickými publikáciami pravidel-
ne zabezpečuje obnovu a doplňo-
vanie knižničného fondu. Pri nákupe 
kníh sa zameriavame hlavne na to, 
aby sme nakúpili knihy, o ktoré je záu-
jem na základe požiadaviek čitateľov. 
Financie na doplňovanie knižničného 
fondu nám poskytuje mesto Handlo-
vá, v rámci ročného rozpočtu. Aby 
sme aspoň trochu odľahčili náš roz-
počet, ale zároveň nakúpili pre našich 
čitateľov čo najviac kníh, snažíme sa  
hľadať aj alternatívne finančné zdroje. 
Každoročne reagujeme na výzvu ve-
rejnoprávnej inštitúcie „Fond na pod-
poru umenia“, ktorý poskytuje finanč-
né prostriedky na realizáciu projektu. 
Fond na podporu umenia v roku 2021 

Knižničný fond dopĺňame pravidelne

podporil z verejných zdrojov náš pro-
jekt „Čítanie je stále IN“. Vďaka tejto 
podpore, vo výške 2000 eur a spolu-
financovaniu vo výške 20%, sme do 
knižnice zakúpili v priebehu polroka 
177 nových knižných titulov od slo-
venských a svetových autorov. Tieto 
knihy sú určené tak pre malé deti, 
ako aj pre  žiakov základných škôl, 
pre mládež, ale aj dospelým. Dopl-
ňovaním knižničného fondu chceme 
prispievať k lepšiemu uspokojovaniu 
potrieb čitateľov našej knižnice a k 
rozvoju čítania. Vďaka poskytnutej 
dotácii sme opäť rozšírili a doplnili 
knižničný fond v našej knižnici. Snáď 
aj toto je krok k tomu, aby knižnicu 
navštevovalo čoraz viac čitateľov. 
Veríme, že pravidelné doplňovanie 
fondu novými knihami priláka čitate-
ľov do našej Mestskej knižnice. 
Tešíme sa na spokojných čitateľov. 
  

(MsK)

Podujatie je určené škôlkarom a 
školákom z handlovskej doliny. 
Tento rok organizátori pripravili 
novinku.

Vo štvrtok 26. mája zástupca pri-
mátorky, Radoslav Iždinský, otvoril 
Hand lovské športové hry 2022. Zú-
častnili sa ich materské školy, postup-
ne sa budú zapájať žiaci I. a II. stupňa 
základných škôl. Ak plány organizá-
tora podujatia, Centra voľného času 
Handlová, neprekazí počasie, hry vy-
vrcholia 8. júna.
Škôlkari absolvujú hod loptičkou, 
skok do diaľky z miesta, beh na 20 
m a štafetový beh. Pre žiakov prvého 
stupňa je pripravený hod kriketovou 
loptičkou, skok do diaľky z miesta, 
skok do diaľky s rozbehom, beh na 
50m a beh na 400m. Najstaršie deti 
budú hádzať kriketovou loptičkou, 
skákať do diaľky s rozbehom a behať 
na 60 a 600 metrov.
Ako v príhovore pripomenul vicepri-
mátor, tento rok sa koná už 53. ročník 
Handlovských športových hier, ktoré 
majú v meste tradíciu od roku 1969. 
Podľa vlastných slov sa sám hier ako 
žiak zúčastnil, mal však športovo na-
daných spolužiakov, preto sa mu vy-
hrať zlato nikdy nepodarilo a skončil 
strieborný. K jeho prianiu deťom, aby 
zažili  veľa športových úspechov, sa 
pridal aj predseda Združenia obcí 
handlovskej doliny a starosta obce 
Chrenovec – Brusno, Tibor Čičmanec.
Tento rok sa v rámci Handlovských 
športových hier uskutočňuje aj nul-
tý ročník Memoriálu Eduarda Stra-
ku. Eduard Straka bol najúspešnejší 
veteránsky chodec v histórií chôdze 
na Slovensku. S chôdzou začínal ako 
dorastenec a svoj športový vrchol do-
siahol ako veterán. Okrem 32 zlatých, 
16 strieborných a 15 bronzových me-
dailí, ktoré vyhral na rôznych domá-
cich a medzinárodných chodeckých 
pretekoch, získal za šesť desaťročí 

Handlovské športové hry s novou tradíciou

svojej chodeckej kariéry tiež niekoľ-
ko ďalších ocenení. Šesťkrát sa stal 
Športovcom mesta Handlová, trikrát 
získal Plaketu mesta Handlová a raz 
Cenu mesta Handlová, dvakrát Čest-
né uznanie Okresného výboru Česko-
slovenského zväzu telesnej výchovy v 
Prievidzi. V ankete Športovec mesta v 
histórii Handlovej získal tretie miesto. 
V roku 2010 dostal ocenenie Fair play 
za celoživotné pôsobenie.
Ako povedala Jana Paulínyová, z kan-
celárie primátorky mesta, „Eduard 
Straka počas svojej 60 ročnej športo-
vej kariéry nachodil 217 tisíc kilomet-
rov. Osobnosť pána Straku výrazne 
ovplyvnila športové dianie v meste 
a preto po jeho odchode v minu-
lom roku vznikla myšlienka vytvoriť 
podu jatie nesúce jeho meno. Zaujal 
nás práve počet jeho nachodených 

kilometrov a toto číslo nás inšpirova-
lo. Komisia športu mestského zastu-
piteľstva mesta Handlová vytvorila 
následne pravidlá podujatia“, uviedla.
„Symbolicky všetci súťažiaci odbehnú 
217 metrov, po odbehnutí dostanú 
pamätný odznak s logom memoriá-
lu. Naše odbehnuté metre sa vyná-
sobia počtom deti a pripočítajú sa k 
nachodeným 217 tisícom kilometrom 
pána Eduarda Straku. Takto si uctíme 
jeho pamiatku a budeme pokračovať 
v jeho šľapajách. Memoriál organizá-
tori nazvali 217 - dvesto sedemnást-
ka - Memoriál Eduarda Straku, dopl-
nila Paulína Deliová z Centra voľného 
času. Nultý ročník, ktorý otvorili han-
dlovské deti by v nastávajúcom roku 
mal byť dostupný širokej verejnosti.

(INU)

Najúšpešnejších žiakov ocenili v Dome kultúry v Prievidzi.                                                                                                           FOTO: ZŠMN

Na škôlkarov čakali štyri atletické disciplíny.                                                                                                             FOTO: INU

ŠKOLSTVO
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Členovia občianskeho združenia 
Lepšia Handlová sa rozhodli zopa-
kovať akciu „Daruj myšlienku a pod-
por dobrú vec“, počas ktorej minulý 
rok vyzbierali 350 eur. Za tie nakúpili 
školské pomôcky a zaplatili krúžky 
pre deti zo sociálne slabších rodín.
Burza kníh sa uskutoční na Námestí 
baníkov v sobotu 11. júna. Knihy v 
dobrom stave je potrebné priniesť do 

Bazár kníh na podporu tábora pre deti

Mestskej knižnice do 6. júna 2022. Mi-
nulý rok bol najväčší záujem o detské 
knihy, môžu to však byť knihy akého-
koľvek žánru.
Vyzbierané peniažky poputujú pre 
HendiCamp Handlová. Podujatie 
podporili Knižnica mesta Handlová, 
mesto Handlová a Mestský bytový 
podnik Handlová.

(RED)
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Spomienka
Dňa 31. mája si 

pripomíname 5 rokov, 
odkedy nás navždy 

opustil náš milovaný 
manžel, otec a starý otec 

Karol Hanzlian. 

S láskou a úctou 
spomínajú manželka, 

deti Janka a Karol s rodinami. 

V našich srdciach žiješ krásnymi spomienkami.  

DIGITÁLNE KINO BANÍK
Spomienka

10. júna uplynie rok 
od úmrtia môjho 

manžela, otca, starého 
otca, krstného otca, 

švagra, pána 
Štefana Pintera. 

S láskou a úctou spomínajú manželka 
a deti s rodinami. 

Spomienka

Vo februári 2022 uplynulo 20 rokov, 
odkedy nás bez slova opustil 

Róbert Fáber.

V apríli 2022 uplynulo 5 rokov, odkedy nás 
opustila Mária Fáberová - Ivanová. 

Kto v srdci žije, neumiera. S láskou spomína 
dcéra Dana, vnuk Viliam, synovia Bohumil, 

Miroslav a nevesta Anka. 

Poďakovanie
Veľmi pekne ďakujeme 

všetkým príbuzným, 
priateľom a známym, 
ktorí sa dňa 1. mája 

2022 dôstojne rozlúčili 
s našou milovanou 

a drahou 
Olinkou Ondrišovou. 

Deti, nevesty, vnúčatá, pravnúčatá 
a sestry s rodinami.

Uzávierka novín
Handlovský hlas č. 12 / 2022

je v utorok 7. júna. 
Na distribučných miestach 
noviny budú 15. 6. 2022.

Spomienka
Dňa 30. mája sme si 
pripomenuli druhé 

smutné výročie, odkedy 
nás navždy opustila 

naša milovaná mamička 
Katarína Mamojková. 

S láskou a úctou 
spomínajú manžel, deti, 
vnúčatá a pravnúčatá. 

Posledné zbohom si musela dať, 
všetko pekné zanechať. 

Srdiečko unavené prestalo biť, 
nebolo lieku, aby si mohla žiť. 

Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí. 
Že sa raz zahojí je iba klamné zdanie. 

V srdci nám bolesť ostala a tiché spomínanie.

PREMLČANÉ
Triler / ČR / MP 12

95 min / 5€
2. 6., 18.00 / 6. 6., 18.00

PÁNSKY SVET
Komédia / ČR / MP 12

90 min / 5€
3. 6., 18.00 / 4. 6., 18.00 / 5. 6., 18.00 

16. 6., 18.00

ZAKLIATA JASKYŇA
Rozprávka / ČR – SR / MP 7

98 min / 5€
4. 6., 16.00 / 5. 6., 16.00

www.kino.handlova.sk

ÚSMEV PROSÍM 
Komédia / FR / MP 12

95 min / 5€
9. 6., 18.00 / 13. 6., 18.00

JURSKÝ SVET – NADVLÁDA
Akcia, Dobrodružný / USA /MP 12

147 min / 5€
10. 6. / 11. 6. / 12. 6. / 17. 6. / 20. 6., 

vždy o 18.00

HAFTAŇAN A TRAJA MUŠKETIERI
Animovaný / SPA / MP

84 min / 5€
11. 6., 16.00 / 12. 6., 16.00

Hráme vždy. Aj pre jedného diváka!

Riadková inzercia

Predám rodinný dom na ulici Pionierov 7. 
Informácie na tel. čísle: 0918 223 946

Spomienka

Dňa 7. júna by sa dožil 100 rokov,  
Ján Pásztor. 

Dňa 16. apríla by sa 93 rokov dožila,
Terézia Pásztorová.

Dňa 16. februára uplynulo 80 rokov od ich 
sobáša. Spomína celá rodina.

Navždy nás opustili

Eva Zedeková, rod. Hlivová, 66 rokov,
naposledy bytom Marka Čulena 29/5.

Emil Mikuška, 73 rokov,
naposledy bytom Kunešovská 26.

Ján Mamojka, 86 rokov,
trvale bytom v Handlovej, 29. augusta 60/6.

Albert Koštial, 85 rokov,
naposledy bytom SNP 23.

Peter Sámal, 72 rokov,
naposledy bytom Partizánska 1/35.

Oľga Ondrišová, rod. Hanusková, 84 rokov
naposledy bytom 29. augusta 6/8.

Soňa Balážová, rod. Ištoková, 64 rokov,
naposledy bytom 29. augusta 1/54.

Anna Hudecová, rod. Macková, 72 rokov,
naposledy bytom Partizánska 8/31.

Magdaléna Peťková, rod. Meszárošová, 
70 r., naposledy bytom 29. augusta 3/75.

Emília Guštafíková, rod. Vašková, 69 rokov,
naposledy bytom Hviezdoslavova 18.

Mgr. Mária Dányiová, nedožitých 60 rokov,
naposledy bytom Okružná 34/12.

Pavel Vojcek, 87 rokov,
naposledy bytom 29. augusta 7/4.

Spomienka
Dna 30. mája uplynulo 
šesť rokov, odkedy nás 

navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec, 

starý otec a prastarý otec 
Ladislav Lenk. 

S láskou spomínajú deti 
s rodinami.

Výbor základnej organizácie Sloven-
ského zväzu zdravotne postihnutých 
ZO SZZP v Handlovej v zmysle Plánu 
práce zorganizoval pre svojich členov 
výlet do prírody. Dňa 14. mája 2022 
sa 20 členov základnej organizácie 
stretlo, aby spoločne prešli Turistic-
kým náučným chodníkom. Výlet za-
končili opekačkou na Bačovej chate. 
Počasie prialo a tak dobre padlo aj 
orosené chladené pivko. Výbor zá-
kladnej organizácie sa teší záujmu 
svojich členov a sľubuje, že si takéto 
výlety do prírody ešte zopakujeme.

Anna Patermanová, hospodárka

Spomienka
Dňa 29. mája sme si 

pripomenuli 2. výročie 
úmrtia našej drahej 
manželky, mamičky, 

babky, prababky 
a praprababky 

Jolanky Opátovej. 

Kto ste ju poznali, 
venujte jej tichú spomienku. 

Osud je občas veľmi krutý, nevráti čo raz vzal. 
Zostanú iba spomienky a v srdci žiaľ.

Z činnosti handlovských združení a spolkov

V Ľubietovej si banícku minulosť a 
zlatokopectvo pripomenuli i členovia 
Handlovského baníckeho spolku s ro-
dinami. Desiaty ľubietovský banícky a 
hutnícky deň sa uskutočnil v sobotu 
21. mája 2022. „Bolo to milé stretnu-
tie s ostatnými baníckymi spolkami, 
dobrá nálada, kvalitné pivo, a výme-
na skúseností. Pritom pekný kultúrny 
program, ktorého súčasťou sú aj sú-
ťaže baníckych spolkov v pití piva, či 
hádzaní čižiem do fúrika a spievanie 
baníckych piesní,“ povedal predseda 
Handlovského baníckeho spolku, Vla-
dimír Podoba.

(RED)



História sa konečne prepisovala! 
Po 8 rokoch snaženia, dvoch 2. 
miestach a jednom 3. sa to Hand-
lovčanom konečne podarilo a zís-
kali svoj prvý triumf v oblastnej 
florbalovej hobby lige (FHL). 

Dátum 21. máj 2022 zostane už na-
vždy v srdci každému hráčovi a fanú-
šikovi florbalového tímu North Stars 
Handlová. História sa konečne prepi-
sovala! Po X rokoch snaženia, niekoľ-
kých druhých či tretích miestach, sa 
to Handlovčanom konečne podarilo 
a získali svoj prvý triumf v oblast-
nej florbalovej hobby lige. Vo finále 
natrafili na súpera, tím Kremnica Jo-
kers, ktorý ich ako jediný porazil v 
základnej časti, hneď v prvom kole 
výsledkom 3:4. Nielenže im mali se-
verania čo odplácať z tejto ligy, ale 
nikdy v histórii FHL ich ešte nezdolali.
Zápas bol od prvých minút veľmi 
napínavý a opatrný. Ani jeden tím 
nechcel urobiť chybu. Nenastala snáď 
ani raz situácia, kedy by mohol jeden, 
či druhý tím na sekundu poľaviť zo 

svojho nasadenia. Tímy sa striedali vo 
vedení v rámci celého zápasu, stále sa 
doťahovali a až do poslednej sekundy 
nebolo rozhodnuté o víťazovi zápasu. 
V tretej tretine za stavu 3:5 pre Jokers 
to s Handlovčanmi nevyzeralo dobre, 
avšak dvomi peknými akciami vyrov-
nali stav stretnutia na 5:5, o pár minút 
však Jokers opäť získali vedenie na 
svoju stranu a tak museli Handlovča-
nia už po tretíkrát v zápase doťahovať 
jednogólovú stratu. Po krásnej kom-
binácii Kotian-Hegli-Kotian North 
Stars vyrovnali na 6:6. V poslednej 
minúte Jokers zavreli svojho súpera 
a gól bol vskutku na spadnutie, avšak 
Handlová sa ubránila a posledné se-
kundy nedala loptu svojmu súperovi. 
Zápas išiel do predĺženia. Hralo sa 
formou 3v3, na ihrisko nastúpili Ko-
tian-Hegli-Scheibstein, ihneď po vha-
dzovaní sa ujali loptičky a za žiadnu 
cenu ju nechceli „požičať“ súperovi. V 
38. sekunde predĺženia Kotian vyvie-
zol loptičku pozdĺž pravej strany ih-
riska, pričom naviazal na seba dvoch 
protihráčov, nahral na ľavú stranu 
Scheibsteinovi, ktorý okamžite poslal 
loptu na pravú stranu, kde bol voľný 
Hegli. Prihrávka sa však až k Heglimu 
nedostala, keďže nešťastne pre Jokers 
sa odrazila popri brankárovi až do 
brány a North Stars mohli sláviť svoje 
historicky prvé víťazstvo vo FHL.
„Konečne! Konečne sa nám to po-
darilo,“ povedal po zápase kapitán 
víťazného mužstva, Peter Scheibs-
tein a pokračoval: „Je to zásluha ce-
lého tímu, niekoľkoročného úsilia 
a množst va tréningov. V tíme boli 
horšie aj lepšie časy, prešli sme si ako 
tím rôznymi situáciami, no nakoniec 
sa na nás šťastena obrátila. Keď sme 
išli do predĺženia, hlavou mi prebehlo, 
že veď sme už hrali vo finále dvakrát a 
dvakrát sme v predĺžení prehrali. Tak-
že som neskutočne šťastný, že sme 

to do tretice už dali. Som šťastný za 
chalanov, za celý tím a aj fanúšikov, 
ktorých bolo dnes naozaj veľa a po-
vzbudzovali počas celého zápasu, za 
čo im patrí veľká vďaka.“ Zápas bol 
podľa kapitána nervózny, lebo išlo o 
veľa a všetci si to uvedomovali. „Boli 
sme však správne motivovaní a každý 
jeden z nás dal do tohto zápasu všet-
ko. Nemôžem byť viac hrdý na náš 
tím. Počas zápasu som mal dve vy-
ložené šance, ktoré som nepremenil, 
bol som na seba naozaj nahnevaný, 
na striedačke som chalanom povedal, 
že si to šetrím a dnes dám ten víťaz-
ný gól – to sa aj podarilo, aj keď sám 
neviem ako to tam padlo, ale to sú 
tie moje typické góly, takže mi je to 
vlastne úplne jedno. Jokers chceme 
poďakovať za fair-play hru, podali 
výborný výkon a už teraz sa tešíme 
na naše ďalšie zápasy, pretože tieto 
zápasy vždy stoja za to.“
Kapitán Peter Scheibstein poďakoval 
Tomášovi Arvayovi, ktorý udržal flor-
bal v Handlovej dlhé roky pri živote 
a stál na jeho úplných začiatkoch, 
Igorovi Kotianovi, ktorý neskutočne 
ťahal tím počas celej sezóny, bran-
károvi Andrejovi Strohnerovi, ktorý 
tím  niekoľkokrát podržal výbornými 
zákrokmi a celému tímu North Stars 
za to, že to ťahajú spolu už niekoľko 
rokov. „Som hrdý, že môžem byť Va-
šim kapitánom!“              
Florbalová hobby liga uzavrela svoju 
14. súťažnú sezónu, oslavuje však 15 
výročie, pretože ročník 2020/21 sa ne-
uskutočnil pre pandémiu Covid-19 aj 
keď bol vyhlásený. Florbalová hobby 
liga mala premiéru v sezóne 2007/08, 
nazývala sa Kremnická amatérska 
florbalová liga a založili ju bratia Hri-
covci s víziou umožniť všetkým nad-
šencom florbalu hrať organizovanú 
súťaž s minimálnymi nárokmi. Tento 
cieľ má FHL dodnes.                        (NSH)

North Stars vybojovali historický titul

Tím North Stars, zľava: Ľuboš Dobiš,  Igor Kotian, Tomáš Strečanský,  Lukáš Bubniak, Martin Rehák, Andrej Strohner (B), Dušan Bóna, Peter Scheibstein (C), Erik Hegli.   
FOTO: Sára Lišková

Bývalá členka Klubu športovej gym-
nastiky Handlová, Zoe Zara Ďurinová, 
žne úspechy. V prvom kole Slovenské-
ho pohára JIPAST v športovej gym-
nastike žien, ktoré sa konalo 6. - 7. 
mája v Nových Zámkoch, si v kategó-
rii mladšie žiačky B vybojovala prvé 
miesto. V druhom kole Slovenského 
pohára JIPAST, 14. mája v Banskej 
Bystrici, vybojovala zlatú medailu a 
ďalšie zlato získala svojimi zostavami 
na XXX. ročníku Pohára UMB v Bans-
kej Bystrici.
Zoe začínala v našom klube pod ve-
dením trénerky Jarmily Gazdíkovej 
- Žiškovej a Števky Kalmanovej, nes-
kôr prešla do GK Elán Prievidza, kde 
pod vedením trénerky Dagmary Str-
menskej pokračovala v tréningovom 
procese. Tento rok prestúpila do KŠG 
Detva a pod vedením reprezentačnej 
trénerky Kataríny Krekáňovej a Zuza-

Parádny štart gymnastickej sezóny

Zoe Zara Ďurinová na stupňoch víťazov.      FOTO: DĎ

Počas 3. ročníka súťaže Prievidzská 
medaila v športovej gymnastike 
vládla v sobotu 14. mája v prievidzs-
kej gymnastickej telocvični výborná 
atmosféra. Dievčatá vo všetkých ka-
tegóriách si zasúťažili a vychutnávali 
športovú atmosféru. 
Medzi najmladšími dievčatami, sl-
niečkami, si z nášho klubu domov 
odniesli ceny Vikinka Kozáriková a 
Sofinka Štefanová. V kategórii naj-
mladšie žiačky si 9. miesto vybojova-
la Eva Tabačeková. Tretie miesto na 
stupni víťazov patrilo mladej žiačke 
Arianke Gáborovej. Miška Olejníková 
v rovnakej kategórii obsadila pekné 5. 
miesto, Hanka Červeňová 11. miesto 
a Klára Mesiariková 14. miesto. V ka-
tegórii staršie žiačky na stupni víťa-
zov stáli hneď dve naše gymnastky: 
1. miesto Diana Prosbová, 2. miesto 
Tamara Bodžárová. Na 5. mieste sa 
umiestnila Nela Škopcová a Daniela 
Olejníková so svojimi bodmi obsadi-
la 15. miesto. Dievčatám srdečne gra-
tulujeme za vzornú prípravu počas 

Úspechy športových gymnastiek

tréningov. Poďakovanie patrí orga-
nizátorom, trénerom, rozhodkyniam 
a všetkým tým, ktorí takéto pekné 
preteky a vecné ceny pre dievčatá 
pripravili.

(KŠG)

Slniečka (zľava) Viktória Kozáriková a Sofia Štefano-
vá.                                                                                         FOTO: DĎ

Tento rok zaznamenala handlovská 
gymnastika hneď niekoľko význam-
ných úspechov. Za 53 rokov existen-
cie Klubu športovej gymnastiky sa 
doteraz nikomu nepodarilo získať 
kredit medzinárodnej rozhodkyne. 
Podarilo sa to až našej bývalej gym-
nastke Dagmare Strmenskej - Žiško-
vej. Toho 
č a s u 
p r a c u j e 
ako tré-
nerka v 
gymnas-
t i c k o m 
k l u b e 
Elán Prie-
vidza. 
Ú s p e c h 
z a z n a -
m e n a l a 
aj naša 
b ý v a l á 

Handlovčanky v gymnastickej federácii 

ny Ostrihoňovej trénuje trikrát do 
týždňa. Ostatné tréningy absolvuje 
s trénerkou Strmenskou v Prievidzi.
Gratulujeme a ďakujeme za reprezen-
táciu.

(KŠG)

gymnastka, Laura Koštialová, ktorá 
bola na valnom zhromaždení Slo-
ve n s k e j 
gymnas-
tickej fe-
d e r á c i e 
v Bra-
t i s l a v e 
z volená 
za pred-
sedníčku 
s e k c i e 
Gymnastika 
pre všet-
kých. 
V súčasnej 
dobe sa venuje mladým talentom v 
Slávii UK v Bratislave.
Obom „našim“ dievčatám gratuluje-
me a držíme palce v ich ďalšej čin-
nosti.

Mária Kotríková, KŠG Handlová

Dagmar Strmenská - Žišková

Laura Koštialová

Logo klubu North Stars Handlová. Záujemcovia o 
florbal od 12 rokov sa môžu prihlásiť do krúžku Cen-
tra voľného času. „Zažiješ kvalitné tréningy, naučíš sa 
pravidlá florbalu, rozvinieš svoju fyzickú silu, naučíš 
sa technické pohyby a finty a budeš členom North 
Stars Handlová,“ sľubuje vedúci krúžku, Tomáš Arvay.


