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Pracovné trhy prilákali zamestnávateľov, baníkov aj študentov

Pracovné trhy boli v Hand lovej prvé svojho druhu. Manažér Kontaktného centra v Handlovej, Tomáš Šujan, verí, že prospeli k transformácii regiónu.              FOTO: INU

Pracovné príležitosti na handlovs
kom námestí predstavila viac ako 
dvadsiatka zamestnávateľov.

Vďaka aktívnej činnosti Kontaktné-
ho centra a partnerov sa podujatia 
„Pracovné trhy“ zúčastnilo dvadsaťtri 
zamestnávateľov a stovky návštev-
níkov. Bohatá ponuka pracovných 
miest oslovila nielen zamestnancov 
Hornonitrianskych baní Prievidza, a. 
s. (HBP, a.s), ktorí sú zapojení do pro-
jektu „Podpora zamestnateľnosti v re-
gióne horná Nitra“, ale tiež širokú ve-
rejnosť a študentov vyšších ročníkov 
Strednej odbornej školy v Handlovej.
Od 10.00 h už boli všetci zamestná-
vatelia na svojich stanovištiach. Na 
pódiu bola dostupná veľkoplošná 
projekcia, kde bolo možné sledovať 
priame moderátorské vstupy predsta-
vujúce zamestnávateľov.
Podľa primátorky mesta Handlová, 
Silvie Grúberovej, bolo podujatie 
jedným z top podujatí, okrem ďalších 
pekných handlovských kultúrnych, 
športových i spoločenských, preto-
že môže priniesť Handlovčanom to 
najlepšie, a to je práca. „Je veľmi výz-
namné práve v tom, že sme mesto, 
kde minulý rok bola ukončená baníc-
ka činnosť a ako soľ potrebujeme pra-
covné príležitosti. Nielen pre baníkov, 
ale aj pre iných ľudí, ktorí prídu o prá-
cu. Môžem povedať, že v súčasnosti 
je percento nezamestnanosti v okrese 
Prievidza približne 5,5%, čo je jedno z 
najnižších čísel. Ale každý potrebuje  
prácu, možno lepšiu, aby bol doma, 
v meste alebo minimálne aspoň v 
okrese. Som rada, že je tu taká vše-
hochuť. Sú tu naozaj veľmi významné 
a stabilné firmy z okresu Prievidza, ale 
aj z okresu Žiar nad Hronom dokonca 
z Českej republiky“, konštatovala pri-
mátorka. Zároveň dala do pozornosti 
mestskú organizáciu, HATER – HAND-
LOVÁ spol. s r. o., ktorá sa stala veľmi 

významným zamestnávateľom počas 
uplynulých dvoch rokov, pretože zria-
dila sociálny podnik, ktorý je určený 
pre ľudí, ktorí majú zdravotné znevý-
hodnenia alebo sú mladí, respektíve 
majú vyšší vek. V sociálnom podniku 
je teda aj zo strany mesta vytvorený 
priestor pre ľudí odchádzajúcich z 
baní, nakoľko sú to chlapi, ktorí vedia 
robiť a boli by v meste prínosom pre 
činnosti technického charakteru.
Za HBP, a. s. zhodnotil prínos projek-
tu Karsten Ivan, projektový manažér: 
„Prínos projektu vidíme hlavne v tom, 
že tí, ktorí skončili svoju banícku prá-
cu a povedzme, že mali dôchodkový 

alebo preddôchodkový vek, sú zao-
patrení zo strany štátu a TSK. Tí, ktorí 
ešte nemajú nárok na odstupné, resp. 
odchodné, tak majú možnosť sa preš-
koľovať, pričom počas tejto doby im 
ide mzda. Takže tu nehrozí „pád bez 
záchrannej siete“. Čo sa týka trans-
formácie a peňazí z transformácie tu, 
bohužiaľ, žiadne peniaze fyzicky nie 
sú. Rokuje sa o rôznych projektoch, 
ktoré podávajú bane aj rôzne orga-
nizácie a samosprávy. V súčasnosti 
nevieme, ktoré z tých projektov budú 
alebo nebudú realizované. Samotné 
schvaľovanie podlieha niekoľkostup-
ňovému posudzovaniu Európskej 

komisie a jej orgánov. Očakávali sme, 
možno trochu naivne, že budú pro-
jekty realizované alebo vybraté rých-
lo. Bohužiaľ sa to naťahuje, nie však 
vinou HBP, a. s. Proces uzatvárania 
baní bude pokračovať ešte niekoľko 
rokov, aj po roku 2023, čo znamená, 
že časť baníkov tam ešte bude“, uvie-
dol projektový manažér s vierou, že aj 
tí, ktorí odídu z baní neskoršie budú 
súčasťou ďalších projektov, ktoré sa 
podarí zrealizovať. 
Manažér Kontaktného centra v Hand-
lovej, Tomáš Šujan, považuje pracov-
né trhy z jeho pohľadu a v takomto...
Dokončenie článku na strane 3.

Internetový formulár na pripo
mienky je potrebné vyplniť najnes
kôr do 19. júna 2022.

Program rozvoja mesta Handlová 
(PRM) je strednodobý strategický do-
kument, ktorý určuje na nasledujúce 
obdobie, čo by sa v Handlovej malo 
vybudovať, vylepšiť a vychádza z 
podrobnej analýzy. Návrh spracovali 
zamestnanci mesta a stále komisie 
mestského zastupiteľstva.
Za vyjadrenie Vášho názoru prostred-
níctvom pripomienkového formulá-
ra v predpísanej štruktúre budú traja 
zaradení do zlosovania o nové pro-
pagačné predmety mesta HAIKONY 
2022 tričko, plátenná taška a šnúrka 
na krk.
Pripomienky v rámci verejného pripo-
mienkového konania budú po odbor-
nom posúdení zaradené do jednej z 
troch kategórií: a) zapracované b) 
vzaté na vedomie c) neakceptované. 
V prípade možnosti a) bude pripo-

Verejnosť sa môže vyjadriť k návrhu rozvoja Handlovej na roky 2022-2030
mienka zapracovaná v najbližšej ak-
tualizácii PRM Handlová na obdobie 
2022 - 2030.
Program rozvoja mesta Handlová 
na roky 2022 - 2030 bol spracovaný 
zamestnancami mesta Handlová a 
členmi stálych komisií Mestského zas-
tupiteľstva mesta Handlová. Mestské 
zastupiteľstvo mesta Handlová by 
ho malo schvaľovať dňa 30. 6. 2022. 
V PRM Handlová boli využité taktiež 
anonymne spracované odpovede z 
dotazníkov obyvateľov z roku 2020.
PRM 2022 - 2030 je v poradí štvr-
tým strategickým dokumentom tej-
to úrovne od roku 2008. Nahrádza 
Program rozvoja mesta Handlová 
2016 - 2020, ktorého platnosť bola 
predĺžená do 30. 6. 2022 uznesením 
MsZ č. 1116 zo dňa 9. 12. 2021.
Základný právny rámec poskytuje 
pri tvorbe PHRSR zákon o podpore 
regionálneho rozvoja v znení neskor-
ších predpisov a metodickú podporu 
zabezpečuje Metodika tvorby PHRSR 

2020, ktorú zverejnilo Ministerstvo 
investícií, regionálneho rozvoja a in-
formatizácie SR.
Vedenie mesta Handlová sa rozhodlo 
vytvoriť tento dokument s využitím 
vlastných kapacít. Za týmto účelom 
samospráva vstúpila do partnerského 
projektu s mestami Prievidza a Bojni-
ce, ktorý je zameraný na podporu ka-
pacít verejnej správy a je financovaný 
prostredníctvom operačného progra-
mu Efektívna verejná správa.
Základným impulzom pre spraco-
vanie rozvojového dokumentu sú:
• podmienka v zmysle zákona č. 
539/2008 Z. z. o podpore regionálne-
ho rozvoja v platnom znení
• skončenie platnosti Programu roz-
voja mesta Handlová na roky 2016 - 
2020 s predĺženou platnosťou do 30. 
6. 2022
• spracovanie Akčného plánu trans-
formácie uhoľného regiónu horná 
Nitra
• nové programové obdobie 2021 

– 2027, ktoré prináša možnosti čer-
panie NFP z fondov EÚ
• potreba riešenia problematiky 
skončenia ťažby uhlia v meste
• potreba hľadania nových rozvojo-
vých možností s využitím jestvujúce-
ho potenciálu územia.
Hlavným cieľom PRM je dosiahnuť, 
aby bolo mesto ekologickejšie, inteli-
gentnejšie, prepojenejšie, bezpečnej-
šie, sociálnejšie a bližšie k občanom. 
Dosiahnutie hlavného cieľa pre oby-
vateľov znamená zvýšenie ich život-
nej úrovne, kvality života, ale taktiež 
rozvoj podnikateľského prostredia.
Predbežná vízia mesta Handlová je z 
mesta Handlová bude do roku 2030 
moderné, bezpečné, zelené a čisté 
mesto, s pracovnými príležitosťami, 
vybudovanou infraštruktúrou, roz-
vinutými službami, možnosťami na 
trávenie voľného času, oddych a relax
pre všetky vekové kategórie.

(RED)
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Termín oznámil predseda parla
mentu, Boris Kollár.

Voľby do orgánov samosprávy obcí 
a voľby do orgánov samosprávnych 
krajov sa budú konať 29. októbra. 
Termín oficiálne vyhlásil predseda 
Národnej rady (NR) SR Boris Kollár 
(Sme rodina). „Určujem rovnaký 
deň konania volieb na sobotu 29. 
októbra 2022," informoval Kollár na 
tlačovej konferencii. 
Kollár zopakoval, že na termíne vo-
lieb v dušičkovom období sa dohodli 
v koalícii. Pôvodne sa totiž hovorilo 
o skoršom termíne volieb. Veľa ľudí 
podľa šéfa NR SR cestuje ďaleko na 
miesto svojho trvalého pobytu a 
je možné, že dva víkendy po sebe 
by necestovali. Koalícia si od tohto 
termínu sľubuje vyššiu účasť vo voľ-
bách. 
Predseda parlamentu tiež hovorí, 
že spojením volieb sa šetria finan-
cie. „Teraz uvidíme, ako to dopad-
ne," odpovedal na otázku, či by sa 
do budúcna mohli voľby rozdeliť. 
Voliči si budú na jeseň vo svojich 
samosprávach vyberať primátora 

Spojené voľby sa budú konať 29. októbra. 
Prví kandidáti na primátora sú už známi 

mesta, respektíve starostu obce a 
tiež poslancov mestských, respek-
tíve obecných zastupiteľstiev. Záro-
veň budú Slováci voliť predsedov 
samosprávnych krajov a poslancov 
krajských zastupiteľstiev.

Primátorka Silvia Grúberová chce 
vo voľbách obhájiť svoj post

Primátorka Handlovej, Silvia Grú-
berová (nezávislá), sa v jesenných 
komunálnych voľbách bude znovu 
uchádzať o svoj post. Informovala 
o tom v utorok na svojej stránke na 
sociálnej sieti.
„Prežila som spolu s mojimi kolegami 
aj poslancami náročné časy, keď sme 
prácne naprávali krivdy minulosti, 
vyrovnávali sa s dlhmi, nevýhodnými 
zmluvami, nastavovali systém práce 
a adaptovali organizačnú štruktúru. 
Hospodárenie mesta sa aj podľa In-
štitútu pre ekonomické a sociálne 
reformy o dosť zlepšilo,“ spomenula 
Grúberová.      
Mesto podľa nej prežilo náročné časy 
koronakrízy so všetkými jej dôsled-
kami v podobe krízového riadenia, 

ekonomických dôsledkov, náhle sa 
meniacich rôznych pravidiel, ťaž-
kými individuálnymi príbehmi ľudí 
i firiem. „Prežívame časy, keď sa na 
samosprávu obracia štát a ukrajinskí 
utečenci. Prežívame časy energetic-
kej krízy, rapídnej inflácie, stúpajú-
cich cien tovarov, stavebných prác, 
pohonných látok. Skúsenosť nám už 
nikto nezoberie. Takisto súdržnosť 
kolegov vedieť ‚zamakať‘, keď tre-
ba, aj nad rámec úloh, a to naprieč 
úradom cez školy, organizácie až po 
komunity,“ skonštatovala.
„Nie som človek, ktorý sa vzdáva. 
Som človek, ktorý vie bežať vytrvalo 
beh na dlhú trať,“ dodala Grúberová 
s tým, že sa bude uchádzať o hlasy 
Handlovčanov v ďalších komunál-
nych voľbách.

O post primátora Handlovej sa 
bude uchádzať aj Robert Šuník

O post primátora Handlovej sa bude 
v jesenných komunálnych voľbách 
uchádzať aj prezident futbalového 
klubu FC Baník Prievidza Robert 
Šuník. Informoval o tom na svojej 
stránke na sociálnej sieti.
Šuník pripomenul, že o post primáto-
ra sa neúspešne uchádzal už dvakrát, 
pôsobil tiež ako mestský poslanec a 
predseda komisie pri mestskom zas-
tupiteľstve. „Súčasnému vedeniu 
mesta chýbajú skúsenosti, nemajú 
víziu smerovania mesta a chýba im 
rázny ťah na bránu. Uvedomujem 
si, že pracovali v zložitom období 
pandémie, vojny na Ukrajine, museli 
mesto stabilizovať ekonomicky. Ale 
to sú podmienky veľmi podobné 
iným samosprávam, ktoré sa aj nap-
riek zložitej situácii v posledných šty-
roch rokoch rozvíjali,“ uviedol Šuník.
Prezident FC Baník Prievidza chce 
podľa svojich slov pre Handlovú 
pok rokové riešenia, praje si, aby bolo 
mesto lídrom regiónu a nie chudob-
ným príbuzným.

(TASR)

Predseda Národnej rady SR, Boris Kollár.                                                                                                                 FOTO: TASR

Predseda Národnej rady Slovenskej 
republiky určil lehotu na určenie vo-
lebných obvodov pre voľby poslan-
cov obecných zastupiteľstiev a počtu 
poslancov v nich do 20. júla 2022. 
Handlovskí poslanci sa touto témou 
budú zaoberať na najbližšom rokova-
ní mestského zastupiteľstva.
Podľa zákona o obecnom zriadení 
počet poslancov na celé volebné ob-
dobie určí pred voľbami obecné za-
stupiteľstvo podľa počtu obyvateľov 
obce. Pri počte od 10 001 do 20 000 
obyvateľov môže mať mesto 13 až 19 
poslancov. Mesto Handlová malo k 
30. máju 2022 16 007 obyvateľov a vo 
volebnom období 2018 - 2022 malo 4 
volebné obvody a 19 poslancov.
Vývoj počtu obyvateľov mesta Hand-
lová vykazuje úbytok, keďže počet 
Handlovčanov sa od roku 2001 znížil 
o 1 819. Kým v predchádzajúcich ro-
koch sa na jeden poslanecký mandát 
vzťahovalo 942 obyvateľov, zacho-

vaním pôvodného počtu 19 mandá-
tov by na jeden poslanecký mandát 
prináležalo 853 obyvateľov. Návrh 
spracovaný prednostom mestského 
úradu, Tiborom Kolorédym, počítal s 
15 poslancami, na jeden poslanecký 
mandát by tak pripadalo v priemere 

O počte poslancov a volebných obvodov bude 
mestské zastupiteľstvo ešte diskutovať 

Rodinný dom bol daný do užívania 
v roku 1890.

Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí 
dňa 24. 6. 2021 schválilo zámer mes-
ta Handlová predať rodinný dom na 
Prievidzskej ulici č. 71. Reagovalo tak 
na žiadosť o kúpu domu a pozemku, 
na ktorom je postavený. Minimálnu 
kúpnu cenu stanovil znalecký posu-
dok vo výške 2 475 eur. Z posúdenia 
technického stavu objektu v znalec-
kom posudku vyplynulo, že miera 
poškodenia stavby v roku 2020 bola 
69,38%. Súčasný technický stav bu-
dovy vyvolaný požiarom, neúmerná 
vlhkosť v interiéri, zistené deformácie 

Mesto predalo stotridsaťročný dom
prvkov dlhodobej životnosti a havária 
nosného systému budovy sú faktor-
mi, ktoré podľa posudku predpokla-
dajú okamžitú realizáciu búracích 
prác a asanácie celého objektu.
Prvá obchodná súťaž, vyhlásená v 
júni 2021, bola neúspešná, lebo sa 
do nej nik neprihlásil. V druhej verej-
nej obchodnej súťaži bola minimálna 
cena domu znížená o 25 % na 1 856 
eur. Súťažný návrh podal Milan Pet-
rinec z Jalovca, ktorý ponúkol mes-
tu kúpnu cenu vo výške 1 857 eur. 
Na mestskom zastupiteľstve v máji 
poslanci predaj za navrhnutú cenu 
schválili.

(INU)

Klienti Senior centra v Handlovej 
budú od júla platiť za služby a uby-
tovanie viac. Úhrady upravila i nezis-
ková organizácia (n. o.) Jazmín, ktorá 
poskytuje služby krízovej intervencie. 
Správne rady oboch organizácií zvý-
šením poplatkov reagovali na stúpa-
júce náklady.  
Úpravu cenníkov premietla samo-
správa do všeobecne záväzného 
nariadenia o úhrade za poskytova-
nie vyb raných sociálnych služieb na 
území mesta, ktoré odobrili mestskí 
poslanci na svojom rokovaní kon-
com mája. „Aby si zariadenia zacho-
vali svoju prevádzku, cenníky voči 
prijímateľom sociálnych služieb bolo 
nevyhnutné upraviť vzhľadom na 
zvyšovanie cien energií, tovarov a slu-
žieb,” zdôvodnila vedúca sociálneho 
oddelenia mestského úradu Veronika 
Cagáňová. K zvýšeniu došlo podľa nej 
vo všetkých položkách organizácií, 
Senior centrum tak zvýšilo úhrady za 
odborné a obslužné činnosti. „K úpra-
ve úhrad pristúpilo od roku 2014, keď 
vzniklo, len po druhý raz. Netýka sa to 
stravy, tieto poplatky sa zvyknú zvy-
šovať. K zvýšeniu úhrad za ostatné 

Klienti Senior centra budú platiť viac, 
úhrady upravil i Jazmín

služby pristúpila organizácia až teraz 
pod tlakom tohtoročnej spoločenskej 
situácie,” ozrejmila.
Klienti ubytovaní v dvojlôžkovej 
izbe zaplatia o 40 eur až 60 eur viac, 
vedúca sociálneho oddelenia upo-
zornila, že ide skôr o výnimku, inde 
k takémuto zvýšeniu nedochádza. 
Pripomenula, že zákon o sociálnych 
službách rieši i ochranu príjmu, čo vo 
vymedzených prípadoch znamená, 
že klient bude platiť len časť úhrady.
„Jazmín pristúpil k úpravám poplat-
kov pre jednotlivé kategórie klientov. 
Nejde o skokovité zvýšenie, skôr je to 
pár centov podľa príjmu klienta,” do-
plnila Cagáňová.
Úhrady za poskytovanie opatrova-
teľskej a odľahčovacej služby, kto-
ré zabezpečuje mesto ako jediné s 
poplatkami, samospráva podľa nej 
nezvýšila a neuvažuje nad tým ani v 
blízkej budúcnosti. „Podarilo sa nám 
totiž zapojiť do národného projektu 
podpory opatrovateľskej služby, pre-
to nie je dôvod, aby sme úhrady zvy-
šovali. Dokážeme tak pokryť náklady 
v medziach, ktoré máme,” dodala.

(TASR)

Združenie miest a obcí hornej Nitry 
(ZMO HN) si pripomenulo 30 rokov 
svojej existencie. Pre pandémiu no-
vého koronavírusu sa slávnostný ga-
lavečer uskutočnil o rok neskôr, sta-
rostovia a primátori okresu Prievidza 
sa zišli v závere minulého týždňa v 
Bojniciach.  
Združenie založilo 40 starostov a pri-
mátorov z hornej Nitry na chate Baník 
na Remate 29. januára 1991. Prvým 
predsedom ZMO HN bol vtedajší pri-
mátor Prievidze Miloš Souček.
V ZMO HN sú združené všetky samo-
správy okresu Prievidza, teda 48 obcí 
a štyri mestá. Od roku 2015 je na čele 
ZMO HN starosta Kocurian Vojtech 
Čičmanec. Starostom je nepretržite 
od roku 1990. „Za tie roky, ktoré vy-
konávam funkciu starostu a za sedem 
rokov, čo som predsedom ZMO HN, 
môžem povedať, že samospráva sa 
vie vždy postaviť za svoje práva i po-
vinnosti, ale vie i spoločne všetkých 
potiahnuť. K súdržnosti sa snažíme 
viesť našich kolegov aj pri spoločens-

kých a neformálnych podujatiach. 
Potom sa aj lepšie rokuje a plnia sa 
úlohy, ktoré sú na samosprávy klade-
né,” skonštatoval Čičmanec.
Predseda Trenčianskeho samospráv-
neho kraja (TSK) Jaroslav Baška po-
dotkol, že práca primátora či starostu 
nie je vôbec jednoduchá. „Spolupráca 
samosprávneho kraja a miestnych sa-
mospráv bola za posledné roky veľmi 
dobrá, vedeli sme sa zhodnúť, navzá-
jom si pomôcť a len spoločnými sila-
mi dotiahneme transformáciu uhoľ-
ného regiónu do úspešného konca,” 
dodal Baška.

(TASR)

Združenie miest a obcí hornej Nitry 
si pripomenulo 30 rokov existencie

1080 obyvateľov mesta. Zmeniť sa 
mali aj ulice jednotlivých volebných 
obvodov, mestská rada však s návr-
hom nesúhlasila. O téme sa bude dis-
kutovať ďalej na pracovnom stretnutí 
poslancov a potom na mestskom za-
stupiteľstve.                                               (INU)

V ponovembrovom mestskom zastupiteľstve v Handlovej zasadalo 24 poslancov.                                   FOTO: INU



3SPRAVODAJSTVO

Zákon o sociálnej ekonomike a sociál-
nych podnikoch vstúpil do platnosti v 
máji 2018. Štatút registrovaného soci-
álneho podniku odvtedy získalo viac 
ako 500 firiem zo všetkých kútov Slo-
venska. Ich činnosť nie je primárne za-
meraná na dosahovanie zisku, ale na 
riešenie rôznych spoločenských pot-
rieb všeobecného záujmu, ktoré pre 
bežný podnikateľský sektor nemusia 
byť zaujímavé. Ide napríklad o zdra-
votnú starostlivosť, sociálnu pomoc, 
vzdelávanie a výchovu, rozvoj teles-
nej kultúry alebo ochranu životného 
prostredia. Zároveň sociálne podniky 
zamestnávajú zdravotne či sociálne 
znevýhodnené a zraniteľné osoby s 
problematickým uplatnením na trhu 
práce. Tým všetkým sa dostávajú do 
situácie, keď sú oproti bežným pod-
nikateľským subjektom v nevýhode.
Cieľom Katalógu sociálnych podnikov 
je preto podporiť ich udržateľnosť, 
byť prvou voľbou všetkých, ktorým 
záleží, od koho nakupujú. Táto da-
tabáza je na Slovensku jedinečná, 
bezplatná, dobrovoľná a otvorená. 
Priebežne budú dopĺňané informá-
cie o ďalších registrovaných sociál-
nych podnikoch, ktoré budú mať o 
zverejnenie svojej ponuky tovarov a 
služieb záujem.
Veľkou skupinou potenciálnych zá-
kazníkov sociálnych podnikov sú 
zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú 
viac ako 20 zamestnancov. Títo majú 
v zmysle zákona o službách zamest-
nanosti povinnosť zamestnávať z 
celkového počtu svojich zamestnan-
cov aspoň 3,2 % osôb so zdravotným 
znevýhodnením. Túto povinnosť 
si môžu splniť aj nákupom služby 
alebo tovaru od podniku, u ktorého 
najmenej 30% zamestnancov tvoria 
občania so zdravotným znevýhodne-
ním, v takzvaných integračných soci-
álnych podnikoch. Takmer polovica 
podnikov aktuálne zaevidovaných v 
Katalógu sociálnych podnikov túto 

Vznikol katalóg sociálnych podnikov na Slovensku

možnosť ponúka.
Katalóg aktuálne obsahuje podrobné 
informácie o vyše 300 registrovaných 
sociálnych podnikoch na Slovensku. 
Obzvlášť cenná je prehľadná data-
báza tovarov a služieb rozdelená do 
kategórií, ktoré sa dajú jednoducho 
filtrovať alebo zadať priamo do vyhľa-
dávacieho okna. Katalóg umožňuje 
vyhľadávanie aj na základe regionál-
neho umiestnenia v samosprávnych 
krajoch alebo na mape Slovenska s 
konkrétnou polohou.
Katalóg je unikátnym zdrojom in-
formácií pre organizácie, inštitúcie, 
samosprávy, teda pre všetkých, ktorí 
sú v zmysle zákona o verejnom obsta-
rávaní v postavení verejného obsta-
rávateľa a v jednom roku realizovali 
najmenej desať verejných obstaráva-
ní podlimitných a nadlimitných zá-
kaziek. V takom prípade sú povinní 

najmenej v 6 % z týchto verejných 
obstarávaní použiť sociálne a/alebo 
environmentálne hľadisko.
Registrované sociálne podniky sú v 
rámci sociálneho aspektu favorizo-
vané a je možné zadať im zákazku 
jednoduchšie cez vyhradené zákazky. 
Obstarávateľ tak môže napĺňať kvóty 
pre povinné sociálne hľadisko jedno-
duchším spôsobom.
Servisné poukážky sú cenina, ktorou 
sa dá za tieto služby v registrovaných 
sociálnych podnikoch platiť a zároveň 
tak podporiť dopyt po ich službách. V 
Katalógu sociálnych podnikov nájde-
te v profile každého sociálneho pod-
niku údaj, či servisné poukážky ako 
platidlo používať alebo nie. Aktuálne 
ich je v katalógu 55.

Implementačná agentúra Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR
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Aj tento rok budú mať pracujúci ro
dičia možnosť využiť letný školský 
klub detí (ŠKD). 

„Po úspešnom minulom ročníku 
letného Školského klubu detí, ktoré 
pripravili všetky tri základné školy v 
spolupráci s mestom Handlová, sme 
sa rozhodli pre veľký záujem pokra-
čovať,“ povedala metodička školské-
ho úradu, Andrea Bacúšan Nevolná. 
Školy sa podľa jej slov budú striedať 
počas prvých troch týždňov. „Prvý tur-

Školský klub detí bude v lete fungovať 
nus zabezpečí Základná škola Školská, 
druhý turnus Základná škola Mierové 
námestie a posledný Základná škola 
Morovnianska cesta, všetky tri školy 
budú zabezpečovať letné ŠKD vo svo-
jich vlastných priestoroch so svojimi 
pedagógmi a vychovávateľmi. Deti 
budú mať počas turnusov zabezpe-
čené obedy. Veľmi pekne ďakujeme 
všetkým, ktorí sa do tohto projektu 
zapojili opäť a tým pomôžu rodičom, 
ktorí pracujú,“ uzavrela škols ká meto-
dička.                                                     (RED)

Po podpise zmluvy s dodávateľom 
stavby došlo k zvýšeniu cien sta
vebných materiálov, ktoré sa od
razili na výške ceny celého diela. 
Dodávateľ zmluvu vypovedal.   

Budovanie detských jaslí sa odkladá. 
Mesto na základe verejnej obchodnej 
súťaže uzavrelo v júni 2021 zmluvu s 
firmou TMG, a.s. s predloženou cenou 
346 884 eur s DPH. Listom zo dňa 24. 
2. 2022 však firma mestu Handlová 
oznámila, že vzhľadom k niekoľkoná-
sobnému skokovému nárastu vstup-
ných položiek, ktoré v čase súťaže 
nemohli predpokladať a zohľadniť v 
predloženej ponuke, nie je schopná 
zrealizovať stavbu v rozsahu a v cene, 
aká bola stanovená súťažou. Zároveň 
predložila novú cenovú ponuku na 
sumu 480 129 eur.
V marci mesto spoločnosti TMG 
oznámilo, že naďalej trvá na splnení 
záväzku plniť dielo v rozsahu, kvalite, 
spôsobom a za cenu v súlade s usta-
noveniami zmluvy, firma však reago-
vala poslaním návrhu Dohody o zá-
niku zmluvy o dielo. Podľa firmy totiž 
došlo k podstatnej zmene okolností, 
teda k zásadnej zmene cien staveb-
ných materiálov oproti predpoklada-
ným cenám pri predkladaní ponuky a 
uzavretí zmluvy.
Primátorka na mestskom zastupi-
teľstve informovala, že otázkou do-
financovania rozdielu 133 245 eur 
sa poslanci zaoberali na pracovnom 
stretnutí a výsledkom bola jednomy-
seľná zhoda, že pokračovať v tejto 

Nádej na vybudovanie detských jaslí ešte stále žije

zmluve nie je rozumné. Projektu sa 
však mesto podľa primátorky ešte 
nevzdáva. „Vzhľadom na to, že ten-
to projekt máme ukončiť do 31. 12. 
2023, čo je prakticky ešte rok a pol, 
povedali sme si, že ešte počkáme, 
či sa neupraví legislatíva, či sa pri 
eurofondoch nenastaví princíp dofi-
nancovania rozdielov, pretože to je 
záležitosť, ktorá z hľadiska čerpania 
eurofondov trápi celé Slovensko a 
každú jednu samosprávu.“ 
Týždeň pred konaním mestského 
zas tupiteľstva bola podľa primátorky 
prijatá na úrovni Národnej rady SR 
legislatíva, ktorá rieši dofinancova-
nie rozdielov, ktoré v eurofondových 
projektoch môžu vznikať. „V prípa-
de podpísania zákona si legislatívu 
naštudujeme, budeme hovoriť so 
sprostredkovateľsko-riadiacim or-
gánom o tom, za akých podmienok 

by bolo možné pokračovať. My sme 
si teda povedali, že zmluvu o nená-
vratnom finančnom príspevku nez-
rušíme a počkáme, ako sa situácia 
vykryštalizuje,“ uviedla primátorka. 
Žiadne sankcie za vypovedanie zmlu-
vy mestu podľa jej ďalších slov nehro-
zia, tender na vybudovanie detských 
jaslí je pripravený a mesto ho môže 
po vyjasnení podmienok financova-
nia kedykoľvek operatívne vyhlásiť. 
Mestské jasle plánuje samospráva 
vybudovať v areáli Senior centra, 
prepojiť tak mali dve generácie. Pô-
vodne mala výstavba jaslí a súvisiacej 
infraštruktúry stáť viac ako 346 000 
eur, riadiaci orgán Integrovaného 
regionálneho operačného programu 
mestu na tento účel schválil nenávrat-
ný finančný príspevok vo výške viac 
ako 379 000 eur.

(INU/TASR)

Podnety na zmenu územného plá
nu je možné zasielať do 30. júna 
2022.

Trenčiansky samosprávny kraj za-
čal proces preskúmania Územné-
ho plánu Veľkého územného celku 
Trenčianskeho kraja. Orgány štátnej 
správy, obce, správcovia inžinierskych 
sietí, fyzické a právnické osoby môžu 
zaslať podnety na zmenu Územného 
plánu Veľkého územného celku Tren-
čianskeho kraja, prípadne poskytnúť 

Začalo preskúmanie Územného plánu 
územného celku Trenčianskeho kraja

podklady, ktoré by mali byť v doku-
mente zohľadnené. Podnety na zme-
nu územného plánu je možné zasielať 
do 30. júna 2022. Účelom preskúma-
nia je zistiť, či nie je potrebné obstarať 
zmeny alebo doplnky alebo či nie je 
potrebné obstarať nový územný plán. 
Stanoviská je potrebné zasielať na ad-
resu úradu TSK. Dokument je zverej-
nený na stránke www. tsk.sk v sekcii 
Územno-plánovacia dokumentácia.

(RED)

Materská škola v Handlovej hľadá päť 
učiteľov a štyroch pedagogických 
asistentov. Vyžadovaný je najmä po-
zitívny vzťah k deťom, zodpovedný 
prístup  k práci, ochota, spoľahlivosť, 
flexibilita a komunikatívnosť. Zoznam 
požadovaných dokladov a celé zne-
nie pracovnej ponuky je zverejnené 
na webovom sídle mesta www.hand-

Materská škola príjme 9 pedagógov
lova.sk v sekcii Školy v Handlovej – Za-
mestnanie školstvo. Nástup je možný 
od 1. septembra 2022. Všetky poža-
dované doklady je potrebné doručiť  
do 6. júla 2022 na adresu Materskej 
školy. Uchádzači, ktorí budú spĺňať 
požadované kritériá budú kontakto-
vaní telefonicky.

(RED)

Dokončenie článku z titulnej strany.
...rozsahu za prvé svojho druhu v 
Hand lovej a verí, že prospeje k trans-
formácii regiónu horná Nitra. Poďa-
koval všetkým zamestnávateľom, 
kolegom a partnerom, ktorí prijali 
pozvanie do Handlovej, boli nápo-
mocní pri organizácii podujatia. Podľa 
jeho slov boli i takí zamestnávatelia, 
ktorí aktívne požiadali o prezentáciu 
voľných miest na handlovských pra-
covných trhoch, ktorá bola pre firmy 
a všetkých účastníkov bezplatná. 
Spresnil, že podujatie bolo určené 
primárne pre účastníkov projektu, 
avšak samozrejme vítaná bola i širo-
ká verejnosť.  
Vladimír Podoba, predseda Handlovs-
kého baníckeho spolku, sa zúčastnil 
výberového konania do Kontaktného 
centra a  aktuálne je tiež jeho zamest-
nancom. Jednou zo súčastí projektu 
je téma kultúra a snaha o uchovanie 
baníckych tradícií. Aktuálne má preto 
pripravených viacero kvízov, ktoré sa 
venujú baníckym tradíciám a histórii, 
pripravuje s kolegami zaujímavé tla-
čové výstupy, aby sa na baníkov a ich 
špecifickú prácu nezabudlo.  
Jozef Fabian, riaditeľ ÚPSVaR Prie-
vidza sa vyjadril prítomným médiám 
tiež k téme počtu pracovných miest, 
ktoré považuje v regióne za dostatoč-
né. Ako však doplnil, stále sú tu ľudia, 
ktorí sú veľmi ťažko zamestnateľní  
z dôvodu nízkeho stupňa ich vzde-
lania. Preto vidí úlohu úradu práce 
do budúcna nájsť v spolupráci s mi-
nisterstvom spôsob, ako týchto ľudí 
včleniť do spoločnosti a pracovných 
procesov.
Pod moderátorskou taktovkou Evy Ži-
dekovej boli predstavení hostia trhov, 
poslankyňa Národnej rady Slovenskej 

republiky Petra Hajšelová, primátor-
ka mesta Silvia Grúberová a jej zás-
tupca Radoslav Iždinský, poslanec 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 
(TSK) a mesta Handlová Jozef Stopka, 
predseda Združenia obcí handlovskej 
doliny Tibor Čičmanec a starostovia 
obcí handlovskej doliny, riaditeľ Úra-
du práce a sociálnych vecí Prievidza 
Jozef Fabian, za hlavného partnera 
projektu TSK, Andrea Dubecová, 
asistentka projektového manažéra a 
manažéri troch kontaktných centier  
v rámci projektu: za Handlovú Tomáš 
Šujan, za Nováky Andrea Malátová, za 
Prievidzu Ľuboš Maxina. Za HBP, a. s. 
boli predstavení projektový manažér 
Karsten Ivan, finančná manažérka 
projektu Darina Machová a jej asis-
tentka Marta Pernišová a zástupcovia 
zamestnávateľov. Príjemným spestre-
ním handlovských pracovných trhov 
boli hudobné vstupy Radky Križano-
vej v sprievode Romana Mečiara v 
zoskupení Stay Tuned. Pracovné trhy 
v Handlovej boli v poradí na hornej 
Nitre tretie v rámci projektu „Podpo-
ra zamestnateľnosti v regióne horná 
Nitra.“
Úlohou Kontaktného centra je pod-
pora komunity a individuálny prístup 
k riešeniu osobných problémov za-
mestnancov HBP, a.s., súvisiacich so 
zmenou životnej situácie v dôsledku 
straty zamestnania. Odborní pracov-
níci Kontaktného centra poskytujú 
bezplatne služby poradenstva v so-
ciálnej, ekonomickej, legislatívnej a 
psychologickej oblasti a organizujú 
odborné stretnutia, prednášky, wor-
kshopy a komunitné aktivity rôzneho 
druhu, ktoré sú určené priamo pre za-
mestnancov HBP, a.s.    

Jana Paulínyová

Pracovné trhy prilákali...
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O priebehu transformácie hornej 
Nitry sme sa rozprávali s generál
nym riaditeľom Sekcie inovácií 
strategických investícií a analýz 
Petrom Balíkom a jeho tímom z Mi
nisterstva investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie SR (MIRRI).

Čo brzdí transformáciu hornej 
Nitry? Prečo sa ešte naplno neroz
behla?
Peter Balík: Aby Slovensko mohlo čer-
pať peniaze z Fondu na spravodlivú 
transformáciu, musí byť schválených 
niekoľko dokumentov. Prvým krokom 
je Partnerská dohoda. To je kontrakt 
medzi Slovenskou republikou a Eu-
rópskou komisiou o základnom rámci 
čerpania. Tento kontrakt už bol ofici-
álne predložený Európskej komisii,  
dostali sme pripomienky, ktoré zapra-
covávame. Po ich zapracovaní bude 
opäť predložený Európskej komisii 
a predpokladaný termín schválenia 
Partnerskej dohody je počas leta.
Druhým dôležitým predpokladom 
čerpania je Program Slovensko, ktorý 
detailnejšie pomenúva podporované 
aktivity. V súčasnosti sa vyhodnocujú 
pripomienky z medzirezortného pri-
pomienkového konania pred predlo-
žením programu na  rokovanie vlády. 
Keď Program Slovensko schváli vláda, 
bude oficiálne zaslaný na Európsku 
komisiu. Tá bude mať tri mesiace 
na to, aby nám poslala svoje pripo-
mienky. Predpokladáme teda, že na 
jeseň dostaneme pripomienky od 
Európskej komisie, ktoré zapracuje-
me. Schválenie programu sa plánuje 
v druhej polovici tohto roku. Ak pôj-
de všetko podľa plánu, prvé výzvy by 
mohli byť vyhlásené už koncom tohto 
roku.
Naša sekcia pripravuje Plán spravodli-
vej transformácie, ktorého schválenie 
je podmienkou pre čerpanie z fondu. 
Plán spravodlivej transformácie bol 
teraz v rámci medzirezortného pripo-
mienkového konania prerokovávaný 
aj s verejnosťou, či už s regiónmi v 
tematických skupinách, ktoré máme 
pod Radami partnerstva alebo aj s 
inými rezortmi v rámci medzirezort-
nej pracovnej skupiny, ktorú sme 
vytvorili. Konzultácie už prebehli a v 
budúcnosti budú naďalej prebiehať, 
pretože po schválení Plánu vládou 
bude oficiálne predložený spolu s 
Programom Slovensko na Európsku 
komisiu a ona nám k tomu dá svo-
je pripomienky. Potom bude ďalší 

Transformácia regiónu sa rozbehne ešte tento rok, sľubuje ministerstvo

priestor pre diskusiu, či už s územím 
alebo aj s  rezortmi. Je to proces, kto-
rý musíme podstúpiť, aby sme mohli 
spustiť čerpanie  z Fondu na spravod-
livú transformáciu. .

Prečo sa podpora rozšírila z hornej 
Nitry aj na ďalšie regióny? 
Dominika Forgáčová: Od roku 2017, 
kedy diskusia o potrebe transformá-
cie začala, bol tento fond komuniko-
vaný ako fond pre uhoľné regióny. 
Ale s tým, ako sa vyvíjala legislatíva 
z toho vznikol fond, ktorý má po-
môcť riešiť dôsledky prechodu na 
klimatickú neutralitu hospodárstva. 
Členské štáty Európskej únie vrátane 
Slovens ka si schválili strategický cieľ 
klimatickej neutrality do roku 2050. 
Slovensko si na dosiahnutie tohto cie-
ľa stanovilo niekoľko krokov a jedným 
z hlavných je ukončenie ťažby a spa-
ľovania uhlia. Ale na Slovensku máme 
aj územia, ktoré majú väčší potenciál 
z hľadiska zníženia emisií skleníko-
vých plynov a to je napríklad Košický 
kraj. Sídli tam oceliarska spoločnosť, 
ktorá je najväčším emitentom CO2 
na Slovensku a v budúcnosti bude 
musieť dekarbonizovať, aby mohla 

ďalej fungovať. Zameranie fondu sa 
teda rozšírilo z uhoľných regiónov 
na podporu riešenia dôsledkov pre-
chodu hospodárstva na klimatickú  
neutralitu komplexnejšie. Čo sa týka 
Banskobystrického kraja, v roku 2015, 
iba dva roky predtým ako sa začalo 
hovoriť o uhoľných regiónoch, vo Veľ-
kom Krtíši zavreli bane a nezamestna-
nosť tam  dôsledkom zatvorenia baní 
stúpla až na 20%. Tí ľudia, ktorí tam 
stratili prácu, neboli v tom období 
žiadnym spôsobom kompenzova-
ní ani nebol pred uzatvorením baní 
vytvorený strategický plán, ako to 
bolo na hornej Nitre a dopad tam bol 
veľmi veľký. Aby sa podobná situácia 
nezopakovala, Banskobystrický kraj 
sa musí pripraviť na budúce výkyvy. 
Niektoré okresy sú zraniteľné, či už je 
to okres Brezno, kde sídlia železiarne, 
ktoré v budúcnosti môžu prechádzať 
zmenami, pretože je tam stále po-
tenciál dekarbonizovať, no využitím 
náročnejších technológií. A keďže 
je tam veľmi nízka aktivita malých a 
stredných podnikov, potrebujeme ich 
podporiť, aby sme vyvážili ohroze-
nie, ak niektorá z veľkých spoločností 
produkujúcich emisie skončí a nebu-
de tam alternatíva zamestnania pre 
ľudí. O ktoré okresy nakoniec pôjde 
však bude jasné až po schválení Plánu 
spravodlivej transformácie. 

Nepríde ale horná Nitra o sľúbené 
peniaze?
Peter Balík: Nie, nepríde. Prvý výpočet 
alokácie Fondu na spravodlivú trans-
formáciu v rámci Európskej zelenej 
dohody (tzv. European green deal) 
vychádzal pre Slovensko na 150 mi-
liónov eur. Hlavným prijímateľom 
mala byť horná Nitra, ale už vtedy sa 
začalo hovoriť o tom, že tam pribud-
nú aj Košice. Nejaký čas sa hovorilo 
dokonca o sume vo výške skoro jed-
nej miliardy a vtedy vznikla obava, 
či by túto sumu dokázali vyčerpať 
iba dva regióny. Analyzovali sa teda 
možnosti zapojiť aj Banskobystrický 
samosprávny kraj a Bratislavský sa-
mosprávny kraj. Nakoniec je pre Slo-
vensko vyčlenená suma 459 miliónov 
eur a rozdelenie alokácie je také, že 
väčšia časť tejto sumy pôjde na hornú 
Nitru, kde sa transformácia aktuálne 
už deje. Súčasne vieme potvrdiť, že 
na hornú Nitru pôjde približne polo-
vica zdrojov. Konečná výška alokácie 

bude vecou dohody.

Keď teda budú prijaté základné do
kumenty a spustí sa čerpanie, na čo 
budú zamerané prvé výzvy?
Dominika Forgáčová: Na harmonogra-
me výziev aktuálne pracujeme. Už 
teraz komunikujeme aj s územím, 
aby sa žiadatelia vedeli pripraviť na 
projektové zámery. Ako prvé plánu-
jeme vyhlásiť výzvu na regeneráciu 
brownfieldov, na podporu zdrojov 
obnoviteľných energií a tiež výzvu 
na podporu rekvalifikácie. To sú kro-
ky, ktoré robíme súčasne s prípravou 
programových dokumentov, ktoré 
musíme pripraviť, aby sme vedeli 
zahájiť čerpanie hneď po schválení 
Programu Slovensko.

Ako to vyzerá s projektovými zá
mermi mesta Handlová?
Peter Balík: Projektové zámery mesta 
aj súkromných spoločností máme 
prečítané, prediskutované a všetky in-
formácie boli použité na to, aby sme 
čo najefektívnejšie naprogramovali 
celú implementáciu. Sme v kontakte 
so všetkými predkladateľmi a snaží-
me sa o zvyšovanie pripravenosti tých 
projektových zámerov , ktoré by mali 
najväčší dosah na úspešnú transfor-
máciu. Pre Handlovú je najkľúčovejšie 
riešenie brownfieldu (areál HBP), lebo 
mesto nemá veľa priestoru na rozvíja-
nie podnikateľských aktivít, ktoré by 
zabezpečili nové pracovné miesta. 
Handlová tam má dva kľúčové zá-
mery. Jednak je to príprava priemy-
selného parku aj s cestným pripoje-
ním, aby sa tam nemuselo chodiť cez 
malý podjazd pod železnicou a druhý 
zámer je tvorba kultúrno-voľnočaso-
vých priestorov so zachovaním bans-
kého dedičstva. Potom evidujeme 
projekt „Remata, miesto kde to žije“ a 
ďalej je v zásobníku viacero projektov 
na zvyšovanie energetickej efektivity 
verejných budov, čo je dnes vzhľa-
dom na ceny energií veľmi závažná 
téma. Ešte je tu projekt kontaktných 
centier na rekvalifikáciu baníkov. Ten 
už teraz beží, ale ku koncu roka 2023 
by mal byť ukončený a my potrebu-
jeme, aby tento projekt pokračoval 
ďalej. Hľadáme teraz možnosti, ako 
tento projekt neukončiť, lebo najväčší 
nápor baníkov na trh práce očakáva-
me po ukončení ťažby v Novákoch.

Ako by mala prebehnúť optimalizá
cia energetickej náročnosti verej
ných budov?
Stanislav Voskár: Pokiaľ ide o ener-
getickú efektivitu, podarilo sa nám 
dosiahnuť dohodu, že Trenčiansky 
samosprávny kraj  na seba preberie 
prihlášku na technickú podporu v 
predprojektovej príprave hradenú zo 
zdrojov Európskej investičnej banky 
(podporné nástroje TARGET a ELENA)  
pre celý kraj. Mestá a obce dostanú 
technickú a finančnú podporu na 
to, aby si pripravili dokumentáciu na 
svoje budovy. V regióne je 125 ve-
rejných budov, ktoré potrebujú 115 
miliónov eur. V Handlovej by to mal 
byť jeden projekt za 23 miliónov eur. 
Predpokladáme, že tieto práce by 
sme mohli rozbehnúť už v lete a bude 
to fungovať tak, že každé mesto bude 
mať konzultanta z Európskej investič-
nej banky. Naviac budú aj možnosti 
využitia tzv. Garantovaných energe-
tických služieb, kde špecializované 
firmy prídu, nadizajnujú, naprojektu-
jú a zrealizujú energeticky efektívne 
opatrenia a mestá to budú splácať cez 
úspory na faktúrach za energie. Takto 
si mestá vyriešia problém prípravy 
projektovej dokumentácie a nezvýšia 
svoju zadlženosť.

Do výzvy Ministerstva hospodárst
va pre malé a stredné podniky, kde 
bolo k dispozícii 18 miliónov eur, sa 
prihlásili iba dva podniky z Hand
lovej a z celej sumy dokázali pre 
mesto získať iba necelých 300 tisíc 
eur. Čo ak výzvy, ktoré pripravíte, 
nenájdu uplatnenie, podnikatelia 
na ne nezareagujú a transformácia 
v Handlovej vlastne neprebehne?  
Stanislav Voskár: Konzultantská spo-
ločnosť PricewaterhouseCoopers pri-
pravuje v rámci technickej asistencie 
poskytnutej od Európskej komisie 
detailnú analýzu priebehu a procesu 
tejto výzvy, aby sme sa z nej poučili, 
lebo celý proces trval navyše aj príliš 
dlho, až dva roky. Každú novú výzvu 
budeme konzultovať s územím, cez 
pracovné skupiny a radu partnerst-
va, aby sme predišli problému o kto-
rom hovoríte. Dobrou správou ale je, 
že nakoniec celých 18 miliónov eur 
bude vyčerpaných.

Bude pre podnikateľov zložité za
pojiť sa do nových výziev?
Peter Balík: V spolupráci so Slovens-
kým investičným holdingom pripra-
vujeme novú formu schémy pre malé 
a stredné podniky tak, že to bude fi-
nančný nástroj kombinovaný s gran-
tom. Bude to fungovať tak, že žiadateľ 
pôjde rovno do svojej banky, predlo-
ží projekt a jeho banka mu poskytne 
príspevok. Veľký benefit tohto nástro-
ja bude ten, že nebude požadované 
verejné obstarávanie. Takže bez ve-
rejného obstarávania, bez hodnote-
nia žiadosti o Nenávratný finančný 
príspevok a všetkých administratív-
nych a byrokratických prekážok, aby 
mohlo byť čerpanie oveľa rýchlejšie 
a prijateľnejšie. Prihlasovanie projek-
tov je však na podnikateľských sub-
jektoch. Ale najprv musíme spraviť, 
hlavne v Handlovej, prvú výzvu pre 
brownifieldy, aby sme zabezpečili, 
že pre podnikateľské aktivity, ktoré 
vytvoria nové pracovné miesta, bude 
pripravené územie.

Dominika Forgáčová pôsobí ako ria-
diteľka odboru Strategických investícií       
a nadnárodných programov MIRRI.
Stanislav Voskár je generálny štátny 
radca odboru Strategických investícií   
a nadnárodných programov MIRRI. 

Silver Jurtinus

Zľava: Stanislav Voskár, premiér Eduard Heger, ministerka Veronika Remišová, Dominika Forgáčová a Peter Balík počas výjazdu na hornej Nitre.                  FOTO: MIRRI 

Peter Balík je generálnym riaditeľom Sekcie inovácií, strategických investícií a analýz MIRRI.        FOTO: MIRRI
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V našej škole máme mnoho úspeš-
ných žiakov, ktorí sa stali víťazmi pred-
metových súťaží regiónu Prievidza. 
Vyjadrujeme im veľké poďakovanie 
za zodpovedný prístup k vzdelávaniu, 
za ich vytrvalosť a spoľahlivosť. 

K našim najlepším patria:
• Benjamín Daniš, 2. miesto OK Mate-
matickej olympiády
• Karolína Kulichová, 1. miesto OK Ge-
ografickej olympiády
• Adam Lenk, 2. miesto OK Biologickej 
olympiády
• Lucia Jonasová, 2. miesto OK Pyta-
goriáda
• Maroš Širáň, 2. miesto OK Pytagori-
áda
• Lukáš Jonas, 2. miesto OK Pytago-

Víťazi predmetových súťaží regiónu zo ZŠ Školská

riáda
• Emily Gregor, 2. miesto OK Šaliansky 
Maťko
• Nina Kelleriková, 2. miesto OK Ša-
liansky Maťko
• Natália Kormúthová, 2. miesto OK 
Šaliansky Maťko
• Martin Fifilina, 3. miesto OK 
Hviezdos lavov Kubín, poézia
• Nina Važanová, 2. miesto OK 
Hviezdoslavov Kubín, próza
• Dorian Kasan, 2. miesto OK Hviezdo-
slavov Kubín, poézia
• Adela Gazdíková, 3. miesto OK 
Hviezdoslavov Kubín, poézia

Láska k materinskému jazyku a ume-
lecká tvorivosť žiakov sa prejavila vo 
vyjadrení myšlienok v podobe básní 

či prozaických textov. Ocenenie za 
literárne práce na krajskej či celoslo-
venskej úrovní si prevzali:
• Nina Kelleriková, čestné uznanie v  
literárnej súťaži Prečo mám rád slo-
venčinu, prečo mám rád Slovensko
• Daniela Rosivalová, 1. miesto literár-
na súťaž Píšem, píšeš, píšeme, poézia
• Luisa Mária Ratkovská, 2. miesto 
literárna súťaž Píšem, píšeš, píšeme,  
poézia
• Hana Holeinová, 3. miesto literárna 
súťaž Píšem, píšeš, píšeme, poézia
• Hana Haluzová, 3. miesto literárna 
súťaž Píšem, píšeš, píšeme, próza
• Adela Gazdíková, 1. miesto literárna 
súťaž Píšem, píšeš, píšeme, poézia
Srdečne všetkým blahoželáme!

ZŠ ŠKOLSKÁ

Blíži sa koniec školského roka, rozbehnutý kolotoč sa na dva mesiace zastaví. Prichádza čas vyjadriť poďakovanie pedagógom a žiakom za všetky zorganizované 
školské i mimoškolské akcie, projekty, postupové školské súťaže.                                                                                                                                                                                           FOTO: ZŠŠ

Klarinetisti a saxofonisti sú 
profesio nálne veľmi žiadaní.

V posledný májový deň pricestovali 
do Bojníc mladí klarinetisti a saxofo-
nisti, aby si zmerali sily vo vzájomnej 
konkurencii na celoslovenskej súťaži 
SaxoKlarinetiáda. Jozef Baláž, riaditeľ 
ZUŠ Bojnice, ktorý je sám klarine-
tista, chcel, aby hráči mali možnosť 
konfrontácie. Vymysleli súťaž príbuz-
ných nástrojov, saxofónu a klarinetu 
a vznikla tak SaxoKlarinetiáda. „Máme 
tu 40 účastníkov, 21 klarinetistov a 19 
saxofonistov z 20 Základných ume-
leckých škôl zo Slovenska.“ 
Súťažiaci nemali predpísanú povinnú 
skladba a súťaž nebola vymedzená 
ani štýlovo. „Môžu hrať od baroko-
vých skladieb až po moderné skladby, 

Ceny z 1. ročníka súťaže si odniesli aj 
žiaci z handlovskej umeleckej školy

takže porotcovia to možno budú mať 
niekedy náročné,“ povedal riaditeľ. 
Predsedom poroty pre klarinet bol 
riaditeľ konzervatória v Banskej Bys-
trici, Radovan Solárik, predsedom po-
roty pre saxofón bol Erik Rothenstein, 
hudobník a pedagóg Bratislavského 
konzervatória. V porote sedeli aj člen 
symfonického orchestra slovenského 
rozhlasu, či prví klarinetista orchestra 
Slovenského národného divadla.
Ceny si odniesli aj žiaci handlovskej 
Základnej umeleckej školy. Nina 
Keleríková obsadila druhé miesto v 
zlatom pásme v hre na klarinet, Do-
minika Šablová strieborné pásmo v 
hre na klarinet a Lívia Šablová druhé 
miesto v zlatom pásme. Žiakov na sú-
ťaž pripravili učiteľky Andrea Durová 
a Manuela Smahová.                        (RED)

Deň detí sa konal bez akýchkoľvek 
obmedzení po dvoch rokoch.

Deň detí zahájilo podujatie Deti 
pomáhajú deťom. Odštartovalo ho 
tanečné vystúpenie a všetkých prí-
tomných privítala primátorka mesta, 
Silvia Grúberová. Spolu s okoloidúci-
mi návštevníkmi sa zúčastnilo približ-
ne 500 detí. 
Prečo Deti pomáhajú deťom? „Lebo 
medzi nami žijú aj detičky, ktoré pot-
rebujú pomoc svojich kamarátov 
a známych, skrátka nás všetkých. 
Deti sú naša budúcnosť, náš zmysel 
života, náš úsmev na tvári, proste 
naše všetko,” povedala spoluorga-
nizátorka podujatia Ingrida Jašková 
zo spoločnosti DIGI Slovakia. Cieľom 
podujatia bolo športovať, odreagovať 
sa a pomôcť myšlienke HendiCamp 
Handlová.
Na počesť všetkých zdravotne zne-
výhodnených detí zabehli školáci 
preteky v dĺžke 150 m. Podujatia sa 
zúčastnili deti z handlovských zák-
ladných a materských škôl. Spolu sa 
zaregistrovalo 427 detí. 
Pre deti boli okrem pretekov pripra-
vené rôzne súťaže, škola tanca, maľo-
vanie na tvár, dj, tanečné vystúpenia 
handlovských tanečných skupín Vol-
cano a Dazya dance group. Potešili 
sa aj mestským policajtom, hasičom, 
maskotovi Ťukimu a chodeniu po 
slackline, ktorú odprezentoval An-
drej Harak. Najmenší využili aj skákací 
hrad. 

Organizátorom podujatia boli Cen-
trum voľného času Handlová, DIGI 
SLovakia a Detský a mládežnícky 
parlament.
Ďakujeme Mestskej polícii Handlová, 
Červenému krížu, Dobrovoľným ha-
sičom Morovno, Andrejovi Harakovi 
a sponzorom podujatia: Agips, Hor-
nonitrianske bane zamestnanecká, 
AGRO GTV, Gewis, C.b.One, Bono tra-
de a Weber Saint- gobain.

(VM)

Námestie patrilo Dňu detí a zábave

Beh na 150 metrov.                           FOTO: FILIP BELAN

Mesto Handlová, každoročne, podpo-
ruje projekty mladých ľudí prostred-
níctvom Grantového programu Hoď 
to tam!  Minulý rok bolo podporené 
detské centrum Malinkovo nákupom 
molitanových preliezok, ktoré slúžia 
najmenším a DaMP, kde bol zakúpený 
kalčetový stôl, ktorý sa môže využívať 
aj na vonkajšie aktivity. Tento rok sa 
do grantového programu zapojili 
štyri projekty. Novinkou bolo, že za 
dané projekty mohli hlasovať obča-
nia mesta a tí následne určili poradie 
projektov. Na základe kvality projek-
tov, Mestské zastupiteľstvo schválilo 
navýšenie finančných prostriedkov z 
1000 eur na 1500 eur čím sa podarilo 

podporiť všetky prihlásené projekty. 
Na prvom mieste s najvyšším počtom 
hlasov sa umiestnil HendiCamp, ide 
o tábor pre hendikepované deti a ich 
rodičov. V projekte požadovali sumu 
450 eur, ktorú na základe hlasova-
nia občanov aj dostanú. Na druhom 
mieste sa umiestnil projekt Veselé se-
denie pod vŕbou, kde si v rámci ŠKD 
vybuduje priestor na trávenie voľné-
ho času Základná škola Školská, tretie 
miesto patrí Ihrisku Nová lehota, kde 
deťom chýbali siete na futbalovom 
ihrisku a lopta im utekala na cestu čo 
bolo veľmi nebezpečné. Na posled-
nom mieste sa umiestnila Bicyklová 
dráha - skoky pre bicykle. Aj napriek 

Grant Hoď to tam! dostanú všetci žiadatelia

tomu, že vyššie spomínané projek-
ty sa neumiestnili na prvom mieste 
bude im poskytnutá finančná podpo-
ra vo výške 350 eur, ktorú prerozdelila 
Komisia vzdelávania práce s deťmi a 
mládežou na svojom zasadnutí. Verí-
me, že budúci rok sa opäť do granto-
vého programu prihlásia mladí ľudia 
so svojimi nápadmi a mesto Handlová 
bude môcť podporiť ďalšie projekty. V 
závere teda chceme vyzvať mladých 
ľudí, ktorí majú nápad ako zmeniť 
svoje okolie, prípadne zorganizovať 
podujatie, aby využili možnosti získa-
nia finančných prostriedkov práve cez 
grantový program Hoď to tam!

Andrea Bacúšan Nevolná, školský úrad 

Nevľúdne priestory mládež premení na futbalové ihrisko a bicyklovú dráhu.                                                                                                                                                             FOTO: HTT

Úspešné žiačky a ich učiteľky.                                                                                                                  FOTO: ZUŠ HANDLOVÁ
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Okrem iných odborných pracovní-
kov v Kontaktnom centre Handlová 
(KC), ktoré funguje od 1. 12. 2020 v 
rámci Národného projektu Podpora 
zamestnateľnosti v regióne horná 
Nitra nájdu baníci aj odborného pra-
covníka pre oblasť psychológie Mgr. 
Branislava Ondrušku. Dnes vám v 
rozhovore s ním bližšie predstavíme, 
v čom spočíva jeho práca. 

S akými požiadavkami alebo otáz
kami sa najčastejšie na Teba obra
cajú zamestnanci Hornonitrians
kych baní (HBP)? 
Na úvod musím skonštatovať skutoč-
nosť, ktorá významne vplýva na prácu 
psychológa vo všeobecnosti a teda 
nielen v KC. Naša spoločnosť je ešte 
stále charakteristická určitou zdržanli-
vosťou, čo sa týka prístupu jednotliv-
cov k svojmu vnútru. Z inej strany sa 
dá vidieť aj deficit, nekvalita a povrch-
nosť v bežnej každodennej ľudskej 
komunikácii. Z týchto dôvodov môže-
me zhrnúť, že jednak sa klient obáva 
kontaktu so psychológom v zmysle, 
„čo povedia ľudia“, „čo som blázon“ 
a pod. A keď sa podarí túto bariéru 
prekonať, zistíme, že ľudia majú prob-
lém s popisovaním svojho vlastného 
prežívania, nedokážu bez prikrášľova-
nia charakterizovať vlastnú osobnosť, 
hodnotové ukotvenie, sú nedôslední, 
pokiaľ sa snažíme analyzovať príčiny 
a následky konania. Preto je z mojej 
strany potrebné najskôr vysvetliť 
klientovi ako funguje ľudská psychi-
ka, ako sa emocionálne prežívanie dá 
vyjadriť na úrovni neurofyziológie a 
biochemických procesov, v komuni-
kácií kladiem dôraz na kvalitu a pres-
nosť vyjadrovania v zmysle výrokovej 
logiky. V podstate všetko, čo pomôže 
viesť človeka k pochopeniu vlastného 
vnútra. Ako psychológ nehrám zná-
mu rolu „bútľavej vŕby“, ale smerujem 
rozhovor k podstate veci a ponúkam 
nové pohľady, z ktorých často vidieť 

to, čo človek za bežných okolností 
nechce ani vidieť, ani počuť. Snažím 
sa eliminovať alternatívy, v ktorých 
sa dá interpretovať daný akt alebo 
postoj v sociálne žiadúcom svetle. 
Napríklad: Ak je jednou z príčin prob-
lému to, že daný človek má tendenciu 
správať sa impulzívne alebo sebecky, 
ale nechce to uznať, je mojou úlohou 
doviesť ho k tomu, aby mu logika 
nedala na výber. A druhý problém 
spočíva vo vnímaní psychológa v na-
šej spoločnosti. Preto som častokrát 
nútený robiť tejto profesii osvetu, 
aby ľudia pochopili, že psychológ nie 
je „cvokár“. Psychológ sa zaoberá ši-
rokým spektrom oblastí, do ktorých 
vstupuje človek so svojím mentálnym 
vybavením. T. j. nachádza uplatnenie 
v oblasti zdravotníctva, školstva, ma-
nažmentu, športu, marketingovej ko-
munikácii a mnoho ďalších. Zaoberá 

sa diagnostikou, poradenstvom, pre-
venciou, terapiou, výskumom. Rozo-
berá problematiku myslenia a reči, 
emocionality, pozornosti, motivácie, 
vôle, pamäte a učenia atď. 
Takže k Tvojej otázke môžem pove-
dať, že keď zhrniem všetky indivi-
duálne prípady, môžem z nich vy-
abstrahovať základný konflikt, ktorý 
spočíva v istej duševnej nestabilite 
a emocionálnej disharmónii, ktoré 
majú v sebe potenciál časom sa roz-
rastať k vážnejšiemu problému, ktorý 
by už vyžadoval náročnejšiu nápravu. 
Situácia s útlmom banskej činnosti ur-
čitým spôsobom urýchlila tento trend 
a preto je prezieravým momentom v 
danom projekte, že KC disponuje aj 
touto profesiou.

A keby si musel, vedel by si nám 
povedať aspoň jeden alebo dva 

konkrétne prípady? 
Vzhľadom na etiku a mlčanlivosť, 
ktorá je v tejto profesii povinnosťou 
nemôžem. Môžem len v absolútnej 
všeobecnosti ozrejmiť, že prípady, 
ktoré som riešil súvisia prevažne so 
vzťahovými a rodinnými situáciami. 
Využil som napríklad v praxi aj tu v 
KC poznatky z procesov učenia, spô-
soby ako vnímať trému a stres pred 
skúškou alebo pohovorom. 

KC Handlová disponuje výsledkami 
z prieskumu spokojnosti a potrieb 
účastníkov projektu, z ktorého 
vyp lýva, že v rámci individuálneho 
poradenstva sú najviac vyhľadáva
né oblasti týkajúce sa právnych a 
ekonomických záležitostí. Psycho
logické poradenstvo je vyhľadá
vané menej, ako si to vysvetľuješ 
resp. ako vidíš návštevnosť psy
chológa do budúcnosti v tomto 
projekte?
Je potrebné opäť na tomto mieste 
zdôrazniť vyššie povedané, že spo-
ločnosť ešte nie je v stave, kedy po-
važuje návštevu psychológa za niečo 
normálne. Problémy existujú už dlho 
a ich nárast je viditeľný prakticky v 
každej štatistike, či už máme na mysli 
rozvodovosť, závislosti, depresie, úz-
kosti, najrôznejšie syndrómy. Všetko 
je na vzostupe, čo je v skutku veľmi 
negatívny trend. No napriek tomu 
je nastavenie jednotlivcov v spoloč-
nosti také, že si každý myslí, že buď 
problém nemá alebo ho má pod kon-
trolou. Bohužiaľ, čas častokrát ukáže, 
že nie. Je mojou úlohou, aj v tomto 
projekte robiť povolaniu psychológ 
osvetu, pretože jednou z dôležitých 
činností psychológa je pôsobenie v 
oblasti prevencie. A tu vidím najväčší 
priestor a preto sa snažím rôzne psy-
chologické okruhy ozrejmiť účastní-
kom na našich odborných seminá-
roch, webinároch, besedách a iných 
komunitných podujatiach, ktoré pra-

Psychológ: Ľudia majú problém s popisovaním svojho vlastného prežívania

Branislav Ondruška.                                                                                                                                                              FOTO: KC

videlne organizujeme.

Je možné, aby Ťa účastníci projektu 
mohli navštíviť aj po ukončení ich 
účasti v projekte? 
Samozrejme, dokonca je pravdepo-
dobné, že takýchto návštev bude viac. 
Dôvodov, prečo si to myslím, je via-
cero. Banícka profesia je mimoriadne 
špecifická a preto sa dá predpokladať, 
že aj po úspešnom absolvovaní všet-
kých projektových procedúr (vstúpe-
nie do projektu, bilancia kompetencií, 
rekvalifikačné kurzy, výstup z projek-
tu a nástup do nového zamestnania), 
práve na začiatku ďalšej pracovnej 
etapy môže byť problematický naprí-
klad proces adaptácie, teda prispôso-
benia sa na nové pracovisko, nových 
kolegov, nové vedenie, nové pravidlá. 
Môže dôjsť k čiastočnej alebo úplnej 
strate motivácie a tu je opäť priestor 
pre psychologické pôsobenie. Preto 
zopakujem, že psychológ, ako aj os-
tatní odborní zamestnanci KC budú 
mať pre účastníkov projektu dvere 
otvorené aj po vystúpení z projektu.  

Kde a v akom čase Ťa môžu zamest
nanci HBP, a.s. a ich blízke osoby 
kontaktovať alebo navštíviť?
Zastihnúť ma môžu v KC Handlová, 
ktoré sídli v Podnikateľskom inkubá-
tore na Námestí baníkov 5 na 1. pos-
chodí. KC je pre účastníkov k dispozí-
cií od pondelka do piatku v čase 7:30 
- 15:30 hod., ale stretnutie so mnou je 
potrebné si dohodnúť vopred, preto-
že pozícia odborného pracovníka pre 
oblasť psychológie je v projekte urče-
ná na skrátený pracovný úväzok a nie 
som teda k dispozícií každý deň. Kon-
taktovať ma a dohodnúť si stretnutie 
je možné prostredníctvom e-mailovej 
adresy branislav.ondruska@handlova.
sk alebo na telefónnom čísle +421 
902 358 748. 

Skús nám ešte na záver zhrnúť 
zák ladné informácie o projekte a 
v akých oblastiach môžu pomôcť 
aj ostatní zamestnanci z KC Han
dlová.
Projekt je určený pre zamestnan-
cov HBP, a. s., ktorí z dôvodu útlmu 
baníctva postupne prichádzajú o 
prácu. Realizácia projektu prispieva 
k novému pracovnému smerovaniu 
jednotlivých účastníkov zapojených 
do projektu, k sprostredkovaniu bez-
platnej možnosti vzdelávať sa a k 
uplatneniu sa na trhu práce. Úlohou 
KC je podporovať banícku komunitu a 
individuálny prístup k riešeniu osob-
ných problémov zamestnancov HBP, 
a.s., súvisiacich so zmenou životnej 
situácie v dôsledku straty zamest-
nania. Odborní pracovníci KC posky-
tujú nasledovné bezplatné služby: 
poradenst vo v sociálnej oblasti, eko-
nomické poradenstvo, poradenstvo v 
oblasti legislatívy a psychologické po-
radenstvo. Okrem uvedených služieb 
KC počas realizácie projektu organi-
zuje odborné stretnutia, prednášky, 
workshopy a komunitné aktivity rôz-
neho druhu, ktoré sú určené priamo 
pre zamestnancov HBP, a.s.. Podrobné 
informácie o projekte sú dostupné 
na webovom sídle mesta Handlová 
www.handlova.sk a na stránke Národ-
ného projektu www.nphornanitra.sk. 

 Michaela Medera Kollárová

Tento projekt sa realizuje vďaka 
podpore z Európskeho sociálneho 

fondu a Európskeho fondu regionál-
neho rozvoja v rámci Operačného 

programu Ľudské zdroje.
www.employment.gov.sk

 www.esf.gov.sk

Handlovský banícky spolok bol za-
ložený v septembri 2006. Jeho vznik 
bol motivovaný potrebou zviditeľ-
ňovať históriu uhoľného baníctva v 
dejinách Slovenska. Za cieľ si stanovil 
zanechať ďalším generáciám svedec-
tvo o tom, že ťažba uhlia od základu 
zmenila tvár Handlovej a podnietila 
priemyselný rozvoj celého regiónu 
horná Nitra.
Medzi prvé aktivity spolku patrili ro-
kovania, ktorých výsledkom bolo roz-
hodnutie zriadiť múzeum uhoľného 
baníctva so sídlom v Handlovej, ako 
detašované pracovisko Slovenského 
banského múzea v Banskej Štiavni-
ci. Vďaka Handlovskému baníckemu 
spolku sa z osláv Dňa baníkov stali Re-
gionálne oslavy Dňa baníkov hornej 
Nitry, ktoré na vyše dekádu prerástli 
rámec mesta. 
Veľkú pozornosť spolok venoval za-
chovaniu a zviditeľňovaniu historic-
kých pamiatok storočnej ťažby uhlia v 
Handlovej. Členovia spolku spracovali 
projekt štyroch trás Baníckeho náuč-
ného chodníka. Prvá trasa dlhá 9,5 
km s 13 stanovišťami s informačnými 
tabuľami vedie horským terénom k 
opusteným banským dielam a k za-

chovaným historickým budovám. 
V oblasti udržiavania starých baníc-
kych zvykov a tradícií spolok nad-
viazal spoluprácu s inými baníckymi 
spolkami, má vlastnú spolkovú zásta-
vu a spolkový znak. Handlovský ba-
nícky spolok každoročne organizuje 
šachtág.
Od založenia Handlovského banícke-
ho spolku sa na jeho čele vystrieda-
lo niekoľko predsedov. Po Antonovi 
Ondrejkovičovi a Igorovi Reiffovi bol 
deväť rokov predsedom spolku Ján 
Ihring. Za svojho nástupcu navrhol 
Vladimíra Podobu, ktorý v bani odro-
bil 40 rokov a členom Handlovského 
baníckeho spolku je 10 rokov.
Vladimír Podoba sa stal zamestnan-
com Handlovských uhoľných baní 
hneď po maturite v roku 1982. Za-
čínal na vetracom úseku. V úsekovej 
montážnej čate na Východnej šach-
te odrobil osem rokov. V 90. rokoch 
na 10. ťažobnom úseku sa z pozície 
štajgra prepracoval na zástupcu ve-
dúceho pre mechanizáciu. Svoju ba-
nícku kariéru ukončil ako dispečer 31. 
decembra 2021. 
„Sme dinosaury. Sme na vymretie. 
Ťažba skončila a teraz je úlohou Han-

dlovského baníckeho spolku vysvet-
ľovať históriu a ukazovať tradície 112 
ročnej histórie, ktorú máme za sebou. 
Teraz je na to ten pravý čas,“ povedal 
nový predseda, Vladimír Podoba, kto-
rý momentálne pracuje v handlov-
skom Kontaktnom centre. Bývalým 
baníkom rozpráva o histórii a tradíci-
ách baníctva, ktorými sa v ostatnom 

Úlohou Handlovského baníckeho spolku je vysvetľovať 
históriu a ukazovať tradície 112 ročnej histórie

čase začal intenzívne zaoberať. „Baňu 
mám v srdci. Mám odrobených 40 
rokov, to sú dve tretiny môjho živo-
ta. Banícka komunita je veľmi veľká 
a dobre si rozumieme. Ako samouk 
študujem históriu baníctva, do tejto 
problematiky som vťahovaný hlbšie 
a hlbšie a baví ma stále viac a viac.“ 

(RED)

Členovia Handlovského baníckeho spolku v baníckom sprievode.                                                                   FOTO: HBS
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Spomienka
Dňa 11. júna sme si 

pripomenuli nedožitých 
75 rokov nášho 

milovaného manžela, 
otca a starého otca, 

Jozefa Madolu. 

S láskou spomína 
manželka 

a synovia Jozef a Viktor s rodinami. 

DIGITÁLNE KINO BANÍK

Spomienka

Dňa 17. júna uplynú tri 
roky, odkedy nás navždy 

opustila láskavá 
mamička, stará mama, 

prastará mama
Emília Michelová. 

S úctou a láskou 
spomína manžel Anton a deti s rodinami.

Osud Ti nedovolil dlhšie s nami byť, 
ale v našich srdciach budeš stále žiť. 

Spomienka

Dňa 27. júna 2022 
uplynie 15 smutných 

rokov, odkedy nás navždy 
opustil manžel, otec, 

dedko a pradedko, 
Jozef Klačko.

 
S láskou a úctou 

na neho spomínajú manželka, deti s rodinami 
a ostatná rodina. 

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
milú spomienku.

Uzávierka novín
Handlovský hlas č. 13 / 2022

je v utorok 21. júna. 
Na distribučných miestach 
noviny budú 29. 6. 2022.

PÁNSKY KLUB
Komédia / ČR / MP 12

90 min / 5€
16. 6., 18.00

JURSKÝ SVET: NADVLÁDA
Dobrodružný / USA / MP 12 

dabing / 147 min / 5€
17. 6., 18.00 / 20. 6., 18.00

BUZZ LIGHTYEAR
Animovaný / USA / MP 7 / dabing

105 min / 5€
18. 6., 16.00 / 19. 6., 16.00

25. 6., 16.00

KEBY RADŠEJ HORELO
Komédia / ČR / MP 12

90 min / 5€
18. 6., 18.00 / 19. 6., 18.00

26. 6., 19.00

STAND UP
Komédia / SR / MP 12

75 min / 5 €
24. 6., 18.00 / 27. 6., 18.00

ELVIS
Životopisný / USA / MP 12 / titulky

159 min / 5 €
23. 6., 18.00 / 24. 6.. 19.30

25. 6., 19.00

MIMONI 2: ZLODUCH PRICHÁDZA
Animovaný / USA / MP / dabing

88 min / 5 €
30. 6. / 1. 7. / 2. 7.  vždy o 16.00

3. 7., 10.00 a 16.00

www.kino.handlova.sk

Hráme vždy,
aj pre jedného diváka!

Navždy nás opustili

Vladimír Kravárik, 78 rokov,
naposledy bytom Prievidzská 17/6.

Elena Latiaková, rod. Figurová, 66 rokov,
naposledy bytom Okružná 51.

Ondrej Regina, 75 rokov,
naposledy bytom Kremnická 1.

Ján Dujsík, 74 rokov,
naposledy bytom Partizánska 4/34.

Anna Babjaková, 70 rokov,
naposledy bytom Pstruhárska 10.

Gabriela Lacková, rodená Berkyová, 
69 rokov, naposledy bytom Fučíkova ulica 20.

Augustína Hagarová, rod. Šedíková, 
76 rokov, naposledy bytom Kpt. Nálepku 37.

Jozef Lagin, 78 rokov,
naposledy bytom Údernícka 333/12.

Helena Krahulcová, rod. Vaššová, 83 rokov,
naposledy bytom 29. augusta 1/13.

Margita Trnková, rod. Hantabalová, 
90 rokov, naposledy bytom 29. augusta 14.

Spomienka
Dňa 14. júna uplynulo 

5 rokov, odkedy nás 
navždy opustila naša 
milovaná manželka, 

mamička, stará mama a 
prastarká, 

Anka Smišeková. 

S láskou spomína 
menžel Michal, syn Ľuboš a rodinou, vnučka 

Silvinka s rodinou, neter Irenka s rodinou 
a ostatná rodina. Veľmi nám chýbaš.

Odišla si tíško, ako odchádza deň 
a v našich srdciach zostáva spomienka len. 

Spomienka

V mesiaci jún si pripomíname 10. výročie 
od smrti našej maminy a starkej, 

Betky Šoltésovej 

a v júli 15 rokov od úmrtia otca, starkého,
Jozefa Šoltésa. 

S láskou a úctou spomínajú
dcéra Janka, synovia Jozef a Peter s rodinami. 

Kto ste ich poznali, venujte im spolu s nami 
tichú spomienku. Ďakujeme.

Spomienka

Dňa 20. júna 
si pripomenieme 4 roky, 

odkedy nás navždy 
opustila naša

milovaná mamička,
Emília Pavlíková. 

S láskou a úctou spomínajú dcéry 
s rodinami. 

To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie, 
v srdci nám bolesť ostáva a tiché spomínanie.

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom 

a známym, ktorí s nami odprevadili na poslednej 
ceste nášho manžela, otca, dedka a pradedka, 

Jána Dujsíka. 

Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti. 
Smútiaca rodina.

Spomienka

Dňa 24. júna by sa dožil 
90 rokov pán 

Milan Reichmann. 

S láskou spomína 
manželka Marie, deti, 
vnúčatá a pravnúčatá. 

Osud je občas krutý, nevráti čo raz vzal. 
Zostanú len spomienky a v srdciach žiaľ.

V mesiaci máj sa mesto Handlová pri-
pojilo k iniciatíve Láska kvitne v kaž-
dom veku. Cieľom výzvy bolo v máji – 
mesiaci lásky - potešiť srdcia seniorov. 
Ručne vyrobenú pohľadnicu alebo 
pozdrav, taktiež kvety priniesť do nie-
ktorého z troch zariadení sociálnych 
služieb na území mesta a obdarovať 
klientov. SENIOR CENTRUM Handlová, 
Senior centrum sv. Kataríny a Penzión 
Vilma ďakujú handlovským školákom 
a škôlkarom, ktorí na výzvu reagovali. 
Zariadenia v máji ožili kvetmi v po-
dobe karafiátu, či rôznymi kyticami 
z papiera, najmladšia generácia odo-
vzdala ručne vyrobené darčeky a po-
zdravy, ktoré dojali klientov zariadení. 
Ako uviedla Katarína Andrezálová, in-
štruktorka sociálnej rehabilitácie, ne-
jednému klientovi od šťastia vypadla 
aj slzička. „Spomenúť si, že mesiac 
máj je mesiacom lásky aj k našej star-
šej generácii, je veľmi pekné.“

(VC)

Školáci potešili seniorov pozdravmi a kvetmi

Žiaci ZŠ Mierové námestie s darčekmi pre seniorov.                                                                                           FOTO:ZŠMN

Spomienka
Dňa 3. júla si 

pripomenieme 19. 
výročie úmrtia nášho 

milovaného 
Miroslava Bitalu. 

S láskou spomínajú 
mamina, ocino, brat 
a sestra s rodinami.

Už Ťa nezobudí slnko ani krásny deň,
na Handlovskom cintoríne spíš svoj večný sen. 

Pustý je byt osirel svet, smutný je život, 
keď Teba tu niet.



Naša predprípravka vznikla koncom 
roku 2020. Je pre vekovú kategóriu 
3 – 6 rokov. Dnes máme približne 30 
detí a venujú sa im piati tréneri. Sme 
radi, že sa nám podarilo vytvoriť v 
klube najmladšiu kategóriu, v ktorej 
sa zameriavame hlavne na pohybové 
zručnosti a koordináciu. Našim cie-
ľom je u detí vytvoriť pohybové ná-
vyky a zdravú súťaživosť. S radosťou 
sledujeme ich napredovanie a záujem 
o tréningy. Už dnes vidíme, že nám 
vyrastajú športové nádeje, o ktorých 
určite v budúcnosti budeme počuť.
Po roku a pol sme sa rozhodli pre 
nich zorganizovať priateľský zápas s 
TJ Zemianske Kostoľany. Pre všetky 
deti a ich rodičov to bol veľký záži-

tok. Nastúpili na svoj prvý zápas vo 
futbalových dresoch a musíme po-
vedať, že im veľmi pristali. Súper bol 
o niečo starší, ale výsledok pre nás 
nebol vôbec dôležitý. Radosť v ich 
očiach prekryla nepriaznivý výsledok 
6:17. Deti si to užili a zanechali veľmi 
pozitívny dojem na trénerov. 
Poďakovanie patrí aj rodičom za ich 
trpezlivosť a povzbudzovanie. Rodičia 
stále môžu svoje deti priniesť k nám 
na tréningy, ktoré sa konajú v ponde-
lok a v stredu o 15:45hod na futbalo-
vom štadióne MFK Baník  Handlová. 
Bližšie informácie na tel. čísle 0905 
542 596.

Martin Uríček

Futbalisti predprípravky MFK Baník 
Handlová odohrali svoj prvý zápas

V Handlovej vyrastajú športové nádeje, o ktorých určite v budúcnosti budeme počuť.                    FOTO: MFKBH

Na tenisových kurtoch v areáli Ex-
teriérový bar MAURI sa rozbehol 3. 
ročník Handlovskej tenisovej ligy. 
Záujem o tento krásny šport v našom 
meste z roka na rok rastie. Celkový 
počet prihlásených sa vyšplhal až na 
číslo 61. Z toho je 55 Handlovčanov. 
Tenisti sa môžu tešiť na nové antuko-
vé dvorce, ktoré nahradili umelé ko-
berce. Tu určite treba poďakovať všet-
kých ľuďom, ktorí sa spolupodieľali na 
výmene povrchov. Klasická antuka je 
najvyhľadávanejší povrch a my verí-
me, že aj vďaka nej prilákame k nám 
tenistov z okolitých miest a obcí. 
Meranie síl prebieha v niekoľkých 
kategóriach a to: dvojhra ženy, štvor-
hra ženy, zmiešaná štvorhra, dvojhra 
muži 1. liga, dvojhra muži 2. liga, dvoj-
hra muži 3. liga a mužská štvorhra. V 
každej katégórii sa hrá systémom 
každý s každým na dva víťazné sety. 
Za každý vyhratý set majú hráči bod. 
Veľa zápasov sa hrá aj v netradičných 
časoch nakoľko domáci hráč vždy 
dohaduje so súperom zápas. Tento 
systém sa nám overil a hráči si ho po-
chvaľujú. Na tenisových dvorcoch tak 
ľudia môžu vidieť zápasy skoro ráno, 
ale aj vo večerných hodinách pod 
umelým osvetlením. Na záver sezóny 
je pripravené vyhodnotenie tých naj-
lepších a samozrejme tak ako je vždy 
dobrým zvykom oceníme aj Skoka-
nom sezóny.

Aj tento rok sme rozbehli pre deti a 
začiatočníkov tenisové tréningy, kto-
ré prebiehajú pod vedením kvalifi-
kovaného trénera p. Šuníka. Pre viac 
informácii sa môžete kontaktovať na 
tel. čísle 0905 327 283. 
Touto cestou pozývame všetkých 
ľudí, ktorí sa pohrávajú s myšlienkou 
vyskúšať tenis k nám na tenisové 
dvorce. Ak máte chuť, nič viac nepo-
trebujete.

Text a foto Martin Uríček

Začal 3. ročník mestskej tenisovej ligy
FK Junior Kanianka – MFK Baník 

Handlová 2:0

Na základe vzájomnej dohody sa 
stretnutie predohrávalo v strede týž-
dňa. Domáci futbalisti začali nápo-
rom. Po sérii rohových kopov sa už v 
tretej minúte, po hlavičke Veselého, 
dostali do vedenia 1:0. Do druhého 
polčasu nastúpili hosťujúci futbalisti 
ako vymenení. Mali loptu na svojich 
kopačkách a postupne sa dostávali 
do gólových príležitostí. V 85. minú-
te nas tal sporný moment v zápase. 
Hlavný rozhodca odpískal pokutový 
kop za ruku Bubláka, ktorá nebola 
úmyselná a ani v pokutovom území. 
Bublákovi rozhodca udelil žltú a vzá-
pätí i červenú kartu. Pokutový kop 
s prehľadom premenil Stehlík – 2:0. 
Posledných päť minút sa stretnutie 
len dohrávalo.
Hosťujúci „baníci“ v tomto stretnu-
tí doplatili na nezachytenie úvodu 
stretnutia a hlavne na nepremenené 
gólové príležitosti v druhom polčase.

MFK Baník Handlová – TJ Považan 
Pruské 2:3

V dohrávanom stretnutí 27. kola do-
máci „baníci“ chceli konečne pretrh-
núť sériu nepriaznivých výsledkov. 
Po úvodnej desaťminútovke, keď sa 
mužstvá vzájomne oťukávali, po-

stupne prichádzali strelecké pokusy 
i gólové príležitosti. V 15. minúte po 
prihrávke Branického postupoval z 
pravej strany Bér sám na domáceho 
brankára a s prehľadom otvoril skóre 
stretnutia 0:1. V 35. minúte po kom-
binácii Madarász – Valach - Bača prí-
zemnou strelou k ľavej žrdi vyrovnal 
stav stretnutia na 1:1. V tej istej minú-
te, hneď po rozohraní zo stredového 
kruhu, po samostatnej akcii Lukáč 
opäť dostal hostí do vedenia 1:2. V 
37. minúte priamy kop hosťujúceho 
Branického z boku na prekvapenie 
všetkých skončil v domácej sieti – 1:3.
V 62. minúte strelecký pokus Ma-
darásza vyrazil brankár hostí Býček 
na rohový kop. Po príchode Marti-
na Smidku sa domáci snažili niečo 
spraviť s výsledkom stretnutia, avšak 
podarilo sa im len skorigovať stav 
stretnutia na 2:3, keď v 67. minúte 
Martin Smidka premenil pokutový 
kop. Ďalšie strelecké pokusy Martina 
Smidku leteli vedľa žrdí hosťujúcej 
brány, správny smer nenašla ani jed-
na.

MFK Baník Handlová – FK Melčice 
Lieskové 1:1

Za pekného slnečného počasia do-
máci futbalisti nastúpili na posledné 
domáce stretnutie s cieľom bodovať a 
od úvodu stretnutia si aktívnou hrou 

postupne vypracovali strelecké poku-
sy a gólové príležitosti. V 12. minúte 
prudká strela Baču spoza pokutového 
územia letela tesne vedľa ľavej žrde 
brány hostí. Nasledovala pasáž hry v 
strede hracej plochy, z ktorej vyťažili 
hosťujúci futbalisti, keď po centrova-
nej lopte Janigáčom trafil Žiška pra-
vý horný roh domácej brány 0:1. Po 
opatrnom začiatku druhého polčasu 
postupne zvýšili iniciatívu hosťujúci 
futbalisti. V 63. minúte strelecký po-
kus Kováčika po individuálnej akcii 
Kováčika vyrazil domáci brankár Iláš 
na rohový kop. Od tohto momentu 
sa prebudili i domáci futbalisti. V 87. 
minúte zahrával Uhliarik priamy kop 
z boku a Santa tesne pred brankárom 
loptu hlavou tečoval a vyrovnal stav 
stretnutia na 1:1. V poslednej minú-
te nadstaveného času priamy kop 
hosťujúceho Kostiča vyrazil domáci 
brankár na rohový kop.
Domácich futbalistov musia mrzieť 
hlavne nevyužité príležitosti Martina 
Smidku, ktorému sa lepila smola na 
kopačky, obidve mužstvá raz nastrelili 
žrď súperovej bány. V konečnom dôs-
ledku sú s remízou spokojné obidve 
mužstvá.
V nedeľu 19. júna pozývame všetkých 
priaznivcov „baníka“ na posledné 30. 
kolo, ktoré odohrajú naši futbalisti na 
ihrisku FK Košeca. 

Igor Belák

MFK Handlová je v V. lige Sever predposledný 

Rodičia a tréneri si zmerali v záve
re sezóny sily proti svojim deťom, 
hráčom ŠBK Handlová. Tím rodičov 
a trénerov posilnili aj Tomáš Mrviš 
a Peter Vojtek. 

Viac ako 300 divákov vytváralo fan-
tastickú atmosféru pri hre každej jed-
nej kategórii a bolo sa naozaj na čo 
pozerať. Na palubovke sa predstavili 
všetky kategórie od najmenších, až 
po juniorov. Tím trénerov a rodičov 
vydržal aj vďaka viac ako 40 člennej 
súpiske odohrať všetky zápasy. Veľký 
obdiv si ale zaslúži každá kategória, 
ktorá bola viac než vyrovnaným sú-
perom vo všetkých zápasoch.
Vďaka rodičom čakalo zúčastnených 
aj luxusné občerstvenie a naozaj 
skvelá rodinná atmosféra, ktorá nám 
tak veľmi chýbala. Veľké poďakovanie 
patrí každému rodičovi, hráčovi, hráč-
ke, trénerom za to, že sme mohli zažiť 
rodinnú akciu, na ktorú budeme ešte 
dlho spomínať. Ďakujeme, rodičia, že 
vediete deti aj v tejto ťažkej dobe k 
pravidelnému športovaniu. Ďakuje-
me všetkým partnerom, ktorí nás aj 
v ťažkom období podporovali celú 
sezónu 2021/2022.

Dohrávka Fatranskej mikroligy 

V domácom prostredí sa odohral už 
naozaj posledný zápas na palubovke 
a zavŕšil tak pôsobenie domáceho 
tímu v domácom prostredí. Tím oko-
lo Maroša Minárika dohrával súboj 
s Považskou Bystricou, ktorý sa mal 

Zápas roka, plný dom a elektrizujúca atmosféra

odohrať na turnaji v Žiari nad Hro-
nom. Formu z posledných zápasov 
jasne podtrhol prvý polčas, ktorý 
skončil 28:7. V tom druhom sme už 
videli viac otvorenú hru domácich, 
ale to nezmenilo nič na tom, že si do-

máci tím svoju palubovku postrážil a 
vie, na čom pracovať pred finálovým 
turnajom v Žiline. ŠBK Handlová - IMC 
Slovakia Považská Bystrica  38:21.

Facebook ŠBK Handlová

Momentka zo zápasu rodičov proti svojim deťom.                                                                            FOTO: MILAN GELETA


