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Pri tragickom požiari bytového domu prišli o život štyria ľudia

Premiér SR Eduard Heger a minister vnútra SR Roman Mikulec na tlačovom brífingu pred požiarom poškodenom bytovom domom.         FOTO: FACEBOOK PREMIER.SR

Mesto Handlová vyjadruje úprim-
nú sústrasť všetkým pozostalým, 
ktorí prišli o svojich blízkych.

Požiar bytového domu na ul. Okružná 
7 nastal 16. júna 2022 približne o 1.00 
hod na piatom poschodí. Podľa po-
lície k požiaru malo dôjsť z doposiaľ 
presne nezistených príčin pravdepo-
dobne v jednom z bytov na piatom 
poschodí. Na miesto v krátkom čase 
dorazili všetky záchranné zložky, 
ktoré sa snažili čo najskôr evakuovať 
všetkých obyvateľov bytového domu 
a zároveň zabrániť väčším škodám na 
majetku.
Napriek snahe všetkých zúčastne-
ných, manželov vo veku 46 a 48 rokov 
a ženy vo veku 40 a 65 rokov, sa už 
nepodarilo zachrániť. Tri osoby boli 
prevezené do nemocnice v Bojniciach 
na ošetrenie. Dve osoby ošetrenie od-
mietli.
Okolnosti tejto tragickej udalosti sú 
predmetom vyšetrovania v rámci 
trestného stíhania začatého pre zlo-
čin všeobecného ohrozenia. 
Mesto Handlová vo štvrtok 16. júna 
vyhlásilo mimoriadnu situáciu a na 
mestskom úrade bola vyvesená čier-
na zástava.

Prezidentka ponúkla ubytovanie

Úprimnú sústrasť pozostalým a 
všetkým, ktorých požiar postihol, 
vyjadrila aj prezidentka SR, Zuzana 
Čaputová. Popriala im, aby sa mohli 
čo najskôr vrátiť do svojich domovov. 
„Pani primátorka Silvia Grúberová, s 
ktorou som dnes telefonovala, ma 
informovala o aktuálnej situácii. Vyše 
stovke ľudí sa z noci do rána zásad-
ne zmenila životná situácia. Pani 
primátorka však hovorila o silnom 
zomknutí komunity, pomoci hasičov, 
záchranárov, policajtov, neziskových 
organizácií a ďalších, ktorí sa pustili 

do záchranných prác.“ Pre ľudí zasiah-
nutých týmto požiarom prezidentka 
ponúkla ubytovanie v zariadení prezi-
dentskej kancelárie vo Vysokých Tat-
rách. „S pani primátorkou ostávam v 
kontakte a prajem čo najskorší návrat 
do svojich domovov,“ napísala prezi-
dentka Zuzana Čaputová.

Na miesto tragédie prišiel 
predseda vlády aj minister vnútra

V deň tragédie prišiel do Handlovej 
aj premiér SR Eduard Heger a minis-
ter vnútra SR Roman Mikulec. Pred-
seda vlády prišiel podľa svojich slov 

vyjadriť plnú podporu primátorke a 
samotným obyvateľom, deklaroval, 
že rezorty urobia všetko, čo bude v 
ich silách. „Je to tragédia, pretože po-
žiar si vypýtal štyri obete na životoch. 
Jeden chlapček zostal sirotou a jedno 
dievčatko prišlo o svoju mamu,“ zdô-
raznil Heger. Predseda vlády sa záro-
veň poďakoval všetkým zložkám, kto-
ré zasahovali, aj z výpovedí ľudí podľa 
neho vidia, že to zvládli veľmi dobre, 
promptne zasiahli a boli schopné eva-
kuovať všetkých obyvateľov, a hlavne 
uhasiť požiar v rýchlom čase. „Takmer 
120 ľudí z tejto bytovky musí byť za-
tiaľ vysťahovaných, je to zrejme otáz-

ka niekoľkých týždňov, kým sa budú 
môcť vrátiť. Aj z hľadiska rekonštrukcií 
a opráv, ktoré tam budú musieť byť, a 
kontroly, aby to tam bolo bezpečné, 
keďže došlo aj k poškodeniu vodných 
stúpačiek‘,“ priblížil.
Úprimnú sústrasť pozostalým vyjadril 
i minister vnútra SR Roman Mikulec. 
Zároveň poďakoval záchranným zlož-
kám, ktoré v súčinnosti s Policajným 
zborom a mestskou políciou boli 
schopné evakuovať veľmi veľa ľudí. 
„Vďaka ich včasnému zásahu a koor-
dinovanej činnosti môžem povedať, 
že bolo viacero ľudí zachránených,“ 
vyzdvihol šéf rezortu vnútra.       (TASR)

Aj napriek tomu, že väčšina bytov 
poškodená nie je, ich obyvatelia sa 
tam tak skoro nevrátia.

Mesto Handlová založilo transpa-
rentný účet na pomoc obyvateľom 
po požiari v bytovke na Okružnej 7 v 
Handlovej. Použitie finančných pro-
striedkov bude riadne zdokladované. 
Mesto Handlová na základe aktívnej 
práce sociálneho oddelenia mesta 
vie adresne pomôcť obyvateľom z 
postihnutej bytovky.

Transparentný účet na pomoc 
obyvateľom bytovky na ulici 

Okružná 7 má číslo SK73 0900 
0000 0051 9196 6854 a názov 

“POŽIAR BYTOVKY OKRUŽNÁ 7”. 

Na základe Príkazu primátorky č. 
3/2022, ktorým bol transparentný 
účet „Požiar bytovky Okružná 7“ zria-
dený, rozhoduje o jeho čerpaní Mest-
ské zastupiteľstvo mesta Handlová.  

Transparentný účet “POŽIAR BYTOVKY OKRUŽNÁ 7”
Ku 28. júnu sú na transparentnom 
účte finančné prostriedky vo výške 
viac ako 25 tisíc eur.
Nie je možné predpokladať celkovú 
výšku financií potrebnú na obnovenie 
poškodeného bytového domu a za 
dôležité v tejto chvíli mesto považuje 
predovšetkým podporenie Spoločen-
stva vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov „SVB Okružná“ v procese 
zabezpečenia prvotných úkonov 
predchádzajúcich rekonštrukcii by-
tového domu, ktorým sú najmä, nie 
len znalecký posudok k statike by-
tového domu, revízie elektrických 
a plynových zariadení, inštalačných 
prác, požiarnej bezpečnosti a odvo-
zu odpadu.
O návrhu na čerpanie transparent-
ného účtu budú rokovať poslanci 
mestského zastupiteľstva vo štvrtok 
30. júna. 
Prvý jednoznačný záver statikov je, 
že bytovka, ktorú zachvátil požiar sa 
búrať nemusí. Statické posudky pri-

Pozvánka 
na mestské 

zastupiteľstvo
Primátorka mesta, 
Silvia Grúberová, 

zvolala 31. zasadnutie 
mestského zastupiteľstva. 
Konať sa bude vo štvrtok 

30. júna 2022 
o 14. hodine vo veľkej 
zasadacej miestnosti 

mestsko úradu.

Program je zverejnený na 
webstránke mesta, priamy 

prenos bude vysielaný 
na Youtube kanáli 

RTV Prievidza.

pravuje tím z Ústavu súdneho inži-
nierstva v Žiline a zo stavebnej fakul-
ty v Bratislave. Kompletný posudok 
bude pripravený do dvoch týždňov.

(RED) 
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Mesto vyhlásilo dve výberové konania
Vedúci/a Spoločného obecného 

úradu mesta Handlová

Náplňou práce je riadiť a viesť územ-
né konania a vydávať územné roz-
hodnutia, viesť stavebné konania a 
vydávať stavebné povolenia. Kvalifi-
kačné predpoklady a požiadavky pre 
obsadzovanú pozíciu sú najmä:
• vysokoškolské vzdelanie druhého 
stupňa príslušného smeru 
• osobitný kvalifikačný predpoklad 
podľa stavebného zákona
• spôsobilosť na právne úkony v pl-
nom rozsahu, bezúhonnosť,
• prax   na stavebnom  alebo  špeciál-
nom stavebnom úrade vítaná,
• znalosť legislatívy minimálne v ob-
lasti  verejnej správy s dôrazom na 
územnú samosprávu miest a obcí, 
stavebného poriadku, rozvoja býva-
nia a správneho konania, správneho 
poriadku, priestupkov
Ide o hlavný pracovný pomer s pred-
pokladaným termínom nástupu 1. 
septembra 2022. Mzdové ohodnote-
nie je v zmysle zákona o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone 
práce verejnom záujme.
Písomné žiadosti o účasť na výbe-
rovom konaní je potrebné doručiť 
osobne do podateľne mestského 
úradu alebo zaslať poštou najneskôr 
do 25. 7. 2022 do 16.00 hod. Dátum, 
miesto a hodinu výberového konania 
písomne oznámi príslušná výberová 
komisia tým uchádzačom, ktorí spl-
nia kritériá vyhláseného výberového 
konania.
Zoznam požadovaných dokladov aj  
presnú náplň práce obsahuje plné 
znenie pracovnej ponuky, ktoré je 
zverejnené na webstránke mesta 
www.handlova.sk v sekcii Mestský 
úrad - Výberové konania.

Príslušník mestskej polície 

Mestská polícia zabezpečuje verej-
ný poriadok v meste, spolupôsobí 
pri ochrane jeho obyvateľov a iných 
osôb v meste pred ohrozením ich ži-
vota a zdravia.
Príslušník mestskej polície by mal 
mať:
• úplné stredné vzdelanie 
• vek minimálne 21 rokov
• dobrý zdravotný stav, fyzickú zdat-
nosť a duševnú spôsobilosť na plne-
nie úloh mestskej polície,
• vodičské oprávnenie min. skupiny B,
• komunikačné zručnosti,
• schopnosť zvládať náročné situácie 
spojené s výkonom povolania, schop-
nosť pracovať v tíme, zodpovednosť. 
Ďalšie podmienky, ktorých splnenie 
je výhodou, sú osvedčenie o odbor-
nej spôsobilosti v súlade so zákonom 
o obecnej polícii a zbrojný preukaz.
Ide o hlavný pracovný pomer s pred-
pokladným termínom nástupu 1. 
septembra 2022. Mzdové ohodnote-
nie je v zmysle zákona o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme.
Zoznam požadovaných dokladov aj  
presnú náplň práce obsahuje plné 
znenie pracovnej ponuky, ktoré je 
zverejnené na webstránke mesta 
www.handlova.sk v sekcii Mestský 
úrad - Výberové konania.
Písomné žiadosti o účasť na výbe-
rovom konaní je potrebné doručiť 
osobne do podateľne mestského 
úradu alebo zaslať poštou najneskôr 
do 25. júla 2022 do 16.00 hod. Dátum, 
miesto a hodinu výberového konania 
písomne oznámi príslušná výberová 
komisia tým uchádzačom, ktorí spl-
nia kritériá vyhláseného výberového 
konania.

Obyvateľov bytového domu po po-
žiari ubytoval aj basketbalový klub

Obyvatelia bytového domu na Okruž-
nej ulici v Handlovej, ktorý 16. júna 
zasiahol požiar, sa budú môcť vrátiť 
domov najskôr o tri mesiace. Vyplý-
va to z vizuálnej obhliadky, ktorú 
absolvovali zástupcovia mesta spolu 
so súk romným správcom bytového 
domu.  
Samospráva vyplatí v zmysle zákona 
o obecnom zriadení každej domác-
nosti v dome s 55 bytmi približne 
700 eur. „Financie budú slúžiť ľuďom, 
ktorí tam majú trvalý alebo prechod-
ný pobyt, na preklenutie obdobia na 
financovanie výdavkov náhradného 
ubytovania v iných kapacitách ako 
tých, ktoré poskytuje mesto,” priblíži-
la hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.
Radnica v spolupráciu s TSK zabez-
pečila pre obyvateľov dotknutého 
bytového domu ubytovacie kapacity 
v bytoch, ktoré pôvodne slúžili odí-
dencom z Ukrajiny. Ďalšie ubytova-
nie poskytol v priestoroch internátu 
strednej odbornej školy Trenčiansky 
samosprávny kraj, ide o 20 dvojlôžko-
vých buniek. 
„Medzi obyvateľmi, ktorých zasiahol 
tragický požiar, sa nachádzajú i zdra-
votne hendikepovaní, tým mesto 
pos kytne núdzové bývanie. Vyčlení-
me dva byty osobitného určenia, to 
znamená, že všetky náklady, ktoré s 
tým budú spojené, budú hradené,” 
ozrejmila hovorkyňa. Mesto podľa 
nej veľmi úzko komunikuje so súk-

Samospráva poskytuje obyvateľom domu pomoc

Na skládke odpadu vznikol požiar
V stredu 15. júna okolo 18.00 h prijala 
Mestská polícia v Handlovej oznam o 
požiari na skládke komunálneho 
odpadu na Scheiblingu. Pravdepo-
dobná príčina je samovznietenie 
nevhodného odpadu vhodeného 
do komunálneho odpadu. Na mieste 
boli hasiči z Handlovej. Požiar dostali 
pod kontrolu a do dvoch hodín požiar 
uhasili. Nedošlo k žiadnym zraneniam 
ani škodám na majetku. Spoločnosť 
HATER-HANDLOVÁ využila na hasenie 
zavlažovacie zariadenia, hasiči využí-
vajú techniku.
Skládka obsahuje aj vrstvy z nehorľa-
vého materiálu. „Všetko, čo ľudia 
vyhodia do komunálneho odpadu 

končí na skládke. My odpad zhutňu-
jeme, takže horela len vrchná časť, ale 
tým, že sú to plasty, tak z toho unikal 
hustý čierny dym. Je to chyba neja-
kého nezodpovedného človeka, ktorý 
hodil do komunálnejo odpadu niečo, 
čo tam určite nepatrilo,“ povedal ko-
nateľ firmy, Vladimír Borák. Dodal, že 
dodržiavanie predpísanej skladby 
skládky je veľmi dôležité. Nevezený 
odpad sa zhutňuje aby bolo medzi 
jednotlivými zložkami čo najmenej 
vzduchu a presýpa nehorľavým mate-
riálom. Vďaka tomu požiar nespôsobil 
žiadne škody a uhasiť sa ho podarilo 
v krátkom čase.

(RED)

Požiar spôsobilo niečo, čo do komunálneho odpadu nepatrilo.                                                                          FOTO: HH

romným správcom bytového domu, 
zároveň zverejnilo výzvu na zabez-
pečenie statikov. Obhliadku už ab-
solvovali i zástupcovia poisťovní. 
„Aktuálne je dom uzavretý, ešte 17. 
júna sa i vymenil zámok, kľúče má k 
dispozícii Policajný zbor a správca, 
ktorý individuálne komunikuje s ľuď-
mi z bytového domu. Zásadné bude 
rýchlo zohnať statika, keďže ide o 
pomerne veľké poškodenie,” vysvet-
lila Paulínyová.
Mestský basketbalový klub (MBK) Ba-
ník Handlová ubytoval v handlovskej 

športovej hale päť rodín z bytového 
domu na Okružnej ulici v Handlovej, 
ktorý 16. júna zasiahol požiar.
Podľa Pavla Procnera z MBK Hand-
lová im poskytli bytové priestory, v 
ktorých počas ligovej basketbalovej 
sezóny bývajú zahraniční hráči. „Ide 
o tri jednoizbové a jeden štvorizbový 
byt. Veríme, že sme aspoň čiastočne 
pomohli tým, ktorých postretlo toto 
veľké nešťastie. Všetkým, ktorí prišli o 
strechu nad hlavou, prajeme čo naj-
rýchlejší návrat do svojich domovov,“ 
doplnil Procner.                                              (TASR)

Okresný súd Banská Bystrica začal 
reštrukturalizačné konanie voči dlž-
níkovi B.T.I. spol. s r.o. „To znamená, 
že už môžeme dokončiť plaváreň 
bez ohrozenia našej investícii do pla-
várne,“ napísal Ján Kara, ktorý sa stal 
prokuristom firmy mesiac po tom, čo 
súd začal voči spoločnosti konkurzné 
konanie. „Otvorenie plavárne plánu-
jeme na zimnú sezónu 2022,“ napísal 
Ján Kara na sociálnej sieti. 
Podľa primátorky, Silvie Grúberovej, 
mesto platilo koncesiu vo výške 28 
800 eur mesačne od januára 2019 do 
júla 2020 s výnimkou odkladu troch 
splátok v období pandémie korona-
vírusu. „Od augusta 2020 do mája 
2021 sme plnili exekučný titul, ktorý 
si uplatnil jeden zo subdodávateľov, 
teda sme platili subdodávateľovi. 
Ostatní subdodávatelia čakali a stále 
čakajú v rade. Od augusta 2021 sme 
začali opäť plniť koncesiu, ale už sme 
platili priamo banke na jej vyzvanie, v 
ktorej si spoločnosť B.T.I. v minulosti 
vzala úver vo výške 1,5 mil. eur. Takto 
platíme dodnes.“ 
Spoločnosť B.T.I. rekonštruuje hand-
lovskú plaváreň od roku 2018 a mesto 
firmu opakovane upozorňovalo na 
nedodržanie zmluvných termínov. 
Rokovania s konateľkou spoločnosti 
B.T.I., Erikou Karovou, však riešenie si-
tuácie nepriniesli. Na mesto sa podľa 
primátorky dlhodobo obracali sub-
dodávatelia, ktorým firma B.T.I. dlžila. 
Napokon, vo februári 2022 podali na 
súd návrh na konkurz spoločnosti 
B.T.I. Konkurz bol v marci 2022 pre-
rušený a 17. júna bolo v Obchodnom 
vestníku číslo zverejnené uznesenie 
Okresného súdu Banská Bystrica o 
začatí reštrukturalizačného konania 
dlžníka.

Koncesná zmluva podľa primátorky 
Silvie Grúberovej obsahuje sankcie, ak 
svoje záväzky prestane platiť mesto, 
ale ak predmet zmluvy prestane plniť 
firma B.T.I., žiadne sankcie jej nehro-
zia. Pre mesto nevýhodnú koncesnú 
zmluvu preverovala podľa primátor-
ky aj polícia. „Vyšetrovateľ v roku 2022 
konštatoval, že predpoklady vzniku 
trestnoprávnej zodpovednosti nebo-
li naplnené, ale týmto rozhodnutím 
nie sú dotknuté práva poškodeného 
uplatňovať si v civilnom konaní náh-
radu škody, ak mu bola spôsobená. 
Po tomto závere premýšľam, či ešte 

Ixtý sľub koncesionára: Plaváreň otvoríme v zime 

mám dôveru v právny štát. Hazard s 
verejnými financiami, vazalstvo v ne-
výhodnej zmluve, prakticky nevymo-
žiteľnosť verejného záujmu pre ob-
čana a neustále ohrozenie vo forme 
poškodzovania dobrého mena mes-
ta Handlová sú jasnými dôsledkami,“ 
napísala primátorka na sociálnej sieti. 
„Je hanbou, ako nezodpovedne bola 
plánovaná realizácia tak dôležitého a 
nákladného projektu. Toto bremeno, 
ktoré sme zdedili, riešime už tri roky 
prakticky každý týždeň. Verím však, že 
karta sa už konečne obráti,“ dodala. 

Silver Jurtinus

Vizualizácia pôvodného zámeru rekonštrukcie plavárne a kúpaliska z roku 2017.                                  FOTO: MsÚ

Práce na čistení schodišťa, výťahovej šachty a spoločných priestorov sa už začali.                                   FOTO: MsÚ



3SPRAVODAJSTVO

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy 
obcí má občan Slovenskej republiky
a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v 
obci a najneskôr v deň konania volieb 
dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom 
ustanovené obmedzenie osobnej 
slobody z dôvodov ochrany verejné-
ho zdravia, ak osobitný zákon v čase
pandémie neustanoví inak.

Právo byť volený

Za poslanca mestského zastupiteľ-
stva môže byť zvolený obyvateľ obce, 
ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej 
kandiduje a najneskôr v deň konania 
volieb dovŕši 18 rokov veku.
Za starostu obce, primátora mesta, 
starostu mestskej časti môže byť 
zvolený obyvateľ obce, ktorý má tr-
valý pobyt v obci a najneskôr v deň 
konania volieb dovŕši 25 rokov veku.
Prekážkou práva byť volený je
• výkon trestu odňatia slobody
• právoplatné odsúdenie za úmyselný 
trestný čin, ak odsúdenie nebolo
zahladené
• pozbavenie spôsobilosti na právne 
úkony
Právo voliť do orgánov samospráv-
nych krajov má občan Slovenskej
republiky a cudzinec, ktorý má trvalý 
pobyt v obci, ktorá patrí do územia 
samosprávneho kraja, alebo má trva-

Právo voliť a právo byť volený
lý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý
patrí na účely volieb do orgánov sa-
mosprávneho kraja do jeho územia a 
najneskôr v deň konania volieb dovŕši 
18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom 
ustanovené obmedzenie osobnej 
slobody z dôvodov ochrany verejné-
ho zdravia, ak osobitný zákon v čase
pandémie neustanoví inak.
Za poslanca zastupiteľstva samo-
správneho kraja môže byť zvolený 
obyvateľ samosprávneho kraja, kto-
rý má trvalý pobyt v obci alebo vo 
vojenskom obvode, ktoré patria do 
územia volebného obvodu, v ktorom
kandiduje, a najneskôr v deň konania 
volieb dovŕši 18 rokov veku. Za pred-
sedu samosprávneho kraja môže byť 
zvolený obyvateľ samosprávneho 
kraja, ktorý najneskôr v deň konania 
volieb dovŕši 25 rokov veku.
Prekážkou práva byť volený je
• výkon trestu odňatia slobody
• právoplatné odsúdenie za úmyselný 
trestný čin, ak odsúdenie nebolo
zahladené
• pozbavenie spôsobilosti na právne 
úkony

Všetky informácie k voľbám do or-
gánov samosprávy obcí a voľby do 
orgánov samosprávnych krajov sú 
zverejnené na webstránke mesta 
www.handlova.sk v sekcii Samo-
správa - Voľby.

(RED)

V roku 2021 mesto vybudovalo 37 
parkovacích miest.

V roku 2022 pribudne v Handlovej 17 
parkovacích miest na Okružnej ulici. 
Mesto po verejnom obstarávaní vysú-
ťažilo cenu za zhotovenie vo výške 33 
491,20 eur. V priebehu mesiaca jún sú 
už vytýčené miesta na pozemku mes-
ta, kde budú nové parkovacie mies-
ta vybudované  s predpokladaným 
termínom odovzdania do užívania 
do dvoch mesiacov. Zhotoviteľom je 
spoločnosť TMG a.s.
V roku 2021 sa realizovalo 37 parko-

Mesto pokračuje v budovaní parkovacích miest

vacích miest, z toho 18 na ulici Prie-
vidzská a 19 na sídlisku Mostná za 
52 815,17 eur. V roku 2020 na ulici 
29. augusta pribudlo 5 parkovacích 
miest, na ulici Partizánskej 6 plôch pre 
parkovanie 29 áut, v lokalite Mierové 
námestie vzniklo 9 parkovacích miest  
za 61 007,90 eur s DPH.
Parkovacou politikou sa mesto Hand-
lová intenzívne zaoberá od roku 
2019. Cieľom je upokojenie dopravy 
a bezpečnosť obyvateľov. Od roku 
2020 pribudlo do júna 2022 v mes-
te v rôznych lokalitách 80 nových 
parkovacích miest, vo veľkej miere 

sú parkovacie miesta vyhotovené z 
polovegetačných tvárnic, ktoré majú 
schopnosť vsakovať dažďovú vodu.
Budovanie všetkých parkovacích 
miest sa realizuje z vlastných zdrojov 
mesta Handlová a neboli na ne čer-
pané úvery. Mesto Handlová spolu 
za obdobie od roku 2020 vynaloží na 
budovanie parkovacích miesta 147 
314,27 eur. I vzhľadom na neľahkú fi-
nančnú situáciu sú plány samosprávy 
v budovaní parkovacích miest pokra-
čovať. Najbližšie je predbežný plán 
vybudovanie 9 parkovacích miest na 
Ul. 29. augusta v priebehu tohto leta.

(JP)

Plocha, na ktorej vznikne nové parkovisko.                                                                                                                                                                                                                              FOTO: MsÚ

Mesto Handlová upozorňuje obyva-
teľov, aby pri bezhotovostnej platbe 
dane z nehnuteľností, dane za psa 
alebo poplatku za komunálne odpa-
dy na rok 2022, nezabudli správne 
uviesť variabilný symbol. Bez správne 
zadaného variabilného symbolu ne-
môže byť platba priradená k daňov-
níkovi. Variabilný symbol je uvedený 
v doručenom rozhodnutí.
Súčasne mesto Handlová dáva do 
pozornosti ľuďom, ktorí si podávajú 
žiadosť o zníženie alebo odpustenie 
poplatku za komunálne odpady na 
rok 2022, že v súlade so všeobecne 
záväzným nariadením mesta Hand-
lová o poplatku za komunálne odpa-
dy a drobné stavebné odpady, mesto 
odpustí alebo zníži poplatok iba v 
prípade zaplatenia miestnych daní 
a poplatku z minulých zdaňovacích 
období.
Mesto tiež vyzýva vlastníkov nehnu-
teľností, ktorí nadobudli nehnuteľ-
nosť v roku 2021, pričom k 1. januáru 
2022 sú zapísaní aj v katastri nehnu-
teľností a nepodali priznanie k dani z 
nehnuteľností, aby tak učinili v čo naj-

kratšom čase. Nepodaním daňového 
priznania sa daňový subjekt dopúšťa 
správneho deliktu, za ktorý správca 
dane uloží pokutu podľa Daňového 
poriadku. Výška pokuty sa odvíja od 
závažnosti a trvania protiprávneho 
stavu. 
Správca dane pripomína, že ak v prie-
behu zdaňovacieho obdobia roku 
2022 daňovník nadobudne nehnu-
teľnosť vydražením alebo dedením, 
je povinný podať priznanie k dani z 
nehnuteľností do 30 dní od vzniku 
daňovej povinnosti. V prípade na-
dobudnutia nehnuteľnosti vydraže-
ním daňová povinnosť vzniká prvým 
dňom mesiaca, ktorý nasleduje po 
dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlast-
níkom nehnuteľnosti. Pri nadobud-
nutí nehnuteľnosti dedením daňová 
povinnosť dedičovi vzniká prvým 
dňom mesiaca, ktorý nasleduje po 
dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom 
nehnuteľnosti na základe právoplat-
ného osvedčenia o dedičstve alebo 
rozhodnutia o dedičstve.

Mária Lenková, 
vedúca oddelenia daní a podnikateľskej činnosti

Nezabúdajte na daňové povinnosti

Oddychová zóna mesta sa postup-
ne dopĺňa.

Handpark je obľúbeným miestom pre 
mamičky s deťmi, športovcov, skejte-
rov a freestylistov na kolobežkách, 
psíčkarov či milovníkov prechádzok.
Spoločnosť Hater Handlová tam vy-
budovala aj bežeckú dráhu. Okrem 
toho sa stará aj o stromy, ktoré sú tam 
vysadené. 
Minulý rok si Handlovčania, spomedzi 
troch projektov v nadačnom progra-
me lokálnych komunít obchodného 
reťazca COOP Jednota, vybrali zónu 
oddychových a športových aktivít v 
Handparku. Hlasovanie za projekt 
zóna oddychových špor tov v Hand-
parku prebiehalo od 15. mája do 

15. júna 2021 v predajniach COOP 
Jednota v Handlovej. Zámerom pro-
jektu je vytvorenie rekreačnej zóny 
s komunitným rozmerom a centrum 
oddychu pre obyvateľov a návštevní-
kov mesta.
Nadácia poskytla mestu Handlová 
sumu 6000 eur. „V procesoch sme zis-
tili, že niektoré materiály alebo veci, 
ktoré sme chceli použiť, zdraželi, pre-

Štatistici budú v Handlovej vykonávať dve zisťovania

to mesto Handlová pridalo ďalších 
6000 eur. Podarilo sa nám zabezpečiť 
všetky hracie prvky, ktoré budú osa-
dené v Handparku,“ povedala hovor-
kyňa mesta, Jana Paulínyová.
V Handparku pribudnú dva pingpon-
gové stoly, dvojdráhové petangové 
ihrisko, dva stoly so šachovnicami 
a veľký lodný kontajner, ktorý bude 
zázemím nielen pre uskladnenie 
všetkého športového náradia, ale aj 
zázemím pre konanie malých komu-
nitných aktivít miestnych organizácii 
alebo pre rodiny s deťmi.
Slávnostné odovzdanie zóny od-
dychových a športových aktivít 
sa usktoční 24. júla počas poduja-
tia Centra voľného času – Piknik v 
Handparku.                                        (RTVPD)

Obe zisťovania sa uskutočnia od 1. 
júla do 30. novembra 2022.

Slovenská republika sa prostredníct-
vom Štatistického úradu SR zapojila 
do realizácie Zisťovania o použití 
spaľovacích zariadení a spotrebe pa-
lív v domácnostiach. Jeho účelom je 
získať informácie o individuálnom vy-
kurovaní rodinných domov. Výsledky 
štatistického zisťovania sa využijú pre 
účely emisnej inventúry, pre zlepše-
nie energetickej bilancie a v nepo-
slednom rade na to, aby Slovensko 
vedelo v budúcnosti plniť požiadavky 
na vysokú kvalitu ovzdušia a európ-
ske a medzinárodné záväzky zníženia 
národných emisií. Na Slovens ku bolo 
do zisťovania pre rok 2022 vybra-
ných viac ako 490 obcí, medzi nimi aj 
mesto Handlová. Do zisťovania je na 
celom Slovensku zaradených 6 650 

domácností.
Slovenská republika sa prostredníct-
vom Štatistického úradu SR zapojila aj 
do realizácie zisťovania o vzdelávaní 
dospelých, ktoré v tomto roku vyko-
najú všetky členské štáty EÚ u osôb 
vo veku 18 až 69 rokov vo vybraných 
domácnostiach. Jeho cieľom je získať 
informácie o celoživotnom vzdeláva-
ní v rámci obyvateľov Európskej únie. 
Výsledky zo štatistického zisťovania 
budú kľúčovým zdrojom údajov o 
úrovni vzdelanosti obyvateľstva a o 
faktoroch ovplyvňujúcich celoživot-
né vzdelávanie v krajinách EÚ. Záro-
veň aj porovnanie a analýzu stavu vo 
vzdelávaní populácie na Slovensku. 
Na Slovensku bolo do zisťovania pre 
rok 2022 vybraných viac ako 292 obcí, 
medzi nimi aj naša Obec Predajná. Do 
zisťovania je zaradených 5000 do-
mácností na Slovensku.

Vybrané domácnosti budú oslovené 
listom a navštívi ich zamestnanec 
Štatistického úradu SR poverený 
funkciou opytovateľa, ktorý je po-
vinný preukázať sa v domácnostiach 
osobitným poverením. Všetky infor-
mácie a názory, ktoré domácnosti 
poskytnú, sú chránené, nezverejňujú 
sa a slúžia výlučne pre potreby štát-
nej štatistiky. Ochranu dôverných 
štatistických údajov upravuje zákon 
o štátnej štatistike a ochranu osob-
ných údajov upravuje Nariadenie 
Európskeho parlamentu o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osob-
ných údajov a za ochranu dôverných 
aj osobných údajov zodpovedá Šta-
tistický úrad Slovenskej republiky, 
ktorého zamestnanci sú viazaní ml-
čanlivosťou o všetkých štatistických 
údajoch a osobných údajoch, ktoré 
sa pri svojej práci dozvedia.           (RED)

Vynovený Handpark mesto slávnostne otvorí 24. júla
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V utorok 21. júna mesto ocenilo 
najlepších žiakov za školský rok 
2021/2022. Slávnostný program vo 
veľkej zasadanej miestnosti handlovs-
kého mestského úradu pripravili žiaci 
a pedagógovia zo ZUŠ Handlová.
Oceňovanie najlepších žiakov mesto 
Handlová organizuje pre základné 
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta na Mierovom námestí, Morov-
nianskej ceste, Ul. Školskej, Základnej 
umeleckej školy a Centra voľného 
času. Ocenení boli tiež žiaci Strednej 
odbornej školy v zriaďovateľskej pô-
sobnosti Trenčianskeho samospráv-
neho kraja, Špeciálnej základnej školy 
v zriaďovacej pôsobnosti Regionálne-
ho úradu školskej správy a súkromnej 
Základnej umeleckej školy Volcano.
Kritériom výberu najlepších žiakov sú 
vynikajúce výsledky, výrazné úspechy 
v riešení predmetových olympiád, vý-
sledky v rôznych oblastiach záujmo-
vej činnosti, aktívna činnosť v žiackej 
školskej rade a Detskom a mládež-
níckom parlamente mesta Handlová 
alebo umiestnenie v medzinárod-
ných, celoslovenských, krajských a 
okresných súťažiach na prvých troch 
miestach. Na oceňovaní nechýbali 
pani riaditeľky a pedagógovia, ktorí 
žiakov v školách vedú, ako aj rodičia 
vytvárajúci deťom tak dôležité záze-
mie na ich rozvoj. Srdečne gratuluje-
me týmto 22 najlepším žiakom:

ZŠ Mierové námestie

Martina Lakatošová, 9.B
Maťu v triede poznajú ako dievča, 
ktoré vždy všetko vie a často vie aj 
oveľa viac. Miluje knihy, číta s rados-
ťou a mnoho vecí, ktoré v nich nájde, 
dokáže využiť v škole i v osobnom 
živote. Myslí prakticky a ekologicky, 
preto ako jedna z mála detí jazdí do 
školy na bicykli. Počas celých devia-
tich rokov v základnej škole dosaho-
vala výborné výsledky a mala vzorné 
správanie. 

Michal Rötling, 8.B
Michal je aktívny žiak, ktorý na ho-
dinách usilovne pracuje a zapája sa 
do diskusií. Nebojí sa byť sám sebou, 
dokáže vyjadriť svoj názor a vie po-
hotovo a správne argumentovať. Je 
zanieteným študentom, ktorý prah-
ne po informáciách nielen v rámci 
vyučovacích predmetov, ale i mimo 
nich. Medzi spolužiakmi je obľúbený 
pre svoj typický humor a priateľské, 
uvoľnené správanie. Vo voľnom čase 
sa venuje hre na klavíri. Aj keď sa 
Michal najčastejšie zúčastňuje mate-
matických súťaží, vynikajúce výsledky 
dosahuje aj v ostatných predmetoch. 

Šimon Majdán, 7.B
Šimon je veľmi snaživý žiak, ktorý sa 
svedomito pripravuje na vyučovanie. 
Vedomosti dokáže prepájať a zúročiť 
na viacerých predmetoch. Počas vy-
učovania so záujmom sleduje výklad 
učiva, je chápavý a učenlivý. Učitelia 
sa môžu opýtať na otázky z prebe-
raného učiva a majú záruku, že jeho 
ruka bude hore a on správne odpovie. 
Svoje názory dokáže vhodne vyjadriť 
a aj rozumne obhájiť. Voľný čas venu-
je čítaniu kníh, ale rád aj športuje. V 
triednom kolektíve je obľúbený a rád 
spolužiakom pomôže.

ZŠ Morovnianska cesta

Samuel Horváth, 4.C
Samuel počas štúdia na 1. stupni vy-
kazuje výborné vyučovacie výsledky.
Zvíťazil v krajskom kole súťaže Rómo-
via recitujú a postúpil do celoslovens-

Najlepší žiaci zo všetkých škôl na území mesta si prevzali ocenenia

kého kola v Košiciach. Bol úspešný v 
okresnom kole výtvarnej súťaže Po-
žiarna ochrana očami detí a jeho prá-
ca bola vybratá do celoštátneho kola.

Nina Mlynarčíková, 5.A
Nina je veľmi snaživá a ctižiadostivá, 
o čom svedčia aj jej výsledky, nielen 
v študijnej oblasti, ale aj športovej. 
Má vynikajúci prospech, vzornú 
dochádzku a aktívne sa angažuje v 
školskom parlamente. Ako predsed-
níčka triedy vždy ochotne pomáha 
triednemu učiteľovi. Pod vedením 
pani trénerky Kotríkovej sa pravidel-
nej zúčastňuje pretekov v športovej 
gymnastike. V roku 2021 sa na regio-
nálnej úrovni umiestňovala na prvých 
miestach. V roku 2022, v konkurencii 
starších žiačok ako najmladšia medzi 
nimi, získala v marci 4. miesto.

Jakub Korytár, 9.A
Jakub dosahuje výborné výsledky 
na vyučovaní, má výborný prospech 
a správanie, zodpovedný prístup k 
svojim povinnostiam. Je úspešným 
riešiteľom dejepisnej, technickej a 
geografickej olympiády.

ZŠ Školská

Adela Gazdíková, 9.B
Adelka je všestranne športovo aj 
umelecky nadaná. Pravidelne sa zú-
častňuje recitačných, speváckych a 
športových súťaží. Výbornými špor-
tovými výkonmi pomohla k postupu 
svojho družstva až na MSR v gymnas-
tickom štvorboji. Zúčastňovala sa aj 
atletických, či iných športových súťa-
ží. Adelka pravidelne vystupovala aj 
na školských kultúrnych podujatiach, 
kde naplno uplatnila svoje herecké a 
spevácke nadanie. Adelka bude po 
ukončení základnej školy pokračovať 
v štúdiu na konzervatóriu v Žiline, kde 
bude ďalej rozvíjať svoj umelecký ta-
lent. 

Nina Kelleriková, 4.A
Ninka má priateľskú povahu a ochot-
ne pomáha slabším spolužiakom. 
Výborným prospechom a vzorným 
správaním je vzorom pre ostatných 
rovesníkov. Aktívne sa zapája do rôz-
nych literárnych, recitačných a výtvar-
ných súťaží. Ninka vyniká aj v hre na 
flautu, klavír a klarinet.

Karolína Kulichová, 5.A
Karolínka je žiačkou piateho ročníka. 
Je veľmi snaživá, usilovná a kreatív-
na. Ku všetkým úlohám, ktoré sú od 
nej požadované, pristupuje s veľkou 

vytrvalosťou a zodpovednosťou. Vy-
niká vo všetkých školských predme-
toch a dosahuje výborné výsledky s 
priemerom známok jedna. Pravidel-
ne sa zapája a úspešne reprezentuje 
školu v literárnych aj matematických 
súťažiach. Vo voľnom čase veľa číta, 
čo sa prejavuje na jej bohatej slovnej 
zásobe, nápaditosti a tvorivosti. Kaj-
ka má srdečnú povahu, kedykoľvek 
je ochotná podať pomocnú ruku. 
Výsledky každej činnosti, do ktorej sa 
zapojí, sú vždy kvalitné a na vysokej 
úrovni.

Špeciálna základná škola

Veronika Lacková, 9. ročník
Veronika dosahuje výborné výsled-
ky, má vzorné správanie a plnenie si 
školských povinností. Reprezentovala 
školu a triedu na súťažiach tvorivosti 
a zručnosti. Zapojila sa do výtvarnej  
súťaže  ,,Príroda očami detí.“ 

Dušan Korec, 9. ročník
Dušan dosahuje výborné výsledky, 
má vzorné správanie a plnenie si 
škols kých povinností aj výbornú škol-
skú dochádzku. Svojim kamarátskym 
vystupovaním vytvára pozitívny prík-
lad medzi rovesníkmi. Triedu repre-
zentoval v prednese poézie a prózy. 
Vo voľnom čase sa venuje aktivitám 
ochrany životného prostredia. 

Základná umelecká škola

Šarlota Schlencová, 1.roč., II. stu-
peň, hudobný odbor, husle
Šarlotka hrá na husliach  od svojich  
šiestich rokov. Od začiatku štúdia  
sa na hodiny pripravovala poctivo a 
pravidelne. Je to milé, talentované a 
všestranne nadané dievča, ktoré má 
cit pre hudbu ako takú, od klasickej, 
cez ľudovú až po filmovú. 
Po absolvovaní prvej a druhej časti 
zák ladného štúdia sa rozhodla pokra-
čovať ďalej a momentálne  je poslu-
cháčkou druhého stupňa. Je vynika-
júcou študentkou, ktorá reprezentuje 
školu na súťažiach, koncertoch a rôz-
nych vystúpeniach. Je členkou v ľudo-
vom súbore „Súborček“.

Dorotka Bielokostolská, 4. roč., 
druhá časť, prvý stupeň, literárno 
- dramatický odbor.
Dorotka navštevuje literárno drama-
tický odbor už osem rokov. Povahou 
je to veselá, talentovaná a spoľahlivá 
žiačka. Počas školského roka sa zapája 
do rôznych aktivít, či už ide o modero-
vanie školských akcií alebo krátkych 

zábavných predstavení pre Mestskú 
knižnicu, Senior centrum, Dom kul-
túry. Zúčastňuje sa recitačných súťaží 
ako Vansovej Lomnička,  či Hviezdo-
slavov Kubín. Najlepšie sa však cíti na 
veľkom javisku, kde každý rok stvárni 
a oživí nejednu postavu.

Emma Sedlárová, 2. roč., prvá časť, 
prvý stupeň, výtvarný odbor
Emma navštevuje elokované pra-
covisko na Základnej škole Gašpara 
Drozda v Chrenovci-Brusne. Svojimi 
výtvarnými prácami sa zúčastňuje 
mnohých súťaží a tak reprezentuje 
svoju školu i mesto Handlová. Naj-
radšej kreslí fixkami, čo sa témy týka, 
má rada animovanú tvorbu a zvieratá. 
Momentálne pracuje na monumen-
tálnej nástennej maľbe v budove ZŠ 
Gašpara Drozda, ktorá je jej výtvorom 
od návrhu až po samotnú realizáciu. 
Jej práce vykazujú výnimočnú kreati-
vitu a šikovnosť.

Volcano

Barborka Mániková
Barborka reprezentuje Volcano už od 
svojich dvoch rokov. Už ako štvoročná 
si zasúťažila na celoslovenskej súťaži. 
Neustále na sebe pracuje a zlepšu-
je sa. Zúčastňuje sa všetkých akcií a 
podujatí organizovaných školou ako 
aj mestských, kultúrnych a športo-
vých podujatí. Aktívne sa zúčastňuje 
nielen celoslovenských, ale i medzi-
národných súťaží. Okrem mnoho  vy-
stúpení, ktoré má Barborka ešte do 
konca šk. roka pred sebou, sa pripra-
vuje na medzinárodnú súťaž, ktorá sa 
bude konať na Balatone v Maďarsku.

Benjamínko Berényi, kategória 
mini
Benjamínko reprezentuje SZUŠ Vol-
cano už 4 roky. Ako päťročný sa zú-
častnil nielen celoslovenských, ale aj 
medzinárodných súťaží, kde spolu 
so svojou triedou dosiahli niekoľko 
významných ocenení. Benjamínko sa 
aktuálne venuje štýlom open, výrazo-
vý tanec, production numbers, urban 
a street dance. Už ako sedemročný sa 
vydal aj na sólovú cestu.

Emka Petrányi, kategória juniori
Tancu sa v SZUŠ Volcano začala ve-
novať pred 7 rokmi. Ak niekto miluje 
tanec celým svojim srdcom, tak je to 
práve Emka. Tancu sa venuje päťkrát 
v týždni. Prijali ju na tanečné konzer-
vatórium do Banskej Bystrice. Emka 
už nespočetne veľakrát robila v cho-
reografiách hlavné postavy. Venuje 

sa všetkým štýlom tanca. Spolu so 
svojou triedou získala už mnoho výz-
namných ocenení.

Centrum voľného času

Iveta Mamojková, Horolezecký 
krúžkok
Ivetka je aktívnou členkou horole-
zeckého krúžku a zastupuje vekovú 
kategóriu U12. Vo svojej kategórii je 
Majsterka Slovenska v lezení boul-
drov, vicemajsterka v lezení na obtiaž-
nosť a celkovo druhá na Slovenskom 
pohári v lezení detí. Vedúcim jej krúž-
ku je Milan Koša.

Kristína Kubovičová, II.A, obchod-
ná akadémia – bilingválne štúdium
Kristína aktívne pracuje v Žiackej štu-
dentskej rade, kde využíva projekto-
vo-organizačné skúsenosti získané z 
pôsobenia v Detskom a mládežníc-
kom parlamente v ktorom zastáva 
funkciu zástupkyne primátora. Zú-
častňuje sa aj dobročinných aktivít 
počas celého školského roka. Úspeš-
ná bola v krajskom kole súťaže Maj-
ster Rétor, anglická sekcia – 6. miesto,  
Ekonomický tím ročníka - 2. miesto.

Stredná odborná škola

Stanislava Straková, III.A, obchod-
ná akadémia – bilingválne štúdium
Stanka počas štúdia dosahuje výbor-
né výsledky  a prospieva s vyzname-
naním. Vyhrala 1. miesto v školskej 
súťaži Ekonomický tím ročníka, 1. 
miesto v školskom kole olympiády v 
anglickom jazyku, 4. miesto v krajs-
kom kole olympiády v anglickom 
jazyku  a školu vynikajúco reprezen-
tovala v projekte Erasmus+.

Filip Štrba, III.C, informačné a sieťo-
vé technológie
Na súťaži Networking Academy Ga-
mes sa umiestnil na 16. mieste z 81 
súťažiacich. Excelentne reprezentoval 
školu v rámci medzinárodných pro-
jektov Erasmus+. 

Samuel Lupták, III.C, informačné a 
sieťové technológie
V školskom roku 2021/2022 sa za-
pojil sa súťaže stredoškolákov Net@
FIIT 2022 zameranej na overenie ve-
domostí z oblasti počítačových sietí, 
najmä konfigurácie aktívnych sieťo-
vých prvkov, kde sa stal absolútnym 
víťazom tejto celoslovenskej súťaže.
Na súťaži Networking Academy Ga-
mes sa umiestnil na 4. mieste z 81 
súťažiacich.                                         (RED)

Na fotografii zľava: Karolína Kulichová, Adela Gazdíková, Iveta Mamojková, Ema Sedlárová, Nina Kelleriková, primátorka mesta Silvia Grúberová, Nina Mlynarčíková, Jakub Korytár, Šimon Majdán, Michal Rötling, Benjamín 
Berényi, Barbora Mániková, Ema Petrányi, Samuel Horváth, Martina Lakatošová a Veronika Lacková.                                                                                                                                                                                                                           FOTO: _S
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Deti zo Školského klubu detí pri 
ZŠ Mierové námestie získali krásne 
ocenenie v celoslovenskej súťaži ve-
novanej lesom. Počas celého apríla 
usilovne vytvárali spevníky, v ktorých 
zozbierali piesne o lese a tiež na zná-
me melódie vymýšľali vlastné texty s 
lesnou tematikou. Všetky piesne aj s 
notovým záznamom vložili do spo-
ločnej knihy Lesný spevník – Zvuky a 
melódie lesa a poslali ho do Zvolena. 
Spevník tiež výtvarne vyzdobili a tak 
vznikla nádherná kniha plná originál-
nych piesní a kresieb. V spevníku mu-
seli byť najmenej tri a najviac desať 
piesní. Do súťaže bolo poslaných 98 
spevníkov z celého Slovenska a len 
16 z nich získalo cenu. Práca detí sa 
tak veľmi páčila porote, že im udelila 
cenu za originálny text piesní. Ocene-
nie si slávnostne prevzali v piatok 17. 
júna v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra 
vo Zvolene.

Mgr. Janka Valuchová, ZŠ Mierové námestie

Zo zvukov a melódií lesa deti vytvorili spevník

„Kde sa piesok lial a voda sypala...“ 
Takto začínala naša rozprávka, pod-
farbená pesničkou o Včielke Maji. 
Ak je na začiatku zaujímavý nápad 
a pani vychovávateľky spoja svoje 
sily a tiež zmotivujú deti v školskom 
klube, vznikne niečo veselé, čarovné, 
nezabudnuteľné. Úvodné príhovo-
ry dostali na starosť  najlepší rečníci 
a čarodejník Bubo, ktorý začaroval 
všetky rozprávky. Ak deti chceli, aby 
sa im rozprávky vrátili, museli splniť 
úlohy, ktoré mali rozdelené po trie-
dach. A tak hľadali pazúry dinosaurov,  
stavali veľký hrad z kociek, vyfarbo-
vali obrázky z rozprávok, lúštili roz-
právkové krížovky, vyrábali obrázky 
z prírodných materiálov a maľovali 
podmorský svet na veľké fóliové ak-

Rozprávkový deň detí s čarodejníkom
várium. Po splnení úloh ich čakali od-
meny na strelnici, kde museli triafať 
do terča  vodnými bombami. Komu sa 
to podarilo, mohol si vybrať odmenu. 
Posledná disciplína bola pre silákov z 
každej triedy. Museli palicami roztrhať 
balóny, z ktorých sa voda sypala a pie-
sok lial. Najväčším prekvapením boli 
balónové piňaty, z ktorých sa sypali 
sladkosti. Deti súťažili, kto naz biera 
najviac dobrôt a potom si ich spra-
vodlivo rozdelili. Čarodejník Bubo 
poďakoval všetkým za splnenie úloh 
a navždy odčaroval všetky rozprávky, 
aby nás niekedy znovu mohli priviesť 
do krajiny zázrakov. 

Bc. Daniela Lenhartová, Mgr. Elena Dobišová, 
ZŠ Mierové námestie

„Ak skutočne milujete prírodu, všade 
nájdete krásu.“  Vincent Van Gogh
 
Naša Základná škola Morovnianska 
cesta získala v minulom školskom 
roku titul Zelená škola a pokračuje v 
ďalšom dvojročnom snažení v téme 
Zeleň a životné prostredie.
Naši žiaci vnímajú najbližšie prostre-
die našej školy, učia sa oň starať, chrá-
niť ho a pretvárať k lepšiemu. Aby to 
bolo krajšie, zelenšie a farebnejšie 
miesto na oddych, zábavu aj učenie.
Naši prváci a druháci navštívili záh-
radníkov vo firme Hater, ktorí sa sta-
rajú o krásnu kvetinovú výzdobu v 
našom meste. Zanietený mladý záh-
radník pán Jozef Božik porozprával 
deťom veľa zaujímavostí o pestovaní 
okrasných rastlín.
Chlapci a dievčatá tak privoňali k záh-
radníckej práci, ktorá je zaujímavá, 

Ako sa stať malým záhradníkom?
krásna, ale aj náročná. A čo sa dozve-
deli? 
• aké náradie využívajú pri starostli-
vosti o mestskú zeleň 
• ako sa rastliny rozmnožujú
• na akom mieste sa im najlepšie darí
• čo rastlinkám škodí
• ako sa o rastlinky máme starať a 
chrániť ich
Zaujímavé rozprávanie a nadšenie 
pána záhradníka nás inšpirovalo k 
vyt voreniu kvetinového a bylinko-
vého záhonu v blízkosti našej školy. 
Žiaci v kolégiu sa podujali vytvoriť ná-
vrhy ako by si záhon predstavovali, a 
kde by sme ho umiestnili.
A tak v najbližších dňoch záhradníc-
ku prácu vyskúšame aj my. Pri našej 
škole vysadíme rastlinky, ktoré nám 
pán záhradník podaroval. A staneme 
sa malými záhradníkmi.

Miriam Halmová, učiteľka ZŠ MC

Na stredných odborných školách 
v Handlovej a v Prievidzi ukončilo 
duálne vzdelávanie s firmou Brose 
tento rok 14 študentov. 

Duálne vzdelávanie je podľa spo-
ločnosti Brose, kde tento systém 
funguje od roku 2017, bázou pre 
získanie nielen odborných znalostí, 
ale aj praktických zručností. Duálne 
vzdelávanie prebieha v spolupráci so 
Slovensko-nemeckou obchodnou a 
priemyselnou komorou pod názvom 
DualPro. Okrem uplatnenia svojich 
vedomostí dostanú jeho absolventi 
nielen maturitné vysvedčenie a vý-
učný list, ale aj certifikát odbornej 
spôsobilosti, ktorý je platný v celej 
Európe.
Odovzdávanie certifikátov úspešným 
absolventom sa uskutočnilo v ponde-
lok 20. júna v priestoroch spoločnosti 
Brose. Medzi hosťami odovzdávania 
certifikátov, ktorých privítal konateľ 
spoločnosti Axel Mallener, boli pred-
seda TSK Jaroslav Baška, predseda 
ZMOHN Vojtech Čičmanec, Anna 
Chlupíková z ministerstva školstva, 
viceprimátor mesta Handlová Rados-
lav Iždinský, SOŠ Handlová zastupo-
vali riaditeľ Jozef Barborka a zástupca 
Jozef Neuschl. Podľa zástupcu primá-
torky, Radoslava Iždinského, transfor-
mácia uhoľného regiónu je dlhoročný 
proces. „Práve vďaka zamestnávate-
ľom ako je Brose, môžeme konštato-
vať, že transformácia hospodárstva 
nášho regiónu sa začala už pred 
niekoľkými rokmi. Verím, že úspešní 

Dualisti si v Brose prevzali európske certifikáty

študenti a držitelia certifikátov Dual-
Pro budú v živote úspešní a prospešní 
nielen pre Brose, ale aj pre náš región 
hornej Nitry.“
Zoznámiť sa so stredoškolským duál-
nym vzdelávaním priamo vo výrob-
nom procese majú po novom mož-
nosť žiaci druhého stupňa základných 
škôl na hornej Nitre. Technické dopo-
ludnie v Brose Prievidza je druhou 
aktivitou spoločnosti so žiakmi na ZŠ 
druhého stupňa, spomenula Ľubosla-
va Müllerová z firmy. „Cieľom projektu 
je podporiť základné technické zruč-
nosti žiakov, keďže vidíme, že žiakom, 

ktorí k nám prichádzajú v rámci duál-
neho vzdelávania na stredných ško-
lách, chýbajú,” priblížila Müllerová.    
V projekte sa podľa nej žiaci ôsmeho 
ročníka zoznámia so základmi elek-
trotechniky či ručného obrábania, 
a to prostredníctvom praktických 
cvičení. Deťom pomáhali majstri od-
borného výcviku či dualisti. „Záujem 
bol veľmi veľký, snažili sme sa oslo-
viť všetky školy v rámci hornej Nitry, 
pilotný projekt sme začali v tomto 
škols kom roku s dvoma ZŠ, v budú-
com budeme pokračovať,” dodala. 

(INU/TASR)

Viceprimátor Radoslav Iždinský blahoželá absolventovi duálneho vzdelávania.                                 FOTO: BROSE

Mestský záhradník Jozef Božík pri rozprávaní o pestovaní okrasných rastlín.                                          FOTO: ZŠMC
V  júni sa po dvoch rokoch opäť ko-
nali Handlovské športové hry. A naša 
škola, ktorá žije športom, na nich 
nemohla chýbať. Boj o stupne víťa-
zov otvárali žiaci 2. stupňa. V športo-
vom areáli ZŠ Morovnianska cesta sa 
stretlo asi 100 žiakov z 5 základných 
škôl handlovskej doliny, aby si zme-
rali svoje sily v štyroch atletických 
disciplínach – beh na 60 m, beh na 
600 m, skok do diaľky a hod kriketo-
vou loptičkou. Našu školu reprezen-
tovalo 26 športovcov v dvoch veko-
vých kategóriách. V slnečnom a veľmi 
teplom počasí sa každý snažil podať 
čo najlepší výkon a bojovať o čo naj-
lepšie umiestnenie. A výkony to boli 
naozaj parádne. Na stupni víťazov 
sa napokon ocitlo až 22 žiakov našej 
školy s 8 zlatými, 7 striebornými a 7 
bronzovými medailami. V celkovom 
hodnotení zúčastnených škôl sme 

získali 55 bodov a vyhrali 1. miesto. 
O pár dní neskôr sa v podobnom du-
chu niesli aj športové hry pre žiakov 1. 
stupňa. Súťažili v štyroch atletických 
disciplínach – beh na 50 m, beh na 
400 m, skok do diaľky a hod kriketo-
vou loptičkou. Na Sever sa vracali s 
povznášajúcou náladou a víťazným 
pohárom, pretože si na Handlovs-
kých športových hrách vybojovali 1. 
miesto medzi školami z handlovskej 
kotliny. Domov si odniesli 15 zlatých, 
13 strieborných a 8 bronzových me-
dailí. 
Všetkým žiakom ďakujeme za skvelé 
výkony a reprezentáciu našej školy. 
Vieme, koľko snaženia, driny a seba-
disciplíny sa skrýva za každým úspe-
chom. Gratulujeme víťazom! Sme na 
nich právom hrdí!

Mgr. Elena Dobišová, ZŠ Mierové námestie

Úspech ZŠ Mierové námestie
V sobotu 11. júna sme boli na výlete 
na Orave. Prvá zástavka bola na Orav-
skom hrade, ktorý patrí medzi domi-
nanty Oravy. Postupne sme prešli celý 
komplex hradu s palácmi, opevnením 
a vežami. Cesta pokračovala na Orav-
skú priehradu do prístavu, kde na nás 
už čakala výletná loď Orava. Počas vy-
hliadkovej plavby sme sa dozvedeli o 
stavbe priehrady. Na Slanickom ostro-
ve umenia sme si prezreli výstavu v 
kostole, historický cintorín a lapidá-
rium. Na kopci Grapa nad maličkou 
obcou Klin sa nachádza jedinečná 
rarita, monumentálna socha Ježiša 
Krista, ktorá je kópiou slávnej brazíl-
skej sochy v Rio de Janeiro. Socha je 
vysoká 9,5 m a má hmotnosť 23 ton. 
To bola naša posledná zástavka a 
sľúbili sme si, že sa sem ešte niekedy 
vrátime.                                Mária Maňáková

Handlovskí Fénixá-
ci na Orave 

Práca detí sa tak veľmi páčila porote, že im udelila cenu za originálny text piesní.                             FOTO: ZŠMN Ak deti chceli, aby sa im rozprávky vrátili, museli splniť úlohy, ktoré mali rozdelené.                        FOTO: ZŠMN
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Okrem odborných pracovníkov v 
Kontaktnom centre Handlová (KC), 
ktoré funguje od 1. 12. 2020 v rám-
ci Národného projektu Podpora za-
mestnateľnosti v regióne horná Nitra 
nájdu baníci aj koordinátorku komu-
nitných aktivít a komunitného rozvo-
ja Linu Gregor. Dnes vám v rozhovore 
s ňou priblížime aktivity, ktoré v rámci 
projektu zabezpečuje. 

Skús nám najskôr v skratke ozrej-
miť, v čom spočíva práca koordiná-
tora komunitných aktivít a komu-
nitného rozvoja? 
Okrem individuálneho poradenstva 
organizujeme pre účastníkov projek-
tu aj rôzne skupinové aktivity, komu-
nitné podujatia, vzdelávacie aktivity, 
motivačné workshopy, prednášky, 
diskusie, webináre a pod. Mojou úlo-
hou je pripravovať aktivity na témy, 
ktoré baníkov zaujímajú a majú im 
priniesť informácie, ktoré môžu vy-
užiť pri riešení ich aktuálnej situácie 
v súvislosti so stratou zamestnania, 
pri riešení ich osobných problémov 
a pod.

KC Handlová disponuje výsledkami 
z prieskumu spokojnosti a potrieb 
účastníkov projektu, z ktorého 
vyplýva, že okrem individuálnych 
konzultácií je záujem aj o spoloč-
né aktivity a rôzne podujatia. Ktoré 
ich zaujímajú najviac? 
Najviac sa samozrejme zaujímajú o 
aktivity, ktoré im môžu dopomôcť k 
nájdeniu si novej práce. Spolu s kole-
gami z kontaktných centier v Prievidzi 
a Novákoch sme zorganizovali sériu 
pracovných trhov. V piatok 10. 6. 2022 

sa nám podarilo priniesť do Handlo-
vej viac ako 20 zamestnávateľov z 
regiónu, ale aj mimo neho. Dokonca 
svoje voľné pracovné pozície prišli 
odprezentovať aj veľké zahraničné 
spoločnosti, ktoré ponúkajú baní-
kom podobnú prácu, akú vykoná-
vali v bani. Okrem pracovnej oblasti 
spolupracujeme aj s tretím sektorom. 
Napríklad s Handlovským baníckym 
spolkom robíme aktivity zamerané 
na zachovávanie baníckych tradícii. 

Tiež sa snažíme upriamiť pozornosť 
na ochranu životného prostredia. V 
rámci Dňa Zeme sme zorganizovali 
vychádzku s odborným výkladom k 
téme vplyvu ťažby a spaľovania hne-
dého uhlia v regióne a vysadili sme 
s baníkmi stromy v dvoch lokalitách 
mesta. Účastníci projektu sa tiež za-
ujímajú o témy z oblasti kariérneho 
poradenstva, sociálnej oblasti, zdra-
vého životného štýlu, financií a pod. 

Aké aktivity a podujatia plánujete 
v najbližšom čase? 
Opäť sa budeme venovať baníckym 
tradíciám. Účastníkom projektu pri-
nesieme krátku ukážku, ako vyzerá 
skutočný banícky Šachtág. Počas ce-
lého trvania projektu sa snažíme od 
baníkov zbierať aj ich spomienky na 
baňu. Sú to poslední baníci, ktorí v 
handlovskom podzemí pracovali. Aj 
toto je cesta, akou chceme dopomôcť 
k uchovaniu baníckych spomienok, či 
už vtipných, ale aj tých smutných. A v 
júli máme opäť naplánovanú exkur-
ziu v rámci životného prostredia. 

Môžeš v krátkosti zhrnúť, akú 
návštevnosť a odozvu majú tieto 
podujatia? 
Návštevnosť je podmienená aktuál-
nym počtom do projektu zapojených 
účastníkov, ale vo všeobecnosti sa dá 
konštatovať, že návštevnosť podujatí 
je vzhľadom na ich počet adekvátna.  
Odozvu od baníkov máme pozitívnu, 
hoci nie všetky témy sú všetkým po 
chuti. V každom prípade však platí, že 
je žiadúce, aby sa s účastníkmi projek-
tu nepracovalo len individuálne, ale aj 
skupinovo. Takto majú možnosť stre-
távať sa a odovzdávať si skúsenosti a 
rady, stráviť spolu nejaký čas, podeba-
tovať ako sa im darí. Vytvárame takto 
priestor pre baníkov ako komunitu. 

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 inku-
bátore na Námestí baníkov 5 na 1. 
poschodí. KC je pre účastníkov k dis-

pozícií od pondelka do piatku v čase 
7:30 - 15:30 hod. a kontaktovať ma 
je možné prostredníctvom e-mailo-
vej adresy lina.gregor@handlova.sk 
alebo na telefónnom čísle +421 940 
947 742. 
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 zamestna-
nia. Odborní pracovníci KC poskytujú 
bezplatné služby ako poradenstvo v 
sociálnej oblasti, ekonomické pora-
denstvo, poradenstvo v oblasti legis-
latívy a psychologické poradenstvo. 
Okrem uvedených služieb KC počas 
realizácie projektu organizuje odbor-
né stretnutia, prednášky a komunitné 
aktivity rôzneho druhu, ktoré sú ur-
čené priamo pre zamestnancov HBP, 
a.s.. Podrobné informácie o projekte 
sú dostupné na webovom sídle mes-
ta Handlová www.handlova.sk a na 
stránke Národného projektu www.
nphornanitra.sk. 

Mgr. Branislav Ondruška

Tento projekt sa realizuje vďaka 
podpore z Európskeho sociálneho 

fondu a Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja v rámci 

Operačného programu Ľudské zdroje. 
www.employment.gov.sk 

www.esf.gov.sk

S účastníkmi projektu v KC Handlová nepracujú len individuálne, ale aj skupinovo

Koordinátorka komunitných aktivít a komunitného rozvoja, Lina Gregor.                                                       FOTO: KC

Uhoľná expozícia Handlová ponúka 
svojim návštevníkom zaujímavý a 
zábavný program počas celého leta. 
V mesiacoch júl a august 2022 sme 
okrem tradičnej prehliadky a tvori-
vých dielní, pripravili aj aktivity za-
merané  pre celé rodiny s deťmi.
Každú prázdninovú sobotu čaká na 
návštevníkov múzea dobrodružná 
hra „Lovci pokladov”. Cestou za pok-
ladom si otestujete svoje schopnosti, 
odvahu a zručnosť. Po zdolaní všet-
kých prekážok na vás čaká zaslúžená 
odmena. Vždy v sobotu 9:00 – 16:00 
hod., je potrebná rezervácia vopred. 
Každú prázdninovú stredu budeme 
odhaľovať ,,Tajomstvá Zeme“. Priblí-

Leto  v Slovenskom banskom múzeu
žime si zázraky prírody a vyrobíme si 
vlastný polodrahokam. Vždy v stredu 
9:00 – 16:00 hod., je potrebná rezer-
vácia vopred.
Už tradične prinášame aj bohatú po-
nuku tvorivých dielní. Celé leto si v 
Ekodielničke môžete vytvoriť pre po-
tešenie malú morskú vílu, pet lietad-
lo, veterný mlyn, či škaredé káčatko 
alebo si vyskúšať papierové pletenie. 
Utorok - sobota vždy od 9:00 – 16:00 
hod.
Rezervácie na podujatia: telefonicky: 
046/542 39 73, 0903 411 011 alebo na 
sbm.handlova@muzeumbs.sk                              

(SBM)

Deti zo ZŠ Morovnianska cesta si 
pripravili krásny program na Deň 
matiek. V rámci školského projektu 
o Handlovej a jej histórii, som ako 
členka nemeckého speváckeho sú-
boru Grunwald bola na toto podu-
jatie pozvaná. Program zahájili deti 
z materskej škôlky. Po nich vystúpili 
staršie ročníky. Krásnym spevom, 
tancom a svojimi básničkami vyznali 
veľkú lásku k mamičke. Aj ja som im 
malou troškou prispela do progra-
mu. Prišla som oblečená v kroji. Ro-
dičom a deťom som porozprávala 
niečo o našom speváckom súbore, 
o vzniku Handlovej a pamätnej izbe, 
ktorú máme v domčeku stretávania. 
Zaspievala som dve pesničky, ktoré 

spievame v nemeckom nárečí. Na zá-
ver som všetkým popriala veľa zdra-
via a zároveň ich pozvala pozrieť si 
našu Heimatstube - pamätnú izbu v 
nemeckom domčeku. Deti pozvanie 
prijali s veľkou radosťou. Za niekoľko 
dní nás navštívili žiaci 3.A a 3.B triedy 
s pani učiteľkami Pavkovou a Kosťo-
vou. Usadili sa v spoločenskej miest-
nosti a počúvali. Ako rozprávku som 
im porozprávala, kto bol ten osadník, 
ktorý založil Handlovú, odkiaľ prišiel, 
ako sa volalo miesto, kde vznikla 
Hand lová. Dozvedeli sme sa o spôso-
be ich života, o výmene tovaru a poľ-
nohospodárstve. Poukazovali sme im 
celý náš nemecký domček. Pamätná 
izba ich očarila, videli tam kuchynskú 

keramiku, banícke pracovné nástro-
je, knihy aj kroje. Zaujímalo ich všet-
ko, otázok bolo veľa. Čas utiekol tak 
rýchlo, že sme ani nezbadali a museli 
sa rozlúčiť. Ich veľký potlesk a slovo 
ďakujeme bolo našou odmenou. Na 
záver sme pozvali ich rodičov aj ka-
marátov na Deň otvorených dverí a 
aj na 30. ročník Hauerlandfest, ktorý 
bude u nás v Handlovej 13. augusta. 
Návšteva v pamätnej izbe umožní 
širokej verejnosti sa dozvedieť o ži-
vote a práci iných ľudí. Snažíme sa o 
naše kultúrne dedičstvo podeliť so 
všetkými, ktorí prídu do nemeckého 
domčeka stretávania. Každé dieťa je 
jedinečné a každé ukrýva potenciál 
urobiť svet lepším.        Adriana Oswaldová

Žiaci navštívili pamätnú izbu Heimatstube

Deň otvorených dverí a 30. ročník Hauerlandfest bude v Handlovej 13. augusta.                                                                                                                                                       FOTO: AO
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Spomienka

Dňa 5. júla si pripomenieme 
5 rokov, odkedy nás navždy opustila 

naša drahá mamička,
Erika Mečiarová 

a 8. júla 7 rokov, čo navždy odišiel aj náš ocko 
Heinz Mečiar. 

S láskou spomínajú dcéry Adriana, Libuša 
a syn Ján s rodinami.

Navždy ostanete v našich srdciach. 

DIGITÁLNE KINO BANÍK

Spomienka
Dňa 26. júna 

sme si pripomenuli 
prvé smutné výročie, 
odkedy nás opustila 

Božena Ignáczyová. 

S láskou v srdci 
spomínajú manžel, 

deti a vnúčatá. 

Uzávierka novín
Handlovský hlas č. 14 / 2022

je v utorok 19. júla. 
Na distribučných miestach 
noviny budú 27. 7. 2022.

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

PREZIDENTKA
Komédia / ČR / MP 12

98 min / 5€
30. 6., 18.00 / 2. 7., 18.00

3. 7., 18.00

ELVIS
Životopisný / USA / MP 12 / titulky

159 min / 5 €
1. 7., 18.00

TOP GUN: MAVERICK
Akčný / USA / MP 12 / dabing 

131 min / 5€
4. 7., 18.00

THOR: LÁSKA A HROM
Fantasy / USA / MP 12 / dabing

119 min / 5€
7. 7., 18.00 / 8. 7., 20.00 / 9. 7., 18.00

10. 7., 18.00 / 15. 7., 18.00

KEBY RADŠEJ HORELO
Komédia / ČR / MP 12

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

26. 6., 19.00

POVEDZ TO PSOM
Komédia / ČR / MP 12

85 min / 5 €
8. 7., 18.00 / 11. 7., 18.00

KING
Dobrodružný / FRA / MP 7 / dabing

105 min / 5 €
9. 7., 16.00 / 10. 7., 10.00

Navždy nás opustili
Mária Puterová, rodená Ličková, 75 rokov,

naposledy bytom Ciglianska ulica č. 42.

Jarmila Haľamová, rodená Michalíková, 
65 r., naposledy bytom ul. Okružná 7/38.

Eva Ťažiarová, rodená Kafková, 47 rokov,
a  Pavol Ťažiar, 46 rokov

naposledy bytom ul. Okružná 7/41.

Dominik Fabian, 82 rokov,
naposledy bytom ulica Pionierov 2.

Ondrej Harniš, 73 rokov,
naposledy bytom Prievidzská 217/11.

Pavol Rexa, 77 rokov,
 naposledy bytom Duklianska 21.

Janka Villárová, rod. Ďurišová, 40 rokov,
naposledy bytom Okružná 7/42.

Anna Repová, rod. Čerňavová, 82 rokov,
naposledy bytom Partizánska 36/8.

Dušan Kubica, 61 rokov,
naposledy bytom 29. augusta 20/7.

Eleonóra Neupauerová, rod. Ertlová, 81 r., 
naposledy bytom v Jalovci, SNP 97/84.

Spomienka
So smutkom v srdci 

sme si 24. júna 
pripomenuli tretie 

výročie, odkedy nás 
navždy opustil náš 
milovaný syn, brat, 

švagor, strýko,
Adrian Lehotkai. 

S láskou na Teba, Adrik, spomína celá rodina. 
Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé nám bolo,

nám osud vzal. Odišiel si všetkým, ktorí Ťa radi 
mali, odišiel si bez toho, aby nám Tvoje ústa 

zbohom dali. Len ten, kto niekoho navždy stratil, 
vie, čo je bolesť a žiaľ. Tá rana v srdci stále bolí 

a zabudnúť nedovolí. Odpočívaj v pokoji, Adrik.

Poďakovanie
Dňa 17. júna 2022

sme sa vo veku 82 rokov 
navždy rozlúčili 

s našou milovanou 
mamičkou a starkou, 

Annou Repovou. 

Ďakujeme všetkým 
príbuzným, priateľom 

a známym, ktorí ju prišli odprevadiť na poslednej 
ceste, za úprimné slová, vyjadrenie sústrasti 

aj za kvetinové dary. 

Kto v srdci žije, nikdy neumiera.
S láskou bude spomínať syn Stanislav s rodinou.

Spomienka

V týchto dňoch si pripomíname 
už 10. výročie úmrtia našich rodičov, 

starých a prastarých rodičov,

 Márie a Vladimíra Krištofcových. 

S láskou spomínajú deti, vnučatá a pravnučatá.

Spomienka
Dňa 2. júla uplynie rok, 

odkedy nás náhle 
a nečakane opustil náš 
milovaný manžel, otec, 

starý otec a svokor,
Ján Prosba.

S láskou a úctou 
spomínajú manželka 

Mariana a dcéry Silvia a Lucia s rodinami

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

Spomienka
Spomienka do neba.

S láskou na Teba.

Dňa 18. júna uplynulo 
6 rokov, odkedy nás 

odišiel náš milý
Števko Lehocký.

S úctou a láskou 
si spomína priateľka Mirka a ostatná rodina. 

Vždy, keď sa o Tebe rozprávame, 
padajú slnečné lúče do našich duší. 

Stále žiješ v našich srdciach tak, 
akoby si nikdy neodišiel...

Spomienka
Dňa 3. júla uplynie 15 

rokov, odkedy 
nás navždy opustil 
náš otec, starý otec 

a prastarý otec, 
Rudolf Sýkora. 

Spomína dcéra Maja, 
synovia Rudolf a Milan s rodinami. 

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 

Spomienka
Dňa 10. júla uplynie 
smutné prvé výročie, 

odkedy sa s nami rozlúčil 
náš milovaný manžel, 

otec, dedko a pradedko, 
Miroslav Galba. 

S láskou spomínajú 
manželka Ida, 

deti, vnúčence a pravnúčence. 
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami. 

Odišiel si tíško, niet Ťa medzi nami. 
V našich srdciach žiješ krásnymi spomienkami. 

Riadková inzercia

Vezmem do nájmu 15m2 pôdy pod domček - 
dielňu. Zaplatím trh. cenu za m2 ako pri kúpe. 
Pozemok má mať skolaud. stavbu a el. prípojku. 
peter.cermak 5658@gmail.com, 0915532267

HÁDKOVCI
Komédia / ČR / MP 12

98 min / 5 €
14. 7., 18.00 / 16. 7., 18.00

17. 7., 18.00

ČIERNY TELEFÓN
Horor / USA / MP 15 / titulky

102 min / 5 €
15. 7., 20.00 / 16. 7., 20.00

www.kino.handlova.sk

Hráme vždy,
aj pre jedného diváka!

Spomienka
Dňa 4. júla 

si pripomenieme 
11 rokov, odkedy nás 

navždy opustil náš 
manžel, otec, dedko 

a pradedko, pán 
Vladimír Ziman.

S láskou spomínajú 
manželka, deti Dagmar a Martin s rodinami. 

Si stále v našich srdciach.
Aj keď čas hojí, zabudnúť sa nedá.

Spomienka
Prešli 4 roky, ktoré 
smutne prežívame 

bez prítomnosti našej 
starostlivej a láskavej 

maminky a starkej,
Anny Hromádkovej. 

S úctou a láskou spomína 
najbližšia rodina. 

Mama je len jedna ...

Spomienka
3. júla uplynie 9 rokov, 

odkedy nás opustil 
úžasný človek, 
Tibor Greguš. 

S láskou spomína 
manželka a dcéry 

s rodinami.

Nikdy Ťa nestratíme, lebo Ťa máme v srdciach, 
aj keď sme stratili Tvoj hlas a Tvoju prítomnosť, 

zostalo nám všetko, čo si nás naučil a obdaroval. 

Bažant Kinematograf tento rok v slovenských mestách oslávi svoju jubi-
lejnú 20. sezónu! V auguste na Námestí baníkov v Handlovej sa môžete 
tešiť na štyri česko-slovenské filmové novinky.



Pred prvým rozskokom si hráči mi-
nútou ticha uctili pamiatku obetí 
tragického požiaru bytového domu 
na Okružnej 7.

38. ročník basketbalového turnaja 
O kôš mesta Handlová a zároveň 28. 
ročník memoriálu Ondreja Haviara 
otvoril poslanec mestského zastupi-
teľstva, Jaroslav Daubner. Turnaj sa 
hral za krásneho počasia na Námestí 
baníkov. Turnaj svojou prítomnosťou 
podporil reprezentant Slovenska v 
basketbale, Mário Ihring. Celý turnaj 
sa niesol v priateľskej atmosfére a ne-
došlo k žiadnym zraneniam. Zápasy 
boli veľmi vyrovnané, niekoľko zá-
pasov sa rozhodlo až v predĺžení a o 
poradí na prvých troch miestach roz-

Budúci rok už plánujú turnaj pod vlastnými košmi
hodli až vzájomné zápasy. Záverečné 
vyhodnotenie sa uskutočnilo v pivár-
ni U sojku. Organizátori turnaja veria, 
že budúci ročník turnaja už budú mať 
vlastné nové koše, ktoré kúpia z vý-
ťažku verejnej zbierky, ktorá trvá už 
tri roky. Budúci ročník sa uskutoční v 
júni 2023.

Výsledky zápasov 

Piatok 17. júna

ŠBK HA - Banská Bystrica 30:37
Tragedi - Čajaci 56:63pp
Azase - Starci 57:44
Odchovanci - Tragedi 53:62
A zase - Čajaci 70:69pp

Sobota 18. júna
Odchovanci - Starci 51:38
Azase - Tragedi 53:54
Starci - Čajaci 45:72
Odchovanci - A zase 40:55
Starci - Tragedi 50:58
Odchovanci - Čajaci 52:66

Konečne poradie 
1. Čajaci, 2. A zase, 3. Tragédi, 4. Od-
chovanci, 5. Starci 

Najlepší strelci 
1. Tibor Jány (Čajáci) 68, 2. Mário Ih-
ring (Tragédi) 60, 3. Miško Dolník (Ča-
jáci) 58, 4. Marek Kozlík (A zase) 57, 
5. Tomáš Mrviš (A zase) 50

(JD, OH)

Manažment basketbalového klubu 
MBK Handlová v uplynulých dňoch 
potvrdil účasť Baníka v najvyššej bas-
ketbalovej súťaži. Zároveň predstavil 
prvé dve posily tímu, ktorými sa stali 
odchovanci handlovského basketba-
lu, Branislav Mátych a Peter Vojtek.
Zmeny nastali i na najvyššom poste 
klubu. Predtým, ako „zeleno-čierni“ 
predstavia svoje ďalšie opory, infor-
movali o odstúpení Jána Spevára z 
funkcie prezidenta klubu. Ján Spevár 
pôsobil na stoličke šéfa klubu v ostat-
ných dvoch sezónach. Po dvojročnom 
pôsobení v tejto funkcii sa rozhodol s 
klubom rozlúčiť.
V súčasnosti je dočasne poverený 
vedením handlovského klubu dlho-
ročný člen správnej rady a vedúci 
mužstva, Rudolf Vlk. Práve na jeho 
ramenách je riadenie klubu. V spolu-

práci so správnou a dozornou radou 
sa venuje skladaniu torza handlovs-
kého mužstva.
„Vedenie handlovského Baníka prija-
lo písomné oznámenie od Jána Spe-
vára, ktorý donedávna pôsobil vo 
funkcii prezidenta klubu. Ofi ciálne 
v ňom požiadal o uvoľnenie z funk-
cie. Správny a dozorný orgán jeho 
rozhodnutie rešpektuje a akceptuje. 
Aj touto cestou by som sa mu chcel 
v mene klubu poďakovať za prácu, 
ktorú v období svojho pôsobenia na 
poste prezidenta za sebou zanechal. 
Prajeme mu množstvo osobných a 
pracovných úspechov a veríme, že si 
v budúcnosti nájde do handlovskej 
športovej haly cestu ako náš priateľ a 
priaznivec,“ skonštatoval súčasný šéf 
handlovského Baníka Rudolf Vlk.

Pavel Procner

Zmena na poste prezidenta Mestského 
basketbalového klubu Baník Handlová 

V rámci „217-tky“, memoriálu Edu-
arda Straku, pridali deti takmer 80 
kilometrov

Tohtoročné Handlovské športové hry 
(HŠH) sa konali počas troch dní na 
športovisku pri základnej škole Mo-
rovnianska cesta. Začali sa 26. mája 
2022 disciplínami pre deti z maters-
kých škôl (MŠ), nasledovali športové 
výkony žiakov 2. stupňa základných 
škôl (ZŠ) a 14. júna 2022, športovis-
ko zaplnili deti zo školských lavíc 1. 
stupňa ZŠ, ktoré uzavreli tohtoročné 
malé olympijské hry detí v Handlovej 
a okolitých obcí.
Všetkých 358 zúčastnených detí preš-
lo alebo odbehlo tiež Memoriál Edu-
arda Straku „217-tka“ a pridali ku 217 
tisícom kilometrov, ktoré chodecká 
legenda, Eduard Straka, počas svojich 
60-tich chodeckých sezón nachodil, 
ďalších 78,989 km. Prečítajte si tiež 
Handlovské športové hry 2022 s no-
vou tradíciou v našich aktualitách.
V ostatný deň  HŠH ovenčila medai-
lami víťazov jednotlivých disciplín 
primátorka mesta Handlová, Silvia 
Grúberová, pozvanie medzi športov-
cov prijali manželka Eduarda Straku, 
Gerlinda Straková so synom, ako i 
zástupca primátorky mesta Radoslav 
Iždinský, predseda Združenia obcí 
handlovskej doliny Tibor Čičmanec a 
vedúca handlovského školského úra-
du, Andrea Bacúšan Nevolná.
Celkovo bolo odovzdaných počas 
HŠH 174 medailí a diplomov, z toho 
si odniesli deti z MŠ 30, z 1. stupňa 
ZŠ 96 a 2. stupňa 48. Súťažilo sa v 
štyroch disciplínach, hod kriketovou 
loptičkou, skok do diaľky, beh na 50 
m a beh na 400 m. Dĺžky behov boli 
prispôsobené vekovým kategóriám. 
Počas troch dní symbolicky všetci 
súťažiaci odbehli alebo odkráčali 217 
m, po odbehnutí dostali pamätné 
odznaky so symbolickou 217-kou. 
Spoločne v rámci Memoriálu Eduarda 
Straku „217“tka odbehli deti z MŠ  26. 
mája 2022 spolu 12,586 km, 7. júna 
pridali žiaci 2. stupňa  26, 040 km a 
14. júna žiaci 1. stupňa 40,362 km. 

Počas 0. ročníka Memoriálu Eduarda 
Straku odbehli športovci krásnych 
78,989 km.
Otváracie ceremoniály zažili všetky 
deti počas svojho športového dňa a 
otváral ich za mesto Handlová zás-
tupca primátorky mesta Radoslav 
Iždinský so slovami, aby deti nepres-
távali športovať. Ako uviedol, šport 
všetkým deťom dodá do života veľa 
potrebných vlastností. Byť silný, hrať 
poctivo, byť vytrvalý a nevzdávať sa. 
Otváranie športových dní pre kategó-
rie MŠ a ZŠ začínalo za účasti predse-
du združenia obcí Handlovskej doliny 
a starostu obce Chrenovec-Brusno 
Tibora Čičmanca, zúčastnil sa tiež 
starosta obce Ráztočno, Ivan Škrteľ, 
nechýbali riaditeľky Základnej školy 
Morovnianska cesta, Elena Šoltýsová 
a CVČ Handlová Gabriela Grígerová 
a vedúca handlovského školského 
úradu Andrea Bacúšan Nevolná. Sláv-
nostnú atmosféru dodávala HŚH slo-
venská hymna a sľuby športovcov a 

rozhodcov, ktorými sa zaviazali špor-
tovať a rozhodovať v duchu fair play. 
Hlavným sponzorom celého podu-
jatia bolo tradične mesto Handlová 
a obce, kde sa nachádzajú základné 
školy v handlovskej doline, Chreno-
vec - Brusno a Ráztočno.

Celkoví víťazi HŠH 2022 
za najviac medialí

Víťazný pohár za najlepšie výsledky v 
HŠH – materské školy získala Mater-
ská škola pri Základnej škole Gašpara 
Drozda Chrenovec- Brusno.
Víťazný pohár za najlepšie výsledky v 
HŠH – 2. stupeň ZŠ  získala Základná 
škola Mierové Námestie, Handlová.
Víťazný pohár za najlepšie výsledky 
pre 1. stupeň ZŠ získala Základná 
škola Mierové Námestie, Handlová.

(JP)

Deti z handlovskej doliny športovali a víťaz-
ili na 53. Handlovských športových hrách

Medaily deťom odovzdávala aj pani Gerlinda Straková.                                                                                      FOTO: INU

Dňa 11. júna výbor ZO SZZP zorgani-
zoval v areáli kynologického spolku 
pre svojich členov športový päťboj. 
Súťažilo sa v dvoch skupinách: muži 
a ženy. Po športovom výkone boli 
odovzdané prvým trom vecné ceny, 
každý účastník dostal tácku s klobá-
sou, chlebom a mohol si ísť k ohnisku 

Prihrajte deťom lepšie podmienky
Cieľom Školského klubu basketbalu 
je zlepšovať podmienky pre športu-
júcu mládež. „Rodičia a deti nám dá-
vajú vo veľkom počte dôveru. Našou 
povinnosťou je odvďačiť sa kvalitnou 
prácou s deťmi a neustálym napre-
dovaním. Na to, aby sme sa mohli 
zlepšovať, podrebujeme kvalitnejšie 
podmienky, ktoré je pri spomenutých 
výdavkoch len veľmi tažko zlepšovať,“ 
povedal predseda klubu, Ján Beránek. 
Ako dodal, podpora štátu a zväzu je, 
žiaľ, na Slovensku minimálna. „Môže-
me povedať, že skoro žiadna. Klub, ro-
dičia a naši partneri hradia 100% nák-
ladov, aby mohli deti pod dohľadom 
kvalifi kovaných trénerov pravidelne 
športovať a zúčastňovať sa ligových 
zápasov.“
Preto sa obrátili na verejnosť so žia-
dosťou o fi nančný príspevok na trans-
paretný účet s názvom ŠBK Handlová 
pre deti.
Darované fi nančné príspevky budú 
slúžiť ku skvalitneniu podmienok pre 
detí a mladých ludí v Školskom bas-
ketbalovom klube Handlová. Finan-

cie pôjdu na cestovné náklady tímov, 
rozhodovanie rozhodcov SBA, vstup-
né poplatky a materiálno-technické 
zabezpečenie. Každé jedno vyzbiera-
né euro sa dostane priamo k deťom v 
ŠBK Handlová.
Školský basketbalový klub Handlová 
pracuje pre deti v Handlovej už 21 
rokov. Klub má aktuálne viac ako 200 
členov, z toho 190 detí od 7 do 17 ro-
kov. V budúcej sezóne sa v súťažnom 
kolotoči predstaví 9 kategórií, z toho 
7 v najvyššej slovenskej mládežníckej 
lige. Snom tímu je aj účasť na medzi-
národnej scéne.

www.sbkha.sk

opekať. 
Po konzumácii sme si spoločne zas-
pievali, keďže nás bolo 50, tak nás 
bolo aj počuť. Chceme poďakovať 
predstavenstu kynologického spol-
ku za dobrú spoluprácu a prenájom 
priestorov. 

Predseda ZOSZZP, Lipiansky
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