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10. augusta 2009 vyhasli v hand
lovskej bani životy deviatich ba
níkov a jedenástich banských zá
chranárov.

Trináste výročie najväčšej banskej 
tragédie v dejinách Slovenska si 
v stredu 10. augusta pripomenuli 
predstavitelia mesta, Handlovčania, 
aj hostia. Úctu k životom dvadsiatich 
baníkov a záchranárov prišli vzdať 
predseda Národnej rady Slovenskej 
republiky Boris Kollár, predseda vlá-
dy Slovenskej republiky Eduard He-
ger, poslankyňa Národnej rady Slo-
venskej republiky Petra Hajšelová a 
kytice bielych ruží položila aj Čestná 
stráž prezidentky Slovenskej repub-
liky, Zuzany Čaputovej pod vedením 
plk. Richarda Beniaka.
Ako prvá sa prítomným prihovorila 
primátorka, Silvia Grúberová. Deň 
bielych ruží podľa jej slov prijali za 
svoj mnohé banícke spolky a cechy. 
„Prijali symboliku bielej ruže ako 
spomienku na banícku prácu a rizi-
ká s ňou spojené, a zároveň nádej, že 
bude koniec obrovským tragédiám, 
ktoré banícka práca obnáša. Ako pri-
mátorka mesta si vážim a je to pre 
mňa príjemným zistením, že nás v 
týchto dňoch kontaktujú banícke 
spolky z celého Slovenska a kladú 
biele ruže k ich pamätníkom naprieč 
obcami a mestami, kde malo alebo 
má baníctvo svoje korene.“ 
Život, podľa Silvie Grúberovej, priná-
ša vzlety aj pády. „Vzlet a pád sú oka-
mihy života, ktoré sa v našich živo-
toch striedajú. Prinášajú radosť a tie 
smutné učia pokore. Pred trinástimi 
rokmi zažila Handlová, ale aj Sloven-
sko, tvrdú ranu. Smrť dvadsiatich ba-
níkov a banských záchranárov vyrazi-
la dych mnohým a navždy poznačila 
modernú históriu Handlovej. Mnohé 
rodiny si prešli peklom a dodnes ich 
tieto momenty nesmierne zraňujú. 
Stále sme v myšlienkach s nimi.“ 

Zdar Boh, znel banícky pozdrav z Handlovej do neba

Predseda národnej rady, Boris Kollár, 
v úvode svojho príhovoru poslal do 
neba pozdrav Zdar Boh. Pripomenul 
históriu baníctva v Handlovej, tra-
gédiu a priebeh záchranných prác. 
„Napriek neskutočnej snahe, roz-
vážnosti, statočnosti a enormnému 
nasadeniu počas riešenia vzniknutej 
krízovej situácie svoj boj títo hrdi-
novia nestihli dokončiť. Ničivý živel 
a útroby zeme ukázali svoju silu. No 
proti krivde zo straty a smútku mož-
no taktiež bojovať silou. A tú vidím v 
každom jednom z vás. To, že ste dnes 
spoločne tu, že tu spoločne stojíme 
a pripomíname si jedno z najväčších 
nešťastí novodobej banskej histórie 
ako aj osudy ostatných baníckych 

kolegov, ktorí sa viac nevrátili k svoj-
im rodinám, je prejavom lásky, vďaky 
a úcty. A o to viac je táto pietna spo-
mienka silnejšia.“
Na otázku, prečo dodnes nie je 
ukončený súdny proces s údajný-
mi vinníkmi tragédie, Boris Kollár 
odpovedal: „Nie som tu prvýkrát a 
túto otázku dostávam pravidelne. 
Ako ústavní činitelia nemáme do-
sah na súdy. Mňa veľmi mrzí, že sa 
to tak dlho vlečie a tí ľudia nenašli 
ešte pokoj. Ja môžem len dúfať, že sa 
to nebude naťahovať ďalších trinásť 
rokov,“ uzavrel Boris Kollár.
Predseda vlády pripomenul, že ba-
nícke remeslo má na Slovensku dlhú 
tradíciu a prinieslo svojho času aj 

veľký ekonomický rozmach. „Žiaľ, aj 
v tento deň si pripomíname tragé-
die baníctva aj tohto regiónu a na 
Slovensku. Som veľmi rád, že vláda 
investuje do rozmachu tohto re-
giónu, aby sme mohli priniesť sem 
prácu tým, že vieme, že je baníctvo 
v útlme na Slovensku, aby región 
mohol naďalej prosperovať a mohol 
sa rozvíjať a ľudia nemuseli odchá-
dzať za prácou niekam inam,“ do-
plnil Heger. Podľa jeho ďalších slov 
je však dôležité, aby sme zotrvali v 
úcte a pamiatke voči celému remeslu 
a baníkom, ktorí zahynuli pri výkone 
svojho povolania.                                     

                                         (Silver Jurtinus/TASR)

Úctu baníkom prišli vzdať aj najvyšší ústavní činitelia.                                                                                                                                                                                                        FOTO: INU

Kytice bielych ruží položili k pamätníku hostia z celého Slovenska
• v zastúpení ministra hospodárstva 
generálny riaditeľ sekcie energetiky 
Ján Petrovič a riaditeľka odboru ener-
getickej a surovinovej politiky Lenka 
Balog Ferenčáková
• v zastúpení ministra životného pro-
stredia štátny tajomník  Michal Kiča
• za Trenčiansky samosprávny kraj 
v ranných hodinách predseda TSK 
Jaroslav Baška a na spomienke pod-
predsedníčka TSK Eleonóra Porubco-
vá a poslanci TSK Viera Beňová, Jozef 
Stopka a František Tám. 
• delegáciu mesta Handlová tvorili 
primátorka mesta Handlová Silvia 
Grúberová, zástupca primátorky mes-
ta Radoslav Iždinský, čestní občania 
mesta Handlová Hildegarda Radov-
ská a Ján Štencl, poslanci mestského 
zastupiteľstva mesta Handlová Dani-
ca Baranovičová, Jozef Juríček, Mar-
tin Uríček, Iveta Jurkovičová, Alžbeta 
Orthová, Ján Spevár a Peter Dudáš, 
riaditelia a konatelia mestských or-

ganizácií, za Jazmín n. o. Viera Mrá-
zová a za HATER-HANDLOVÁ spol. s 
r. o. Vladimír Borák, zástupcovia Kon-
taktného centra Handlová pod vede-
ním jeho manažéra Tomáša Šujana, 
zamestnanci Mestského úradu, prís-
lušníci mestskej polície Handlová pod 
vedením náčelníka Marcela Jánošíka, 
primátor Detského a mládežníckeho 
parlamentu mesta Handlová Dominik 
Kačák
• podpredseda predstavenstva Hor-
nonitrianskych baní Prievidza Sta-
nislav Gurský,  spolu so zástupcami 
vedenia spoločnosti a banskými zách-
ranármi z Hlavnej banskej záchrannej 
stanice v Prievidzi
• delegácia spoločnosti GÓR-KARBO, 
Czestochowa z Poľska, pod vedením 
Mareka Raka
• za Hlavný banský úrad Vladimír 
Tejbus, hlavný ústredný banský inš-
pektor, Ivan Bíreš, ústredný banský 
inšpektor a obvodný banský inšpek-

tor obvodného banského úradu v 
Banskej Bystrici, Vladimír Grendel
• delegácia Odborového zväzu baní, 
geológie a naftového priemyslu pod 
vedením predsedu zväzu Ľubomíra 
Nováka
• Združenie baníckych spolkov a ce-
chov Slovenska pod vedením predse-
du Erika Sombathyho, členovia Ban-
koštiavnicko-hodrušského baníckeho 
spolku, Novobanského baníckeho 
spolku, Občianskeho združenia SAL-
VÁTOR – Vyšná Boca a Hornonitrian-
sky banícky spolok 
• riaditeľ  Úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny v Prievidzi Jozef Fabian
• prednosta Okresného úradu Prie-
vidza Juraj Gordan, zástupkyňa pred-
nostu Andrea Blahová a zamestnanci 
okresného úradu
• Združenie miest a obcí hornej Nitry 
a Združenie obcí Handlovskej doliny 
pod vedením Tibora Čičmanca. Dele-
gáciu tvorili za mesto Prievidza jeho 

viceprimátor Ľuboš Jelačič, za mesto 
Nováky primátor mesta Dušan Šimka. 
Delegáciu združenia obcí Handlov-
skej doliny tvorili starostka obce Veľká 
Čausa Nikola Pekárová, starosta obce 
Ráztočno Ivan Šktreľ a starosta obce 
Malá Čausa  Jozef Krpelan
• členovia Karpatskonemeckého spol-
ku na Slovensku – Handlová
• v ranných hodinách predseda strany 
SMER-SD Robert Fico a za miestnu or-
ganizáciu SMER-SD Vladimír Buzalka
• členovia Denného centra, klubu dô-
chodcov pod vedením jej predsed-
nícky Márie Kuruczovej, zástupcovia 
občianskych združení, spolkov, obča-
nia mesta Handlová, verejnosť
• v závere spomienky na baníkov po-
ložili biele ruže k pamätníku spevo-
kol Kahanec zo Spolku priateľov bane 
Nováky, členovia Spolku priateľov 
Bane Nováky a členovia Handlovské-
ho baníckeho spolku pod vedením 
jeho predsedu, Vladimíra Podobu
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Trenčiansky samosprávny kraj (TSK)
spustil  pripomienkovanie Programu 
hospodárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja do roku 2030 (PHSR), ktorý 
TSK vypracoval v spolupráci so Slo-
venskou technickou univerzitou v 
Bratislave. Dokument je otvoreným 
pracovným materiálom. Jeho obsa-
hom je analytická časť, návrh vízie, 
prioritných oblastí, globálnych a špe-
cifických cieľov, tematických cieľov, 
ktorými sa bude kraj riadiť vo svojom 
rozvoji,  aktivitách a investičných zá-
meroch do roku 2030.
Vízia bola spracovaná na základe 
podkladov zozbieraných na celom 
území kraja. Popisuje ideálny stav,  
ktorý kraj chce dosiahnuť. 

Jedným z dôležitých procesov v 
príp rave dokumentu je verejné pre-
rokovanie strategickej časti PHRSR a 
zapracovanie pripomienok občanov 
do dokumentu. Pripomienky je mož-
né predkladať elektronicky prostred-
níctvom online formulára, v prípade, 
že nie je možné využiť online formu-
lár, pripomienky je možné predložiť 
poštou na adresu Úradu TSK.
Materiál môže pripomienkovať ve-
rejnosť aj prostredníctvom online 
formulára do 15. 8. 2022. Formulár je 
zverejnený na webovom sídle kraja 
www.tsk.sk v sekcii Regionálny roz-
voj - Strategické dokumenty - PHSR.

(RED)

Prebieha pripomienkovanie Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja

Distribúcia elektriny bude prerušená 
z dôvodu plánovaných prác na za-
riadeniach distribučnej sústavy pre-
vádzkovateľa distribučnej sústavy 
spoločnosti Stredoslovenská distri-
bučná, a.s.. V zmysle zákona o ener-
getike odberateľom nevzniká nárok 
na náhradu škody, ktorá bola spôso-
bená prerušením distribúcie elektriny 
v dôsledku plánovaných prác na za-
riadeniach distribučnej sústavy.
• 11. augusta od 8:30 do 13:30 - Ná-
mestie baníkov, Partizánska, Potočná, 
SNP, Železničiarska, 29. augusta.

• 12. augusta od 8:00 do 13:30 - Štraj-
ková.
• 17. augusta od 7:30 do 14:30 - Ná-
mestie baníkov.
• 18. augusta od 8:00 do 15:30 – Di-
mitrovova.
• 19. augusta od 7:30 do 12:30 - Ná-
mestie baníkov.
Popisné čísla domov, ktorých sa budú 
odstávky týkať, mesto zverejňuje na 
webovom sídle ww.handlova.sk v 
sekcii Aktuality – Plánované odstávky.  

(RED)

Plánované prerušenia distribúcie elektriny

Slovenský vodohospodársky pod-
nik má pre rok 2022 v pláne na toku 
rieky Handlovka vykonať pravidelnú 
údržba vtokových objektov a odstrá-
niť nánosy v koryte rieky v intravilá-
ne mesta. Ako informoval hovorca 
štátneho podniku, Marián Bocák, v 
zimných mesiacoch boli odstraňo-
vané zátarasy na tokoch v intraviláne 
mesta. „V súčasnej dobe sa realizujú v 
rámci pravidelnej periodickej údržby 
kosby trávnych porastov na toku 
Hand lovka a jej prítokoch, Račom 
potoku, Mlynskom potoku a Čižmári.“ 

Podľa jeho ďalších slov v mesiacoch 
marec a máj podnik lomovým kame-
ňom stabilizoval a opravil poškodený 
svah stupňa pod zaústením do Pstru-
hárskeho potoka, opravil a natrel ko-
vové konštrukcie zábradlí výtokových 
krídel na vtokovom a výtokovom ob-
jekte krytého profilu toku Handlovka 
a stabilizoval poškodené koryto toku 
pri dome sociálnych služieb Jazmín. 
V roku 2022 tak Slovenský vodohos-
podársky podnik plánuje v Handlovej 
preinvestovať 29 781 eur.

(INU)

Pravidelná údržba rieky Handlovka

Ekologické multifunkčné detské ih
risko s prvkami aj pre deti so špeci
álnymi potrebami by malo v meste 
pribudnúť na jar budúceho roka. 

Minister práce, sociálnych vecí a rodi-
ny SR rozhodol o poskytnutí dotácie 
na podporu plnenia funkcií rodiny 
pre mesto Handlová vo výške 50 000 
eur. Cieľom ministerstva je postaviť 
na Slovensku 100 ekologických mul-
tifunkčných detských ihrísk, ktoré 
budú viacgeneračným priestorom s 
prvkami pre všetky deti od 3 do 14 
rokov vrátane detí so špeciálnymi 
potrebami a oddychovou zónou pre 
dospelých. 
Ihriská budú mať jednotný vzhľad. 
Prijímatelia dotácie si vyberú prvky 
zo zoznamu hracích prvkov. Projekt 
tvorí 11 prvkov, z toho tri inkluzívne 
prvky sú povinné. Prvky sa môžu opa-

Nové ihrisko budú môcť využívať všetky deti

kovať a nemusia byť využité všetky. 
Navrhnuté prvky sú kombinovateľné 
a adaptovateľné na rôzne rozlohy 
podľa toho, aký priestor bude mať na 
ihrisko k dispozícii prijímateľ dotácie. 
Hlavným materiálom hracích prvkov 
je agátové drevo. Zámerom minis-
terstva je vytvoriť ihrisko, ktoré bude 
esteticky zakomponované do pros-
tredia a nebude v ňom pôsobiť rušivo.
Projektová dokumentácia bude vyp-
racovaná na mestom vybraný poze-
mok bezplatne. Povinnú, minimálne 
10 % spoluúčasť musí mesto preu-
kázať formou spoluúčasti pri kúpe 
hracích prvkov alebo formou terén-
nych úprav a dopadových plôch. K 
trom inkluzívnym prvkom musí byť 
vybudovaný chodník, aby bol zabez-
pečený bezbariérový prístup k hracím 
prvkom aj pre deti s hendikepom. 
Koncept inklúzie je totiž založený na 

presvedčení, že od detí so zdravot-
ným znevýhodnením alebo ich rodi-
čov sa neočakáva, že budú prinášať 
riešenia a budú sa prispôsobovať, ale 
naopak, riešenia majú nachádzať a 
uvádzať do praxe štátne orgány. Cie-
ľom inklúzie je pomôcť všetkým de-
ťom naplniť svoj potenciál a dosiah-
nuť osobné maximum v prirodzenej 
skupine svojich rovesníkov.
„Schválenie každého projektu z ex-
terných finančných prostriedkov 
vždy nesmierne poteší. Do konca 
augusta sa vytipujú prvky a vhodné 
územie, ktoré musí spĺňať požiadavky 
projektu a pošleme ich ministerstvu. 
Samotnú realizáciu predpokladáme 
na jar 2023. Som veľmi rada že, sa 
nám darí a že novým ihriskom pote-
šíme mnohé rodiny s deťmi,“ napísala 
primátorka, Silvia Grúberová, na svoj 
profil na sociálnej sieti.                     (INU)

Ukážka vizualizácie ihriska. Na výber je 11 hracích prvkov, prvé tri prvky sú inkluzívne. 1. Pieskovisko čln: povinný prvok, 2. Kolotoč: povinný prvok 3. Hojdačka hniezdo: 
povinný prvok, 4. Altánok, 5. Veľká loď Nina: 3 – 14 rokov, 6. Menšia loď Pinta: 3 – 6 rokov, 7. Reťazové hojdačky pre 4 deti, 8. Fitdráha, 9. Infotabuľa, 10. Lavička, 
11. Smetný kôš.  FOTO: MPSVaR

V týchto dňoch prebieha pravi
delné maľovanie priechodov pre 
chodcov.

Približne tridsať priechodov pre 
chodcov po celom meste dostane 
nový náter. Premaľovanie vodorov-
ného dopravného značenia realizuje 
firma Značenie.sk s.r.o. z Prievidze. Za 
zvýraznenie priechodov pre chodcov 
samospráva uhradí z rozpočtu mesta 
3 162 eur s DPH.
Za priechod pre chodcov mnohí 
chodci mylne považujú aj vydláž-
denú cestičku na Námestí baníkov 
od pešej zóny k binárnym hodinám. 

Priechod pre chodcov musí byť označený zebrou

Ako vysvetlil autor projektu centrál-
nej mests kej zóny, architekt Patrik 
Juríček, dláždený chodník je archi-
tektonický prvok. “Námestie sme sa 
usilovali urobiť tak, aby bolo niečím 
osobité a jedným zo zaujímavých prv-
kov, ktoré sme doň vložili, je takzva-
ná kamenná kronika mesta,“ povedal 
Patrik Juríček v roku 2015. Podľa jeho 
ďalších slov kamenná kronika mesta 
prezentuje myšlienku prepojenia his-
tórie mesta Handlová, teda Kostol sv. 
Kataríny, s jeho budúcnosťou, ktorú 
predstavujú binárne hodiny. Kamen-
ná kronika je vybudovaná z pôvodnej 
dlažby z predchádzajúceho námestia, 

čím sa vizuálne odlišuje od ostatnej 
dlažby.
Skutočný priechod pre chodcov je o 
päť metrov ďalej a je vyznačený bie-
lymi pruhmi. Mestská polícia, podľa 
jej preventistky Lucie Chudej, už viac-
krát na mieste upozorňovala chodcov 
na fakt, že sa nejedná o priechod pre 
chodcov. „Chodci vstupujúci na vo-
zovku mimo priechodu pre chodcov 
ohrozujú bezpečnosť a plynulosť 
cestnej premávky. Tento úsek je na-
vyše za zákrutou a blízko križovatky, 
takže sa chodci vystavujú veľkému 
riziku, že zavinia dopravnú nehodu,“ 
povedala Chudá.                                (INU)

Za zapisovateľku mestskej volebnej 
komisie je vymenovaná Ing. Stanisla-
va Kriváňová. 

Adresa a kontakt: Mestský úrad 
Hand lová, Námestie baníkov 7 Hand-
lová, 1. poschodie, č. dv. 21, telefón: 
046/5192533, mobil: 0915 297 848, 
stanislava.krivanova@handlova.sk.
Podľa § 169 zákona od. 6, zákona č. 
180/2014 Z. z. môže preberať kandi-
dátne listiny výlučne zapisovateľka. 
Mesto Handlová informuje, že kan-
didátne listiny je možné odovzdať v 
nasledovných termínoch a časoch:

Pondelok  7:00 - 15:30 h
Utorok  7:00 - 15:00 h
Streda  8:00 - 15:30 h
Štvrtok  7:00 - 15:00 h
Piatok  7:00 - 15:00 h
Obedná prestávka od 11:00 - 12:00 h

V utorok 30. augusta 2022, v posledný 
deň pre odovzdanie kandidátnych lis-
tín, bude možné doručiť kandidátne 
listiny od 7.00 h do 18.00 h.
Kandidátne listiny nie je možné do-
ručiť zapisovateľke mestskej voleb-
nej komisie v dňoch 11. a 12. augusta 
2022 a 17. augusta 2022.               (RED)

Zapisovateľka mestskej volebnej komi-
sie a termíny preberania kandidátok 
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Handlovská firma MLAD si vo svojej 
vyše 25 ročnej histórii prešla lepší
mi aj horšími časmi. Dnes sa okrem 
iného zaoberá aj výrobou unikátne
ho radu zdravotníckych pomôcok 
pre aktívne sedenie, ktoré plánujú 
propagovať aj na školách.

MLAD s.r.o. vznikla v roku 1997 ako 
jedna z viacerých firiem po trans-
formácií výrobného družstva MLAĎ. 
Zaoberala sa zváraním PVC a výro-
bou špeciálnych pracovných odevov.  
Ing. Ivan Dobiš sa do firmy dostal v 
roku 2001, kedy ju vlastnila nemecká 
spoločnosť Petrin. Nemecký vlastník 
poskytol časť výrobnej  technológie a 
zabezpečoval odbyt do Nemecka. Fir-
ma sa venovala hlavne výrobe odevov 
pre hasičov, pilčíkov, záchranárov, do 

chemických prevádzok a pracovalo v 
nej približne 20 ľudí. Ivan Dobiš ne-
skôr odkúpil 25% podiel v spoločnos-
ti. V ďalších rokoch došlo k rozvoju fir-
my a počet zamestnancov sa zvýšil na 
110. V roku 2004 firma Petrin odpre-
dala svoj podiel nemeckej firme Wa-
tex. Objem výroby sa stabilizioval až 
do roku 2008, kedy prepukla finančná 
kríza. Kríza a obrovský import lacných 
čínskych produktov zasiahli veľmi ne-
gatívne celé  textilné odvetvie a teda 
aj firmu MLAD. Došlo k prepúšťaniu 
zamestnancov a nastalo niekoľko-
ročné obdobie ťažkých časov. Situá-
cia sa komp likovala a nemecká firma 
ponúkla k odpredaju svoj podiel, čo 
rozhodne v danej dobe nebola lákavá 
ponuka. Nakoniec nemecký partneri 
ale splnili všetky gentlemanské do-

hody ohľadne odpredaja podielu a 
ďalšej spolupráce, ktoré sa uzatvorili 
len podaním ruky. Firmu sa podarilo 
transformovať, začala viac vyrábať 
vlastné produkty a do dvoch rokov 
si dokázala sama zabezpečiť 70% 
výroby, opísal stručnú históriu firmy  
MLAD konateľ, Ivan Dobiš.

Nápad prišiel náhodou

„Toto by mal mať každý, boli slová ka-
marátky Katky, keď pred niekoľkými 
rokmi náhodou zbadala na stole v 
našej pracovni nafukovaciu gumenú 
podložku, ktorú sme kedysi dávno 
vyrábali pre zdravotníctvo,“ povedal 
Ivan Dobiš a pokračoval: „Katka je 
vyštudovaná fyzioterapeutka, takže 
nám fundovane vysvetlila aké má  
tradičné statické sedenie negatívny 
vplyv na naše zdravie. To nás veľmi 
zaujalo a zazreli sme príležitosť ale-
bo takzvanú dieru na trhu. Mali sme 
ambíciu vyrobiť dizajnový a zdravý 
produkt pre každého. Veď čo viac 
si môžeme priať, ako vyrábať niečo, 
čo má zmysel a navyše slúži nášmu 
zdraviu.“ 
Nápad začali rozvíjať s odborníkmi, 
konzultovali ho s fyzioterapeutmi, 
neurológmi aj gynekológmi. Postup-
ne tak vznikol funkčný výrobok, ktorý 
môže používať každý ako nadstavbu 
na stoličku. „Dynasit je Štátnym ústa-
vom kontroly liečiv certifikovaný ako 
zdravotnícka pomôcka a Ministerstvo 
zdravotníctva SR Dynasit zaradilo do 
zoznamu zdravotníckych pomôcok, 
takže ho môže predpisovať 8 odbor-
ných lekárov a pacientovi ho môže 
hradiť štát. K produktu sme registo-
vali ochrannú známku a ochránili de-
sign, nakoľko tvar produktu zabezpe-

čuje aj jeho funkčnosť“

Usedená spoločnosť

Výskumy podľa Ivana Dobiša tvrdia, 
že sedenie je novodobé fajčenie. 
„Sedíme v priemere viac ako 8 hodín 
denne a navyše nesprávne a nezdra-
vo. V kombinácii s faktom, že priro-
dzený pohyb a šport drvivá väčšina 
populácie vytesňuje zo svojho života, 
máme tu akútny spoločenský prob-
lém so zdravím. Výsledkom sú vážne 
degeneratívne poruchy chrbtice a 
svalového aparátu s ďalšími nebez-
pečnými zdravotnými komplikáciami. 
Najsmutnejšie je, že bolesti, skoliózy, 
svalové skrátenia, dystrofie mnohé 
iné zdravotné poruchy sú už bežné u 
školopovinných detí.“ 
Nasadzovanie pomôcok na dynamic-
ké - aktívne sedenie je dôležité nie len 
pri už vzniknutých problémoch s chr-
bátom a osovo-svalovým aparátom, 
ale aj ako prevencia pred vznikom 
týchto zdravotných komplikácií. „Dy-
nasit na rozdiel od iných pomôcok má 
možnosť nastaviť pomocou objemu 
vzduchu intenzitu dynamiky sedenia, 
takže vieme sedieť aktívne a zároveň 
nerušene pracovať alebo naopak, 
môžme balansovať intenzívnejšie. 
Sedením na Dynasite v podstate cvi-
číte a vyvolávate aktívny svalový to-
nus. Na začiatku používania môže po 
niekoľkých hodinách dôjsť k bolesti 
chrbta, ale to je práve pozitívna re-
akcia – obyčajná svalovica. Signál, že 
vaše svaly sa zobudili a pracujú. Dyna-
sit pomáha aj polohovať chrbticu do 
správneho “S“ tvaru a má spolu až 6 
pozitívnych vplyvov na naše zdravie“,  
vysvetlil Ivan Dobiš.

Sedíme nezdravo. Handlovská firma chce ľudí naučiť sedieť dynamicky
Chcú zmeniť sedenie detí

V minulosti firma spolupracovala s 
občianskym združením Za zdravší ži-
vot, ktorej garantom bol Doc. MUDr. 
Róbert Rusnák, PhD. „S projektmi 
Zdravá chrbtica a Zdravý chrbátik 
robili veľmi záslužnú činnosť, zame-
ranú na prevenciu, diagnostiku a 
liečbu problémov chrbtice detí už 
od predškolského veku. Naša firma s 
produktom Dynasit mala možnosť na 
projekte participovať. Už vtedy, pred 
niekoľkými rokmi, boli výsledky, ktoré 
v rámci projektu prezentovali, alarmu-
júce a dnes nie je situácia o nič lepšia. 
Chceme nadviazať na tento projekt  a 
zmeniť sedenie u detí. Máme za to, že 
prevencia a podchytenie problému v 
rannej fáze je tá správna cesta.“
S výzvou Zdravé sedenie pre každé-
ho sa teraz firma MLAD pripravuje 
oslovovať základné školy. „Chceme 
začať od I. stupňa škôl a vzorovo, ako 
lokalpatrioti, máme záujem začať v 
Handlovej. Chceme sa individuálne 
zamerať na každého žiaka, ktorého 
prehliadne príslušný odborník a vyp-
racuje správu aj s odporučeniami 
pre rodičov a pedagógov. Veríme, 
že odborne potvrdené účinky nášho 
produktu Dynasit ako aj ďalšie od-
porúčania a cviky prispejú k riešeniu 
spomenutého zdravotného spolo-
čenského problému. Uvedomujeme 
si, že rozšírenie týchto aktivít aj na iné 
regióny bude náročné ako na finan-
covanie tak aj na aktiváciu odborní-
kov, ktorých je v zdravotníctve akútny 
nedostatok. Je to výzva a sami sme 
zvedaví, ako sa s ňou dokážeme po-
pasovať,“ uzavrel Ivan Dobiš. Projekt 
chcú školám predstaviť v nastávajú-
com školskom roku.                         (INU)Nesprávne sedenie môže viesť k mnohým zdravotným komplikáciám.                                                     FOTO: MLAD

Nový podnik 3Point ponúka kávu, 
limonády, koktaily a miešané drin
ky denne od 9.00 do 22.00 hod. 

CLUB333 v Prievidzi funguje už deväť 
rokov a jeho majitelia v auguste otvo-
rili sesterský podnik v Handlovej s 
názvom 3Point. Sídli v budove podni-
kateľského inkubátora a ponúka pose-
denie vo vnútorných priestoroch, ako 
aj na terase s výhľadom na námestie. 
Nie je to však diskotéka, ale cafe bar. „V 
prvej fáze to bude cafe bar, neskôr tam 
pribudne snack, teda pizza, rebierka 
alebo podobné jednoduché pubové 
jedlá. Reštaurácia to ale nebude. Bu-
dúci rok plánujeme zaskliť vonkajšiu 
terasu, bude to teda nielen otvorená 
letná terasa, ale v zime bude slúžiť 
ako vnútorný priestor. Po dokončení 
terasy bude vo večerných hodinách 
víkendu fungovať ako coctail a oldies 
bar,“ povedal konateľ firmy, Jaroslav 

Štrbík. Po dokončení bude mať pod-
nik 90 miest na sedenie, v súčasnosti 
ponúka priestor pre 55 zákazníkov.
Firma v súčasnosti zamestnáva šty-
ridsať ľudí a v podniku 3Point chcú 
do budúcna zamestnávať čo najviac 
Hand lovčanov. „Keď prichádzame do 
nejakého prostredia, spolupracujeme 
s lokálnymi ľuďmi. Aj architektonickú 
časť navrhoval Handlovčan, Patrik Ju-
ríček. Keď bude zasklenie terasy do-
končené, bude v podniku pracovať 
osem ľudí, plus vo večerných hodi-
nách víkendu ešte aj DJ a ochranka.“ 
Personálna politika firmy je podľa slov 
jej konateľa kľúčová. „Máme štruktú-
ru ako normálna firma, nie ako bežná 
diskotéka. Mladým ľuďom, ktorí majú 
častokrát nereálne očakávania a nízku 
pracovnú morálku sa snažíme ukazo-
vať, ako to v reálnom živote funguje. 
My si barmanov vychovávame. Keď 
prijímame barbacka - to je pomocná 

sila, ktorá dopĺňa barmanom ľad, ovo-
cie, nápoje do chladničky alebo umý-
va poháre - pozeráme naňho ako na 
potenciálneho barmana. Takže, keď sa 
uvoľní miesto barmana, vyťahujeme 
človeka z barbacku, vytrénujeme ho a 
pod dozorom skúsenejších barmanov 
nastupuje za bar. Z najlepších ľudí z 
prevádzky potom robíme manažérov. 
Za tých deväť rokov v biznise nám 
prešlo cez ruky veľa kvalitných ľudí, 
ktorí dnes pracujú na vysokých ma-
nažérskych pozíciách na Slovensku 
aj v zahraničí. Preto expandujeme, 
aby sme svojim zamestnancom po-
núkli uplatnenie v našej spoločnosti. 
Toto nebude náš posledný podnik. 
Keď sa prevádzka v Handlovej stabi-
lizuje, otvoríme ďalší podnik niekde 
inde. Podnikateľských príležitostí je 
množst vo, rovnako ako možností, čím 
zamestnať ľudí,“ povedal Štrbík.

(INU)

V iknubátore otvorili novú kaviareň 3Point

V podniku 3Point chcú do budúcna zamestnávať čo najviac Handlovčanov.                                                                                                                                                                 FOTO: 3POINT

Ideálny spôsob ako rozhýbať kos
ti v zrelom veku, aktívne si od
dýchnuť a zrelaxovať na čerstvom 
vzduchu je záhradka. 

Vďaka sponzorskému daru od spo-
ločnosti Hater – Handlová sme sa 
mohli v našom seniorku tešiť z vyvý-
šeného záhona s rastlinami. Praktic-
ký darček potešil viacerých z nás, nie-
len pani Steinhüblovú, ktorá minulý 
rok vyhrala cenu primátorky mesta 
Handlová za zveľaďovanie okolia 
Senior centra. Jej sen o vyvýšenom 
záhone sa vďaka šikovným pracov-
níkom spoločnosti Hater – Handlová 
stal realitou. Naši obyvatelia sa radi 

zapojili do vysádzania rastlín a disku-
tovali sme o ďalších záhradkárskych 
plánoch. Nasadené rastliny sú ne-
náročné na starostlivosť a sú medzi 
nimi i také, ktoré dokážu liečiť. Radi 
by sme rozšírili pestovanie byliniek a 
rastlín i v ďalších vyvýšených záho-
noch a mohli tak potešiť obdarova-
ním vypestovanej úrody našich blíz-
kych. Veď viac šťastia pramení z toho, 
keď dávame a nielen prijímame. 
Tešíme sa na spoločné chvíle stráve-
né pri starostlivosti o rastlinky a na 
výsledky našej práce vo vyvýšenom 
záhone. 

Miroslava Krebesová, Senior centrum Handlová

Seniori sa už nebudú musieť  skláňať. 
Vysoký kvetináč im rastlinky priblíži

Vyvýšený záhon seniorom darovala mestská firma Hater – Handlová.                                                        FOTO: SCH
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REGIONÁLNE OSLAVY
DNA BANÍKOV
2.-4. septembra 2022

ˇ

MESTO HANDLOVÁ, HBP, A.S A ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ HORNEJ NITRY POZÝVAJÚ NA

PIATOK 2. SEPTEMBER 2022

13.00 H - 14.00 H PIETNY AKT KLADENIA VENCOV K PAMÄTNÍKU OBETIAM BANSKÝCH NEŠŤASTÍ NA HORNEJ NITRE 
MESTSKÝ CINTORÍN
POZVÁNKA NA KLADENIE VENCOV JE VEREJNÁ, ORGANIZÁTORI NEPOZÝVAJÚ OSOBITNE.
ÚČASŤ NA PIETNOM AKTE JE POTREBNÉ NAHLÁSIŤ NA BRANISLAV.CUKAN@DKHANDLOVA.SK, TEL: 0918 610 816.
14.45 H ODHALENIE PAMÄTNÉHO KAMEŇA
112 ROKOV PRIEMYSELNEJ ŤAŽBY UHLIA V BANI HANDLOVÁ (1909-2021)
VONKAJŠÍ AREÁL SLOVENSKÉHO BANSKÉHO MÚZEA, EXPOZITÚRA HANDLOVÁ, UL. SNP 25
15.30 H  UDEĽOVANIE OCENENÍ PLAKETA ZA ROZVOJ BANÍCTVA NA HORNEJ NITRE 2022
OBRADNÁ SIEŇ MESTSKÉHO ÚRADU V HANDLOVEJ, NÁMESTIE BANÍKOV 7
OCEŇOVANIE SA KONÁ V KOMORNEJ ATMOSFÉRE IBA NA POZVÁNKY. 
10.00 H - 20.00 H VÝSTAVA JÁNA PROCNERA VENOVANÁ 112 ROČNEJ HISTÓRII ŤAŽBY HNEDÉHO UHLIA V HANDLOVEJ
DOM KULTÚRY MESTA HANDLOVÁ
17.00 H SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA VENOVANÁ OBETIAM BANSKÝCH NEŠŤASTÍ
KOSTOL SVÄTEJ KATARÍNY, NÁMESTIE BANÍKOV

SOBOTA 3. SEPTEMBER 2022

8.00 H - 16.00 H – DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V SLOVENSKOM BANSKOM MÚZEU
EXPOZITÚRA HANDLOVÁ - CESTA UHLIA 
UL. SNP 25 HANDLOVÁ 
9.00 H BANÍCKA ŠPACÍRKA
STRETNUTIE TURISTOV PRI SLOVENSKOM BANSKOM MÚZEU, UL. SNP PRECHÁDZA TURISTICKÝM BANSKÝM NÁUČNÝM
CHODNÍKOM ZA ÚČASTI PREDSTAVITEĽOV MESTA 
16.00 H  - 20.00 H VÝSTAVA JÁNA PROCNERA VENOVANÁ 112 ROČNEJ HISTÓRII ŤAŽBY HNEDÉHO UHLIA V HANDLOVEJ 
DOM KULTÚRY MESTA HANDLOVÁ 
16.00 H - 21.00 H PREHLIADKA FRANZOVHO DOMU
FRANZOV DOM V HANDLOVEJ, UL. PRIEVIDZSKÁ 48-50
VÝKLAD MAJITEĽA ANDREJA JEDLOVSKÉHO, KTORÝ DOM REKONŠTRUUJE V PÔVODNOM NEMECKOM ŠTÝLE. V TOMTO 
ROKU BOLO ANDREJOVI JEDLOVSKÉNU UDELENÉ NOVÉ REGIONÁLNE OCENENIE  - PRO PATRIA ZA ZÁCHRANU A OBNOVU 
KULTÚRNEHO DEDIČSTVA. 

PROGRAM NA NÁMESTÍ BANÍKOV

PIATOK 2.9.2022
13.30 - 14.30 LENKA PIEŠOVÁ AKUSTICKY 15.00 - 16.30 SÚŤAŽ V PITÍ PIVA 
17.30 - 18.30 KAMELOT 19.00 - 20.00 JOE COCKERŚ MEMORY
20.30 - 21.30 ČAROVNÉ OSTROHY 22.00 - 23.00 KING SHAOLIN

SOBOTA 3.9.2022
11.30 -12.30 MUSIC CENTRUM - CVČ PD 13.00 - 14.00 COUNTRY LIMIT CLUB 
14.30 - 15.30 NANY HUDÁK&SHZ 16.00 - 17.00 THE MINORITY
17.30 - 18.30 VIRVAR 19.00 - 20.00 BYSTRÍK 20.30 - 21.30 MIRO ŽBIRKA 
REVIVAL 22.00 - 23.00 ROCK IS BACK

NEDEĽA 4.9.2022
KONCERT MIGUELANGELO CAVALCANTI A JEHO HOSTIA
KOSTOL SV. KATARÍNY V HANDLOVEJ
V RÁMCI PROGRAMU RODB SA PO PRVÝKRÁT USKUTOČNÍ KONCERT VÁŽNEJ HUDBY. V HANDLOVEJ VYSTÚPI SVETOZNÁMY 
BRAZÍLSKY BARYTONISTA A JEHO HOSTIA OLGA KOBLÍŽKOVÁ - SOPRÁN (CZ), MATEJ KOCOUREK - TENOR (CZ), SILVIA
MAGNAGNI - KLAVÍRNE KOREPETÍCIE (IT). SVETOZNÁME OPERNÉ ÁRIE V KOSTOLE SV. KATARÍNY V PODANÍ VÝNIMOČNÝCH 
HLASOV BUDÚ HUDOBNÝM ZÁŽITKOM, NA AKÝ BUDETE DLHO SPOMÍNAŤ. VSTUP JE VOĽNÝ.

BANÍCKY JARMOK - PREDAJNÉ STÁNKY, KOLOTOČE, STÁNKY S OBČERSTVENÍM

PIATOK  2. 9. 2022 PREDAJNÉ STÁNKY DO 20.00 H., OBČERSTVENIE DO 24.00 H.
SOBOTA 3. 9. 2022 PREDAJNÉ STÁNKY DO 18.00 H., OBČERSTVENIE DO 24.00 H.
FESTIVALOVÝ POHÁR HAIKONY: ZÁLOHA 3 €.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ! WWW.HANDLOVA.SK, FACEBOOK.COM/MESTOHANDLOVA, GOOGLE PLAY - HANDLOVÁ, APPSTORE - HANDLOVÁ
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Celý svoj produktívny život odpra
coval v Bani Handlová. Postupne 
zastával najzodpovednejšie ria
diace funkcie a v roku 1990 si ho 
zamestnanci zvolili za riaditeľa.  
Bol jedným z iniciátorov založenia 
Handlovského baníckeho spolku. 
Igor Reiff  v máji oslávil 90 rokov.

Ako si spomínate na detstvo?
Narodil som sa v Banskej Bystrici 
do rodiny živnostníkov. Matka mala 
mliekareň a otec bol stolár. Mám o 
päť rokov mladšieho brata, ktorý žije 
v Kokave nad Rimavicou. Nemali sme 
dobré detstvo, lebo keď som mal de-
sať rokov, rodičia sa rozvádzali. Otec 
sa druhýkrát oženil, matka sa tiež po 
čase druhýkrát vydala. Ja som ostal u 
matky a chodil som v Banskej Bystrici 
do gymnázia. Moje gymnaziálne štú-
dium však skončilo v septime.

Prečo ste skončili rok pred maturi
tou?
V roku 1948 sa k moci dostali komu-
nisti a my sme sa do tých prevratných 
zmien zapojiť nechceli. Preto som sa 
v roku 1949 dostal do určitých prob-
lémov so štátnou bezpečnosťou. My 
sme sa nevedeli zmieriť s tým, že nás 
nútia vstúpiť do Socialistického zväzu 
mládeže. Urobili sme zopár somarín a 
nie až tak skryto. Štátny súd v Bratis-
lave nás odsúdil na štyri roky a jeden 
z nás troch dostal ešte polroka viac, 
lebo sa na súde opovážil povedať: 
„Pán sudca, to nebolo celkom tak.“ 
To si neviete predstaviť, aké to bolo. 
Celý ten proces netrval ani hodinu. 
Taká bola doba.

Kde ste si trest odsedeli?
Odviezli nás do Štátneho ústavu pre 
výchovu mladistvých v Trenčíne. Keď 
sme prišli, vedúci nás poveril, aby sme 
dali do poriadku knižnicu. Presťaho-
vali tam hromadu kníh zo zrušeného 
Komenského ústavu pre výchovu 
opustenej mládeže v Košiciach. Sa-
mozrejme, mali sme pokyny, čo v tej 
knižnici treba zachovať a čo vyradiť. 
Tá knižnica bola pre nás veľmi zaují-
mavá, lebo tam bola hromada kníh z 
prvej republiky. Tam sme si prečítali 
o zločinnom režime v Sovietskom 
zväze. Už vtedy sa o tom dosť veľa 
vedelo.

Čo ste v polepšovni robili?  
Mohli sme si vybrať odbor, ja som 
sa vyučil za knihára. Nový náčelník 
ústavu bol stúpencom pokrokových 
metód výchovy a v ústave zaviedol 
samosprávu. Neviem prečo, ale za 
predsedu si vybral mňa. Tak som 
to robil a on postupne prísny režim 
uvoľňoval. Keď u niekoho videl, že sa 
dobre správa, tak dostal aj vychádzku 
von. Za učiteľa sme mali trestanca z 
Leopoldova, ktorého k nám preloži-
li, aby nám pomáhal pri vzdelávaní. 
Premietal nám filmy a keď sme mu 
povedali, že na gymnáziu v Banskej 
Bystrici sme sa venovali bábkovému 
divadlu, umožnil nám odohrať zopár 
predstavení. Takto sme dospeli až 
do roku 1951, kedy som bol koncom 
apríla podmienečne prepustený.

Mali ste 19 rokov a boli ste vyučený 
kníhviazač s pošramoteným kádro
vým profilom. Čo ste robili? 
V Banskej Bystrici som sa zamestnal v 
pridruženej výrobe podniku Pozem-
né stavby, ale po dvoch mesiacoch 
som sa prihlásil na nábor do železo-
rudných baní v Gelnici. Nastúpil som 
tam na polročný kurz. Náš vedúci 
bol baník s podlomeným zdravím. 
Po mesiaci si do kancelárie zavolal 
šesť chlapcov a oznámil nám, že od 
1. septembra nastupujeme do ve-

Igor Reiff: Ťažba uhlia v slovenských baniach bola dotovaná štátom

černej školy pre pracujúcich. Neskôr 
som išiel za ním a otvorene som mu 
povedal, že som vyhodený zo všet-
kých škôl v republike a mám zakáza-
né študovať. On sa mi zas otvorene 
priznal, že má za úlohu, aby z nás 
šiestich aspoň traja zmaturovali a 
že ak túto stranícku úlohu nesplní, 
bude zle. Poradil mi, aby som napísal 
na Povereníctvo školstva žiadosť o 
povolenie štúdia a že sa postará o to, 
aby stranícka organizácia pri závode 
SŽB Gelnica dala kladné odporučenie. 
Však si baník a kto je viac! Mal som 
ohromné šťastie. 

Chceli ste po maturite študovať 
ďalej?
Po maturite som nastúpil do podniku 
Banské stavby, kde bol riaditeľom ro-
botník z Ostravy. On veľmi chcel, aby 
som baníctvo na vysokej škole absol-
voval v Ostrave. Na pohovore som 
uspel, ale dodnes si pamätám vetu 
predsedu komisie vojenskej katedry, 
keď si pozrel moje papiere: „Soudru-
hu, s tímhle vy nemůžete být důstoj-
níkem Československé lidové armády. 
Odchod!“ Druhýkrát to skončilo pres-
ne tak isto, hoci riaditeľ sľuboval, že 
tam má nejaké známosti. Keď som sa 
vrátil a povedal som, ako to dopad-
lo, pomohol mi Ing. Cút, ktorý bol 
neskôr hlavným inžinierom podniku 
Banské stavby. On sa postaral o to, 
aby ma prijali do Košíc. Na pohovo-
re som uspel a na vojenskú katedru 
ma neposlali. Domov mi však prišiel 
povolávací rozkaz k čiernym baró-
nom (Označenie pracovných útvarov 
Československej ľudovej armády v ro-
koch 1950 – 1954. Boli v nich zhromaž-
ďovaní politicky nespoľahliví občania a 
využívaní na ťažké a nebezpečné práce, 
pozn. red.) Našťastie, o dva dni na to 
prišlo aj oznámenie z vysokej školy, 
že som prijatý. Išiel som na vojenskú 
správu, vzali si povolávací rozkaz späť 
a popriali mi veľa študijných úspe-
chov.

Aký odbor ste vyštudovali?
Na Technickej univerzite v Košiciach 
som vyštudoval hlbinné dobývanie. 
Dostával som štipendium a počas štú-
dia som sa oženil. Aj moja manželka 
absolvovala banícku fakultu, odbor 
úprava rúd a úžitkových nerastov. V 
roku 1958 sme dostali umiestenku do 
Handlovej (Absolventi vysokých škôl 
boli povinní prijať pracovné miesto, 

ktoré im bolo určené na základe roz-
hodnutí štátnych orgánov. Príslušný 
dokument bol v hovorovom jazyku 
označovaný ako „umiestenka“, pozn. 
red.) Z ročníka nás prišlo do Handlo-
vej šesť. 

Čo boli vaše prvé úlohy v Bani 
Hand lová?
Manželka robila na úpravni, ale to 
bola doba, kedy sa na ženy ešte ne-
pozeralo ako na rovnocenné, tak ju 
poslali učiť na priemyslovku, kde učila 
baníctvo. Po troch rokoch ju vzali na 
baňu späť a venovala sa ekonomike 
a normotvorbe. Ja som mal pri vte-
dajšej kádrovej politike obmedzený 
prístup k vyšším funkciám. Najprv 
som pracoval ako revírnik v Západ-
nom závode, polroka som bol na voj-
ne, ale dôstojníkom som sa nestal. 
Najprv som bol vedúcim ťažobného 
úseku v Západnom závode, od roku 
1961 som bol vedúci výroby na no-
vom závode Východná šachta. Neskôr 
som pracoval na oddelení technické-
ho rozvoja, na príprave výroby, kde 
som bol hlavný technológ. Potom 
som pracoval ako inšpektor výroby. 
Až potom vtedajší riaditeľ prelomil 
hrádzu a menoval ma za vedúceho 
výrobného odboru.  A popri tom som 
mal aj bohatú záchranársku činnosť 
ako vedúci likvidácie havárií. Do pen-
zie som odchádzal vo veku 58 rokov 
z pracoviska technickej prípravy výro-
by. Dohodnutý termín odchodu bol 
31. december 1989.

Práve v čase, kedy prebiehala Než
ná revolúcia. Ako zasiahla do Vášho 
života? 
Chlapi, ktorí boli vo Verejnosti proti 
násiliu, ma žiadali, aby som neod-
chádzal. Ale nedalo sa nič robiť, odísť 
som musel. Vláda však umožnila, že 
zamestnanci si môžu zvoliť riaditeľa 
a tak som bol zvolený. Vrátil som sa s 
podmienkou, že dlhšie ako do šesťde-
siatky riaditeľa robiť nebudem. Videl 
som, že nové ekonomické pravidlá 
nežičia baníctvu, zrušili sa banícke 
učilištia, dotačná politika sa čiastoč-
ne obnovila až po rokovaniach so 
slovenskou vládou, ktorá sa snažila 
aj po osamostatnení sa udržať urči-
tú nezávislosť Slovenskej republiky 
v energetike. Obmedzené dotácie 
smerovali len na určité druhy uhlia, 
čo zákonite spelo k znižovaniu ťažby.  

Aké bolo pracovať s biľagom poli
ticky nespoľahlivého človeka v ko
munistami protežovanom odvetví?
Ja som sa do politiky nezapájal. Bol 
som veľmi rád, že som mohol praco-
vať na bani. Ale bol som presvedče-
ný, že vstup vojsk Varšavskej zmluvy 
v roku 1968 nebol správny. Kamaráti 
na bani ma nahovorili, že viem dobre 
písať, aby som napísal rezolúciu. Tak 
som napísal. Stálo v nej, že sa nemô-
žeme riadiť podľa hodín v Kremli a 
podobné veci. Tú rezolúciu vzali na 
okresný výbor strany, tam ju oštem-
plovali, poslali ďalej a už to zrazu bola 
rezolúcia za celý prievidzský okres. 
Potom sa pátralo, kto ju napísal.

Čo ste robili na dôchodku?
Z poverenia generálneho riaditeľa 
som zastupoval Slovenské uhoľné 
bane v Únii zamestnávateľských zvä-
zov, ktorá vznikla v Čechách. Keď sa 
osamostatnila, bol som zvolený za jej 
prezidenta. Pri vzniku tripartitných ro-
kovaní som prispel k vzniku Asociácie 
zamestnávateľských zväzov SR a bol 
som viceprezidentom a účastníkom 
tripartitných rokovaní. V Únii boli 
okrem uhoľných baní aj obchodníci, 
cestovný ruch, železnice, autodopra-
va, pošta a iní. Až v roku 1995 po pri-
vatizácii nastala iná situácia a minister 
Rezeš mi jedného dňa oznámil, ktoré 
všetky zväzy z nášho združenia vystu-
pujú. Nestaval som sa proti tomu, boli 

to čudesné časy. Regionálnu kance-
láriu v Banskej Bystrici som viedol až 
do roku 2000. Potom som si už pove-
dal, že už je toho dosť, vzdal som sa 
činnosti v asociácii a ostal som len v 
Handlovskom baníckom spolku.

Ako ste prijali fakt, že Baňa Hand
lová skončila s ťažbou?
Odbor technického rozvoja rozpraco-
val dlhodobé plány z ktorých vychá-
dzalo, že Baňa Handlová mohla pri 
znižujúcej sa ťažbe dožiť v roku 2037. 
Nová situácia, najmä snahy ekológov, 
ktorých aj naša vláda rešpektovala, a 
hlavne vysoké náklady na ťažbu, pro-
ces urýchlili. Trochu ma ale hnevá, že 
nikto nevie náležite rozprúdiť, roz-
pumpovať zriadenie banského skan-
zenu. Tá baňa má veľmi veľa technic-
kých pamiatok. Ja som o tom napísal 
aj článok do nášho časopisu a snažil 
som sa predložiť víziu, čo všetko by 
tu mohlo byť. My sme so spolkom 
navštívili niektoré české bane, kde sú 
zriadené múzeá. Bol som v Slovinsku, 
kde zatvorili baňu na lignit, ale je tam 
možnosť fárať do hĺbky 180 metrov 
a mesto Velenje teraz žije z výroby 
práčok Gorenje – čo je náhradný 
výrobný program. Myslel som si, že 
Baňa Handlová, ktorá celý tento revír 
otvorila, že by ju bolo treba zachovať 
ako múzeum. Ale nevidím teraz na 
to šancu. Keby sa zriadila možnosť 
návštevy podzemia, pre mnohých by 
bolo zaujímavé, že sa môžu vyškria-
bať po rebríku alebo zavŕtať do čelby, 
aby vedeli, čo to je, držať v rukách 
vŕtačku. V bazale je možnosť vystaviť 
stroje. Vo Francúzsku do toho vstúpil 
štát a povedal, ktoré banícke pamiat-
ky sa majú zachovať a vybudovali tam 
múzeá aj s parkami. Tak sa to robí. Štát 
by mal v tom mať nejaký podiel. Veď 
toľké roky dával peniaze na činnosť a 
podporoval ťažbu. Ide o to, aby sa tu 
niečo zachovalo. Myslím si, že mestu 
chýbajú noví investori schopní využiť 
povrchové priestory bane na novú 
výrobnú činnosť. 

Ste zostavovateľom knihy 100 ro
kov priemyselnej ťažby uhlia Baňa 
Handlová. Kedy ste si našli čas na 
vedeckú prácu?
Keď sa blížilo sté výročie, povolali ma 
aby som zostavil knihu. Umožnili mi 
prístup do archívu Bane Handlová. 
Bol nedotknutý, centrálny archív v 
Banskej Štiavnici nezobral odtiaľ do-
vtedy nič. Takže som tam našiel hro-
madu materiálu, z ktorého sa mi po-
darilo tú knihu zostaviť. Samozrejme, 
nerobil som to sám, texty pripravil 
kolektív autorov.

Silver Jurtinus

Igor Reiff  v máji oslávil 90 rokov.                                                                                                                                                                                                                                                  FOTO: INU

V roku 2016 bola Igorovi Reiffovi udelená Cena mesta za osobný prínos v oblasti rozvoja mesta Handlová.
FOTO: ARCHÍV MSÚ
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September 2021 bol rokom ukonče-
nia ťažby hnedého uhlia v Bani Hand-
lová. Na stránkach Handlovského 
hlasu si môžete prečítať ako história 
baníctva v našom meste začala, vy-
víjala sa, až napokon po 112 rokoch 
bola vlani ukončená. Čítajte pozorne, 
v závere vždy zverejníme dve otázky, 
na ktoré nájdete odpovede v texte. 
Malý vedomostný kvíz vyhodnotíme 
v závere roka. Každý, kto odpovie 
správne na obe otázky, bude zarade-
ný do zlosovania a traja z vás dostanú 
od mesta pekné propagačné pred-
mety s motívom HAIKONY. Tohtoroč-
nú kolekciu sme zamerali na banícku 
kolóniu, ktorá bola domovom pre 
baníkov počas rozkvetu ťažby uhlia 
v Handlovej.

Skúsme prostredníctvom 
niektorých vybraných faktov 
zaspomínať, ako sa to všetko 

začalo. Exkurz do histórie 
si „matka uhoľného baníctva“, 

ako môžeme naše mesto 
nazývať, určite zaslúži.

Vráťme sa pred rok 1909. V štátnom 
archíve v Banskej Štiavnici sa nachá-
dza dokument z 27. októbra 1784, v 
ktorom banskoštiavnický komorsko-
grófsky  úrad oznamuje Dvorskej ko-
more objavenie ložiska kamenného 
uhlia v oblasti Handlovej. Dvorská 
komora nariadila banskej komore v 
Kremnici začať ťažiť uhlie na náklady 
štátu. Chceli zistiť, či uhlie môže na-
hradiť drevo pri procesoch spojených 
so získavaním zlata z kremnických 
rúd. Ale banská komora narazila na 

odpor majiteľa pozemkov grófa Pálf-
fyho. Ako to býva zvykom, zasiahla 
aj tu vyššia moc a už v auguste 1787 
nakopali na východe sloja 7 a neskôr 
117 viedenských centov uhlia (1 VC = 
56.12 kg ).
Uhlie sa osvedčilo, ale náklady na 
jeho dopravu boli veľmi vysoké a pre-
to sa o ťažbe prestalo uvažovať. Uhlie 
naďalej používali k svojej práci hand-
lovskí kováči a samozrejme aj gróf 
Pálffy, len pre svoju spotrebu. Uhlie 
sa na Hornej Nitre začalo znova ťažiť 
až po sedemdesiatich rokoch vďaka 
synovi starého grófa, Jánovi Pálffymu 
ml. Ten sa pri svojich cestách po svete 
presvedčil, že uhlie má veľký význam 
pri rozvoji priemyslu. Uvedomil si, čo 
sa skrýva v hlbinách jeho chotárov a 
po vyše sedemdesiatich rokoch výz-
nam uhlia opäť nabral na sile aj na 
Hornej Nitre. 
V roku 1854 začal ťažiť uhlie a zamest-
nal 30 ľudí. V roku 1857 sa vyťažilo 3 
554 viedenských centov uhlia. Predá-
valo sa v papierni v Harmanci a Ka-
chelmanovej strojárni vo Vyhniach. 
Gróf si prezieravo zabezpečil doho-
dami monopol na ťažbu. Žiadosťami 
na banský kapitanát získal v Hand-
lovskom okolí banské miery pre po-
lia Karol, Laura, Konštantín, Barbora a 
Ján. Financoval aj prieskum krátkymi 
vrtmi. V roku 1859 vlastnil 72 povo-
lení na kutacie práce, teda na ťažbu. 
Handlovský kronikár Martin Prôčka 
v svojich kronikách zdôrazňoval, že 
rok 1854 treba považovať za začiatok 
ťažby.
Pre zaujímavosť, „starí“ Handlovčania, 
naši dedovia a otcovia, si pamätali ja-

zierko nazývané Šodronka, v ktorom 
sa kúpali. Bola tam veľmi čistá voda, 
mohli ste vidieť vydry a raky. Jazierko 
bolo vytvorené po banskej činnosti. 
Existovalo ešte začiatkom päťdesia-
tich rokov 19. storočia. V sedemdesia-
tich rokoch 19. storočia sa pravdepo-
dobne povrchovým spôsobom uhlie 
v lokalite Šodronka vyťažilo (lokalita 
Jasná vyhliadka - Kebaňa). Vráťme sa 
naspäť do baníckeho biznisu. Do hry 
o boj o uhlie vstúpila Salgotariánska 
kamennouhoľná spoločnosť. Prvá do-
hoda s grófom Pálffym uzrela svetlo 
sveta až v roku 1906. Zaručovala spo-
ločnosti v priebehu troch rokov pre-
skúmavať ložisko. 
Samotná zmluva o prenájme začala 
platiť od 1. júla 1909 a mala platiť 
do 1. júla 1969. Aby sa posilnil kapi-
tál Salgotarianskej kamennouhoľnej 
spojila sa s Uhorskou všeobecnou 
kamennouhoľnou spoločnosťou a vy-
tvorili Západouhorskú kamennouhoľ-
nú účastinnú spoločnosť so sídlom v 
Budapešti.
Nová spoločnosť prevzala všetky prá-
va a dohody uzavreté s grófom Pálf-
fym, čím sa otvorila cesta k priemysel-
nej ťažbe hnedého uhlia v Handlovej.
Rok 1909 je preto považovaný za 
začiatok priemyselnej ťažby v Hand-
lovej. Nabudúce sa zameriame na 
výstavbu závodu.

Kvízové otázky

1. Ktorý rok možno považovať za za-
čiatok ťažby uhlia? 2. Koľko ľudí za-
mestnával Gróf Pálffy? 
Odpovede zasielajte emailom na 

Kontaktné centrum Handlová v spo-
lupráci s kontaktnými centrami Prie-
vidza a Nováky zorganizovalo v rámci 
národného projektu Podpora zamest-
nateľnosti v regióne horná Nitra už 
druhú exkurziu k téme Vplyv ťažby a 
spaľovania hnedého uhlia na región. 
Tentokrát kontaktné centrá s bývalý-
mi baníkmi zamierili na pôvodné od-
kalisko v Zemianskych Kostoľanoch, 
ktoré bolo vybudované na skladova-
nie popolčeka z elektrárne Nováky. 
Odborný výklad k problematike 
predniesli doc. RNDr. Ľubomír Jur-
kovič, PhD. z katedry geochémie Prí-
rodovedeckej fakulty Univerzity Ko-

menského v Bratislave a geológ Mgr. 
Róbert Hovorič, PhD., ktorí porozprá-
vali účastníkom aj o tragédii z mája 
1965, kedy sa hrádza s popolčekom 
po pretrvávajúcich dažďoch pretrhla 
a do okolia a do rieky Nitry sa dostalo 
1,5 milióna m³ popolčeku s vysokým 
obsahom toxických prvkov. 4 osoby 
zahynuli, odpratávanie nánosov trva-
lo rok, avšak časť z nich ostala dodnes. 
Po odbornom výklade sa účastníci ex-
kurzie presunuli na spoločné posede-
nie, kde sa o téme ďalej diskutovalo. 
Prvá exkurzia sa konala v apríli v rámci 
Dňa zeme. Účastníci projektu vtedy 
navštívili lokalitu bývalého povrcho-

vého lomu Konštantín a následne vy-
sadili 10 stromov v dvoch lokalitách 
mesta Handlová. 
Činnosť a aktivity Kontaktného cen-
tra Handlová môžete sledovať aj na 
webe mesta Handlová a na Facebo-
oku Kontaktné centrum Handlová. 

Lina Gregor, 
koordinátorka komunitných aktivít a rozvoja

Tento projekt sa realizuje vďaka pod-
pore z Európskeho sociálneho fondu a 
Európskeho fondu regionálneho roz-
voja v rámci Operačného programu 
Ľudské zdroje. www.esf.gov.sk  www.
employment.gov.sk

Bývalí baníci zamierili na pôvodné odkalisko

Odborníci porozprávali účastníkom aj o tragédii z mája 1965.                                                                                                                                                                                            FOTO: KC

Ján Pálfi de Erdõd bol posledný šľachtický majiteľ Bojnického zámku.                                   FOTO: WIKIPEDIA.ORG

adresu: banicky.spolok@handlova.sk 
vždy do uzávierky nastávajúceho čísla 
Handlovského hlasu.
Nezabudnite uviesť svoje meno, 
priezvisko a telefónne číslo. Účasťou 

v súťaži súhlasíte so spracovaním va-
šich osobných údajov. 

Rubrika vznikla v spolupráci mesta Handlová 
a Handlovského baníckeho spolku 

Kvíz ¯ 112 rokov priemyselnej ťažby uhlia
v Bani Handlová 1909 ¯ 2021



7SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

DIGITÁLNE KINO BANÍK

Uzávierka novín
Handlovský hlas č. 16 / 2022

je v utorok 16. augusta. 
Na distribučných miestach 
noviny budú 24. 8. 2022.

VITAJ DOMA, BRATE!
Komédia / SR / MP

104 min / 5 €
11. 8., 19.00 - PREDPREMIÉRA

19. 8., 18.00 / 21. 8., 18.00 

PRINCEZNÁ REBELKA
Animovaný / FRA / MP

89 min / 5 €
12. 8., 18.00 / 14. 8., 18.00

BEŠTIA
Triler / USA / MP 15 / titulky

93 min / 5€
12. 8., 18.00 / 13. 8., 20.00

DIEVČATÁ Z DUBAJA
Erotický / POL / MN 18 / dabing

146 min / 5€
12. 8., 20.00 / 15. 8., 18.00

SIROTA: PRVÁ VRAŽDA
Horor / USA / MP 15 / titulky

90 min / 5 €
13. 8., 18.00 / 14. 8., 18.00

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým 

príbuzným, priateľom, 
susedom a známym, 

ktorí prišli s nami 
odprevadiť na poslednej 

ceste môjho manžela, 
otca, starkého 
a prastarkého,
Pavla Rexu. 

Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti,
 či už ústne alebo písomné a kvetinové dary. 

Manželka Mária a syn Pavel. 

Spomienka

Mária a Ivan Polušinoví

Aj nádej v srdci dohasne, 
keď bolesť, smútok zasiahne.

Najdrahší rodičia, nič nám Vás už nevráti späť,
no v spomienkach našich s láskou a úctou

zostanete navždy, tak ako dnes.
Kto v srdci žije, neumiera.

S láskou spomínajú dcéry s rodinou.

Spomienka
Dňa 27. júla sme si 

pripomenuli smutné 
dva roky, odkedy nás 

opustil manžel, 
otec, dedko 

Viliam Lezo. 

S láskou spomína 
manželka a synovia 

s rodinami. Kto v srdci žije, nikdy neumiera. 
Ďakujeme za tichú spomienku.  

Spomienka
Dňa 24. júla sme si 

pripomenuli dlhých 16 
rokov, odkedy nás opustil 

otec, dedko, pradedko 
Valerián Citara. 

S láskou spomína dcéra 
Oľga s rodinami. 

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

Spomienka
Dňa 29. júla uplynulo 5 
smutných rokov, odkedy 

nás opustil milovaný 
manžel, otec, starký, syn, 
brat, ujo, krstný, švagor 

a priateľ, pán 
Ján Padúch. 

Len kytičku kvetov Ti môžeme na hrob dať, 
pokojný večný spánok Ti vrúcne priať 

a s láskou v srdciach na Teba spomínať.
Smútiaca rodina. 

Spomienka
V týchto dňoch si 
pripomíname dva 

smutné roky, odkedy nás 
navždy opustila 

Mária Magdaléna 
Horváthová.

S láskou spomínajú 
dcéry, syn s rodinami 

a ostatná rodina. Ďakujeme za tichú spomienku 
všetkým, ktorí si spomenuli. 

Spomienka
Dňa 12. augusta si 

pripomenieme nedožité 
85 narodeniny pána 

Štefana Abraháma. 

S láskou a úctou 
spomínajú švagrina, 

netere a synovec 
s rodinami. 

Spomienka

Kniha života sa zavrela, 
písaná veľkou láskou. 
Uplynuli tri bolestné 
roky, čo ukončil svoju 
životnú púť milujúci 

a starostlivý človek, pán 
Štefan Paulik. 

S kytičkou chodíme k hrobu zapáliť sviečky 
a so slzami v očiach na Teba spomíname. 

Spomína milujúca manželka, deti, vnuci 
a pravnúčatá. Ďakujeme Ti, drahý náš, za všetko, 
čo si za svojho života pre nás urobil. Stále budeš 

žiť v našich srdciach a spomienkach.

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým 

príbuzným, priateľom 
a známym, ktorí 

na poslednej ceste 
odprevadili nášho 

drahého zosnulého pána 
Jozefa Ondrušku.

Spomienka
18. augusta uplynulo 7 

rokov, odkedy 
nás opustila 

Antónia Ilešičová. 

Odišla si tíško z nášho 
života, ale krásne 

spomienky a večná láska 
v nás stále ostávajú, 

pretože ten, kto žije v našich srdciach, 
nikdy neumiera. 

S láskou a úctou spomínajú mamina, 
sestra Ľudmilka s rodinou, Vierka s rodinou, 

celá rodina a priatelia. 

Spomienka
11. augusta uplynuli

dva roky odvtedy, 
čo od nás odišla naša 

drahá mama, 
stará a prastará mama,

Mária Bednárová. 

S láskou spomínajú 
deti Miroslav a Ľudmila 

s rodinami.

Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej prosím 
tichú spomienku. 

Film z prostredia slovenského Bal
kánu bude mať predpremiéru v 
kine Baník 11. augusta.

Marína prichádza k rodičom do Báčs-
keho Petrovca, aby im predstavila 
svojho snúbenca, slávneho spisova-
teľa Zoliho. Zarytý abstinent a vege-
tarián to najskôr nemá v dedine pre-
slávenej klobásou a pálenkou vôbec 
ľahké.  No len dovtedy, kým všetci 
uveria, že o nich Zoli napíše knihu a 
konečne sa preslávia po celom svete. 
Tak znie anotácia k novej slovenskej 
komédii Vitaj doma, Brate!
Film bude mať predpremiéru v hand-
lovskom kine Baník 11. augusta o 
19.00 hod. Súčasťou predpremiéry 
bude aj beseda s tvorcami filmu. 
Účasť potvrdili režisér filmu Peter 
Butko, producentka Petra Polnišová, 
ktorá vo filme aj hrá, hlavná postava 
Robo Jakab a srbská herečka Marína 
Dír. Tvorcovia si ako miesto predpre-
miéry vybrali kino Baník v Handlovej 
preto, lebo vo filme zaznie hudba 
Handlovčanky Rie Ferčákovej.
„S režisérom Petrom Butkom ma spá-
ja dlhoročné priateľstvo. Robila som 

hudbu do viacerých jeho divadelných 
predstavení, on organizoval moje 
koncerty v Prahe,“ vysvetlila Ria Fer-
čáková. Podľa jej ďalších slov ju počas 
nakrúcania filmu oslovil s tým, že by 
vo filme chcel mať jej starú pieseň, 

ktorú si pamätal. „Bolo to tak dávno, 
že som na tú pesničku úplne zabudla. 
Musel mi pripomenúť jej text, ale aj 
tak som si nevedela spomenúť. Trva-
lo mi niekoľko dní, kým sa mi pieseň 
vybavila v pamäti.“
Pieseň z pera Rie Ferčákovej bude 
dokresľovať postavu srbskej herečky 
Maríny Dír, ktorá ju vo filme aj spieva. 
Ria Ferčáková je podľa Hudobného 
centra vnímaná ako pesničkárka, 
ktorá prichádza k publiku s vlastnou 
tvorbou, aby ho niečím oslovila, aby 
mu niečo zo seba odovzdala. Uberala 
sa pritom po svojej najprirodzenejšej 
ceste spejúcej k šansónu, ktorý ju pri-
ťahoval ešte ako študentku konzer-
vatória. Dievčenské témy plné nehy 
a citu rovnako ako neskoršie zrelé 
ženské témy sa vinú celou jej tvorbou.
Keďže Ria Ferčáková tvorcom poskyt-
la iba text a noty piesne, sama je zve-
davá na výsledok. „Tú pieseň som ešte 
nepočula a film ešte nevidela, takže 
sa na predpremiéru veľmi teším. Aj ja 
ju budem počuť prvýkrát,“ prezradila 
autorka piesne.

Silver Jurtinus

V novej letnej komédii zaznie hudba Handlovčanky

Marína Dír spieva pieseň Rie Ferčákovej. FOTO: ITAFILM



Mestský futbalový klub sa prihlásil 
do VII. Ligy OBLFZ Prievidza.

Na sociálnej sieti MFK Handlová zve-
rejnil krátky pohľad do kabíny pred 
sezónou: „Berieme to tak, že prvé 
3, 4 kolá ideme naháňať kondíciu a 
zohranosť mužstva. Prestávka po mi-
nulej sezóne bola krátka, absolvovali 
sme len jedno prípravné stretnutie v 
Zemianskych Kostoľanoch (2:2). Ohľa-
dom hráčskeho kádra nastala zmena 
v príchode staronových hráčov. Hrá-
čom, ktorí odišli do iných klubov pra-
jeme, nech sa im darí a zdravotne sú 
fit. Budeme sa spoliehať na kolektív a 
hlavne si chceme napraviť chuť z mi-
nulej sezóny. Chceme potešiť našich 
verných fanúšikov zlepšenou hrou, 
pozitívnym prístupom na ihrisku a v 
neposlednom rade peknými gólmi, 
aby sa ku fandeniu pridali aj ďalší.“

OFK Bošany: MFK Handlová  3:1

Prvé kolo oblastného pohára v Boša-
noch odohrali handlovskí futbalisti na 
trávniku Bošian. Futbalisti OFK Bošany 
sa po peknej individuálnej akcii Dávi-
da Kalinu a jeho prihrávky Melušovi, 
ktorý zvnútra pokutového územia 
prízemnou strelou do pravého dolné-
ho rohu dostali do vedenia už v prvej 
minúte stretnutia. V 14. minúte Mar-
tin Smidka z priameho kopu trafil len 
do múra domácich futbalistov, avšak 
odrazenú loptu pohotovo poslal do 
siete Mário Smidka a vyrovnal na 1:1. 
V 63. minúte po rýchlom protiútoku 

domácich futbalistov centrovanú lop-
tu Martina Kalinu presnou hlavičkou 
poslal do siete Kaplán a zvýšil na 2:1. 
Hosťujúcim futbalistom sa  v záve-
rečných minútach nedarilo dostať k 
streleckým pokusom a už vôbec nie 
do gólovej príležitosti, naopak v 85. 
minúte  domáci Dávid Kalina využil 
voľný priestor a zvýšil  stav stretnutia 
na konečných 3:1.
Víťazstvo a postup domácich futba-
listov sú zaslúžené. Hosťujúci baníci 
nastúpili na stretnutie s množstvom 
mladých chlapcov, najmä v prvom 
polčase si vytvorili gólové príležitosti, 
ktoré však nevyužili.

MFK: TJ Baník Sebedraže  0:3

V úvodnom kole VII. ligy baníci nas-
túpili proti ambicióznemu súperovi 
zo Sebedražia, ktorému podľahli 0:3. 
Víťazstvo hosťujúcich futbalistov bolo 
zaslúžené, jeho skúsení futbalisti uká-
zali svoju hernú kvalitu. Domáci fut-
balisti, ktorí nastupujú v úplne inom 
zložení ako v predchádzajúcich sezó-
nach, ukázali síce snahu, avšak bez 
streleckého pokusu do priestorov 
brány sa gól dosiahnuť nedá. Ško-
da, že niektoré hlavičky Santu len o 
pár centimetrov minuli bránu hostí a 
útočiaci futbalisti boli v pokutovom 
území nedôrazní. Veríme, že výkon 
domácich futbalistov sa bude po 
kvalitných tréningových procesoch 
postupne zlepšovať.

Igor Belák, INU

Baníci si chcú po minulej sezóne napraviť 
chuť. V úvodných zápasoch to nevyšlo

Rozlosovanie VII. ligy v roku 2022

V piatok 22. júla sa v priestoroch 
výc vikového klubu pod strelnicou v 
Handlovej stretlo 72 členov a priate-
ľov Kynologického klubu Handlová 
– Strelnica, z toho 24 detí. Najvzdia-
lenejší účastníci prišli až z Uherského 
Hradišťa a Jankovíc. Všetkých zúčast-
nených čakal bohatý program.
V sobotu ráno začali súťaže v posluš-
nosti podľa výcvikového poriadku 
skúšky všestranného výcviku druhé-
ho stupňa. Po nej nasledovala súťaž v 
brannom viacboji kynológov so psík-
mi. Neskôr súťažili podľa podmienok 
branného viacboja kynológov bez 
psíkov aj tí, ktorí štvornohého priateľa 
ešte nemajú.

V nedeľu sa všetci zúčastnili súťaže 
psia móda, kde prezentovali svojich 
štvornohých miláčikov v rôznych kos-
týmoch. Módnej prehliadky sa zúčast-
nili aj psí rapperi alebo psie plesové 
dámy. 
Aj touto cestou sa chceme poďakovať 
organizátorom a sponzorom za krás-
nu akciu.                                             (KKHS)

Prvý ročník stanového tábora kynológov

Vracia sa chorvátsky tréner. Chce dokončiť prácu
Baskebalistov v nastávajúcej sezó
ne povedie skúsený lodivod Tiho
mir Bujan, ktorý je fanúšikom na 
hornej Nitre dobre známy. 

Po dvoch rokoch sa na Slovensko vra-
cia chorvátsky tréner, Tihomir Bujan. 
Skúsený rodák zo Záhrebu je profesi-
onálnym koučom od roku 1990 a po-
čas svojej kariéry pôsobil prevažne v 
Chorvátsku a Bosne a Hercegovine. 
V roku 2005 bol ocenený titulom 
chorvátsky tréner roka. Svoju premié-
ru pod slovenskými deravými koš mi 
zaznamenal v sezóne 2018/2019, 
konkrétne koncom decembra kalen-
dárneho roka 2018, kedy naskočil do 
rozbehnutej sezóny a kedy ho anga-
žoval práve najväčší ligový rival Hand-
lovčanov.
Na lavičke BC Prievidza v tom čase 
vystriedal odvolaného Američana Mi-

chaela Claxtona. Tihomir Bujan prišiel 
do Prievidze, keď sa tímu nedarilo a 
práve on mal rozbehnúť zabrzdený 
prievidzský vlak. To sa mu napokon 
aj podarilo a s Prievidzou postúpil do 
finále. Jeho tím síce nestačil na brati-
slavský Inter, no napriek tomu išlo o 
veľký úspech klubu.
Druhým Bujanovým zamestnáva-
teľom sa stal v sezóne 2019/2020 
basketbalový klub MBK Handlová. 
Podobne ako do Prievidze, aj do 
Handlovej prišiel zachraňovať zle 
rozbehnutú sezónu. Začiatkom febru-
ára 2019 vymenil na stoličke trénera 
Branka Maksimoviča. Jeho plány však 
zmarila pandémia koronavírusu, kto-
rá vystavila najvyššej basketbalovej 
súťaži stopku.
Po návrate do Chorvátska prijal lukra-
tívnu ponuku v rodnom Záhrebe ako 
šéftréner mládeže. Po viac ako dvoj-

ročnom oddychu od veľkého basket-
balu sa vracia tam, kde skončil, teda 
do tímu MBK Baník Handlová.
„Po tom, ako ma vedenie handlovské-
ho Baníka kontaktovalo som dlho ne-
premýšľal. V klube som krátku dobu 
pôsobil, našu spoluprácu však preru-
šila pandémia koronavírusu. V spomí-
nanom období ale boli ku mne ľudia 
v klube korektní a ja som sa tešil na 
spoluprácu s nimi. V Handlovej sme 
začali budovať krásny príbeh, ktorý 
bol neželane prerušený. Verím, že sa 
k nemu vrátime a budeme pokračo-
vať v tom, čo sme pred časom začali. 
V Handlovej sa zložilo nové a mladé 
mužstvo, ktoré ešte aj v týchto oka-
mihoch budujeme. Verím, že na nás 
čaká dobrá sezóna a moji zverenci 
budú zo dňa na deň výkonnostne 
rásť,” vyhlásil Tihomir Bujan.

Pavel Procner

Hoopers je nový šport v kynologic-
kom svete a k nám prišiel pred tro-
mi rokmi. Je to zjednodušená forma 
Agility, behu so psom cez prekážky. 
Hoopers neobsahuje skoky a je preto 
vhodný aj pre psov so zdravotnými 
problémami alebo priamo s telesným 
postihnutím. Rovnako je vhodný pre 
starších psov a šteniatka. V Hoopers 
sa pes ovláda cez prekážky na diaľku, 
musí mať teda výbornú disciplínu, 
bežať s radosťou a počúvať každý 
povel alebo znamenie svojho pána, 
psovoda.
Deti a mládež v Mestskom kynologic-
kom klube Handlová si tento šport 
hneď obľúbili a pravidelne trénujú 
pod vedením Edit Oslancovej a Anny 
Solčanskej.
Majstrovstviev Slovenska, ktoré sa 
konali v Agility Klube Lazany 6. au-
gusta, sa zúčastnili desiatky tých naj-
lepších tímov zo Slovenska, z Čiech a 
Maďars ka. Latka bola postavená vy-
soko a náročné parkúry rozhodkyne 
Martiny Kolevovej dokonale preverili 
rýchlosť, obratnosť a súlad psa so svo-
jim pánom.
Mestský kynologický klub Handlová 
zaznamenal obrovský úspech, keď 
po dvoch bezchybných behoch v 
kategórii H1 veľkých psov nad 40 cm 
stáli na stupienku víťazov hneď dve 
naše mladé Handlovčanky, Diana 
Kyjaková (16) s krížencom Leom na 
prvom mieste a Sofia Polakovičová 

(14) s labradorkou Mayou na treťom 
mieste, čím získali tituly Majsterka 
Slovens ka a Druhá vicemajsterka 
Slovenska v Hoopers.
Okrem toho sa súťaže zúčastnila aj 
naša nepočujúca labradorka Mini so 
Zuzanou Čokovou (16), ktorá v ka-
tegórii hendikepovaných psov obsa-
dila prvé miesto a dokázala tým, že 
tento šport je naozaj pre každého. 
Neustále nám to tiež pripomína naša 
trénerka Edit Oslancová (76), ktorá sa 
aj vo svojom krásnom veku vyšplhala 
na štvrté miesto s Jack Russlom Bobí-
kom v kategórii H0 malých psov do 
40 cm. Sériu ocenení doplnila naša 
externá členka Betka Gromovská 
(30) z Bratislavy, ktorá obsadila druhé 
miesto v kategórii H0 malých psov do 
40 cm.
„Za týmito výsledkami je nielen 
množstvo práce a tréningov, ale aj 
trepzlivosti a lásky ku svojmu štvor-
nohému parťákovi. Som rád, že v 
Handlovej máme mládež, ktorá sa 
nevzdáva po prvom ani druhom 
neúspechu, prekonáva prekážky a 
má schopnosti ukázať, čo v nich je, 
keď príde ich najväčšia chvíľa. Keď 
preberali svoje ceny, dievčatá plakali 
alebo sa smiali a ich trénerka Editka 
sa takmer vznášala od pýchy. Presne 
tieto emócie naša mládež potrebuje 
v dnešnej instantnej dobe, zažiť dl-
hodobé úsilie, pády, prehry a veľké 
víťazstvá, a to všetko so svojim najver-

nejším priateľom, o ktorého sa musia 
denno-denne starať,” povedal vedúci 
Agility Tomáš Gríger
„Po viacerých neúspešných pokusoch 
urobiť skúšku som išla na Majstrovst-
vá Slovenska s úplne malou dušičkou 
a veľkým stresom, ktorý zo mňa, na-
šťastie, hneď po prvom behu opadol. 
Mojím cieľom bolo len úspešne spra-
viť skúšku, čo sa aj podarilo. Nikdy by 
som si nemyslela, že domov prídem 
s výhrou v kategórii, nie ešte s titu-
lom Majster Slovenska. Som veľmi 
hrdá na môjho psíka Lea, s ktorým 
tvorím tím, veď práve on bol ten, kto 
si to na tréningoch odmakal. On síce 
nevie, aké víťazstvo sme dosiahli, ale 
určite si ešte dlho bude pamätať na 
chutnú odmenu, ktorú potom dostal,” 
povedala Diana Kyjaková, Majsterka 
Slovenska v Hoopers.
„Keď vyhlásili moje meno spoločne s 
titulom druhý vicemajster Slovenska 
moje oči sa naplnili slzami šťastia. 
Som veľmi rada, že sa moje dlhoročné 
trénovanie a snaha vyplatili,“ poveda-
la Sofia Polakovičová, druhá vicemaj-
sterka Slovenska v Hoopers.
Handlovských víťazov aj množstvo 
ďalších šikovných psíkov môžete vi-
dieť naživo pretekať v Handlovej v 
sobotu 13. 8. 2022 v areáli Mestské-
ho kynologického klubu Handlová za 
futbalovým štadiónom na oficiálnej 
súťaži Augustový BOBO HOOP 2022.

(MKKH)

Obrovský úspech handlovských psovodiek

Zľava: Zuzana Čoková a Mini, Sofia Polakovičová a Maya, Betka Gromovská a Diana, Diana Kyjaková a Leo.                                                                                           FOTO: MKKH


