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Areály handlovských škôl sa naplni-
li po letných prázdninách približne 
1200 žiakmi, presný údaj o počte žia-
kov bude známy po 15. septembri, 
kedy bude ukončený zber údajov pre 
normatívne financovanie. Do povin-
nej predškolskej dochádzky nastúpilo 
160 detí, ktoré navštevujú materské 
školy (MŠ) na území mesta, t. j. MŠ na 
Ul. SNP a jej elokovaných pracovísk 
na Morovnianskom sídlisku, Ul. Di-
mitrovovej a Cintorínskej. V Handlo-
vej sa podarilo umiestniť všetky deti 
na predškolskú dochádzku a zároveň 
tiež uspokojiť umiestenie detí od 
troch rokov do MŠ.
Zástupca primátorky mesta Rados-
lav Iždinský a vedúca handlovského 
školského úradu Andrea Bacušan 
Nevolná navštívili všetky tri základné 
školy v Handlovej a spolu s riaditeľ-
kami škôl, deťmi a v prípade prváči-
kov tiež rodičmi, otvorili školský rok 
2022/2023 v Handlovej. Zástupca 
primátorky mesta poprial prítomným 
dobrú komunikáciu a spoluprácu 
medzi učiteľmi, žiakmi, rodičmi a ich 
deťmi, rodičmi a učiteľmi, či s vede-
ním školy, čo považuje za základný 
predpoklad kvalitného vzdeláva-
cieho procesu. Vo svojom príhovore 
poprial rodičom, aby si každý deň 
našli čas na svoje ratolesti a trávili s 
nimi svoj času. „Zároveň vás, rodičia, 
chcem požiadať, aby ste dohliadli na 
to, aby mali deti vo svojich životoch 
dostatok miesta na hry, učenie aj na 
šport a prajem vám, aby čas strávený 
v škole bol pre všetkých prínosom,“ 
povedal viceprimátor.
Ešte koncom predchádzajúceho 
škols kého roka boli v MŠ vyhláse-
né voľné pracovné miesta, ktoré sa 
podarilo obsadiť kvalifikovanými 
pracovníkmi, t.j. spolu je v Handlo-
vej v MŠ 9 nových pedagogických 
zamestnancov, z toho 4 učiteľky a 5 
asistentiek. V handlovskej materskej 
škole je aktuálne 45 pedagogických 

Na školstvo je v rozpočte mesta vyčlenených vyše 5,8 milióna eur

zamestnancov pre MŠ a jej 4 elokova-
né pracoviská pre približne 400 detí, 
z toho je 160 detí na povinnej pred-
školskej dochádzke. Základné školy, 
MŠ, Centrum voľného času a Základ-
ná umelecká škola majú v Handlovej 
dostatok zamestnancov. Celkovo pra-
cuje vo všetkých týchto školských za-
riadeniach 221 zamestnancov, z toho 
je 174 pedagogických. 
Počas letných prázdnin bola na 
Základnej škole Školská opravená 
kuchyňa, ktorá bude plne funkčná 
od 8. septembra. Na jej opravu a ná-
kup pot rebného vybavenia prispelo 
mesto Handlová sumou 20 tis. eur a 
škola zo svojich prostriedkov pridala 

Do školských lavíc zasadlo 5. septembra v Handlovej približne 1200 detí.                                                                                                                                                                       FOTO: JP

ďalších 6 tis. eur. Ostatné školy počas 
prázdnin realizovali potrebné drobné 
úpravy svojich areálov.
Mesto Handlová zriaďuje tri základné 
školy, Centrum voľného času, Základ-
nú umeleckú školu a Materskú školu 
so štyrmi elokovanými pracoviskami. 
Spolu základné školy navštevovalo v 
školskom roku 2021/2022 1188 žia-
kov z toho ZŠ na ul. Školská 407 žia-
kov, ZŠ na ul. Morovnianska cesta 312 
žiakov a ZŠ na ul. Mierové námestie 
469 žiakov. Centrum voľného času 
navštevovalo 210 detí a v Detskom 
a mládežníckom parlamente mesta 
pracovalo aktívne 14 detí. Základnú 
umeleckú školu v Handlovej navšte-

Inteligentné Domáce Asistentky pomáhajú prvým Handlovčanom
Inteligentná Domáca Asistentka 
(IDA) je elektronický systém pre 
monitorovanie a signalizáciu pot
reby pomoci občanom. Spustená 
bola prvotná, testovacia fáza pro
jektu.

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK)
získal nenávratný finančný príspevok 
na realizáciu projektu Podpora aktív-
neho asistovaného života v podmien-
kach TSK. Jedným z partnerov na rea-
lizáciu projektu je aj mesto Handlová, 
kde začne prebiehať úvodná testova-
cia fáza projektu. Do tejto fázy je za-
pojených desať domácností.

IDA monitoruje domácnosť

Cieľom projektu je vytvorenie nástro-
ja pre monitorovanie a signalizáciu 
potreby pomoci občanom, ktorí žijú 
sami a ktorí vzhľadom na svoj veku 
alebo zdravotný stav potrebujú po-
moc. Systém dokáže identifikovať 

neštandardnú situáciu v domácnosti 
a v reálnom čase na ňu upozorniť zvo-
lenú dohliadajúcu osobu, ktorá môže 
situáciu riešiť, prípadne privolať pot-
rebnú pomoc. Prináša tak pocit bez-
pečia a pohody nielen klientovi, ale aj 
celej rodine. Systém pomáha ľuďom 
zotrvať v prirodzenom prostredí bez 
nutnosti využitia pobytových sociál-
nych služieb. Mesto Handlová ponú-
ka aj možnosť, aby sa dohliadajúcou 
osobou stal zástupca mestskej polície 
s 24 hodinovou stálou službou.
Inštalácia, prevádzka i prípadná 
údržba systému IDA je klientom k 
dispozícii bezplatne. Jedinou pod-
mienkou zo strany klienta je pripoje-
nie  na internet. Tento projekt sa re-
alizuje vďaka podpore z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja v rámci 
Operačného programu Integrovaná 
infraštruktú-ra 2014 - 2020. Na pro-
jekt Podpora aktívneho asistovaného 
života TSK získal nenávratný finančný 
príspevok 3 577 615,68 eur.               (TSK)

vovalo 303 žiakov. 
V aktuálnom rozpočtovom roku bolo 
pred 4. zmenou rozpočtu na vzdelá-
vanie v meste Handlová plánovaných 
5 806 036 eur, z toho pre základné 
školy 2 893 590 eur, pre Materskú 
školu 1 117 113 eur, pre Zák ladnú 
umeleckú školu 439 787 eur, pre Sú-
kromnú umeleckú školu Volcano 86 
372 eur, pre Centrum voľného času 
a školské kluby detí v troch školách 
394 953 eur, na školské jedálne je 
vyčlenených 815 097 eur, pre školský 
úrad 38 427 eur a mesto počíta tiež s 
podporou práce s deťmi a mládežou, 
na granty a podujatia v celkovej výške 
20 700 eur.                                             (JP)
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Mesačné príspevky na školy od septembra stúpli
V nezmenenej výške ostal popla
tok v základnej umeleckej škole.

Mesačné príspevky na čiastočnú 
úhradu nákladov škôl a školských 
zariadení sú doplnkovým zdrojom 
financovania škôl a využívajú sa na 
úhradu prevádzkových výdavkov, na-
príklad na nákup potravín, na úhradu 
energii, nákup materiálneho vybave-
nia, interiérového vybavenia, hračiek, 
školských pomôcok, didaktickej tech-
niky a podobne.
Zvýšenie príspevkov si vyžiadalo 
zvyšovanie cien energií, výdavkov na 
poskytované služby a zvýšené mzdo-
vé výdavky na zamestnancov, čo vý-
razne zvyšuje rozpočtové výdavky na 
prevádzku školských zariadení. 
Na augustovom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva poslanci schválili zvý-
šenie poplatkov nasledovne: Popla-
tok v materskej škole stúpol z 15 €/
mesiac na 25 €/mesiac a v školskom 
klube detí zo 6 €/mesiac na 10 €/me-
siac.
V centre voľného času stúpla výška 
príspevku na dieťaťa do 15 rokov z 
1,70 €/mesiac na 3 €/mesiac. V prí-
pade návštevnosti dvoch a viacerých 
záujmových útvarov sa výška prís-
pevku zákonného zástupcu dieťaťa 
za každý ďalší záujmový útvar, ktorý 
dieťa navštevuje, mení z 0,50 €/me-
siac na 1,50 €/mesiac. Rovnako stúpol 
príspevok aj v prípade návštevnosti 
záujmových útvarov u dvoch a via-
cerých súrodencov do 15 rokov pre 
druhé a ďalšie dieťa v jednej rodine. 
Výška príspevku na mládež od 15 do 
30 rokov stúpla z 2 €/mesiac na 4 €/
mesiac. V prípade návštevnosti záuj-
mových útvarov u dvoch a viacerých 
súrodencov od 15 do 30 rokov sa výš-
ka príspevku z 0,50 €/mesiac zmeni-
la na 1,50 €/mesiac pre druhého a 
ďalšieho mládežníka v jednej rodine. 
Výška príspevku, ktorou prispieva 
dos pelá osoba mesačne, stúpol zo 4 
€/mesiac na 6 €/mesiac.
Výška mesačného príspevku v Zák-
ladnej umeleckej škole Handlová 
ostáva nezmenená. Zatiaľ sa nemeni-

la ani výška príspevkov v školskej je-
dálni, lebo ministerstvo školstva ešte 
nezverejnilo nové finančné pásma na 
nákup potravín na jedno jedlo podľa 
vekových kategórií stravníkov. Po ich 

Letné aktivity Mestskáčik 2022 orga-
nizovalo sociálne oddelenie Mestské-
ho úradu Handlová pre deti z rodín, 
ktorým sa venuje v rámci svojej čin-
nosti.  Zorganizovali sme tri celoden-
né podujatia, rôznorodo zamerané 
tak, aby si deti domov priniesli len tie 
najkrajšie zážitky, na ktoré bude dlho 
spomínať. Všetky aktivity sa konali 
v blízkom okolí nášho mesta a boli 
určené pre deti vo veku od 6 do 15 
rokov.
Prvá aktivita sa konala na farme Ho-
ralka, ktorá sa nachádza v krásnom 
prostredí nad Handlovskou dolinou. 
Dovoľte nám touto cestou poďakovať 
za ústretový a ľudský prístup perso-
nálu, ktorý bol skĺbením pohodovej 
rodinnej atmosféry  s individuálnym 
prístupom.  Naši malí jazdci si užili  do 
sýta pohľad na svet z konského chrb-
ta  i kŕmenie koníkov. Pripravili sme si 
kotlíkový guláš a tiež sme si zahrali aj 
stolné spoločenské hry.
Druhou aktivitou bola návšteva Hor-
ského hotela Remata, kde si deti užili 
kúpanie vo vonkajšom bazéne, skáka-
cí hrad a stolné spoločenské hry. Ing. 
Miroslavovi Kratkovi, riaditeľovi ho-
tela, ďakujeme za poskytnutú zľavu 

na vstupnom. Deti prežili výnimočný 
deň plný hojnosti a smiechu.  
Tretia aktivita bola pre nás posledná 
v priestoroch Športového streleckého 
klubu Handlová, za čo im ďakujeme. 
Išlo o o náučno-zábavnú prevenciu 
vo forme aktivít s organizáciami: 
Mestská polícia Handlová a Hasičská 
stanica Handlová. Taktiež sme si užili 
tanečný program, opekanie a hranie 
sa pohybových hier.
Na realizáciu letných aktivít prispeli 
rodičia zúčastnených detí a ostatné 
náklady hradilo mesto Handlová ako 
súčasť preventívnych aktivít v sociál-
nej oblasti. 
Pozornosť deťom zo sociálne zne-
výhodneného prostredia venovala 
aj nezisková organizácia Spokojnosť 
n.o., ktorá handlovské deti zobrala na 
tri nimi organizované výlety do Zve-
roparku v Žarnovici (15 detí), Arbore-
ta v Tesárskych Mlyňanoch (15 detí) a 
Tarzaniády v Trenčíne (15 detí). Spo-
kojnosti - centru sociálnych služieb 
n.o. Prievidza ďakujeme za spoluprá-
cu a aktivity pre deti.

Veronika Cagáňová, vedúca sociálneho oddelenia 
MsÚ Handlová

Preventívne aktivity v sociálnej oblasti

Voličom, ktorí si nemôžu sami upraviť 
hlasovací lístok napríklad pre zdravot-
né postihnutie, môže s hlasovaním 
pomôcť iná spôsobilá osoba. Pripo-
mína to na svojom webe Ministerst-
vo vnútra (MV) SR. Za voliča to však 
nesmie robiť člen okrskovej volebnej 
komisie.
Pokiaľ volič nemôže sám upraviť 
hlasovací lístok, či už pre zdravotné 
postihnutie alebo preto, že nemôže 
čítať alebo písať, oznámi to okrskovej 
volebnej komisii. V tom prípade má 
právo vziať so sebou do priestoru ur-
čeného na úpravu hlasovacích lístkov 
inú spôsobilú osobu, ktorá podľa jeho 
pokynov upraví hlasovací lístok.
Obe osoby musí člen okrskovej voleb-
nej komisie poučiť o spôsobe hlaso-
vania, ako aj o trestnom čine marenia 
prípravy a priebehu volieb a trestnom 
čine volebnej korupcie.
Pokiaľ sa volič pri hlasovaní pomý-
li, oznámi to komisii, ktorá mu vydá 

nové hlasovacie lístky. Nesprávne 
upravené hlasovacie lístky vloží vo-
lič do schránky, ktorá bude určená 
na odloženie nepoužitých alebo 
nesprávne upravených hlasovacích 
lístkov.
Kandidátom v spojených jesenných 
voľbách budeme odovzdávať hlas 
tým, že na hlasovacom lístku zakrúž-
kujeme ich poradové číslo. Pri voľbe 
poslancov môže volič na hlasovacom 
lístku zakrúžkovať aj viac kandidátov, 
najviac však toľko, koľko poslancov 
má byť v príslušnom volebnom ob-
vode zvolených. Hoci ide o spojené 
voľby, volič ich bude odlišovať fareb-
ne. Po hlasovaní vloží lístky do obálky 
a schránky s farbou, ktorá prislúcha 
konkrétnym voľbám. Komunálne 
voľby budú mať bielu farbu, voľby do 
vyšších územných celkov (VÚC) mod-
rú farbu. Spojené voľby sa uskutočnia 
29. októbra.

(TASR)

Voličovi, ktorý si nemôže sám upraviť 
lístok, môže pomôcť určená osoba

TSK žiada o prehodnotenie grafikonu vlakov
Rámcový návrh nového grafikonu 
vlakovej dopravy, ktorý má vstúpiť 
do platnosti v decembri, by výrazne 
zasiahol do aktuálnej vlakovej obsluž-
nosti na viacerých tratiach Trenčians-
keho samosprávneho kraja (TSK). Kraj 
žiada ministerstvo dopravy o prehod-
notenie tohto návrhu.
Zmeny cestovných poriadkov pod-
ľa  predsedu, TSK Jaroslava Bašku, 
žiadnym spôsobom nereflektujú 
existujúce dlhoročné nadväznosti 
na prímestskú autobusovú dopravu. 
V prípade, že tento návrh zostane v 

aktuálnej podobe, bude mať zásadný 
vplyv na cestovné poriadky v rámci 
celej prímestskej autobusovej dop-
ravy v Trenčianskom kraji.  „V rámci 
pripomienkového konania bolo na 
Úrad TSK doručených viac ako 150 
pripomienok, ktoré zástupcovia kraja 
poslali Železničnej spoločnosti Slo-
vensko a tlmočili aj priamo na minis-
terstve dopravy,“ pripomenul Baška.
Súlad vlakovej a prímestskej auto-
busovej dopravy podľa neho kraj 
považuje z dlhodobého hľadiska za 
prioritný a zaväzujú ho k nemu aj stra-

tegické dokumenty pre rozvoj dop-
ravy v kraji Plán udržateľnej mobility 
TSK a Plán dopravnej obslužnosti TSK.
„Žiadame ministerstvo dopravy o pre-
hodnotenie tohto návrhu so zreteľom 
na mimoriadnu dôležitosť pripomie-
nok k cestovným poriadkom a záro-
veň o odloženie platnosti o rok na de-
cember 2023. Vznikol by dostatočný 
časový priestor na zosúladenie a sko-
ordinovanie prímestskej autobusovej 
dopravy a vlakovej dopravy na území 
Trenčianskeho kraja,“ uzavrel Baška.

(TASR)

Mesto chce získať do nájmu časť chaty Martinka
Mesto Handlová chce získať do nájmu 
časť chaty Martinka. Miesto oddychu 
Handlovčanov má v pláne zrekonštru-
ovať a využívať i na výučbu lesnej pe-
dagogiky či podujatia. Zámer žiadosti 
o nájom odobrili mestskí poslanci na 
svojom rokovaní koncom augusta. 
„Chata Martinka je ikonická stavba 
pre veľa Handlovčanov, ktorí chodia 
po okolitých horách. Aj v súčasnosti 
ju využívame na rôzne akcie. Našli 

sme spôsob, ako by sme ju dokázali 
zveľadiť. S pomocou Miestnej akčnej 
skupiny Žiar by sme vedeli získať pe-
niaze na rekonštrukciu,“ načrtol vice-
primátor Radoslav Iždinský. 
Stavbu podľa neho užíval súkromný 
správca a miestny poľovnícky zväz. 
Mesto má záujem prenajať si celú po-
lovicu chaty od Lesov SR a z nenávrat-
ného finančného príspevku z Integ-
rovaného regionálneho operačného 

programu ju zrekonštruovať. „Pod-
mienkou udelenia peňazí je vlastníct-
vo stavby alebo zmluva o prenájme, 
to dosiahneme v ďalších dňoch s Les-
mi SR,“ doplnil viceprimátor. 
S rekonštrukciou chaty chce samo-
správa podľa neho začať v najbližších 
mesiacoch, závisieť to však bude od 
toho, kedy sa mestu podarí uzatvoriť 
nájom.

(TASR)

zverejnení bude spracovaný nový 
návrh a predložený na zmenu výšky 
príspevkov v školských jedálňach a 
výdajní školských jedální.          

     (INU)

Deti na výlete v arboréte Mlyňany.                                                                                                            FOTO: SPOKOJNOSŤ
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Udeľovanie Plakiet za rozvoj ba
níctva na hornej Nitre  je  súčasťou 
Regionálnych osláv Dňa baníkov v 
Handlovej od roku 2008.

Baníctvo je neodmysliteľne spojené 
s históriou hornej Nitry. V piatok 2. 
septembra 2022 vyhlasovatelia oce-
nenia, zástupcovia mesta Handlová, 
Hornonitrianskych baní Prievidza  a 
Združenia miest a o obcí hornej Nitry, 
odovzdali v obradnej sieni Mestského 
úradu v Handlovej ocenenia vzácnym 
osobnostiam baníckeho stavu. Záro-
veň boli odovzdané odznak sv. Bar-
bory a Čestný odznak Ministra hospo-
dárstva Slovenskej republiky ďalším 
dvom osobnostiam Irene Laukovej a 
Jozefovi  Fazekašovi. 
Prítomným zástupcom Hornonit-
rianskeho baníckeho spolku, Spolku 
priateľov bane Nováky a Handlovské-
ho baníckeho spolku a ďaším sa pri-
hovoril zástupca primátorky mesta 
Handlová, Radoslav Iždinský: „V tejto 
chvíli nevieme s určitosťou povedať 
ako bude vyzerať oceňovanie a regi-
onálne oslavy dňa baníkov v budúc-
nosti, no v mene súčasného vedenia 
mesta Handlová vieme prisľúbiť, že 
oslavy dňa baníkov chcem zachovať 
aj naďalej a zároveň rozvíjať a pod-
porovať banícke tradície aj pre ďalšie 
generácie.“
Plaketa za rozvoj baníctva na hornej 
Nitre je prejavom verejného uzna-
nia, ktorého cieľom je spoločensky 
ohodnotiť  významné činy, aktivity 
a prínos jednotlivcov pri rozvoji ba-
níctva na hornej Nitre. Vyhlasovatelia 
ocenenia, ktorými sú mesto Handlo-
vá, Hornonitrianske bane Prievidza a 
Združenie miest a obcí hornej Nitry od 
roku 2008 udelili plaketu  štyridsiatim 
trom osobnostiam, ktorí ocenenie 
obdržali v troch kategóriách. Región 
hornej Nitry prechádza transformač-
ným procesom a ťažba uhlia poma-
ly končí. Priemyselná ťažba uhlia v 
Hand lovej bola ukončená v septem-
bri 2021 po 112 rokoch. V budúcom 
roku sa uzavrú všetky bane na hornej 
Nitre a vyhlasovatelia ocenenia budú 
rozhodovať o tom, ako budú význam-
né osobnosti baníctva prezentované 
naďalej.

Plaketu za rozvoj baníctva na 
hornej Nitre 2022 si prevzal za 

významnú podporu baníctva na 
hornej Nitre Ing. Fedor Boroška

Fedor Boroška v októbri 1962, po ab-
solvovaní 4. ročníka Baníckej fakulty 
vysokej školy technickej v Košiciach, 
nastúpil na Baňu Cigeľ ako pomocný 
technik. Po ukončení vysokoškolské-
ho štúdia od  júna 1963 absolvoval 
nástupnú prax. Ako správny baník 
vo výrobnom procese postupne pre-
šiel takmer všetkými funkciami – od 
revírnika, dispečera, prevádzkového 
inžiniera, zástupcu vedúceho úseku, 
vedúceho odboru technického rozvo-
ja až po vedúceho I. úseku Bane Cigeľ.
Od júla 1970 bol menovaný do zodpo-
vednej a náročnej pozície výrobného 
námestníka. Celé obdobie „výrobárs-
kej praxe“  spojil s aktívnou činnosťou 
zlepšovateľa. Jeho blízky vzťah k hľa-
daniu racionálnych riešení sa osvedčil 
vo všetkých riadiacich pozíciách. Stal  
sa  autorom rozpracovania organizá-
cie práce v nepretržitej prevádzke, 
ktorá bola využitá práve v Bani Cigeľ 
v roku 1970, po zakúpení investične 
náročnej zahraničnej banskej výstuže. 
V auguste  1975 nastúpil pracovať na 
vtedajšie odborové riaditeľstvo Uhoľ-
ných a lignitových baní v Prievidzi do 
oblasti riadenia výroby, technickej 
príp ravy výroby, výhľadových koncep-
cií a stratégie fi rmy. Pôsobenie v akcio-

vej spoločnosti  ukončil v máji 2007 na 
poste špecialistu pre stratégiu. 
O svoje bohaté odborné a praktické 
poznatky  sa rád podelil  aj ako lektor 
na rôznych seminároch, školeniach a 
odborných aktívoch. Prínos pána inži-
niera  Fedora Borošku  za viac ako 44 
rokov v prospech rozvoja slovenské-
ho uhoľného baníctva bol v roku 2001 
vyzdvihnutý udelením rezortného 
ocenenia – Čestného  odznaku minis-
tra hospodárstva Slovenskej republiky 
za pracovnú vernosť.
Aj po odchode z Hornonitrianskych 
baní Prievidza sa banícke spoločenst-
vo mohlo oprieť o jeho skúsenosti z 
poznania špecifík ťažobného priemys-
lu v kontexte celospoločenských záuj-
mov a potrieb. Od apríla 2007 s plnou 
zodpovednosťou deväť rokov zastu-
poval záujmy stavovskej organizácie 
Slovenskej banskej komory, ako riadi-
teľ jej úradu. Významne  sa  podieľal 
na presadení dôležitých zákonov a 
uznesení vlády Slovenskej republiky, 
vytváraní priaznivého legislatívneho 
rámca potrebného pre stabilizáciu 
uhoľného baníctva a využívanie do-
mácich surovinových zdrojov.
Jeho záujem o zachovávanie baníc-
kych tradícií v roku 2012 vyústil do 
iniciatívy založenia Hornonitrianske-
ho baníckeho spolku. V roku 2016 
mu bol za aktívnu spolkovú činnosť a 
osobný prínos pre rozvoj baníctva, pri 
príležitosti celoslovenských osláv Dňa 
baníkov v Banskej Štiavnici, udelený 
Čestný odznak ministra hospodárstva 
Slovenskej republiky za zachovávanie 
tradícií.  
Svojou aktivitou a profesionálnymi 
skúsenosťami dokázal účinne ovplyv-
ňovať tvorbu zákonov v Národnej 
rade Slovenskej republiky týkajúcich 
sa využívania domáceho nerastného 
bohatstva, ťažby uhlia, energetiky, 
sociálneho zabezpečenia baníkov, 
ako aj vzdelávania mladej generácie 
v technických študijných odboroch.  
Celú profesionálnu kariéru podpo-
roval rozvoj slovenského uhoľného 
baníctva.

Plaketu za rozvoj baníctva na 
hornej Nitre 2022 za celoživotný 

aktívny prínos pre baníctvo 
na hornej Nitre si prevzal 

Ing. Stanislav Gurský

Stanislav Gurský nastúpil do Bane 
Nováky po skončení Baníckej fakulty 
VŠT Košice 1. 8. 1977 ako technický 
ašpirant. Odborná zdatnosť a orga-
nizačné schopnosti, ho o rok neskôr 
predurčili na pozíciu vedúceho  zme-
ny.  V roku 1980 sa stal zástupcom 
vedúceho investičnej výstavby a v 
roku 1981 vedúcim úseku vetrania. 

Zvýšenú pozornosť venoval požiarnej 
prevencii s cieľom maximálne elimi-
novať nepriaznivý dopad požiarov a 
zápar na produktívne pracoviská. Pop-
ri pracovnom zaradení pôsobil aj ako 
banský záchranár. V roku 1986 sa stal 
vedúcim ťažobného úseku. Vysokú 
odbornosť a profesionalitu preuká-
zal od roku 1990 ako vedúci odboru 
riadenia  a v rokoch 1993 – 1995 ako 
výrobný námestník. Od 1. apríla 1995 
bol menovaný do funkcie riaditeľa od-
štepného závodu Baňa Nováky. V pre 
baníctvo náročných ekonomických 
podmienkach viedol závod k pro-
sperite, uskutočnil rad organizačných 
zmien s cieľom zachovania funkčnos-
ti spoločnosti. Po zlúčení baní Cigeľ 
a Nováky  do jedného celku od 1. 1. 
2003 úspešne viedol spoločný závod.
Od 1. 1. 2007, kedy sa Baňa Nová-
ky v rámci reštrukturalizácie spo-
ločnosti stala ťažobným úsekom 
Hornonitrians kych baní Prievidza, až 
do dnes vykonáva funkciu projekto-
vého manažéra a zároveň aj riaditeľa 
spoločnosti AGRO GTV Nováky. Ako 
projektový manažér sa zaslúžil o prí-
pravu, realizáciu a rozbeh význam-
ných investícií spoločnosti – o prípra-
vu ťažobnej kapacity 11. pole Nováky, 
pestovanie paradajok v AGRO GTV 
Nováky, chov sumčeka afrického v 
AGRO Rybia farma Handlová,  dodáv-
ky elektrickej energie v Handlovskej 
energetike a ďalšie.
Po vzniku akciovej spoločnosti Horno-
nitrianske bane Prievidza od 1. 7. 1996 
sa stal členom predstavenstva a od 
30. 8. 2002 podpredsedom predsta-
venstva. S menom inžiniera Stanisla-
va Gurského sa spája nielen vysoké 
pracovné nasadenie, ale aj záujem 
o zachovávanie baníckych tradícií. 
Od roku 2006 je predsedom Spol-
ku priateľov Bane Nováky. Už v roku 

1999 bol nápomocný pri sprístupnení 
hnedouhoľnej expozície Slovenského 
banského múzea v Banskej Štiavnici a 
v roku 2015 pri zriadení Uhoľnej expo-
zície Slovenského banského múzea v 
Handlovej.
V roku 2004 mu bolo počas celoslo-
venských osláv Dňa baníkov v Banskej 
Štiavnici udelené rezortné ocenenie 
Čestný odznak ministra hospodárstva 
SR za pracovnú vernosť. V tomto roku 
má pán Gurský jedno malé osobné 
jubileum. 1. augusta pred 50 rokmi 
vstúpil po prvýkrát do podzemia. Svo-
je prvé fáranie absolvoval tu v hand-
lovskej bani.

Ing. Jozef  Fazekaš, CSc.

Čestný odznak Združenia baníckych 
spolkov a cechov Slovenska „Svätá 
Barbora“ za „Zachovávanie baníckych 
zvykov a tradícií si prevzal Jozef Faze-
kaš. V roku 1977 ukončil VŠT Košice, 
Banícku  fakultu  smer dobývanie lo-
žísk,  odbor banská a ložisková geoló-
gia. Počas štúdia sa aktívne zapájal do 
vedeckých prác, výsledkom čoho boli 
účasti v celoštátnych študentsko- ve-
deckých  súťažiach.
V roku 1977 nastúpil do práce v Hor-
nonitrianskych baniach Prievidza 
na Baňu Cigeľ  na funkciu banského 
geológa. Počas trvania pracovného 
pomeru prešiel všetky pracovné za-
radenia súvisiace s prácou banského 
– uhoľného geológa. Pracoval ako 
vedúci odboru meračstva a geológie 
na Bani Cigeľ a neskôr aj ako hlavný 
geológ Handlovského uhoľného lo-
žiska. Okrem štandardných geologic-
kých prác realizoval rôzne  geologické 
práce okolo novo zakladajúcich  bans-
kých polí.  Uvádzal do praxe moder-
né geologické spôsoby sledovania, 
usmerňovania a vyhodnocovania 

geologických prác v uhoľnom baníct-
ve. Je autorom niekoľkých „Výpočtov 
zásob a Operatívnych výpočtov uhoľ-
ných  zásob“, ako aj Výpočtov zásob 
nevyhradených ložísk a odborných 
posudkov. Je spoluautorom projektov 
otvárania nových banských, ťažob-
ných oblasti. Pôsobil ako geologický 
expert pri posudzovaní  nových bans-
kých polí aj v zahraničí. 
Získané výsledky publikoval v rezort-
ných a celoštátnych periodikách. Ve-
noval sa prednáškovej činnosti, kde 
odovzdával svoje skúsenosti z poznat-
kov uhoľnej  geológie. V roku 1995 
obhájil titul kandidáta geologických 
vied. V roku 1977 nastúpil Ing. Jozef 
Fazekaš do práce v Hornonitrianskych 
baniach Prievidza. Ukončil ju v roku 
2015 odchodom do starobného dô-
chodku. Z titulu držiteľa niekoľkých 
preukazov odborných spôsobilostí 
poskytoval odborné, geologické a 
geotechnologické  služby.

RNDr. Irena Lauková

Čestný odznak ministra hospodárstva 
„Za zachovanie tradícií“ bol udelený 
RNDr. Irene Laukovej. V roku 1973 
ukončila vysokoškolské vzdelanie na 
Univerzite Komenského, prírodove-
decká fakulta, špecializácia geológia 
a od tohto roku pracovala v štátnom 
podniku Vodné zdroje Bratislava. Svo-
ju pracovnú pozíciu vymenila v roku 
1979 a zamestnala sa v Hornonitrian-
skych baniach Prievidza, Baňa Cigeľ, 
kde pracovala vo funkciách: vedúci 
hydrogeológ, vedúci oddelenia hy-
drogeológie a životného prostredia 
a riaditeľka odboru životného pros-
tredia.
V rámci svojho profesijného zaradenia 
komplexne vykonávala a zodpoveda-
la za činnosti v oblasti tvorby a ochra-
ny životného prostredia, vodného 
hospodárstva a hydrogeológie. Meto-
dicky usmerňovala činnosti súvisiace 
so životným prostredím v rámci HBP, 
a.s., vedenie hydrogeologickej doku-
mentácie, dodržiavanie ustanovení 
Banského zákona a platných predpi-
sov v oblasti životného prostredia a 
vodného hospodárstva. Vypracová-
vala rôzne etapy hydrogeologických 
projektov, zabezpečovala spoluprácu 
a súčinnosť s orgánmi štátnej správy, 
miestnej a regionálnej samosprávy. 
Aktívne sa podieľala na tvorbe no-
riem pre bane s nebezpečenstvom 
prievalov vôd a zvodnených hornín. 
Je spoluautorkou niekoľkých „Výpoč-
tov zásob a Operatívnych výpočtov 
uhoľných  zásob“ a odborných posud-
kov. Pracovný pomer ukončila r. 2017 
odchodom do starobného  dôchodku. 
Bola v zakladajúcej skupine a doteraz 
je aktívnou členkou riadiaceho výboru 
Hornonitrianskeho baníckeho spolku 
v Prievidzi.                                             (RED)

Plaketu za rozvoj baníctva na hornej Nitre získali Fedor Boroška a Stanislav Gurský

Zľava Jozef Beck, Jozef Fazekaš, Irena Lauková, Stanislav Gurský, Fedor Boroška a Peter Čičmanec.                                                                                                                    FOTO: _S
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Počas Regionálnych osláv Dňa baní-
kov bol v piatok 5. septembra 2022 
slávnostne odhalený pamätný  ka-
meň  - 112 rokov priemyselnej ťažby 
uhlia v bani Handlová 1909 – 2021,  
vo vonkajšom areáli Slovenského 
banského múzea v Handlovej na ul. 
SNP.
Za mesto Handlová sa prítomným 
prihovoril zástupca primátorky mes-
ta Handlová Radoslav Iždinský: „Kon-
com minulého roka bol z handlovskej 
bane vyvezený posledný kus hnedé-
ho uhlia. Po 112 rokoch sa uzavrelo 
koľajisko, po ktorom bolo bohatstvo 
z útrob handlovského podzemia vy-
vážané všade tam, kde to bolo po-
trebné. Dnes máme tu česť spolu s 
Vami odhaliť pamätný kameň, ktorý 
nám bude pripomínať toto viac ako 
storočné obdobie. Sledoval som, ako 
sa myšlienka jeho realizácie zrodila 
a postupne napĺňala. Som vďačný 
za to, že sa tejto myšlienky a realizá-
cie zhostil náš čestný občan a baník 
srdcom aj dušou Ján Procner. Tento 

kameň spod rematskej cesty držali 
v rukách ešte naši predkovia a dnes 
spojil minulosť so súčasnosťou.  Vi-
del som fotografie, ako sa z nemého 
a anonymného kameňa stáva kameň 
rozprávajúci o vyše storočnej etape 
v 646 ročnej histórii nášho mesta. 
História ťažby hnedého uhlia ostane 
navždy zaznamenaná nielen v kni-
hách o našom meste a spomienkach 
baníkov, ale bude ju symbolizovať aj 
tento pamätný kameň. Našou sna-
hou vždy bolo, je a bude, aby aj ba-
nícka história a banícke tradície boli 
dobrým základom ďalšieho rozvoja 
mesta Handlová,“ uviedol zástupca 
primátorky s poďakovaním všetkým 
členom Handlovského baníckeho 
spolku, mestským organizáciám, 
dobrovoľníkom a podporovateľom, 
ktorí pomáhali s osadením kameňa.
Počas piesne Tam v Handlovej pod 
kebaňou sňali veľkú banícku zásta-
vu a slávnostne tak odhalili pamätný 
kameň zástupca primátorky mesta 
Handlová Radoslav Iždinský, predse-

112 ročnú tradíciu ťažby uhlia v Handlovej bude pripomínať pamätný kameň
da predstavenstva a generálny riadi-
teľ Hornonitrianskych baní Prievidza, 
a.s. Peter Čičmanec, predseda Hand-
lovského baníckeho spolku Vladimír 
Podoba a Ján Procner, čestný občan 
nášho mesta a zároveň realizátor 
myšlienky osadenia pamätného ka-
meňa. Publikum tvorili zástupcovia 
baníckych spolkov a cechov, nechý-
bal predseda Združenia baníckych 
spolkov a cechov Slovenska, Erik 
Sombathy a vedúca Slovenského 
banského múzea – expozitúra Hand-
lová, Oľga Mihoková, architekt Patrik 
Juríček, poslanci mestského zastupi-
teľstva mesta Handlová a verejnosť.
Prítomným sa v závere prihovoril 
generálny riaditeľ Hornonitrianskych 
baní Prievidza, a. s. Peter Čičmanec. 
Banícke zástavy držali na počesť 
tejto chvíle za kameňom členovia 
Handlovského baníckeho spolku a 
dotvárali tak slávnostnú atmosféru.  
Mesto Handlová prispelo na zhoto-
venie kameňa finančnou čiastkou 
400 eur, spoločnosť HATER-HANDLO-

Pietny akt kladenia vencov k Pamätníku obetiam banských nešťastí na hornej Nitre na mestskom cintoríne.                                          FOTO: _S

Pamätný kameň – 112 rokov priemyselnej ťažby uhlia v Bani Handlová (1909-2021).                          FOTO: _S

Banícky jarmok ponúkol viac ako 150 stánkov s tovarom i občerstvením.                                                                                                              FOTO: VM

Slávnostné prijatie svetoznámeho brazílskeho barytonistu Miguelangela Cavalcantiho a jeho hostí sopranistky Olgy Koblížkovej, tenoristu 
Mateja Kocourka  a korepetítorky Silvie Magnagni v obradnej sieni mestského úradu. Svetoznáme operné árie, ktoré zazneli v Kostole sv. 
Kataríny v podaní výnimočných hlasov boli hudobným zážitkom, na aký budeme dlho spomínať.                                                                FOTO: JP

VÁ spol. s.r.o. pomohla pri manipulá-
cii a s dovozom a odvozom a záhrad-
níci z tejto spoločnosti ústretovo 
popresádzali kvety v záhone, kde 
dnes stojí pamätný kameň s nápi-

som: PRIEMYSELNÁ ŤAŽBA HNEDÉ-
HO UHLIA V HANDLOVEJ, JÚL 1909 
- SEPTEMBER 2021, VYŤAŽENÝCH  82 
295 940 TON, ZDAR BOH!               

       (JP)

Bohatý kultúrny porogram roztancoval a rozpospieval divákov na Námestí baníkov. Na foto spevák Bystrík.                                          FOTO: DK             
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V sobotu 13. augusta 2022 sa v Hand-
lovej konal jubilejný 30. ročník Hauer-
landského festivalu (Hauerlandfest). 
Ide o putovný festival, ktorý organi-
zuje Karpatskonemecký spolok na 
Slovensku (KNS). Festival sa do nášho 
mesta vrátil po siedmykrát, naposle-
dy sa v Handlovej uskutočnil v roku 
2016. Podujatie začalo o 11.45 hod. 
pobožnosťou v miestnom kostole sv. 
Kataríny s handlovským farárom, An-
drejom Porubským. Účastníkov vítali 
členky speváckej skupiny Grünwald 
oblečené v tradičných handlovských 
krojoch. Po pobožnosti sa účastníci 
presunuli do Domu kultúry, kde po 
chutnom obede začal pred 14.00 hod. 
program. Podujatie, ktorým spre-
vádzala Mgr. Ing. Jana Oswaldová, 
otvorila pieseň Tief drin im Hauerland 
– zaspievali ju predsedovia miestnych 
skupín KNS v regióne Hauerland. 
Predsedníčka miestnej organizácie 

KNS v Handlovej, pani Hildegard Ra-
dovská, privítala účastníkov a požia-
dala čestných hostí o príhovory. 
Prítomným sa prihovorila pani primá-
torka, Mgr. Silvia Grúberová, čestný 
občan Handlovej, RNDr. Ondrej Pöss, 
PhD., a ďalší hostia. Po príhovoroch 
patrilo pódium speváckym skupinám. 
Handlovskú skupinu Grünwald pri 
vys túpení vtipnými scénkami doplnili 
deti z handlovských základných škôl  
a v hľadisku ju podporovali aj rodáci 
z Nemecka, z mesta Voerde. 
Na podujatí sa predstavili spevác-
ke skupiny pôsobiace pri KNS v 
prievidzs kom okrese z Kľačna, Nitrian-
skeho Pravna a Tužiny, v Turci z obce 
Turček, v okrese Žiar nad Hronom 
spevácka skupina z Kunešova, ktoré 
okrem piesní v nemčine a nemeckých 
nárečiach z oblasti Hauerland zaspie-
vali aj slovenské ľudové piesne. 
Handlovú okrem speváckej skupiny 

Grünwald reprezentovali aj Daniel 
Wohland, ktorý oblečený v handlovs-
kom mužskom kroji hral na akordeó-
ne a zaspieval piesne v handlovskom 
nárečí, a žiačka miestnej základnej 
umeleckej školy, Veronika Feketová. 
Ako hosť vystúpila na podujatí muž-
ská spevácka skupina JASS z Prie-
vidze. Všetky spevácke vystúpenia 
boli odmenené veľkým potleskom. 
Účastníci sa rozlúčili piesňou Wahre 
Freundschaft, ktorá je symbolickou 
hymnou podujatia. O rok sa putov-
ný Hauerlandský festival uskutoční 
v obci Kľačno. Vďaka podpore mesta 
Handlová sa Karpats konemeckému 
spolku a Miestnej organizácii KNS 
v Handlovej podarilo zorganizovať 
podujatie, ktoré prispelo k propagácii 
nášho mesta aj za hranicami okresu, 
či regiónu.

KNS v Handlovej

Hauerlandský festival sa koná už tridsať rokov
Dni európskeho kultúrneho 
dedičst va (DEKD) 2022 začali otvá
racím ceremoniálom symbolicky v 
Skalici, ktorá si tento rok pripomí
na 650. výročie povýšenia na slo
bodné kráľovské mesto.

Ide o podujatie, ktoré vzniklo v roku 
1985 z iniciatívy Rady Európy. Od 
roku 1999 je spoluorganizované Eu-
rópskou úniou. Koná sa v 50 štátoch 
Európy, ktoré podpísali Európsky kul-
túrny dohovor.
„Sme radi, že sa môžeme podieľať na 
tomto podujatí. Nejde o jednoden-
nú záležitosť, trvá celý mesiac. Mne 
osobne je blízka tohtoročná téma 
´Udržateľnosť v pamiatkach´. Pa-
miatky a ich obnova je jednou z mo-
jich priorít. Dlh, ktorý je na nich mo-
mentálne na Slovensku 5,5 miliardy 
eur, by sme mali čím skôr zmazávať,“ 
uviedla ministerka kultúry Natália Mi-
lanová (OĽANO).
Slovenská republika sa pripojila k 
usporiadateľom DEKD v roku 1993. 
„Téma udržateľnosti pamiatok je 
nadčasová, keďže spája minulosť so 
súčasnosťou a predstavuje aj víziu 
do budúcnosti. Do tohto procesu sú 
zapojené inštitúcie v celom kraji. V 
kontexte záchrany pamiatok spome-
niem Meštiansky dom v Trnave, vod-
né mlyny v Jelke a Tomášikove či tu na 
Záhorí synagóga v Šaštíne-Strážach či 
Kačenáreň v Kopčanoch. Rovnako aj 
hrad na Dobrej Vode či viaceré kaštie-
le na území kraja, ktoré boli podpore-
né z financií Trnavského samospráv-
neho kraja (TTSK),“ doplnil predseda 
TTSK Jozef Viskupič.
Cieľom DEKD je zvyšovanie povedo-
mia o bohatstve a kultúrnej rozmani-
tosti Európy, rovnako tak podporujú 
boj proti rasizmu a xenofóbii a väčšiu 
toleranciu v Európe.

Program DEKD 2022 v Handlovej

Streda 14.  9. 2022 od 9.00  19.00 h
Deň otvorených dverí v Karpatskone-
meckom spolku 
Dom Karpatskonemeckého spolku, 
Poštová 350
Vstup voľný! Prosíme o nahlásenie 
účasti na tel. číslo: 0905 863 283 

DEKD 2022: Udržateľnosť v pamiatkach

Pondelok 19. september o 16.30 h
Výstava PRO PATRIA 2022, Dom kultú-
ry mesta Handlová. Výstava potrvá do 
polovice novembra. 
Fotografická výstava obnovených 
objektov vybratých do súťaže PRO 
PATRIA 2022, ktoré boli predstave-
né vo výstavných priestoroch RKC 
v Prievidzi. Do súťaže boli nomino-
vané ukážkovo renovované objekty 
historickej hodnoty. Cieľom súťaže 
je vyzdvihnúť ľudí, ktorí dokázali z 
vlastného presvedčenia a z vlastných 
finančných prostriedkov zachrániť 
tradičnú stavbu a tak sa pričiniť o jej 
zviditeľnenie. 

Sobota 24. september od 16.00 h
Neobjavená Nová Lehota a fara
Prezentácia výnimočnej architektú-
ry priamo na fare so sprievodným 
slovom historika a spisovateľa Joze-
fa Lenharta. Dozviete sa viac o ar-
chitektúre pôvodných karpatských 
Nemcov, o genius loci tohto miesta, 
o úlohe historických artefaktov, ale i 
tom, prečo by mala  byť niektorá ar-
chitektúra udržovaná v pôvodnom 
štýle. Prezentácia začína v Kostole v 
Novej Lehote. 

Nedeľa 25. 9. 2022 od 12.00 h 
Kostol Dobrého pastiera na hornom 
konci v rozprávaní handlovského zvo-
nára
História Handlovej, jej obyvateľov a 
poľnohospodárstva v jej okolí v roz-
právaní handlovského zvonára Jozefa 
Maďara.                                        (TASR/RED)

V minulom roku mesto Handlová v 
rámci cyklu súťaží Handlovské mo-
menty realizovala súťaž o najkrajšiu 
predzáhradku. Obyvatelia  zasielali 
fotografie svojich predzáhradiek a na-
pokon sami hlasovali o tú najkrajšiu 
na sociálnej sieti. Odborné posúdenie 
predzáhradiek bolo v rukách spoloč-
nosti HATER-HANDLOVÁ spol. s r.o., 
ktorá si vytvorila taktiež svoju samos-
tatnú kategóriu a ocenila ju. Mesto 
Handlová a  HATER-HANDLOVÁ spol. 
s r. o vyhlasujú súťaž aj v roku 2022. 
Vlani bola súťaž vyhlasovaná na deň 
kvetov 21. júna, v tomto roku sa bude 
súťažiť počas mesiaca september, aby 
vynikli tiež predzáhradky, ktoré nás 
tešia po lete. 

Propozície súťaže „Najkrajšia 
hand lovská predzáhradka 2022“

Súťaž je realizovaná mestom Hand-
lová v období od 1. 9. 2022 do 18. 
9. 2022 pre zasielanie fotografií a od 
19. 9. 20221 do 30. 9. 2022 pre zbie-
ranie “like” (ďalej len „súťaž“)a skladá 
sa zo zaslania fotografie, následného 
zberu páčikov na oficiálnej stránke 
FB @Mesto Handlová a výbere hand-
lovských záhradníkov a primátorky 
mesta.

Mesto vyhlásilo súťaž o najkrajšiu handlovskú predzáhradku roka 2022
SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

1. Vyhlasovateľ súťaže
Vyhlasovateľom súťaže je mesto 
Hand lová, so sídlom Námestie baní-
kov 7, 972 51 Handlová, IČO: 318094, 
DIČ: 2021162660 (ďalej len „vyhlaso-
vateľ”).
2. Účastníci súťaže
Súťaž je určená pre všetkých, ktorí v 
určenom termíne pošlú  fotografiu 
na adresu predzahradka@handlova.
sk do 18.9.2022. 
Účastníkom súťaže môže byť jed-
notlivec alebo skupina (napr. školská 
trieda, klub). V prípade prihlasovateľa 
mladšieho ako 18 rokov sa na odovz-
danie výhry vyžaduje účasť alebo ko-
nanie jeho zákonných zástupcov.
3. Miesto a trvanie súťaže
Súťaž bude prebiehať v nasledovných 
termínoch:
• od 1. 9. 2022 do 18. 9. 2022.  - za-
sielanie fotografií na predzahradka@
hand lova.sk. Do predmetu vpíšte 
Pred záhradka a do tela emailu loka-
litu, kde sa nachádza a Vaše meno. 
Poslať môžete fotografiu predzá-
hradky pred Vašim domom alebo 
bytovým domom.
• od 19. do 30. 9 2022  - zbieranie “like” 
na facebookovej stránke mesta: www.
facebook.com/MestoHandlova

4. Podmienky súťaže
Podmienkou zaradenia do súťaže je, 
že účastník v čase trvania súťaže poš-
le fotografiu na adresu predzahrad-
ka@handlova.sk 
Súťažný príspevok súťaží pod menom 
jednotlivca alebo organizácie. Do sú-
ťaže nebudú zaradené príspevky ne-
súvisiace s témou a s násilným alebo 
inak nevhodným obsahom.
Víťazné fotografie budú spolu s 
menami súťažiacich zverejnené na 
webstránke mesta Handlová www.
handlova.sk, môžu byť použité ako 
Cover Photo na facebookovej stránke 
mesta https://www.facebook.com/
MestoHandlova a budú uverejnené s 
menami súťažiacich v tlačených novi-
nách Handlovský hlas.
5. Hlasovanie
• Verejnosť: Hlasovanie bude pre-
biehať v období od 18. 9. 2022 do 
30.9.2022 12.00 h, pridávaním „like“ 
k súťažným fotografiám v komentá-
roch pod vyhlásením súťaže. Jeden z 
víťazných príspevkov bude ten, ktorý 
získa najviac „like“.
• Druhou ocenenou bude predzáh-
radka, ktorú vyberú zo zaslaných fo-
tografií handlovskí záhradníci.
• Treťou predzáhradkou, ktorá si zaslú-
ži pozornosť, bude výber primátorky 
mesta. 

Oznámenie výsledkov súťaže
Výhercov zverejní vyhlasovateľ na fa-
cebookovej stránke https://www.fa-
cebook.com/MestoHandlova, na we-
bovom sídle mesta Handlová www.
handlova.sk a v tlačených novinách 
Handlovský Hlas, do jedného týždňa 
po skončení hlasovania.
7. Výhry
Cena za najvyšší počet páčikov: Mo-
nografia mesta Handlová 1, vykrajo-
vačky HAIKONY 2022, záhradnícke 
náradie a sadenice dopestované na-
šimi záhradníkmi. Cena záhradníkov: 
Monografia mesta 1, vykrajovačky 
HAIKONY 2022 a záhradnícke náradie, 
Cena primátorky: Monografia mesta 
1, vykrajovačky HAIKONY 2022
8. Odovzdanie výhier 
Po vyjadrení súhlasu víťazov súťaže 
vám predstavíme handlovské záku-
tia plné kvetov. Výhry si môžu víťazi 
prevziať po vyhlásení výsledkov na 
Oddelení komunikácie a marketingu 
mesta Handlová, Námestie baníkov 
7, 972 51 Handlová, v čase úradných 
hodín.
9. Súhlas so zverejnením osobných 
údajov
Účasťou v súťaži a zaslaním súťaž-
ného príspevku vyjadruje účastník 
súhlas s pravidlami a podmienkami 
súťaže. Zároveň vyjadruje svoj súh-

las podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o 
ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, so 
spracovaním osobných údajov, kto-
ré budú použité výlučne pre potreby 
vyhlasovateľa, pričom správcom v 
zmysle zákona o osobných údajov 
je vyhlasovateľ. Všetky informácie tý-
kajúce sa ochrany osobných údajov 
nájdete tu: https://www.osobnyudaj.
sk/informovanie/318094/sk/zaklad-
ne-informacie
10. Umiestnenie súťažných podmie-
nok
Tieto súťažné podmienky sú účast-
níkom k dispozícii na webovom 
sídle mesta Handlová www.handlo-
va.sk/…/pravidla-sutaze-handlov-
ske-momenty 
V prípade ďalších otázok sa obráťte 
na kontaktnú osobu:
jana.paulinyova@handlova.sk, 0908 
342 616 

Spevácka skupina Grünwald.                                                                                                                                                                                                                                                         FOTO: KNS
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September 2021 bol rokom ukon
čenia ťažby hnedého uhlia v Bani 
Hand lová. Na stránkach Handlovs
kého hlasu si môžete prečítať ako 
história baníctva v našom meste za
čala, vyvíjala sa, až napokon po 112 
rokoch bola vlani ukončená. Čítajte 
pozorne, v závere vždy zverejníme 
dve otázky, na ktoré nájdete odpo
vede v texte. Malý vedomostný kvíz 
vyhodnotíme v závere roka. Každý, 
kto odpovie správne na obe otáz
ky, bude zaradený do zlosovania a 
traja z vás dostanú od mesta pekné 
propagačné predmety s motívom 
HAIKONY. Tohtoročnú 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.

Aj v treťom článku budeme ďalej pok-
račovať v našom exkurze históriou 
Bane Handlová. Ako ovplyvnila výs-
tavba a ťažba uhlia našu vtedy ešte 
obec Handlovú. Zamestnanosťou sa-
mozrejme stúpal aj počet obyvateľov 
v Handlovej. Menila sa národnostná 
štruktúra obyvateľstva. K nemeckým 
a slovenským usadlíkom pribudli ma-
ďarskí kvalifikovaní baníci. Za prácou 
prichádzali obyvatelia Liptova, Turca. 
Vplyv vrcholiacej maďarizácie sa pre-
javil aj v názve obce a z Handlovej sa 

v roku 1911 stala Nyitrabánya.
Tak ako Západouhorská sľúbila, 
úspešne lobovala za výstavbu že-
lezničnej trati Prievidza – Handlová. 
Prvý vlak z Prievidze do Handlovej  
prišiel v roku 1913. Ešte neboli dosta-
vané všetky objekty, keď v roku 1914 
vypukla  l.svetová vojna.

Ako Baňa Handlová zvládala 
vojnu?

Dostala sa pod vojenský dozor, ako 
podnik dôležitý pre zabezpečenie 
vojnovej výroby. Vypuknutím vojny 
prišla o zamestnancov. Z Handlovej 
narukovalo 1 100 mužov, nie všetci 
však boli zamestnancami bane. Tak-
tiež po technickej stránke to nebol 
žiadny pokrok. Aby sa plnili vojnové 
úlohy, ťažilo sa kde sa dalo najbližšie 
a veľa, baňa sa rabovala. Pre porovna-
nie v  predvojnovom roku 1913 bola 
ťažba 95 800 ton a počas vojnového 
roka 1916 ťažba stúpla o 150% na 
vyťažených 236 823 ton.  Nedostatok 
zamestnancov sa prejavil nielen v 
podzemí, ale aj na povrchu. Preto tu 
boli zamestnávané ženy a mladiství. 
V roku 1916 bolo na bani zamestna-
ných 164 robotníčok, 57 mladistvých 
do 16 rokov, 12 mladistvých v podze-
mí, väčšinou na obsluhu ručných ven-
tilátorov, ako sprievodcovia vlakov-fi-
keši. Podzemie dopĺňali zajatci Rusi, 
Srbi, Rumuni, Taliani - v roku 1917 ich 
bolo 253. Boli to však nekvalifikovaní 
zamestnanci. V roku 1916 sa zlepšuje 
kvalita, z frontu bolo nakomando-
vaných 256 handlovských baníkov. 
Pre zaujímavosť do roku 1918 sa stav 

zvýšil na 1 418 osôb. Konečne sa oča-
kával koniec vojny, ktorý naznačoval, 
že Rakúsko-Uhorsko bude na strane 
porazených. Národnostné, politické, 
sociálne nepokoje prinesú zmeny. 
Aj Baňu v Handlovej zasiahla vlna 
sociálnych a politických nepokojov. 
Koniec prvej svetovej vojny priniesol 
zánik Rakúsko-Uhorska, vznik Česko-
slovenskej republiky, koniec uhorskej 
nadvlády nad Slovenskom a hraničné 
spory s Maďarským kráľovstvom. Už v 
roku 1918 mala úmysel získať Hand-
lovské uholné bane Živnobanka, 
ktorá ovládala ťažobné a chemické  
podniky v českých zemiach, ale od 
svojho úmyslu upustila. Jej expert 
ju totiž  informoval, že v bani sa ťaží 
neekonomicky, s malou odbornos-
ťou a pracovné podmienky sú zlé. 
Západouhorská zvolala 15. augusta 
1919 mimoriadnu schôdzu, schválila 
nové stanovy a sídlo preložila z Bu-
dapešti do Bratislavy, premenovala 
podnik na Handlovské uholné bane, 
účastinná spoločnosť. Akciový kapi-
tál stále ovládali maďarskí akcionári. 
Ale aj po zmenách sa baňa dostáva 
do veľmi nepriaznivej hospodárskej 
situácie. Kým Živnobanka zaváhala 
s finančnou pomocou, banka Union 
sa v roku 1923 podujala na záchranu 
spoločnosti. Svojim vstupom zvýšila 
kapitál a umožnila ďalšie podnikanie 
pri ťažbe. 

Preskočme pár rokov...

Do uholného biznisu sa v roku 1936  
vrátila Živnobanka a kúpila až 80% 
maďarských akcií, podiel Unionu kle-

Dnes vám v rozhovore s odbornou 
pracovníčkou pre oblasť ekono
miky, Ing. Danielou Hovoričovou,  
priblížime, s akou širokou paletou 
poradenstva disponuje a s čím 
všetkým sa môžu účastníci projek
tu na ňu obrátiť. 

S akými požiadavkami alebo otáz
kami sa najčastejšie na Teba obra
cajú zamestnanci Hornonitrians
kych baní Prievidza (HBP)? 
Zamestnanci HBP ako aj zamest-
nanci, ktorí odchádzajú od iných za-
mestnávateľov riešia problémy ďal-
šej existencie a zabezpečenia svojej 
rodiny do budúceho života najmä po 
finančnej stránke. A práve to je tá eko-
nomika, ktorú každý jeden deň rieši-
me. Preto sa asi najviac podnetov od 
našich klientov sústreďuje na otázku, 
ako budú zabezpečovať životné pot-
reby svoje a svojich blízkych, teraz 
keď stratili istotu pravidelného me-
sačného príjmu. 

Kontaktné centrum Handlová (KC) 
disponuje výsledkami z prieskumu 
spokojnosti a potrieb účastníkov 
projektu, z ktorého vyplýva, že v 
rámci individuálneho poradenstva 
je najväčší záujem okrem právneho 
práve o ekonomické poradenstvo. 
Prečo si myslíš, že je tomu tak? 
Zväčša k nám prichádzajú klienti, kto-
rí skoro celý pracovný život boli v jed-
nom podniku, kde poctivo pracovali a 
boli si na 100 % istí, že každý mesiac 
majú zabezpečený príjem pre život 
– no a zrazu táto istota končí. Takže 

obava je úplne na mieste a my pomá-
hame nasmerovať klientov v našom 
projekte k tomu, aby si našli takúto 
istotu aj v budúcnosti. Mnohí z nich 
majú značne podlomené zdravie, pre-
to sa sústreďujeme na možnosti, kto-
ré im zabezpečujú zákony v našom 
štáte ohľadne sociálneho zabezpe-
čenia, usmerňujeme ich v podmien-
kach uplatnenia všetkých možností 
príjmov, ktoré im systém poskytuje, 
t. j. možnosti v čerpaní kompenzač-
ných alebo osobitných príspevkov, 
ktoré sú určené pre baníkov pri spl-
není stanovených podmienok. My 
im tieto podmienky vysvetľujeme a 
hlavne ich navedieme na to, čo im 
systém ponúka a sme im nápomocní 
pri uplatnení ich nárokov. 

Keby si mala zhrnúť všetky svoje 
konzultácie, do akej miery boli fi
nančné situácie účastníkov projek
tu riešiteľné a aká bola úspešnosť 
pri ich konsolidovaní?
Pre každého klienta je individuálne 
nastavené riešenie jeho situácie. Ak 
má niekto v blízkosti dôchodkový 
vek, tak sa sústredíme na to, aby mal 
zabezpečený príjem do nároku na dô-
chodok, t. j. skúmame nárok na kom-
penzačný príspevok, ktorý je v zákone 
štedro nastavený a zabezpečí príjem 
na najbližších sedem rokov. Nejedné-
mu z nich sme vyžiadali z podkladov 
sociálnej poisťovne informácie o jeho 
nároku aj na skorší odchod do dô-
chodku, následne informácie o výš-
kach jeho vymeriavacích základov, z 
ktorých sa dôchodok vypočítava a v 

neposlednom rade sme zabezpečili 
predbežný výpočet dôchodku pod-
ľa v súčasnosti platných zákonov. Ak 
mám hodnotiť úspešnosť v týchto 
riešeniach, vždy sme mali úspech. No 
mňa ako ekonóma s dlhoročnou pra-
xou veľmi poteší, ak sa na mňa klient 
obráti s požiadavkou, či mu viem po-

Teším sa na každú jednu požiadavku, s ktorou sa na nás klienti obracajú     

sol na 20%. Týmto krokom sa vlastne 
Handlovské uholné bane, úč. spol 
(HUB) dostala do rúk českoslovens-
kého kapitálu so silným nemeckým 
vplyvom. Vlastníkom HUB sa stal spo-
lok pre chemickú a hutnú výrobu so 
sídlom v Prahe, ale ústredie HUB osta-
lo v Bratislave. Tento vlastnícky vzťah 
pretrval až do konca druhej svetovej 
vojny, kým nedošlo k znárodneniu 
kľúčového priemyslu.
V prvej ČSR Handlovské uholné bane 
museli dlho zápasiť s odbytom svojej 
produkcie, ktorá bola veľmi náklad-
ná – cena handlovského uhlia bola 
privysoká. Malé porovnanie: v roku 
1925 bola cena handlovského uhlia 
123 Kč/t zatiaľ čo priemerná cena v 
ČSR bola 65 Kč/t. Handlovské uhlie 
dopravené do Podbrezovej stálo 367 
Kč/t, kým Mostecké aj s dopravou 276 
Kč/t. Ťažba bola nerentabilná – vyso-
ké materiálové a mzdové náklady, 
minimálna mechanizácia v podzemní, 
uhlie bez náležitej úpravy, dopravné 
náklady k spotrebiteľovi boli vysoké.
Podmienky v bani boli skutočne ťaž-
šie ako v iných uholných baniach.
V prvých povojnových rokoch spoloč-
nosť uvažovala dokonca o zastavení 
ťažby, pretože mala finančné a odby-
tové problémy.
Ako to pokračovalo ďalej ? Ako baňa 
dýchala do začiatku druhej svetovej 
vojny? Na tieto otázky odpovieme v 
ďalšom článku.

Kvízové otázky
1. V ktorom roku prichádza prvý vlak 
z Prievidze do Handlovej?

2. Aký bol cenový rozdiel uhlia v Kč/t 
medzi handlovským a priemernou 
cenou v ČSR?

Odpovede zasielajte emailom na 
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

Zvon, ktorý zvolával veriacich k modlitbám, preliali 
na kanóny rozosievajúce smrť.     FOTO: ARCHÍV MsÚ

môcť s otvorením živnosti, nasmero-
vať ho a vysvetliť mu, čo táto činnosť 
vyžaduje po ekonomickej stránke. 
Veľmi sa teším, že budeme klientom 
pomáhať riešiť na konci kalendárne-
ho roku ich daňové záležitosti vyplý-
vajúce z ukončenia daňového obdo-
bia a v neposlednom rade sa teším 
na každú jednu požiadavku a otázku, 
s ktorou sa na nás už s dôverou naši 
klienti obracajú.         

Čo by bolo vhodné verejne vyjad
riť, aby sa nielen účastníci projek

tu, ale aj širšia verejnosť neobávali 
komunikovať vlastné finančné 
situácie a plánovanie s odborní
komekonómom? 
Predstavu mám skôr takú všeobecnú 
pre všetkých našich klientov, a to je tá, 
že nikdy nie ste na akýkoľvek problém 
sami – ekonomické záležitosti nevyní-
majúc. Keď sa na ktoréhokoľvek môj-
ho kolegu obrátite, určite nájdeme 
riešenie a východisko pre zvládnutie 
akejkoľvek situácie k spokojnosti. Pre-
to sa netreba báť alebo ostýchať, ale 
jednoducho prísť, zdôveriť sa nám a 
my vám sľubujeme, že u nás vždy náj-
dete pochopenie a ochotu pomôcť a 
dvere pre vás sú vždy otvorené.  

Kde a v akom čase Ťa môžu zamest
nanci HBP a ich blízke osoby kon
taktovať 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., ale pracovná pozí-
cia odborného pracovníka pre oblasť 
ekonomiky je v projekte určená na 
skrátený pracovný úväzok, tzn. že zas-
tihnúť ma môžu účastníci denne od 
pondelka do piatku od 7:30 do 11:30. 
Kontaktovať ma je možné aj prostred-
níctvom e-mailovej adresy daniela.
hovoricova@handlova.sk alebo na 
telefónnom čísle +421 940 947 741.

Rozhovor pripravil a za odpovede ďakuje 
Mgr. Branislav Ondruška

Tento projekt sa realizuje vďaka podpo-
re z Európskeho sociálneho fondu a Eu-
rópskeho fondu regionálneho rozvoja 
v rámci Operačného programu Ľudské 
zdroje. 

www.esf.gov.sk  
www.employment.gov.sk

Ing. Daniela Hovoričová.                                                                                                                                                     FOTO: KC
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Uzávierka novín
Handlovský hlas č. 18 / 2022

je v utorok 13. septembra. 
Na distribučných miestach 
noviny budú 21. 9. 2022.

JAN ŽIŽKA
Historický / ČR / MP 12

125 min / 5 €
8. 9., 18.00 / 12. 9., 18.00

POZVÁNKA DO PEKLA
Horor / USA / MP 15 / titulky

100 min / 5 €
9. 9., 18.00 / 10. 9., 19.00 

TRITISÍC ROKOV TÚŽBY
Fantasy / USA / MP 12 / titulky

108 min / 5 €
5. 9., 18.00 / 11. 9., 18.00

LABKY V AKCII
Animovaný / VB / MP 7 / dabing

97 min / 6 €
11. 9., 16.00

Spomienka
Dňa 14. septembra 

si pripomenieme prvý 
smutný rok, odkedy 

nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, 

otec a dedko,
Jozef Kálaj. 

S láskou spomínajú 
manželka Helena a deti s rodinami. 

Kto v srdci žije, nikdy neumiera. 

Spomienka
Dňa 24. augusta 

uplynulo prvé smútočné 
výročie, odkedy nás 
navždy opustil náš 

milovaný brat, strýko, 
švagor, otec 

Vladimír Hrčka, 

narodený 1. 10. 1970. 
Odišiel si cestou, ktorou ide každý sám, 
len brána spomienok ostala dokorán. 
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, a ten,

kto Ťa mal rád, nikdy nezabudne! 

S láskou na teba spomínajú bratia s rodinami. 

Spomienka

Dňa 14. septembra 
uplynú 4 roky, odkedy 
nás navždy opustila 

manželka, matka
a starká 

Terézia Spevárová. 

S láskou na Teba spomína celá rodina.
Odišla si tíško. Čas plynie, rana bolí, 

ani čas ju nezahojí

Navždy nás opustili

Eva Kováčiková, 81 rokov,
bytom Morovnianska cesta 3.

Adalbert Bernhauer, 68 rokov,
bytom Okružná 49/13.

Miroslava Gregušová, rod. Chalupeková, 
46 rokov, naposledy bytom 29. augusta 93/5.

Jozef Čampiš, 86 rokov,
naposledy bytom Morovnianska cesta 35/4.

Viera Přibylová, rod. Mišincová, 67 rokov,
naposledy bytom 1. mája 4/4.

Vojtech Lipták, 76 rokov,
naposledy bytom Hurbanova 18.

Milan Cicko, 66 rokov,
naposledy bytom Marka Čulena 4.

Ing. Dušan Botka, 47 rokov,
naposledy bytom Morovnianská cesta 34.

Gizela Božoková, 93 rokov,
naposledy bytom Parková 38.

Mária Javureková, rod. Turyová, 78 rokov,
naposledy bytom Partizánska 6/19.

SLOVO
Dráma / ČR / MP 12

104 min / 6 €
15. 9., 18. 00

DC LIGA SUPERZVIERAT
Animovaný / USA / MP / dabing

105 min / 6 €
15. 9., 16. 00

VSTUPENKA DO RAJA
Romantický / USA / MP 12 / titulky

104 min / 6 €
16. 9., 18. 00

Hráme vždy, aj pre jedného diváka.

www.kino.handlova.sk
Pokladňa kina: tel.: 046/5475 439

Spomienka

Dňa 6. septembra 
uplynú dva roky, odkedy 

nás navždy opustil 
milovaný manžel, 
otec, dedko a brat, 

Emil Šiška. 

Dotĺklo srdce Tvoje 
a v našich srdciach ostal žiaľ. 

S láskou spomínajú manželka, dcéry, vnučky, 
vnukovia a sestra. Čas plynie ako rieky prúd, 

kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť. 
Krásna spomienka na Teba nikdy nepominie. 

Spomienka

Dňa 21. augusta 
uplynulo 10 rokov, 
odkedy nás navždy 

opustil náš milovaný 
Martin Bilik.

S láskou spomína 
manželka a deti 

s rodinami. 

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

V Slovenskom národnom povstaní dalo Slovensko 
najavo, že chce spolurozhodovať o svojom osude
Verejnosť vzdala úctu ľuďom, ktorí 
počas SNP obetovali svoje životy za 
nás všetkých, v mene slobody, de-
mokracie, spravodlivosti, solidarity a 
dôstojnosti ľudského života.
Výročie Slovenského národného po-
vstania si v Handlovej, položením 
vencov k pamätníku SNP, pripome-
nuli delegácie mesta Handlová, Tren-
čianskeho samosprávneho kraja, 
Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov, Handlovského banícke-
ho spolku, politickej strany SMER-
SD, Komunistickej strany Slovenska, 
Základnej organizácie Slovenského 
zväzu zdravotne postihnutých a žiaci 
a pedagógovia handlovských základ-
ných škôl. 
Zástupca primátorky, Radoslav Iždins-
ký pripomenul, že Slovenské národné 
povstanie vypuklo 29. augusta 1944 
ako reakcia domáceho odbojového 
hnutia na vstup nemeckých okupač-
ných vojsk na územie Slovenskej re-
publiky. Jeho politickým cieľom bolo 
odstránenie autoritatívneho režimu 
Hlinkovej slovenskej ľudovej strany a 

začlenenie Slovenska do obnovenej 
Československej republiky. Centrom 
povstania bola Banská Bystrica. SNP 
sa skončilo po dvoch mesiacoch po-
rážkou povstaleckej armády, ktorá 
potom sčasti prešla na partizánsky 
spôsob boja.
Viceprimátor citoval českého histori-
ka Viléma Prečana: „Slovensko potre-
bovalo povstanie predovšetkým kvôli 
sebe. Nech by bolo o druhej svetovej 
vojne už sto ráz rozhodnuté, nebolo 
rozhodnuté, ako z nej vyjde Slovens-
ko, či ako pasívny objekt, o ktorom 

rozhodujú iní, alebo či dá na vedomie 
svetu, aká je jeho vôľa, ako si predsta-
vuje svoju budúcnosť a že chce spo-
lurozhodovať o svojom osude.“
Hoci bol odkaz SNP, podľa Iždinského, 
dlhé roky ideovo pokrivený iným to-
talitným režimom, hodnoty Slovens-
kého národného povstania sú v nás, 
Slovákoch, hlboko vryté. „Želám nám 
všetkým veľa sily a odvahy pri ochra-
ne hodnôt demokratického právneho 
štátu, slobody a ľudskej dôstojnosti,“ 
uzavrel viceprimátor.

(RED)

Delegácie zoradené pred slávnostným aktom.                                                                                                             FOTO:_S

Mimoriadne udalosti v Trenčianskom 
samosprávnom kraji spôsobili v au-
guste škody za 199 000 eur. Zásahy 
profesionálnych hasičov v rovnakom 
období zachránili majetok za 608 
000 eur. Informoval o tom hovorca 
Krajského riaditeľstva Hasičského a 
záchranného zboru v Trenčíne Mari-
án Petrík. V auguste absolvovali pro-
fesionálni hasiči v TSK 279 zásahov, 
najčastejšie ich zamestnali technické 
zásahy, ktorých absolvovali 97. „Nas-
ledovalo 86 zásahov pri požiaroch, 
69 výjazdov k dopravným nehodám 
a osem ekologických zásahov. Okrem 
toho hasiči minulý mesiac vykonali 16 
požiarno-previerkových cvičení a tri 
výjazdy k udalostiam, pri ktorých na-
pokon zasahovať nemuseli,“ doplnil 
Petrík.                                                  (TASR)

Hasiči zachránili  ma-
jetok za 600 tis. eur



TJ Priehrada Nitrianske Rudno – 
MFK Baník Handlová 4:1

V 9. minúte  Líška prihral do pokuto-
vého územia a osamotený Ján Hronec 
zvnútra pokutového územia strelou 
do pravého dolného rohu otvoril 
skóre stretnutia – 1:0. V 23. minúte po 
zaváhaní obrany hosťujúcich futbalis-
tov najlepšie zareagoval Petráš, ktorý 
prihral osamotenému Jánovi Hron-
covi do pokutového územia a ten 
nedal brankárovi hostí šancu – 2:0. V 
31. minúte po priamom kope Mária 
Smidku z pol ihriska sa v pokutovom 
území najlepšie zorientoval Maruniak 
a dos tal hosťujúcich futbalistov stre-
lou k ľavej žrdi do zápasu – 2:1. V 43. 
minúte prestala obrana hosťujúcich 
futbalistov v domnení postavenia 

MFK Baník Handlová v tabuľke VII. ligy postupne klesá

Po deviatich rokoch sa na lavičku 
handlovského Baníka vracia zná
ma tvár. Chorvátskemu lodivodovi 
Tihomirovi Bujanovi, bude robiť 
garde skúsený, 56ročný handlovs
ký tréner Karol Kučera. 

Meno Karol Kučera netreba hand-
lovskej basketbalovej verejnosti ob-
zvlášť predstavovať. Pri basketbale 
je už 35 rokov a jeho rukami prešlo 
nespočetné množstvo basketbalo-
vých generácií. Po ukončení aktívnej 
hráčskej kariéry sa v roku 1987 vybral 
na trénerskú cestu, po ktorej krá-
ča dodnes. Prvých osemnásť rokov 
vychovával basketbalovú mládež a 
vystriedal niekoľko mládežníckych 
tímov. V roku 2005 zaznamenal pre-
miéru vo veľkom basketbale, keď ho 
ako 39-ročného angažoval domovs-
ký klub Baník Handlová. Svedomitá 
práca, chuť a nadšenie mu priniesli 
ovocie, v podobe zisku prvého vice-
majstrovského titulu. „Rok 2005 bol v 
mojej trénerskej kariére prelomový. 
V tom čase som ešte ani len netušil, 
aká skvelá sezóna ma čaká. V šatni sa 
stretla úžasná partia hráčov, vďaka 
ktorej sme siahali na titul. Koučovať 
zápasy finálovej série je nádherný a 
nezabudnuteľný zážitok. Ešte raz by 
som ten pocit chcel zažiť,“ zaspomínal 
s úsmevom na tvári Karol Kučera.
Po zisku striebra v najvyššej basket-
balovej lige sa na jednu sezónu vrátil 
k mládeži, no v sezóne 2006/2007 sa 
opäť postavil na lavičku handlovské-
ho mužského „áčka,“ tentoraz v pozícii 
asistenta trénera. Aj jeho druhé pô-
sobenie v MBK bolo zavŕšené medai-
lou. Handlovčania získali extraligový 
bronz a Karol Kučera bol opäť pri 
tom. Nasledovala ale ďalšia odml-
ka a po ročnej prestávke strávenej 
v juniorskej lige sa po tretí raz vrátil 
a rozšíril svoju medailovú zbierku. V 
sezóne 2009/2010, popri trénovaniu 
handlovských juniorov, znova prijal 
ponuku na asistenta trénera mužs-
kého celku. Aj do tretice priniesol 
„baníkom“ šťastie a v Handlovej sa 
oslavoval bronz. „Na zisku dvoch 
bronzových medailí som sa podieľal 
ako asistent trénera a manažér klubu. 
Aj v tomto prípade išlo o nádherné 
časy handlovského basketbalu. Je mi 
cťou, že som mohol byť pri najväč-

ších úspechoch Baníka a podieľať sa 
na tvorení najúspešnejších kapitol 
histórie klubu,” skonštatoval Kučera. 
Aj následné dve sezóny zotrval v po-
zícii asistenta a v sezóne 2012/2013 
opäť uchopil trénerské kormidlo ako 
hlavný kouč. V sezóne 2013/2014 si 
odskočil do Banskej Bystrice, ktorá v 
tom čase taktiež vystupovala v našej 
najvyššej basketbalovej súťaži. V ŠKP 
nastúpil na pozíciu hlavného tréne-
ra. Pod Urpínom sa jeho trénerská 
púť v najvyššej basketbalovej súťaži 
síce skončila, no naďalej sa venoval 
mládežníckym tímom v Handlovej 
a neskôr v susednom Žiari nad Hro-
nom, kde prevzal aj mužský celok. 
Žiarskych mužov viedol v prvej lige 
osem sezón, počas ktorých zbieral 
trénerské skúsenosti aj na medziná-
rodnej úrovni. V rokoch 2013 a 2014 
pôsobil ako asistent trénera pri mužs-
kom národnom výbere Slovenska a v 
roku 2019 sa stal hlavným trénerom 
slovenskej reprezentácie do 18 rokov. 
Handlovský tréner má bohatý kariér-

ny životopis a netají sa tým, že jeho 
srdcovou záležitosťou bol vždy hand-
lovský klub. Karol Kučera priznal, že 
mu mužský basketbal chýbal a podľa 
jeho slov prišiel čas, kedy to chce opäť 
skúsiť. „Som nesmierne rád, že basket-
bal v Handlovej pokračuje. Verím, že 
napriek nižšiemu rozpočtu, budeme 
konkurencieschopný tím a poteší-
me oči našich fanúšikov. Teším sa 
na spoluprácu s trénerom Bujanom, 
s ktorým sa poznáme dlhšiu dobu. 
Krátko sme spolupracovali už v sezó-
ne 2020/2021. Ako trénerská dvojica 
urobíme maximum, no budeme pot-
rebovať aj dávku trpezlivosti od na-
šich priaznivcov. Vážme si, že máme 
v našom malom mestečku kam ešte 
stále chodiť, stretávať sa a sledovať 
šport, ktorý nás od nepamäti spája. 
Máme tých najlepších fanúšikov na 
Slovensku a aj v nastávajúcej sezóne 
sa budeme o nich opierať,” dodal v 
závere rozhovoru staro-nový asistent 
trénera handlovského Baníka.

Pavel Procner, mbkhandlova.eu

Do veľkého basketbalu sa vracia známa tvár

Karol Kučera na lavičke slovenského národného tímu.                                                           FOTO: MBKHANDLOVA.EU

V sobotu 27. augusta sa na Hornom 
konci v Handlovej uskutočnil už tretí 
futbalový zápas Ženatí-Slobodní, kto-
rý organizovalo o. z. Lepšia Handlová 
a miestna komunita. Tradíciu v roku 
2020 oprášili vtedajšie poslankyne 
mestského zastupiteľstva Marcela 
Šimonová a Lina Gregor s partiou 
dobrovoľníkov a s podporou mesta 
Handlová v rámci aktivity „Komu, keď 

nie komunite“. Zápas vyh rali ženatí 
10:4. Futbal hrali aj deti, pre ktoré 
boli prichystané rôzne mini aktivity. 
Hornokončanom počasie prialo, at-
mosféra bola výborná až do večera. 
Akciu podporilo mesto Handlová, pri-
mátorka mesta Silvia Grúberová, Ha-
ter Handlová, Mestský bytový podnik 
Handlová, CVČ Handlová, SZUŠ Vol-
cano a sponzori.                                (RED)

Tento rok vyhrali ženatí nad slobodnými

Víťazný tím.                                                                                                                                                                              FOTO: HK

mimo hry hrať a Líška premenil sa-
mostatný únik na 3:1. V 80. minúte 
po rýchlom úniku Petráša zvýšil strie-
dajúci Krpelan prízemnou strelou na 
4:1. Víťazstvo domácich futbalistov je 
úplne zaslúžené.

MFK Baník Handlová – 
TJ TK Skačany 1:3

V 17. minúte po odvrátenom roho-
vom kope Baču, nasledovala od toho 
istého futbalistu centrovaná lopta do 
pokutového územia hostí a Ondrej-
ka pohotovo strelou z pravého rohu 
pokutového územia otvoril skóre 
stretnutia – 1:0. V 57. minúte snahu 
hosťujúcich futbalistov korunoval 
vyrovnávajúcim gólom po nedorozu-
mení v obrane domácich Fuka – 1.1. 

V 72. minúte sa hosťujúci futbalisti po 
peknej individuálnej akcii Petra Struč-
ku a jeho prízemnej strele dostali do 
vedenia 1:2. V 78. minúte po strate 
lopty domácimi futbalistami sa dostal 
k lopte Knápek a peknou strelou do 
pravého horného rohu uzavrel stav 
stretnutia na 1:3. Záverom môžeme 
len skonštatovať, že domácim futba-
listom snaha nechýbala, pokiaľ kon-
dične vládali so skúseným mužstvom 
Skačian držali krok, avšak v závereč-
ných dvadsiatich minútach hosťujúci 
futbalisti potvrdili svoje kvality a za-
slúžene zvíťazili.
Všetkých priaznivcom nášho „baníka“ 
pozývame na MFS 6. kola VII. Ligy, 
ktoré odohráme 11. 9. 2022 o 16.00 
na ihrisku MTJ Pravenec.          Igor Belák Turnaj sa koná s podporou mesta Handlová.


