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Na 33. sneme Združenia miest a 
obcí Slovenska (ZMOS) jeho pred-
seda, Branislav Tréger, v príhovore 
poukázal na akútne problémy sa-
mospráv, ktoré vyplývajú z prístu-
pu štátu k nim. 

Upozornil, že piliere, na ktorých má 
stáť fungovanie samospráv - stabi-
lita, predvídateľnosť a partnerstvo - 
neboli a nemohli byť z tohto dôvodu 
naplnené.  „O stabilite nemôže byť ani 
reči - samosprávu sme v predchádza-
júcom období museli práveže brániť 
pred vplyvmi, ktoré majú devastačný 
účinok na všetkých nás,“ skonštatoval.
Rovnako nemožno hovoriť vzhľadom 
na problémy, ktoré vznikli, a spôsob 
prístupu štátu k nim o predvídateľ-
nosti. „My totiž nevieme predvídať 
nielen to, čo sa stane o rok, o mesiac, 
ale už ani o týždeň,“ upozornil Tréger. 
S tým súvisí aj realita v prípade part-
nerstva s vládou. 
„To partnerstvo bolo síce deklarova-
né, no nie je účinné,“ povedal pred-
seda ZMOS-u, pritvrdzujúc ďalšími 
slovami opisujúcimi komunikáciu a 
prijímanie opatrení. „Argumenty ne-
raz zatienili pocity, rokovania sa vzďa-
ľovali snahe o prijateľný kompromis,“ 
upozornil. Uistil, že samosprávy vní-
majú zložitosť ich problémov, najmä 
však ich neriešenie.
Absenciu súčinnosti a snahy vlády 
o akceptovanie argumentov samo-
správ dokumentoval napríklad na no-
vele stavebného zákona, ku ktorému 
dal ZMOS približne 170 pripomienok. 
Tréger upozornil, že v schválenej ver-
zii viaceré veci nebudú fungovať. „Ne-
budeme mať inú možnosť, budeme 
sa k tomu musieť opäť vrátiť a opraviť 
veci,“ upozornil. Pripomenul, že nárast 
kompetencií i výdavkov pre obce bez 
dostatočných kompenzácií už teraz 
generuje výrazné obmedzovanie 
služieb v oblasti kultúry, športu, ale 
aj sociálnych služieb, či bezpečnosti.

ZMOS: Partnerstvo zo strany vlády bolo deklarované, nie účinné

„Mestá a obce musia predložiť vždy 
svojim občanom účet, bolo by dob-
ré, ak by aj štát mal voči občanom 
takúto povinnosť,” zvýraznil Tréger. 
Zhromaždenie starostov a primáto-
rov pred Úradom vlády SR sa usktoč-
nilo 8. septembra 2022 a podľa ZMOS 
bolo podaním pomocnej ruky kabi-
netu, aby začal počúvať skúsenosti z 
praxe a už tak netápal vo svojich roz-
hodnutiach. Zdôraznili nielen to, že 
samosprávy najlepšie poznajú dosah 
kríz na bežných ľudí, ale aj to, že bez 
výraznej pomoci miest a obcí by štát 
tieto krízy nedokázal zvládnuť.
„Vláde pripomíname, že práve samo-
správy pomohli Slovensku zvládnuť 

Zhromaždenie starostov a primátorov pred Úradom vlády SR vo štvrtok 8. septembra 2022.                                                                                                                          FOTO: ZMOS

covid, živelné pohromy i situáciu sú-
visiacu s vojnou na Ukrajine a svojou 
akcieschopnosťou sú pripravené po-
máhať Slovensku aj naďalej. Dnešné 
podujatie preto má byť o tom, že 
práve tí, ktorí majú najbližšie k ľuďom, 
pošepkajú vláde, ako je potrebné rie-
šiť súčasnú vážnu situáciu,“ uviedli.
Predseda samosprávneho združenia 
Branislav Tréger pripomenul, že ak 
predseda vlády SR Eduard Heger rád 
hovorí o spojení exekutívy a samo-
správ ako dvoch pľúcnych komorách, 
zabezpečujúcich dýchanie štátu, 
musí byť jasné, že samosprávna časť 
je vážne ohrozená.
„V poslednom období dostala také 

Neziskovka plánuje veľký projekt cestovného ruchu
V handlovských lesoch chcú vy-
tvoriť zázemie pre lesnú pedago-
giku vybudovaním troch objek-
tov. Tie budú slúžiť tiež turistom 
a vytvoria tak významný produkt 
cestovného ruchu.

Nezisková organizácia Handlovské 
lesy sa bude uchádzať o dotáciu od 
Pôdohospodárskej platobnej agen-
túry na vybudovanie základnej ľah-
kej turistickej infraštruktúry v hand-
lovských lesoch. Celý projekt bude 
tvoriť zázemie pre lesnú pedagogi-
ku, ktorú bude organizovať mestská 
nezisková organizácia pre všetky 
školské zariadenia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Handlová.
Výzvu na predkladanie žiadostí o 
nenávratný finančný príspevok na 
budovanie a obnovu občianskej a 
poznávacej infraštruktúry v lesných 
ekosystémoch vyhlásila Pôdohospo-
dárska platobná agentúra 1. augusta 
2022 a maximálna výška oprávne-

ných výdavkov je 350 000 eur.
Handlovské lesy sa podľa riaditeľa 
neziskovej organizácie Jozefa Maďa-
ra, budú uchádzať o plnú výšku dotá-
cie. „Pokúsime sa zrevitalizovať rekre-
ačnú zónu Tri studničky, kde by sme 
chceli postaviť lesnú pozorovateľňu 
aj s turistickým zázemím. Druhým 
stavebným objektom by mala byť 
útulňa na Obratnej na Pstruhároch, 
ktorá by mala slúžiť pre turistov, 
prioritne ako zázemie pre Cestu hr-
dinov SNP. Tretí stavebný objekt by 
bol náučný chodník Biela skala, ktorý 
prepojí chatu Martinka, ktorú bude-
me mať v nájme od štátnych lesov, s 
pralesom vo vlastníctve mesta s dĺž-
kou 1 044 metrov. Na nej plánujeme 
v spolupráci s Lesmi SR osadiť desať 
interaktívnych informačných tabúľ,“ 
povedal Jozef Maďar, podľa ktorého 
projekt vytvorí významný produkt 
cestovného ruchu. Žiadosť mesta 
Handlová o nájom 1/2 stavby chaty 
Martinka odobrili mestskí poslanci 

rany, že je ako po silnom covide,“ 
skonštatoval. Vyčíslil, že dosah štá-
tom prijatých opatrení spôsobí v ak-
tuálnom a budúcom roku miliardový 
deficit v samosprávnych rozpočtoch. 
„Situáciu pritom ešte zhoršuje inflá-
cia i zdražovanie energií,“ pripome-
nul Tréger. Opätovne za samosprá-
vy apeloval na urýchlené riešenie 
zdražovania energií, pripomenul, že 
nárast cien sa už prejavuje v bežnom 
živote obyvateľov, obmedzovaním či 
rušením služieb samospráv. V súvis-
losti s premiérovými vyjadreniami 
o možnom celoeurópskom riešení 
či spoločnom obstarávaní energií je 
opatrný.                                               (TASR)

na svojom rokovaní koncom augus-
ta.
Termín na podanie žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok je do 31. 
októbra, v prípade schválenia projek-
tu sa realizácia projektu predpokladá 
v roku 2023.
Nezisková organizácia Handlovské 
lesy bola založená mestom Handlová 
v roku 2020 za účelom poskytovania 
všeobecne prospešných služieb s 
vypracovaním projektov súvisiacich 
s tvorbou a ochranou životného pro-
stredia. Vykonáva odbornú činnosť v 
oblasti životného prostredia a lesníc-
tva a je nositeľom úlohy starostlivos-
ti o mestské lesy. V decembri 2021 
Okresný úrad Trenčín priznal nárok 
mesta na náhradu za obmedzenie 
bežného obhospodarovania lesného 
pozemku vo výške 6 456,78 eur. Túto 
sumu mesto previedlo na účet nezis-
kovej organizácie Handlovské lesy 
ako účelovú dotáciu na jej činnosť.

(INU)

Pozvánka 
na mestské 

zastupiteľstvo
Primátorka mesta, 
Silvia Grúberová, 

zvolala 33. zasadnutie 
mestského zastupiteľstva. 
Konať sa bude vo štvrtok 

29. septembra 2022 
o 14. hodine vo veľkej 
zasadacej miestnosti 

mestského úradu.

Program je zverejnený na 
webstránke mesta, priamy 

prenos bude vysielaný 
na Youtube kanáli 

RTV Prievidza.
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Volebný obvod číslo 1
Volí sa 9 poslancov

1. Marek Baláž, 64 r., invalidný dô-
chodca, Národná koalícia / nezávislí 
kandidáti
2. Gabriel Bartko, Ing., 53 r., riadiaci 
pracovník v energetike, nezávislý 
kandidát
3. Ľubomír Blaho, 49 r., projektový 
manažér, nezávislý kandidát
4. Branislav Botka, Mgr., 49 r., učiteľ, 
nezávislý kandidát
5. Iveta Bubláková, 54 r., zdravotná 
sestra, Hlas - sociálna demokracia
6. Martin Buzalka, Bc., 23 r., študent, 
Smer - sociálna demokracia
7. Kristína Denčiaková, 35 r., zamest-
nankyňa banky, nezávislá kandidátka
8. Stanislav Grnáč, 42 r., invalidný dô-
chodca, Domov národná strana
9. Erik Homola, 30 r., strojník-razič, ne-
závislý kandidát
10. Ladislav Hozlár, Mgr., 45 r., admi-
nistratívny pracovník, Smer - sociálna 
demokracia
11. Ivana Hromádková, Mgr., 51 r., uči-
teľka, nezávislá kandidátka
12. Miroslav Huličiak, Mgr., 55 r., ria-
diaci pracovník, nezávislý kandidát
13. Viliam Húšťava, 46 r., invalidný dô-
chodca, nezávislý kandidát
14. Radoslav Iždinský, Ing., 47 r., vice-
primátor mesta, nezávislý kandidát
15. Ingrida Janáková, 41 r., vedúca po-
bočky, nezávislá kandidátka
16. Adriana Janíková, 21 r., čašníčka, 
Domov národná strana
17. Iveta Jurkovičová, Ing., 60 r., eko-
nómka, nezávislá kandidátka
18. Ingrid Kmeťová, Bc., 50 r., skladníč-
ka, Domov národná strana
19. Peter Kollár, 39 r., podnikateľ, ne-
závislý kandidát
20. Norbert Koncz, 49 r., podnikateľ, 
nezávislý kandidát
21. Jana Kubáleková, Ing., 51 r., učiteľ-
ka, Hlas - sociálna demokracia
22. Ján Ličko, 47 r., baník - tunelár, 
Smer - sociálna demokracia
23. Miroslav Luciak, 46 r., výsluhový 
dôchodca, Smer - sociálna demok-
racia
24. Rudolf Machava, 52 r., vrátnik, 
Národná koalícia / nezávislí kandidáti
25. Ingrid Majdová, 51 r., kuchárka, 
Komunistická strana Slovenska
26. Branislav Marget, 29 r., konateľ 
spoločnosti, nezávislý kandidát

27. Marcel Neuschl, Ing., 30 r., staveb-
ný inžinier, nezávislý kandidát
28. Mária Pastorková Šafariková, 
MUDr., 39 r., lekárka, nezávislá kan-
didátka
29. Jozef Prokein, 61 r., dôchodca, Do-
mov národná strana
30. Kristian Riška, Ing., 46 r., projek-
tant, nezávislý kandidát
31. Jozef Ruckschloss, 28 r., sestra, in-
štrumentár, Slovenský patriot
32. Jozef Stopka, JUDr., Ing., PhD., 55 
r., právnik, Smer - sociálna demokra-
cia
33. Milan Sýkora, 71 r., dôchodca, 
Smer - sociálna demokracia
34. Milan Sýkora, 46 r., podnikateľ, 
Smer - sociálna demokracia
35. Robert Šuník, 48 r., konateľ-mana-
žér, nezávislý kandidát
36. Martin Uríček, 36 r., obchodný ria-
diteľ, nezávislý kandidát
37. Juraj Zima, 63 r., hasič, Národná 
koalícia / nezávislí kandidáti

Volebný obvod číslo 2 
Volí sa 8 poslancov

1. Danica Baranovičová, 45 r., mzdová 
špecialistka, nezávislá kandidátka
2. Vladimír Buzalka, Ing., 72 r., dô-
chodca, Smer - sociálna demokracia
3. Viliam Ciberej, 42 r., živnostník, Ná-
rodná koalícia / nezávislí kandidáti
4. Peter Dudáš, 46 r., predajca, Progre-
sívne Slovensko
5. Martin Dudík, 25 r., inventúrnik, Do-
mov národná strana
6. Alena Ederová, Dis., 42 r., zdravotná 
sestra, nezávislá kandidátka
7. Nataša Ertlová, 46 r., manažérka, 
Smer - sociálna demokracia
8. Andrej Gáfrik, 28 r., konateľ spoloč-
nosti, nezávislý kandidát
9. Silvia Grúberová, Mgr., 41 r., primá-
torka mesta, nezávislá kandidátka
10. Jozef Hallon, 77 r., dôchodca, Ko-
munistická strana Slovenska
11. Ján Janoviček, 49 r., invalidný dô-
chodca, Hlas - sociálna demokracia
12. Dušan Klas, 63 r., dôchodca, nezá-
vislý kandidát
13. Arpád Koszta, 67 r., ekológ, nezá-
vislý kandidát
14. Radko Marget, 43 r., podnikateľ, 
nezávislý kandidát
15. Tomaš Obžera, 38 r., pracovník v 
osobných službách, Hlas - sociálna 
demokracia

Kandidáti na poslancov mestského zastupiteľstva
16. Branislav Ondruška, Mgr., 38 r., 
psychológ, Domov národná strana
17. Tatiana Ondrušková, Mgr., 62 r., 
učiteľka, Domov národná strana
18. Alžbeta Orthová, Bc., 54 r., učiteľ-
ka, nezávislá kandidátka
19. Jana Oswaldová, Mgr., Ing., 45 r., 
odborný radca, nezávislá kandidátka
20. Jana Polakovičová, 34 r., občianska 
aktivistka, Hlas - sociálna demokracia
21. Pavel Procner, 43 r., hovorca, nezá-
vislý kandidát
22. Petra Rozenbergová, Mgr., 33 r., 
učiteľka, nezávislá kandidátka
23. Janka Rybáriková, Bc., 49 r., samos-
tatný radca, Progresívne Slovensko
24. Peter Smorek, Mgr., 43 r., peda-
góg, Život - národná strana
25. Ján Spevár, M.A., 55 r., manažér, 
nezávislý kandidát
26. Ivana Šarišská, 25 r., nechtová di-
zajnérka, nezávislá kandidátka
27. Marcela Šimonová, 38 r., učiteľka, 
nezávislá kandidátka
28. Deana Štupáková, Bc., 32 r., ob-
rábačka kovov, nezávislá kandidátka
29. Ladislav Važan, Ing., 42 r., podnika-
teľ, nezávislý kandidát
30. Ľuboš Vičík, 49 r., živnostník, nezá-
vislý kandidát
31. Roderik Weissabel, Ing., 43 r., ve-
dúci ekonomického úseku, Spolu - 
občianska demokracia

Volebný obvod číslo 3
Volí sa 1 poslanec

1. Pavol Čeri, 43 r., metrológ, nezávislý 
kandidát
2. Jozef Pavelka, 58 r., operátor výro-
by, Progresívne Slovensko
3. Anna Tóthová, Ing., 40 r., projektová 
kontrolórka, nezávislá kandidátka

Volebný obvod číslo 4
Volí sa 1 poslanec

1. Ivan Laluha, 31 r., podnikateľ, Hlas 
- sociálna demokracia
2. Renáta Laluhová, 46 r., šička, nezá-
vislá kandidátka
3. Blažej Litva, Ing., 60 r., manažér, 
Smer - sociálna demokracia
4. Ľuboš Oswald, 40 r., invalidný dô-
chodca, nezávislý kandidát
5. Michal Sklenár, 40 r., obchodný zá-
stupca, nezávislý kandidát

(MVK)

V utorok 30. augusta o polnoci uply-
nula lehota na doručenie kandidát-
nych listín pre komunálne voľby 2022, 
ktoré sa spolu so župnými voľbami 
uskutočnia 29. októbra 2022.
Mestská volebná komisia na svojom 
zasadnutí 6. septembra potvrdila 
kandidatúru ôsmych kandidátov na 
primátora. 

1. Viliam Ciberej, 42 r., živnostník, Ná-
rodná koalícia / nezávislí kandidáti
2. Silvia Grúberová, Mgr., 41 r., primá-
torka, nezávislá kandidátka
3. Tatiana Molnárová, Ing., 50 r., facili-
ty manažérka v samospráve, nezávislá 
kandidátka
4. Branislav Ondruška, Mgr., 38 r., psy-
chológ, Domov národná strana

Kandidáti na post primátora Handlovej
5. Peter Smorek, Mgr., 43 r., pedagóg, 
Život - národná strana
6. Ján Spevár, M.A., 55 r., manažér, ne-
závislý kandidát
7. Jozef Stopka, JUDr., Ing., PhD., 55 r., 
právnik, Smer - sociálna demokracia
8. Robert Šuník, 48 r., konateľ-mana-
žér, nezávislý kandidát

(MVK)

Volebná komisia Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja (TSK) zaregistro-
vala šesť kandidátov na predsedu 
TSK. Informoval o tom vedúci práv-
neho útvaru Úradu TSK Tomáš Baláž. 
O post predsedu TSK budú v októbro-
vých voľbách súperiť aktuálny pred-
seda TSK, 47-ročný Jaroslav Baška 

(Smer-SD, Hlas-SD, Sme rodina, SNS), 
58-ročný stredoškolský učiteľ Marian 
Kňažko (Slovenská ľudová strana 
Andreja Hlinku), 64-ročný inšpektor 
železníc Anton Kysel (Kotlebovci - Ľu-
dová strana Naše Slovensko). Ďalšími 
kandidátmi sú 35-ročný manažér Mi-
roslav Magdech (Republika), 35-roč-

Šestica kandidátov na kreslo predsedu TSK
ný viceprimátor Považskej Bystrice 
Peter Máťoš (KDH, SaS, PS, Občianska 
konzervatívna strana, Dobrá voľba a 
umiernení, Spolu – občianska demok-
racia, Ods – Občianski demokrati Slo-
venska, Šanca) a nezávislý kandidát, 
53-ročný manažér Adrián Mikuš.

(TASR)

Regionálna televízia Prievidza 
vyhradí vysielací čas na politickú 
propagáciu.

Pre kandidátov na funkciu predse-
du samosprávneho kraja, primátora 
mesta, starostu obce, starostu mests-
kej časti a politickú stranu, ktorá po-
dala kandidátnu listinu pre voľby do 
orgánov územnej samosprávy, a to v 
rozsahu najviac dvadsať hodín vysie-
lacieho času na vysielanie politickej 
propagácie v televíznom vysielaní. 
Pre kandidátov na funkciu poslanca 
zastupiteľstva samosprávneho kraja, 
poslanca obecného zastupiteľstva, 
poslanca mestského zastupiteľstva 
a poslanca miestneho zastupiteľstva, 
pričom rozsah vyhradeného vysiela-
cieho času v televíznom vysielaní nie 
je uvedený.
Z dôvodu korektného rozdelenia vy-

sielacieho času žiadame kandidátov, 
aby svoj záujem o vysielanie politic-
kej reklamy doručili redakcii RTV Prie-
vidza vo forme objednávky písomne 
v termíne do 28.septembra 2022.
Adresa: Regionálna televízia Prie-
vidza s.r.o., Matice slovenskej 10, 971 
01 Prievidza. E-mail: dana.reindlova@
gmail.com. Po tomto termíne už ne-
bude možné objednávky akceptovať. 
Vysielanie politickej reklamy je spo-
platnené sumou 20 eur bez DPH (24 
eur vrátane DPH) za každých začatých 
30 sekúnd politickej reklamy.
V prípade záujmu o výrobu volebné-
ho spotu sú ceny v zmysle Cenníka 
reklamy uvedeného na www.rtvprie-
vidza.sk.
Politická reklama sa bude vysielať v 
termíne od 8. 10. 2022 (od 0:00 hod.) 
do 26. 10. 2022 (do 23:59 hod.).

(JP)

Vysielanie politickej reklamy v RTV PD

Miesta na umiestňovanie volebných 
plagátov:
• Námestie baníkov (kandidáti na pri-
mátora a poslanca MsZ vol. obvod 1 
a 2)
• Nová Lehota na autobusovej zástav-
ke – Kostol Nová Lehota. (kandidáti 
na primátora a poslanca MsZ vol. ob-
vod 3)
• Morovno na autobusovej zástavke - 
Horný koniec (kandidáti na primátora 
a poslanca MsZ vol. obvod 4) 

Tlač, vylepovanie plagátov a dohľad:
• Plochy na vylepovanie plagátov 
v zmysle VZN č.2/2017 zabezpečí 
mesto Handlová.
• Tlač plagátov a ich vylepovanie 
na určené plochy si každý kandidát 
zabezpečuje na vlastné náklady a 
samos tatne. Plagát môže byť nale-
pený iba na vyhradené miesto, t.j. na 
miesto označené číslom kandidáta, 
ktoré určila mestská volebná komisia 
(podľa abecedy).
• Rozmer plagátu pre kandidátov na 
primátora mesta Handlová/predsedu 
VÚC TSK: A3, rozmer plagátu pre kan-
didátov na poslanca MsZ Handlová a 
VÚC TSK A4
• V prípade nalepenia plagátu na iné 
miesto, ako je vyznačené príslušným 
číslom, bude plagát odstránený.
• V prípade, že si kandidát nenalepí 
plagát, nebude na označené pole 
umiestený plagát inej politickej stra-
ny alebo nezávislého kandidáta.
• Na ostatných miestach verejných 
priestranstiev, či verejných zariade-
ní na území mesta (napr. oplotenia 
domov a pozemkov, stĺpy verejné-
ho osvetlenia, zastávky autobusov a 
pod.) je umiestňovanie plagátov za-
kázané a bude sa posudzovať v zmys-
le zákona o priestupkoch.

Kandidátom do komunálnych volieb 
mesto vyhotoví bezplatne fotografiu
v pracovné dni od 27. 9. do 3.10. v 
čase od 11.00 h do 17.00 h v podni-
kateľskom inkubátore k bezplatnej 
propagácii v miestnom dvojtýžden-
níku Handlovský hlas a na území mes-
ta Mesto Handlová bude propagovať 
kandidátov k voľbám vo svojich infor-
mačných kanáloch.
Propagácia kandidátov bude vyko-
naná prostredníctvom: fotografie, 
mena kandidáta, veku, čísla, ktoré je 
totožné s číslom na hlasovacom líst-
ku, uvedením politickej príslušnosti, 
resp. povolania a uvedením obvodu, 
do ktorého kandiduje.
V prípade, že si kandidát nezabezpe-
čí fotografiu do uvedeného termínu, 
bude propagovaný výlučne prostred-
níctvom uvedenia mena kandidáta, 
čísla, ktoré je totožné s číslom na 
hlasovacom lístku, veku, uvedením 
politickej príslušnosti a uvedením ob-
vodu, do ktorého kandiduje vo všet-
kých informačných kanáloch mesta 
určených na propagáciu kandidátov, 
predovšetkým v dvojtýždenníku 
Handlovský hlas. Mesto z dôvodu za-
chovania rovnosti preto žiada kandi-
dátov, aby dodržali termíny pre vyho-
tovenie fotografie, resp. jej dodania.
Mesto Handlová postupuje podľa 
§ 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a § 16 zákona č. 181/2014 
Z.z. o volebnej kampani a o zmene a 
doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o po-
litických stranách a hnutiach v znení 
neskorších predpisov a Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Hand-
lová č. 2/2017 o vyhradení miest na 
umiestňovanie volebných plagátov 
počas volebnej kampane.

(JP)

Pravidlá pre propagovanie kandidátov
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Váš ŽUPNÝ POSLANEC

JUDr. Ing. Jozef STOPKA, PhD.

Váš KANDIDÁT NA PRIMÁTORA 
MESTA HANDLOVÁ

43
Objednávateľ: Jozef Stopka,ul.Hviezdoslavova č.30, Handlová

SPRAVODAJSTVO / INZERCIA

1. Zuzana Baková, MUDr., EFOG-EB-
COG, 40 r., lekárka, Prievidza, SMER 
- sociálna demokracia, HLAS sociálna 
demokracia, SME RODINA, Slovenská 
národná strana
2. Viera Beňová, RNDr., 57 r., riaditeľ-
ka strednej zdravotníckej školy, Boj-
nice, Kresťanskodemokratické hnu-
tie, Sloboda a Solidarita, Občianska 
konzervatívna strana, DOBRÁ VOĽBA 
a Umiernení, SPOLU – občianska de-
mokracia, ODS – Občianski demokrati 
Slovenska, ŠANCA
3. Marek Borik, 43 r., podnikateľ, Prie-
vidza, Kresťanskodemokratické hnu-
tie, Sloboda a Solidarita, Občianska 
konzervatívna strana, DOBRÁ VOĽBA 
a Umiernení, SPOLU – občianska de-
mokracia, ODS – Občianski demokrati 
Slovenska, ŠANCA
4. Silvia Bošnovičová, PaedDr., 56 r., 
riaditeľka materskej školy, Prievidza, 
nezávislá kandidátka
5. Michaela Brunclíková, Mgr., 41 r., 
regionálna predsedníčka občianske-
ho združenia, Sebedražie, nezávislá 
kandidátka
6. Helena Dadíková, 68 r., vedúca 
strediska pietnych služieb, Prievidza, 
nezávislá kandidátka
7. Ján Daňo, Ing., 50 r., starosta obce, 
Lehota pod Vtáčnikom, SMER - soci-
álna demokracia, HLAS sociálna de-
mokracia, SME RODINA, Slovenská 
národná strana
8. Emil Divéky, Bc., 47 r., riaditeľ, Di-
viaky nad Nitricou, SMER - sociálna 
demokracia, HLAS sociálna demokra-
cia, SME RODINA, Slovenská národná 
strana
9. Michal Dobiš, 41 r., referent civilnej 
ochrany, Handlová, nezávislý kandi-
dát
10. Branislav Doboš, 41 r., podnikateľ, 
Prievidza, REPUBLIKA
11. Martin Drozd, Ing., 39 r., vedúci 
technickoprevádzkového odboru, 
Prievidza, nezávislý kandidát
12. Michal Ďureje, Mgr., PhD., 38 r., ho-
vorca mesta, Lehota pod Vtáčnikom, 
nezávislý kandidát
13. Miroslav Ertel, 45 r., podnikateľ, 
Cigeľ, Demokratická strana
14. Andrea Filt, Mgr., LL.M, 52 r., práv-
nička, Kanianka, Demokratická strana
15. Marta Gaplovská, Ing., 55 r., stre-
doškolská učiteľka, Nitrianske Pravno, 
Hnutie Občan Národ Spravodlivosť
16. Michal Gogola, Ing., 42 r., manažér, 
Nováky, SMER - sociálna demokracia, 
HLAS sociálna demokracia, SME RO-
DINA, Slovenská národná strana
17. Juraj Gordan, Mgr., 53 r., prednos-
ta okresného úradu, Bojnice, OBY-
ČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 
(OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), 
ZMENA ZDOLA, ZA ĽUDÍ
18. Silvia Grúberová, Mgr., 41 r., pri-
mátorka mesta, Handlová, nezávislá 
kandidátka
19. Petra Hajšelová, JUDr., 39 r., 
poslankyňa Národnej rady, právnička, 
Prievidza, SMER - sociálna demokra-
cia, HLAS sociálna demokracia, SME 
RODINA, Slovenská národná strana
20. Róbert Hekl, 53 r., manažér, Prie-
vidza, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé 
osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťan-
ská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, ZA 
ĽUDÍ
21. Eva Hodásová, 68 r., dôchodkyňa, 
Poruba, Komunistická strana Slovens-
ka
22. Zuzana Hujsiová, JUDr., 32 r., práv-
nička, Bojnice, nezávislá kandidátka
23. Ivor Husár, Ing., 53 r., starosta, Ka-
nianka, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ 
KANDIDÁTI
24. Katarína Ivaničová, 58 r., štátny 
radca, Nitrianske Pravno, OBYČAJNÍ 
ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽA-

NO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), 
ZMENA ZDOLA, ZA ĽUDÍ
25. Radoslav Iždinský, Ing., 47 r., vice-
primátor mesta, Handlová, nezávislý 
kandidát
26. Ambróz Jamriško, Mgr., 49 r., ria-
diteľ školy, Cigeľ, nezávislý kandidát
27. Ľuboš Jelačič, Ing., 56 r., zástupca 
primátorky mesta, Prievidza, nezávis-
lý kandidát
28. Ján Kuchárik, RNDr., Ing., 41 r., 
ekológ, lesný inžinier, Prievidza, RE-
PUBLIKA
29. Juraj Leporis, MVDr., 38 r., veteri-
nárny lekár, Prievidza, nezávislý kan-
didát
30. Jozef Meluš, Ing., 65 r., stavebný 
technik, Bojnice, Slovenské Hnutie 
Obrody
31. Radovan Mišeje, 50 r., podnikateľ a 
športový odborník, Diviaky nad Nitri-
cou, Kotlebovci - Ľudová strana Naše 
Slovensko
32. Marek Mokrý, 23 r., online mana-
žér, Prievidza, Progresívne Slovensko
33. Viera Mrázová, Mgr., MBA, 55 r., ria-
diteľka neziskovej organizácie, Hand-
lová, nezávislá kandidátka
34. Branislav Ondruška, Mgr., 38 r., 
psychológ, Handlová, DOMOV ná-
rodná strana
35. Peter Oulehle, MUDr., 55 r., lekár, 
Prievidza, Kresťanskodemokratické 
hnutie, Sloboda a Solidarita, Občians-
ka konzervatívna strana, DOBRÁ VOĽ-
BA a Umiernení, SPOLU – občianska 
demokracia, ODS – Občianski demo-
krati Slovenska, ŠANCA

36. Monika Pekárová, Ing., PhD., 38 
r., projektová manažérka, Nedožery 
- Brezany, Kresťanskodemokratické 
hnutie, Sloboda a Solidarita, Občians-
ka konzervatívna strana, DOBRÁ VOĽ-
BA a Umiernení, SPOLU – občianska 
demokracia, ODS – Občianski demo-
krati Slovenska, ŠANCA
37. Eleonóra Porubcová, PaedDr., 
56 r., riaditeľka gymnázia, Prievidza, 
Kresťanskodemokratické hnutie, 
Sloboda a Solidarita, Občianska kon-
zervatívna strana, DOBRÁ VOĽBA a 
Umiernení, SPOLU – občianska de-
mokracia, ODS – Občianski demokrati 
Slovenska, ŠANCA
38. Ivan Porubec, Mgr., 34 r., mana-
žér, Prievidza, Kresťanskodemokra-
tické hnutie, Sloboda a Solidarita, 
Občianska konzervatívna strana, 
DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, SPOLU 
– občians ka demokracia, ODS – Ob-
čianski demokrati Slovenska, ŠANCA
39. Ladislav Procházka, MUDr., MPH, 
40 r., lekár, Handlová, nezávislý kan-
didát
40. Vladimír Revický, 67 r., konateľ 
spoločnosti, Prievidza, REPUBLIKA
41. Ladislav Smatana, MVDr., 57 r., 
veterinárny lekár, Bojnice, nezávislý 
kandidát
42. Igor Sojka, 46 r., samostatne zá-
robkovo činná osoba, Diviacka Nová 
Ves, Komunistická strana Slovenska
43. Jozef Stopka, JUDr., Ing., PhD., 55 
r., právnik, Handlová, SMER - sociálna 
demokracia, HLAS sociálna demokra-
cia, SME RODINA, Slovenská národná 
strana
45. Natália Svítková, Ing., 36 r., pred-
sedníčka gymnastického klubu, Prie-
vidza, Kresťanskodemokratické hnu-
tie, Sloboda a Solidarita, Občianska 
konzervatívna strana, DOBRÁ VOĽBA 
a Umiernení, SPOLU – občianska de-
mokracia, ODS – Občianski demokrati 

Slovenska, ŠANCA
46. Katarína Svobodová, PhDr., MPH, 
45 r., námestníčka riaditeľa nemoc-
nice pre ošetrovateľskú starostlivosť, 
Prievidza, nezávislá kandidátka
47. Dušan Šimka, Ing., 61 r., primátor 
mesta, Nováky, nezávislý kandidát
78. Dana Škrabáková, Ing., 51 r., eko-
nómka, Pravenec, Hnutie Občan Ná-
rod Spravodlivosť
49. Radoslav Škraban, Ing., 47 r., me-
chanický inžinier, Diviaky nad Nitri-
cou, Kresťanskodemokratické hnu-
tie, Sloboda a Solidarita, Občianska 
konzervatívna strana, DOBRÁ VOĽBA 
a Umiernení, SPOLU – občianska de-
mokracia, ODS – Občianski demokrati 
Slovenska, ŠANCA
50. Tibor Šovčík, Ing., 69 r., dôchodca, 
Nedožery - Brezany, Slovenské Hnutie 
Obrody
51. Mária Šramková, doc., MUDr., 
PhD., MPH, MBA, 58 r., primárka, Nit-
rica, nezávislá kandidátka
51. Tomáš Šujan, Ing., 38 r., manažér 
tímu, Poluvsie, nezávislý kandidát
52. Peter Švajlenka, 41 r., mestský po-
licajt, Bystričany, Slovenský PATRIOT
53. Richard Takáč, Ing., 40 r., posla-
nec Národnej rady, Prievidza, SMER 
- sociálna demokracia, HLAS sociálna 
demokracia, SME RODINA, Slovenská 
národná strana
54. František Tám, PhDr., MBA, 66 r., 
primátor mesta, Bojnice, SMER - so-
ciálna demokracia, HLAS sociálna 
demokracia, SME RODINA, Slovenská 
národná strana
55. Tomáš Tines, Ing., 40 r., stavebný 
inžinier, Bojnice, nezávislý kandidát
56. Boris Vanek, Ing., 32 r., riaditeľ, 
Bojnice, SMER - sociálna demokracia, 
HLAS sociálna demokracia, SME RO-
DINA, Slovenská národná strana
57. Dominika Vážna, Mgr., 38 r., ve-
dúca odboru okresného úradu, Prie-
vidza, SMER - sociálna demokracia, 
HLAS sociálna demokracia, SME RO-
DINA, Slovenská národná strana
58. Alojz Vlčko, Mgr., 39 r., vedúci kan-
celárie primátorky, Prievidza, nezávis-
lý kandidát
59. Miroslav Žiak, Ing., 34 r., poslanec 
parlamentu, Prievidza, Kresťanskode-
mokratické hnutie, Sloboda a Solida-
rita, Občianska konzervatívna strana, 
DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, SPOLU 
– občianska demokracia, ODS – Ob-
čianski demokrati Slovenska, ŠANCA
60. Ľuboš Žiško, Mgr., 48 r., programá-
tor analytik, Čereňany, Kresťanskode-
mokratické hnutie, Sloboda a Solida-
rita, Občianska konzervatívna strana, 
DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, SPOLU 
– občianska demokracia, ODS – Ob-
čianski demokrati Slovenska, ŠANCA

Vo volebnom obvode sa volí 10 
poslancov.

Kandidáti na poslancov Trenčianskeho samos-
právneho kraja, volebný obvod č. 7 - Prievidza

Objednávateľ: Jozef Stopka, Hviezdoslavova 30, Handlová. Dodávateľ: Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, IČO: 00318094.    
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V polovici júna tohto roku sľúbila 
vláda SR odmeny zamestnancom 
vo verejnej správe vo výške 500 eur 
v hrubom. Podľa primátorky, Silvie 
Grúberovej, táto suma s odvodmi 
predstavuje zhruba 676 eur  a keďže 
v našom meste máme nielen úrad, ale 
aj policajtov, opatrovateľky, dom kul-
túry, knižnicu, školy, škôlky, centrum 
voľného času a všetko sú to zamest-
nanci pracujúci vo verejnom záujme, 
pre mesto Handlová to znamená, že 
musí nájsť vo svojom rozpočte 173 
000 eur. 
Odmeny pre pedagógov sú hradené 
z ministerstva školstva. Zvyšok od-
mien pre zamestnancov pracujúcich 
vo verejnom záujme však má vyplatiť 
samospráva. V podobnej situácii bolo 
mesto aj koncom roka 2021. 
„Vtedy bol z úrovne štátu schválený 
dodatok k vyššej kolektívnej zmluve. 
Vtedy ten „príkaz zvrchu“ znamenal 
350 eur v hrubom pre zamestnancov 
pracujúcich vo verejnom záujme, čo 
pre nás na prelome rokov znamena-
lo hľadať sumu približne 115 000 eur,“ 
povedala Silvia Grúberová. Doplnila, 
že dohromady minie samospráva na 
odmeny určené vládou takmer 300 
000 eur z mestského rozpočtu. 
„Ja určite som za to, aby zamestnan-
com, ktorí sú šikovní a je jedno v akej 
sfére, boli vyplácané odmeny a bola 

ich práca ocenená aj takýmto fi nanč-
ným ohodnotením. Avšak treba sa 
pozrieť na to, kto to platí, kedy to platí 
a či na to má peniaze. My sme týchto 
300 000 eur vedeli ušetriť a využiť na 
zvyšujúce sa ceny na trhu, na služby, 
ktoré objednávame, materiály a po-
dobne. Rovnako sme mohli peniaze 
kumulovať a uhradiť nimi zvyšujúce 
sa ceny energií. Prípadne sme tieto 
peniaze mohli čerpať na rekonštruk-
ciu ciest, chodníkov, na opravu ihrísk, 
proste na veci, ktoré v meste bytost-
ne potrebujeme, pretože vieme, že 
máme investičný dlh,“ uviedla primá-
torka.
Štvrtá tohtoročná úprava mestského 
rozpočtu bola ovplyvnená hlavne hľa-
daním zdrojov na vyplatenie odmien. 
Hlavný ekonóm prešiel každú jednu 
položku a podľa Silvie Grúberovej 
škrtal rad radom všetky položky, ktoré 
ešte neboli dočerpané. „Jednoducho, 
v každej položke sa, takpovediac, vy-
metali kúty, ale to pre nás môže teraz 
znamenať aj to, že jednoducho októ-
ber, november, december na niekto-
ré aktivity nebudeme mať fi nancie.“ 
Samospráva preto bude žiadať minis-
terstvo fi nancií o vyplatenie všetkých 
výdavkov na odmeny. Sama je však 
voči tomu, že vláda mestu vyhovie, 
skeptická.

(RTVPD)

Primátorka: Mesto má platiť sľuby vlády

Správca dane pripomína, že ak v prie-
behu zdaňovacieho obdobia roku 
2022 daňovník nadobudne nehnu-
teľnosť vydražením alebo dedením, 
je povinný podať priznanie k dani z 
nehnuteľností do 30 dní od vzniku 
daňovej povinnosti. V prípade nado-
budnutia nehnuteľnosti vydražením 
v priebehu roka daňová povinnosť 
vzniká prvým dňom mesiaca nasledu-

júceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ 
stal vlastníkom nehnuteľnosti. Pri na-
dobudnutí nehnuteľnosti dedením v 
priebehu roka daňová povinnosť de-
dičovi vzniká prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po dni, v ktorom sa 
dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti 
na základe právoplatného osvedče-
nia o dedičstve alebo rozhodnutia o 
dedičstve.

Zníženie poplatku za komunálny odpad
Mesto Handlová dáva do pozornosti 
občanom, ktorí si podávajú žiadosť o 
zníženie alebo odpustenie poplatku 
za komunálne odpady na rok 2022, 
že v súlade so všeobecne záväzným 
nariadením mesta o poplatku za ko-
munálne odpady a drobné stavebné 
odpady, mesto odpustí alebo zníži 

poplatok iba v prípade zaplatenia 
miestnych daní a poplatku z minulých 
zdaňovacích období. Tlačivo žiados-
ti je zverejnené na webovej stránke 
mesta alebo v papierovej podobe je 
občanom k dispozícii na Informáciách 
MsÚ a Oddelení daní a podnikateľskej 
činnosti. 

Zdedenie a vydraženie nehnuteľnosti

Mária Lenková, vedúca oddelenia daní a podnikateľskej činnosti

Súťaž “Najkrajšia handlovská predzáhradka 2022” je predĺžená do 25. 9. 2022. 
Podmienkou zaradenia do súťaže je, že účastník pošle fotografi u predzáhradky 
na adresu predzahradka@handlova.sk. Súťažný príspevok súťaží pod menom 
jednotlivca, alebo organizácie. Víťazné fotografi e budú spolu s menami súťa-
žiacich zverejnené na webstránke mesta Handlová www.handlova.sk.
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Oblastná organizácia cestovného 
ruchu Región Horná Nitra - Bojnice 
na Deň baníkov, 26. augusta 2022,  
vydala brožúru Baníctvo a baníci 
na Hornej Nitre. Publikácia sa za-
meriava na banský turizmus a veľa 
priestoru v nej je venovaného aj 
Handlovej. O potenciále banského 
turizmu sme sa rozprávali so zosta-
vovateľkou brožúry, Sylviou Malia-
rikovou.   

Je to prvá publikácia propagujúca 
banský turizmus v regióne alebo 
ste na nejakú publikáciu nadväzo-
vali?
V oblasti propagačných materiálov 
na podporu banského turizmu z 
predchádzajucich rokov možno spo-
menúť skladačku s informáciami o 
Hornonitrianskom banskom skanze-
ne v slovenskom a anglickom jazyku, 
ktorú vydal Trenčiansky samosprávny 
kraj (TSK) v januári 2009. V tom roku 
sa pripomínalo veľké výročie – 100 
rokov priemyselnej ťažby uhlia, ktorá 
začala v roku 1909 v Handlovej. Výz-
namné výročie ma inšpirovalo k vyu-
žitiu tejto témy vo výstavnom stánku 
TSK na 15. ročníku medzinárodného 
veľtrhu cestovného ruchu ITF Slova-
kiatour Bratislava. V tom čase som 
vykonávala funkciu vedúcej Odboru 
medzinárodnej spolupráce a cestov-
ného ruchu na TSK a pri realizácii toh-
to nápadu mi pomohol Handlovský 
banícky spolok pod vedením pána 
Ondrejkoviča, riaditeľka Domu kul-
túry v Handlovej pani Jarka Žišková 
a Regionálne združenie cestovného 
ruchu Horná Nitra. V tom roku sme 
pomenovali expozíciu TSK Dary zeme 
a súčasťou výstavného stánku bola 
banská štôlňa, do ktorej sa dalo aj 
„sfárať“. Propagovala Hornonitriansky 
banský skanzen ako unikátne zaria-
denie banského cestovného ruchu na 
Slovensku. Zlatým klincom otváracie-
ho programu v stánku TSK 22. januára 
2009 bol šachtág, počas ktorého bol 
do baníckeho cechu slávnostné prija-
tý vtedajší predsdeda TSK. Z pohľadu 
médií  bol šachtág udalosťou, ktorá 
na Slovakiatoure v ten deň na výsta-
visku zarezonovala najviac. Banský 
turizmus sa propagoval každý rok, 
napríklad v roku 2020 okrem bežnej 
propagácie obohatila expozíciu Ob-
lastnej organizácie cestovného ruchu
v stánku Krajskej organizácie cestov-
ného ruchu Trenčín región ponuka 
chutných výrobkov z Agro rybej far-
my Handlová.

Máte v oblastnej organizácii ces-
tovného ruchu skúsenosť, že o 
banský turizmu je záujem?

Náš región dlho bol a stále je baníc-
ky, boli a sú tu bane, baníci, veľa stôp 
po banskej činnosti a to tvorí priro-
dzený potenciál pre rozvoj banského 
turizmu. Podľa mojich skúseností zo 
Slovenska a zo zahraničia, záujem 
verejnosti o banský turizmus je veľmi 
veľký. Na Slovensku máme viacero 
pamiatok, ktoré pripomínajú staro-
bylú históriu baníctva kovov a uh-
lia ako napríklad Slovenské banské 
múzeum v Banskej Štiavnici, SBM v 
Hand lovej, viacero múzeí na Spiši, 
napríklad projekt Banský Spiš, naj-
mladšie Banské múzeum v Hnúšti 
otvorené v apríli 2022 atď.
Obrovský záujem bol dlhé roky o 
návštevu Hornonitrianskeho banské-
ho skanzenu v Bani Cigeľ (HBS). Bol 
vytvorený a aj naďalej funguje vďa-
ka HBS, a.s. a neziskovej organizácii 
Združenie pre záchranu baníckeho 
dedičstva Hornej Nitry.  Bol otvo-
rený 2. júla 2003 a od začiatku jeho 
činnosti sa dalo konštatovať, že HBS 
a Medzinárodný festival duchov a 
strašidiel na Bojnickom zámku boli dl-
hodobo dva najúspešnejšie produkty 
regionálneho cestovného ruchu. Ob-
lastná organizácia cestovného ruchu 
Región Horná Nitra – Bojnice zaradila 
HBS medzi TOP 15 turistických zaují-
mavostí v našom regióne, ktoré per-
manentne propaguje.

Čo by zvýšilo atraktivitu banského 

turizmu v regióne? Má OOCR neja-
ké plány v tejto oblasti?
Rozvoj a využívanie banského turiz-
mu na zvýšenie atraktívnosti a návš-
tevnosti nášho regiónu má v pláne 
viacero subjektov, ako to možno 
vidieť z ich programových doku-
mentov, napríklad Koncepcia mesta 
Handlová/ K19 Koncepcia rozvoja 
cestovného ruchu, Návrh na využitie 
silnej stránky (baňa, banícke tradície, 
príležitostné podujatia), Koncepcia 
cestovného ruchu mesta Prievidza, 
Koncepcia rozvoja cestovného ruchu  
OOCR Región Horná Nitra – Bojnice 
pre roky 2021 – 2025. V rámci napĺ-
ňania tejto koncepcie OOCR RHNB 
vydala brožúrku Baníctvo a baníci na 
Hornej Nitre. Obsahuje základné in-
formácie o lokalitách, ktoré v okrese 
Prievidza, resp. v regióne Horná Nitra 
súvisia s banskou činnosťou a o mož-
nostiach, ktoré na to nadväzujú, t. j. 
návšteva Slovenského banského mú-
zea v Handlovej, návšteva HBS, túry 
po banských náučných chodníkoch v 
okolí Handlovej, Novák, Nitrianskeho 
Pravna, Malinovej atď. Je zostavená 
tak, aby bola pomôckou pre prípravu 
výletov individuálnych záujemcov o 
spoznávanie baníckeho kraja a jeho 
tradícií a pre tých, ktorí chcú navštívíť 
niektoré miesta so skupinou žiakov, 
študentov, zahraničných návštevní-
kov a pod.
Rozvoj a udržanie banského turizmu 

sa musí realizovať v dvoch líniách. V 
prvom rade musíme mať v dobrom 
stave a prístupné materiálne pamiat-
ky, ako sú HBS a Slovenské banské 
múzeum v Handlovej (odporúčame 
ho návštevníkom, je vo výbornom 
stave a prístupné bez problémov).  
K rozvoju by pomohlo aj to, keby sa 
pre budúcnosť zachovali vizuálne 
atraktívne povrchové stavby Bane 
Handlová. Veľkú nádej v tomto smere 
vkladajú všetky subjekty pôsobiace v 
oblasti cestovného ruchu do postup-
nej realizácie projektov v rámci pl-
nenia akčného plánu Transformácia 
uhoľného regiónu Horná Nitra.

Na čom môže Handlová stavať ba-
nícky cestovný ruch?
Je známe, že mesto Handlová už dlh-
šie plánuje, aby popri SBM v Hand-
lovej existovalo ešte mestské mú-
zeum spojené s galériou miestnych 
výtvarných umelcov. Venovalo by 
sa  baníkom a baníckym tradíciám. 
Hand lovčan Ján Procner opatruje 
toľko vzácnych historických a ume-
leckých predmetov súvisiacich s Ba-
ňou Handlová a životom baníkov, že 
by boli určite základom pre takéto 
múzeum. Pribudol by tak ďalší bod 
na mape regionálneho banského tu-
rizmu.  
V druhom rade sú to živé pravidelné 
podujatia. Tu mám na mysli pietne 
podujatia, ktoré sa konajú v Handlo-

Náš región je banícky a má potenciál pre rozvoj banského turizmu
vej a Prievidzi každoročne 10. augusta 
na počesť obetí banských nešťastí a 
oslavy Dňa baníkov spojené s jarmok-
mi. Tieto podujatia sú zvyčajne dobre 
medializované a to pomáha udržiavať 
v povedomí verejnosti skutočnosť, že 
napriek útlmu banskej činnosti je náš 
región stále vnímaný ako banícky a 
tvorí to jednu z jeho výrazných cha-
rakteristík. Väčšia spolupráca by sa 
mohla rozvinúť medzi organizáciami 
zodpovednými za cestovný ruch a 
troma baníckymi spolkami (propa-
gácia ich akcií na náučno-turistických 
chodníkoch, prednášok o dejinách 
baníctva, šachtágy, zájazdy...). Mate-
riálne pamiatky a pravidelné poduja-
tia musia byť samozrejme aj kvalitne 
propagované všetkými dostupnými 
informačnými prostriedkami.

V akom náklade publikácia vyšla a 
kde všade bude k dispozícii? 
Brožúra vyšla v náklade 3 000 kusov s 
fi nančnou podporou Ministerstva do-
pravy a výstavby SR. Tretinu nákladu 
OOCR RHNB dodala do Turisticko-in-
formačnej kancelárie v Prievidzi, kto-
rá je dôležitým kontaktným miestom 
pre všetkých návštevníkov regiónu. 
Druhú tretinu nákladu sme dodali 
do TIK Bojnice. Tu sa denne zastavuje 
množstvo domácich i zahraničných 
návštevníkov a kúpeľných hostí po 
informácie o možnostiach trávenia 
voľného času a atraktivitách regiónu.  
V Bojniciach je súkromné Mineralo-
gické a banské múzeum s bohatými 
zbierkami, teda záujemci o banskú 
históriu majú možnosť zoznámiť sa 
už tam s banskou históriou a artefakt-
mi a potom môžu podnikať cesty do 
okolia aj podľa novej brožúrky.
Z hľadiska regionálnej histórie a kul-
túry ma upútal program Dni európs-
keho kultúrneho dedičstva Handlová 
2022, ktorý je tohto roku veľmi bo-
hatý. Vybrala som si dve podujatia, 
ktoré sa konali 2. septembra v rámci 
osláv Dňa baníkov, a to odhalenie 
Pamätného kameňa pred budovou 
SBM a vernisáž výstavy Jána Procne-
ra. Pri tej príležitosti som odovzdala 
150 ks brožúrky pani Paulínyovej pre 
potreby MsÚ Handlová, pánovi Vla-
dimírovi Podobovi pre Handlovský 
banícky spolok a pánovi Procnerovi 
do jeho súkromného múzea a galérie. 
Brožúrky sú teraz dostupné na Odde-
lení marketingu a komunikácie MsÚ 
Handlová.                                             (INU)

(Poznámka redakcie: Sylvia Maliariková absolvovala
FF UK Bratislava, študijný odbor Slovenský jazyk 
a literatúra. Verejne zastáva odborný názor, že v 
písomnej podobe sa má rozlišovať Horná Nitra ako 
názov regiónu a horná Nitra, keď ide o rieku.)

1/18/9/2022/PL

Sylvia Maliariková dostala za dlhoročnú prácu ocenenie Ministerstva dopravy a výstavby SR -  Osobnosť cestovného ruchu za rok 2016.       FOTO: TRENCINREGION.SK
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kandidát na primátora Handlovej
BRANISLAV ONDRUŠKA

Spojme naše tradície

s rozvojom mesta.

Objednávateľ: DOMOV národná strana, Nevädzová 5, 821 01 Bratislava, IČO: 30797845; Dodávateľ: Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, IČO: 00318094

ŠKOLSTVO / INZERCIA

Prvýkrát bola výstava Ekotrh otvore-
ná v roku 1995. Po celý čas za výsta-
vou stojí organizátor Arpád Koszta 
z Centra voľného času. „Od začiatku 
je výstava koncipovaná tak, aby sme 
na nej prezentovali všetko, čo sa dá z 
prírody vytvoriť, vychovať alebo vy-
pestovať.“ Podľa jeho ďalších slov na 
ekotrhu býva zastúpená ľudovo-ume-
lecká tvorba, záhradkárske výpestky, 
ale aj zbierky známok, minerálov, 
chrobákov, motýľov, ale aj kaktusy, 
bonsaje a nechýba ani poľovníctvo, 
rybárstvo. Tento rok poskytlo expo-
náty 14 vystavovateľov, medzi nimi 
aj Hater-Handlová s bielymi ružami 
z vlastnej výsadby. Výstavu navštívilo 
360 žiakov a približne 70 členov Jed-
noty dôchodcov z Cigľa a Novák.                                                  

(INU)

Na 27. ekotrh poskytlo exponáty 14 vystavovateľov 

Zbierka chrobákov z ostrova Borneo.                                                                                                                             FOTO: AK

Zástupcovia mesta škôlkarom 
odovzdali pracovné zošity pre 
predškolákov, ktoré rozvíjajú gra-
fomotoriku.

V utorok 6. septembra navštívili hand-
lovskú Materskú školu a jej elokované 
pracoviská zástupca primátorky Ra-
doslav Iždinský a školská metodička 
Andrea Bacúšan Nevolná zo školské-
ho úradu. „Pri tejto príležitosti sme 
viedli rozhovory s pani riaditeľkou aj 
zástupkyňami o aktuálnej situácii v 

Školský rok zahájili aj predškoláci v prípravke

škôlkach. Čo potrebujú po materiál-
nej stránke, aké výchovné problémy 
sa objavili,“ povedala Nevolná.
Predškolská príprava sa podľa nej za-
viedla primárne kvôli tomu, aby sa v 
prvých ročníkoch základnej školy stie-
rali rozdiely medzi deťmi, ktoré škôlku 
navštevovali a medzi tými, ktorí boli 
doma. Zároveň je to aj pomoc pre pe-
dagógov v základnej škole pri sociali-
zácii, aj pri samoobsluhe detí. „O deti 
v predškolských triedach sa stará pri-
bližne 10 učiteľov. Predškoláci sa prip-

ravujú už na nástup do školy. Tí, ktorí 
chodili do škôlky už pred piatym ro-
kom pokračujú v rozvoji grafomoto-
riky, v zlepšovaní školských návykov. 
Mnoho predškolákov však nastúpilo 
do škôlky prvýkrát a tí samozrejme 
tiež rozvíjajú grafomotoriku, ale učia 
sa aj sebaobsluhe, práce v kolektíve a 
socializujú sa. Rovnako dodržiavanie 
pravidiel ako aj akceptovanie autority 
učiteľa,“ doplnila školská metodička.

(INU)

Predškoláci sa pripravujú na nástup do školy.                                                                                                                                                                                                                             FOTO: JP

Cenu mesta za voľnočasové aktivi-
ty  Dobrý nápad môžu získať školy, 
občianske združenia, jednotlivci i 
neformálne skupiny.

Dobrý nápad je ocenenie, ktoré ude-
ľuje mesto Handlová za organizáciu 
voľnočasových aktivít detí a mládeže 
v štyroch kategóriách:
1. školy a školské zariadenia
2. občianske združenia, neziskové or-
ganizácie alebo ich organizačné
jednotky
3. neformálne skupiny
4. iné organizácie pôsobiace na území 
mesta

Ostatné udeľovanie cien Dobrý ná-
pad sa konalo v roku 2018. Vtedy si 
toto ocenenie prevzali: 
1. ZŠ Školská za podujatie Folkpará-
da, v ktorom prepojili ľudové tradície 
a rozvoj fi nančnej gramotnosti žiakov, 
účelné využitie voľného času, výcho-
vy a vzdelávania s praxou. 
2. SZUŠ Volcano za podujatie Z Roz-
právky do Rozprávky – ktorým pre-
zentovali školu na verejnosti, viacge-
neračným prepojením a motiváciou 
detí a mládeže k zmysluplnému vyu-
žitiu voľného času.
3. Päť handlovských mamičiek za 
dobročinnosť a benefi čnú aktivity pre 

veľkých i malých.  Navarili „Punč od 
mamičiek s veľkým srdcom“ a počas 
dobročinnej akcie na Námestí baní-
kov ho zadarmo rozdávali rodičom a 
ich deťom, ktorí prišli na Živý Betle-
hem. Zorganizovali aj tvorivé dielnič-
ky pre detičky. Túto myšlienku spojili 
so zbierkou hračiek. Vyzvali svojich 
priateľov, známych, deti a mládež, 
ale i všetkých ľudí, ktorí majú doma 
nepotrebné hračky, aby ich priniesli 
na námestie. Vyzbierané hračky  ná-
sledne odovzdali na detské oddelenie 
bojnickej nemocnice.
V roku 2019 Slovensko zachvátila 
pandémia COVID – 19, preto v ro-
koch 2019 až 2021 sa toto ocenenie 
neudeľovalo.
Udeľovanie cien Dobrý nápad sa 
uskutoční v rámci Týždňa vzdeláva-
nia, počas ktorého budú školy a škols-
ké zariadena prezentovať výsledky 
tvorivých schopností svojich žiakov 
a pedagógov. 
Ak viete o niekom, kto by mal za svo-
ju aktivitu od 1. septembra 2021 do 
31. augusta 2022 ocenenie získať, 
nominujte ho. Formulár na nominá-
ciu „Dobrý nápad“ je k dispozícii v 
elektronickej podobe na webe mes-
ta alebo v tlačenej podobe na prvom 
kontakte mestského úradu. 

(VM)

Samospráva ocení dobré nápady škôl

2/18/9/2022/PL
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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.

Pokračujeme ďalej v rozprávaní o his-
tórii matky uholného baníctva, o našej 
Bani Handlová. Ako sa vysporiadala s 
medzivojnovým obdobím rokov 1918 
– 1939?
Baňa bola vojnovým hospodárstvom 
poznačená - ťažba stúpala, no po čase 
nastal pokles v dôsledku nedostatoč-
nej pripravenosti bane a ťažkosťami 
s pracovnými silami. Keďže pripra-
venosť bola zanedbaná, musel sa 
väčší počet pracovníkov presunúť na 
príp ravné a otvárkové práce. V tomto 

období mala spoločnosť minimálne 
príjmy z mimoťažobných aktivít, pre-
tože výroba elektrárne pokrývala len 
vlastnú spotrebu vrátane baníckej 
kolónie. Viete, že banícka kolónia bola 
elektrifikovaná omnoho skôr ako vte-
dy obec Handlová? Tá dostala elektri-
nu až v roku 1931 na základe dohody 
uzavretej medzi obcou a HUB, uč.spol. 
v roku 1929.
Aby sa aspoň z časti doplnila chýba-
júca ťažba, na základe vykonaného 
prieskumu poľa Konštantín prenajala 
spoločnosť právo na ťažbu podnikate-
ľovi Hubertovi Krassnemu, ktorý otvo-
ril povrchový lom. Finančná injekcia 
banky Union pomohla. Našli sa pro-
striedky pre rozširovanie ťažobných 
polí, zlepšenie vetrania bane hĺbením 
nových vetracích jám. Dobudovala sa 
elektráreň na vyššiu výrobnú kapa-
citu, aby mohla dodávať elektrickú 
energiu do celoslovenskej siete. Fi-
nančnými operáciami sa spoločnosť 
vyrovnala so stratami a získala kapitál 
na postupné zavádzanie mechani-
zácie ťažby a pomocných procesov. 
Prejavilo sa to najmä v nastupujúcej 
elektrifikácii podzemia s priamym 
dohľadom Banského kapitanátu v 
Banskej Bystrici, nahradenia parných 
povrchových zariadení elektrickými, 
v zabezpečení vyššej dodávky tla-
kovzdušnej energie do podzemia. V 
hlavnej banskej doprave nastupovali 
vzduchové vysokotlakové lokomo-
tívy. V strojnom zariadení razenia sa 
neprejavil výrazný pokrok. V rúbaní sa 
začali používať nátrasné žľaby (1923) 
s kontinuálnou odťažbou pásovými 
dopravníkmi (1933) a v roku 1934 boli  

prvé pokusy dobývať stenovaním, s 
uplatnením mechanizovaných prv-
kov. Nasadil sa rezací stroj v stenovom 
porube. Nasadením mechanizácie sa 
začala zvyšovať prašnosť. Museli byť 
prijaté prvé opatrenia na odstraňo-
vanie usadeného uholného prachu. 
V roku 1928 bola postavená lanovka 
na odvoz kameňa na odval situovaný 
za vrškom Jasná Vyhliadka (Šajbling). 
Podnikali sa kroky na zlepšenie situá-
cie pri úprave a triedení uhlia. Vyvíjal 
sa tlak na investície do železničnej do-
pravy a priame spojenie Handlovej s 
Pohroním, Považím alebo s Turcom. Z 
troch navrhovaných alternatív sa zrea-
lizovala trať Handlová – Horná Štubňa, 
ktorá sa odovzdala do prevádzky 20. 
decembra 1931. Handlovské uhlie sa 
mohlo s menšími nákladmi dopraviť 
už aj na sever a východ Slovenska. 
Vstupom Živnobanky došlo k ďalšie-
mu zvýšeniu kapitálu a tým nárastu 
produkcie elektrickej energie. Zvýšil 
sa podstatne výkon elektrárne a stala 
sa najväčšou tepelnou elektrárňou na 
Slovensku a toto prvenstvo si udržala 
až do roku 1953. Vplyv tejto banky bol 
veľmi významný aj na chod Handlovs-
kých uhoľných baní. V druhej polovici 
tridsiatych rokov sa odbyt handlov-
ského uhlia vyriešil tak priaznivo, že 
HUB pokrývali 88% objemu sloven-
ského trhu s uhlím.
Hospodárske výsledky za obdobie 
Československej republiky vykazova-
né za celú spoločnosť boli pomerne 
priaznivé. Nerentabilitu ťažby vyva-
žovala výroba elektrickej energie. V 
réžii Handlovských uhoľných baní 
sa začala výstavba Bane Nováky a v 

Dôležitou úlohou manžéra je vytvoriť príjemnú atmosféru pre klientov

handlovskom dobývacom priestore 
sa projektovala výstavba vo východ-
nom poli, pripravovalo sa hĺbenie no-
vej ťažnej jamy – Východnej šachty. 
Výstavba novej úpravne a triediarne 
uhlia bola dokončená v roku 1938. V 
januári 1938 začala fungovať aj fabri-
ka na výrobu karbidu a ferosilícia. 
Medzivojnové roky poznačené povoj-
novou a následne aj veľkou hospodár-
skou krízou v rokoch 1929 - 1931 boli 
pre baňu a jej osadenstvo neľahké. 
Neraz to viedlo k skracovaniu pracov-
ného týždňa. V období 1919 – 1938 sú 
zaznamenané roky, keď sa z možných 
302 – 303 pracovných dní odpraco-
valo len 212 – 258 dní. V archívnych 
dokumentoch nie je možné zistiť pres-
ne pracovné dni v bani a na iných pre-
vádzkach. Účet zisku a straty sa vyvíjal 
pomerne priaznivo až do roku 1935. 
Pokles v nasledujúcich rokoch sa zdô-
vodňoval rastom investícii na úprav-
ňu, Novácky revír, rozširovanie pod-
zemia Bane Handlová, rastom cien 
materiálov pre banskú prevádzku, 
rastom sociálnych výdajov, ale aj po-

klesom cien energie následkom tlaku 
konkurencie. Pri riadení bane sa stále 
vo väčšej miere uplatňovali slovenskí 
technicko-hospodárski pracovníci.
Rok 1939 priniesol zmenu: vznikol voj-
nový Slovenský štát a v septembri za-
čala druhá svetová vojna. Čo zname-
nala pre Baňu Handlová a čo sa dialo 
po nej o tom zase nabudúce.

Kvízové otázky
1. V ktorom roku bola elektrifikovaná 
obec Handlová? 
2. Uveďte celý dátum sprevádzkova-
nia železničnej trate Handlová–Horná 
Štubňa.

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 vašich 
osobných údajov. 

Rubrika vznikla v spolupráci mesta Handlová 
a Handlovského baníckeho spolku

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

Záprah konskej železnice. Konskou železnicou sa rozvážalo aj uhlie do domácností.              FOTO: ARCHÍV MsÚ

Činnosť celého podporného tímu 
Kontaktného centra Handlová (KC)
riadi a usmerňuje manažér Ing. To-
máš Šujan. Dnes vám priblížime 
v rozhovore s ním, čo všetko KC 
Handlová od svojho vzniku zabez-
pečilo, čo plánuje a akým spôso-
bom plní úlohy, ktoré mu projekt 
ukladá.  

V čom spočíva práca manažéra KC 
Handlová? 
Na začiatku projektu to bolo vytvo-
renie vhodného pracovného prostre-
dia pre spolupracovníkov a klientov 
KC - výber a zariadenie kancelárskych 
priestorov. Nasledovalo vyhlásenie 
výberových konaní na obsadenie 
pracovných pozícií v zmysle projektu 
a výber vhodných spolupracovníkov. 
Začiatok realizácie prvého národné-
ho projektu svojho druhu si vyžiadal 
aj nastavenie systému práce celého 
tímu KC. Spôsob komunikácie, evi-
dencie klientov, nastavenie spolu-
práce so všetkými partnermi projek-
tu, rozdelenie kompetencií medzi 
členmi nášho tímu a motivovanie ku 
dosahovaniu výsledkov. Postupne 
sme spoločne s kolegami formovali a 
pripravovali témy pre skupinové (ko-
munitné) podujatia pre klientov. 
S realizáciou projektov je vždy spoje-
ná povinnosť dodržiavať základné do-
kumenty programu: príručky, meto-
dické pokyny, usmernenia, manuály a 
rôzne iné dokumenty. Pomerne často 
sa od začiatku realizácie projektu me-
nia a mojou úlohou spolu s projekto-
vou manažérkou je ich dodržiavanie 

a sledovanie. 
Za najdôležitejšiu úlohu KC Handlová 
však považujem vytvorenie príjemnej 
atmosféry pre našich klientov, aby u 
nás našli pochopenie a pomoc pri 
riešení najrôznejších životných preká-
žok. Verím, že sa nám tento cieľ spolu 
s kolegami darí napĺňať. 

Ako hodnotíš doterajší priebeh 
projektu ako celku? Koľko zamest-
nancov HBP, a.s. je momentálne do 
projektu zapojených? 

Do projektu sa doposiaľ zapojilo vyše 
250 zamestnancov HBP, a.s. Pokiaľ za-
mestnanci baní prichádzajú o prácu z 
dôvodu útlmu ťažby, je pre nich veľmi 
výhodný. Môžu si rozvážne zhodnotiť 
svoje možnosti a príležitosti, ktoré na 
trhu práce majú. Prispôsobiť kvalifi-
káciu schopnostiam a potrebám za-
mestnávateľov. Získajú čas na nové 
profesionálne smerovanie. Popri tom 
si môžu vyriešiť mnohé životné pre-
kážky. Podľa môjho názoru realizácia 
projektu významne prispeje ku zmier-

neniu negatívnych dopadov transfor-
mácie na zamestnancov uhoľného 
sektora na hornej Nitre.      

KC Handlová zorganizovalo za vyše 
rok a pol množstvo podujatí. Na 
ktoré si obzvlášť hrdý? 
Nerád by som uprednostňoval nie-
ktoré z podujatí. Všetky považujeme 
za významné. Počtom účastníkov a 
návštevnosťou najväčším podujatím 
doteraz boli Pracovné trhy na Ná-
mestí baníkov v Handlovej. Rovnako 
to bolo aj organizáciou, propagá-
ciou a zapojením veľkého počtu za-
mestnávateľov  najnáročnejšie naše 
podujatie. Podarilo sa nám na jedno 
miesto v Handlovej zabezpečiť účasť 
22 zamestnávateľov z okresov Prie-
vidza, Žiar nad Hronom a Bánovce 
nad Bebravou a potešila nás účasť 
dvoch zahraničných stavebných spo-
ločností s európskou pôsobnosťou. 
Toto podu jatie určené nielen zamest-
nancom baní, ale širokej verejnosti, sa 
pokúsime v roku 2023 zopakovať a o 
niečo vylepšiť.     

Aké aktivity plánujete na jeseň? 
Pripravujeme aktivity v oblasti ži-
votného prostredia, podujatie o via-
cerých zaujímavých ekonomických 
témach, tému v oblasti motivácie, či 
kariérneho poradenstva. Všetky infor-
mácie budú detailnejšie a aj v dosta-
točnom predstihu zverejnené na in-
ternetovej stránke mesta Handlová 
v časti „Pre obyvateľov“ – „kontaktné 
centrum pre baníkov“. 

Kde a v akom čase Ťa môžu zamest-
nanci HBP, a.s. a ich blízke osoby 
kontaktovať alebo navštíviť?
Zastihnúť ma môžu v KC Handlová, 
ktoré sídli v Podnikateľskom inku-
bátore na Námestí baníkov 5 na 1. 
poschodí. KC je pre účastníkov k dis-

pozícií od pondelka do piatku v čase 
7:30 - 15:30 hod. a kontaktovať ma je 
možné prostredníctvom e-mailovej 
adresy tomas.sujan@handlova.sk ale-
bo na telefónnom čísle 0917 594 426. 

V akých oblastiach môžu pomôcť 
jednotliví odborní pracovníci z KC 
Handlová?
Projekt je určený pre zamestnan-
cov HBP, a. s., ktorí z dôvodu útlmu 
baníctva postupne prichádzajú o 
prácu. Realizácia projektu prispieva 
k novému pracovnému smerovaniu 
jednotlivých účastníkov zapojených 
do projektu, k sprostredkovaniu bez-
platnej možnosti vzdelávať sa a k 
uplatneniu sa na trhu práce. Úlohou 
KC je podporovať banícku komunitu a 
individuálny prístup k riešeniu osob-
ných problémov zamestnancov HBP, 
a.s., súvisiacich so zmenou životnej 
situácie v dôsledku straty zamestna-
nia. Odborní pracovníci KC poskytujú 
bezplatné služby ako poradenstvo v 
sociálnej oblasti, ekonomické pora-
denstvo, poradenstvo v oblasti legis-
latívy a psychologické poradenstvo. 
Okrem uvedených služieb KC počas 
realizácie projektu organizuje odbor-
né stretnutia, prednášky a komunitné 
aktivity rôzneho druhu, ktoré sú ur-
čené priamo pre zamestnancov HBP, 
a.s.. Podrobné informácie o projekte 
sú dostupné na webovom sídle mes-
ta Handlová www.handlova.sk a na 
stránke Národného projektu www.
nphornanitra.sk. 

Mgr. Branislav Ondruška

Tento projekt sa realizuje vďaka 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

Manažér Kontaktného centra Handlová, Tomáš Šujan.                                                                                          FOTO: KC
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DIGITÁLNE KINO BANÍK

Uzávierka novín
Handlovský hlas č. 19 / 2022

je v utorok 27. septembra. 
Na distribučných miestach 
noviny budú 5. 10. 2022.

NEBOJ SA, ZLATKO
Triler / USA / MP 15 / titulky

123 min / 6 €
22. 9., 18.00 / 24. 9., 18.00

INDIÁN
Komédia / ČR / MP 12

100 min / 5 €
23. 9., 18.00 / 25. 9., 18.00 

OBEŤ
Dráma / ČR / MP 15

92 min / 6 €
23. 9., 20.00

KING
Dobrodružný / FR / MP 7 / dabing

105 min / 5 €
24. 9., 16.00

PIARGY
Dráma / SR / MP 12

100 min / 6 €
24. 9., 20.15 / 26. 9., 18.00

Spomienka
Dňa 22. septembra 

uplynie 5 rokov, odkedy 
nás navždy opustil 

manžel, otec a dedko, 
Ján Faban. 

S veľkou láskou Ťa 
objímajú a s úctou 

spomínajú manželka, 
dcéry, zaťko a vnučka Laurinka.

Čas plynie, rana bolí, ani čas ju nezahojí. 
Mal si všetkých rád a chcel si ešte žiť, 

ale prišla tá chvíľa, keď si nás musel opustiť. 
Už Ťa neprebudí slnko, ani krásny deň, 

Ty si spíš svoj večný sen.
Ťažko je vysloviť, čo v srdciach cítime,

keď k Tvojmu hrobu spoločne chodíme. 

Spomienka
Dňa 15. septembra 
uplynulo 10 rokov, 
odkedy nás navždy 

opustila naša 
milovaná mamička 

Margita Turčanová. 

S láskou spomína dcéra 
s rodinou a syn. 

Navždy nás opustili

Zuzana Harišová, rod. Hrková, 80 rokov,
naposledy bytom Partizánska 49/4.

Mária Vysloužilová, rod. Križáková, 
92 r., naposledy bytom 29. augusta 20/2.

Eva Kolenčíková, rod. Wágnerová, 64 rokov,
naposledy bytom v obci Malý Čepčín.

DRAGON BALL SUPER: 
SUPER HERO

Animovaný / JAP / MP 12 / titulky
99 min / 5 €

17. 9., 16. 00 / 25. 9., 16.00

KDE RAKY SPIEVAJÚ
Mysteriózny / USA / MP 12 / titulky

127 min / 5 €
29. 9., 18. 00 / 1. 10., 18.00

ÚSMEV
Horor / USA / MP 15 / titulky

117 min / 6 €
30. 9., 18.00 / 1. 10., 20.15

SVETLONOC
Dráma / SR / MP 15

109 min / 6 €
30. 9., 20.00 / 2. 10., 18.00

Hráme vždy, aj pre jedného diváka.
www.kino.handlova.sk

Pokladňa kina: tel.: 046/5475 439

Spomienka
Dňa 23. septembra 

uplynie 5 rokov, odkedy 
nás navždy opustila 

naša milovaná 
mamina a starká,

Šarlota Bieliková. 

S láskou spomína dcéra 
s rodinou. 

Poďakovanie
Dňa 12. spetembra 2022 sme sa navždy rozlúčili 

s našim manželom, otcom, starým otcom 
a praotcom, Rudolfom Oravcom, 

ktorý nás opustil vo veku 79 rokov. 
Ďakujeme všetkým za účasť na poslednej 

rozlúčke, za kvetinové dary a prejavy sústrasti. 
Kto ste ho poznali, spomínajte s nami. 

Riadková inzercia

Predám schodolez Scalamobil s invalidným 
vozíkom, pomocník pri transporte imobilného 
pacienta po schodoch. Nosnosť 120 kg. 
Tel. kontakt: 0905273365

Spomienka

Dňa 29. septembra 
si pripomenieme 

35. výročie úmrtia 
Henricha Holeina. 

Spomína manželka 
a deti s rodinami. 

Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, 
ale v našich srdciach budeš navždy žiť.

Spomienka

Dňa 2. októbra si 
pripomenieme prvý 

smutný rok od úmrtia 
nášho deduška, 

Janka Lörincziho. 

Nikdy nezabudneme na vôňu chlebíka, 
ktorý pekával a naučil ho piecť aj nás. 

S úctou, láskou a pokorou spomínajú manželka, 
celá rodina a všetci, čo mali radi jeho chlebík. 

Spomienka
Dňa 8. septembra 
uplynulo 9 rokov, 

odkedy nás navždy 
opustil náš milovaný 
manžel, otec, starký 

a prastarký 
Mikuláš Arendáš. 

S láskou spomína 
manželka Mária, dcéra Alena 

a synovia Kamil a Rasťo s rodinami.

Vždy, keď sa o tebe rozprávame, padajú slnečné 
lúče do našich duší. Stále žiješ v našich srdciach 

tak, akoby si nikdy neodišiel... 

Vykurovanie v domácnostiach trochu inak
S nástupom chladného obdobia 
sa rapídne zhoršuje kvalita ovzdu-
šia. Jednou z hlavných príčin tohto 
nep riaznivého stavu je vykurovanie 
domácností tuhými palivami. V do-
mácnostiach sú často prevádzkova-
né kotly s manuálnym prikladaním, v 
ktorých možno spáliť čokoľvek.
Znečistené ovzdušie nemusíme cí-
tiť ani vidieť, to však neznamená, že 
neš kodí ľudskému zdraviu. Jeho dlho-
dobé vdychovanie je príčinou mno-
hých, najmä respiračných ochorení, 
ako napríklad chronického zápalu 
priedušiek a chronickej obštrukčnej 
choroby pľúc. Najohrozenejšími sku-
pinami ľudí sú deti a starí ľudia.
Znečistené ovzdušie nemá hrani-
ce, ohrozuje zdravie nás všetkých. Z 
tohto dôvodu by nám nemalo byť 
ľahostajné, ako budeme kúriť v na-
šich domácnostiach. Dobrým pred-
pokladom ako to dosiahnuť, je dobrá 
informovanosť.

Správne kúrenie

• minimalizuje znečistenie ovzdu-
šia
• znižuje náklady na kúrenie
• predlžuje životnosť vykurovacie-
ho zariadenia
• predchádza častej poruchovosti 
zariadenia

Ak sa nespaľuje palivo určené výrob-
com, vykurovacie zariadenie nedoká-
že ísť na menovitý tepelný výkon, jeho 
energetická účinnosť klesá a náklady 
na kúrenie sa zvyšujú. Ďalším rizikom 

je nedokonalé spaľovanie, čím vzniká 
množstvo škodlivín, ktoré sa dostáva-
jú do ovzdušia a negatívne vplývajú 
na ľudské zdravie. Sprievodným ja-
vom nedokonalého spaľovania je aj 
vznik dechtu a väčšieho množstva 
sadze, v dôsledku čoho je potrebné 
častejšie čistiť vykurovacie zariadenie 
a komín. Sadze a decht sú výkonným 
tepelným izolantom, zapríčiňujú 
zníženie prenosu tepla z ohniska do 
teplovodného výmenníka. Nakoniec 
spaľovanie čohokoľvek v kotle vedie 
k skráteniu jeho životnosti.
Cieľom správnej techniky rozkurova-
nia je minimalizovať množstvo dymu, 
získať rýchlejšie dobrý ťah komína a 
dostať sa na časový interval štandard-

ného prikladania paliva (neprikladať 
po 5 minútach hrubšie polená). 
Ak kúrite v krbe alebo v kachľovej 
peci, určite oceníte výhody tejto 
techniky. Drevo uložte do ohniska 
tak, že na hrubšie klátiky položíte 
naprieč tenšie polená. Na ne dajte 
ešte zopár tenších polienok alebo 
triesok (ideálne z mäkkého dreva) a 
medzi ne vložte pevný voskový pod-
paľovač. Pozor, nevkladajte do ohnis-
ka viac dreva, ako predpisuje výrob-
ca vykurovacieho zariadenia. Drevo 
postupne prehára zhora nadol, horí 
dlhšie, čistejšie a komín sa rýchlejšie 
„naštartuje“.

www.vykurovanie.enviroportal.sk



Banícku rallye absolvovali aj na elektromobiloch
Absolútnym víťazom sa stala po-
sádka Rudolf Madaj a Marek Madaj 
z Bojníc. Marek si odniesol tiež titul 
najlepší Mladý navigátor.

V sobotu 10. septembra 2022 odštar-
tovalo z Handlovej na svoju 125 km 
dlhú trať pätnásť posádok z osemnás-
tich nahlásených, ktoré sa rozhodli aj 
v tomto roku absolvovať Banícku Ral-
lye. Posádky v označených súťažných 
autách prechádzali okresmi Prievidza 
a Bánovce nad Bebravou v troch eta-
pách, ďalšie úlohy plnili súťažiaci na 
Jankovom Vŕšku. Už 48. ročník tej-
to mototuristickej súťaže dokončili 
všetky posádky, ktoré prišli z Nových 
Zámkov, Martina, Bratislavy, Bojníc, 
Handlovej, Veľkej Čause, Machulníc, 
Velčíc, Prievidze a Hviezdoslavova.
Súčasťou rannej prezentácie v Dome 
kultúry mesta Handlová bola technic-
ká rozprava. Po nej boli odštartované 
posádky v dvojminútových interva-
loch od Pamätníka baníkom na Ul. 29. 
augusta, kde si všetci účastníci pred 
štartom uctili baníkov položením ky-
tíc. Za všetkých súťažiacich tak uro-
bil prezident Autoklubu Slovenskej 
republiky, Štefan Mihálik. Za mesto 
Handlová zástupca primátorky mes-
ta Handlová Radoslav Iždinský a za 
Automotokub Baník Handlová (AMK 
Baník Handlová) Arpád Koszta. Tí v 
sobotné ráno odštartovali účastníkov 
rallye spolu s Milanom Mátychom z 
AMK Baník Handlová. Riaditeľom sú-
ťaže bol Arpád Koszta, hlavným roz-
hodcom Richard Magdolen.
Posádky si museli poradiť na rallye 
jednoduchým šípkovým itinerárom, 

na sériových autách za bežnej pre-
mávky a dodržiavania pravidiel cest-
nej premávky. Na tajných kontrolných 
miestach ich dodržovanie kontrolo-
vali hlavní organizátori tejto moto-
turistickej súťaže, ktorá je i o tom, že 
účastníci objavia krásy Trenčianskeho 
kraja. Tradičnou súčasťou rallye bol 
autoslalom, ktorý absolvujú vodiči 
súťažných posádok na aute, ktorým 
súťažia na rallye a už niekoľko rokov 
sa koná na letisku v mestskej časti 
Morovno pri Handlovej.  Autoslalom  
sa vyhodnocuje ako kategória „O Po-
hár mesta Handlová“. Okrem abso-
lútneho víťaza sa vyhodnocovala tiež 
kategória „Mladý navigátor“. Tento rok 
sme videli na navigátorskom sedadle 
veľa mladých, ktorí získavajú takto 
skúsenosti do budúcnosti. Prezident 
Autoklubu Slovenskej republiky, 

Štefan Mihálik sa vyjadril vo svojom 
príhovore v bulletine k rallye, že o Ba-
níckej rallye Handlová bude informo-
vať Európsku chartu pre bezpečnosť 
cestnej premávky, čo bude príspevok 
k znižovaniu dopravnej nehodovosti.
Absolútnym víťazom Baníckej rallye 
2022 a nositeľom titulu Mladý navi-
gátor sa stala posádka Rudolf Madaj 
a Marek Madaj z Bojníc, víťazom au-
toslamu a držiteľom „Pohára mesta 
Handlová” sa stal Peter Kahún z Hand-
lovej. 
Prvé a posledné štartovné číslo mali 
posádky, ktoré prišli do Handlovej na 
súťaž na elektromobiloch. Možno tak 
symbolicky naznačujú, aké motorové 
vozidlá  budú medzi sebou súťažiť do 
budúcna. Vozidlá na elektrický pohon 
boli na Baníckej rallye po prvýkrát.

(JP)

Mladá navigátorka pripravená pred štartom na súťaže.                                                                                        FOTO: JP

Športový lezec Peter Kuric sa stal 
v sobotu 10. septembra majstrom 
Slovenska v disciplíne bouldering. 
Na podujatí v Prešove dosiahol ako 
jediný spomedzi mužov všetky štyri 
vrcholy. Medzi ženami triumfovala 
Martina Buršíková. 
Kurica doplnili na pódiu Róbert Luby, 
ktorý mal o vrchol i zónu menej a 
Jakub Švub. Ten pokoril dve steny a 
na všetkých sa dostal do zóny. Kuri-
cov výkon napodobnila aj Buršíková, 
druhú Leu Slobodovú zdolala len o 
počet pokusov. Tretia skončila Lujza 
Michalková.

(TASR, FOTO: SHS JAMES)

Handlovčan Kuric majstrom Slovenska

Radovský podnikol ďalší obtiažny výstup

Dvojici horolezcov Juraj Švingál a 
Marek Radovský sa podarilo urobiť 
v dňoch 13. - 14. augusta vysoko 
hodnotný prvovýstup Ice Dry Que-
en obtiažnosti M9- Wi 6+. 21 dĺžok a 
900 metrov lezenia na kopec Zabor v 
nadmorskej výške 5 080 metrov nad 
motom v doline Kookshal Too v Kir-
gizsku.
Ako povedal Handlovčan Marek Ra-
dovský, išlo o prvovýstup končiaci 
na najvyššom bode kopca oproti 
minuloročného prvovýstupu na Pik 
Vernyi. „23 hodín lezenia, zlaňovania 
a šlapania. 900 metrov krásneho le-

zenia prevažne v slabo držiacom ľade. 
Čím vyššie, tým bol ľad horší, keďže to 
je východná stena. Vrchol je nasviete-
ný dlhšie ako spodok, takže sa viacej 
topí. Ťažké miesta sme zo spodku ani 
nevedeli, či vôbec budeme schopní 
preraziť. Napokon to šlo na prvý po-
kus a nebolo to ľahké veru“.
Podľa denníka Nový čas bude tento 
náročný prvovýstup určite ašpirovať 
na titul „Výstup roka Slovenského ho-
rolezeckého spolku JAMES“, ktorý sa 
bude vyhodnocovať na závere horo-
lezeckej sezóny na sklonku roka 2022.

(RED)

Juraj Švingál a Marek Radovský v doline Kookshal Too.                                                                         FOTO: SHS JAMES

Dňa 9. septembra mladšia prípravka U-9 MFK Baník Handlová vycestovala na v poradí druhý majstrovský 
futbalový zápas na pôdu TJ Baník Sebedražie. Už pri nástupe bolo vidno, že domáci majú lepšie fyzické pre-
dispozície. Po úvodnom hvizde to domáci herne zúročili a rýchlo viedli rozdielom viacerých gólov. Pozitívne 
však bolo, že sme sa ešte do polčasu dokázali dotiahnúť na rozdiel dvoch gólov a domácim ukázať, že sa 
nevzdávame. Po polčase však opäť domáci dominovali a aj zásluhou naších zbytočných darovaných priamych 
kopov odskočili na väčší počet gólov a preto aj výsledok 14 : 4 vyzerá tak kruto, ale nevadí, stále sa len učíme 
a takisto aj deti sa stále rozvíjajú a nadobúdajú nové návyky a skúsenosti.                                                  (MFKBH)

ZÁUJMOVÉ ÚTVARY CVČ 
2022/2023

FARBIČKY, ČARBIČKY - deti MŠ
VYRÁBANINKY - 3 - 5 rokov
VNÍMAVÉ HRANIE - do 5 rokov
ROZHÝBME SA - do 5 rokov
ĽUDOVKÁČIK - deti MŠ a I. st. ZŠ
HOROLEZEC - od 6 - 14 rokov
ZÁZRAČNÝ ATELIÉR - I.st.ZŠ
ZÁZRAČNÝ ATELIÉR - II.st.ZŠ
PAPIERKOVO - ZŠ
ŠACH - ZŠ
RYBÁR - ZŠ
AEROBIK - ZŠ
MINECRAFT - ZŠ
GAMER - od 8 rokov
HEREC - od 8 - 15 rokov
NATOČ TO - od 8 - 14 rokov
FLORBAL - od 10 rokov
AIKIDO - od 10 rokov
GYMNASTIKA
KARATE - od 10 rokov
STOLNÝ FUTBAL - ZŠ
DETSKÝ A MLÁDEŽNICKÝ PARLA-
MENT - od 12 rokov
TURISTICKO OCHRANÁRSKY - ZŠ
AMERICKÝ FUTBAL - od 10 rokov

Popis záujmových útvarov 
s fotogalériou nájdete na 

www.cvchandlova.edupage.org


