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Finančné zdravie miest a krajov za 
rok 2021 sa medziročne zhoršilo.

Koronakríza vrátila viaceré ukazova-
tele hospodárenia samospráv roky 
dozadu. Klesli prebytky na bežných 
účtoch, dlh na obyvateľa vzrástol a 
viac záväzkov nebolo uhradených 
načas. Vyplýva to z analýzy Inštitútu 
pre ekonomické a sociálne reformy 
(INEKO).
Rok 2021 zhoršil podľa inštitútu fi-
nančnú kondíciu slovenských miest. 
Priemerné skóre finančného zdravia 
za všetky mestá na Slovensku preds-
tavuje hodnotu 4,35 z maximálnych 
6,00, čo je o 0,07 bodu menej ako rok 
predtým. Mesto Handlová dosiahlo 
hodnotenie 5,2 bodov, čo znamená 
výborné finančné zdravie a v rebríčku 
141 miest skončilo na 32. mieste. Pred 
rokom bolo mesto o tri priečky nižšie. 

Výborné finančné zdravie 
má 59 samospráv

Hodnotenie finančného zdravia pos-
kytuje komplexný pohľad na hospo-
dárenie samospráv, ktoré INEKO zos-
tavuje na základe vlastnej metodiky. 
Zahŕňa kľúčové parametre hospodá-
renia ako celkový dlh, dlhovú službu, 
bilanciu bežného účtu a záväzky po 
lehote splatnosti.
Celkovo 59 miest získalo hodnotenie 
„výborné finančné zdravie“, pričom na 
vedúcej pozícii eviduje INEKO Nové 
Mesto nad Váhom. Ďalších 78 miest 
dosiahlo „dobré finančné zdravie“. 
Hodnotenie „dostatočné finančné 
zdravie“ zaznamenali mestá Bratisla-
va, Zlaté Moravce, Levoča a Myjava. 
To signalizuje ich relatívne nižšiu fi-
nančnú stabilitu a potenciálne prob-
lémy v budúcnosti.
Napriek koronakríze zatiaľ dokáza-
li mestá udržať svoju percentuálnu 
mieru zadlženia pod kontrolou. Prie-
merné zadlženie miest v SR počas 

Mesto Handlová má podľa INEKO výborné finančné zdravie

roku 2021 síce stúplo, no iba mierne. 
Došlo k nárastu z 20,9 % na 22,4 %. 
Zadlženosť mesta Handlová je na 
úrovni  15,3 %. Aj za rok 2021 platí, 
že žiadne mesto v SR neprekročilo 
zákonnú hranicu celkového dlhu na 
úrovni 60 % bežných príjmov pred-
chádzajúceho roka, ani prvé sankčné 
pásmo dlhovej brzdy pre samosprávy, 
teda 50 %.
V roku 2021 zaznamenali kladnú bi-
lanciu bežného účtu všetky mestá 
okrem dvoch. Zlaté Moravce mali 
deficit -1,0 % a deficitne hospodáril 
aj bratislavský magistrát (-0,7 %). Os-
tatné mestá s vykrývaním bežných 
výdavkov zo svojich bežných príjmov 

Hodnotenie finančného zdravia poskytuje komplexný pohľad na hospodárenie samospráv, ktoré INEKO zostavuje na základe vlastnej metodiky.  

problém nemajú.

Dobré finančné zdravie žúp

Počas uplynulého roka došlo k druhé-
mu nárastu zadlženia samosprávnych 
krajov v rade, keď v priemere ich dlh 
narástol z 30,3 % na 30,6 % ročných 
bežných príjmov. Celkový dlh Tren-
čianskeho samosprávneho kraja do-
siahol 36,8%. Zhoršili sa aj ďalšie re-
levantné ukazovatele hospodárenia. 
Samosprávnym krajom narástla dlho-
vá služba, mierne narástli aj záväzky 
viac ako 60 dní po lehote splatnosti, 
prebytky na bežných účtoch klesli o 
pätinu.

Všetky informácie, ktoré treba vedieť o spojených voľbách 29. októbra 

To všetko prispelo k zhoršeniu prie-
merného finančného zdravia samo-
správnych krajov z 4,59 na 4,47 bodu. 
Na vedúcu pozíciu v hodnotení fi-
nančného zdravia sa dostal Nitriansky 
samosprávny kraj so skóre 5 bodov, 
Trenčiansky samosprávny kraj dosia-
hol skóre 4,9. Na poslednom mieste 
INEKO eviduje Žilinský samosprávny 
kraj s hodnotením 4,20 bodu, ktorá 
sa v tomto ukazovateli aj medziroč-
ne najviac zhoršila. Jediný kraj, ktorý 
si medziročne vo finančnom zdraví 
polepšil, je Banskobystrický. Všetky 
samosprávne kraje však vykazujú 
„dobré finančné zdravie“.

(TASR/INU)

Podľa Ústavy Slovenskej republiky 
je volebné právo všeobecné, rov-
né a priame a vykonáva sa tajným 
hlasovaním.  

Voľby vyhlasuje predseda Národnej 
rady Slovenskej republiky, ktorý ur-
čuje termín ich konania a zverejní 
ho v zbierke zákonov. Tento rok sa 
budú konať spojené voľby a to Voľby 
do orgánov samosprávy obcí a voľby 
do orgánov samosprávnych krajov. 
Uskutočnia sa v sobotu 29. októbra 
2022 v čase od 7.00 h do 20.00 h. 
Právo voliť do orgánov samosprávy 
obce má občan Slovenskej republiky 
a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v 
obci a najneskôr v deň konania vo-
lieb dovŕši 18 rokov veku. Právo voliť 
do orgánov samosprávnych krajov 
má občan Slovenskej republiky a cu-
dzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, 
ktorá patrí do územia samosprávne-
ho kraja, alebo má trvalý pobyt vo 
vojenskom obvode, ktorý patrí na 

účely volieb do orgánov samospráv-
neho kraja do jeho územia a najne-
skôr v deň konania volieb dovŕši 18 
rokov veku. 
Prekážkou práva voliť je zákonom 
ustanovené obmedzenie osobnej 
slobody z dôvodu ochrany verejné-
ho zdravia, ak osobitný zákon v čase 
pandémie neustanoví inak. Volič 
môže voliť len v obci svojho trvalého 
pobytu vo volebnom okrsku, v ktoré-
ho zozname voličov je zapísaný. 

Okrsky a obvody v Handlovej

V Handlovej máme štyri volebné ob-
vody. Dva sú v meste a dva v mest-
ských častiach Morovno a Nová Le-
hota. O tom, ako sú volebné obvody 
rozdelené a koľko poslancov volíme, 
rozhodlo mestské zastupiteľstvo 
mesta Handlová. V Handlovej bu-
deme mať aj v nastávajúcom voleb-
nom období, ktoré je štvorročné, 19 
poslancov. 

Volebné obvody v Handlovej

Volebný obvod číslo 1 zahŕňa ulice: 
1.mája, ČSA, Majerníková, Mierové 
námestie, Remata, Prievidzská, Di-
mitrovová, Krátka, Lipová, Poštová, 
Pstruhárska, Okružná, Morovnianska 
cesta, Kvetná, M. Krššákovej, M. Vla-
dovej, M. R. Štefánika, Savina, Špor-
tová, Švermová, Mostná. 
Volebný obvod číslo 2 zahŕňa ulice: 
1. mája, 29. augusta, Dimitrovova, 
Obrancov mieru, Poštová, Ružová, 
Údernícka, Brigádnicka, Hečková, 
Hlboká, Hviezdoslavova, I. Olbrachta, 
J. L. Bellu, Jánošíková, Kpt. Nálepku, 
L. Novomestského, Ligetská, Odbo-
járov, Robotnícka, Fučíková, J. Vallu, 
Liptovská, M.Čulena Náhradné pole, 
Šmeralova, Zápotockého, Partizán-
ska, SNP, Potočná, Železničiarska, 
Banská cesta, I. Krasku, Mlynská, Pe-
kárska, Duklianska, F. Nádaždyho, Ná-
mestie baníkov, Cintorínska Gagari-
na, Hurbanova, J. Kráľa, Jilemnického, 

Kremnická, Kunešovská, Pionierov, Ľ. 
Štúra, Mládežnícka, Parková, Sadová, 
S. Chalúpku, Školská, mesto Handlo-
vá, Ciglianska, Pod Šachtou, Žiarska. 
Volebný obvod číslo 3 zahŕňa mest-
skú časť Nová Lehota. 
Volebný obvod číslo 4 zahŕňa mest-
skú časť Morovno. 

Volebné okrsky

Volebných okrskov máme v Handlo-
vej dlhodobo 18, na vám známych 
miestach. V Handlovej sa volebné 
okrsky nemenili. Ich počet závisí od 
samosprávy, ktorá má snahu pripra-
viť toľko volebných okrskov, aby boli 
miesta volieb dostupné pre obyvate-
ľov. O tom, kam máte  ísť voliť, sa kaž-
dý dozvedel z oznámenia, ktoré mu 
bolo doručené do poštovej schránky. 
Ak nie ste si istá/istý, v deň konania 
volieb zavolajte na volebný dispe-
čing v meste.
Článok pokračuje na strane 8.
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Nového riaditeľa vymenuje do 
funkcie mestské zastupiteľstvo.

Mesto Handlová vyhlásilo výberové 
konanie na obsadenie funkcie riadite-
ľa Domu kultúry. Riaditeľ je štatutár-
nym orgánom Domu kultúry, v mene 
organizácie koná samostatne, zabez-
pečuje úlohy vyplývajúce zo zriaďo-
vacej listiny, riadi, vedie a koordinuje 
činnosť jej pracovníkov.
Zodpovedá sa primátorovi resp. 
mestskému zastupiteľstvu mesta 
Handlová. Predkladá materiály na ro-
kovanie mestského zastupiteľstva a 
zúčastňuje sa jeho zasadnutí, rokova-
ní odborných komisií, mestskej rady, 
podporuje implementáciu inovácií, 
ktoré sú úzko prepojené s umeleckým 
životom kultúrnymi a spoločenskými 
aktivitami.
Úspešný uchádzač by mal mať vy-
sokoškolské vzdelanie II. stupňa, ria-
diace, komunikačné a organizačné 
schopnosti, znalosť príslušnej legis-
latívy, predpisov v oblasti kultúry, 
skúsenosti s riadením tímu ľudí, s re-
alizáciou podujatí a projektov. Očaká-
va sa aj všeobecný kultúrny rozhľad a 
orientácia v oblasti činnosti a posla-
nia kultúrnych ustanovizní.
Výhodou je vzdelanie alebo prax v 
oblasti kultúry, riadenia kultúrnych 

Dom kultúry bude mať nového riaditeľa
inštitúcií, masmediálnej komuniká-
cie, vzťahov s verejnosťou a reklamy, 
skúsenosti s produkciou podujatí, 
manažmentom projektov a znalosť 
kultúrneho života v meste.
Okrem motivačného listu sa vyžadu-
je aj predloženie písomného projektu 
riadenia a koncepcie rozvoja Domu 
kultúry mesta Handlová v rozsahu 
maximálne 6 strán.
Funkčný plat sa určuje v závislosti od 
dosiahnutého vzdelania a dĺžky za-
počítateľnej odbornej praxe v zmysle 
zákona o odmeňovaní niektorých za-
mestnancov pri výkone práce vo ve-
rejnom záujme a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 
Nástup do funkcie je možný 1. janu-
ára 2023. Prihlášky na výberové ko-
nanie je potrebné doručiť najneskôr 
do 11. 11. 2022 do 14.00 h na adresu 
Mestského úradu Handlová. Prihlá-
seným uchádzačom, ktorí spĺňajú 
požadované predpoklady, výberová 
komisia oznámi termín a miesto vý-
berového konania najmenej 7 dní 
pred jeho začatím na ich uvedené 
e-mailové adresy.
Celé znenie pracovnej ponuky je 
zverejnené na webovom sídle mesta 
Handlová v sekcii Mestský úrad – Vý-
berové konania.                                 (RED)
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Komplexné riešenie handlovského 
zosuvu by podľa kalkulácie z roku  
2019 stálo 6,5 mil. eur.

Začiatkom októbra sa uskutočnila 
technicko-bezpečnostná prehliadka 
stabilizačného násypu. Prítomní boli 
zástupcovia odboru starostlivosti o 
životné prostredie Okresného úradu 
Prievidza, Slovenského vodohospo-
dárskeho podniku, Vodohospodárs-
kej výstavby, Hornonitrianskych baní 
Prievidza, Štátneho geologického 
ústavu Dionýza Štúra a handlovského 
mestského úradu. 
Ako povedal prednosta mestského 
úradu Tibor Kolorédy, násyp stále 
nie je skolaudovaný. „Ministerstvo 
životného prostredia by chcelo vy-
užiť peniaze z európskych fondov a 
násyp pripraviť na kolaudáciu. Doku-
mentácia bola pripravená už v roku 
2019. Je to návrh prác pre komplexné 
riešenie handlovského zosuvu vráta-
ne budúceho možného vyžitia tohto 
priestoru pre rekreačné účely. Keby 
ministerstvo teraz na projekt vyhlási-
lo verejné obstarávanie, mohli by to 
realizovať v lete alebo na jeseň 2023. 
Garancia, že sa to bude robiť, však nie 

Pravidelná kontrola stabilizačného násypu

je,“ uviedol Tibor Kolorédy. Doplnil, že 
navrhovaný rozsah prác je veľmi veľ-
ký a kalkulácia nákladov z roku 2019 
bola vo výške 6,5 mil. eur. Primátorka 
Silvia Grúberová preto na stretnutí 
navrhla, aby ministerstvo požiadalo 
o zaradenie projektu do zásobníka zá-
merov pre transformáciu hornej Nitry 
a uchádzalo sa o peniaze z Fondu pre 
spravodlivú transformáciu. 
Stabilizačný násyp je podľa odbor-
níkov v dobrom stave. Má dvoch 
správcov: Slovenský vodohospodár-
sky podnik a Ministerstvo životného 
pros tredia, ktorí spracúvajú pravi-
delné mesačné hlásenia, vykonávajú 
štvrťročné obhliadky, každý rok za-
bezpečujú presné merania a každo-
ročne sa koná aj technicko-bezpeč-
nostná prehliadka. 
Problémom je, že cez teleso stavby 
vedie cesta, po ktorej premávajú 
vozidlá. „Z hlavnej cesty I/9 je tam 
niekoľko vjazdov. Cesta sa používa 
bez povolenia, viackrát sme tam už 
robili priekopy a bariéry, aby sa cesta 
nepoužívala, ale ani to nepomohlo,“ 
uviedol prednosta mestského úradu. 
Podľa jeho ďalších slov má mesto 
ambíciu vybudovať cez toto územie 

riadnu cestu, ktorá by viedla do prie-
myselného parku. Dnes tam totiž 
vedie iba nevyhovujúca cesta popod 
železničný most. Vydať stavebné po-
volenie na cestu, ktorá prechádza 
neskolaudovanou stavbou, však nie 
je možné. „Vozidlá, ktoré jazdia po 
tejto ceste, môžu poškodiť nielen te-
leso stabilizačného násypu, ale aj od-
vodňovacie rigoly, ktorých je v území 
32 km. Je zrejmé, že tadiaľ nejazdia 
turisti alebo náhodní okoloidúci, ale 
Handlovčania, ktorí to tam dobre poz-
najú. Preto ich žiadame, aby túto ces-
tu nepoužívali,“ vyzval Tibor Kolorédy.
Zosuv svahu postihol v období me-
dzi 11. decembrom 1960 a 30. májom 
1961 juhovýchodnú časť Handlovej. 
Bol to najkatastrofickejší zosuv dosiaľ 
zaznamenaný na Slovensku. Zosuv 
zničil 150 domov, poškodil 2 km úsek 
štátnej cesty I. triedy z Handlovej do 
Žiaru nad Hronom, úsek vodovodu a 
niekoľko liniek vysokého napätia. So 
sanáciou sa začalo ihneď po aktivácii 
zosuvu, neskôr bola oblasť zalesnená. 
Tok Handlovky bol presmerovaný do 
podzemného potrubia prekrytého 
stabilizačným násypom.

Silver Jurtinus

Fyzická obhliadka na tvári miesta.                                                                                                                                                                                                                                                   FOTO: PK

Predstavia sa kandidáti z Bojníc, 
Handlovej aj Prievidze. Predvoleb-
né štúdio bude vysielať RTV Prie-
vidza. 

Poslednú októbrovú sobotu bude-
me mať opäť možnosť zvoliť si pri-
mátorov a starostov miest a obcí, 
poslancov mestských a obecných 
zastupiteľstiev, ako aj predstaviteľov 
samosprávnych krajov.
RTV Prievidza sa prostredníctvom 
predvolebných diskusií rozhodla svo-
jim divákom priblížiť zámery, vízie, ale 

RTV PD odvysiela predvolebné diskusie

i problémy a ich riešenia z pohľadu 
kandidátov na post primátorov miest 
nášho regiónu.
Predvolebné diskusie s kandidátmi 
na primátorov budú vysielané počas 
víkendu 21. - 23. októbra 2022. Nie v 
každom meste potvrdili účasť všetci 
kandidáti. 
21. 10. 2022 - 20.00h - Bojnice  (3 z 3 
kandidátov)
22.10.2022 - 20.00h - Handlová (6 z 8 
kandidátov)
23. 10. 2022 - 20.00h - Prievidza (3 z 5 
kandidátov)                                     (RTVPD)
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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
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Objednávateľ: Jozef Stopka, Hviezdoslavova 30, Handlová. Dodávateľ: Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, IČO: 00318094.    
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Aktuálne je na území mesta 6 
funkčných sirén na varovanie oby-
vateľstva, ktoré pokrývajú 90 % 
územia

Ministerstvo vnútra SR nechalo v 
Handlovej namontovať tri nové sirény 
civilnej ochrany, čím sa rozšíril tento 
varovný systém na území mesta o 3 
nové. Pôvodne bola jedna ďalšia siré-
na dlhodobo  namontovaná v areáli 
Hornonitrianskych baní Prievidza, a. 
s. a jej pokrytie zvukom bolo dos-
tačujúce.  Vzhľadom na postupné 
ukončovanie prevádzky baní a od-
stavenie sirény, Ministerstvo vnútra 
SR prostredníctvom okresného úra-
du dalo v meste nainštalovať ďalšie 
tri nové sirény tak, aby bolo pokryté 
zvukom celé mesto.  Nachádzajú sa 
na ulici Jána Vallu, v Novej Lehote na 
otočke autobusu a pri detskom ihris-
ku na Hornom Konci. Ako informoval 
referent vnútornej správy a civilnej 
ochrany Michal Dobiš,. „Po ukončení 
ťažby bola  siréna v areáli bane de-
montovaná a nahradená moderným 
varovacím systémom v iných častiach 
mesta. Ďalšie sirény v Handlovej sú na 
budove mestského úradu, na budove 
ZŠ Morovnianska cesta a na streche 
ZŠ Školská“ uviedol. 
Moderné, elektronické sirény sa skú-
šajú pravidle zvukovým signálom 
alebo skúškou bez zvuku. Sirény je 

Varovací systém mesta doplnili tri sirény
možné ovládať lokálne odborným za-
mestnancom mesta alebo centrálne, 
t.j. skúšku realizuje MV SR prostred-
níctvom svojho vyrozumievacieho a 
varovacieho systému.
V štandardných podmienkach mesto 
Handlová skúša sirény 2 x do roka hla-
sitým signálom, ostatných 10 skúšok 
sa realizuje centrálne a obyvatelia ich 
nevnímajú. Preskúšavanie sirén sa vy-
konáva každý druhý piatok v mesiaci 
o 12:00 hod. Tento rok skúšky prebie-
hajú všetky v tichosti z dôvodu kon-
fliktu na Ukrajine. 
Siréna slúži ako varovný signál pre 
obyvateľov počas mimoriadnej situá-
cie. Keď zaznie siréna mimo doby pra-
videlného preskúšania, hrozí alebo 
vznikla mimoriadna udalosť. Okamži-
te sa treba ukryť, zatvoriť okná a dve-
re a zapnúť rádio alebo televíziu. Tón 
signálu a dĺžka jeho trvania určuje, 
pred čím varuje. Dôvodov na spuste-
nie sirény na včasné varovanie obyva-
teľov je niekoľko a pri každom druhu 
ohrozenia sa používa špecifický tón 
i jeho dĺžka a siréna je sprevádzaná 
hláseným oznamom. Naposledy bola 
siréna v Handlovej spustená počas 
povodní v roku 2010. Bližšie informá-
cie o civilnej ochrane sú zverejnené 
na webovom sídle mesta v sekcii Pre 
obyvateľov - Čo má každý vedieť v 
prípade ohrozenia.

(RED)

Polícia naďalej vyšetruje okolnosti a 
príčiny tragického požiaru v bytovom 
dome na Okružnej ulici v Handlovej 
z júna tohto roka, ktorý si vyžiadal 
štyri obete. Uviedla to trenčianska 
krajská policajná hovorkyňa Katarína 
Kuzmová. 
Tragický požiar policajti vyšetrujú 
ako zločin všeobecného ohrozenia. 
“Prebieha znalecké dokazovanie, pri-
čom obvinenie voči konkrétnej oso-

Polícia zatiaľ v súvislosti s tragickým 
požiarom bytovky nikoho neobvinila

be zatiaľ vznesené nebolo,” uviedla 
Kuzmová. 
Požiar, ku ktorému došlo v noci na 
16. júna, si vyžiadal štyri obete na 
životoch, na jeho následky zomrel 
manželský pár vo veku 46 a 48 rokov 
a dve ženy vo veku 40 a 65 rokov. Zra-
nenia utrpelo ďalších päť ľudí. Mesto 
Handlová vyhlásilo mimoriadnu situ-
áciu, na pomoc obyvateľom zriadilo i 
transparentný účet.                            (TASR) 

Vždy počas volieb je v Handlovej 
zriadený volebný dispečing, ktorého 
úlohou je koordinovať činnosť počas 
volieb a podávať informácie voličom. 
V sobotu bude dispčing fungovať 
počas volieb od 7.00 h do 20.00 h na 
tel. čísle: 046/ 519 25 11. V deň ko-
nania volieb bude na webovom sídle 
mesta www.handlova.sk zverejnený 
telefónny zoznam na jednotlivé okrs-
ky v prípade, že volič bude potrebo-
vať prenosnú volebnú urnu.

Zapisovateľka mestskej voleb-
nej komisie: Ing. Stanislava Kri-
váňová, Námestie baníkov č. 7, 
Handlová, sídlo MsÚ Handlová, 
1. poschodie, č. dv. 21, telefón: 
046/5192533, mobil: 0915 297 
848.

Volebný dispečing v deň konania volieb
Zákonné úpravy volieb: Zákon č. 
180/2014 Z. z. o podmienkach vý-
konu volebného práva a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v zne-
ní neskorších predpisov, Zákon č. 
185/2022 Z.z. o špeciálnom spôsobe 
hlasovania vo voľbách do orgánov 
samosprávy obcí a vo voľbách do or-
gánov samosprávnych krajov, ktoré 
sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň 
a v rovnakom čase a ktorým sa menia 
a dopĺňajú niektoré zákony.

Viac o voľbách sa dočítate na www.
handlova.sk alebo na stránke Minis-
terstva vnútra SR www.minv.sk. 

Využite svoje právo rozhodnúť vo 
voľbách  v sobotu 29. októbra 2022 
v čase do 7.00 h do 20.00 h.

(JP)

Ak by mesto Prievidza chcelo do 
projektu UMR prizvať aj Handlovú, 
muselo by pozvať aj ďalších šesť sa-
mospráv Handlovskej doliny.

Na ostatnom mestskom zastupiteľs t-
ve 29. septembra, v priestore pre ve-
rejnosť, vystúpil občan mesta Robert 
Šuník. Tri dni pred zasadnutím totiž 
tlačová agentúra TASR vydala správu 
„Na rozvoj hornej Nitry poputuje ďal-
ších 21,8 mil. eur“. V článku sa písalo 
o tom, že región hornej Nitry dosta-
ne v budúcom programovom období 
na projekty ďalších 21,8 milióna eur. 
Financie tam poputujú v rámci inšti-
tútu udržateľného mestského rozvoja 
(UMR) a budú určené pre Prievidzu, 
Nováky, Bojnice a Koš. Podľa infor-
mácií Roberta Šuníka nič nebránilo 
tomu, aby sa mesto Handlová do 
tohto projektu zapojilo. „Podľa mojich 
informácií sa mesto Handlová tohto 
projektu mohlo zúčastniť. Bolo to 
len o tom, aby vstúpilo do rokovania 
s jadrovým mestom, aby sa dohodli 
na tom, že sa toho mesto Handlová 
zúčastní. Takže chcel by som jasnú 
odpoveď, či sa mesto Handlová toh-
to projektu mohlo zúčastniť alebo 
nemohlo.“
Podľa zástupcu primátorky, Radosla-
va Iždinského, ktorý mestské zastupi-
teľstvo počas neprítomnosti primá-
torky viedol, vedenie mesta urobilo 
všetko pre to, aby sa o zapojenie do 
tejto schémy uchádzali, ale po naštu-
dovaní metodiky pochopili, že mesto 
Handlová sa o to uchádzať nemôže.
Podľa oddelenia komunikácie Mi-
nisterstva investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie SR bolo úze-

mie udržateľného mestského rozvoja 
definované na základe týchto kritérií: 
1) V zmysle Koncepcia územného 
rozvoja Slovenska 2011 boli identifi-
kované jadrové mestá, medzi ktoré 
bolo zaradené aj mesto Prievidza a 
Nováky.
2) Tieto jadrové mestá mali za úlohu 
osloviť okolité obce, aby sformovali 
územie UMR, pričom do tohto územia 
nemohli byť zaradené obce, ktoré by 
boli od zvyšného územia priestorovo 
oddelené a zároveň bolo podmien-
kou, že na území udržateľného mest-
ského rozvoja musí žiť minimálne 40 
000 obyvateľov.
V dôvodovej správe k Spoločnému 
programu hospodárskeho rozvoja a 
sociálneho rozvoja územia udržateľ-
ného mestského rozvoja jadrových 
miest Prievidza, Nováky a mesta Boj-
nice a obce Koš na roky 2022 –2030 
sa uvádza, že „územie UMR bolo kreo-
vané na základe Memoranda o spolu-
práci na príprave Integrovanej územ-
nej stratégie udržateľného mestského 
rozvoja, Prievidza-Nováky, ktoré bolo 
zástupcami miest Prievidza, Nováky a 
obce Koš podpísané 17. 12. 2020. Na 
základe odporúčania Ministerstva in-
vestícií, regionálneho rozvoja a infor-
matizácie Slovenskej republiky, Koo-
peračná rada UMR Prievidza – Nováky 
na svojom zasadaní dňa 11. 3. 2021 
svojim uznesením odporučila zakla-
dajúcim členom rozšíriť počet členov 
UMR Prievidza – Nováky o mesto Boj-
nice a po schválení v orgánoch člens-
kých miest a obce uzavrieť Dodatok 
k Memorandu o spolupráci. Dodatok 
č. 1 k Memorandu o spolupráci na 
príprave Integrovanej územnej straté-

gie udržateľného mestského rozvoja, 
Prievidza-Nováky zo dňa 17. decem-
bra 2020, bol podpísaný 27. 4. 2021 a 
je účinný od 6. 5. 2021.“
Primátorka Silvia Grúberová uviedla, 
že ak by mesto Prievidza chcelo do 
projektu UMR prizvať aj Handlovú, 
muselo by pozvať aj ďalších šesť sa-
mospráv Handlovskej doliny, lebo 
obce v UMR nesmú byť od zvyšného 
územia priestorovo oddelené. „Mesto 
Handlová a handlovská dolina je spo-
lu 7 samospráv, v ktorých žije približ-
ne 22 000 obyvateľov a v logike meto-
diky by k definovanému UMR museli 
byť pripojené ako pevný celok. UMR 
má mať minimálne 40 000 obyvate-
ľov, pričom UMR Prievidza - Nováky s 
Bojnicami a Košom už má cca 60 000 
obyvateľov. S mestom Handlová a ob-
cami Handlovskej doliny by malo cca 
82 000 obyvateľov. Deliť financie na 
tak veľké územie už postráda logiku 
a nemá zmysel pre nikoho.“
Územný rozvoj sa podľa primátorky 
musí robiť s komplexným pohľadom 
zvrchu a nezaradenie mesta Handlová 
do UMR preto absolútne nevníma ako 
premrhanú šancu. „Mesto Handlová 
všetky svoje projektové zámery vlo-
žilo do Akčného plánu transformácie 
hornej Nitry a do Integrovanej územ-
nej stratégie na úrovni Trenčians keho 
samosprávneho kraja. Na naše záme-
ry vieme bez problémov využiť Fond 
spravodlivej transformácie, Operačný 
program Slovensko, Plán obnovy a 
mnoho štátnych schém ministerstiev. 
Akokoľvek to niekto vníma inak, vní-
ma to bez prizmy poznania všetkých 
súvislosti,“ uzavrela Silvia Grúberová.                    

Silver Jurtinus

Partnerov pre územie udržateľného mests
kého rozvoja si vyberalo mesto Prievidza

Vodorovné dopravné značenie zákaz 
státia pribudlo v tomto období na síd-
lisku Morovnianska cesta v Handlovej. 
Namaľovaním cik-cak čiar samosprá-
va sleduje upokojenie dopravy v lo-
kalite. Informovala o tom hovorkyňa 
mesta Jana Paulínyová. „Na sídlisku 
Morovnianska cesta vznikla potreba 
doplnenia vodorovného dopravného 
značenia z dôvodu bezpečnosti a ply-
nulosti cestnej premávky a zabezpe-
čenia prístupu záchranných zložiek k 
vchodom bytových domov,” uviedla 
Paulínyová. 
Maľovaním cik-cak čiar mesto podľa 
nej pokračuje v upokojovaní dopravy 
a posilnení predpisov v zmysle záko-
na o cestnej premávke. „Prvé takéto 
značenia v tomto roku pribudli ešte 
v júli na  Mostnej ulici, Námestí ba-
níkov, Potočnej ulici a za podnikateľ-
ským inkubátorom pred vstupom na 
parkovisko,” pripomenula.            (TASR)

Na Morovnianskom sídlisku pribudli značky zákazu státia

Cik-cak čiary pre zabezpečenie prístupu záchranných zložiek.                                                                           FOTO: MsP



4 INZERCIA

Ponúkame na prenájom zabehnutú piváreň 
o rozlohe 297 m   v Handlovej

na Námestí baníkov 1 na 1. poschodí.
Kontakt : Globus  Zvolen 0902 963 183.

2

2/20/10/2022/PL

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

2/18/9/2022/PL

Karanténnu stanicu prevádzkuje 
mesto Handlová a spravuje Mestská 
polícia. Každé odchytené zviera ab-
solvuje zdravotnú prehliadku a očko-
vanie proti besnote. Pokiaľ sa neprih-
lási majiteľ, zviera je po ukončení 
karantény ponúknuté na adopciu.
Kontakt: +421 949 175 222
karantennastanicahandlova.sk
@KarantennastanicaHandlova

Kríženec Skippy
Dátum odchytenia: 2. 7. 2021
Skippy je milá fenka kríženca nemec-
kého ovčiaka, ktorá veľmi túži odísť z 
koterca. Má rada pohyb vo výbehu 
a je vhodná na stráženie pozemku. 
Skippy je potrebné sa venovať, aby 
získala dôveru v majiteľovi. Má rada 
maškrty. Má asi 10 rokov a 50 cm. 
Očk.: áno, čip: áno

Kokršpaniel Koky
Dátum odchytenia: 23. 5. 2022 
Vek: cca.  1,5 roka
Výška: cca. 30 cm
Povaha: Koky je prítulný psík, ktorý 
si užíva každé pohladenie a kontakt 
s ľuďmi . S inými psíkmi sa znáša bez 
problémov.
Očkovanie: áno
Čipovanie: áno

Karanténnu stanicu môžete finančne podporiť príspevkom 
na transparantný účet: SK0409000000005179412998
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1. Viliam Ciberej
42 r., živnostník
Národná koalícia / nezávislí kandidáti

2. Silvia Grúberová, Mgr.
41 r., primátorka
nezávislá kandidátka

3. Tatiana Molnárová, Ing.
50 r., facility manažérka v samospráve
nezávislá kandidátka

4. Branislav Ondruška, Mgr.
38 r., psychológ
Domov národná strana

5. Peter Smorek, Mgr.
43 r., pedagóg
Život - národná strana

6. Ján Spevár, M.A.
55 r., manažér
nezávislý kandidát

7. Jozef Stopka, JUDr., Ing., PhD.
55 r., právnik
Smer - sociálna demokracia

8. Robert Šuník
48 r., konateľ-manažér
nezávislý kandidát

1. Ivan Laluha
31 r., podnikateľ
Hlas - sociálna demokracia

2. Renáta Laluhová
46 r., šička

nezávislá kandidátka

5. Michal Sklenár
40 r., obchodný zástupca
nezávislý kandidát

3. Blažej Litva, Ing.
60 r., manažér
Smer - sociálna demokracia

4. Ľuboš Oswald
40 r., invalidný dôchodca

nezávislý kandidát

volebný
obvod
číslo 4

volí sa
1 poslanec

kandidáti pre
voĽby poslancov

kandidáti na primátora
mesta handlová

voĽby do samosprávy
mesta handlová 2022
sobotA 29. októbra 2022
7.00 - 20.00 hod

VOLEBNÁ PRÍLOHA
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1. Marek Baláž
64 r., invalidný dôchodca
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., zamestnankyňa banky
nezávislá kandidátka

8. Stanislav Grnáč
42 r., invalidný dôchodca

Domov národná strana

9. Erik Homola
30 r., strojník-razič
nezávislý kandidát

10. Ladislav Hozlár, Mgr.
45 r., administratívny pracovník Smer - sociál-

na demokracia

11. Ivana Hromádková, Mgr.
51 r., učiteľka
nezávislá kandidátka

 12. Miroslav Huličiak, Mgr.
55 r., riadiaci pracovník

nezávislý kandidát

13. Viliam Húšťava
46 r., invalidný dôchodca
nezávislý kandidát

 14. Radoslav Iždinský, Ing.
47 r., viceprimátor mesta

nezávislý kandidát

15. Ingrida Janáková
41 r., vedúca pobočky
nezávislá kandidátka

16. Adriana Janíková
21 r., čašníčka

Domov národná strana

17. Iveta Jurkovičová, Ing.
60 r., ekonómka
nezávislá kandidátka

18. Ingrid Kmeťová, Bc.
50 r., skladníčka

Domov národná strana

19. Peter Kollár
39 r., podnikateľ
nezávislý kandidát

20. Norbert Koncz
49 r., podnikateľ

nezávislý kandidát

21. Jana Kubáleková, Ing.
51 r., učiteľka
Hlas - sociálna demokracia

22. Ján Ličko
47 r., baník - tunelár

Smer - sociálna demokracia

23. Miroslav Luciak
46 r., výsluhový dôchodca
Smer - sociálna demokracia

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., stavebný inžinier
nezávislý kandidát

28. Mária Pastorková Šafariková, MUDr.
39 r., lekárka 

nezávislá kandidátka

29. Jozef Prokein
61 r., dôchodca
Domov národná strana

30. Kristian Riška, Ing.
46 r., projektant

nezávislý kandidát

31. Jozef Ruckschloss
28 r., sestra, inštrumentár
Slovenský patriot

 32. Jozef Stopka, JUDr., Ing., PhD. 
55 r., právnik

Smer - sociálna demokracia

33. Milan Sýkora
71 r., dôchodca
Smer - sociálna demokracia

34. Milan Sýkora
46 r., podnikateľ

Smer - sociálna demokracia

35. Robert Šuník
48 r., konateľ-manažér
nezávislý kandidát

 36. Martin Uríček
36 r., obchodný riaditeľ

nezávislý kandidát

37. Juraj Zima
63 r., hasič
Národná koalícia / nezávislí kandidáti

volebný
obvod
číslo 1

volia sa
9 poslanci

kandidáti pre
voĽby poslancov

VOLEBNÁ PRÍLOHA
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1. Danica Baranovičová
45 r., mzdová špecialistka
nezávislá kandidátka

 2. Vladimír Buzalka, Ing.
72 r., dôchodca

Smer - sociálna demokracia

3. Viliam Ciberej
42 r., živnostník
Národná koalícia / nezávislí kandidáti

4. Peter Dudáš
46 r., predajca

Progresívne Slovensko

5. Martin Dudík
25 r., inventúrnik
Domov 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 spoločnosti

nezávislý kandidát

9. Silvia Grúberová, Mgr.
41 r., primátorka
nezávislá kandidátka

10. Jozef Hallon
77 r., dôchodca

Komunistická strana Slovenska

11. Ján Janoviček
49 r., invalidný dôchodca
Hlas - sociálna demokracia

 12. Dušan Klas
63 r., dôchodca

nezávislý kandidát

13. Arpád Koszta
67 r., ekológ
nezávislý kandidát

 14. Radko Marget
43 r., podnikateľ

nezávislý kandidát

15. Tomáš Obžera
38 r., pracovník v osobných službách
Hlas - sociálna demokracia

 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., učiteľka

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
nezávislý kandidát

22. Petra Rozenbergová, Mgr.
33 r., učiteľka

nezávislá kandidátka

23. Janka Rybáriková, Bc.
49 r., samostatný radca
Progresívne Slovensko

24. Peter Smorek, Mgr.
43 r., pedagóg

Život - národná strana

25. Ján Spevár, M.A.
55 r., manažér
nezávislý kandidát

26. Ivana Šarišská
25 r., nechtová dizajnérka

nezávislá kandidátka

27. Marcela Šimonová
38 r., učiteľka
nezávislý kandidát

28. Deana Štupáková, Bc.
32 r., obrábačka kovov

nezávislá kandidátka

29. Ladislav Važan, Ing.
42 r., podnikateľ
nezávislý kandidát

30. Ľuboš Vičík
49 r., živnostník

nezávislý kandidát

31. Roderik Weissabel, Ing.
43 r., vedúci ekonomického úseku
Spolu - občianska demokracia

1. Pavol Čeri
43 r., metrológ
nezávislý kandidát

2. Jozef Pavelka
58 r., operátor výroby

Progresívne Slovensko

3. Anna Tóthová, Ing.
40 r., projektová kontrolórka
nezávislá kandidátka

volebný
obvod
číslo 2

volí sa
8 poslancov

kandidáti pre
voĽby poslancov

volebný
obvod
číslo 3

volí sa
1 poslanec

kandidáti pre
voĽby poslancov

VOLEBNÁ PRÍLOHA
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1. Jaroslav Baška, Ing., 47 r., Dohňany, SMER-SD, HLAS SD, SME RODINA, SNS
2. Marian Kňažko, Ing., 58 r., Považská Bystrica, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
3. Anton Kysel, Mgr., 64 r., Trenčín, Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko
4. Miroslav Magdech, Mgr.,MBA, 36 r., Považská Bystrica, REPUBLIKA
5. Peter Máťoš, PhDr., PhD., 35 r., Považská Bystrica, KDH, SaS, OKS, DVaU, PS, SPOLU OD, ODS, ŠANCA
6. Adrián Mikuš, Ing., 53 r., Trenčianske Jastrabie, nezávislý kandidát

Zoznam kandidátov pre voľby predsedu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja

1. Zuzana Baková, MUDr., EFOG-EBCOG, 40 r., lekárka, Prievidza, SMER - SD, HLAS SD, SME RODINA, SNS
2. Viera Beňová, RNDr., 57 r., riaditeľka strednej školy, Bojnice, KDH, SaS, OKS, DVaU, SPOLU-OD, ODS,  ŠANCA
3. Marek Borik, 43 r., podnikateľ, Prievidza, KDH, SaS, OKS, DVaU, SPOLU-OD, ODS, ŠANCA
4. Silvia Bošnovičová, PaedDr., 56 r., riaditeľka materskej školy, Prievidza, nezávislá kandidátka
5. Michaela Brunclíková, Mgr., 41 r., regionálna predsedníčka občianskeho 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-SD, HLAS SD, SME RODINA, SNS
8. Emil Divéky, Bc., 47 r., riaditeľ, Diviaky nad Nitricou, SMER-SD, HLAS SD, SME RODINA, SNS
9. Michal Dobiš, 41 r., referent civilnej ochrany, Handlová, nezávislý kandidát
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., hovorca mesta, Lehota pod Vtáčnikom, nezávislý kandidát
13. Miroslav Ertel, 45 r., podnikateľ, Cigeľ, Demokratická strana
14. Andrea Filt, Mgr., LL.M, 52 r., právnička, Kanianka, Demokratická strana
15. Marta Gaplovská, Ing., 55 r., stredoškolská učiteľka, Nitrianske Pravno, Hnutie Občan Národ Spravodlivosť
16. Michal Gogola, Ing., 42 r., manažér, Nováky, SMER-SD, HLAS SD, SME RODINA, SNS
17. Juraj Gordan, Mgr., 53 r., prednosta okresného úradu, Bojnice, OĽANO, NOVA, KÚ, ZMENA ZDOLA, ZA ĽUDÍ
18. Silvia Grúberová, Mgr., 41 r., primátorka mesta, Handlová, nezávislá kandidátka
19. Petra Hajšelová, JUDr., 39 r., poslankyňa Národnej rady, právnička, Prievidza, SMER-SD, HLAS SD, SME RODINA, SNS
20. Róbert Hekl, 53 r., manažér, Prievidza, OĽANO, NOVA, KÚ, ZMENA ZDOLA, ZA ĽUDÍ
21. Eva Hodásová, 68 r., dôchodkyňa, Poruba, Komunistická strana Slovenska
22. Zuzana Hujsiová, JUDr., 32 r., právnička, Bojnice, nezávislá kandidátka
23. Ivor Husár, Ing., 53 r., starosta, Kanianka, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
24. Katarína Ivaničová, 58 r., štátny radca, Nitrianske Pravno, OĽANO, NOVA, KÚ, ZMENA ZDOLA, ZA ĽUDÍ
25. Radoslav Iždinský, Ing., 47 r., viceprimátor mesta, Handlová, nezávislý kandidát
26. Ambróz Jamriško, Mgr., 49 r., riaditeľ školy, Cigeľ, nezávislý kandidát
27. Ľuboš Jelačič, Ing., 56 r., zástupca primátorky mesta, Prievidza, nezávislý kandidát
28. Ján Kuchárik, RNDr., Ing., 41 r., ekológ, lesný inžinier, Prievidza, REPUBLIKA
29. Juraj Leporis, MVDr., 38 r., veterinárny lekár, Prievidza, nezávislý kandidát
30. Jozef Meluš, Ing., 65 r., stavebný technik, Bojnice, Slovenské Hnutie Obrody
31. Radovan Mišeje, 50 r., podnikateľ a športový odborník, Diviaky nad Nitricou, K-ĽSNS
32. Marek Mokrý, 23 r., online manažér, Prievidza, Progresívne Slovensko
33. Viera Mrázová, Mgr., MBA, 55 r., riaditeľka neziskovej organizácie, Handlová, nezávislá kandidátka
34. Branislav Ondruška, Mgr., 38 r., psychológ, Handlová, DOMOV národná strana
35. Peter Oulehle, MUDr., 55 r., lekár, Prievidza, KDH, SaS, OKS, DVaU, SPOLU-OD, ODS, ŠANCA
36. Monika Pekárová, Ing., PhD., 38 r., manažérka, Nedožery - Brezany, KDH, SaS, OKS, DVaU, SPOLU-OD, ODS, ŠANCA
37. Eleonóra Porubcová, PaedDr., 56 r., riaditeľka gymnázia, Prievidza, KDH, SaS, OKS, DVaU, SPOLU-OD, ODS, ŠANCA
38. Ivan Porubec, Mgr., 34 r., manažér, Prievidza, KDH, SaS, OKS, DVaU, SPOLU-OD, ODS, ŠANCA
39. Ladislav Procházka, MUDr., MPH, 40 r., lekár, Handlová, nezávislý kandidát
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 zárobkovo činná osoba, Diviacka Nová Ves, Komunistická strana Slovenska
43. Jozef Stopka, JUDr., Ing., PhD., 55 r., právnik, Handlová, SMER-SD, HLAS SD, SME RODINA, SNS
44. Natália Svítková, Ing., 36 r., predsedníčka športového klubu, Prievidza, KDH, SaS, OKS, DVaU, SPOLU-OD, ODS, ŠANCA
45. Katarína Svobodová, PhDr., MPH, 45 r., námestníčka riaditeľa nemocnice, Prievidza, nezávislá kandidátka
46. Dušan Šimka, Ing., 61 r., primátor mesta, Nováky, nezávislý kandidát
47. Dana Škrabáková, Ing., 51 r., ekonómka, Pravenec, Hnutie Občan Národ Spravodlivosť
48. Radoslav Škraban, Ing., 47 r., mechanický inžinier, Diviaky n/Nitricou, KDH, SaS, OKS, DVaU, SPOLU-OD, ODS, ŠANCA
49. Tibor Šovčík, Ing., 69 r., dôchodca, Nedožery - Brezany, Slovenské Hnutie Obrody
50. Mária Šramková, doc., MUDr., PhD., MPH, MBA, 58 r., primárka, Nitrica, nezávislá kandidátka
51. Tomáš Šujan, Ing., 38 r., manažér tímu, Poluvsie, nezávislý kandidát
52. Peter Švajlenka, 41 r., mestský policajt, Bystričany, Slovenský PATRIOT
53. Richard Takáč, Ing., 40 r., poslanec Národnej rady, Prievidza, SMER-SD, HLAS SD, SME RODINA, SNS
54. František Tám, PhDr., MBA, 66 r., primátor mesta, Bojnice, SMER-SD, HLAS SD, SME RODINA, SNS
55. Tomáš Tines, Ing., 40 r., stavebný inžinier, Bojnice, nezávislý kandidát
56. Boris Vanek, Ing., 32 r., riaditeľ, Bojnice, SMER-SD, HLAS SD, SME RODINA, SNS
57. Dominika Vážna, Mgr., 38 r., vedúca odboru okresného úradu, Prievidza, SMER-SD, HLAS SD, SME RODINA, SNS
58. Alojz Vlčko, Mgr., 39 r., vedúci kancelárie primátorky, Prievidza, nezávislý kandidát
59. Miroslav Žiak, Ing., 34 r., poslanec parlamentu, Prievidza, KDH, SaS, OKS, DVaU, SPOLU-OD, ODS, ŠANCA
60. Ľuboš Žiško, Mgr., 48 r., programátor analytik, Čereňany, KDH, SaS, OKS, DVaU, SPOLU-OD, ODS, ŠANCA

Vo volebnom obvode Prievidza sa volí 10 poslancov.

Zoznam kandidátov pre voľby do 
zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 
kraja  volebný obvod Prievidza

Použité skratky: 
PS: Progresívne Slovensko 
SMER-SD: SMER - sociálna demokracia
HLAS SD: HLAS sociálna demokracia
SNS: Slovenská národná strana
KDH: Kresťanskodemokratické hnutie
SaS: Sloboda a Solidarita
OKS: Občianska konzervatívna strana
DVaU: DOBRÁ VOĽBA a Umiernení
SPOLU-OD: SPOLU – občianska demokracia
ODS: ODS – Občianski demokrati Slovenska
OĽANO: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
KÚ: Kresťanská únia
K-ĽSNS: Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko

Informácie o spojených voľbách 29. 10.

VOLEBNÁ PRÍLOHA

Dokončenie článku z titulnej strany.

Vo volebnej miestnosti

1. V sobotu sa vyberiete do volebnej 
miestnosti k volebným urnám a v 
jeden deň si zvolíte primátora Han-
dlovej, 19 poslancov do mestského 
zastupiteľstva v Handlovej, predsedu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 
a 10 poslancov do zastupiteľstva 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 
(TSK). 
2. Volič je povinný po príchode 
do volebnej miestnosti preukázať 
okrskovej volebnej komisii svoju to-
tožnosť predložením občianskeho 
preukazu alebo dokladu o pobyte 
pre cudzinca. 
3. Okrsková volebná komisia zakrúž-
kuje poradové číslo voliča v zozname 
voličov, samostatne  pre voľby do or-
gánov samosprávnych krajov aj pre 
voľby do orgánov samosprávy obcí.
4. Okrsková volebná komisia vydá 
voličovi dve obálky a štyri hlasovacie 
lístky, čo volič potvrdí svojimi podpis-
mi (budete sa podpisovať dvakrát.)
5. V rukách budete mať: prázdnu 
modrú obálku opatrenú odtlačkom 
úradnej pečiatky mesta a dva hlaso-
vacie lístky s modrými pruhmi - jeden 
hlasovací lístok pre voľby do zastupi-
teľstva samosprávneho kraja a jeden 
hlasovací lístok pre voľby predsedu 
samosprávneho kraja, a prázdnu 
bielu obálku opatrenú odtlačkom 
úradnej pečiatky mesta a dva biele 
hlasovacie lístky - jeden hlasovací 
lístok pre voľby do mestského zastu-
piteľstva a jeden hlasovací lístok pre 
voľby primátora mesta. 
6. Odoberiete sa do osobitného 
priestoru určeného na úpravu hlaso-
vacích lístkov. 
7. Pre oboje voľby (mesto a j VÚC) pre 
svoj výber zakrúžkujte poradové čís-
lo kandidátov, pričom dávajte pozor 
na počet. Koľko môžete zakrúžkovať 
poradových čísel kandidátov, aby bol 
hlasovací lístok platný
• Voľby VÚC TSK: Predseda TSK (žu-
pan): Musíte zakrúžkovať iba jedno 
poradové číslo kandidáta. Poslanci 
VÚC TSK: Môžete zakrúžkovať maxi-
málne 10 ľubovoľných poradových 
čísel kandidátov, minimálne jedno.
• Voľby do samosprávy mesta Han-
dlová: Primátor: Musíte zakrúžkovať 
iba jedno poradové číslo kandidá-
ta. Poslanci do zastupiteľstva mesta 
Handlová: Ak volíte vo volebnom 
obvode 1  môžete zakrúžkovať ma-
ximálne 9  poradových čísel kandi-
dátov, minimálne jedno poradové 
číslo, ak volíte vo volebnom obvode 
2, môžete zakrúžkovať maximálne 
osem poradových čísel kandidátov, 
minimálne jedného, ak volíte vo 
volebnom obvode 3 a 4 musíte za-
krúžkovať iba jedno poradové číslo 
kandidáta.
Môžete zakrúžkovať poradové číslo 
ľubovoľných kandidátov.
Pri voľbe nie je dôležité, aké zosku-
penia kandidátov ste videli na voleb-
ných bilboardoch. Môžete sa rozhod-
núť pre ktoréhokoľvek kandidáta.
8. Vložte správne vyplnené hlasova-
cie lístky do správnej obálky.
Pre spojené voľby určilo Minister-
stvo vnútra Slovenskej republiky dva 
druhy obálok a dva druhy lístkov. Pla-
tí, že pre voľby do samosprávy mes-
ta sú vytlačené biele lístky, ktoré sa 
vkladajú do bielej obálky, pre voľby 
do samosprávnych krajov (VÚC) sú 
hlasovacie lístky s modrým pásom, 
ktoré vkladáte do modrej obálky. Ak 
vložíte hlasovací lístok do nespráv-
nej obálky, je takýto hlasovací lístok 
neplatný. Na požiadanie voliča mu 
okrsková volebná komisia vydá za 
nesprávne upravené hlasovacie lístky 

iné, avšak nesprávne upravené hla-
sovacie lístky vloží volič do schrán-
ky na odloženie nepoužitých alebo 
nesprávne upravených hlasovacích 
lístkov. (ak tak neurobí, hrozí pokuta 
33 eur)

Nemôžete voliť samostatne kvôli 
zdravotnému znevýhodneniu?

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hla-
sovací lístok pre zdravotné postihnu-
tie alebo preto, že nemôže čítať alebo 
písať, oznámi pred hlasovaním túto 
skutočnosť okrskovej volebnej ko-
misii a má právo vziať so sebou do 
priestoru určeného na úpravu hlaso-
vacích lístkov inú spôsobilú osobu, 
aby podľa jeho pokynov a zákona 
upravila hlasovací lístok a vložila do 
obálky. Obidve osoby pred vstupom 
do osobitného priestoru na úpravu 
hlasovacích lístkov člen okrskovej 
volebnej komisie poučí o spôsobe 
hlasovania a o skutkovej podstate 
trestného činu marenia prípravy a 
priebehu volieb a o skutkovej pod-
state trestného činu volebnej ko-
rupcie. Členovia okrskovej volebnej 
komisie nesmú voličom upravovať 
hlasovacie lístky. 

Prenosná volebná urna

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do 
volebnej miestnosti zo závažných, 
najmä zdravotných dôvodov, má 
právo požiadať mesto, v deň konania 
volieb okrskovú volebnú komisiu na 
zverejnených číslach na www.hand-
lova.sk,  o vykonanie hlasovania do 
prenosnej volebnej schránky, a to 
len v územnom obvode volebného 
okrsku podľa miesta svojho trvalého 
pobytu. 

Špeciálny COVID  okrsok - 
hlasovanie s koronavírusom

Oprávneným voličom je osoba, kto-
rá má právo hlasovať ale ku dňu 
vykonania spojených volieb má na-
riadenú karanténu alebo izoláciu z 
dôvodu ochrany verejného zdravia 
pred ochorením COVID-19. Opráv-
nený volič podáva žiadosť o špeci-
álny spôsob hlasovania zapisovate-
ľovi miestnej volebnej komisie obce 
svojho trvalého pobytu sám alebo 
prostredníctvom inej osoby, a to (vý-
lučne) telefonicky v úradných hodi-
nách mesta svojho trvalého pobytu, 
a to najskôr v pondelok 24. októbra 
2022. Najneskorší termín pre podanie 
žiadosti o špeciálny spôsob hlasova-
nia je posledný pracovný deň predo 
dňom konania spojených volieb, t. j. 
piatok 28. októbra 2022 do 12.00 h. 
Vo volebný deň, v čase od 7:00 do 
20:00 h oprávnený volič vyčká na 
príchod vyslaných členov špeciálnej 
volebnej komisie. 

Výsledky volieb

Ministerstvo vnútra SR určilo, že 
okrskové volebné komisie musia naj-
prv spočítať hlasy do Volieb do samo-
správnych krajov (VÚC) a potom do 
volieb do samosprávy mesta. Mesto 
Handlová, tak ako v minulosti, má v 
pláne zverejňovať priebežné výsled-
ky volieb do samosprávy mesta na 
svojom webovom sídle. Záväzné  - 
oficiálne výsledky budú zverejnené 
až po overení všetkých výsledkov na 
území Slovenska štátnou volebnou 
komisiou.
Oficiálne výsledky budú dostupné na 
stránke Štatistického úradu Sloven-
skej republiky www.statistics.sk

(JP)
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Mestský úrad Handlová, Námestie baníkov, 972 51 Handlová

Objednávateľ: PhDr. Peter Máťoš, PhD., Hliny 1286/109, Považská Bystrica 7, 017 07. Dodávateľ: Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, IČO: 00318094. 

1/20/10/2022/PL

OBJEDNÁVATEĽ: SILVIA GRÚBEROVÁ, HANDLOVÁ, DODÁVATEĽ: MESTO HANDLOVÁ, NÁMESTIE BANÍKOV 7, 972 51 HANDLOVÁ, IČO: 00318094.

4/20/10/2022/PL

Centrum pre bioetiku na Univerzite 
Sv. Cyrila a Metoda v Trnave v spo-
lupráci s agentúrou Focus zisťovalo 
v dňoch 10. až 21. augusta 2022 na 
reprezentatívnej vzorke 1 514 respon-
dentov hodnotu tzv. konšpiračného 
indexu na Slovensku.
Ukázalo sa, že konšpiračný index na 
Slovensku dosahuje hodnotu 30,27, 
čo je jedna z úplne najvyšších hodnôt 
zo všetkých krajín, kde sa prieskum 
podľa tejto metodiky doteraz reali-
zoval. Pre porovnanie, v štúdii fran-
cúzskych vedcov publikovanej vo 
vedeckom časopise Social Science 
Information v júni 2021, najvyššiu 
hodnotu konšpiračného indexu 25,29 
zo skúmaných 22 štátov dosahovalo 
Turecko, najnižšiu Dánsko 6,29.
Konšpiračný index sa počíta ako prie-
mer kladných odpovedí na štandard-
né konšpiračné otázky. Na Slovensku 
najväčší počet respondentov súhlasil 
s tvrdením, že pravda o škodlivých 
účinkoch vakcín je cielene pred ve-

rejnosťou ukrývaná (46,6 %) a s tvr-
dením, že bez ohľadu na to, kto je ofi-
ciálne na čele vlád alebo organizácií, 
existuje určitá skupina ľudí, ktorá taj-
ne kontroluje chod sveta a spoločne 
ho ovláda (45 %).
Tieto zistenia sú v súlade s výsledkami 
prieskumu GLOBSEC uskutočnenom 
v roku 2020 na 10 krajinách východ-
nej a strednej Európy, ktorý zistil, že v 
priemere 56 % respondentov je ná-
chylných veriť nejakému konšpirač-
nému tvrdeniu, čo najvyššie percento 

spomedzi týchto krajín.
Výskum Centra pre bioetiku na UCM 
naznačuje, že Slovensko je nielen vý-
chodo a stredo-európskym nechval-
ným rekordérom v akceptovaní 
konšpiračných teórií, ale dokonca 
celosvetovým.
Výskum bol uskutočnený v rámci 
európskeho operačného programu 
Riešenie spoločenských ohrození v 
dôsledku pandémie ochorenia CO-
VID-19 (2020-2023).             

  www.ucm.sk

Konšpiračný index je na Slovensku extrémne vysoký
Možnosť nominovať inšpiratívnych 
učiteľov na ocenenie Učiteľ Slovenska 
je do 6. novembra. Doteraz organizá-
tori podujatia prijali okolo 400 nomi-
nácií. Uviedla to Zuzana Labašová z 
Komenského inštitútu. Nominovať 
pedagógov môže ktokoľvek - rodič, 
kolega, žiak, bývalý žiak, rodinný prís-
lušník či známy. Vyplnené prihlášky 
od učiteľov prijímajú organizátori sú-
ťaže následne do 27. novembra.
„Tento rok máme pocit, že téma vzde-
lávania je prekrytá inými témami, ako 
je vojna na Ukrajine či zvyšujúce sa 
ceny energií. A preto evidujeme o 
niečo menej nominácií ako po minu-
lé roky. Pevne veríme, že za obdobie, 
ktoré nám ešte ostáva, sa dostane-
me k číslu 1000 ako po minulé roky,“ 
uviedla Labašová. Poznamenala, že 
učitelia majú za sebou ťažké obdo-
bie, dva roky pandémie, dištančné-
ho učenia a veľkých zmien v bežnej 
pracovnej rutine. Následne vojna na 
Ukrajine podľa nej spôsobila, že do 

slovenských škôl pribudli deti z iného 
vzdelávacieho systému bez znalosti 
reči a pedagógovia opäť museli vyna-
ložiť väčšie úsilie na ich začlenenie a 
podporu.  „Pozorujeme, že učitelia sú 
vyčerpaní, demotivovaní, prepraco-
vaní a nominácia od niekoho, kto oce-
ní ich robotu, je veľkým povzbudením 
do ich každodenného úsilia,“ pove-
dala Labašová. Ocenenie učiteľov zo 
strany širokej verejnosti im podľa nej 
dáva pocit, že ich práca je vnímaná 
ako hodnotná a postavenie a prestíž 
učiteľov v spoločnosti sa zvyšuje. „Zá-
roveň sme presvedčení, že práca pe-
dagógov je často na verejnosti skres-
lená, a my chceme verejnosti ukázať, 
čo všetko zahrnuje byť učiteľom, a 
tiež motivovať odbornú verejnosť 
tým, že zviditeľňujeme výnimočných 
a inšpiratívnych pedagógov, ktorých 
výkony a úspechy môžu motivovať 
iných pedagógov na inovácie novým 
pohľadom na vzdelávanie,“ uzavrela 
Labašová.                                           (TASR)

Nominujte Učiteľa Slovenska do 6. 11.

SPRAVODAJSTVO / INZERCIA
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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 histó
rie si „matka uhoľného baníctva“, ako 
môžeme naše mesto nazývať, určite 
zaslúži.

Znárodnenie a prvá mechanizácia

Na začiatok pár rokov a názvov spo-
jených so zmenami v riadení našich 
banských podnikov. V roku 1950 sa 
handlovská elektráreň stala súčasťou 
nového n. p. Elektráreň Nováky (ENO). 
V roku 1951 boli založené tri národné 
podniky: Handlovské uholné bane 
(HUB), Novácke uholné bane (NUB) 
a Modrokamenské uholné bane. 
Podliehali priamo Ministerstvu palív 
a energetiky (MPaE), neskôr trustu 
Slovenské uholné bane (SUB) so síd-
lom v Prievidzi, ktoré sídlilo dočasne 

v Handlovej, kým sa našli vhodné 
priestory v Prievidzi. Od 1. mája 1955 
do roku 1965 niesla baňa názov Veľko-
baňa Handlová n. p., potom sa vrátil 
pôvodný názov Handlovské uholné 
bane  n. p., ale došlo k zmene riadia-
ceho orgánu a vzniklo Združenie slo-
venských uholných baní. 1.júla 1965 
vznikli Uholnolignitové bane (ULB), 
odborové riaditeľstvo v Prievidzi, ako 
výrobno-hospodárska jednotka (VHJ) 
trustového typu. V roku 1977 sa preš-
lo na organizáciu koncernového typu, 
čím sa názov zmenil na VHJ ULB Baňa 
Handlová koncernový podnik, kon-
cern Prievidza, čo bol asi najdlhší ná-
zov našej bane v histórii. Do VHJ ULB 
patrili: Juhomoravské lignitové doly 
Hodonín, Projekty Bratislava, Banský 
výskumný ústav v Prievidzi, HBZS v 
Prievidzi, tvoriaci sa závod BME, ne-
skôr aj Baňa Záhorie (vo výstavbe od 
roku 1982). V roku 1988 bol prijatý zá-
kon o štátnom podniku č.88/1988 a 
vedenie BH reagovalo na tento zákon 
podaním žiadosti na FMPaE v Prahe, 
aby BH bola uznaná ako samostatný 
štátny podnik. Z ministerstva prišlo 
odôvodnenie na zachovanie jednot-
ného postupu pre exploatácii hand-
lovsko-nováckeho ložiska. Z obavy zo 
stretov záujmov medzi Baňami Hand-
lová a Cigeľ, ďalej z obavy o vplyv na 
situáciu v Bani Nováky bola žiadosť 
zamietnutá.
Minister svojím rozhodnutím z 21. de-
cembra 1988 založil k 1.januáru 1989 
štátny podnik SUB, koncern Prievidza, 
ktorého Baňa Handlová bola odštep-
ným závodom. Tento stav pretrval až 
do roku 1993.

Vráťme sa naspäť na našu baňu. Ako 
sme spomínali, najväčším problémom 
v povojnových rokoch bol nedostatok 
pracovných síl. Do bane sa pracovníci 
hlásili, ale fluktuácia bola vysoká. Pre 
zaujímavosť, v rokoch 1945 - 1948 
bolo prijatých 7 342 pracovníkov. Vý-
poveďou odišlo 1 739 pracovníkov, ale 
bez výpovede 4 273 pracovníkov. Pre-
to v júni 1946 na porade v Bojniciach 
sa prijala úloha začať so vzdelaním a 
výchovou baníckeho dorastu, orga-
nizovať školenia zakončené výučným 
listom.

Baňa nepripravená na dvojročnicu

Ťažba prebiehala vo Východnej, Zá-
padnej, Južnej bani, pričom maxi-
málnu ťažbu zabezpečovala Severná 
baňa, ťažba začala opäť stúpať aj z 
lomu Konštantín (pod hlavičkou Ná-
hradné pole ).
Bane po technickej stránke zaostávali. 
Slabé vetranie, mechanizácia takmer 
nulová, tlakovzdušná energia nedo-
statočná. Do riadenia bane sa podľa 
nového modelu zapájali odbory a 
bol ustanovený Výrobný výbor. Jeho 
predsedom bol Ing. Mikuláš Mráz. Vý-
bor mal 15 členov. Rozbehli sa prvé 
súťaže medzi kolektívmi porubárov a 
razičov. Začalo sa pracovať na rozvojo-
vých zámeroch - dokončení prekopov 
na okraj ložiska, investícii do zlepše-
nia vetrania v podzemí. Vypracovali 
sa zámery elektrifikácie lokomotívnej 
dopravy a postup pri otvárke východ-
ného poľa – Východná šachta. Dvoj-
ročnica sa nesplnila v celom n.p. HUB. 
Nedostatok pracovných síl sa riešil 

napr. v roku 1946 náborom medzi 
väzňami v Leopoldove, ktorým končil 
trest, v Handlovej sa zriadil na krátku 
dobu pracovný tábor. V roku 1948 
prichádzajú na pomoc aj vojaci. Boli 
to však všetko nekvalifikovaní pracov-
níci. Nakoniec sa najspoľahlivejšou 
cestou ukázalo zriadenie Základnej 
odbornej školy baníckej v roku 1948. 
Tá sa v roku 1952 pretransformovala 
na Banícke učilište štátnych pracov-
ných záloh.
Podľa podrobného vývojového plá-
nu elektrifikácie handlovských baní, 
ktorý bol vypracovaný v roku 1949, sa 
začali elektrifikovať banské pracoviská 
zaradené v I. triede nebezpečia výbu-
chu metánu. Elektrifikáciou sa preko-
nala energetická kríza pracovísk, ktoré 
boli odkázané len na stlačený vzduch. 
Zlepšovali sa pomery vo vetracej sieti, 
čím sa znižovalo ohrozenie pracovísk 
koncentráciou metánu. Do porubov 
sa začala dostávať novšia technika zo 
ZSSR. V Západnej bani bol nasadený 
hrabľový dopravník STR-30 a rezacie 
stroje KMP1, KMP2 už na elektrický 
pohon. V roku 1952 sa vo Východ-
nej bani skúšal kombajn Donbass-1. 
Nasadenie stojok typu Gerlach v 
spojitosti s drevenými stropnicami, 
bolo neúspešné. Menilo sa technic-
ké vybavenie a v rokoch 1945 - 1952 
sa dostali do bane stroje v hodnote 
36,6 mil. korún. Konštatovalo sa, že 
ich nasadenie neprinieslo efekt v zni-
žovaní výrobných nákladov, ale nao-
pak, náklady prudko rástli. V úsekovej 
doprave nastúpila cesta kontinuál-
nych dopravných liniek, zavedením 
hrabľových a pásových dopravníkov 

na odťažbu rúbaniny, uvažovalo sa s 
výstavbou šibíkov so sklznými žľabmi. 
Zlepšilo sa telefonické spojenie praco-
vísk s povrchom a vybudovala sa sieť 
ligifónov. Riadenie prevádzky bane, 
organizačné zabezpečenie a sledova-
nie stavu bezpečnosti prevzal v roku 
1952 výrobný dispečing.
V októbri 1950 vedenie podniku spo-
lu s podnikovými organizáciami začali 
vydávať týždenník  Hlas baníka, pros-
tredníctvom ktorého osadenstvo 
podniku informovali o výrobe, orga-
nizačných otázkach a činnosti pracov-
ných kolektívoch. 

Kvízové otázky
1. V ktorom roku bola zriadená Zák-
ladná odborná škola banícka?
2. V ktorej bani sa skúšal kombajn 
Donbass?

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

Dni európskeho kultúrneho dedičst-
va sú podujatím, 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. Slovenská republika 
sa pripojila k usporiadateľom DEKD 
v roku 1993.
Téma ročníka 2022 bola “Udržateľnosť 
v pamiatkach”. Dni európskeho kul-
túrneho dedičstva oslavujú spoločné 
dedičstvo Európy, ale aj našu rozma-
nitosť. Skúmanie bohatej mozaiky 
kultúr v Európe podporuje dôveru 
a porozumenie, väčšiu toleranciu a 
myslenie presahujúce národné hra-
nice. Všetci z toho máme úžitok.
V piatok 2. septembra začal program 
v Handlovej vernisážou výstavy Jána 
Procnera venovanej 112 ročnej histó-
rii ťažby hnedého uhlia v Handlovej. 
Výstava bola v Dome kultúry mesta 
Handlová verejnosti k dispozícii do 
konca septembra. Tematické výsta-
vy sú vždy príležitosťou pre školy a 
škôlky, ktoré ich radi využijú v rámci 
výučby. A nebolo tomu inak ani teraz. 
Deti sa najviac naučia v praxi – keď 
môžu veci vidieť, ohmatať a dozvedať 
sa informácie nie pedagogickými po-
učkami, ale bežnou rečou. 
V sobotu 3. septembra program Dní 
európskeho kultúrneho dedičstva 
pok račoval prehliadkou Franzovho 
domu v Handlovej. Jeho majiteľ, And-
rej Jedlovský dom rekonštruuje v pô-
vodnom nemeckom štýle, návštevníci 
preto mali možnosť zažiť atmosféru 
života v handlovskej domácnosti 
pred rokom 1900, vypočuť si ľudové 
pesničky a ochutnať tradičné recepty.    
Program pokračoval Dňom otvore-
ných dverí v Slovenskom banskom 
múzeu.
Prehliadku expozitúry Handlová 

- Cesta uhlia, ktoré múzeum preds-
tavuje na troch poschodiach s his-
torickými, technickými artefaktami 
a imitáciou podzemných priestorov 
navštívilo 151 ľudí.
Sobotňajší program uzavrela pre-
chádzka Turistickým banským náuč-
ným chodníkom.
V utorok 13. septembra sa uskutočnil 
Deň otvorených dverí v Karpatsko-
nemeckom spolku. Doobedňajšie 
hodiny patrili najmä školákom a pred-
školákom, po obede do Domu stretá-
vania zavítali predsedovia a členovia 
miestnych skupín Karpatskonemec-
kého spolku z regiónu Hauerland, 
nielen z okresu Prievidza. Prítomných 
privítala predsedníčka miestnej sku-
piny KNS, pani Hildegard Radovská, 
ktorá informovala o uskutočnených 

i pripravovaných podujatiach. Nasle-
dovalo vystúpenie speváckej skupiny 
Grünwald a pri príjemných rozhovo-
roch, chutnom občerstvení a zná-
mych ľudových piesňach čas utekal 
veľmi rýchlo. Podujatie skončilo vo 
večerných hodinách a všetci účastníci 
sa už tešia na ďalší ročník.
V pondelok 19. septembra otvoril ver-
nisáž výstavy Otváranie očí v Dome 
kultúry v Handlovej kunsthistorik Jo-
zef Lenhart, ktorý sa zaslúžil o vznik 
ceny za zachovanie a príkladnú ob-
novu tradičnej architektúry Pro Patria. 
Fotografická výstava obnovených ob-
jektov vybratých do súťaže Pro Patria 
2022, ktoré boli predstavené vo výs-
tavných priestoroch Regionálneho 
kultúrneho centra v Prievidzi. Do sú-
ťaže boli nominované ukážkovo reno-

vované objekty historickej hodnoty. 
Cieľom súťaže je vyzdvihnúť ľudí, kto-
rí dokázali z vlastného presvedčenia a 
z vlastných finančných prostriedkov 
zachrániť tradičné stavby a pričinili 
sa o ich zviditeľnenie. Výstava bola 
prístupná 10 dní.
Prezentáciu výnimočnej architektú-
ry priamo na fare v Novej Lehote so 
sprievodným slovom historika a spi-
sovateľa Jozefa Lenharta sa zúčastnila 
viac ako dvadsiatka návštevníkov. Pán 
Lenhart porozprával o architektúre 
pôvodných karpatských Nemcov, o 
genius loci tohto miesta, o úlohe his-
torických artefaktov a najmä o tom, 
prečo by mala  byť niektorá architek-
túra udržovaná v pôvodnom štýle. 
Okrem prednášky bolo možné na 
mieste obdivovať aj tematickú ume-

Témou Dní európskeho kultúrneho dedičstva bolo dedičstvo v pamiatkach
leckú tvorbu maliara Tomáša Klenka, 
ktorý pôsobí aj ako pedagóg výtvar-
ného umenia v miestnej Základnej 
umeleckej škole. 
Posledným podujatím tohtoročných 
Dní európskeho kultúrneho dedičst-
va bolo rozprávanie handlovského 
zvonára, Jozefa Maďara, v Kostole 
Dobrého pastiera na Hornom konci. 
Rodina Jozefa Maďara je s kostolom 
spätá už cez tri generácie. Hovoril o 
história mesta, jeho obyvateľoch a 
poľnohospodárstve. Kostol Dobrého 
pastiera otvoril svoje dvere pre návš-
tevníkov v nedeľu 25. septembra na 
poludnie. Táto najmladšia kresťanská 
stavba na území Handlovej je navšte-
vovanou zástavkou turistov, konajú sa 
tu na požiadanie i stavby a v obľube 
ju majú najmä fotografi. Jozef Maďar 
previedol skupinku návštevníkov po 
celom kostole, predniesol informácie 
z jeho histórie a zaujímavé fakty.

(RED)
Školáci na výstave diel Jána Procnera venovanej 112 ročnej histórii ťažby hnedého uhlia v Handlovej.                                                                                                              FOTO: 
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DIGITÁLNE KINO BANÍK

Uzávierka novín
Handlovský hlas č. 21 / 2022

je v utorok 25. októbra. 
Na distribučných miestach 
noviny budú 2. 11. 2022.

BLACK ADAM
Akcia / USA / MP 12 / dabing

125 min / 6 €
20., 22. a 23. 10., 18.00

BUKO
Komédia / ČR / MP 12 

112 min / 6 €
21. 10., 18.00

ČIAPKA
Rodinný / SR / MP 7

86 min / 6 €
22. 10., 16.00 / 23. 10., 16.00

MÁRA IDE DO NEBA
Dokument / ČR / MP 12

80 min / 6 €
24. 10., 18.00

KLAMÁR NA PLNÝ ÚVÄZOK
Komédia / FRA / MP 12 / dabing

95 min / 6 €
27. 10., 18.00 / 29. 10., 18.00

Navždy nás opustili
Veronika Jurkovcová, rod. Lužbeťáková, 

86 r., naposledy bytom Českosl. armády 38/7.

Ján Rožňovák, 64 rokov,
naposledy bytom Nová Lehota č. 95.

Ján Patsch, 70 rokov,
naposledy bytom Morovn. cesta 19/10.

Mariana Kučerová, rod. Dulajová, nedožitých 
76 rokov, naposledy bytom Mierové nám. 5/1.

Helena Ivanová, rod. Zárubová, 68 rokov,
naposledy bytom v Handlovej, ČSA 34/11.

Jozef Pokrývač, 75 rokov,
naposledy bytom Dimitrovova 29.

Štefan Petrík, 82 rokov,
naposledy bytom 29. augusta 30/14.

KROKODÍL LYLE
Rodinný / USA / MP / dabing

106 min / 6 €
28. 10., 16.00 / 30. 10., 16.00

DIABLOVA KORISŤ
Horor / USA / MP 15 / titulky

93 min / 6 €
28., 30. a 31. 10., 18.00

PRINC MAMÁČIK
Rodinný / ČR / MP

100 min / 6 €
29. 10., 16.00

Spomienka

Dňa 28. októbra uplynie 
smutné prvé výročie, 

odkedy sa s nami rozlúčila 
naša milovaná manželka, 

mamina, babka 
a prababka ,

Mária Hanešová.

S láskou spomínajú 
manžel, dcéry a synovia s rodinami. 

Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami. 

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

1/19/10/2022/PL

Spomienka
Dňa 23. októbra 
si pripomenieme 

nedožitých 80 rokov 
od narodenia nášho 

otca a dedka,
Jozefa Lišku. 

S úctou spomínajú 
manželka a synovia 

s rodinami. 

Kto ste ho poznali, venujte mi tichú spomienku. 

Spomienka
Dňa 31. októbra uplynie 

11 rokov od úmrtia 
nášho drahého 
syna a brata, 

Karola Tatára. 

S láskou spomínajú 
rodičia, sestra Ivka 

a Luky. 

Kajko, veľmi nám chýbaš. 

Spomienka
To, že čas rany hojí,

je len klamné zdanie. 
Zostáva len bolesť 

a tiché spomínanie. 

Dňa 8. novembra si 
pripomenieme 8. výročie 
úmrtia môjho manžela, 

Milana Warchola. 

S láskou a úctou spomína manželka Helka 
s rodinou.

pohrebnýchslužbáchvrámci
okresu ZDARMA
-odvozaprevozzosnulých
24hod.nepretržitevrámci
celéhookresu,SRaEÚ
-zabezpečenieadministra-
tívnychzáležitostí(matrika,
odovzdaniepreukazovainé)
-zabezpečeniepohrebuv
ktoromkoľvekmeste,obci,
okresearepublike
-návrh,tlačaroznesenie
parte
-širokývýberrakiev
-vlastnávýrobaživýcha
umelýchvencov,kytíca
ikebán
-zabezpečeniekamenárs-
kychprácaďalšieslužby
podľapožiadaviekzákazníka

Dôležitá informácia pri úmrtí 
vášho blízkeho:Zákonopoh-
rebníctveč.131/2010podľa§
4ods.2,uvádza,žezdravot-
níckezariadeniaazariadenia
sociálnychslužiebnesmúpro-
pagovať,poskytovaťaponú-
kať informácieopohrebných
službách.Zakvalituvšetkých
nami poskytovaných služieb
naprofesionálnejúrovniplne
ručíme.

S úctou, pracovníci pohrebnej 
služby PARTE s.r.o.
www.partesro.sk
cintorinhandlova@gmail.com

KVETINÁRSTVO
Parte s.r.o

Cintorínska27,Handlová,
0465476506,0917873111

0908841200

Vážení zákazníci, pri príle-
žitosti blížiaceho sa sviatku
Pamiatkyzosnulýchsmevám
vyšlivústrety.Takakokaždý
rok, zabezpečujeme priamo
nacintorínepredajdušičkové-
hotovaru.Ponúkame:venče-
kyzumelejčečiny,prírodné,
šiškové,umelékytice, ikeba-
ny,živéčrepníkovéchryzanté-
my,vázy, lampáše,kahance,
náplne, večné svetlá, anjeli,
náhrobné doplnky a mnoho
iného.

Predaj bude zabezpečený 
v týchto dňoch:

Pondelok - piatok 
17. - 21.10. - 7.30 - 17.00
Sobota 22.10. - 9.00 - 16.00
Nedeľa 23.10. - 9.00 - 16.00
Pondelok - piatok 
24. - 28.10. - 7.30. -  17.00

Sobota 29.10. - 9.00 - 17.00
Nedeľa 30.10. - 9.00 - 17.00
Pondelok 31.10. - 7.30 - 17.00 
Utorok 1.11. - 9.00 - 17.00  

Ďakujeme,ževyužijetenaše
služby.POHREBNÁ SLUŽBA 
PARTE s. r. o.
Našapohrebnáslužbasana-
chádza priamonamiestnom
cintoríne,kdevámzabezpečí-
mekompletnépohrebnésluž-
by!

STÁLASLUŽBA:0907552200
HANDLOVÁ:046/5476506
Dom smútku, Cintorínska 27
BOJNICE:046/5424821
Dom služieb, Sládkovičova 
210/50
PRIEVIDZA:046/5423656
Hviezdoslavova 9
CHRENOVEC:046/5471338
Dom služieb, č. 384

Kvalitné pohrebné, cinto-
rínske a kamenárske služby 

na profesionálnej úrovni:

-zabezpečeniekompletných
pohrebnýchacintorínskych
služieb
-zabezpečeniekremačných
služieb
-poradenstvoakonzultcie
ohľadomzabezpečeniapoh-
rebu
-prevozprikompletných

5/20/10/2021/PL

KAMENÁRSTVO KAMEŇ
KAMENÁRSKESLUŽBY

- výroba, zameranie a montáž 
krbov
- výroba, zameranie a montáž 
parapetných dosiek
- výroba, zameranie a montáž 
parapetných dosiek, obkla-
dov, dlažby
- výroba, predaj a montáž 
pomníkov
- výroba a montáž hrobového 
príslušenstva
- betónovanie základov
Hviezdoslavova 9, 971 01 
Prievidza
Tel.: 046/542 36 56, 0905 50 
35 58
kancelária@micokamen.sk
www.micokamen.sk
www.profikamen.sk

MANIKÚRA
PEDIKÚRA MIMA

ZŤP A SENIORI ZĽAVA:
pedikúra 12 €
Manikúra 8 €

SNP 16
bezbariérový prístup

alebo služba 
u klienta

0907 483 087

3/20/10/2022/PL

Riadková inzercia
Predám trojkolku kupovanú v septembri 2022 
Nová. Menovitý výkon motora 500W. Menovité 
napätie motora 60V. Rýchlosť 25km/h. Dojazd 
50km. Cena 1 650 €. Pri vážnom záujme 
dohoda. Kontakt 0917 785 052



Dňa 6. októbra vycestovala naša U-9 
MFK Baník Handlová na v poradí piaty 
Majstrovský zápas na pôdu TJ Družs-
tevník Horná Nitra Nedožery - Bre-
zany v zostave: Hutira, Šuník, Križan, 
Važan, Kecera, Uríček, Vajda, Kováčik, 
Engerer, Štingl, Binkowski, Bakyta, 
Kellerík, Solčáni. Týmto zápasom sa 
nám podarilo dostať do minimálne 
jedného Majstrovského zápasu kaž-
dého z chalanov, ktorý sú registrova-
ní v našom klube a spĺňajú vek tejto 
kategórie. Už toto je pre nás výhra 
a môžeme byť na to určite hrdí. Ku 
konkrétnemu zápasu by som napísal 
iba to, že rozhodli chyby v obrannej 
činnosti chalanov, ale aj to, ako som 
už písal aj na začiatku, že sme tam 
mali niektorých chalanov, čo hrali 
prvý zápas a ešte sú teda zápasovo 
neskúsení a nie sú zohratí, ale škoda 
je aj naších nepremenených striel na 

súperovu bránu, ktoré mohli skrášliť 
výsledok 15:6 v prospech domácich.
Dňa 13. októbra odohrala U-9 MFK 
Baník Handlová posledný Majstrovský 
zápas tohtoročnej jesennej časti a to 
na domácej pôde s výkopom o 16:30 
proti TJ Baník Sebedražie v zostave: 
Hutira, Šuník, Križan, Važan, Kecera, 
Lenhart, Kováčik, Binkowski, Mikula, 
Uríček, Štingl, Solčáni, Engerer, Vajda. 
Hostia opäť dokázali využiť, že ich 
hráči majú vekovo a fyzicky navrch, 
ale chalani bojovali a snažili sa držať 
krok a nebáli sa ani súbojov. V útoku 
nám chýbalo trocha viac dôrazu pred 
bránkou súpera a v obrane sme na-
opak darovali zbytočne prihrávky na 
súperove kopačky. A aj napriek chy-
tenej penalte sme súperovi podľahli 
výsledkom 6:10, ale samozrejme po-
kračujeme ďalej v našej práci. 

Tréner MFK Milan Masaryk

Do zápasu už nastúpila každá futbalová nádej kádra U9

Handlovčania si na domáce víťazstvo musia počkať
MBK Handlová : Iskra Svit 73:85

Druhý zápas sezóny bol pre Hand-
lovských basketbalistov zároveň ich 
prvým duelom pod vlastnými košmi.
Fanúšikovia zeleno-čiernych mali vy-
soké očakávania, veď Handlovčania 
vstúpili do súťaže prestížnym víťaz-
stvom na palubovke svojho najväč-
šieho rivala z Prievidze. A práve tento 
triumf prilákal do handlovskej špor-
tovej haly slušnú divácku kulisu a iné 
ako zisk dvoch bodov sa od “baníkov” 
neočakávalo. Svit ale pricestoval na 
hornú Nitru s jasným cieľom, ktorým 
bolo zaznamenať premiérové víťazst-
vo v sezóne. Posilnení Podtatranci, 
ktorých trénerské kormidlo uchopil 
Oleg Meleščenko, počas predsezón-
nej prípravy vyskladali solídny tím a 
tak sa v Handlovej očakával vyrovna-
ný basketbal.
Prvá polovica zápasu bola podľa oča-
kávaní vyrovnaná, no mierne navrch 
v nej mali hostia. Handlovčania sa 
dlho hľadali a už od ôsmej minúty 
museli mazať osembodové vedenie 
Iskry. To sa im podarilo a v 14. minúte 
išli dokonca po prvý raz do vedenia, 
keď ukážkovou obrátkou otočili na 
27:20. To ale bolo ich jediné vedenie 
v stretnutí. Nepresnými zakončenia-
mi a ľahkými stratami znova posadili 
Podtatrancov na koňa a na veľkú 
pres távku odchádzali za stavu 33:38.
O víťazovi sa rozhodlo prakticky hneď 
po zmene strán, kedy „medvede“ od-
skočili do dvadsaťbodového vedenia. 
V úvodných siedmych minútach tre-
tej štvrtiny  „baníci“ strelili iba 2 body, 
kým ich súper 17 a to bol zlomový 
okamih duelu. Svit svoje vedenie 
navýšil až na 22 bodov, 62:40. Z tejto 
studenej sprchy sa už domáci nespa-
mätali. V závere sa predsa len ešte 
nadýchli a znížili na 10 bodov, no na 
zvrat im už čas, ani energia nezostali. 
V premiérovom domácom vystúpení 
prehrali so Svitom 73:85.

BKM Lučenec : MBK 87:82

Handlovčanom sa v Lučenci nepo-

darila ďalšia senzácia a “pelikáni” im 
vrátili pohárovú prehru. Po nedeľnej 
dohrávke už nie je ani jediný celok 
súťaže bez víťazstva, domáci BKM 
Lučenec zvíťazil nad nepríjemnou 
Handlovou 87:82.
Baníci sa od začiatku domácich držali 
zubami-nechtami a nedovolili im od-
skočiť na viac ako sedem bodov. Až 
osem krát sa im podarilo otočiť skóre 
vo svoj prospech a v 29. minúte ešte 
viedli 55:54. Zápas sa začal lámať až v 
36. minúte, kedy svietil na ukazovateli 
stav 74:74. Za tohto stavu prišli Hand-
lovčania o ľahké lopty a inkasovali 
deväťbodovú šnúru, ktorou Lučenec 
odskočil na 83:74. V tomto okamihu 
bolo o víťazovi rozhodnuté. V ne-
deľnej dohrávke nezvíťazil lepší, ale 
šťastnejší tím. ”Pelikáni” si víťazstvom 
87:82 pripísali do tabuľky premiérový 
triumf v novej sezóne.

MBK : Spišskí Rytieri 88:96

Zápasy štvrtého kola SBL začali na 
všetkých štyroch palubovkách v ko-
mornej a veľmi smutnej atmosfére. 
Pred úvodným rozskokom si všetci 
minútou ticha uctili pamiatku zosnu-

lej basketbalovej legendy, Stanislava 
Kropiláka.
Handlovčania, ktorí na svoj plný 
bodový zisk pred domácimi divák-
mi stále iba čakali, sa postavili proti 
Spišským Rytierom. Stretnutie bolo 
vyrovnané až do 16. minúty, kedy 
sa tímy striedali vo vedení. Za stavu 
38:38 prišla prvá výraznejšia, osem-
bodová šnúra Rytierov, ktorí odsko-
čili na 46:38. Osembodové vedenie 
si udržali až do konca prvej polovice 
a na veľkú prestávku odchádzali za 
stavu 43:51.
Handlovčania nezostali svojej povesti 
v tretej štvrtine nič dlžní a po zmene 
strán inkasovali ďalšiu, tentoraz de-
väťbodovú šnúru, ktorou Spišiaci 
natiahli na 18 bodov, 65:47. Baníkov 
ale táto studená sprcha na kolená ne-
zrazila a v 33. minúte znížili na 75:80. 
Záver bol poznačený nervozitou na 
oboch stranách a po niekoľkých do-
mácich stratách, v 37. minúte opäť 
ušli Rytieri do pohodlného, dvanásť-
bodového náskoku 92:80. Tento nás-
kok si síce neudržali, pod handlovský-
mi košmi zvíťazili 96:88.

Pavel Procner, www.mbkhandlova.eu

Rozskok v Lučenci.                                                                                                                                       FOTO: PAVEL PROCNER

Futbalisti konečne potešili fanúšikov
MFK : TJ Slavoj Pravotice 3:2

V stretnutí dvoch posledných mužs-
tiev v tabuľke po opatrnom začiatku 
postupne získali domáci futbalisti 
prevahu a dostali sa k streleckým 
pokusom a nebezpečným gólovým 
príležitostiam. V 11. minúte po pase 
Ondrejku poslal nebezpečný prízem-
ný center do pokutového územia Má-
rio Smidka, avšak lopta preletela cez 
celé pokutové územie. V 22. minúte 
po priamom kope Martina Smidku a 
následnej skrumáži Bugárov center 
predĺžil hlavou Bublák a voľný Halmeš 
strelou zvnútra pokutového územia 
do pravého dolného rohu otvoril  
skóre stretnutia 1:0.  Po inkasovanom 
góle sa do stretnutia postupne dosta-
li i futbalisti hostí. V 32. minúte Briš-
šák rýchlo a presne za obranu hostí 
vhodil autové vhadzovanie a Netopil 
prudkou krížnou strelou pod brvno 
vyrovnal stav stretnutia 1:1. Vzápätí 
po nedorozumení domácej obrany-
hosťujúci Stuparič postupoval sám 
na brankára domácich Madarásza, 
po kľučke na neho, v poslednej chvíli 
vracajúci sa Bublák výborným obran-
ným zákrokom odvrátil loptu do bez-
pečia. V 44. minúte výborne uvoľnil 
Martin Smidka svojho brata Mária, 
ktorý postupoval sám na brankára 
Flóra, avšak trafil len ľavú žrď brány, 
odrazenú loptu poslal do opustenej 
brány Maruniak 2:1.
Druhý polčas záčal nebezpečnou gó-
lovou situáciou zo strany hosťujúcich 
futbalistov, keď po prihrávke Jarosla-
va Bitarovského prízemný strelecký 
pokus kapitána hostí Vargu zblízka 
výborne zlikvidoval domáci brankár 
Madarász. V rozpätí 58. až 60. minúte 
prichádzajú nebezpečné gólové situ-
ácie zo strany domácich futbalistov. 
V 61. minúte po kombinácii Martin 
Smidka-Kozárik nasledoval faul v po-
kutovom území na Martina Smidku. 
Sám faulovaný z pokutového kopu 
trafil iba brvno brány hostí. V 73. mi-
núte sa domáci futbalisti opäť nepo-
učili, že hostia rýchlo vhadzujú auto-
vé vhadzovania. Opäť Briššák našiel 
svojho kapitána Vargu, ktorý strelec-
kým pokusom k pravej žrdi vyrovnal 
stav stretnutia na 2:2. V 74. minúte 
prišla najkrajšia akcia stretnutia. Po 
peknej kombinácii Martina Smidku 
s Maruniakom prihrávku pred prázd-
nu bránu hostí využil Mário Smidka 
a strelou do opustenej brány dostal 
domácich futbalistov tretíkrát do ve-
denia 3:2. V záverečných minútach sa 
hosťujúci futbalisti snažili o vyrovna-
nie a domáci futbalisti zastavovali ich 
akcie nedovolenými zákrokmi. V 80. 
minúte priamy kop Vargu len tesne 
preletel nad bránu domácich. V 90. 
minúte priamy kop Vargu z nebez-
pečnej vzdialenosti, ktorý smeroval 
do ľavého horného rohu, nádherne 
vyrazil na rohový kop domáci brankár 
Madarász. Po rohovom kope hlavič-
ka hosťujúceho hráča skončila len na 
vrchnej časti brvna brány domácich 
futbalistov. 
Domáci futbalisti po sérii nepriazni-
vých výsledkov konečne potešili ví-
ťazstvom svojich verných fanúšikov, 
ktorí boli ich odporu počas celého 
stretnutia.

MFK : TJ Slovan Brodzany 1:1 

Domáci futbalisti nastúpili na stretnu-
tie s cieľom získať dôležité tri body. Už 
v prvej minúte po prihrávke Bugára 
strelecký pokus Maruniaka z hranice 
pokutového územia letel nad bránu 
hosťujúcich futbalistov. V 6. minúte 
po rohovom kope Gavorníka ostal v 
pokutovom území úplne voľný Gergel 
a strelou zblízka dostal hosťujúcich 
futbalistov do vedenia 0:1. V 10. mi-
núte peknú kolmicu Martina Smidku 
pred nabiehajúcim Maruniakom po-
hotovým vybehnutím kryl hosťujúci 
brankár Bodocký. V 35. minúte Martin 
Smidka z priameho kopu z 22 metrov 
vystrielil len nad bránu hosťujúcich 
futbalistov. V 37. minúte po peknej 
kombinácii domácich futbalistov po 
osi Ondrejka – Mário Smidka - Martin 
Smidka strelecký pokus Baču z vnút-
ra pokutového územia vyrazil nohou 
hosťujúci brankár Bodocký. V 42. mi-
núte po priamom kope hosťujúceho 
Pastírika z osemnástich metrov pred-
viedol výborný zákrok domáci bran-
kár Madarász, ktorý loptu smerujúcu 
do pravého dolného rohu brány vyra-
zil do bezpečia. 
V úvode druhého polčasu prevládali 
osobné súboje v strede hracej plochy. 
Tvrdosťou vynikali hlavne hosťujúci 
futbalisti  Kompas a kapitán Pinďura, 
ktorých hlavný rozhodca z nezná-
mych dôvodov odmietol potrestať 
žltou kartou. V 63. minúte  priamy 
kop hosťujúceho Pastírika z 25 met-
rov letel vedľa pravej žrde domácej 
brány. V 69. minúte po priamom kope 
Martin Smidka šikovne uvoľnil svoj-
ho brata Mária, ktorý krížnou strelou 
zvnútra pokutového územia vyrovnal 
stav stretnutia na 1:1. V 76. minúte po 
prihrávke hosťujúceho Nižňanské-
ho strelecký pokus Filipa Ondruška 
zvnútra pokutového územia kryl do-
máci brankár Madarász. V 77. minúte 
domáci Martin Smidka predviedol  
peknú individuálnu akciu pri ktorej 
bol faulovaný. Šikovne rozohral pria-
my kop strelou na bránu a dal gól. Na 
prekvapenie domácich futbalistov 
a fanúšikov ho hlavný rozhodca ne-
uznal. Hlavný rozhodca neukázal, že 
sa má zahrávať a domácemu hráčovi 
navyše udelil aj žltú kartu. Vzápätí 
priamy kop Baču výborne zlikvidoval 
hosťujúci brankár Bodocký. V 82. mi-
núte prihrávku Kompasa na voľného 
spoluhráča výborne zblokoval domá-
ci stopér Ondrejka. Pri rýchlom pro-
tiútoku si hlavný rozhodca nevšimol 
ruku hosťujúceho stopéra, keď lopta 
smerovala na voľného domáceho fut-
balistu, ktorý by sám postupoval na 
brankára hosťujúcich futbalistov. V 
záverečných minútach hosťujúci fut-
balisti častým filmovaním zákrokov, 
v ktorom vynikal Andrej Nižňans-
ký a taktickými striedaniami udržali 
remízový stav a nepustili domácich 
futbalistov do gólových príležitostí a 
k streleckým pokusom.
Domáci futbalisti si za zlepšený výkon 
v druhom polčase zaslúžili zvíťaziť, 
avšak výbornými zákrokmi hosťujú-
ceho brankára Bodockého a nepres-
nými výrokmi hlavného rozhodcu 
Gajarského im to dopriate nebolo.

Igor Belák


