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Spojenie komunálnych a krajských 
volieb malo pozitívne účinky, po-
mohlo najmä účasti vo voľbách do 
VÚC, myslí si politologička Darina 
Malová z Univerzity Komenského v 
Bratislave. Mierny pokles v účasti vo 
voľbách do orgánov miest a obcí pod-
ľa nej ovplyvnil termín volieb počas 
jesenných prázdnin. Prejavilo sa to 
najmä v hlavnom meste.
Z výsledkov regionálnych volieb ne-
možno predpovedať volebné rozhod-
nutia v celoštátnych voľbách, skon-
štatovala politologička. Vyplýva to 
podľa nej z inej logiky týchto volieb. 
„Zdá sa, že najdôležitejšou črtou všet-
kých kandidátov je nehlásiť sa ku kon-
krétnej politickej strane. Ak využiť ich 
podporu, tak zväčša širokej koalície, a 
v prípade kandidátov, ktorí boli stra-
nícki vyprofilovaní,“ poznamenala. 
Prostredníctvom regionálnych a 
miestnych volieb podľa Malovej voli-
či často odkazujú centrálnej vláde, čo 
si myslia o jej politike. Ako podotkla, 
predsedovia krajov za hnutie OĽANO 
síce obhájili svoje posty, no obaja sa 
snažili zachovať si autonómiu, pokiaľ 
ide o príslušnosť k hnutiu. Napríklad 
šéf Trnavského kraja Jozef Viskupič 
otvorene kritizoval niektoré kroky 
šéfa OĽANO a ministra financií Igora 
Matoviča. Predsedníčka Žilinského 
kraja Erika Jurinová sa radšej stretáva-
la s premiérom Eduardom Hegerom 
ako s Matovičom. 
Spojenie komunálnych volieb a vo-
lieb do vyšších územných celkov 
neprinieslo úsporu výdavkov. Myslí 
si to šéfka odboru volieb, referenda 
a politických strán Ministerstva vnút-
ra SR Eva Chmelová. Polícia spojenie 
volieb víta.
„Nemyslím si, že možno hovoriť o 
nejakej úspore finančných prostried-
kov,“ povedala na tlačovej konfe-
rencii Chmelová. Odôvodňuje to aj 
výdavkami v súvislosti so špeciálnym 
spôsobom hlasovania a tiež odme-

Spojenie volieb malo pozitívne účinky, úspora je otázna

nami členom okrskových volebných 
komisií. „Odmena členov okrskových 
volebných komisií tvorila dvojná-
sobok odmeny, ako tomu bolo pri 
obyčajných voľbách,“ pripomenula s 
tým, že pokiaľ ide o celkový rozpočet 
na voľby, skutočné čerpanie budú ve-
dieť až po vyúčtovaní volieb. 
Úsporu z hľadiska polície vidí vice-
prezident Policajného zboru Damián 
Imre. Nepriame výdavky spojené s 
organizáciou volieb sú podľa neho 
obrovské. V súvislosti s voľbami na-
sadili vyše 4000 policajtov a nasadiť 
ich dvakrát podľa neho „niečo stojí“. 
Za problematické považuje aj to, že 
počty ľudí v polícii sa zredukovali. 
Spojitosť volieb do orgánov samo-

Napriek nízkej účasti sa pre zložitosť volieb tvorili vo volebných miestnostiach rady.                                                                                                                                               FOTO: INU

správ je podľa šéfa štátnej volebnej 
komisie Ladislava Orosza výrazná, 
hoci to má klady aj zápory. Pokiaľ ide 
o spojenie volieb do europarlamen-
tu a druhého kola volieb prezidenta, 
tieto voľby by Orosz nespájal. „Pri kaž-
dých spojených voľbách ide niečo do 
úzadia, majú svoju originalitu, svoj 
účel, zmysel,“ povedal.
V súvislosti s veľkým množstvom 
voličov, ktorí museli čakať v radoch, 
Chmelová poznamenala, že bolo 
úlohou obcí zabezpečiť si dostatoč-
ný počet tzv. zásten. „Koľko zásten 
si objednali, toľko im ministerstvo 
vnútra zabezpečilo,“ poznamenala. 
Ešte v týždni pred voľbami podľa nej 
dodávali mnohým obciam ďalšie zá-

Oficiálne výsledky spojených komunálnych a župných volieb

steny navyše. Je však ťažké odhadnúť 
situáciu, koľko zásten treba umiestniť, 
keďže je to závislé od kapacity voleb-
nej miestnosti. „Toto je tiež jedno z 
poučení, pokiaľ by boli spojené voľ-
by, otázkou je, ako nastaviť veľkosť 
volebných okrskov a ako vyberať vo-
lebné miestnosti, aby v nich mohlo 
naraz hlasovať viac voličov,“ doplnila.
        Orosz zároveň informoval, že štát-
na volebná komisia dostala približne 
80 podnetov na porušenie moratória. 
„Štátna volebná komisia sa bude za-
oberať podrobnejším vyhodnotením 
priebehu volieb na svojich najbližších 
zasadnutiach potom, keď uzavrie 
otázky porušovania volebného mo-
ratória,“ uzavrel.                                (TASR)

V meste boli zriadené 4 volebné ob-
vody a 18 volebných okrskov. Presný 
počet voličov zapísaných v zozna-
moch voličov bol 13 699.  

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na 
hlasovaní  bol 4 543, počet voličov, 
ktorí odovzdali obálku bol 4 521. 
Počet platných hlasovacích lístkov 
odovzdaných pre voľby do mestské-
ho zastupiteľstva mesta Handlová 
bol 4 325 a bolo zvolených všetkých 
19 poslancov. Počet platných hlaso-
vacích lístkov odovzdaných pre voľby 
primátora mesta Handlová bol spolu 
4 425. Celková účasť na komunálnych 
voľbách bola 33,16 %.

Zvolená primátorka mesta:
• Silvia, Grúberová, Mgr., 1 333 hlasov

Ďalšie poradie:  
• Jozef Stopka, JUDr. Ing. PhD. (Smer 
- sociálna demokracia), 1169 hlasov
• Ján Spevár, M.A. (nezávislý kandi-

dát), 962 hlasov
• Robert Šuník (nezávislý kandidát), 
500 hlasov
• Branislav Ondruška, Mgr. (Domov 
národná strana), 168 hlasov
•  Viliam Ciberej (Národná koalícia/
nezávislí kandidáti), 126 hlasov
• Tatiana Molnárová, Ing. (nezávislá 
kandidátka), 89 hlasov
• Peter Smorek, Mgr. (Život – národná 
strana), 78 hlasov

Zvolený poslanec 4 volebný obvod
• Ľuboš Oswald (nezávislý kandidát), 
53 hlasov

Zvolený poslanec 3 volebný obvod
• Pavol Čeri (nezávislý kandidát), 40 
hlasov

Zvolení poslanci 2 volebný obvod
• Ján Spevár, M.A. (nezávislý kandi-
dát), 861 hlasov
• Arpád Koszta (nezávislý kandidát), 
813 hlasov

• Silvia Grúberová, Mgr. (nezávislá 
kandidátka), 777 hlasov
• Danica Baranovičová (nezávislá kan-
didátka), 522 hlasov
• Branislav Ondruška, Mgr. (DOMOV 
národná strana), 467 hlasov
• Dušan Klas (nezávislý kandidát), 419 
hlasov
• Vladimír Buzalka, Ing. (SMER - soci-
álna demokracia), 378 hlasov
• Marcela Šimonová (nezávislá kandi-
dátka), 364 hlasov

Zvolení poslanci 1 volebný obvod
 • Jozef Stopka, JUDr., Ing., PhD. (SMER 
- sociálna demokracia), 813 hlasov
• Norbert Koncz (nezávislý kandidát), 
632 hlasov
• Ivana Hromádková, Mgr. (nezávislá 
kandidátka), 625 hlasov
• Branislav Botka, Mgr. (nezávislý kan-
didát), 503 hlasov
• Mária Pastorková Šafariková, MUDr. 
(nezávislá kandidátka), 463 hlasov
• Radoslav Iždinský, Ing. (nezávislý 

kandidát), 449 hlasov
• Martin Uríček (nezávislý kandidát), 
444 hlasov
• Milan Sýkora (SMER - sociálna de-
mokracia)
• Ladislav Hozlár, Mgr. (SMER - sociál-
na demokracia), 399 hlasov

Voľby predsedu samsoprávneho 
kraja
• Jaroslav Baška (SMER - SD, Hlas - 
sociálna demokracia, SME RODINA, 
SNS), 131 705 hlasov, 67,25 %
• Peter Máťoš (KDH, SaS, OKS, DOBRÁ 
VOĽBA a Umiernení, Progresívne 
Slovensko, SPOLU, ODS - Občianski 
demokrati Slovenska, ŠANCA), 32 547 
hlasov, 16,61 % 
• Adrián Mikuš (NEKA), 16 317 hlasov, 
8,33 % 
• Miroslav Magdech (REPUBLIKA), 5 
801 hlasov, 2,96 % 
• Anton Kysel (ĽS Naše Slovensko), 5 
553 hlasov, 2,83 %

Pokračovanie článku na strane 2
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• Marian Kňažko (Slovenská ľudová 
strana), 3 914 hlasov, 1,99 %

Poslanci zvolení do zastupiteľst-
va samosprávneho kraja za okres 
Prievidza
• Zuzana Baková (SMER - SD, Hlas - 
sociálna demokracia, SME RODINA, 
SNS)
• Ján Daňo (SMER - SD, Hlas - sociálna 
demokracia, SME RODINA, SNS)
• Michal Ďureje (NEKA)
• Petra Hajšelová (SMER - SD, Hlas 
- sociálna demokracia, SME RODINA, 
SNS)

Oficiálne výsledky spojených komunál-
nych a župných volieb z 29. októbra

• Peter Oulehle (KDH, SaS, OKS, DO-
BRÁ VOĽBA a Umiernení, SPOLU, 
ODS - Občianski demokrati Slovens-
ka, ŠANCA)
• Eleonóra Porubcová (KDH, SaS, OKS, 
DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, SPOLU, 
ODS - Občianski demokrati Slovens-
ka, ŠANCA)
• Ladislav Procházka (NEKA)
• Ladislav Smatana (NEKA)
• Jozef Stopka (SMER - SD, Hlas - so-
ciálna demokracia, SME RODINA, SNS)
• Richard Takáč (SMER - SD, Hlas - 
sociálna demokracia, SME RODINA, 
SNS)

(RED)

Kandidáti, ktorí neboli v Handlovej zvolení za poslancov

304-A1-513997-OSO

IV.

Číslo
 volebného

obvodu
Meno a priezvisko kandidátaPor.

číslo

Politická strana, politické hnutie alebo
koalícia, ktorá kandidáta navrhla

alebo nezávislý kandidát

Počet
 platných

hlasovKód

1 1 Iveta Jurkovičová, Ing. Nezávislý kandidát 369
1 2 Ján Ličko SMER - sociálna demokracia 366136
1 3 Robert Šuník Nezávislý kandidát 361
1 4 Ingrida Janáková Nezávislý kandidát 335
1 5 Gabriel Bartko, Ing. Nezávislý kandidát 322
1 6 Milan Sýkora SMER - sociálna demokracia 311136
1 7 Kristian Riška, Ing. Nezávislý kandidát 308
1 8 Iveta Bubláková HLAS - sociálna demokracia 305106
1 9 Peter Kollár Nezávislý kandidát 295
1 10 Marcel Neuschl, Ing. Nezávislý kandidát 284
1 11 Jana Kubáleková, Ing. HLAS - sociálna demokracia 258106
1 12 Martin Buzalka, Bc. SMER - sociálna demokracia 247136
1 13 Branislav Marget Nezávislý kandidát 244
1 14 Kristína Denčiaková Nezávislý kandidát 222
1 15 Ľubomír Blaho Nezávislý kandidát 217
1 16 Jozef Prokein DOMOV národná strana 203105
1 17 Erik Homola Nezávislý kandidát 182
1 18 Miroslav Huličiak, Mgr. Nezávislý kandidát 178
1 19 Miroslav Luciak SMER - sociálna demokracia 167136
1 20 Juraj Zima NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ

KANDIDÁTI
158116

1 21 Marek Baláž NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ
KANDIDÁTI

125116

1 22 Viliam Húšťava Nezávislý kandidát 115
1 23 Jozef Ruckschloss Slovenský PATRIOT 115134
1 24 Ingrid Majdová Komunistická strana Slovenska 113108
1 25 Ingrid Kmeťová, Bc. DOMOV národná strana 110105
1 26 Adriana Janíková DOMOV národná strana 98105
1 27 Rudolf Machava NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ

KANDIDÁTI
53116

1 28 Stanislav Grnáč DOMOV národná strana 44105
2 1 Ladislav Važan, Ing. Nezávislý kandidát 355

1) Nehodiace sa prečiarknite.
2) V prípade, že ide o kandidáta koalície, uvedú sa názvy politických strán a politických hnutí
tvoriacich koalíciu v samostatných riadkoch. Údaje o jednotlivých kandidátoch sa oddelia čiarou.

Náhradníci  -  kandidáti,  ktorí  neboli  zvolení  za  poslancov  obecného  -  mestského  -  miestneho1)

zastupiteľstva podľa volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

513997304

Kód obce
Kód okresnej

volebnej
komisie
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Číslo
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Meno a priezvisko kandidátaPor.

číslo

Politická strana, politické hnutie alebo
koalícia, ktorá kandidáta navrhla

alebo nezávislý kandidát

Počet
 platných

hlasovKód

2 2 Peter Smorek, Mgr. ŽIVOT - národná strana 350154
2 3 Andrej Gáfrik Nezávislý kandidát 329
2 4 Ján Janoviček HLAS - sociálna demokracia 307106
2 5 Petra Rozenbergová, Mgr. Nezávislý kandidát 303
2 6 Jana Oswaldová, Mgr., Ing. Nezávislý kandidát 288
2 7 Alžbeta Orthová, Bc. Nezávislý kandidát 287
2 8 Radko Marget Nezávislý kandidát 281
2 9 Ľuboš Vičík Nezávislý kandidát 273
2 10 Alena Ederová, Dis. Nezávislý kandidát 271
2 11 Deana Štupáková, Bc. Nezávislý kandidát 265
2 12 Pavel Procner Nezávislý kandidát 244
2 13 Peter Dudáš Progresívne Slovensko 230124
2 14 Janka Rybáriková, Bc. Progresívne Slovensko 229124
2 15 Viliam Ciberej NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ

KANDIDÁTI
213116

2 16 Nataša Ertlová SMER - sociálna demokracia 208136
2 17 Tatiana Ondrušková, Mgr. DOMOV národná strana 203105
2 18 Jana Polakovičová HLAS - sociálna demokracia 192106
2 19 Tomáš Obžera HLAS - sociálna demokracia 190106
2 20 Roderik Weissabel, Ing. SPOLU - občianska demokracia 174139
2 21 Jozef Hallon Komunistická strana Slovenska 169108
2 22 Ivana Šarišská Nezávislý kandidát 134
2 23 Martin Dudík DOMOV národná strana 115105
3 1 Anna Tóthová, Ing. Nezávislý kandidát 31
3 2 Jozef Pavelka Progresívne Slovensko 29124
4 1 Blažej Litva, Ing. SMER - sociálna demokracia 44136
4 2 Ivan Laluha HLAS - sociálna demokracia 21106
4 3 Michal Sklenár Nezávislý kandidát 7
4 4 Renáta Laluhová Nezávislý kandidát 3

1) Nehodiace sa prečiarknite.
2) V prípade, že ide o kandidáta koalície, uvedú sa názvy politických strán a politických hnutí
tvoriacich koalíciu v samostatných riadkoch. Údaje o jednotlivých kandidátoch sa oddelia čiarou.
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V TSK bude 16 poslaneckých nováčikov

Do 44 poslaneckých lavíc Zastupi-
teľstva Trenčianskeho samospráv-
neho kraja (TSK) zasadne v novom 
volebnom období 28 poslancov z 
dosluhujúceho krajského parlamen-
tu. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov 
volieb, ktoré zverejnil Štatistický úrad 
(ŠÚ) SR. 
V zastupiteľstve bude 19 poslancov 
nezávislých (43,18 %), rovnaký po-
čet i percento poslancov bude mať 
koalícia Smer-SD, Hlas-SD, Sme rodi-
na, SNS. Pravicová koalícia KDH, SaS, 
OKS, Dobrá voľba a Umiernení, Spo-
lu, ODS - Občianski demokrati Slo-
venska, Šanca bude mať v krajskom 
parlamente päť poslancov (11,36 %), 
jedného poslanca (2,27 %) bude mať 
strana Starostovia a nezávislí kandi-
dáti.
V budúcom krajskom zastupiteľstve 
bude deväť žien (20,45 %). V porov-
naní s dosluhujúcim zastupiteľstvom 
ich bude o dve menej. Okresy Ilava, 
Myjava, Nové Mesto nad Váhom a 
Považská Bystrica nebudú mať v 
Zastupiteľstve TSK v nasledujúcom 

volebnom období ani jedinú ženu. 
Naopak, okres Bánovce nad Bebravou 
budú zastupovať iba ženy. 
Za okres Bánovce nad Bebravou sa do 
krajského parlamentu dostali Zuzana 
Mačeková, Mária Hajšová, Rudolfa 
Novotná. Ilavský okres budú zastupo-
vať Peter Wolf, Peter Marušinec, Viliam 
Cíbik, Juraj Hort a okres Myjava Pavel 
Halabrín a Jaroslav Ciran. 
V okrese Nové Mesto nad Váhom zvo-
lili za poslancov Jozefa Trstenského, 
Dušana Bublavého, Mariána Moru, 
Jána Bielika a Michala Barteka. Z 
okresu Partizánske budú v krajskom 
zastupiteľstve Jozef Božik, Iveta Ran-
dziaková, Erich Dvonč. 
Považskobystrický okres budú v zas-
tupiteľstve hájiť Karol Janas, František 
Matušík, Igor Steiner, Andrej Péli a Ro-
man Španihel. 
Trenčiansky okres budú v zastupiteľ-
stve hájiť Jozef Habánik, Šimon Žďárs-
ký, Tomáš Vaňo, Miroslav Baco, Peter 
Daňo, Mária Machová, Miloš Mičega, 
Stanislav Svatík, Eduard Filo.

(TASR)
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1 26 Adriana Janíková DOMOV národná strana 98105
1 27 Rudolf Machava NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ

KANDIDÁTI
53116

1 28 Stanislav Grnáč DOMOV národná strana 44105
2 1 Ladislav Važan, Ing. Nezávislý kandidát 355

1) Nehodiace sa prečiarknite.
2) V prípade, že ide o kandidáta koalície, uvedú sa názvy politických strán a politických hnutí
tvoriacich koalíciu v samostatných riadkoch. Údaje o jednotlivých kandidátoch sa oddelia čiarou.

Náhradníci  -  kandidáti,  ktorí  neboli  zvolení  za  poslancov  obecného  -  mestského  -  miestneho1)

zastupiteľstva podľa volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

513997304

Kód obce
Kód okresnej

volebnej
komisie
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Číslo
 volebného

obvodu
Meno a priezvisko kandidátaPor.

číslo

Politická strana, politické hnutie alebo
koalícia, ktorá kandidáta navrhla

alebo nezávislý kandidát

Počet
 platných

hlasovKód

2 2 Peter Smorek, Mgr. ŽIVOT - národná strana 350154
2 3 Andrej Gáfrik Nezávislý kandidát 329
2 4 Ján Janoviček HLAS - sociálna demokracia 307106
2 5 Petra Rozenbergová, Mgr. Nezávislý kandidát 303
2 6 Jana Oswaldová, Mgr., Ing. Nezávislý kandidát 288
2 7 Alžbeta Orthová, Bc. Nezávislý kandidát 287
2 8 Radko Marget Nezávislý kandidát 281
2 9 Ľuboš Vičík Nezávislý kandidát 273
2 10 Alena Ederová, Dis. Nezávislý kandidát 271
2 11 Deana Štupáková, Bc. Nezávislý kandidát 265
2 12 Pavel Procner Nezávislý kandidát 244
2 13 Peter Dudáš Progresívne Slovensko 230124
2 14 Janka Rybáriková, Bc. Progresívne Slovensko 229124
2 15 Viliam Ciberej NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ

KANDIDÁTI
213116

2 16 Nataša Ertlová SMER - sociálna demokracia 208136
2 17 Tatiana Ondrušková, Mgr. DOMOV národná strana 203105
2 18 Jana Polakovičová HLAS - sociálna demokracia 192106
2 19 Tomáš Obžera HLAS - sociálna demokracia 190106
2 20 Roderik Weissabel, Ing. SPOLU - občianska demokracia 174139
2 21 Jozef Hallon Komunistická strana Slovenska 169108
2 22 Ivana Šarišská Nezávislý kandidát 134
2 23 Martin Dudík DOMOV národná strana 115105
3 1 Anna Tóthová, Ing. Nezávislý kandidát 31
3 2 Jozef Pavelka Progresívne Slovensko 29124
4 1 Blažej Litva, Ing. SMER - sociálna demokracia 44136
4 2 Ivan Laluha HLAS - sociálna demokracia 21106
4 3 Michal Sklenár Nezávislý kandidát 7
4 4 Renáta Laluhová Nezávislý kandidát 3

1) Nehodiace sa prečiarknite.
2) V prípade, že ide o kandidáta koalície, uvedú sa názvy politických strán a politických hnutí
tvoriacich koalíciu v samostatných riadkoch. Údaje o jednotlivých kandidátoch sa oddelia čiarou.

AF034 304/513997 587926 30.10.2022 02:13:164 / 7

Ťažkú primátorskú reťaz ponesie ďalšie štyri roky Silvia Grúberová.                                                               FOTO: INU

Posledné rokovanie zastupiteľstva kraja vo volebnom období 2017 - 2022.                                               FOTO: TSK
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Každoročne mesto Handlová v spolu-
práci s ďalšími subjektmi, vzdelávací-
mi inštitúciami a lektormi, pripravuje 
vzdelávanie pre viacero vekových 
skupín pri príležitostí Týždňa vzdelá-
vania. V tomto roku mesto skloňuje 
v kontexte spoločenských udalostí 
slovo tolerancia, ktoré môžete nájsť v 
každej pripravovanej aktivite. Všetky 
vzdelávania sú bezplatné. 

PONDELOK, UTOROK, STREDA 7., 
8., 9. november 2022
Mesto Handlová v spolupráci s ob-
čianskym združením Dúha na vý-
chode, o.z. v rámci projektu Dúhové 
vzdelávanie realizuje 3 besedy v 
Strednej odbornej škole Handlová 
na témy: Rodová tolerancia, rasizmus, 
predsudky. 
Čo je dúhové vzde-
lávanie? Projekt Dú-
hové vzdelávanie je 
zameraný na zmenu 
postojov a potláčanie 
nenávistných prejavov 
a predsudkov voči LGB-
TI+ a iným menšinám. 
Projekt je realizovaný s 
cieľom poskytnúť prav-
divé informácie o LGB-
TI+ a osobné príbehy. 
Vzdelávanie prebieha 
formou besied a pred-
nášok postavených 
na princípoch nefor-
málneho vzdelávania. 
Diskusie na besedách 
sú vedené vo vecnom 
a konštruktívnom du-
chu, ich cieľom je od-
búrať predsudky a stať 
sa multiplikátorom ak-
ceptujúceho prístupu 
medzi mladými ľuďmi. 
Ambíciou projektu je 
prispieť k zvyšovaniu povedomia 
o ľudských a občianskych právach 
LGBT+ a menšín, zdôrazňovať dôleži-
tosť hodnôt ako sú demokracia, rov-
nosť, sloboda prejavu oproti negatív-
nym fenoménom ako sú homofóbia, 
transfóbia, rasizmus atď.
Garant: Dúha na východe, o.z.

PONDELOK 7. november 2022
13.30 h – 14.20 h Workshop: Školská 
dochádzka. Vzdelávanie pre pedagó-
gov, Dom kultúry mesta Handlová, 1. 
poschodie, zasadacia miestnosť
Lektor: Mgr. Andrea Bacúšan PhD. 

(Pedagogická fakulta Univerzity Ko-
menského, Školský úrad)
14.30 h– 16.00 h Workshop Teach 
for Slovakia – Radikálna otvorenosť, 
vzdelávanie pre pedagógov, Dom 
kultúry mesta Handlová, 1. poscho-
die, zasadacia miestnosť
Garant TfS

UTOROK 8. november 2022
13.30 h – 14.20 h Workshop: Potre-
by triednych učiteľov na Slovensku 
(počas workshopu CVČ môže na po-
žiadanie vytvoriť aktivity pre žiakov) 
Dom kultúry mesta Handlová, 1. po-
schodie, zasadacia miestnosť 
Lektor: Mgr. Andrea Bacúšan PhD. 
(Pedagogická fakulta Univerzity Ko-
menského, Školský úrad)

14.30 h - 16.00 h Workshop Teach for 
Slovakia - Nastavenie mysle na rast, 
vzdelávanie pre pedagógov, Dom 
kultúry mesta Handlová, 1. poscho-
die, zasadacia miestnosť
Garant TfS

STREDA 9. november 2022
9.00 h  -  11. 00 h Bezpečnosť a (ne) 
tolerancia, Námestie baníkov – vzde-
lávanie pre žiakov ZŠ, predstavenie 
záchranných zložiek, kynológov, zá-
chranných zložiek a rôznych aktivít 
pre deti v spolupráci CVČ, predstave-
nie projektu Mestskej polície Handlo-

vá (MsP)– Buď kamarát, šikanu nikto 
nemá rád, výstava v Dome kultúry.
13.30 – 14.20 h, Prednáška Rozvoj 
kreativity a tvorivosť. Vzdelávanie 
pre pedagógov, Dom kultúry mesta 
Handlová, 1. poschodie, zasadacia 
miestnosť
Lektor: Mgr. Andrea Bacúšan PhD. 
(Pedagogická fakulta Univerzity Ko-
menského, Školský úrad)

ŠTVRTOK 10. november 
10.00 h - 11.00 h Interaktívne vzdelá-
vanie: Mám tablet! 
Vzdelávanie pre ľudí v zrelom veku!  
Zapojte sa vylosujte si nový tablet!
Malá zasadacia miestnosť MsÚ Han-
dlová. 
Garant: Odd. komunikácie marketin-

gu Mestského úra-
du Handlová
Začiatok cyklu 
vzdelávaní pre 
ľudí v zrelom veku. 
Mám tablet! je 
interaktívne vzde-
lávanie malej sku-
piny ľudí vo veku 
60+, zamerané na 
spôsob vyhľadá-
vania informácii 
napríklad o svo-
jom meste, na čo 
kliknúť a na čo nie. 
Cyklus vzdelávaní 
bude pokračovať 
počas mesiaca 
november 2022 a 
bude realizované 
v termínoch podľa 
záujmu ľudí v zre-
lom veku. Školenie 
bude realizované 
pri počte od 10 do 
12 ľudí, pričom z 
každého vzdeláva-

nia jedna účastníčka/účastník odíde 
s novým tabletom a s nainštalovanou 
aplikáciou Handlová. O tom, kto si zo 
vzdelávania tablet odnesie, rozhod-
ne tombolový lístok. Pre nahlasova-
nie záujemcov o účasť stačí napísať 
na handlova@handlova.sk, do pred-
metu správy napísať Mám tablet! a v 
tele emailu uviesť meno, priezvisko a 
vek záujemcu o účasť. Od 9. 11. 2022 
bude na www.handlova.sk dostupný 
tiež online prihlasovací formulár. 

(RED)

Týždeň vzdelávania s témou budúcnosť tolerancie

Baňa Handlová sa zachovala vo veľ-
mi ucelenej architektonickej podo-
be z doby svojho vzniku.

Pracovné stretnutia ohľadom zacho-
vania hmotného kultúrneho dedičst-
va baníctva v Handlovej sa chýlia ku 
koncu. Účastníci rokovaní, Hornonit-
rianske bane Prievidza, Pamiatkový 
úrad SR a mesto Handlová sa kon-
com októbra venovali konkrétnym 
technický pamiatkam, ktoré by podľa 
pamiatkarov mohli byť vyhlásené za 
národné kultúrne pamiatky. 
Podľa Terezy Bartošíkovej z Pamiat-
kového úradu SR (PÚ SR), tak dobre 
zachovaná banská architektúra, ako 
v Handlovej, je na Slovensku málo-
kde, lebo väčšinou podliehala pres-
tavbám. „Na Slovensku ešte uhoľnú 
baňu chránenú nemáme. Banské 
areály boli v minulosti chránené len 
ako štôlňa, šachta, ale nie ako celý 
areál vrátane objektov, ktoré boli na 
povrchu. Uhoľné baníctvo je špecific-
ké vzhľadom k tomu, že bolo dôležité 
pre tento región, aj z hľadiska priemy-
selnej revolúcie rozvoja techniky na 

Rokovania o vyhlásení ochrany nad banskými pamiatkami už sú v záverečnej fáze

Slovensku,“ povedala odborníčka na 
technické pamiatky.  

Pamiatkari si v Bani Handlová vytipo-
vali viacero cenných objektov. „Sú to 

Koncom októbra sa na pôde MsÚ Handlová konalo pracovné stretnutie za účasti Terezy Bartošíkovej z referátu 
technických pamiatok odboru národných kultúrnych pamiatok a pamiatkových území PÚ SR, Nadi Kirinovičo-
vej, hlavnej radkyne Odboru štátneho informačného systému PÚ SR, Jany Oswaldovej z Krajského pamiatkové-
ho úradu Trenčín – Pracovisko Prievidza, zástupcu primátorky mesta Radoslava Iždinského, právničky mesta 
Zuzany Hujsiovej, vedúcej kancelárie primátorky Jany Paulínyovej, Karstena Ivana, projektového manažéra 
HBP a a.s, Milana Minárika, vedúceho právneho referátu HBP, a.s.

objekty, ktoré priamo súviseli s bans-
kou činnosťou a výrobou elektrickej 
energie. Ide o hlavnú dopravnú štôl-
ňu až po bazal, triedič vrátane dr-
viarne, teda starú úpravňu. A potom 
objekty elektrárne, kde uvažujeme s 
ochranou tohto objektu, keďže má 
zachované fázy od úplne najstarších 
etáp z 20. rokov až po 50 roky, kedy 
prebehli posledné veľké úpravy a 
dostavby. Doplnkové objekty, ktoré 
slúžili pre baníkov, administratívnych 
pracovníkov a technologické väzby 
v rámci areálu, teda obeh banských 
vozíkov, šatne, lampárne a niektoré 
menšie objekty,“ vymenovala Barto-
šíková.
Zhoda medzi všetkými zúčastnený-
mi panuje na zachovaní ťažnej veže 
na Východnej šachte aj s ťažným 
strojom a triedič na Bani Handlová s 
technologickým zariadením, ktoré je 
jedinečné svojho druhu. Ako povedal 
Karsten Ivan, stretnutí na túto tému 
a prehliadok areálu bolo viacero a 
pri zámere zachovania týchto dvoch 
objektov panuje stopercentná zhoda.
Ako však uviedla vedúca kancelárie 

primátorky mesta, Jana Paulínyová, 
konanie o vyhlásenie Národnej kul-
túrnej pamiatky sa ešte nezačalo. 
„Otázka ďalšej udržateľnosti týchto 
pamiatok ešte nie je doriešená. Toto 
sú procesy, ktoré sú ešte pred nami. 
Ale tým, že už pri samotnom vyhlaso-
vaní národných kultúrnych pamiatok 
panuje zhoda, tak veríme, že sa poda-
rí utvoriť také zmluvy a také dohody, 
ktoré prispejú k tomu, aby tieto pa-
miatky boli aj udržateľné do budúc-
nosti.“ Ako doplnila, konania o vyhlá-
sení národných kultúrnych pamiatok 
budú podľa pamiatkarov minimálne 
dve. Ak všetko dobre pôjde jedno ko-
nanie by malo začať v prvom polroku 
2023 a ďalšie koncom roka 2023.
Mesto Handlová komunikuje témy 
súvisiace s útlmom baníctva a zacho-
vaním banskej architektúry s občians-
kym združením Handlovský banícky 
spolok, ktorého hlavným cieľom je 
rozvíjanie a udržovanie baníckych 
tradícií, baníckeho stavu z pohľadu 
histórie a súčasnosti hnedouhoľného 
baníctva v rámci Slovenskej republi-
ky.                                                           (RED)

Osamelým seniorom na území kraja 
pomôže inteligentná domáca asistentka

Projekt predstavili v piatok 21. ok-
tóbra v Handlovej.

Osamelým seniorom na území Tren-
čianskeho kraja pomôže v prípade 
potreby zavolať pomoc inteligentná 
domáca asistentka (IDA). Monitorova-
cí systém, ktorý začali pilotne testovať 
v Handlovej, má za cieľ znížiť ich zdra-
votné, sociálne a bezpečnostné riziká 
a prinesie predĺženie ich samostatné-
ho života v domácom prostredí. 
 „Princípom systému je monitorova-
nie pohybu a zotrvávania na určitom 
mieste v domácnosti. To znamená, 
senzory sú rozmiestnené po zák-
ladných miestnostiach a na základe 
toho, či osoba v miestnosti je alebo 
nie, sa vyhodnocuje v súvislosti s jej 
dennou rutinou, či nedochádza k vy-
bočeniu zo štandardu. Vybočenie ge-
neruje nás ledne alarm,” opísal konzul-
tant projektu Roman Hlubina. Systém 
podľa neho kombinuje viacero senzo-
rov, napríklad dverný senzor, pohybo-
vé čidlo, SOS tlačidlo, GPS tracker pre 
pohyb vo vonkajšom prostredí. “Toto 
všetko je zviazané do jedného systé-
mu monitorovania a vyhodnocovania 
incidentov,” doplnil.
Projektom Trenčiansky samosprávny 
kraj (TSK) reaguje na to, že má naj-
vyšší index starnutia, taktiež sa tu 
nachádza okres s najvyšším indexom 
starnutia - okres Myjava, povedala 
vedúca oddelenia sociálnej pomoci 
Úradu TSK Elena Nekorancová. “Pre-
to sme sa rozhodli smerovať sociálne 
služby pre seniorov hlavne k nim do-
mov, do ich prirodzeného prostredia, 
ktoré poznajú, aby nemuseli odchá-
dzať do zariadení sociálnych služieb,” 
načrtla Nekorancová.
Celý projekt plánuje TSK podľa nej 
spustiť budúci rok, postupne chce 
do neho zapojiť 800 seniorov, osôb so 

zhoršeným zdravotným stavom alebo 
ľudí so zdravotným znevýhodnením.
V Handlovej sa na monitorovaní se-
niorov či zdravotne postihnutých po-
dieľa Sociálne oddelenie Mestského 
úradu v Handlovej a mestská polícia. 
“Do systému máme k piatku zapoje-
ných sedem domácností. Poplachy 
nám prichádzajú na pult, v prípade 
potreby, podľa druhu poplachu, vy-
hodnotíme, či do domácnosti po-
šleme výjazd alebo nie. Poplachy sú 
momentálne rozdelené na dva typy, 
kritické a informačné,” priblížil náčel-
ník MsP Handlová Marcel Jánošík. Vý-
jazdy realizujú mestskí policajti v sú-
časnosti podľa neho len ku kritickým 
poplachom. Doposiaľ zaznamenali tri 
alarmy, všetky však boli spôsobené 
chybou obsluhy pri inštalácii systé-
mu, doplnil Jánošík.
Podľa informácií zo sociálneho odde-
lenia v Handlovej IDA prináša pocit 
bezpečia a pohody, je to služba vhod-
ná pre osamelo žijúcich seniorov, oso-
by s ťažkým zdravotným postihnutím 
a osoby s rizikovým ochorením a ak-
tuálne sú plánované ešte 3 ďalšie in-
štalácie do domácností v Handlovej.   
Prostredníctvom monitorovacích za-
riadení sú zaznamenávané údaje len 
o pohybe, nie je to kamerový a zvu-
kový záznam. Mesto Handlová ponú-
ka svojim občanom možnosť, aby sa 
dohliadajúcou osobou stala MsP, čím 
je možné zabezpečiť v domácnosti 
24 hodinový dohľad. Odbremenia sa 
tak rodinní príslušníci a občanom táto 
bezplatná služba poskytuje maximál-
nu podporu. 
IDA testujú v rámci projektu podpo-
ry aktívneho asistovaného života za 
takmer štyri milióny eur, ktorý TSK 
financuje z fondov Európskej únie v 
rámci Operačného programu Integ-
rovaná infraštruktúra.                     (TASR)
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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

Mestská polícia Handlová nadviazala 
spoluprácu s internetovou poradňou 
pre mladých IPčko.sk, ktorá poskytuje 
psychologické, sociálne, právne po-
radenstvo a krízovú intervenciu pro-
stredníctvom chatu a e-mailu.
„Do Handlovej sme prišli na podnet 
zástupkyne náčelníka mestskej polí-
cie, Lucie Chudej, ktorá nás kontak-
tovala a chce s nami spolupracovať. 
Chceme pracovať s učiteľmi a rodičmi, 
aby boli scitlivení na problémy detí, či 
už ide o sebapoškodzovanie, poruchy 
prijímania potravy, nezvládanie emó-
cií, smútku, neznášanlivosť, aby deti a 
mládež mali po ruke možnosti pod-
pory a pomoci predtým, než sa stane 
nejaká tragédia,“ povedala psycholo-
gička Marta Marošová. 
U detí a mládeže sú podľa nej najčas-
tejšie pocity osamelosti, problémy 
v sociálnych kontaktoch, strata blíz-
keho človeka, pocity smútku. Školy 
môžu týmto témam venovať triednic-
ké hodiny, diskusie alebo prednášky, 
aby dokázali preventívne pomáhať 
mladým ľuďom predtým, než sa dos-
tanú do nejakej životnej krízy. Tím IPč-
ko.sk tvoria mladí, špeciálne vyškolení 
psychológovia, sociálni pracovníci a 
študenti týchto odborov. „Denne sme 
svedkami toho, ako mladí ľudia, ktorí 
nás kontaktujú cez našu internetovú 
linku dôvery IPčko.sk, znova naštar-

tujú svoje životy. Fandíme im a teší-
me sa, že ich môžeme na ceste “von z 
tmy” sprevádzať,“ povedala Marošová. 
V roku 2021 tím IPčko.sk uskutočnil 23 
240 poradenstiev cez chat a 2 477 po-
radenstiev cez e-mail.
„Pracujeme s deťmi, s učiteľmi a ta-
kisto aj s rodičmi, aby každý mal svoj 
nadhľad na tú situáciu a dokázal 
mladému človeku pomôcť účinne a 
správnym spôsobom tak, aby ho od 
seba neodohnali,“ uviedla psycho-

Aby človek padol do záchrannej siete a nie na dno...
logička. Podľa jej ďalších slov je to 
mravenčia práca osvety, prevencie, 
diskusií, podkastov, preventívnych 
programov a práce nielen s deťmi, 
učiteľmi, rodičmi, ale aj s odborníkmi. 
„Veľmi dôležité je sieťovanie odborní-
kov, aby človek padol do siete a nie na 
dno,“ doplnila. 
Všetky formy pomoci IPčko.sk: cha-
tová poradňa, emailová poradňa, te-
lefonická linka pomoci, individuálna 
pomoc – sú bezplatné, anonymné 
a mladí ľudia tam budú so svojimi 
problémami prijatí bez podmienok.
Preventistka Mestskej polície Handlo-
vá, Lucia Chudá, sa školenia koordiná-
torov prevencie, na ktorom odznela 
aj prezentácia práce tímu IPčka, zú-
častnila pred štyrmi rokmi. Už vtedy 
ju ich aktivita oslovila. „Pri besedách 
na školách často hovorím aj o IPčku. 
Deti mnohokrát ani nevedia o mož-
nosti využitia pomoci elektronickou 
formou. Nie každý je schopný pri pre-
žívaní ťažkých chvíľ o nich rozprávať 
a uprednostňuje radšej písomnú for-
mu komunikácie. IPčko pokrýva bez-
platnú psychologickú pomoc nielen 
pre deti a mládež, ale aj pre dospe-
lých. Verím, že naša spolupráca bude 
veľkým prínosom pre obyvateľov v 
meste a podarí sa nám tak pomôcť 
mnohým ľuďom.“ 

(INU)

Psychologička Marta Marošová.         FOTO: FB IPCKO

Vo štrvtok 27. októbra si seniori zvo-
lili predsedníctvo Klubu dôchodcov 
- Denného centra a doplnili tak pos-
ledného chýbajúceho člena novo-
vzniknutej Rady seniorov a zdravotne 
znevýhodnených občanov mesta.   
V auguste poslanci mestského zastu-
piteľstva schválili Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Handlová o zriadení 
Rady seniorov a zdravotne znevýhod-
nených občanov mesta Handlová.
Rada by mala zabezpečiť užší kon-
takt seniorov a ťažko zdravotne 
pos tihnutých obyvateľov s orgánmi 
mesta, napomáhať presadzovaniu 
ich záujmov, potrieb a požiadaviek 
a uplatňovať odborné vedomosti, 
skúsenosti a schopnosti seniorov a 
zdravotne znevýhodnených občanov 
pri plnení úloh mesta. Cieľom rady je 
začlenenie seniorov a zdravotne zne-
výhodnených občanov do verejného 
a politického života ako zdroj skúse-
ností a znalostí.
Radu seniorov tvorí šesť členov: 
primátorka mesta, predseda Klubu 
dôchodcov - Denného centra mesta 
Handlová, zástupca Základnej orga-
nizácie Slovenského zväzu zdravotne 
postihnutých, zástupca Karpatskone-
meckého spolku, zástupca Miestneho 
spolku Slovenského červeného kríža 
a zástupca Baníckeho spolku mesta 

Handlová. Rada seniorov by mala za-
sadať raz štvrťročne.
Pred hlasovaním sa členom Klubu dô-
chodcov prihovorila Jana Paulínyová, 
vedúca kancelárie primátorky mesta. 
„Rada seniorov bude zastupovať viac 
ako tritisíc seniorov, ktorí žijú v našom 
meste. Je to veľmi dôležitá funkcia a 
veríme, že váš hlas nebude tichým 
šepotom, ale prenesie sa do rozho-
dovania mesta.“ 
Na  funkciu predsedníčky kandidovali 
dve kandidátky. Obe mali päť minút 
na predstavenie svojho programu a 
päť minút odpovedali na otázky čle-
nov. Za predsedníčku bola v tajných 
voľbách zvolená pani Mária Kuruczo-
vá, ktorá je zároveň aj predsedníč-
kou Základnej organizácie Jednoty 
dôchodcov Slovenska v Handlovej. 
Podľa jej vlastných slov je v tomto 
prípade „sedenie na dvoch stolič-
kách“ výhodou. „Myslím si, že Jedno-
ta dôchodcov je dôležitá organizácia. 
Teraz som bola na ich seminári a doz-
vedela som sa veci, ktoré by som sa 
v dennom centre nedozvedela. Keď 
to prenesiem aj do denného centra, 
myslím si, že je to plus.“
Prvé stretnutie Rady seniorov sa usku-
toční po delegovaní všetkých zástup-
cov z jednotlivých organizácií.

(INU)

Samospráve budú radiť najskúsenejší

Staronová predsedníčka Klubu dôchdcov, Mária Kuruczová.                                                                             FOTO: INU
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Naše deti sú tvory zvedavé a rady 
nakúkajú do zákulisia všade tam, 
kde sa dá. A tak sme sa so žiakmi 
prvého stupňa a triedami 6. C, 6. A a 
7. A v rámci Dňa otvorených dverí v 
samospráve mesta Handlová vybrali 
na návštevu mestských organizácií. 
V dome kultúry sme zistili, kde ukrý-
vajú rekvizity a kde sa prezliekajú a 
chystajú herci na javisko. Postavili 
sme sa na dosky, ktoré znamenajú 
svet, a pozreli sa do sály inak ako 
diváci. V centre voľného času nás 
zapojili do kultúrneho a divadel-
ného programu a ukázali nám, ako 
môžeme aktívne tráviť voľný čas. So 
zvedavosťou sme na mestskej polí-
cii sledovali zábery kamier, ktoré sú 
v našom meste, a so zatajeným dy-
chom počúvali o tom, ako fungujú 
zásahy a čo všetko taký policajt a 
jeho kolegovia musia v práci riešiť. 
Zaujali nás aj výstroj a technika, kto-
rú pri práci používajú. Na chvíľu sme 
sa stali svadobčanmi, pretože sme 
na mestskom úrade boli svedkami 
„akože“ svadobného obradu. Navští-
vili sme aj klientske centrum v pod-
nikateľskom inkubátore, kde sme sa 
dozvedeli niečo viac o histórii ťažby 
hnedého uhlia v Handlovej a o dôvo-
doch jej ukončenia. A keďže sa radi 

Deň otvorených dverí v samospráve očami detí

hráme, veľký úspech mali aj netra-
dičné vedecké hračky na námestí, 
kde si žiaci mohli vyskúšať fyziku v 
praxi. Krátke prednášky firmy Hater 
o pestovaní cibuľovín a iných kvetov 
uzavreli kruh nových informácií, kto-
ré žiaci v rámci DOD získali. Sladký 
cukrík a cibule trvaliek boli len čas-

ťou odmeny. Tou druhou boli určite 
zážitky a učenie trochu inak – mimo 
školských lavíc. 
Ďakujeme samospráve mesta za dve-
re dokorán a možnosť nakuknúť aj na 
nevšedné miesta. 

Mgr. Dobišová, Základná škola Mierové námestie

Najkrajšia predzáhradka dostala od ľudí na facebooku 225 páčikov
Víťazi boli ocenení pri príležitosti 
Dňa otvorených dverí v samosprá-
ve. 

Súťaž „Najkrajšia handlovská pred-
záhradka 2022“ trvala od 5. do 25. 
septembra, kedy mohli Handlovča-
nia posielať mestu fotografie svojich 
predzáhradiek spred rodinných či by-
tových domov.
Do súťaže sa tento rok zapojilo sedem 
súťažiacich. Hlasovanie prebiehalo 
na oficiálnom facebookovom profile 
Mesto Handlová. Verejnosť mohla 
pridaním „like - páčika“ pod fotogra-
fiu pridať svoj hlas svojmu favoritovi.
V hlasovaní na sociálnej sieti jed-
noznačne vyhrala Mária Bizubová, 
ktorá do súťaže poslala fotografiu s 
farebným kvetinovým záhonom, za 
ktorú dostala 225 hlasov.
Primátorka mesta a záhradníci zo 
spoločnosti Hater – Handlová sa 
zhodli a ako výhercu určili záhradku, 
o ktorú sa stará Peter Rajto na ulici 29. 
augusta pred bytovým domom.
„Páčilo sa nám, že pán Rajto vytvo-
ril svoju predzáhradku na verejnom 
priestranstve. Je to dôchodca, ktorý 
sa predzáhradke venuje vo svojom 
voľnom čase, s podporou obyvate-
ľov bytového domu bez odborného 
zásahu. Aj na umiestnení hlineného 
džbánu, z ktorého „vytekajú“ floxy 
(druh rastliny, pozn. red.) je vidno 
jeho estetické cítenie“, povedal zá-
hradník Jozef Božík.
Vyhodnotenie súťaže a odovzdanie 
cien sa konalo v stredu 19. októbra pri 
príležitosti konania Dňa otvorených 
dverí v samospráve, na Námestí ba-
níkov. Výhercovia dostali monografiu 
mesta Handlová a vykrajovačky HAI-
KONY 2022. Pán Rajto si od záhrad-
níkov navyše odniesol náradie, deko-
rácie, hnojivá a ochranné pracovné 
prostriedky pre seba a susedov, ktorí 
budú ochotní mu ďalej pomáhať.
Pre každé ročné obdobie je typická 
iná flóra. V roku 2021 sa vyhodnote-
nie súťaže konalo v lete, tento rok 
sa vyhodnocovali predzáhradky na 
jeseň, budúci rok preto mesto plánu-
je vyhlásiť súťaž už na jar, začiatkom 
apríla.

Vanda Matiašková

Kvetinová záhradka pani Bizubovej.                                   FOTO: FB MESTO HANDLOVA

Záhradka, o ktorú sa stará p. Rajto na ulici 29. augusta. FOTO: FB MESTO HANDLOVA

Záhradníci Hateru vysadili už tretí rok 
v poradí na námestie cibuľe okras-
ných cesnakov, 17 druhov tulipánov 
a tri druhy narcisov.
Celkovo sa jedná o 1 218 cibúľ, ktoré 
boli rozmiestnené do trávnikov, ktoré 
lemujú cestnú komunikáciu pred ob-
chodmi na námestí.

Po farebnom roztriedení cibúľ do 
niekoľkých skupín dostal každý zo 
záhradníckej sekcie možnosť rozlo-
žiť cibuľky podľa vlastnej vôle, preto 
bude každý vzor inak rozložený a ori-
ginálny.

Hater Handlová

Námestie na jar ozdobia stovky kvetov

Pán Peter Rajto a Mária Bizubová.                                                                          FOTO: INU

Záhon pani Chrenkovej.                                                           FOTO: FB MESTO HANDLOVA

Kútik s vedeckými hračkami.                                                                                FOTO: ZŠMN Handlovskí záhradníci pri sadení cibuliek.                              FOTO: HATER HANDLOVÁ
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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.

Pokračujeme ďalej v histórii našej 
matky uhoľného baníctva  - Bane 
Handlová. Pre stabilizáciu osadenst-
va bane prispieva vtedajšia vláda 
vyčlenením prostriedkov na bytovú 
výstavbu. Rástli rodinné domy, pristú-
pilo sa k výstavbe sídlisk, početných 
slobodární a jedální pre prechodných 
pracovníkov a absolventov baníckeho 
učilišťa. Banícke učilište dostalo novú 
budovu pre výučbu a ubytovanie pre 
300 učňov.
Čo sa týka podzemia význačnou ak-
ciou bolo zavedenie oceľovej výstuže 
chodieb, čo zvýšilo ich stabilitu a prie-

chodnosť pre dopravné zariadenia, 
intenzitu vetrania, zníženie nárokov 
na údržbárske práce. V rámci nárazo-
vej akcie sa v roku 1955 zrekonštruo-
valo do oceľovej výstuže (Toussaint 
- Heintzmann v skratke TH) 2441m 
prevádzkových diel, v roku 1957 až 
4075 m. Tieto technické kroky viedli 
k rastu ročných ťažieb.
Správa podniku bola rozmiestnená 
na rôznych miestach povrchového 
areálu. V rokoch 1957 – 1959 bola pos-
tavená nová budova správy, mala dos-
tatok miesta pre celú administratívu 
a podnikový technický štáb (nazývali 
sme ju Biela budova). 
V podzemí sa v  týchto rokoch (teda 
presnejšie v roku 1959) prvýkrát usku-
točnilo nasadenie individuálnej celo-
kovovej výstuže v stenovom porube s 
úzkopokosovým kombajnom domá-
cej výroby. Trecie stojky 4-SMT a strop-
nice 5-S dĺžky 1250 mm s upínacími 
podložkami nahradili drevenú výs-
tuž. Kombinácia tohto technického 
vybavenia porubu priniesla úspechy 

najmä v západnej bani. Postupne sa 
celokovová výstuž ujala na všetkých 
stenových poruboch. Od roku 1962 
bola nahradzovaná hydraulickými 
stojkami radu SHZ. Ostroj Opava za-
čala do Handlovej dodávať dobývacie 
kombajny KSV-60.
V roku 1959 sa prvýkrát vyťažilo 
viac než 1000 kt uhlia (1 007 500 t). 
Pribudla nová ťažobná kapacita – 
Závod Východná šachta, ktorou sa 
sprístupnili najhlbšie uložené časti lo-
žiska. Závod začal ťažiť  v apríli 1961. 
Východná šachta bola zaradená do 
2. triedy nebezpečia výbuchu metá-
nu. Obvodný banský úrad v Prievidzi 
(OBÚ) povolil elektrifikáciu podzemia 
až na jeseň 1961, keď bolo zrejmé, 
že podnik má dostatočný počet bez-
pečnostne vhodných zariadení pre 
elektrifikáciu. Zlepšila sa indikácia a 
meranie metánu v banskom ovzduší 
zavedením interoferometrov (optický 
prístroj, ktorý nasaté banské ovzdušie 
podrobí spektrálnej analýze a ukáže 
obsah metánu, prípadne oxidu uhlíka 

v banskom ovzduší). V ďalších rokoch 
po nasadení kontinuálnych analyzáto-
rov ovzdušia (UNOR) bolo zabezpeče-
né automatické vypínanie elektrickej 
energie priamo v trafostaniciach po 
prekročení stanoveného obsahu me-
tánu v banskom ovzduší.
V roku 1959 sa rozširuje aj kontinuál-
na doprava z razených chodieb, keď 
sa dostávajú do bane ľahké hrabľové 
dopravníky TH-30 a neskôr TH-500. 
Dokonca v roku 1963 bol skúšobne 
nasadený maďarský kombajn F-5, 
ktorý neuspel, ale otvoril cestu kom-
plexne mechanizovanému razeniu.
Výrazný pokrok zaznamenala aj hlav-
ná banská doprava. Od roku 1960 sa 
postupne všetky hlavné prekopy vy-
bavili trolejom a do prevádzky sa na-
sadili lokomotívy TLD-10. Postupne 
sa vyraďovali staré banské vozy 625 l 
a nahrádzali sa 1250 l vozmi (činžiak-
mi). Na fáranie baníkov boli zakúpené 
kryté polouzavreté vozy. V priestoroch 
Bazaltu bol vybudovaný dopravný 
dispečing s diaľkovým ovládaním vý-

hybiek a vlastnou sieťou ligifónov.
Plánované úlohy v ťažbe uhlia sús-
tavne rástli a pre ich naplnenie sa 
postupne zavádzali nové technolo-
gické postupy a mechanizmy. Ale o 
tom, ako sme postupne prešli z ruč-
ného dobývania na mechanizované a 
mnoho iných zaujímavostí si povieme 
v budúcom článku.

Kvízové otázky
1. Koľko metrov prevádzkových diel sa 
zrekonštruovalo do oceľovej výstuži v 
roku 1955?
2. Kedy začal ťažiť závod Východná 
šachta?  (mesiac/rok)

Odpovede zasielajte emailom na 
adresu: banicky.spolok@handlova.sk 
vždy do uzávierky Handlovského hla-
su. 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

Na konci roka 2020 vznikla iniciatíva 
učiteľov zo Základnej školy Morov-
nianska cesta, pracujúcich so žiakmi z 
marginalizovanej rómskej komunity. 
Išlo o projekt svojpomocného vybu-
dovania futbalového ihriska v Baníc-
kej kolónii a zveľadenia jeho okolia. 
Práce odštartovala oprava a skrášle-
nie autobusovej zastávky na ulici Jána 
Vallu, ako aj inštalácia bezpečnostnej 
kamery Mestskou políciou, ktorá ten-
to priestor monitoruje. Pokračovalo sa 
na jar 2021, keď sa vysadili stromčeky 
a začal sa upravovať terén. Následne 
sa konalo niekoľko brigád, počas kto-
rých naši žiaci upratali daný priestor 
a vyzbierali odpadky. Nanešťastie, 
práce sa na dlhšiu dobu pozastavili a 
pokračovať sme mohli až tento rok. 
Vyhrnuli sme si teda rukávy a s cieľom 
splniť naše sľuby, sme sa opäť pustili 
do práce. Firma HATER poskytla ťažkú 
techniku na navezenie zeminy a vy-
rovnanie terénu, zároveň zabetóno-
vali železné stĺpiky a priviezli drevené 
palety ako základ pre budúce man-
tinely ihriska. A potom sme mohli 
nabehnúť my, žiaci a učitelia zo ZŠ 
Morovnianska cesta, a na niekoľkých 
brigádach, aj počas víkendov, sme 
rozhŕňali zeminu, maľovali stĺpiky, 
pripevňovali palety, naťahovali siete, 
zbierali odpadky. Palety natierali pra-
covníci VPP. 
Na záver nám už iba prináleží vyjadriť 
vďaku. V prvom rade ďakujeme pani 
riaditeľke Elene Šoltysovej za to, že 
umožnila realizáciu tejto myšlienky, 
podporovala nás a darovala futbalové 
brány. Ďalej ďakujeme mestu Handlo-
vá, pani primátorke Grúberovej, firme 
HATER na čele s pánom Borákom, pá-
novi náčelníkovi Jánošíkovi a Mestskej 
polícii, pánovi Jánovi Spevárovi, Dets-
kému a mládežníckemu parlamentu 
mesta Handlová, pracovníkom VPP a 

Komunitné futbalové ihrisko je už dokončené

pedagogickým zamestnancom školy: 
pánovi Juríčekovi, pánovi Smorekovi, 
pani Maňákovej a pani Michalčinovej. 
A nakoniec najväčšie „ďakujem“ patrí 
všetkým žiakom našej školy, ktorí sa 

pričinili o vybudovanie tohto ihriska. 
Robili ste si ho sami pre seba a aj keď 
nie je dokonalé, svoj účel bude plniť 
a vy si ho musíte chrániť.      

(ZŠMN)

Nápad na vybudovanie ihriska dostali učitelia zo Základnej školy Morovnianska cesta.                    FOTO: ZŠMN
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DIGITÁLNE KINO BANÍK

Uzávierka novín
Handlovský hlas č. 22 / 2022

je v utorok 8. novembra. 
Na distribučných miestach 
noviny budú 16. 11. 2022.

ARVÉD
Dráma / ČR, SR / MP 12

120 min / 6 €
3. 11., 18.00 / 7. 11., 18.00

ZA VŠETKÝM HĽADAJ ŽENU
Komédia / ČR / MP 12 

105 min / 6 €
4., 5., a 6. 11., vždy o 18.00

11. 11., 20.00

KROKODÍL LYLE
Rodinný / USA / MP / dabing

106 min / 6 €
5. 11., 16.00

PRINC MAMÁČIK
Rodinný / ČR / MP

100 min / 6 €
6. 11., 16.00

Navždy nás opustili
Helena Ondrejková, 85 rokov,
naposledy bytom Stará cesta 35.

Ján Gambaľ, 82 rokov,
naposledy bytom Partizánska 49/3.

Pavel Švábek, 72 rokov,
naposledy bytom Žiarska 61A.

Ľubomír Novák, 64 rokov,
naposledy bytom Morovnianska cesta 56.

Mária Kľačanská, rod. Hovoričová, 86 rokov, 
naposledy bytom Hečková 10.

Mária Orglerová, rod. Mihálová, 86 rokov
naposledy bytom Robotnícka 11.

Rudolf Hromník, 74 rokov,
naposledy bytom Partizánska 15/4.

Margita Betyárová, rod. Nemová, 85 rokov,
naposledy bytom 29. augusta 1/48.

Milan Zelenák, 28 rokov,
naposledy bytom Prievidzská 10.

ČIERNY PANTER: NAVŽDY 
WAKANDA

Scifi / USA / MP 12 / dabing
161 min / 6 €

10., 12. a 13. 11., vždy o 18.00

HRANICE LÁSKY
Erotický / ČR, POL / MP 15

95 min / 5 €
11. 11., 18.00 / 14. 11., 18.00

MALÝ WINNETOU
Dobrodružný / NEM / MP 7 / dabing

103 min / 6 €
12. 11., 16.00 / 20. 11., 16.00

CIRKUS MAXIMUM
Komédia / ČR / MP 7

97 min / 5 €
13. 11., 16.00 / 19. 11., 16.00

Spomienka

Dňa 26. októbra uplynuli 
4 roky, odkedy nás navždy 

opustil náš milovaný 
manžel, otec, 

dedko a pradedko, 
Gejza Baláž. 

S láskou 
na Teba spomína 

manželka, dcéra Rosana s rodinou, 
syn Gejza s rodinou a syn Róbert s rodinou. 

Dedko, veľmi nám chýbaš.

Spomienka

Dňa 3. novembra uplynú 
dva roky, odkedy sme sa 
navždy rozlúčili s našim 
milovaným manželom, 
otcom, starým otcom, 

Miroslavom Holčekom. 

S láskou spomína 
manželka a deti s rodinami.

Ťažko je bez Teba, smutno je všetkým, 
už to nie je tak ako bolo predtým. 

Ako z Tvojich očí žiarila láska a dobrota, 
tak nám budeš chýbať, otec, do konca života.

Spomienka
Dňa 8. novembra 
uplynie 10 rokov, 

odkedy nás navždy 
opustil náš milovaný 
manžel, otec a dedko 

Štefan Dobiš. 

S láskou a úctou 
spomínajú manželka, 

syn a dcéry s rodinami. 
Za tichú spomienku ďakuje rodina. 

Spomienka
Dňa 8. novembra 

uplynie rok, odkedy nás 
opustila naša drahá 

mama, babka
 a prababka, 

Margita Hurtová.

S láskou a úctou 
spomíname.

Veľakrát už slnko zapadlo, tisíce sĺz nám z očí 
vypadlo. Tvoja strata úprimne bolí, keď plameň 

sviečky ticho horí. Zostali len spomienky a odkaz 
jediný: Chýbaš nám v kruhu celej rodiny. 

Osud je občas veľmi krutý, nevráti čo raz vzal.

Spomienka
Dňa 5. novembra 
si pripomenieme 
4. výročie úmrtia 
Pavla Kováča.

Spomína manželka 
s deťmi.

Odišiel si cestou, ktorou ide každý sám, 
len brána spomienok ostala dokorán. 

Ten, kto Ťa poznal si spomenie 
a ten, čo Ťa mal rád, nikdy nezabudne.

Spomienka

S láskou a úctou 
si spomíname na 

Emíliu Michelovú, 

ktorá by sa 18. 11. 
dožila 87 rokov. 

Osud Ti nedovolil dlhšie 
s nami byť, ale v našich srdciach budeš stále žiť. 

Spomína manžel Anton a deti s rodinami.

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom 
a známym, ktorí sa prišli 6. októbra rozlúčiť 
s mojim manželom, Štefanom Petríkom 

na poslednej ceste, za úprimné slová a kvetinové 
dary. S láskou budeme spomínať. 

Manželka Helena, dcéra a syn s rodinami.

Spomienka
S úctou a láskou si 
pripomíname prvé 
výročie, odkedy nas 
opustila manželka, 

matka a stará mama 
Oľga Sovská.

S láskou spomína 
manžel a syn s deťmi.

Spomienka
Dňa 11. novembra 

si pripomíname 5 rokov 
od úmrtia nášho otca, 

Emila Vršku. 

Spomínajú dcéry 
a syn s rodinami. 

Spomienka
Dňa 4. októbra 

sme sa v Dolnom Piali 
navždy rozlúčili 

s Jankou Medeovou 
rod. Gabalovou, 

rodáčkou z Handlovej. 

Prosíme tých, ktorí 
ju poznali, nech jej venujú tichú spomienku. 

S láskou a úctou na ňu spomínajú manžel 
Štefan, syn Patrik s priateľkou, mama, sestry 

a sesternica s rodinou. Odpočívaj v pokoji.

Tam v raji nebeskom večný pokoj maj, 
buď našim anjelom na zemi nás chráň. 

Navždy nás opustil baník Ľubomír Novák
Vo veku 64 rokov nás navždy opustil 
baník a predseda Odborového zväzu 
pracovníkov baní, geológie a nafto-
vého priemyslu SR, Ľubomír Novák.
Ľubomír Novák sa narodil v Handlo-
vej 17. januára 1958. Bol absolventom 
Strednej priemyselnej školy elektro-
technickej a v roku 1977 nastúpil do 
závodu Oceľové konštrukcie. Od roku 
1979 pracoval v Uhoľných a lignito-
vých baniach Handlová. Pri úprave 
uhlia sa prepracoval z pozície dispe-
čera cez predáka až na majstra.
V roku 1992 sa stal podpredsedom 
Základnej odborovej organizácie pri 
Slovenských uhoľných baniach a v 
roku 1996 bol zvolený za jej predse-
du. V roku 2000 bol zvolený za pod-
predsedu Odborového zväzu pra-
covníkov baní, geológie a naftového 
priemyslu SR a od roku 2020 bol jeho 
predsedom.

Mesto Handlová vyjadruje sústrasť ro-
dine a priateľom pána Nováka. Česť 
jeho pamiatke!                                   (RED)

S Ľubomírom Novákom (na fotografii z roku 2019)
sme sa navždy roulúčili v Dome smútku na cintoríne 
v Handlovej v stredu 26. októbra.                 FOTO: INU

je z technických 
príčin zatvorená. 
Otvorená bude 
od 1. apríla 2023.

Verejnosť môže nominovať dobro-
voľnícke skutky a projekty v rámci 
ocenenia Srdce na dlani. Nominácie 
je možné zasielať do 10. novembra. 
Informovali o tom z Platformy dobro-
voľníckych centier a organizácií.
Poslaním a zmyslom ocenenia je 
vyjadriť osobitnú vďaku tým, kto-
rí si vo svojom voľnom čase nájdu 
miesto na pomoc iným a všade tam, 
kde je to jednoducho potrebné. V 
minulom roku prijali krajské dobro-
voľnícke centrá 315 platných nomi-
nácií a komisie rozdelili 71 ocenení 

Verejnosť môže nominovať dobrovoľnícke projekty
či mimoriadnych cien Srdce na dlani. 
„Možnosť každoročne spoznávať vý-
nimočné príbehy ľudí a organizácií, 
ktoré pozitívne formujú svoje okolie, 
je pre nás nielen poteším, ale najmä 
cťou,” uviedla riaditeľka Platformy 
dobrovoľníckych centier a organizácií 
Dominika Hradiská.
O udelení ocenenia v jednotlivých 
krajoch rozhoduje nezávislá hodno-
tiaca komisia zložená z predchádza-
júcich ocenených a predstaviteľov 
organizácií podporujúcich dobrovoľ-
níctvo. Komisia rovnako rozhodne o 

nomináciách na národnú úroveň.
Srdce na dlani je ocenenie výnimoč-
ných dobrovoľníkov, jednotlivcov aj 
kolektívov za ich aktivity uskutoč-
ňované v prospech iných v rôznych 
oblastiach spoločenského života, 
rozvoja komunity, ochrany životného 
prostredia, zdravia, kultúry, umenia, 
výchovy, vzdelávania, vykonávané 
bez nároku na finančnú odmenu ale-
bo akýkoľvek honorár. Rovnako je aj 
ocenením výnimočných projektov, 
ktoré svojím poslaním menia veci k 
lepšiemu.                                            (TASR)

Zámerom programu je aj naďalej 
podporovať sociálne slabšie skupi-
ny obyvateľstva, najmä jednotliv-
cov postihnutých neurologickými 
poruchami pohybového aparátu.

Nový ročník grantového programu 
O krok vpred otvára Nadácia Slo-
venského plynárenského priemyslu 
(SPP). Prostredníctvom neho poskyt-
ne finančnú podporu ľuďom s rôz-
nym zdravotným znevýhodnením. Z 
celkovej sumy 60 000 eur môžu žia-
datelia získať príspevok na špeciálne 
rehabilitácie podľa vlastného výberu 
do výšky 1000 eur. „Pomocou našich 
programov sa snažíme prispieť ku 
kvalitnejšiemu životu a dostupnej 
starostlivosti pre zdravotne znevý-
hodnených, dlhodobo chorých a 
ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii,“ 
povedala správkyňa Nadácie SPP 

Ľudia so zdravotným znevýhodnením sa môžu uchádzať 
o príspevok do výšky 1000 eur v programe O krok vpred

Eva Guliková. Priblížila, že program 
je určený pre predčasne narodené 
deti, pacientov s detskou mozgovou 
obrnou, sklerózou multiplex, so stav-
mi po úrazoch, pre deti a dospelých 
s diagnózou spinálna svalová atrofia 
(SMA) a pacientov po cievnej mozgo-
vej príhode. Tento rok prvýkrát podľa 
Gulikovej podporia aj ľudí so zdra-
votným znevýhodnením z Ukrajiny, 
ktorí majú udelené dočasné útočisko 
na Slovensku. 
Žiadosti o príspevok z grantu môžu 
zasielať jednotlivci alebo rodičia detí, 
ktoré majú zdravotné problémy. 
„Prostredníctvom partnerov posky-
tujúcich rehabilitačnú starostlivosť 
pomôžeme zabezpečiť aspoň časť 
potrebnej zdravotnej starostlivosti 
úspešným žiadateľom prakticky po 
celom Slovensku,“ skonštatovala Mi-
riam Juhanesovičová, predsedníčka 

občianskeho združenia Asociácie po-
moci postihnutým - APPA, s ktorou 
nadácia spolupracuje.
Príspevok je možné použiť na finan-
covanie rehabilitačného pobytu, te-
rapie a procedúr súvisiacich s daným 
rehabilitačným programom. Nadácia 
poukazuje, že príspevok sa nevzťahu-
je na náklady na ubytovanie, cestov-
né či stravné.
Žiadosti o príspevky sa predklada-
jú iba cez elektronický formulár. Je 
potrebné ho zaslať najneskôr do 20. 
novembra. Žiadosť posúdi podľa Gu-
likovej hodnotiaca komisia. Zoznam 
úspešných žiadateľov bude následne 
zverejnený na webstránke Nadácie 
SPP 5. decembra. Všetky informácie 
sú zverejnené na webstránke: www.
nadaciaspp.sk/sk/program-o-krok-
vpred

(TASR)



Sobota 15. októbra bola pre Klub 
športovej gymnastiky Handlová „zla-
tá“. Naša gymnastka si z Topoľčian 
priniesla zlatú medailu. Viktória Vozá-
rová pre KŠG Handlová vybojovala v 
kategórií „staršie žiačky“ prvé miesto 
v športovej gymnastike, kat. „C“. V 
rovnakej kategórií Diana Prosbová 
osadila krásne 5. miesto.  
V kategórií mladšie žiačky sa najlep-
šie darilo Simonke Šálovej (8. miesto), 
Editka Michelová (13. miesto), Adrian-
ka Gáborová (15. miesto) a Peťka Ku-

ricová (24. miesto). Emily Lendel a 
Michaela Hanzlianová bojovali v ka-
tegórii najmladšie žiačky. 
Najmenšie pretekárky „slniečka“ Viki 
Kozáriková, Viki Petruchová a Sofi 
Štefanová svojimi zostavami vyčarili 
všetkým úsmev na tvári. 
Ďakujeme dievčatám za reprezen-
táciu Klubu športovej gymnastiky a 
mesta Handlová, trénerom za vzornú 
prípravu a rodičom za podporu.

Kolektív trénerov KŠG Handlová

Viktória Vozárová (v popredí vľavo) a Diana Prosbová s trénerkami.                                                              FOTO: KŠG

„Slniečka“ svojimi zostavami vyčarili všetkým úsmev na tvári.                                                                          FOTO: KŠG

Úspešná súťaž v športovej gymnastike

Máme za sebou úspešný 3. ročník 
Handlovskej tenisovej ligy. Novinkou 
pre všetkých hráčov bol nový antuko-
vý povrch. Hráči si museli na zmenu 
zvyknúť nakoľko sme v minulosti hrali 
na umelých kobercoch. Pri tejto prí-
ležitosti by som sa chcel poďakovať 
firme HUTIRA Slovakia za podporu pri 
výmene povrchu. Poďakovanie patrí 
chalanom Erikovi Homolovi, Michalo-
vi Kochanovi a všetkým zúčastneným, 
ktorí 6 týždňov pomáhali s výmenou 
povrchu. 
Tenisová sezóna začala 1. mája a 
ukončenie bolo naplánované na 8. 
októbra. Novinkou bola nová kategó-
ria Dvojhra muži 3. liga, do ktorej sa 
prihlásilo veľa začiatočníkov. Všetkým 
hráčom z 3. ligy patrí veľký obdiv a 
poďakovanie za to, že všetky svoje 
zápasy odohrali v predstihu. Aj tento 
rok sa hralo systémom každý s kaž-
dým na 2 víťazné sety. Domáci hráč 
si vždy dohodol súpera na určitý deň 
a čas. Tento ročník sme zaznamenali 
najväčšiu účasť, keď sa Handlovskej 
tenisovej ligy zúčastnilo dokopy 57 
hráčov. Tenis u nás každým rokom 
rastie na popularite a záujem narastá. 
Tento fakt nás veľmi teší a veríme, že 
v budúcom ročníku hráčov pribudne. 

O Handlovskú tenisovú ligu sa už zau-
jímajú aj tenisti z okolia a tak veríme, 
že čoskoro niektorí pribudnú do našej 
tenisovej rodiny.
Mali sme 7 kategórii: Dvojhra ženy, 
Štvorhra ženy, Štvorhra mix, Dvojhra 
muži I. liga, Dvojhra muži II. liga, Dvoj-
hra muži III. liga a Štvorhra muži.
Ocenili sme:
Skokanka sezóny – Miška Fleischero-
vá, ktorá bola v súťaži ako nováčik s 

veľkým progresom
Skokan sezóny – Marek Škrek, pre-
kvapil a potešil svojimi vyrovnanými 
výkonmi
Obdiv sezóny – Rudo „Egreš“ Medlen, 
ktorý mal najviac zápasov v sezóny 
nakoľko bol vo viacerých ligách
Na záver by som chcel poďakovať 
všetkým účastníkom Handlovskej te-
nisovej ligy a obsluhe v Exteriérovom 
bare MAURI.                             Martin Uríček

Popularita Handlovskej tenisovej ligy narastá

Víťazi dvojhry mužov, 3.liga: M. Tomka, Škrek, Privalinec.                                                                                  FOTO: HTL

Mladšie žiačky 13

MBK Ružomberok – ŠBK Handlová 
106 : 11 a 102 : 10

Prvý dvojzápas odohrali premiérovo 
mladšie žiačky pod vedením Maroša 
Minárika. Aj keď podľa výsledkov to 
nedopadlo najlepšie, dievčatá nabrali 
prvé ligové skúsenosti. „Ružomberok 
nás prekonal po taktickej, ale hlavne 
po technickej stránke. Dostali sme 
veľkú basketbalovú lekciu a dievčatá 
videli, na čom musíme popracovať, 
povedal tréner družstva, Maroš Mi-
nárik. 

Žiaci U14

IMC Slovakia Považská Bystrica – 
ŠBK Handlová 15 : 80

Cieľ v Považskej Bystrici bol jasný - 
zaknihovať ďalšie víťazstvo. Už od 
úvodu sa hostia dostali do pohodlné-
ho vedenia, keď nedovolili domácim 
veľa prechodov cez obrannú polovi-
cu. Obraz hry pokračoval aj v druhom 
polčase a naši hráči mali možnosť 
vyskúšať aj postupné útoky. Zápas 
podľa trénera tímu, Jána Beráneka 
bol, čo sa týka výsledku, jednoznač-
ný, ale ukázal aj slabiny, na ktorých 
musia ešte veľa popracovať. Sú to 
najmä jednoduchá streľba, útočné a 
obranné doskakovanie a s ním spoje-
né odstavovanie hráčov. 

Kadeti U17

ŠKP BBC Banská Bystrica – 
ŠBK Handlová 70 : 63

Prvý zápas sezóny odohrali aj kadeti 
U17, ktorí na svoj prvý zápas odces-
tovali pod Urpín. Zápas bol až do 
polčasu vyrovnaný, na veľkú prestáv-
ku išli Handlovčania s dvojbodovým 

vedením, ale v tretej štvrtine domáci 
odskočili na sedembodový rozdiel, 
ktorým aj zápas skončil. 

Starší minižiaci U12

MBK AŠK Slávia Trnava – 
ŠBK Handlová 26:50

IMC Slovakia Považská Bystrica – 
ŠBK Handlová 43:25

Druhý turnaj odohrali minižiaci v Po-
važskej Bystrici, kde boli ich súpermi 
dôverne známi hráči Trnavy a domáci 
tím. V zápase s Trnavou sa neodohral 
scenár ako v poslednom vzájomnom 
zápase a od úvodu do konca vyhrával 
náš tím. V druhom zápase s domácou 
Považskou Bystricou to už od úvodu 
nešlo podľa predstáv a nevychádza-
lo to, čo v prvom zápase. Otočku v 
zápase sme tentoraz, žiaľ, nevideli a 
po troch výhrach prišla aj prvá preh-
ra. „Porazil nás prakticky jeden hráč. 

Chlapci sa z tohto zápasu určite po-
učia,“ povedal tréner družstva, Maroš 
Minárik.

Žiaci U14

BK AS Trenčín – ŠBK 7 : 152
V nedeľu odcestovali žiaci na svoj 
druhý víkendový zápas pod hrad 
Matúša Čáka, kde si zmerali sily s do-
mácim AS Trenčín. Zápas jasne ovládli 
od jeho úvodu až do konca. Zahrali si 
všetci hráči do sýtosti a tréner tak mal 
možnosť vidieť, kto má aké nedostat-
ky a na čom treba pracovať. 
Viac k zápasu povedal tréner tímu, 
Ján Beránek. „Zápas proti Trenčínu 
bol pre nás veľkým sklamaním. Súper 
bol mladší a tento zápas nám okrem 
toho, že si hráči zastrieľali, nedal z 
hľadiska zlepšenia výkonnosti tímu 
absolútne nič.“

Ivan Morvay

Žiacka basketbalová ligova sa rozbehla naplno

Kadeti U17 v akcii.                                                                                                                                         FOTO: MILAN GELETA

Po veľmi náročnej a 7,5 hodín dlhej 
ceste sme dorazili do Vroclavi tes-
ne, 20 min pred úvodným zápasom 
CEYBL ligy. V prvom zápase si tím U14 
pripísal hneď veľké víťazstvo 73:56 
pri svojej európskej premiére nad 
nemeckým tímom Thuringua Select 
Team. Zápas fyzicky veľmi náročný, 
kde o zápase rozhodla až tretia štvrti-
na. Druhý zápas odohrali chlapci 1,5 
h po úvodnom, a na hráčoch bola vi-
dieť obrovská únava. Proti skvelo hra-
júcemu tímu BA Nymburk už nebolo 
dosť síl a chlapci prehrali 78:40. Treba 
uznať aj kvalitu súpera. Wroclaw sme 
mali „na lopate“, žiaľ, záverečné se-
kundy a „vesmírne“ rozhodnutia do-
mácich rozhodcov nás stáli víťazstvo: 
61:57. Práve takéto porážky nás po-
súvajú vpred! Víťazstvo nad českým 
tímom Levarty Chomutov sa zrodilo 
po veľkom boji. Fantastická 4 štvrtina 
zabezpečila chlapcom z Handlovej 
boj o bronzové medaile proti čes-
kému tímu ADSFOS Basket Litomyš! 
Štvrtý zápas za 24 hodín stal všetkých 
množstvo síl. 
U14 dokázala obrovské odhodlanie 
a bojovnosť. V zápase o bronz pre-

hrávali zverenci trénera Beráneka už 
o 24 bodov! „Znovuzrodenie“ našich 
handlovských chlapcov začalo druhý 
polčas a neskutočnou bojovnosťou 
dokázali otočiť nepriaznivý stav zápa-
su na končených 49:71. U14 tak vezie 
do nášho malého mestečka z prvého 
kola CEYBL bronzovú radosť!
Ďakujeme domácim organizátorom 
WKK Wrocław za úžasné podmienky, 
ktoré mohol náš tím vidieť a absolvo-
vať. Veľké poďakovanie patrí rodičom 
a fanúšikom za obrovskú podporu 
počas celého turnaja! Ďakujeme.

Facebook ŠBK Handlová

Bronz pre U14 po neskutočnom obrate


