
15. DECEMBRA 2022 I ROČNÍK IV. I ČÍSLO 24 I CENA: NEPREDAJNÉ I TELEFÓN: 046/519 25 36 I E-MAIL: HANDLOVSKY.HLAS@HANDLOVA.SK I WWW.HANDLOVA.SK

V tomto čísle:

Miestne dane sa nemenia, 
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Ľudový rezbár Milan Jurík tvorí 
polovicu svojho života.
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Pre cestujúcich sa nič nemení. 
Ostáva zachovaných 97% spojov 
aj dopravné karty doterajšieho 
dopravcu.

Mestské zastupiteľstvo schválilo 
zámer zabezpečenia mestskej hro-
madnej dopravy (MHD) na území 
mesta Handlová od 1. januára 2023 
do 31. 12. 2023 priamym zadaním 
spoločnosti HATER – HANDLOVÁ for-
mou koncesnej zmluvy. Poslanci tiež 
schválili cestovný poriadok pre rok 
2023 a cenník.
Medzi mestom Handlová a spoloč-
nosťou SAD Prievidza bola dňa 18. 
12. 2012 uzatvorená zmluva o mest-
skej hromadnej doprave. Uzatvorená 
bola na dobu určitú do 31. 12. 2022. 
Ako poukázala primátorka mesta, ďal-
šie predĺženie tejto zmluvy by bolo v 
rozpore so zákonom o verejnom ob-
starávaní. Mesto sa podľa primátorky 
namiesto súťaže rozhodlo vyskúšať 
zabezpečovať túto službu pre obyva-
teľov mesta prostredníctvom vlastnej 
obchodnej spoločnosti. Umožňuje to 
nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady z 23. októbra 2007 o službách 
vo verejnom záujme v železničnej a 
cestnej osobnej doprave. Predpokla-
daný objem dopravných výkonov je 
200 000 km za rok, výška odplaty je 
stanovená na 299 926,79 eur.

Mestskú hromadnú dopravu 
je potrebné spopularizovať

MHD bude premávať na území mes-
ta v súlade s existujúcim cestovným 
poriadkom. Zámerom mesta v pr-
vých mesiacoch je zozbierať čo naj-
väčší počet údajov o počte cestujú-
cich, počte kilometrov, vyťaženosti 
jednotlivých liniek a o relevantnosti 
cestovných poriadkov a následným 
vyhodnotením zozbieraných údajov 
optimalizovať výkony verejnej dopra-
vy. Zrušené boli iba linky, ktoré boli 
podľa konateľa HATER HANDLVOÁ, 

Od januára zabezpečia MHD autobusy HATER HANDLOVÁ

Vladimíra Boráka, dlhodobo nevyu-
žívané.
Podľa primátorky mesto nikdy ne-
uvažovalo o zrušení MHD, naopak, 
bude sa snažiť o jej popularizáciu. „V 
priebehu rokov poklesol počet pre-
pravených osôb zo 400 000 ročne na 
zhruba 200 000 ročne. Popularizovať 
MHD v meste je potrebné z viacerých 
dôvodov. Väčšia využívanosť MHD 
odľahčí dopravu v meste, aby nebolo 
nutné budovať ďalšie parkovacie plo-
chy v centre mesta, ale aj zníži emisie 
a zaťaženosť životného prostredia.“ 
Naopak, podľa primátorky MHD 
môže zvýšiť bezpečnosť dopravy a 
zámerom mesta je podľa jej slov aj 
vylepšiť žiacke linky.

Okrem dvoch poslancov, ktorí sa hlasovania zdržali, všetci prítomní hlasovali za to, aby MHD v meste zabezpečovala firma HATER HANDLOVÁ.                          FOTO: INU

Premávať budú tri autobusy, štvrtý 
bude záložný. „Momentálne nám to 
vychádza na štyroch šoférov, ktorí sa 
budú striedať a jeden pán je dispečer 
a zároveň šofér, takže bude môcť re-
agovať, ak niekto vypadne,“ povedal 
Vladimír Borák. 

Cenník sa nemení

Cenník bol zachovaný tak, ako pla-
til doteraz, platiť budú naďalej aj 
dopravné karty SAD Prievidza. Tie 
prevádzkuje spoločnosť Transdata. 
„Chceme, aby cestujúci mohli vy-
užívať dopravné karty, ktoré majú 
zakúpené, či už na prímestskú alebo 
mestskú dopravu v Prievidzi. Chceme, 

Lásku rozdávali v krabiciach od topánok. Zapojili sa všetky školy

aby ju mohli využívať aj v Handlovej.“ 
Samostatnú dopravnú kanceláriu 
HATER HANDLOVÁ otvárať nebude, 
cestujúci si budú môcť cestovné kar-
ty kúpiť v sídle spoločnosti na ulici 
Potočná 20.
Cestovné lístky zakúpené u vodiča v 
hotovosti:
• plný občiansky cestovný lístok 0,50 €
• deti od 6 do 15 rokov, žiaci, študenti 
do 26 rokov 0,25 €
• osoby ťažko zdravotne postihnuté, 
držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S 0,20 €
• sprievodca ŤZP-S 0,20 €
• starobný dôchodca nad 60 rokov 
veku a invalidný dôchodca 0,25 €
CP na www.handlova.sk.

Silver Jurtinus

Mesto Handlová sa do zbierky za-
pojilo už po štvrtýkrát. Tento rok 
sa podarilo vyzbierať 277 krabi-
čiek.

Seniori v zariadeniach pociťujú 
osamelosť práve počas vianočných 
sviatkov, preto sa mladá mamička 
na materskej dovolenke z Bratislavy 
pred piatimi rokmi rozhodla senio-
rom sviatky spríjemniť. Na sociálnej 
sieti založila skupinu Koľko lásky sa 
zmestí do krabice od topánok, ktoré 
ľudia začali plniť darčekmi pre senio-
rov.
V pondelok 5. decembra bol oficiál-
ne ukončený ďalší ročník projektu 
Koľko lásky sa zmestí do krabice od 
topánok. Zbierka sa tento rok kona-
la od 23. novembra, bol to už piaty 
ročník projektu a mesto Handlová sa 
doň zapojilo po štvrtýkrát.
Počas trvania zbierky nosili ľudia kra-
bičky plné lásky nielen z Handlovej, 

ale aj zo širokého okolia. Tento rok 
sa podarilo vyzbierať 277 krabičiek. 
Tieto krabičky budú distribuované 
do Senior centra Handlová, Senior 
centra Sv. Kataríny, Penziónu Vilma 
Handlová, do Jazmínu a osamelým 
seniorom, ktorým mesto poskytuje 
opatrovateľskú službu.
„Veľmi pekne ďakujeme všetkým, 
ktorí sa do tohtoročnej zbierky za-
pojili. Prostredníctvom krabičky 
odovzdali kúsok svojho srdca, aby 
potešili seniorov i v tejto neľahkej 
a náročnej dobe. Ľudské hodnoty a 
dobro sa ešte nevytratil. Ďakujeme 
za zapojenie sa všetkým školám a 
škôlkam v meste Handlová a aj ško-
lám a škôlkam z celej Handlovskej 
doliny. Veríme, že týmto projektom 
sa nám podarí vyčariť mnohé úsme-
vy na tvárach seniorov počas Via-
noc,“ povedala referentka sociálnych 
služieb Mestského úradu Handlová, 
Zuzana Šaláteková.                          (RED) Tento rok sa podarilo vyzbierať 277 krabičiek.                                                                                                  FOTO: ZŠ
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Dane z pozemkov, stavieb a z bytov sa nezvýšili. Miestne dane sa nemenia

Mestské zastupiteľstvo v Handlovej 
na svojom rokovaní dňa 24.11.2022 
schválilo Všeobecne záväzné na-
riadenie mesta Handlová č. 7/2022 
o miestnych daniach na území 
mesta Handlová s účinnosťou od 
01.01.2023 (ďalej len „VZN“). Dňom 
účinnosti tohto VZN sa zrušuje 
Všeobecne záväzné nariadenie mes-
ta Handlová č. 9/2013 o miestnych 
daniach na území mesta Handlo-
vá zo dňa 21.11.2013 a Všeobecne 
záväzné nariadenie č. 4/2020, kto-

rým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Handlo-
vá č. 9/2013 o miestnych daniach 
na území mesta Handlová zo dňa 
14.12.2020.
Sadzby dane za psa, sadzby dane za 
užívanie verejného priestranstva, 
sadz ba dane za ubytovanie a sadzby 
dane za nevýherné hracie prístroje 
sa od nového roka nemenia.
Mesto ako správca dane znižuje daň 
za psa o 50 % pre osamelo žijúceho 
dôchodcu na trvalom pobyte, kto-

rého jediný zdroj príjmu je invalid-
ný alebo starobný dôchodok. Takto 
zníženú daň vyrubí správca dane 
na celé zdaňovacie obdobie podľa 
stavu k 1. januáru príslušného zda-
ňovacieho obdobia. Ak vznikne v 
priebehu zdaňovacieho obdobia 
daňová povinnosť k dani za psa, 
správca dane vyrubí pomernú časť 
takto zníženej dane.
Sadzby dane z pozemkov, sadzby 
dane zo stavieb a sadzby dane z 
bytov pre byty a nebytové priestory 

Poplatok za komunálne odpady bude o niečo vyšší. Mesto zohľadnilo len priame výdavky
Mestské zastupiteľstvo v Handlovej 
na svojom rokovaní dňa 24. 11. 2022 
schválilo Všeobecne záväzné naria-
denie mesta Handlová č. 9/2022 o 
poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady s účinnos-
ťou od 1. 1. 2023 (ďalej len „VZN“). 
Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Handlová č. 5/2019 o poplatku za ko-
munálne odpady a drobné stavebné 
odpady zo dňa 05.12.2019 a Všeobec-
ne záväzné nariadenie č. 7/2020, kto-
rým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Handlová 
č. 5/2019 o poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady 
zo dňa 14. 12. 2020.
Podľa § 77 ods. 2 zákona č. 582/2004 
Z. z. o miestnych daniach a miest-
nom poplatku za komunálne odpa-
dy a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov poplatok platí 
poplatník, ktorým je:
1) fyzická osoba, ktorá má v obci 
trvalý pobyt alebo prechodný po-
byt alebo ktorá je na území obce 
oprávnená užívať alebo užíva byt, 
nebytový priestor, pozemnú stavbu 
alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie 
je stavbou, alebo záhradu, vinicu, 
ovocný sad, trvalý trávny porast na 
iný účel ako na podnikanie, pozemok 
v zastavanom území obce okrem les-
ného pozemku a pozemku, ktorý je 
evidovaný v katastri nehnuteľností 

ako vodná plocha (ďalej len „nehnu-
teľnosť“),
2) právnická osoba, ktorá je oprávne-
ná užívať alebo užíva nehnuteľnosť 
nachádzajúcu sa na území obce na 
iný účel ako na podnikanie,
3) podnikateľ, ktorý je oprávnený 
užívať alebo užíva nehnuteľnosť na-
chádzajúcu sa na území obce na účel 
podnikania.
Určenie poplatku vychádza zo zave-
deného systému zberu komunálne-
ho odpadu a drobného stavebného 
odpadu na území mesta Handlová. 
Pre rok 2023 bolo mesto nútené pris-
túpiť k zvýšeniu sadzby paušálneho 
poplatku za komunálne odpady na 
sumu 0,09 eura za osobu a kalendár-
ny deň, čo je vo vyjadrení za osobu 
a kalendárny rok v sume 32,85 eura. 
Zvýšenie poplatku za komunálne 
odpady vychádza zo skutočných 
nákladov na činnosti nakladania s 
komunálnymi odpadmi, ktoré boli 
mestu vyfakturované a neboli v pop-
latku za komunálny odpad zahrnuté, 
ako napr. triedený zber biologicky 
rozložiteľného kuchynského odpadu 
z domácností, ktorý mesto začalo vy-
konávať na základe zákonnej povin-
nosti. Taktiež sa vo všetkých výdav-
koch premietol rast cien pohonných 
látok, energií, miezd a okrem iného aj 
inflácia. V kalkulovaných výdavkoch 
mesto zohľadnilo len priame výdav-
ky na nakladanie s komunálnymi 

odpadmi. Výdavky na práce súvisia-
ce s administratívnym spracovaním 
poplatku ako je tlač rozhodnutí, do-
ručovacie poplatky, poštovné a pod. 
mesto hradí zo svojho rozpočtu. 

Mesto poplatok zníži

1. o 20 % poplatníkovi, ktorým je k 1. 
januáru zdaňovacieho obdobia fyzic-
ká osoba staršia ako 65 rokov. Nárok 
na zníženie poplatku poplatníkovi, 
ktorý presiahol vekovú hranicu 65 
rokov sa považuje za uplatnený do-
siahnutím takto ustanovenej vekovej 
hranice poplatníka najneskôr k 1.1. 
príslušného zdaňovacieho obdobia.
2. o 20 % poplatníkovi, ktorým je k 
1. januáru zdaňovacieho obdobia 
držiteľ preukazu fyzickej osoby s 
ťažkým zdravotným postihnutím, 
držiteľ preukazu fyzickej osoby s 
ťažkým zdravotným postihnutím so 
sprievodcom alebo je prevažne ale-
bo úplne bezvládna fyzická osoba. 
Nárok na zníženie poplatku preuka-
zuje poplatník poskytnutím údajov o 
držiteľovi preukazu fyzickej osoby s 
ťažkým zdravotným postihnutím ale-
bo držiteľovi preukazu fyzickej osoby 
s ťažkým zdravotným postihnutím so 
sprievodcom v rozsahu meno, priez-
visko a rodné číslo alebo dátum naro-
denia, ktoré sú potrebné na overenie 
statusu držiteľa preukazu ŤZP a ŤZP/S 
prostredníctvom informačného sys-

tému, ku ktorému má mesto zriadený 
prístup alebo dokladom potvrdzujú-
cim, že je prevažne alebo úplne bez-
vládnou fyzickou osobou.
3. o 50 %, ak poplatník preukáže, že 
sa viac ako 90 dní a menej ako 292 
dní v zdaňovacom období nezdržiava 
alebo sa nezdržiaval na území mesta, 
a to dokladmi podľa § 5 ods. 1 písm. 
a) VZN.
4. o 80 %, ak poplatník preukáže, že sa 
viac ako 292 dní v zdaňovacom obdo-
bí nezdržiava alebo sa nezdržiaval na 
území mesta, a to dokladmi podľa § 5 
ods. 1 písm. b) VZN.
Mesto poplatok odpustí za obdobie, 
za ktoré poplatník mestu preukáže, 
že sa dlhodobo nezdržiava alebo sa 
nezdržiaval na území mesta, a to do-
kladmi podľa § 5 ods. 2 VZN.
Poplatník si uplatní nárok na zníženie 

alebo odpustenie poplatku podaním 
písomnej žiadosti a predložením 
hodnoverných dokladov podľa VZN 
najneskôr do 30 dní po skončení zda-
ňovacieho obdobia, inak nárok na 
zníženie alebo odpustenie poplatku 
zaniká. Ak z technických dôvodov nie 
je možné získať údaje alebo výpisy z 
informačných systémov, ku ktorým 
má mesto zriadený prístup, mesto má 
právo požiadať poplatníka o predlo-
ženie potrebných dokladov v listinnej 
podobe. 
Sadzba poplatku za vážený množst-
vový zber drobného stavebného 
odpadu ostáva bez zmeny v sume 
0,0424 eura za jeden kilogram drob-
ných stavebných odpadov.

Mária Lenková, 
vedúca oddelenia daní a podnikateľskej činnosti

v bytových domoch sa na rok 2023 
nezvyšujú.
Mestské zastupiteľstvo v Handlovej 
na svojom rokovaní dňa 24.11.2022 
schválilo Všeobecne záväzné naria-
denie mesta Handlová č. 8/2022 o 
dani z nehnuteľností s účinnosťou 
od 01.01.2023 (ďalej len „VZN“). 
Dňom účinnosti tohto VZN sa zru-
šuje Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Handlová č. 6/2019 o dani z 
nehnuteľností zo dňa 05.12.2019 
a Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 6/2020, ktorým sa mení a dopĺ-
ňa Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Handlová č. 6/2019 o dani z 
nehnuteľností zo dňa 14.12.2020.
Mesto ako správca dane znižuje daň 
z pozemkov, daň zo stavieb a daň z 
bytov: 
a) o 25 % u pozemkov, ktorých vlast-
níkmi sú fyzické osoby v hmotnej 
núdzi alebo fyzické osoby staršie 
ako 65 rokov, ak tieto pozemky slú-
žia výhradne na ich osobnú potrebu,
b) o 25 % u stavieb na bývanie vo 
vlastníctve fyzických osôb v hmot-
nej núdzi, fyzických osôb starších 
ako 65 rokov, držiteľov preukazu 
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím alebo držiteľov preuka-
zu fyzickej osoby s ťažkým zdravot-
ným postihnutím so sprievodcom, 
ako aj prevažne alebo úplne bez-
vládnych fyzických osôb, ktoré slúžia 
na ich trvalé bývanie,
c) o 25 % u garáží a nebytových 
priestorov v bytových domoch slú-
žiacich ako garáž vo vlastníctve fy-
zických osôb starších ako 65 rokov, 
držiteľov preukazu fyzickej osoby 
s ťažkým zdravotným postihnutím 
alebo držiteľov preukazu fyzickej 
osoby s ťažkým zdravotným postih-
nutím so sprievodcom, ktoré slúžia 
pre motorové vozidlo používané na 

ich dopravu,
d) o 25 % u bytov vo vlastníctve fy-
zických osôb v hmotnej núdzi, vo 
vlastníctve fyzických osôb starších 
ako 65 rokov, držiteľov preukazu 
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím alebo držiteľov preuka-
zu fyzickej osoby s ťažkým zdravot-
ným postihnutím so sprievodcom, 
ako aj prevažne alebo úplne bez-
vládnych fyzických osôb, ktoré slúžia 
na ich trvalé bývanie.
Nárok na zníženie dane z pozemkov 
uplatní daňovník starší ako 65 rokov 
a daňovník, ktorý je fyzickou osobou 
v hmotnej núdzi v priznaní k dani z 
nehnuteľností alebo čiastkovom 
priz naní k tejto dani na to zdaňova-
cie obdobie, na ktoré mu prvýkrát 
vzniká nárok na zníženie dane najne-
skôr v lehote na podanie priznania, 
inak nárok na príslušné zdaňovacie 
obdobie zaniká. Rovnako tak nárok 
na zníženie dane zo stavieb a dane 
z bytov uplatní daňovník, ktorým je 
fyzická osoba v hmotnej núdzi, dr-
žiteľ preukazu fyzickej osoby s ťaž-
kým zdravotným postihnutím alebo 
držiteľov preukazu fyzickej osoby s 
ťažkým zdravotným postihnutím so 
sprievodcom, ako aj prevažne ale-
bo úplne bezvládna fyzická osoba v 
priznaní k dani z nehnuteľností ale-
bo čiastkovom priznaní k tejto dani 
na to zdaňovacie obdobie, na ktoré 
mu prvýkrát vzniká nárok na zníže-
nie dane najneskôr v lehote na po-
danie priznania. U daňovníka, ktorý 
presiahol vekovú hranicu 65 rokov 
sa nárok na zníženie dane zo stavieb 
a dane z bytov bude považovať za 
uplatnený dosiahnutím takto usta-
novenej vekovej hranice k 1. januáru 
príslušného zdaňovacieho obdobia.

Mária Lenková, 
vedúca oddelenia daní a podnikateľskej činnosti

Ilustračné foto. Poslanci minulého volebného obdobia: Peter Dudáš, Jozef Juríček a Jaroslav Daubner.                                                                                                          FOTO: INU
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Výťažok z benefičnej kapustnice je 3 400 eur

Kapustnica sa vypredala do posled-
nej misky, Handlovské vianočné 
trhy, na ktorých si môžete pochutiť 
na vianočnom punči a koláčikoch, 
pokračujú do 21. decembra.

Spolu jedenásť tímov sa v sobotu 10. 
decembra postavilo skoro ráno ku 
kotlíkom, aby podporili dobrú vec. 
Poďakovanie patrí tým, ktorí kapust-
nice varili, zakúpili si všetky ingre-
diencie, nachystali a predávali a tiež 
tým, ktorí si ju na námestí kúpili.
Celkový výťažok z charitatívneho 
poduajtia je 3 400 eur.

Kapustnicu varilo 11 tímov

• Story Restaurant & Pub 
• Kontaktné centrum Handlová
• DHZ Morovno
• Horná – Dolná kapustnica – obyva-
telia z Novej Lehoty

• Mestská polícia Handlová 
• Richtárska kapustnica – starostovia 
z Handlovskej doliny
• Výstavba kapustnica – Mestský úrad 
Handlová
• CVČ a DaMP kapustnica
• SOŠ Handlová kapustnica
• Klub abstinentov Fénix kapustnica
• Banícka kapustnica od Handlovské-
ho baníckeho spolku

Poďakovanie patrí obyvateľom, kto-
rí doniesli použité misky, príbory a 
odpad do triediaceho miesta, kde 
tím žiakov a pedagógov zo ZŠ Škol-
ská pos kytovali tiež rady, ako triediť 
odpad.
Viacerí si z podujatia odniesli aj krás-
ny vianočný stromček a podporili tak 
spoločnosť HATER-HANDLOVÁ.
Kúpou ručne vyrábaných výrobkov 
ste podporili šikovných a talentova-
ných ľudí, ktorí svoje umenie prišli 

ukázať na handlovské námestie.
Ďakujeme sponzorom a všetkým ľu-
ďom dobrej vôle. Podujatie organi-
zovalo mesto Handlová, Združenie 
obcí handlovskej doliny, Dom kultú-
ry Handlová. Ďakujeme sponzorom a 
organizátorom Spoločnosti Dobrota 
za chlebíky pre všetkých, sponzorom 
kapustníc: Výkonný výbor COOP Jed-
nota a HANDIMEX-BYT spol. s r. o.
Výťažok bude venovaný Jazdeckému 
klubu Almus z Lipníka, ktorý posky-
tuje hipoterapiu pre deti a služby pre 
celú handlovskú dolinu.
Podujatie moderoval Branislav Čukan, 
za mixážnym pultom ste mohli vidieť 
Jána Chobota a Alexandra Sobotovi-
ča, na pódiu vystúpila hudobná sku-
pina RIOS a folklórna skupina Hájiček. 
Počasie vyšlo, nepršalo a nefúkalo a 
my sa tešíme na nastávajúci ročník 
tradičnej benefičnej Handlovskej ka-
pustnice!                                                 (JP)

Spolu jedenásť tímov sa v sobotu 10. decembra postavilo skoro ráno ku kotlíkom.                                                                                                                                                     FOTO: JP

Vybavovanie rodného listu po naro-
dení dieťaťa sa vykonáva na matrike 
Mestského úradu v mieste, kde ma-
mička bude rodiť, teda ak využije 
pôrodnicu v Bojniciach na matričnom 
úrade v Bojniciach, ak napríklad v Žia-
ri nad Hronom, je potrebné navštíviť 
matričný úrad tam. V pôrodniciach 
často mamičku vyspovedajú a ko-
munikujú s ňou i o vybavení rodné-
ho listu. 
Pre vybavenie trvalého pobytu bá-
bätka je dôležité vedieť, že  miestom 
trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho 
narodenia je miesto trvalého pobytu 
jeho matky. Po vystavení rodného 
listu matrika, v meste, kde mamička 
rodila, pošle rodný list a ohlasovňa 
– evidencia obyvateľov - napríklad 
v Handlovej na Mestskom úrade v 
Hand lovej, prihlási bábätko na adresu 
trvalého pobytu mamičky.
Mesto Handlová poskytuje taktiež 

Narodilo sa mi bábätko. Čo treba robiť?

príspevok pri narodení dieťatka vo 
výške 70 eur, v prípade dvojičiek je to 
140 eur, ktorý je možné vybaviť  na 
sociálnom odd. mestského úradu. 
Po mesiaci od narodenia dieťatka 
sociálne odd. zašle mamičke výzvu 
spolu so žiadosťou na uplatnenie prí-
spevku. V roku 2021 mesto Handlová 
vyplatilo príspevok 89 mamičkám.  V 
Handlovej v roku 2021 pribudli podľa 
evidencie na uplatnenie si príspevku 
pri narodení dieťatka troje dvojičky.

(JP)

Mesto ako správca dane z nehnu-
teľností pripomína občanom, ktorí 
nadobudli nehnuteľnosť nachádza-
júcu sa na území mesta Handlová 
do svojho vlastníctva, že priznanie k 
dani z nehnuteľností alebo čiastkové 
priznanie k tejto dani je daňovník 
povinný podať do 31. januára toho 
zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu 
vznikla daňová povinnosť podľa stavu 
k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. 
Daňovník, ktorý v roku 2022 kúpil ne-
hnuteľnosť alebo ju získal darovaním, 
prípadne uzatvoril nájomnú zmluvu 
so Slovenským pozemkovým fondom 
alebo uzatvoril zmluvu o nájme po-
zemku na obdobie najmenej päť ro-
kov a ako nájomca je zapísaný v ka-
tastri, má povinnosť podať priznanie 
k dani z nehnuteľností do 31. 1. 2023. 
V tejto lehote na podanie priznania je 
povinný podať čiastkové priznanie na 
zánik daňovej povinnosti aj daňovník, 
ktorý nehnuteľnosť v roku 2022 pre-
dal, či daroval. Čiastkové priznanie k 
dani z nehnuteľností sa podáva i v prí-
pade, ak dôjde napr. k zmene výmery 
parcely, či druhu pozemku, k vydaniu 
stavebného povolenia na stavbu, k 
vydaniu kolaudačného rozhodnutia, 
k začatiu užívania drobnej stavby 
alebo stavby tvoriacej príslušenstvo 
k hlavnej stavbe, k zmene účelu uží-
vania stavby, bytu alebo nebytového 
priestoru, k zmene podielu na liste 
vlastníctva, prípadne k odstráneniu 
stavby. 
Mesto dáva do pozornosti, že ak v 
priebehu zdaňovacieho obdobia da-
ňovník nadobudne nehnuteľnosť vy-
dražením alebo dedením, je povinný 
priznanie podať do 30 dní od vzniku 

Nezabudnite do 31. januára podať priz
nanie k dani z nehnuteľností

daňovej povinnosti.
Spôsob uplatnenia nároku daňovníka 
na oslobodenie od dane z pozemkov 
alebo zníženie dane z pozemkov, 
dane zo stavieb a dane z bytov je 
uvedený vo Všeobecne záväznom 
nariadení mesta Handlová o dani z 
nehnuteľností (podrobnosti si prečí-
tajte v samostatnom článku na str. 2).
Priznanie podáva daňovník správcovi 
dane na predpísanom tlačive Minis-
terstva financií SR, ktoré je spoločné 
pre viaceré druhy daní: Priznanie k 
dani z nehnuteľností, k dani za psa, k 
dani za predajné automaty a k dani 
za nevýherné hracie prístroje. Ak 
je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve 
viacerých osôb, priznanie podáva 
každý spoluvlastník do výšky svoj-
ho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa 
spoluvlastníci dohodnú, priznanie 
môže podať ich zástupca, pričom 
túto skutočnosť vyznačí v priznaní. 
Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom 
spoluvlastníctve manželov, priznanie 
podáva jeden z manželov. Vyplnené 
tlačivo je možné poslať elektronicky 
cez portál slovensko.sk, poštou alebo 
priniesť osobne do podateľne Mests-
kého úradu Handlová, príp. podať v 
kancelárii Oddelenia daní a podnika-
teľskej činnosti. 
Ak daňovník priznanie nepodá v usta-
novenej lehote, dopustí sa správne-
ho deliktu v zmysle § 154 zákona č. 
563/2009 Z. z. o správe daní (daňový 
poriadok) a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v z.n.p., za ktorý mu 
správca dane uloží pokutu podľa § 
155 tohto zákona.

Mária Lenková, 
vedúca oddelenia daní a podnikateľskej činnosti

Hornonitrianske bane Prievidza 
(HBP) pozastavili ťažbu v dobývacom 
priestore Gbely III v bani Čáry. Dô-
vodom boli nepriaznivé geologické 
podmienky. V tomto roku tak horno-
nitrianski baníci vyťažia menej uhlia, 
ako plánovali. Firma v tejto súvislosti 
pristúpila i k hromadnému prepúš-
ťaniu, dotýka sa 134 zamestnancov. 
Informovala o tom tlačová hovorkyňa 
firmy Adriana Siváková. 
Bane pozastavili práce na ťažbe ligni-
tu v bani Čáry ešte v októbri. „Aj na-
priek tomu, že boli dodržané všetky 
technicko-bezpečnostné opatrenia, 
zložité banskotechnické a geologické 
pomery súvisiace s prírodnými pod-
mienkami nepriaznivo vplývali na 
bezpečnosť zamestnancov a ohrozo-
vali prevádzku bane,“ skonštatovala. 
V spolupráci so štátnou banskou 
správou podľa nej pracuje spoločnosť 
na technicko-bezpečnostných opat-
reniach na zabezpečenie bane. Hor-
nonitrianski baníci pôvodne plánovali 
vyťažiť v baniach Nováky a Čáry jeden 
milión ton uhlia. „Od štvrtého štvrťro-
ka uhlie ťažíme už len v bani Nováky. 
Skutočný objem ťažby preto očaká-
vame vo výške 873 000 ton,“ doplnila 
Siváková. 
Pre prerušenie ťažby uhlia v bani Čáry 

pristúpila spoločnosť podľa nej k hro-
madnému prepúšťaniu, na úrad práce 
v Prievidzi ho ohlásila 23. septembra. 
Prepúšťanie ohlásila na obdobie od 
októbra do decembra a dotkne sa 
134 zamestnancov. Ešte 30. marca 
nahlásila firma aj ďalšie hromadné 
prepúšťanie, a to na obdobie apríl až 
júl, dotklo sa 107 ľudí. 
„K 1. decembru zamestnávala spoloč-
nosť 1 903 ľudí, z toho na produkte 
uhlie je 1 068 baníkov. Od januára 
odišlo z našich prevádzok 475 ľudí. 
Doklad pre nárok na poberanie kom-
penzačného príspevku baníkov sme 
vystavili 160 baníkom. Projekt rekva-
lifikácie v tomto roku využilo 171 za-
mestnancov. Od spustenia projektu 
sa doň prihlásilo 317 účastníkov,“ 
ozrejmila Siváková. 
Znižovanie stavov v dôsledku útlmu 
ťažby uhlia bude pokračovať aj počas 
budúceho roka. „Keďže uhlie plánuje-
me ťažiť do konca roka 2023, najvý-
raznejší pokles zamestnanosti bude 
na sklonku, respektíve začiatkom roka 
2024, keď predpokladáme zníženie o 
viac ako 1 000 zamestnancov,“ avizo-
vala Siváková. 
V spoločnosti podľa nej zostanú len 
zamestnanci, ktorí budú v nastávajú-
cich dvoch rokoch vykonávať práce 

na uzatváraní podzemia, likvidácii 
banskej prevádzky a následne revi-
talizácii územia dotknutého banskou 
činnosťou. 
„V súvislosti s uznesením vlády o 
ukončení ťažby uhlia na konci roka 
2023 už od roku 2019 kontinuálne 
vykonávame proces organizačných 
zmien a konsolidáciu vybraných čin-
ností,“ spomenula Siváková. 
V tomto roku sa firma musela podľa 
nej navyše vyrovnať aj s rastom ma-
teriálových nákladov, výdavkov na 
elektrickú energiu a ostatné komo-
dity, ktorý vyplynul z turbulentného 
vývoja na jednotlivých trhoch a bur-
zách, ako aj z geopolitického diania 
vo svete. „To vytváralo zásadný tlak 
na zvyšovanie efektívnosti jednot-
livých procesov a racionalizáciu vo 
všetkých vykonávaných činnostiach,“ 
ozrejmila. 
Budúci rok sa priemyselná ťažba do-
máceho hnedého uhlia na Slovensku 
po 114 rokoch končí. Z bane Nováky 
vyexpedujú HBP do Elektrárne No-
váky posledných 780 000 ton. Vyko-
návať budú len práce na uzatváraní 
banských a povrchových objektov. 
Aktuálne pripravujú stratégiu fungo-
vania spoločnosti od roku 2024. 

(TASR)

HBP pozastavili ťažbu v bani Čáry a budú prepúšťať

Nová predajna!
Nová predajna!

Gerivon: Drogéria a cukrovinky

Gerivon: Drogéria a cukrovinky
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Tu a teraz. Pre Vás!
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Nezisková organizácia Jazmín pri-
pravila na zimu priestor na preno-
covanie a vykonanie osobnej hy-
gieny v suteréne budovy Jazmín na 
ulici F.  Nádaždyho 4 v Handlovej. 
 
Mesto Handlová žiada o spoluprácu 
všetkých, ktorí zaregistrujú v Hand-
lovej človeka, ktorému hrozí nebez-
pečenstvo z dôvodu jeho pobytu 
v chladných nočných hodinách na 
verejných priestranstvách, aby ihneď 
kontaktovali stálu hliadku MsP Hand-
lová, na tel. čísle 0905 499 384,  alebo 
046/5475007 resp. sociálne odd. MsÚ 
na tel. čísle: 0917 616 391. 
 
Kedy spúšťate službu nocľahárne 
pre bezprístrešných ľudí?
Spustenie nocľahárne prispôsobuje-
me vždy poveternostným podmien-
kam a dopytu od ľudí bez domova. 
Tento rok sme nocľaháreň spustili 1. 
decembra.
 
V ktorom čase môžu núdzni prísť?
Obvyklá prevádzka nocľahárne je od 
17 hod. do 8 hod. 
 
Aké musia spĺňať podmienky? 
Môžu prísť aj pod vplyvom alko-
holu?
Do nocľahárne budú vpustení ľudia, 
ktorí nepožili alkohol, prípadne majú 
len zostatkový alkohol, nie sú agresív-

ni a nie sú nebezpeční sebe i okoliu. 
Ideálne by pre nás bolo, keby nás 
záujemcovia o nocľah vyhľadali do-
poludnia,  vysvetlíme im podmienky, 
ukážeme priestory, odporučíme aj 
návštevu lekára z dôvodu predchá-
dzania infekčným chorobám.
 
Aký poplatok musia zaplatiť? 
Poplatok za nocľah je 1 euro, samo-
zrejme ak človek v núdzi nemá to 1 
euro, nenecháme ho zamrznúť, jeho 
situáciu potom riešime so sociálnym 
oddelením mestského úradu. Pokiaľ 
má však človek peniaze na alkohol, 
tak by mal myslieť aj na nocľah a to 
euro si odložiť.  
 
Čo v rámci neho dostanú, aké majú 
v zariadení možnosti?
Za to 1 euro môžu ľudia v núdzi pre-
nocovať, môžu sa osprchovať, do-
stanú čisté ošatenie z darovaných 
vecí, urobíme im teplý čaj a prípadne 
dostane polievku. Všetko záleží od 
finančných možností neziskovej or-
ganizácie.
 
Akú má zariadenie kapacitu?
V nocľahárni máme zatiaľ priprave-
ných 5 postelí, ale v prípade vyššieho 
dopytu samozrejme pridáme ďalšie 
lôžka. Úzko spolupracujeme so soci-
álnym oddelením MsÚ v Handlovej.

         Viera Mrázová, riaditeľka Jazmínu

Ľudia v núdzi nemusia mrznúť na ulici

Rozvoju cestovného ruchu v Hand-
lovej by mal pomôcť novoosadený 
infokiosk, ktorý je umiestnený na 
letnej terase mestskej knižnice. 
Kiosk má dotykový panel. 

Projekt na podporu malej infraštruk-
túry podávalo mesto Handlová pro-
stredníctvom Miestnej akčnej skupi-
ny Žiar pred dvomi rokmi. 
Ako uviedla hovorkyňa mesta, Jana 
Paulínyová, až v roku 2022 sa poda-
rilo dospieť k podpisu zmlúv s Poľno-
hospodárskou platobnou agentúrou 
(PPA). Po podpise zmluvy zo strany 
PPA mohli subdodávatelia začať rea-
lizovať jednotlivé časti projektu. „Pra-
cujeme ešte na drobnostiach, ktoré sa 

týkajú informácií, ktoré tvoria obsah 
infokiosku, aby to bol zaujímavejší a 
bohatší o fotografie. Aktuálne teda 
kiosk nie je spustený v plnej verzii. 
Handlovčania a návštevníci mesta 
zatiaľ majú k dispozícii len stránku 
mesta,“ povedala Jana Paulínyová. 
Súčasťou projektu sú aj informačné 
tabule umiestnené pri všetkých dva-
nástich ikonických stavbách mesta 
Handlová. Nájdete na nich informácie 
o konkrétnej stavbe v troch jazykoch. 
Všeobecné informácie o Haikonách v 
slovenčine, nemčine a angličtine a 
mapa s ich lokalizáciou je umiestne-
ná na veľkých tabuliach na Námestí 
baníkov. 
Tento projekt tiež ešte nie je dokon-

Infkiosk je osadený, spustený bude neskôr

čený. Slávnostne ho mesto plánuje 
odovzdať verejnosti po dokončení 
všetkých častí. 
Informačné tabule pri kostole sv. Ka-
taríny, kaplnke Jána Nepomuckého, 
moste Jána Nepomuckého, dome 
kultúry, veľká všeobecná tabuľa na 
Námestí baníkov zložená z troch čas-
tí a infokiosk boli uhradené z projek-
tových peňazí v hodnote 25 000 eur. 
Tabule pri ostatných ikonických stav-
bách dalo mesto vyrobiť na vlastné 
náklady za 7 200 eur.
Slávnostné odovzdanie infokiosku a 
informačných tabúľ je naplánované 
na január budúceho roka.

(RTVPD)

Nový riaditeľ uspel vo výberovom 
konaní.

Novým riaditeľom domu kultúry je 
Branislav Čukan. Do funkcie ho me-
novalo mestské zastupiteľstvo 14. 
decembra. Branislav Čukan je absol-
ventom Fakulty humanitných vied, 
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bys-
trici v odbore učiteľstvo všeobecno-
vzdelávacích predmetov v aprobácii 
dejepis a etická výchova. 
Život Branislava Čukana je s domom 
kultúry spätý od strednej školy, kedy 
začínal ako aktivista a ochotník v rôz-
nych divadelných súboroch. V dome 
kultúry pracuje 16 rokov, z toho 11 

rokov na pozícii zástupcu riaditeľky.
Veľkou vášňou Branislava Čukana je 
ochotnícke divadlo. Je členom Di-
vadla pri kolkárni, ktoré už 22 rokov 
vystupuje na mnohých podujatiach 
v Handlovej a ktorého domovskou 
scénou je dom kultúry. 
Cieľom nového riaditeľa je podpora 
tradičných, zaužívaných podujatí, 
ktoré sú súčasťou dlhodobej pro-
dukcie Domu kultúry mesta Hand-
lová, ale aj podpora vzniku nových 
podujatí a aktivít aj s multižánrovým 
zameraním a tvorba a uchovávanie 
kultúrnych hodnôt so zreteľom na 
rozvoj kultúrnej gramotnosti.

(INU)

Dom kultúry má nového riaditeľa

Branislav Čukan je s domom kultúry spätý dlhé roky.                                                                                           FOTO: INU

Súčasťou projektu sú aj informačné tabule umiestnené pri dvanástich ikonických stavbách mesta.                                                                                                                 FOTO: INU

Výdavky boli vo všetkých oblas-
tiach rozpočtu prehodnotené a 
prísne zredukované.

Rozpočet mesta na roky 2023 – 2025 
bol pripravovaný na základe vládou 
schváleného rozpočtu verejnej sprá-
vy. Ako uviedol vedúci ekonomického 
oddelenia, Peter Mendel, východiska-
mi boli informácie, odporúčania a le-
gislatívne opatrenia schválené vládou 
a parlamentom SR. Rozpočet zohľad-
ňuje obmedzené príjmy mesta. Takto 
vytvorený rozpočet s ohľadom na ne-
vyhnutné výdavky pre zabezpečenie 
dlhovej služby mesta, optimalizáciu 
krytia záväzkov a v neposlednom 
rade zákonných nárokov zamest-
nancov, je v súlade so zákonom o 
rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy. Je výsledkom optimali-
zácie východísk s výrazným znížením 
nárokovaných požiadaviek všetkých 
dotknutých subjektov a to tak mest-

Mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet mesta
ských organizácií ako aj jednotlivých 
správcov rozpočtových kapitol. 
Pri zostavovaní rozpočtu musel ve-
dúci ekonomického oddelenia brať 
do úvahy možný výskyt rizík v napĺ-
ňaní príjmov, ktoré sa bude odvíjať 
od reálneho príjmu podielovej dane, 
príjmu miestnych daní a poplatkov. 
„Ako výrazné riziká vnímam zvýšenie 
cien základných komodít ako sú elek-
trická energia a fosílne palivá, ktoré 
začalo už v priebehu roka 2022 a sú 
prioritnými výdavkami samosprávy,“ 
uviedol Peter Mendel.
Ďalším podstatným faktorom podľa 
neho bude avizovaná zmena výšky 
spolufinancovania projektov EŠIF z 5 
% na 8 %, ale diskutuje sa aj o výške 
20 % v závislosti od typu projektu. 
„Rozpočet počíta s výrazne obmedze-
nými výdavkami na rozvoj a investície 
aj napriek blížiacim sa projektom v 
oblasti transformácie regiónu. Rozvo-
jové investície budú zaraďované do 

rozpočtu v priebehu budúceho roka 
podľa finančných možností mesta. 
K nim patrí aj dočasne pozastavený 
projekt detských jaslí.“
Parlament s účinnosťou od 15. 12. 
2022 pre budúci rok uvoľnil rozpoč-
tové pravidlá pre samosprávy a to 
okrem iného použitie rezervného 
fondu aj na krytie bežných výdavkov. 
Tým sa podľa Petra Mendela akoby 
sčasti zbavil pomoci samosprávam 
v neľahkých nastávajúcich časoch. 
„Ak parlament v budúcom roku ne-
zmení ústavný zákon č. 493/2011 o 
rozpočtovej zodpovednosti, tak sa 
v roku 2024 finančné prostriedky z 
rezervných fondov samospráv nebu-
dú môcť používať a taktiež nebude 
možnosť čerpať návratné zdroje fi-
nancovania formou úverov na inves-
tičný rozvoj miest a obci. V prípade, 
že štát neposkytne finančnú pomoc 
samosprávam budú naďalej živoriť,“ 
uzavrel Peter Mendel.                       (INU)

Rekapitulácia rozpočtu mesta Handlová. 
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Základná škola patrí k významným 
medzníkom v živote každého člove-
ka a spomienky na ňu si nosíme vo 
svojom srdci po celý zvyšok života.
Jednou z nich je nepochybne aj Zák-
ladná škola na Morovnianskej ceste v 
Handlovej. V septembri tohto škols-
kého roka 2022/2023 otvorila bránu 
pre svojich žiakov už po štyridsiaty 
raz. Práve toto krásne okrúhle ju-
bileum bolo nepochybne dôvodom 
k oslavám. Jej žiaci a pedagógovia 
spoločne pripravili program Sláv-
nostnej akadémie, ktorá sa konala 30. 
novembra 2022 v priestoroch Domu 
kultúry. Pozvaní boli nielen všetci ro-
dičia a priatelia, ktorých možno spája 
s touto školou spoločná minulosť, ale 
aj pani primátorka Mgr. Silvia Grúbe-

40. výročie Základnej školy Morovnianska cesta: nostalgia aj plánovanie budúcnosti
rová, poslanci mesta Handlová, bývalí 
zamestnanci či riaditelia tejto školy, v 
neposlednom rade aj  žiaci. 
Programom divákov sprevádzal Mgr. 
Branislav Čukan, ktorý svojím mo-
derátorským talentom zabával pub-
likum počas celého predstavenia. 
Po príhovoroch pani primátorky a 
riaditeľky školy Mgr. Eleny Šoltyso-
vej nasledovalo dojímavé spomien-
kové video, ktorého súčasťou boli aj 
fotografie zachytávajúce históriu a 
doterajšie aktivity školy. Pozornosť 
divákov si získalo aj jej zameranie a 
projekty, ktoré tvoria významnú sú-
časť činnosti žiakov a pedagógov. 
Slávnostná akadémia pokračovala 
bohatým kultúrnym programom, 
ktorý si pripravili žiaci za asistencie 

svojich triednych učiteľov. Spevácke, 
tanečné či dramatické čísla striedali 
recitátori a gymnasti. Najväčšou od-
menou pre účinkujúcich bol ohlu-
šujúci potlesk nesúci sa hľadiskom a 
dojaté pohľady rodičov. Poďakovanie 
patrí aj SZUŠ Volcano a jej členom za 
ochotu svojou vynikajúcou tanečnou 
choreografiou spestriť tento večer.
Po programe nasledovala recepcia, 
ktorej sa zúčastnili bývalí i súčasní 
zamestnanci školy a pozvaní hostia. 
Nostalgicky sa spomínalo na minu-
losť a smelo sa plánovala perspektív-
na budúcnosť. Preto Základnej škole 
na Morovnianskej ceste prajeme ešte 
mnoho úspešných rokov a čo najviac 
šikovných žiakov, na ktorých bude 
naše mesto hrdé.                            (ZŠMC)

Samospráva získala dotáciu 4 929 
eur od Úrad vlády SR na projekt 
„Buď dobrý kamarát, šikanu nik-
to nemá rád.“ Projekt predstavuje 
problematiku šikany deťom, učite-
ľom a v rámci projektu vznikne aj 
video pre rodičov. Deťom sa bude 
venovať preventistka mestskej po-
lície, Lucia Chudá a všetkých  peda-
gógov škôl zriaďovaných mestom 
vyškolí Peter Lengyel.

Čo je Vašou úlohou v projekte?
Jedným z cieľov projektu je vyško-
lenie všetkých učiteľov a odborných 
zamestnancov v školách zriaďova-
ných mestom Handlová. Snažím sa 
učiteľom čo najviac priblížiť mecha-
nizmus, ako šikanovanie vzniká, aké 
sú tam súvislosti, ako vyzerajú jed-
notlivé prejavy šikanovania, zárodky 
šikany, čo s kolektívom robiť, keď je 
tam podozrenie na šikanu a s ktorý-
mi inštitúciami ďalej spolupracovať. 
Všetci handlovskí učitelia teda prídu 
s problematikou násilia medzi deťmi 
do kontaktu.

Aká je situácia ohľadom šikany na 
Slovensku?
Spoločenská situácia v našej polarizo-
vanej spoločnosti je nepriateľská voči 
inakosti a často víťazí agresia, ktorú 
veľa ľudí obdivuje. Pocit, že ja som 
viac ako druhý, je zárodkom šikanova-
nia. Dopyt po ľuďoch, ktorí sa venujú 
prevencii a systémovým riešeniam, je 
čoraz väčší. Už nestačí povedať deťom 
o jednotlivých nástrahách internetu, 
alebo o šikanovaní, ale oveľa dôleži-
tejšie je hovoriť s rodičmi, s úradmi, 
so školami, s pedagógmi s odbornými 
zamestnancami, lebo riešenie nie je 
v rukách samotných detí, ale v aktív-
nom vytváraní politík a prístupov, aby 

tie inštitúcie ťahali za jeden koniec. 
Aby to nebolo tak, že škola ohlási 
problém štátnemu orgánu a nedosta-
ne odpoveď alebo im je odporučené, 
nech si to vyriešia sami. Ide o to, aby 
tie organizácie spolupracovali, aby 
robili koordinačné stretnutia, aby sa 
o tých systémových riešeniach spolu 
bavili a nachádzali riešenia.

Čo môže urobiť škola?
Školy, ktoré majú odborných zamest-
nancov, inkluzívne tímy alebo školské 
podporné tímy, ktoré pomáhajú de-
ťom prekonať ťažšie obdobia, majú 
aj oveľa lepšie výsledky, ak aktívne 
podporujú deti. Existuje nepísaná 
rovnica, že dieťa, ktoré je úspešné 
vo vzdelávaní a v osobnom živote, je 
potom úspešné aj v budúcnosti. Ak 
je dieťa v škole neúspešné, nemá sa 
od čoho odraziť a hľadá únik práve v 
sociálno-patologických javoch - v ši-
kane, v závislostiach, sebapoškodzo-
vaní... Najhlavnejšou snahou školy by 
okrem vzdelávania preto malo byť vy-
tvorenie podmienok deťom, aby boli 
úspešné v tom, v čom sú dobré.

Ako školenia učiteľov prebiehajú?
Interaktívne. Učitelia do toho dávajú 
svoje poznatky a skúsenosti z kon-
krétnych prípadov, na ktorých si uka-
zujeme teóriu aj znaky negatívneho 
správania. Vtedy je to najlepšie, lebo 
takto si to učitelia vedia hneď vztiah-
nuť do svojej práce. Niektorí učitelia 
poznajú odpovede, ako takéto situ-
ácie riešiť, ale nie je zvykom vytvárať 
platformy, kde si skúsenosti vymieňa-
jú naprieč školami a inštitúciami. Nie-
ktorí nevedia, že určité riešenia sú už 
dávno hotové a nemusia „objavovať 
Ameriku“. 

Všetci handlovskí pedagógovia sa vzdelávajú, 
aby ovládali problematiku násilia medzi deťmi

V škôlkach pribudli interaktívne tabule

Deti sa pomocou nich môžu učiť aj 
sa zabávať.  

V desiatich triedach z osemnástich v 
elokovaných pracoviskách materskej 
školy SNP v Handlovej majú deti a 
učiteľky k dispozícii nové interaktív-
ne tabule.
Tabule zakúpila materská škola na uli-
ci SNP zo štátneho príspevku, ktorý je 
určený pre deti, pre ktoré je povinné 
predprimárne vzdelávanie. Materská 
škola v roku 2022/2023 eviduje vyšší 
počet detí v predprimárnom veku. 
Doteraz mali v triedach 16 bielych 
tabúľ, ktoré boli inštalované v rokoch 
2013 - 2014. Investícia nových inte-
raktívnych tabúľ s montážou bola vo 
výške takmer 24 000 eur.
Ako povedala riaditeľka, Jakubíko-
vá: „Našim cieľom je modernizovať a 
kráčať s dobou. Preto sme zvolili tieto 
tabule. Sú nové, nielen dizajnom, ale 
aj funkciami. Majú v sebe zabudova-
né hardvéry aj internet, takže nie je 

nutné ich používať spoločne s note-
bookmi alebo dataprojektormi.”
Tabule sú chránené nerozbitným 
sklom a majú filter prepúšťajúci len 
minimum modrého svetla, ktorý ško-
dí očiam. Od starých magnetických 
tabúľ sa líšia okrem iného aj tým, že 
majú v sebe zabudovaný senzor na 
rozpoznávanie dotykov a s tabuľou 
môže pracovať viac detí naraz. Keďže 
tabule majú v sebe zabudovaný in-
ternet, okrem kreslenia a počítania si 
deti môžu zacvičiť alebo zatancovať 
na hudbu.
Vo všetkých osemnástich triedach 
majú pani učiteľky k dispozícii aj nové 
notebooky, nové farebné tlačiarne, 
zariadenia na skartovanie či lamino-
vanie papierov.  
Tabule sa už v triedach aktívne po-
užívajú, avšak aby vedeli učiteľky 
využívať do budúcna všetky funkcie, 
ktoré tabule ponúkajú, zúčastnia sa v 
januári školenia.

(RTVPD)

Aká je situácia v Handlovej?
Do problematiky zasahuje množstvo 
inštitúcií od štátnej polície, mests-
kej polície cez mestský úrad, orgán 
sociálnoprávnej ochrany, Centrum 
poradenstva a prevencie až po rôzne 
ďalšie organizácie a občianske zdru-
ženia. Sú mestá, kde je spolupráca 
medzi inštitúciami lepšia, inde je 
horšia. Úroveň tejto spolupráce so 
štátnymi inštitúciami v Handlovej 
by podľa slov pedagógov mohla byť 
efektívnejšia. Handlová má ale tú vý-
hodu, že nie je ani veľmi malé ani veľ-
mi veľké mesto. To znamená, že ak tu 
pár iniciatívnych ľudí začne robiť veci 
dobre, tak to aj bude vidieť, nestratí 
sa to. To je výhoda menších miest.

Školíte všetkých pedagógov, teda 
aj učiteľky materských škôl. Je ši-
kana už aj v materských školách?
V materskej škole ešte nie je násilie 
medzi deťmi na úrovni premyslenej 
šikany. Na druhej strane však už v 
materskej škole badať, že niekto-
ré deti majú rôzne manipulatívne 
sklony, robia z iných detí poslíčkov 
alebo sa správajú nadradene. V ma-
terských školách majú niektoré deti 
také nevhodné vzorce správania, že 
aj v tomto veku už badať, že sú buď 
potenciálni agresori alebo potenciál-
ne obete šikanovania. Existujú rôzne 
hry a aktivity, ktoré môžu pomôcť de-
ťom zvládnuť tieto situácie. V mater-
skej škole sa tiež už ukazujú náznaky 
porúch správania, prípadne výrazne 
negatívne vzorce z rodiny a vtedy je 
dôležité, aby pedagógovia zasiahli 
včas a nedovolili, aby sa to rozvinulo. 
Pri odstraňovaní problému je rozdiel, 
keď dieťa vníma negatívne vzorce 
správania 3 roky alebo 13 rokov.                  

Mgr. Peter Lengyel, PhD. bol prvým 
škols kým sociálnym pracovníkom v 
SR na štátnej základnej škole. V regio-
nálnom školstve zotrval do roku 2016. 
Popri tom vyučoval predmet sociálna 
práca v školách na VŠ sv. Alžbety a 
Trnavskej univerzite, pôsobil tiež ako 
regionálny redaktor v printovom pe-
riodiku. Od roku 2016 realizuje v spo-
ločnosti EDUSMILE s.r.o. cestovateľské 
vzdelávacie programy pre žiakov, ve-
nuje sa vzdelávaniu učiteľov a preven-
cii šikanovania, kyberšikany a syndró-
mu CAN. Pôsobil tiež ako koordinátor 
ochrany detí pred násilím. V súčasnosti 
pokračuje vo vzdelávacích a preventív-
nych aktivitách. Je členom niekoľkých 
expertných skupín v oblastí sociálnych 
vecí a školstva. Je certifikovaným lek-
torom vzdelávania metódy ACCELIUM.

Silver JurtinusRiešenie problému šikany nie je v rukách detí.                                                                         FOTO: SKOLSKYPORTAL.SK

Handlovská kapustnica bola ekologická

Handlovská kapustnica bola vďaka žiakom dobrovoľníkom z 8.B a 9.B ZŠ Školská, pani učiteľke Ducárovej a 
pani asistentke Tomovej, ekologická. Eko-tím vytvoril triediace miesto, kde sa všetok odpad s úsmevom a v 
dobrej nálade vytriedil. Žiaci školy poskytli aj rady a poučili ľudí, ako správne triediť odpad.

Slávnostná akadémia mala bohatý kultúrny program, ktorý si pripravili žiaci za asistencie svojich učiteľov. 
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VIAC O NÁS NÁJDETE: • AMK HANDLOVÁ - AMK-BANIKHANDLOVA.WEBNODE.SK • CVČ HANDLOVÁ - CVCHANDLOVA.EDUPAGE.ORG • DAMP HANDLOVÁ - FACEBOOK.-
COM/DAMP.HANDLOVA • DETSKÉ CENTRUM MALINKOVO - CVCHANDLOVA.EDUPAGE.ORG • DOM KULTÚRY HANDLOVÁ - DK.HANDLOVA.SK • FÉNIX HANDLOVÁ - FACE-

BOOK.COM/FENIXHANDLOVA • HANDLOVSKÉ LESY N.O. - FACEBOOK.COM/HANDLOVSKELESY • HATER - HANDLOVÁ SPOL. S R.O. - HATERSRO.SK • JAZMÍN N.O. HANDLO-
VÁ - JAZMINHANDLOVA.SK • KARANTÉNNA STANICA HANDLOVÁ - KARANTENNASTANICAHANDLOVA.SK, FACEBOOK.COM/KARANTENNASTANICAHANDLOVA • KLUB 

ŠPORTOVEJ GYMNASTIKY HANDLOVÁ - FACEBOOK.COM/GYMNASTIKAHANDLOVA • KONTAKTNÉ CENTRUM HANDLOVÁ - NPHORNANITRA.SK • MAS ŽIAR - MASZIAR.SK • 
MŠ SNP HANDLOVÁ - FACEBOOK.COM/MATERSKÁ-ŠKOLA-SNP-HANDLOVÁ • MBK HANDLOVÁ - MBKHANDLOVA.EU • MESTO HANDLOVÁ - HANDLOVA.SK, FACEBOOK.-

COM/MESTOHANDLOVA • MESTSKÁ KNIŽNICA HANDLOVÁ - KNIZNICAHANDLOVA.SK, FACEBOOK.COM/KNIZNICAHANDLOVA • MESTSKÁ POLÍCIA HANDLOVÁ - FACEBO-
OK.COM/MESTSKAPOLICIAHANDLOVA • MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK HANDLOVÁ S.R.O. - MSBP-HA.SK • MFK BANÍK HANDLOVÁ - MFKBANIKHANDLOVA.SK • MIKRORE-

GIÓN HANDLOVSKEJ DOLINY - HANDLOVA.SK • RTV PRIEVIDZA - RTVPRIEVIDZA.SK • SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ - SENIORCENTRUM.HANDLOVA.SK • ŠBK HANDLOVÁ 
- SBKHA.SK • SLOVENSKÝ ZVÄZ PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV - PFBB.SZM.COM  ZŠ MIEROVÉ NÁMESTIE - ZSMNHA.EDUPAGE.ORG • ZŠ MOROVNIANSKA CESTA - 

ZSMCHANDLOVA.EDUPAGE.ORG • ZŠ ŠKOLSKÁ - ZSSKOLSKA.SK • ZUŠ HANDLOVÁ - ZUSHA.ESTRANKY.SK • ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ HORNEJ NITRY - ZMOHN.SK

P R Í J E M N É  P R E Ž I T I E  V I A N O Č N ÝC H  S V I AT KOV
VÁ M  P R A J Ú  

O R G A N I Z Á C I E  V  M E S T E  H A N D L OVÁ

A  T E Š Í M E  S A  N A  S P O L U P R Á C U

 rou 2023

MATERSKÁ
ŠKOLA SNP
HANDLOVÁ
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Vianočná

A sú tu Vianoce, stromček sa ligoce.
Čas lásky a mieru. Zíde sa rodina, chváli Hospodina.

(Tajnička) 
............nám zažiari.

Zohrieva srdcia ľudí, v tento deň sviatosti, 
šťastia a radosti, úprimnú nádej v nás vzbudí.

V zátiší domova cítime odznova tú blízkosť ľudských duší.
Pri zvukoch roľničky, vianočnej pesničky, 

srdce nám mladosťou búši.
Dušan Kliment

Milí čitatelia, s vianočnou krížovkou 
si môžete zasúťažiť. Po jej vyplnení  
stačí túto stranu novín vystrihnúť, 
vyplniť políčko s Vašimi kontaktnými 
údajmi a vhodiť do schránky na bu-
dove MsÚ Handlová. Vaše vylúštené 
krížovky zbierame do 10. januára 
2023. Traja výhercovia od nás obdr-
žia tričká HAIKONY a malú pozornosť. 
Výhercov zverejníme v prvom čísle 
Handlovského hlasu v roku 2023. 
Súhlas so spracovaním osobných 
údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. 
z.: Prevádzkovateľ, ktorému sa posky-

tujú osobné údaje: Mesto Handlová, 
Námestie baníkov 7, 97251 Handlo-
vá , 0908 342 616, handlova@hand-
lova.sk. Doba uchovávania osobných 
údajov: do doby pominutia účelu – 
zlosovanie výhier. Svojím podpisom 
dobrovoľne udeľujem prevádzkova-
teľovi súhlas so spracovaním mojich 
osobných údajov pre vyššie uvedené 
účely. Podrobnosti o ochrane osob-
ných údajov sú dostupné na www. 
handlova.sk/ Samospráva/ Ochrana 
osobných údajov. 

Meno:..........................................

.......................................................

Email alebo telefónne číslo:

.......................................................

Podpis:........................................

VIANOČNÁ KRÍŽOVKA
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Mestská knižnica v spolupráci s Já-
nom Procnerom, Domom kultúry 
mesta Handlová a recitátorkami 
Vansovej Lomničky vo štvrtok 8. 
decembra v čitárni Domu kultúry 
vyčarili zaujímavú umeleckú atmos-
féru. Na obrazoch Igora Lackoviča 
ste sa mohli očami poprechádzať po 
Handlovej, akú už teraz nepoznáte a 
započúvať sa do veršov o našom mes-
te, o vianočnom čase i handlovskom 
baníckom básnikovi Jánovi Juračkovi. 
Pozvanie na popoludnie s výstavou a 
poéziou prijali zástupca primátorky 
mesta Handlová Radoslav Iždinský a 
predseda handlovského baníckeho 
spolku Vladimír Podoba. Výstavu mô-
žete navštíviť v Dome kultúry mesta 
Handlová do 21. decembra 2022.
Literárne popoludnie bolo sprie-
vodným k výstave Jána Procnera, 
bolo i o mnohých spomienkach re-
citátoriek, ktoré reprezentovali naše 
mesto na okresných, krajských, ale 
i celoslovens kých súťažiach Vanso-
vej Lomničky. Hra na ukulele Elky 
Gurtlerovej bola príjemným hudob-
ným spestrením, Veronika Weiszová 
a Alena Ondrejková z handlovskej 
mestskej knižnice sa zhostili mode-
rovania v poetickom tóne. Na úvod 
sa prítomní poslucháči započúvali do 
prednesu básne Anny Kittlel Gürtlero-
vej, ktorú venovala Jánovi Procnerovi 
v podaní recitátorky Márie Vaňovej. 
Alena Ondrejmišková a jej prednes 
Sládkovičovej Maríny bol venovaný 
viacerým Marínam a múzam, Daniela 
Hovoričová si pripravila predstavenia 
Jána Juračku doplnenú o prednes 
jeho tvorby. 
Ako zaznelo z úst moderátoriek lite-
rárneho popoludnia .... každej básni 
vdýchne život jej autor, vydoluje ju 
zo svojho najvnútornejšieho vnútra, 
vycibrí, cizeluje....Ale aj interpret ju 
môže svojim prednesom ozvláštniť.... 
O to viac potešila autorská tvorba 
Dušana Klimenta, Kvetky Hraškovej 
a Alice Buzalkovej, ktorá našla strate-
nú básničku o našej Handlovej práve 
včas. Ľudmila Beznosková so svojou 
prózou o večnom príbehu zrodenia 
Ježiška navodila čaro Vianoc.
Pri Jánovi Juračkovi, handlovskom 
baníckom básnikovi, sa na chvíľu pris-

tavíme. Handlovský banícky spolok 
má zámer, aby sme v Handlovej mali 
svoju súťaž v recitácii poézie a prózy, 
tvorby baníckej poézie, ktorá by nies-
la meno tohto autora. Prvú cenu Jána 
Juračku za literárny počin si odnies-
la Daniela Hovoričová. Text, ktorý si 
prip ravila spolu s výberom básní:

JÁN JURAČKA 
19. 1. 1943 - 4. 11. 1986

O Jankovi Juračkovi vlastne ani ne-
viem veľa. Je mi ľúto, že som sa s ním 
nestretla. S mnohými ľuďmi sa len 
tak míňame, ideme povedľa. Žije-
me v jednom meste, na jednej ulici, 
niekedy dokonca v jednom dome. A 
potom, keď ich tu už niet, hlodá v nás 
červík výčitky, čo všetko sme mohli.... 
a neurobili sme, ale aj tak nám ešte 
vždy ostáva kúsok časnosti a táto te-

rajšia chvíľa, veci, spomienky, ktoré tu 
ešte zostali:
Kniha „Hľadanie znamení“, pár člán-
kov v novinách a dosial nepublikova-
né básne. Básne Jána Juračku sú úžas-
nou výpoveďou o duši autora, o jeho 
najvnútornejšom vnútri. Poodhaľujú 
priezračnosť, krehkosť, dobrotu a cit-
livé hľadanie a vnímanie sveta okolo.
Janko Juračka sa narodil v Novej Bošá-
ci 19. januára 1943 a „dobrý vietor“ ho 
určite zavial k nám do Handlovej. Tu 
pracoval v bani ako baník prípravár.
Jeho básne sa nám však prihovárajú, 
akoby bol stále medzi nami. S fantas-
tickým vzťahom k ľuďom, k životu a 
hlavne s obrovskou dôverou k nim.
Kým ho neprepadla zúrivá neúprosná 
choroba, pracoval na exponovanom 
pracovisku v bani. Vo vnútri duše však 
jemný, krehký a rozbitný ako sklo.
Mal veľa priateľov. Jedným z nich 

Obrazy zo zbierky Jána Procnera a poézia predvianočnej Handlovej

bol básnik Milan Rúfus. Patrila k nim 
aj redaktorka Marta Moravčíková, 
výtvarník Milan Stano a veľa ďalších 
dobrých ľudí. Nadovšetko miloval  
básnikov - Miroslava Holana, Ivana 
Kadleca, Štefana Brezányho. Zato za 
jeho zbierkou z roku 1978 - „Hľadanie 
znamení“ - útlou hlboko poľuďšťujú-
cou čitateľa už ďalšia nenasledovala.
Prečo? Odpovedá sám: „ Na križovat-
kách našich nešťastí nesvieti zelená....“
Opustená zostala aj manželka Katka, 
ktorá so spoľahlivým a múdrym dru-
hom vychovala jeho tri deti. I tak sa 
môže zachovať život, ktorému veľmi 
dôveroval. Do posledného dychu 
písal. Aj rozlúčkový verš na vlastný 
náhrobný kameň... „Život je prepoži-
čaný dar. Vyčkávanie na toľko zimy, 
len plamienok lásky...“ Nezabúdame, 
milujeme tie citlivé, múdre, trocha 
nostalgické verše stále rovnako.     (JP)

STRATY A NÁLEZY                                              
Šťastie je ako mačiatko.                                      

Nesmie sa hladkať proti srsti                              
Prestane mrnčať sladko,                                     

Ukáže pazúrik                                                       
Len škrabanec ostane v hrsti                             

A v hrdle vzlyk.                                                    

DEŇ
Leteli oblaky ako vtáci

a nevedel som kam.
Nevidno ku hviezdam.

Len k zemi  
a dobre je mi
Iné nečakám.

KLÁSKY                                                               
Ešte cítim tie nohy                                              

Na strnisku,                                                         
Aj keď spomienka sa stráca.                            

Nebolo iného zisku,                                           
Iba práca.                                                            

Bolo ako bolo.
Detstvo, vráť sa!

KVETY
Sú také kvety,

ktoré vedia plakať.
Keď ich náš dotyk rozruší.

A potom jesenno je na duši.
Z očí nám more naprší.

OTÁZKA                                                              
Chcel by som nájsť ten uzlík                            

Na povrázku.                                                      
Kde sa končí pravda                                         

A úspešne pokračuje lož.                                 
Kde sa potom mení na lásku,                           

Ktorá je ostrá ako nôž.                                     
Ostáva len svedomie,                                      

Bremien sa nezbavíme                                    
A to zlé ešte horšie je.                                     

                                                                           
ÚVAHA  

Počul som také rozhovory,
Že na svete sa nič nestratí.
Všetko sa na čosi premení

A bude trvať v podobe.
Nuž áno. Z dreva je popol a dym.

Len vtáčat, tých nám ubúda,
premenili sa na spomienku,

aj ovce často na vlka.
Náhlime sa. Kam?

K tým našim spomienkam.

Ján Juračka

Vladimír Podoba, Daniela Hovoričová a Ján Procner.                                                                                                                             FOTO: JP

Mestský úrad v Handlovej za predchá-
dzajúce polročné obdobie prijal via-
cero úsporných opatrení na zníženie 
spotreby eklektickej energie a plynu.
Šetriace opatrenia v kontexte nárastu 
cien za energie sa realizujú na mests-
kom úrade viacerými spôsobmi. Bolo 
vyradených viacero zastaralých el. 
zariadení (chladničky, var. kanvice, 
staré kopírky a tlačiarne) a odnesené 
na zberný dvor. Znížil sa počet tlačiar-
ní na MsÚ tým, že aktuálne sú nain-
štalované tri tlačiarne, ktoré si môžu 
zamestnanci úradu zdieľať.
Na mestskom úrade prebieha vý-
mena viac ako 90 žiariviek s vyššou 
spotrebu za LED svietidlá, ktoré majú 
polovičnú spotrebu el. energie. V spo-
ločných priestoroch MsÚ sú nainšta-
lované pohybové senzory a senzory 
merania intenzity svetla, takže svie-
tidlá sa rozsvecujú vtedy, ak sú zhor-
šené svetelné podmienky (šero) a na 
chodbách sa nachádzajú ľudia.
Vykurovacia krivka bola upravená 
tak, aby miestnosti a kancelárie ne-
boli prekurované a zároveň neboli 
podchladené. Vykurovacia krivka je 
nastavená automaticky tak, že vy-
kurovanie je stlmené hodinu pred 
koncom pracovnej doby. Začalo sa 
tiež s výmenou starých vykurovacích 

telies -   radiátorov. Nové majú men-
šiu náročnosť na vyhrievanie vody a 
tým sú energeticky úspornejšie. Záro-
veň mesto realizovalo inštruktáž pre 
všetky školy vo svojej zriaďovateľskej 
pôsobnosti týkajúce sa úspory el. 
energie  a plynu.
Celkové úspory z realizácie úsporných 
opatrení určite prispejú k zníženiu od-
beru el. energie a plynu, čo však do 
budúcna nezaručuje nižšie platby za 
odbery týchto komodít vzhľadom na 
ich predpokladané zvyšujúce sa trho-
vé ceny.                                                  (JP)

Cestári v HATER HANDLOVÁ sú na zimu pripravení
Dispečeri majú 24 hodinové služby.  

Hater Handlová minie počas zimnej 
sezóny približne 300 ton cestnej soli. 
Polovicu z tohto množstva už má 
pripravenú v garáži. „Vzhľadom na 
ekonomiku nejdeme skúšať žiadne 
novinky. Pociťujeme nárast cien v po-
sypových materiáloch, aj v kamennej 
soli. Za tonu posypovej soli sme za-
platili približne o 80 eur viac ako mi-
nulý rok. O pár eur sa zvýšili aj ceny 
inertného materiálu,“ povedal riaditeľ 
firmy, Vladimír Borák.
Dispečeri už pracujú v zimnom reži-
me, majú teda služby aj počas noč-
ných hodín a pozorne sledujú pred-
povede počasia. „Handlová je v tak 
členitom teréne, že na námestí môže 
pršať ale v Novej Lehote môže snežiť 
a môže tam byť poľadovica. Nemá 
zmysel odhŕňať sneh, keď je vo vrst-
ve do 5 centimetrov. Vtedy má väčší 
zmysel to posypať a závisí od teploty, 
v akom pomere sypať soľ so štrkom.“
Plán zimnej údržby ostáva rovnaký 
ako po minulé roky.
1. stupeň dôležitosti tvoria komuniká-
cie, zaisťujúce hromadnú autobusovú 
prepravu, príjazdy k zdravotníckym 
zariadeniam, školám a dopravno-ne-
bezpečné miesta (výjazdy z trasy 

MHD na MK, resp. štátnu cestu I/9)
2. stupeň dôležitosti tvoria ostatné 
komunikácie, nezaradené do 3. stup-
ňa dôležitosti
3. stupeň dôležitosti sú medziblokové 
komunikácie, menej frekventované 
chodníky, odstavné plochy, parkovis-
ká, účelové komunikácie

Na zimnú údržbu Hater Handlová vy-
užíva 4 posypové vozidlá s radlicou, 
3 traktory na odhŕňanie, 2 šmykom 
riadené nakladače, 1 sypač. Tento rok 
k technike pribudol nový nakladač. 
Spolu je počas zimy v práci 10 kme-
ňových zamestnancov.

(RTVPD)

Mestský úrad prijal šetriace opatrenia
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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.

Čo priniesla revolúcia 
v novembri 1989?

Koniec centrálneho plánovania, 
ohrozenie sociálnych istôt, ktoré boli 
v socializme garantované, ohrozenie 
úrovne miezd, vernostné prídavky, 
deputátne plnenie, znížená hranica 
odchodu do starobného dôchodku, 
rekondičné pobyty...
Predrevolučnej vláde nastolili Ostravs-
ko-karvinskí baníci tvrdé požiadavky. 
Zníženie vekovej hranice odchodu 
do dôchodku od 50 rokov, uznanie 
najvyššej prípustnej expozičnej doby, 

možnosť ísť do predčasného starob-
ného dôchodku. V tomto smere vystu-
povali banícke odbory v Čechách a na 
Slovensku jednotne.
Schvaľuje sa zákon o zákaze vstupu 
do podzemia osobám mladších ako 
21 rokov. Bol to síce humánny krok, 
ale narušila sa odborná príprava na 
banícke povolanie a tým bola ohro-
zená existencia baníckych učilíšť. 
Vtedajší federálny minister 
hospodárst va, Vladimír Dlouhý, pri 
návšteve v Bani Cigeľ jasne naznačil, 
že slovenské uhoľné bane pri svojich 
nákladoch musia utlmiť svoju ťažbu. 
Výsledkom jeho návštevy bolo, že v 
štátnom podniku Slovenské uhoľné 
bane musí v každom odštepnom 
závode byť utlmený alebo zakonzer-
vovaný úsek bane s najhoršou efekti-
vitou. V Bani Handlová postihol ten-
to osud 8. ťažobný úsek - Východnú 
šachtu, pre jeho najvyššie náklady, aj 
napriek tomu, že mal najvyššiu kvalitu 
uhlia. Vedenie všetkých slovenských 
uhoľných baní sa dostalo čoskoro do 
veľkých finančných problémov.
Po uzákonení expozičných dôb a fi-
nančných náležitostí s tým spojených 
odišlo z podzemia Bane Handlová 
vyše 500 kvalifikovaných baníkov s 
naplnenou expozičnou dobou. Išlo 
hlavne o kvalifikovaných baníkov z 
rúbania a razenia. Z tohto šoku sa 
Baňa Handlová nikdy nespamätala. 
Kvalitu nebolo možné nahradiť. Poz-
rime sa ako to ovplyvnilo výrobu. 
Pokles ťažby: rok 1989 vyťažených 1 
350 000 t, ale v roku 1992 ťažba po-
klesla na 856 600 t. Už nikdy sa ťažba 
nedostala nad 1 000 000 t. Ako klesol 

počet zamestnancov? V roku 1989 bol 
počet zamestnancov 3 775 a v roku 
1992 len 2 596. Bolo treba investovať 
do nových zariadení, strojov, vrtnej 
techniky. Nedostatok investícii donútil 
Baňu Handlová odstúpiť od kontraktu 
s firmou Eickhoff na dodávku ďaľšie-
ho dobývacieho stroja. Postupne sa 
ťažba utlmovala, vplyv mala aj rastúca 
plynofikácia.
Rozdelenie štátu a vznik Slovenskej 
republiky priniesol čiastočnú úľavu. 
Slovenská vláda deklarovala potrebu 
ťažby, bane mali v energetickej kon-
cepcii zohrať svoju úlohu spolu s ich 
hlavným odberateľom, Elektrárňou 
Nováky. Koncom roka 1992 sa zdalo, 
že osamostatnenie každej bane bude 
reálne. Ale vláda založila k 1. januáru 
1993 nový štátny podnik, Hornonit-
rianske bane Prievidza (HBP). Tento 
krok bol základom pre ďalšie kroky 
v privatizácii. Štátny podnik bol k 1. 
júlu 1996 transformovaný na akciovú 
spoločnosť so 100% účasťou štátu. 20. 
mája bola založená zamestnanecká 
akciová spoločnosť  Hornonitrianske 
bane Prievidza, ktorej akcionármi sa 
stalo  5 723 zamestnancov HBP a od-
borová organizácia.
Vývoj ťažobných kapacít viedol k 
ďalšej koncentrácii riadenia a postup-
nému zrušeniu odštepných závodov. 
Baňa Cigeľ, o.z. sa stala ťažobným 
úsekom od 1. januára 2003, Baňa 
Handlová, o.z. od 1. októbra 2003 bola 
Strediskom hlavnej banskej činnosti. 
Od 1. júla 2005 je ťažobným úsekom. 
Baňa Nováky, o.s. tiež sa stala ťažob-
ným úsekom od 1. januára 2007. Po 
týchto informáciách sa vráťme naspäť 

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

na baňu Handlová. 
V rokoch 1992 – 1996 bol rozvoj Bane 
Handlová postavený na využívaní 
otvorených úsekov v bani a vypraco-
vávali sa úvahy k investičnému záme-
ru v 8. poli – Východná šachta, kde boli 
zásoby najvyššej kvality. Spracovaný 
projekt počítal so 4,5 mil. ton vyťaži-
teľných zásob a predpokladal obnove-
nie dobývania v roku 2001. Návrat do 
8. poľa si  vyžiadal rad prác na povrchu 
- rekonštruovať a  doplniť kompreso-
rovú stanicu, energetické zariadenia. V 
podzemí začať s razením investičného 
charakteru - remíza podvesných loko-
motív, zaplavovacia stanica.
Do roku 1996 sa ťažilo v priemere na 
dvoch stenových poruboch v 2. ťa-
žobnom úseku, v 6. ťažobnom úseku, 
najintenzívnejšie sa dobývalo v 9. a11. 
ťažobnom úseku. V roku 1995 začala 
ťažba v 7. ťažobnom úseku na zák-
ladni B-blok, no v 10. a 2. ťažobnom 
úseku sa blížilo rúbanie ku koncu. 
Technická vybavenosť dobývania a 

razenia sa v podstate nemenila, do-
minovali výstuže BMV 1 a prevládalo 
stenovanie s nadstropom. Technolo-
gická výrubnosť sa mierne zvyšovala, 
ale celkové využitie ložiska klesalo. 
Ako to celé dopadlo? O tom napíšeme 
v poslednom článku č. 11.

Kvízové otázky

1. Aký bol počet zamestnancov v roku 
1992?
2. V ktorom roku sa stala Baňa Hand-
lová ťažobným úsekom?

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

Milan Jurík vytvoril už niekoľko 
stoviek figúrok z lipového dreva. 
Znázorňujú typické slovenské pos-
tavičky, ako si ich pamätá z detstva 
a mladosti. 

Milan Jurík sa polovicu svojho života, 
už vyše 40 rokov, vo voľných chvíľach, 
venuje rezbárstvu. Vo svojich dielach 
zachytáva život na dedine tak, ako si 
ho pamätá z detstva a mladosti. „Som 
rodený Morovňan. Odmalička som tu 
býval, dole v starej dedine. Vyrastal 
som bez otca, s mamou a so starými 
rodičmi a žili sme z toho, čo sme si 
dogazdovali. Odmalička som pomá-
hal orať, kosiť a všetko, čo bolo treba. 
Robiť a snažiť sa, bolo moje krédo.” 
Vypovedajú o tom jeho sošky z lipo-
vého dreva: Bača Tonhauser, Jánošík, 
fujarista, slovenská žena alebo cyklus 
sošiek zachytávajúci slovenské tra-
dície - traja králi, vynášanie moreny, 
veľkonočná kúpačka, stavanie mája, 
drotár s krošnňou na chrbte, kosec, 
žena s hrabľami alebo mútenie masla.
„Ako chlapec som pracoval na triedi-
či uhlia, keď som vyrástol, dostal som 
sa do bane a tam som sa uchytil vo 
vychýrenom kolektíve Viliama Krajču, 
ktorému som neskôr robil zástupcu. 
Vo svojich päťdesiatich rokoch som 
odišiel do dôchodku a odvtedy, už 
tridsať rokov, som na penzii. Zdravie 
mi ešte ako tak slúži, tak sa mocem 
okolo domu a v zime v dielni.” Rez-
bárčiť začal okolo svojej štyridsiatky. 
„Od chlapca som kreslil, bavilo ma 
maľovanie a lákalo ma niečo si vyre-
zať. Ale keď som bol mladý, záujmy 
som mal inakšie, nie v dielni sedieť a 
stružlikať. Okolo tej štyridsiatky, mal 
som jedného priateľa, Janka Čertíka, 
ktorý sa venoval rezbárstvu. Chodil 
som za ním, tak mi navrhol, aby som 
to skúsil aj ja. Človek k tomu musí mať 

vzťah. Každý vystružlikať sošku nedo-
káže, ja som to v sebe našiel. Spraviť 
takú figúrku nie je jednoduché. Na 
tom plátne, to je ľahšie. Človek môže 
chybu premaľovať, opraviť. Pri dreve, 
keď človek správne neodhadne ťah a 
odoberie príliš veľa materiálu, môže 
drievko zahodiť. Je to komplikované.” 
Milan Jurík odhadol, že za svoju rez-
bárku kariéru vytvoril už 300 - 400 
sošiek. Zúčastnil sa niekoľkých trhov 
v Prievidzi a odbyt bol veľký. Typické 
slovenské postavičky ľudia kupovali 
hlavne pre príbuzných, priateľov a 
známych v zahraničí, aby im daro-
vali kúsok Slovenska. Zúčastnil sa 
aj sochárskeho sympózia drevenej 
plastiky v prievidzskom lesoparku. 
Napriek tomu väčšie umelecké ambí-
cie pán Jurík nemá, doposiaľ nemal 
ani samostatnú výstavu. „Ja to robím 
pre seba. Nestojím o polularitu, ale 
keď má niekto záujem, poteší ma to 

Ľudový rezbár: Každý vystružlikať sošku nedokáže, ja som to v sebe našiel

„Handlovčanom prajem veľa šťastia, zdravia do nového roku, aby žili v pokoji a mieri,“ odkázal čitateľom 
Milan Jurík.                                                                                                                                                                                FOTO: INU

a povzbudí do ďalšej roboty. Je to iba 
moje hobby, koníček. Nevydržím to 
robiť celý deň. Musím mať čas, ale 
aj chuť. Musí to do seba zapadnúť.” 
Jeho drevený betlehem býva vysta-
vený počas vianoc v Morovne a nie-
koľko jeho diel zdobí veľkú radnú sieň 
Mests kého úradu v Handlovej. 
Milan Jurík žije celý život v Morovne a 
život na dedine sa podľa neho zmenil. 
„Voľakedy boli ľudia k sebe úprimnej-
ší, jeden druhého potreboval. Keď 
boli žatvy, keď sa mlátilo jeden druhé-
mu pomáhal. Teraz je život na dedine 
pomaly rovnaký ako v meste, každý 
žije sám pre seba. Súdržnosť a priateľ-
stvo na dedine už ochabuje. Nie je to 
už tak, ako keď som bol chlapec, keď 
som vyrastal.”
Haldovčanom poprial veľa šťastia 
zdravia do nového roku, aby žili v po-
koji a mieri.

Silver Jurtinus

Sošky Milana Juríka z lipového dreva.                                                                                                                         FOTO: INU

Milan Jurík skúsil sošky aj namaľovať.                                                                                                                         FOTO: INU
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DIGITÁLNE KINO BANÍK
PRINC MAMÁČIK

Rozprávka / ČR / MP 7
100 min / 6 €
17. 12., 16.00

KROKODÍL LYLE
Rodinný / USA / MP / dabing 

106 min / 6 €
18. 12., 16.00

ŠIALENÁ NOC
Horor / USA / MP 15 / titulky

111 min / 6 €
19. 12., 18.00

AVATAR: CESTA VODY
Fantasy / USA / MP 12 / dabing

190 min / 6 €
15., 16., 17., 18., 23., 29. 12., 

vždy o 18.00

KOCÚR V ČIŽMÁCH: POSLEDNÉ 
ŽELANIE

Animovaný / USA / MP / dabing
101 min / 6 €

22., 23., 28., 29., 30., vždy o 16.00

www.kino.handlova.sk
046/5475 439

Spomienka
Dňa 26. decembra 

uplynie rok, odkedy nás 
navždy opustil 
Milan Králik. 

Navždy ostaneš 
v našich srdciach. 

S láskou spomína manželka a deti s rodinami.

Spomienka
Dňa 11. decembra 

uplynie 1 rok, odkedy 
nás navždy opustila 
Mária Lieskovská. 

S láskou a úctou 
spomínajú synovia 
a dcéra s rodinami. 

Za tichú spomienku ďakuje manžel Karol. 

Uzávierka novín
je v utorok 10. januára. 

Na distribučných miestach 
noviny budú 17. 1. 2023.

Spomienka

Dňa 14. decembra uplynulo 20 rokov odkedy nás 
navždy opustil náš milovaný ocko, starký a brat 

Milan Moravčík.

A dňa 10. januára uplynie 10 rokov, odkedy nás 
navždy opustila naša milovaná mamička, 

starká a sestra,
Vierka Moravčíková. 

S láskou spomínajú dcéra s rodinou, 
vnuk Lukáš, syn, sestra, švagrina Manika 

a ostatná rodina a príbuzní.

Veľakrát už slnko zapadlo, 
tisíce sĺz nám z očí vypadlo. 

Vaša strata nás úprimne bolí, 
keď plameň sviečky ticho horí. 

Osud je občas veľmi krutý, nevráti čo vzal,  
zostali len spomienky a obraz jediný 
– chýbate nám v kruhu celej rodiny.

Spomienka
Ubehol najťažší, 

smutný rok, keď dňa 
29. 12. 2021 

opustil svojich blízkych
 Juraj Abrahám. 

Odišiel si, ocko, ale 
naše myšlienky 
sú stále s Tebou. 

S láskou spomína manželka, dcéry a syn 
s rodinami a pravnúčatká posielajú božteky. 

Spomienka
Dňa 10. 12. 

si pripomíname 
8 rokov od úmrtia 

Štefana Abraháma. 

S úctou a láskou 
spomínajú švagriná, 

neter a synovec 
s rodinami. 

Spomienka
Dňa 12. decembra 
uplynie 11 rokov, 

odkedy nás navždy 
opustil náš otec,

starý otec, 
Heribert Niebur. 

S láskou spomínajú 
manželka, syn 

s rodinou, vnúčatá, pravnúčatá a súrodenci.

Spomienka
31. decembra 2022 

uplynie 51 rokov, 
odkedy nás opustil 

manžel a otec, 
Jozef Padúch. 

S láskou spomínajú 
manželka, deti 
a celá rodina.

Spomienka
Dňa 13. decembra 
uplynulo päť rokov 

od chvíle, odkedy sme 
sa navždy rozlúčili 
s našou milovanou 

mamou, starkou 
a prastarkou, Mgr. 

Romanou Pekárovou. 

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku. S láskou a úctou spomínajú syn, 

dcéra a vnúčatá s rodinami.

Spomienka
13. decembra by mala 

naša mama, 
Mária Bednárová, 

97 rokov. Kto ste 
ju poznali venujte 

jej prosím tichú 
spomienku. 

S láskou spomíname, 
dcéra Ľudmila a syn Miroslav s rodinami.

Spomienka
15. decembra 1991 

odišiel do večnosti náš 
drahý otec, 

Jozef Bednár. 

S láskou spomíname 
už 31 rokov. 

Dcéra Ľudmila a syn Miroslav s rodinami.

Spomienka
Dňa 16. decembra 
si pripomenieme 

šieste výročie úmrtia 
môjho manžela, 

Vladímira Krála. 

S láskou spomína 
manželka Mária, 

syn Vladimír
a dcéry Mária a Anna s rodinami. 

Spomienka
Dňa 4. januára uplynú 
dva roky, odkedy nás 
opustila naša drahá 
mamička a starká, 

Emília Astalošová. 

S láskou spomína syn 
Július, dcéry Emília 

a Alenka s rodinami. 

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

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

Riadková inzercia
Ponúkam na predaj dva matrace, 200 x 90 cm, 
hrúbka 20 cm. Ďalej ponúkam na predaj dve 
chodítka, dva invalidné vozíky, hygienické WC, 
nemocničný stolík a záclony, šírka 3/3,5, dĺžka 
120 – 160 cm.
Mária Rexová, Duklianska 21, 0907 575 426.

Predám murovanú garáž na sídlisku 
Morovnianska cesta za bytovým domom 29-33. 
Cena dohodou. Volať v prípade vážneho záujmu 
0949 862 942.

Výbor Slovenského zväzu zdravotne 
postihnutých v Handlovej dňa 19. no-
vembra usporiadal biliardový turnaj 
v reštaurácii Papučka. Turnaj otvorili 
páni Lipiansky a Šebok. Uvítali účast-
níkov a súťažiacim vysvetlili pravidlá 
hry a rozlosovali ich do skupín. Hralo 
sa na 10 nábehov, každý s každým. 
O 11.00 h sa turnaj na krátko prerušil 
kvôli jedlu. Na jedenie bola pizza za-
kúpená zo štartovného.
Akcie sa zúčastnilo 12 členov, z toho 
piati sa zúčastnili turnaja. Treba vyz-
dvihnúť, že sa akcie zúčastnili aj ženy 
či už ako diváčky alebo ako hráčky. 
Celú akciu fotila podpredsedníčka 
našej organizácie p. Gazdagová. Tur-
naj sa skončil o 15.00 vyhodnotením 
súťaže a odovzdaním cien. 
Výsledky: 1. miesto - Tibor Sombaty, 
2. miesto - Jozef Lipiansky, 3. miesto - 
Ivan Makovinský.
Záverom treba poďakovať pánovi 
Konczovi, majiteľovi reštaurácie Pa-
pučka, za poskytnutie priestorov a 
biliardového stola. V neposlednom 
rade treba poďakovať účastníkom za 
pohodový priebeh akcie.

(ZOSZZP) Víťazi biliardového turnaja.                                                                                                                                     FOTO: ZOSZZP

Úspešný biliardový turnaj zdravotne znevýhodnených
  

  

  

Bližšie informácie CVČ Handlová: 0910 985 979

Pochod vďaky SNP Cigeľ - Handlová
28. januára 2023



Detský mikulášsky maratón v aero-
biku rozhýbal 3. decembra rekord-
ných 148 detí.

Deti si zacvičili v rytme hudby a nezabudol na nich so sladkým balíčkom ani Mikuláš s čertom.     FOTO: CVČH

S Mikulášom cvičilo aerobik 148 detí. Symbolom bolo srdce

Telocvičňa ZŠ Mierové námestie v sobotu 26. novembra privítala viac ako 100 pretekárok z celého Slovenska. 
Po prvýkrát sa v Handlovej konali Majstrovstvá SR v športovej gymnastike, kategória C. Preteky otvorila pre-
zidentka Slovenskej gymnastickej federácia Monika Šišková a pretekárky prišla podporiť aj primátorka mesta 
Handlová Silvia Grúberová. Dievčatám z domáce klubu sa najlepšie darilo Viki Vozárovej, ktorá obsadila krásne 
7. miesto, Simonka Šálová si vybojovala 15. miesto a Editka Michelová skončila na 29. mieste. Touto cestou sa 
chceme poďakovať gymnastkám za krásnu repezentáciu klubu a mesta Handlová, trénerom za ich trpezlivosť 
a čas, dobrovoľníkom za pomoc a rodičom za ich dôveru. Ďakujem patrí CVČ Handlová, DaMP, Červenému 
krížu Prievidza za pomoc pri zorganizovaní podujatia. Riaditeľke ZŠ Mierové námestie ďakujeme za výbornú 
spoluprácu a poskytnutie priestorov, riaditeľke ZŠ MC za celoročnú ústretovosť pri tréningovej činnosti. Poďa-
kovanie patrí primátorke mesta Handlová za návštevu a podporu, mestu Handlová za vecné ceny a podporu 
klubu počas roka, poslankyni MsZ Danici Baranovičovej za pomoc v klube počas rokov.               KŠG Handlová

Majstrovstvá Slovenska v Handlovej

V januári oslávi 90 rokov. Tri malé 
kryštálové glóbusy chce v aktu-
álnej sezóne doplniť o najvyššiu 
métu pre lyžiara - veľký glóbus. 

Handlovčan František Dolník si v mar-
ci vo Svätom Moritzi prevzal v kategó-
rii veteránov malý kryštálový glóbus 
za sezónu 2021/22. Kategória vete-
ránov, masters, začína od 30 rokov. 
František Dolník patrí do kategórie 
masters B, teda starších ako 55 rokov. 
Táto kategória sa ďalej delí po piatich 
rokoch. Sezónu 2021/22 odjazdil v 
kategórii do 90 rokov, v novej sezóne 
už bude nastupovať v kategórii nad 
90 rokov. Takmer vo všetkých prete-
koch minulej sezóny získal pódiovú 
umiestnenie. „Kryštálový glóbus je 
pre lyžiara to najvyššie ocenenie. Toto 
je môj tretí malý glóbus, preto dúfam, 
že v novej sezóne vyhrám veľký.“

Osudová Remata 

František Dolník sa narodil 1. januára 
1933. Jeho otec bol lesník, preto sa v 
detstve viackrát sťahovali a malý Fer-
ko spoznal horárne v Hájoch, Kľačne 
a v Remate. „V Kľačne mal otec lyže, v 
zime ich potreboval pre pohyb v lese. 
Keď boli lyže doma, boli sme 4 deti, 
kto bol prvý, pošúchal sa po snehu. To 
som mohol mať tak 5 rokov,“ zaspo-
mínal pán Dolník. Skutočné lyžiars-
ke začiatky sú však späté s Rematou. 
„Potom sme sa presťahovali do starej 
horárne na Remate. Po vojne, v roku 
1946, sme patrili pod Nitriansky kraj. 
Kraj chcel vybudovať zimné športové 
stredisko a zvolil Rematu. Postavili 
skokanský mostík a prvý osvetlený 
lyžiarsky svah na Slovensku. Zásluhou 
baní a z ich strojného vybavenia vy-
budovali vlek Turdus. Bolo to ohrom-
né! Mali sme osvetlenie a mali sme 
vlek! Vlakom k nám dochádzali ľudia 
zo širokého okolia. Práve tam trénoval 
prvý majster republiky z hornej Nitry 
a päťnásobný majster Slovenska v 
zjazde, Stanislav Blaho.“

V roku 1954 nastúpil na banícku prie-
myslovku v Spišskej Novej Vsi. Výho-
dou bola blízkosť veľhôr. „V Tatrách 
som sa spriatelil s bratmi Krajniakov-
cami, Krasulovcami a Šoltýsovcami. 
Prijali ma medzi seba a mohol som 
s nimi trénovať. Na školskom lyžiars-
kom výcviku na Sitne si ma všimol 
môj telocvikár a začal som súťažiť za 
klub Baník Spišská Nová Ves. Tam som 
vyhral svoj prvý putovný pohár Spišs-
kých železorudných baní.“ Dodnes si 
pamätá sľub, ktorý pred súťažením 
zložil: „Ja sľubujem za všetkých pre-
tekárov, že budeme závodiť čestne, 
svedomite, tak ako sa patrí na uvedo-
melých športovcov.“
Po maturite nastúpil do národné-
ho podniku Uhoľný prieskum v 

František Dolník lyžuje v kategórii veteránov už vyše polstoročia, od roku 1968

Turčians kych Tepliciach, v roku 1960 
sa pres ťahoval do Handlovej a do 
penzie pracoval ako geológ v Hand-
lovských uhoľných baniach. Absolvo-
val tréners ký kurz a v rokoch 1976,77 
bol trénerom slovenského žiackeho 
reprezentačného družstva. „Vychovali 
sme chlapcov aj dievčatá, ktoré do-
siahli republikové výsledky v doraste, 
dokonca aj olympionikov.“

Množstvo športových úspechov

Celý čas sa zúčastňoval súťaží. Najrad-
šej spomína na súťaž, v ktorej vyhral 
Goralský klobúčik, ktorá sa konala 
na Roháčoch 9. mája 1962. „Na Ora-
ve to robili fantasticky, všetci stráž-
covia brán boli oblečení v krojoch, 

Trofeje a medialy a malý glóbus, ktoré František Dolník vyhral  v sezóne 2021/22.                                  FOTO: INU

do toho fujara, husličky, žinčica, syr. 
Neskutočné! Vyhral som obrovský 
slalom a na druhý deň sa mi narodila 
dcéra. To bola veľká radosť!“ Naopak, 
skľučujúce pocity mal z pretekov na 
počesť obetí fašistického teroru v 
Kľaku a Ostrom Grúni. „V roku 1961 
žilo ešte veľa pamätníkov, mnohí pri 
nástupe športovcov plakali. Preteky 
usporiadali pán farár, riaditeľ školy a 
nadšenci lyžovania. Trikrát som tie-
to preteky vyhral, no uvažujem nad 
tým, že trofej vrátim obci, aby mali 
na tieto lyžiarske súťaže pamiatku. Už 
som kontaktoval starostu,“ prezradil 
Fratnišek Dolník. Zbierka športových 
trofejí a medailí pána Dolníka darova-
ním jednej pamiatky neutrpí. Zabe-
rajú mnoho priestoru na poličkách v 
obývačke. „Väčšinou sa putovné tro-
feje odovzdávajú na trvalo po troch 
víťazstvách po sebe alebo po piatich 
víťazstvách rozhádzane. Takýchto 
putovných trofejí nastálo mám 6. Z 
banícko-geologických súťaží mám 17 
pódiových umiestnení. V reprezentá-
cii Slovenska som vyše 25 rokov, mám 
vyše 30 titulov majstra Slovenska.“ V 
kategórii veteránov prvýkrát súťažil 
v roku 1968. „Nemecké Pravno malo 
družbu s mestom Zell am See pod 
ľadovcom Kaprun. Tam som absol-
voval svoje prvé preteky v kategórii 
masters. Vtedy nás bolo vo všetkých 
veteránskych kategóriách 250, teraz 
nás je 60 – 70.“ 

Zlyžoval Mont Blanc

Keď v 90. rokoch zanikol lyžiarsky 
klub Baník Handlová, vznikol klub Pe-
gas Remata, ktorý sa venoval najmä 
telesne znevýhodneným lyžiarom. 
Hlavne vďaka Petrovi Matiaškovi, ale 
aj Františkovi Dolníkovi z neho vzišli 
viacerí úspešní športovci: Juraj Mede-
ra, Jakub Krako, Martin France, Petra 
Smaržová alebo Gitka Prokeinová, 
ktorá najväčšie úspechy neskôr do-
siahla v plávaní.
V roku 2006, vo svojich 73 rokoch 

František Dolník na divoko, štafeto-
vým spôsobom, zlyžoval Mont Blanc. 
„Lyžovali sme z 3 300 metrov do 2 
000 metrov. Máme na to certifikát, je 
to slovenský rekord. Svetový rekord 
nám neuznali, lebo náš pokus nebol 
nahlásený dopredu.“ 

Konkurenciu má iba na Západe

Lyžiarska sezóna 2022/23 sa už začala, 
prvé preteky však boli v Austrálii a v 
halovej zjazdovke v Dubaji. „To je pre 
mňa príliš ďaleko. Ja súťažím len bliž-
šie, v Európe.“ Na svoje prvé preteky 
sezóny sa chystá do Poľska. Vo svojej 
kategórii už nemá na Slovensku ani v 
Čechách konkurenciu, iba v západnej 
Európe je okolo desať pretekárov. Sú 
medzi nimi legendy lyžovania, bývalí 
účastníci olympiád, majstri sveta, ale 
aj amatéri, ktorí sa lyžovaniu veno-
vali amatérsky a súťažiť začali až na 
dôchodku. Trať je pre všetkých pre-
tekárov v kategórii rovnaká, najstarší 
majú iba tú výhodu, že na trať idú ako 
prví, keď je ešte mäkká, nerozjazdená. 
Najobľúbenejšia disciplína Františka 
Dolníka je slalom, lebo na jeho tré-
ning sú u nás najlepšie podmienky. 
„Ideálne by bolo, keby som mohol 
chodiť trénovať na ľadovce a získať 
lyžiarsku kondíciu. Na sucho môže-
te byť pripravený, ale bez lyžiarskej 
kondície sa vyhrávať nedá. Či bránu 
podbehnete 20 centimetrov alebo 
meter, vytvára veľký rozdiel.“
František Dolník sa v kondícii udržia-
va pravidelným cvičením. Denne robí 
drepy a posilňuje končatiny, minimál-
ne dvakrát do týždňa hodinu venuje 
špeciálnemu cvičeniu na posilnenie 
svalových úponov, ktoré vypracovali 
na fakulte telesnej výchovy a športu. 
V minulosti veľa behával a bicyklo-
val. Bežecké lyžovanie ho však nikdy 
nebavilo. Ako vraví, lepšie mu to ide 
dole kopcom. Najviac ho však vzpruží, 
keď si na stupienkoch víťazov vypo-
čuje slovenskú hymnu.                

Silver Jurtinus

V poradí už 17. ročník bol naozaj veľ-
kolepý. Deti si zacvičili v rytme hud-
by a nezabudol na nich so sladkým 

balíčkom ani Mikuláš s čertom. Víťazi 
jednotlivých kategórií získali okrem 
medailí aj hodnotné ceny. A diváci sa 
potešili atraktívnej tombole od šted-
rých sponzorov.
Symbolom športovej akcie bolo srd-
ce. Predstavuje silu života a zdravia. 
V úvode sme ho vyskladali z tiel všet-
kých mladých cvičencov. 
Naše poďakovanie patrí všetkým de-
ťom, ktoré sa nebáli slova maratón a 
statočne cvičili až do konca, všetkým 
rodičom aj starým rodičom, ktorí na 
palubovku športovej haly privied-
li najmladšie Žabky a Hop-hopky,  
všetkým sponzorom, ktorí podporili 
našu akciu, lebo vedia, že investovať 
peniaze do detí je správna vec a všet-
kým našim priateľom a známym, kto-
rí nám pomohli s organizáciou, lebo 
nám záleží na zdraví a spokojnosti 
našich detí. Z celého srdca ďakuje or-
ganizačný tím.

Michaela Lachová, Andrea Ujčeková, CVČ Handlová


