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Nová kampaň mesta: Stiahni apku, zapni dedka a babku!

Dlhodobým zámerom samosprávy je preorientovať pozornosť obyvateľov na aplikáciu ako zdroj overených informácií.                                                                            FOTO: S_

Vlani mesto spustilo mobilnú 
aplikáciu Handlová a vytvorilo 
tak možnosť obyvateľom, ale i 
priateľom mesta, využívať nový 
informačný kanál, ktorý prináša 
informácie od samosprávy rovno 
do vrecka užívateľov. 

Mesto Handlová pripravilo na prvý 
polrok 2022 novú kampaň pod náz-
vom „Stiahni apku, zapni dedka a 
babku!“, ktorej cieľom je zapojiť čo 
najväčší počet seniorov do sveta elek-
tronickej komunikácie a poskytnúť im 
tiež zariadenie v podobe tabletov. 
Dlhodobým zámerom samosprávy je 
preorientovať pozornosť obyvateľov 
na iný zdroj overených informácií a 
postupne znižovať náklady na tlače-
né periodikum ako aj využívanie vy-
sielania mestského rozhlasu do roku 
2024. Rozhlas by mali nahradiť stále 
viac využívané podcasty.
Podľa anketových prieskumov, kto-
ré mesto robilo v predchádzajúcich 
rokoch, je hlavne staršia populácia v 
meste stále orientovaná na získavanie 
informácií od mesta prostredníctvom 
tradičných médií, ako bol mesačník 
Handlovské noviny a aktuálne je dvoj-
týždenník Handlovský hlas, vysielania 
Regionálnej televízie, či počúvanie 
pravidelného vysielania mestského 
rozhlasu.
Podľa vývoja počtu obyvateľov od 
roku 2000, kedy v Handlovej z 18 124 
obyvateľov bolo vo veku od 61 rokov 
a viac 2638 ľudí, čo je 14,55 %, už v 
roku 2020 bolo zo 16663 obyvateľov 
v tejto vekovej kategórii 4190 obyva-
teľov, čo tvorilo 25,14 %.

Mesto postupne rozdá tablety 
seniorom aj súťažiacim

Podľa primátorky mesta Silvie Grú-
berovej je kampaň zameraná na 
všetkých obyvateľov Handlovej a 
upozorňuje taktiež na to, aby si oby-
vatelia overovali zdroje informácií a 

spozorneli, ak nevedia zistiť odkiaľ 
informácia prichádza. „Cieľom samo-
správy je aby tablet s nainštalovanou 
aplikáciou slúžil na priamu komuni-
káciu s mestom. Chceme, aby rodiny 
sociálne vzťahy pestovali vo svojom 
okolí, aby moderné technológie po-
silnili osobné rozhovory so susedom, 
svojimi blízkymi seniormi na témy čo 
je nové v našom meste. Prostredníct-
vom  kampane postupne budeme 
rozdávať tablety,“ uviedla primátorka.

V prvom polroku sledujte vyhláse-
né súťaže

Stiahnite si apku hneď! Ak máte starší 
tablet vytiahnite ho zo šuplíka.

Všetci tí, ktorí si kedykoľvek stiahnu 
aplikáciu, sa budú môcť zapojiť do sú-
ťaže, ktorú mesto vyhlási v marci toh-
to roka. Čím skôr si aplikáciu stiahnu, 
tým skôr budú mať mesto vo vrecku a 
neprídu o možnosť zasúťažiť si. Záro-
veň mesto Handlová žiada všetkých, 
ktorí majú doma tablety a nepouží-
vané ležia v šuplíku, aby ich venovali 
svojim blízkym. V prípade, že nie ste 
si istí funkčnosťou starších tabletov, 
mesto Handlová ponúka v spolupráci 
so SOŠ Handlová pomocnú ruku. Sta-
čí tablet doniesť spolu s nabíjačkou 
na odd. komunikácie  a marketingu 
mestského úradu do konca februára 
a po prevzatí preberacím protokolom 
sa pokúsime starší tablet rozbehnúť 

a nainštalovať aplikáciu. Ak nebude 
možné tablet sprevádzkovať, bude 
vrátený užívateľovi alebo po dohode 
bezpečne vyseparovaný mestskou 
spoločnou HATER – HANDLOVÁ. 
V závere roka v rámci týždňa vzde-
lávania pripravuje mesto seminár: 
„Stiahni apku, zapni dedka a babku! a 
všetkým seniorským záujemcom po-
skytne priestor na zlepšenie zručnos-
tí s prácou s novými technológiami, 
ktorého súčasťou bude predstavenie, 
ako zostať v bezpečí v online svete.

Sledujte nás na www.handlova.sk, 
FB @MestoHandlova alebo v apli-
kácii Handlová.

Jana Paulínyová

Združenie miest a obcí Slovenska 
vstupuje no nového roka s agendou 
Digitálny reštart komunálu. Reaguje 
tak na doterajšie skúsenosti s posky-
tovaním rôznych aplikácií pre samo-
správy a tiež na dopyt po ucelenej 
informačno-komunikačnej platforme 
pre potreby miest a obcí.  
Združenie miest a obcí Slovenska 
pred necelým rokom začalo bez-
platne ponúkať informačno-komu-
nikačné platformy pre samosprávy 
v súvislosti s testovaním obyvateľov. 
Išlo o rezervačný systém BOOKIO a 
tiež aplikáciu „Momky na dlani“, ktoré 
v priebehu šiestich týždňov využilo 
viac ako 3 milióny ľudí. Ďalšou po-
mocou, tentokrát pre reštauračné 
zariadenia bol špeciálny informačný 
systém na evidenciu zákazníkov, o 
ktorý prejavili záujem stovky prevá-
dzok. ZMOS bol počas jari úspešný 

ZMOS ohlasuje Digitálny reštart. Prinesie rôzne reálne riešenia
s novelou zákona o obecnom zria-
dení, ktorá umožnila on-line formy 
rokovania zastupiteľstiev a ukazuje 
sa, že mnohým mestám a obciam 
to v náročnom epidemiologickom 
období mimoriadne pomohlo. Tieto 
skúsenosti boli dôvodmi na to, aby sa 
združenie začalo výrazne viac orien-
tovať na formulovanie ucelenej infor-
mačno-komunikačnej platformy.
Digitálny reštart prinesie rôzne reálne 
riešenia, ktoré budú pomáhať samo-
správam, organizáciám cestovného 
ruchu, obyvateľov, turistom a subjek-
tom v rôznych oblastiach. Budeme sa 
venovať mobilite, komunikácií, bez-
pečnosti, osvetleniu, životnému pro-
strediu, odpadu, infraštruktúre a ces-
tovnému ruchu. Prinesieme napríklad 
riešenia ako motivovať ľudí prejsť z 
automobilovej dopravy na alternatív-
nu dopravu, ako sa pripraviť a zarobiť 

na elektrickej doprave, ako ochrániť 
múdro majetok a ľudské životy, vy-
svetlíme, že LED osvetlenie sa nerieši 
správne, ako digitálne komunikovať 
s občanom a priniesť mu cez webový 
portál a mobilnú aplikáciu pomocní-
ka na každý deň, ako vybudovať digi-
tálny turizmus na Slovensku a ďalšie 
príklady dobrej praxe.
Súčasťou Digitálneho reštartu budú 
tematické workshopy a semináre, 
ktoré sa sústredia na porovnávanie 
dosiahnutých úspechov a získaných 
pozitív zo strany miest a obcí. Hlav-
ným partnerom tejto agendy je spo-
ločnosť ANTIK TELEKOM. Neostane 
ale len pri slovách a diskusiách. Pri 
každej téme získajú jej účastníci za-
ujímavé balíčky pre začatie smart 
riešenia v ich samospráve, alebo or-
ganizácií cestovného ruchu.

Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS
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Legislatíva úprava osobného bankro-
tu účinná od marca 2017 zjednodu-
šila a sprístupnila podstúpenie ban-
krotu aj ľuďom bez príjmu a majetku, 
teda tým najodkázanejším občanom. 
Výsledkom tejto reformy bol skokovi-
tý nárast počtu ľudí, ktorým osobný 
bankrot umožnil vymaniť sa z dlhovej 
pasce. Základnou podmienkou, ktorú 
musí splniť každý záujemca o osobný 
bankrot, je aspoň jedna exekúcia ve-
dená voči nemu dlhšie ako rok a po-
danie návrhu na osobný bankrot cez 
Centrá právnej pomoci. CPP je tým 
pádom povinnou prvou zastávkou v 
procese osobného bankrotu. 
Bezplatné dlhové poradne v sebe 
spájajú integrované 3-zložkové pora-

denstvo, teda právnu, ekonomickú aj 
psychologickú pomoc, keďže ľuďom 
pomáhajú dostať sa z dlhov poradco-
via z radov, právnikov, ekonómov aj 
psychológov. Najbližšia poradňa sídli 
v Trenčíne: bdp.tn@upsvr.gov.sk, tel.: 
0917 605 200.

(RED)

Bezplatné poradenstvo pomáha z dlhov

Antibyrokratický zákon, ktorý je účin-
ný od začiatku tohto roka, zrušil desať 
výpisov a potvrdení. Do roku 2024 sa 
zruší celkovo 21 týchto dokumentov, 
ktoré už ľudia nebudú musieť úradom 
predkladať. Uviedla to ministerka pre 
investície a informatizáciu Veronika 
Remišová.
Od januára občania a podnikatelia 
nemusia predkladať kópie rodného, 
sobášneho a úmrtného listu, potvrde-
nie o pobyte či potvrdenie o pridelení 
IČO. Rovnako už nemusia predkladať 
výpis z centrálneho registra hos-
podárskych zvierat, potvrdenie, že 
hospodársky subjekt nie je v reštruk-
turalizácii, výpis z registra advokátov, 
výpis z centrálneho registra exekúcií 
a potvrdenie o poberaní osobitného 
príspevku baníkom.
Postupne by sa malo zrušiť ďalších 11 
výpisov a potvrdení, spolu to bude 

predstavovať 21 papierových doku-
mentov, ktoré budú zrušené. 
Od 1. apríla má nasledovať ďalšia 
fáza, keď sa majú rušiť ďalšie výpisy a 
komplexnejšie riešiť životné situácie. 
Nasledovať majú potom ešte dve fázy 
zákona. Digitalizáciu životných situá-
cií by mal rezort spúšťať v nasledujú-
cich mesiacoch. „Prvá životná situácia 
bude narodenie dieťaťa,“ ozrejmila 
ministerka s tým, že štát by mal aktív-
ne vybaviť služby za občana.
Rušenie výpisov sa podľa Remišovej 
dotklo približne 6 000 úradov a viac 
ako 30 000 úradníkov. Úrady museli 
svoje postupy prispôsobiť novým 
pravidlám. Dodala, že úradom pomá-
hajú, aby zákon dodržiavali. Vyzvala 
však aj občanov, aby prostredníctvom 
stránky stopbyrokracii.sk nahlásili 
podnety, ak úrad vyžaduje niektorý 
zo zrušených výpisov.                      (RED)

Ľudia už nemusia nosiť na úrad dokumenty

Samosprávy vláde predložili 26 
konkrétnych pripomienok k sta-
vebnému zákonu, 5 pripomienok 
k financovaniu verejných škôl a 
škols kých zariadení a 6 požiada-
viek k financovaniu sociálnych 
služieb.

Združenie miest a obcí Slovenska 
(ZMOS) iniciovalo v stredu 2. febru-
ára protestné zhromaždenie pred 
Úradom vlády Slovenskej republiky 
v Bratislave, ktorého cieľom bolo po-
ukázať na hrozby konkrétnej legisla-
tívy, ktorá výrazne ovplyvní činnosť 
miest a obcí, ich ekonomiku a bude 
mať  negatívne dopady na kvalitu ži-
vota ľudí v mestách a obciach.
Na protestnom  zhromaždení, sa 
zúčastnili predstavitelia 61 regio-
nálnych združení z každého kúta 
Slovenska. „Tento formát sme zvolili 
preto, aby sme upozornili na to, že 
uvedené legislatívne zmeny sa nega-
tívne dotknú každej samosprávy na 
Slovensku. Našou snahou je prispieť 
k riešeniu problémov a presadeniu 
oprávnených požiadaviek miest a 
obcí. Tu je na mieste upozorniť, že ak 
zo strany exekutívy a legislatívy nebu-
deme svedkami konkrétnych zmien, v 
ďalšom kroku sú pripravení sa k verej-
nému protestu pripojiť i zástupcovia 
našim členských miest a obcí, ktorí 
tvoria 96% slovenských územných sa-
mospráv,“ povedal hovorca združenia, 
Michal Kaliňák.   
Členovia združenia na základe vlast-
ných skúseností skonštatovali, že le-
gislatívny postup je neraz v nesúlade 
s legislatívnymi pravidlami, sociálny 
dialóg je sprevádzaný ľahkovážnym 
prístupom zo strany kompetentných 
a vláda a parlament prichádzajú so 
zákonmi, ktoré sú pre miestnu územ-
nú samosprávu a jej obyvateľov ne-
bezpečné.
„Preto žiadame o vytvorenie korekt-
ného vzťahu a nie formálnej diskusie. 
Požadujeme stiahnutie stavebného 
zákona z rokovania parlamentu, zru-

šenie aktuálne platného a nedávno 
novelizovaného financovania neve-
rejných škôl a školských zariadení a 
taktiež žiadame o zmenu spôsobu 
financovania sociálnych služieb,“vy-
hlásili členovia ZMOS.
„Združenie miest a obcí Slovenska 
so svojou tridsaťročnou históriou a 
svojou členskou základňou, ktorú 
tvorí 96 % územnej samosprávy Slo-
venskej republiky, chce byť súčasťou 
riešení a nie zdrojom napätia. Tridsať 
rokov nášho fungovania považujeme 
za dostatočnú záruku toho, že vieme 
byť zodpovedným partnerom pre 
akúkoľvek vládu. Našou úlohou však 
nemôže byť slepá poslušnosť, naším 
poslaním je i poukazovať na prob-
lémy a ponúkať riešenia. Združenie 
miest a obcí Slovenska si ctí sociál-
ny dialóg a preferuje sociálny zmier. 
Obce a mestá vnímajú zákony a pa-
ragrafy primárne cez životné situácie.
To všetko sú predpoklady na to, aby 
sme spoločne riešili akútne problé-
my, odstránili hrozby a participovali 

na všestrannom rozvoji územia s pri-
hliadnutím na oprávnené potreby a 
požiadavky obyvateľov,“ uviedol Mi-
chal Kaliňák.   
Protest samospráv je podľa primá-
torky, Silvie Grúberovej, krajným 
riešením. „Je to ale aj veľmi vážnym 
signálom, že úctu a dialóg so sa-
mosprávou v tejto krajine už dlhšie 
výrazne postrádame. Osobne mi je 
veľmi ľúto, že to dospelo až sem, pre-
tože ani lídri našej krajiny nezažívajú 
ľahké časy. Avšak minimálny záujem 
a slabý dialóg štátu so samosprávou 
môže spôsobiť jej destabilitu a úpa-
dok. To sa prejavuje a ešte len prejaví 
v každej obci či meste a môžu to po-
cítiť práve občania. A pritom vďaka 
fungujúcej spolupráci štátnej správy 
s verejnou, by sa mohli mestá a obce 
rozvíjať efektívnejšie, financie môžu 
byť využité zmysluplnejšie a obča-
nia môžu byť spokojnejší. Myslím si, 
že toto by mal byť náš spoločný cieľ. 
Mestá a obce tvoria naše Slovensko,“ 
povedala na margo protestu primá-
torka Handlovej.                                (INU)

Samosprávy protestovali proti novej legis-
latíve. Negatívne ovplyvní činnosti miest

Ak sa nič nezmení, v ďalšom kroku sa k verejnému protestu pripoja i ďalší členovia ZMOS.              FOTO: ZMOS

Na mestskom úrade bude pôsobiť splnomocnenec pre etiku
Zamestnanci Mestského úradu (MsÚ) 
v Handlovej sa od začiatku februára 
riadia novým etickým kódexom. Nová 
verzia pravidiel počíta i s vytvorením 
ombudsmana pre etiku, na ktorého 
sa budú zamestnanci môcť obrátiť v 
prípade problémov.
„Ešte v roku 2005 bola Handlová 
jedným z prvých miest, ktoré takýto 
etický kódex prijali. Doba sa však po-
súva, aj nároky na etiku sú omnoho 
vyššie, preto sme prijali nový kódex,” 
povedala hovorkyňa mesta Jana 
Paulínyová.
Novinkou kódexu je podľa nej stano-
venie ombudsmana - splnomocnen-
ca pre etiku z radov zamestnancov, 
ktorého zvolia ešte vo februári. “Ak 
majú niektorí zamestnanci pocit, že 
niekto koná neeticky, môžu sa s ním 
anonymne pozhovárať. Ak posúdi, 
že ide o neetické správanie, môže to 
postúpiť ďalej primátorovi. Pozrie sa 
na kódex, v čom je porušenie etiky,” 
priblížila.
Kódex sa podľa Paulínyovej neopiera 
o paragrafy a zákony, ale ide o mo-
rálne hľadisko, ktorým by sa mali ria-
diť všetci zamestnanci už len z toho 

dôvodu, že verejná správa ako taká v 
prvom rade vykonáva služby.
Mesto sa zapojilo i do projektu hod-
notenia samospráv (Viac o projekte 
na stranách 4 a 5.) „Jedným z kritérií 
sebahodnotenia je aj nastavenie etic-
kého hľadiska pri výkone verejných 

funkcií. Ide tak o ďalší posun samo-
správy aj v samotnom hodnotení, či 
vie napríklad aj do budúcnosti v rám-
ci tohto projektu spĺňať 12 princípov 
demokratického riadenia samosprá-
vy,” dodala hovorkyňa mesta.

(TASR)

Dokument je zverejnený na webstránke mesta v sekcii Mestský úrad - Etický kódex zamestnanca mesta. 



3SPRAVODAJSTVO

Mesto Handlová vyhlásilo výberové 
konanie na obsadenie pracovného 
miesta príslušníka mestskej polície 
mesta Handlová. Ide o hlavný pracov-
ný pomer s predpokladaným termí-
nom nástupu 10. marca 2022.
Príslušník mestskej polície zabezpe-
čuje verejný poriadok v meste, spo-
lupôsobí pri ochrane jeho obyvateľov 
a iných osôb v meste pred ohrozením 
ich života a zdravia, dbá o ochranu 
životného prostredia v meste, dbá 
o dodržiavanie poriadku, čistoty a 
hygieny v uliciach, iných verejných 
priestranstvách a verejne prístup-
ných miestach, vykonáva všeobecne 
záväzné nariadenia obce, uznesenia 
mestského zastupiteľstva a rozhod-
nutia primátorky, objasňuje priestup-

ky a plní úlohy na úseku prevencie.
Kvalifikačnými predpokladmi sú úpl-
né stredné vzdelanie alebo úplné 
stredné odborné vzdelanie, vek mini-
málne 21 rokov, bezúhonnosť, dob-
rý zdravotný stav, fyzická zdatnosť a 
duševná spôsobilosť  na plnenie úloh 
mestskej polície a vodičské oprávne-
nie minimálne skupiny B. Požadované 
sú aj  komunikačné zručnosti, schop-
nosť zvládať náročné situácie spojené 
s výkonom povolania, schopnosť pra-
covať v tíme a zodpovednosť, samos-
tatnosť a flexibilita.
Výhodou je ovedčenie o odbornej 
spôsobilosti v súlade so zákonom o 
obecnej polícii a zbrojný preukaz na 
držanie zbrane a streliva za účelom 
výkonu činnosti príslušníka MsP.
Zoznam požadovaných dokladov a  
presné podmienky prijatia sú zve-
rejnené na webstránke mesta www.
handlova.sk v sekcii Mestský úrad - 
Výberové konania.   
Písomné žiadosti o účasť na výbero-
vom konaní s požadovanými doklad-
mi je potrebné doručiť najneskôr do 
21. februára 2022 do 13.00 hod. na  
adresu Mestského úradu v Handlovej. 
Dátum, miesto a hodinu výberového 
konania písomne oznámi príslušná 
výberová komisia tým uchádzačom, 
ktorí splnia kritériá vyhláseného vý-
berového konania.                           (RED)

Mestská polícia prijme príslušníka

Nápad by mal byť zameraný na pl-
nohodnotné využitie voľného času.

Mládež sa môže uchádzať o peniaze 
na svoj projekt. Grantový program 
mesta Handlová „Hoď to tam“ ponúka 
mladým ľuďom možnosť získať dotá-
ciu tisíc eur.
Žiadateľom môžu byť žiacke školské 
rady, neformálne skupiny detí a mlá-
deže, Detský a mládežnícky parla-
ment mesta Handlová alebo občians-
ke združenia, neziskové organizácie, 
nadácie a spolky pôsobiace na území 
mesta.
Projekty môžu byť z oblasti kultúry, 
športu, kvality života a ekológie ale-
bo zvýšenia kvality trávenia voľného 
času. Dotáciu je možné poskytnúť na 
nájom priestorov, techniky a materiá-
lu, na náklady spojené s realizáciou 
projektu, na honoráre výkonných 
umelcov, účinkujúcich, rozhodcov 
alebo na úhradu cestovných nákla-
dov. Dotáciu je možné poskytnúť 
aj na prevádzkové náklady, odvoz a 
likvidáciu odpadu alebo kancelárske 
potreby.
Cieľom programu je podporiť aktivi-
ty mladých ľudí, zapojiť mladých ľudí 
do diania v meste a zvýšiť kvalitu ži-
vota mladých ľudí v meste. „Chceme 
vytvoriť podmienky na podporu a 
realizáciu aktivít mladých ľudí, pod-
poru socializácie mládeže a opätov-
ný návrat k spoločenskému životu,“ 
povedala metodička z handlovského 
školského úradu, Andrea Bacúšan 
Nevolná.

Mládež môže získať dotácie pre svoje nápady

Nápady je možné podávať od 1. feb-
ruára do 15. marca. Od 15. apríla bude 
možné za jednotlivé projekty hlaso-
vať, vyhodnotenie sa uskutoční 30. 
apríla a víťazné nápady bude môcť 
mládež realizovať od 15. 5. do 30. 10. 

Všetky informácie a elektronický 
formulár pre prihlasovanie projek-
tov sú zverejnené na samostatnej 
webstránke hodtotam.hlasobca-
nov.sk.

(INU)
Na Slovensku bolo do zisťovania 
pre rok 2022 vybraných 436 samo-
správ, medzi nimi aj mesto Hand-
lová. Do zisťovania je zaradených 
viac ako 7 000 domácností. Zisťo-
vanie sa uskutoční od 4. februára 
do 22. júla 2022.

Slovenská republika sa prostredníct-
vom Štatistického úradu SR zapojila 
do realizácie Zisťovania o príjmoch a 
životných podmienkach domácností 
(EU SILC) v rámci projektu európs-
kych štatistických zisťovaní. Svojím 
obsahom a zameraním nadväzuje 
na predchádzajúce zisťovania, ktoré 
boli uskutočnené v domácnostiach 
už v rokoch 2005 až 2021. Cieľom 
tohto projektu je vytvoriť spoločný 
rámec na systematickú tvorbu štatis-
tík krajín Európskej únie o príjmoch a 
životných podmienkach domácností. 
Jeho realizáciou sa získava harmoni-
zovaný zdroj údajov o príjmoch, úrov-
ni a štruktúre chudoby a sociálnom 
vylúčení v krajinách Európskej únie. 
To umožňuje z dlhodobého hľadiska 
nielen analyzovanie životnej úrovne 
domácností na Slovensku, ale i me-
dzinárodné porovnávanie Slovenska 
v rámci Európskej únie. 
Zisťovanie sa uskutoční od 4. febru-

V Handlovej sa uskutoční štatistické zisťo-
vanie o životných podmienkach domácností

ára do 22. júla 2022. V tomto období 
navštívi vybrané domácnosti pracov-
ník poverený funkciou opytovateľa, 
ktorý je povinný preukázať sa v do-
mácnostiach osobitným poverením. 
Domácnosť bude vopred oslovená 
listom, kde bude okrem iného uvede-
ný aj kontakt na opytovateľa ako aj na 
príslušného vedúceho pre prípadné 
overenie. Všetky informácie a názory, 
ktoré nám v rámci tohto zisťovania 
domácnosti poskytnú, sú chránené, 
nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre 
potreby štátnej štatistiky. 
Ochranu dôverných štatistických 
údajov upravuje zákon č. 540/2001 
Z. z. o štátnej štatistike v znení ne-
skorších predpisov a ochranu osob-
ných údajov Nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 
ochrane fyzických osôb pri spracú-
vaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov a zákon č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov. Za ochranu dôver-
ných a osobných údajov zodpovedá 
Štatistický úrad Slovenskej republiky, 
ktorého zamestnanci sú viazaní ml-
čanlivosťou o všetkých štatistických 
údajoch a osobných údajoch, ktoré 
sa pri svojej práci dozvedia.        (ŠÚSR)

V Dome kultúry v Handlovej sa 3. feb-
ruára uskutočnilo verejné stretnutie 
k zámeru ašpirovať na udelenie ti-
tulu Mesto kultúry 2023. Grantový 
program spravuje Fond na podporu 
umenia a rozhodovanie o pridelení 
podpory a udelení titulu Mesto kul-
túry 2023 sa odohrá v dvoch kolách. 
V prvom kole si všetci oprávnení žia-
datelia môžu podať maximálne jednu 
žiadosť pre prípravnú fázu. Dotácia 
na prípravu podujatí pre rok 2023 
môže dosiahnuť maximálnu výšku 
10 000 eur pri spolufinancovaní 20%. 
Dotáciu môžu získať maximálne tri 
slovens ké mestá, ktoré budú mať 
štyri mesiace na dopracovanie, dopl-
nenie a podrobnú špecifikáciu svojho 
projektu. Následne sa vybrané mestá 
budú môcť uchádzať o finančnú 
podporu pre celoročné aktivity, kde 
môže byť podporené výlučne iba 
jedno mesto, ktorému bude zároveň 
udelený titul Mesto kultúry 2023. 
Dotácia pre víťazné mesto môže pri 
20% spolufinancovaní dosiahnuť až 
300 000 eur.
Hlavnými kritériami, ktoré bude komi-
sia pri udeľovaní podpory hodnotiť, 
sú celková koncepcia a dramaturgia 
programu a jeho prepojenie na sme-
rovanie dlhodobého rozvoja kultúry 
v meste. Posun, ktorý mesto dosiah-
ne vo všetkých oblastiach kultúry s 
dôrazom na získavanie a prácu s no-
vým publikom pre jednotlivé oblasti 
umenia a kultúry. Ďalej sa hodnotí 
počet inštitúcií a subjektov v oblasti 
umenia a kultúry pôsobiacich v mes-
te, ktoré budú do projektu zapojené. 
Komisia tiež bude hodnotiť intenzitu 
spolupráce a jej udržateľnosť. Ďalšími 
kritériami sú počet nových, doposiaľ 
nerealizovaných aktivít mesta v ob-
lasti kultúry, ich dlhodobá udržateľ-
nosť a žánrová a druhová pestrosť, 
šírka realizovaných aktivít, s dôrazom 
na umelecké a kultúrne oblasti a ak-
tivity, ktoré v kultúrnom živote mesta 

doposiaľ absentovali.
„Obdobie poznačené baníctvom 
skončilo a musíme sa pretvoriť. Zme-
ny by nemali nastať iba v tom, čo je 
okolo nás, zmena musí nastať aj v na-
šom myslení. Je dokázané, že kultúra 
je jedným z prostriedkov na lepšie 
prijímanie zmien. Potrebujeme zain-
teresovať kvalitných ľudí, ktorí budú 
vedieť odborné veci,“ povedala riadi-
teľka Domu kultúry, Jarmila Žišková.
Dom kultúry je aktuálne v predpríp-
ravnej fáze projektu, v ktorej musí 
naplánovať nové dlhodobo udržateľ-
né podujatia. Tvorcovia projektu sa 
zatiaľ zamerali na dvanásť ikonických 
stavieb mesta a každý mesiac v roku 
2023 by mal byť venovaný jednej z 
týchto stavieb. Projekt však počíta aj 
s uchovaním baníckych tradícií.
Titul „Mesto kultúry 2022“ patrí mestu 
Revúca. Odborná komisia sa rozhodla 
udeliť titul Slovenské mesto kultúry 
Revúcej, nakoľko predložený projekt 
má najväčší rozvojový potenciál pre 
mesto a širší región. Ocenila, že pred-
kladatelia projektu vnímajú kultúru 

ako súčasť revitalizácie mesta a regió-
nu, ako možnosť vytvoriť nové príle-
žitosti, zvýšiť kvalitu života, zastaviť 
odliv obyvateľov z regiónu, pritiahnuť 
návštevníkov a oživiť identitu regió-
nu Gemer. Na realizáciu toho projektu 
získalo mesto Revúca žiadanú podpo-
ru vo výške 237 618 eur.
V roku 2021 bola mestom kultúry Sta-
rá Ľubovňa. Na projekt Stará Ľubov-
ňa – Uzol kultúry získala od Fondu na 
podporu umenia 200 000 eur. „UZOL 
kultúry bol založený na vnímaní kul-
túry ako tvorivej energie spájajúcej 
ekologicky a spoločensky zodpoved-
ný postoj obyvateľov k mestu a oko-
litému svetu. Cieľom bola podpora 
kultúrnej identity a zapojenie všet-
kých vekových skupín do kultúrne-
ho, spoločenského a ekonomického 
diania. Poskytol priestor umelcom, 
ktorí priniesli inováciu, spojili lokálne 
s medzinárodným, historické s mo-
derným, podporili ekonomický zisk 
a rozvíjali vlastnú tvorbu,“ napísali o 
projekte jeho tvorcovia.                  

(INU)

Dom kultúry pripravuje projekt pre rok 2023

Handlovské ikony priblíži náučný chodník
Informačný kiosk a malý náučný 
chodník, ktorý bude upozorňovať 
na handlovské ikony, plánuje osadiť  
samospráva Handlovej na Námestí 
baníkov. Na projekt žiada financie z 
programu rozvoja vidieka, jeho cie-
ľom je posilniť turizmus v meste.
 „Cestovnému ruchu v meste sa inten-
zívne venujeme. Ešte v októbri 2020 
sme podali projekt vo výške 25.000 
eur, ktorý nám predschválila, no ešte 
neodobrila Pôdohospodárska pla-
tobná agentúra,“ načrtla hovorkyňa 
mesta Jana Paulínyová.
Samospráva chce podľa nej v rámci 
projektu vytvoriť malý náučný chod-
ník s informačnými tabuľami na Ná-
mestí baníkov, ktoré budú upozor-
ňovať na Haikony, teda handlovské 

ikony. „Súčasťou aktivít by mal byť aj 
kiosk. Keďže nám aktuálne totiž ne-
funguje turisticko-informačná kan-
celária, tento by ju mal informačne 
nahradiť,“ priblížila.
Keďže je aktuálne projekt pozasta-
vený, mestskí poslanci schválili kon-
com minulého roka vyčlenenie časti 
finančných prostriedkov na realizá-
ciu. „Aktuálne pripravujeme mapové 
podklady, informácie, ktoré sa budú 
týkať jednotlivých architektonických 
stavieb v našom meste,“ ozrejmila ho-
vorkyňa mesta.
Ktorýkoľvek návštevník alebo domáci 
obyvateľ sa podľa nej postaví na ná-
mestie a bude si môcť pozrieť mapu, 
ktorá ho navedie na 12 pamiatok.

(TASR)

Titul „Mesto kultúry 2022“ patrí mestu Revúca, v roku 2021 bola Mestom kultúry Stará Ľubovňa. Bude v 
roku 2023 Mestom kultúry Handlová?                                                                                                                           FOTO: JP
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Pomôžte mestu vybudovať etickú 
a profesionálnu verejnú službu

Žiaci z našej školy  opäť bodovali v 
celoslovenskej súťaži školských a 
triednych časopisov Pro Slavis so 
zahraničnou účasťou, ktorá je orga-
nizovaná Domom Matice slovenskej 
v Žiline. Do spojeného ročníka 2020 
a 2021 bolo zaradených až 190 časo-
pisov, takže konkurencia bola naozaj 
veľká. Komisia odborníkov rozhoduje 
o ocenení na základe kvality a origi-
nality časopisov. Ak príspevky nie sú 
dostatočne dobré, cenu v danej ka-
tegórii neudelí.
Deti zo školského klubu so svojimi 
Novinami ŠKD získali ocenenie už 
piatykrát za sebou. A to nie hocijaké. 
Vo svojej kategórii triednych časopi-
sov v základnej škole im odborná po-
rota udelila úžasné prvé miesto. Malí 
redaktori a redaktorky sa zo svojho 
úspechu veľmi tešia a už pripravujú 
nové číslo časopisu. V šikovnosti však 
nezaostávajú ani žiaci druhého stup-
ňa našej školy. Za svoj veľmi pekný 
časopis Úsmev pravidelne získavajú 
krásne umiestnenia v súťaži. V tom-
to ročníku je to 4. miesto v kategórii 
školských časopisov, ktorá má najviac 

zástupcov. Ich články a príspevky si 
všetci môžete prečítať aj na stránke 
našej školy. Všetkým redaktorkám a 
redaktorom gratulujeme a tiež všet-

Deti zo školského klubu ZŠ Mierové námestie 
vydávajú najlepšie triedne noviny na Slovensku

kým žiakom a žiačkam, ktorí  svojimi 
prácami robia skvelé meno nielen  na-
šej škole, ale aj nášmu mestu.

Mgr. Janka Valuchová, ZŠ Mierové námestie

Handlovská samospráva sa usiluje 
získať Európsku značku excelent-
nosti dobrej správy vecí verej-
ných. Obyvatelia môžu významne 
prispieť k hodnoteniu samosprávy.

Mesto Handlová sa zapojilo do 
programu ELoGE Slovensko (Europe-
an Label of Governance Excellence), 
ktorý riadi Centrum expertízy pre 
dobre spravovanú spoločnosť Rady 
Európy. Zmyslom projektu je pod-
porovať vzdelávanie a rozvoj kapacít 
samospráv. Mestá a obce v programe 
ELoGE  vyhodnocujú svoje fungova-
nie, identifikujú svoje silné stránky a 
priestor na zlepšenie v prospech ob-
čana. Akreditovaný partner projektu 
pre Slovensko je občianske združenie 
Dobrý úradník. 

Pilotého ročníka projektu, v roku 
2020, sa v sťažených podmienkach 
protipandemických opatrení zúčast-
nilo deväť samospráv. Európska znač-
ka excelentnosti dobrej správy vecí 
verejných, reprezentovaná kryštálom 
vo forme dvanásťstenu, bola udele-
ná samosprávam: Bratislava Hlavné 
mesto, Bratislava – MČ Staré mesto, 
Hlohovec, Topoľčany a Dubnica nad 
Váhom.
Program má ambíciu podporovať dl-
hodobé vzdelávanie a rozvoj kapacít 
samospráv. Je postavený na vyhod-
nocovaní ich fungovania a identifi-
kácii silných stránok i priestorov na 
zlepšenie. Obsahovo vychádza z dva-
nástich princípov dobrého demokra-
tického vládnutia, ktorými sú:
1. Participácia, reprezentácia a spra-
vodlivý priebeh volieb
2. Schopnosť reagovať
3. Efektívnosť a účinnosť
4. Otvorenosť a transparentnosť
5. Právny štát
6. Etické správanie
7. Kompetentnosť a kapacita
8. Inovatívnosť a otvorenosť k zmene
9. Udržateľnosť a orientácia na dlho-
dobé výstupy
10. Správne riadenie financií
11. Ľudské práva, kultúrna rôznoro-
dosť a sociálna kohézia
12. Zodpovednosť

Stratégiou projektu je byť praktickým 
nástrojom na zlepšenie vládnutia na 
lokálnej úrovni a následné zlepšenie 
kvality života miestnych komunít. 
Dvanásť princípov dobrého vládnutia 
vychádza zo základných hodnôt eu-
rópskej demokratickej spoločnosti a 
reprezentuje súbor atribútov, ktoré sa 
musia plniť v  demokratickej a dobre 
spravovanej spoločnosti.  
Samosprávy, ktoré sa uchádzajú o 
značku ELoGE, sú v programe vede-
né medzinárodným tímom expertov 
a vyškolenými slovenskými expert-
mi. Odborným garantom projektu 

je Platforma národných odborníkov 
zložená zo zástupcov Ministerstva 
vnútra SR, Ministerstva financií SR, 
Najvyššieho kontrolného úradu SR, 
združení ZMOS, ZOMOS, Únie miest 
Slovenska a Ústavu verejnej politiky 
Univerzity Komenského v Bratislave. 
V meste Handlová je koordináciou 
projektu poverené odd. komunikácie  
marketingu mestského úradu.

Obyvatelia môžu významne 
prispieť k hodnoteniu samosprávy

Program sa začal v januári a vyvrcho-
lí v júni. „Samosprávu budú hodnotiť 
obyvatelia mesta a volení zástupcovia 
mesta,“ povedala Vanda Matiašková z 
oddelenia komunikácie a marketingu 
a pokračovala: „Dotazník pre verej-
nosť uverejňujeme už v tomto vydaní 
novín a veríme, že dostaneme spätnú 
väzbu od čo najväčšieho počtu Hand-
lovčanov. Dotazníky môže verejnosť 
vyplniť aj elektronicky na stránke 
mesta. Spätná väzba, ako sa mestu 
darí napĺňať dvanásť princípov dob-
rého demokratického vládnutia, od 
našich obyvateľov je veľmi dôležitou 
súčasťou celého projektu.“ Okrem do-
tazníkov musí samospráva predložiť 
ku každému z dvanástich princípov 
aj dôkazy, akým spôsobom ten-ktorý 
konkrétny princíp napĺňa. Dotazníky 
aj dôkazy nakoniec vyhodnotí panel 
expertov programu ELoGE Slovensko. 
Podľa vedúcej kancelárie primátor-
ky, Jany Paulínyovej, program ELoGE 
nas taví mestu neúprosné zrkadlo. „Do 
programu sme sa nezapojili preto, 
aby sme získali ocenenie, ale preto, 
aby nám program pomohol spoznať 
a uvedomiť si silné a slabé stránky 
samosprávy mesta Handlová. Vieme, 
že v službe pre verejnosť je vždy čo 
zlepšovať. Tento program nám pomô-
že identifikovať slabé miesta a bude-
me môcť priniesť nové a efektívne 
riešenia problémov a moderné spô-
soby poskytovania služieb. Veľkým 
plusom programu je, že nemusíme 
experimentovať, ale sa môžeme učiť 
zo skúseností iných a aplikovať rieše-
nia, ktoré sa osvedčili v iných samo-
správach.“ 

Za vyplnenie dotazníka môžete 
získať tablet

Elektronický dotazník nájdete na 
stránke www.handlova.sk. Tí obyva-
telia, ktorí vyplnia kontaktné údaje 
v dotazníku na stránkach Handlovs-
kého hlasu alebo jeho elektronickú 
formu na webovom sídle, budú zara-
dení do zlosovania o tablet. Dotazník 
je potrebné vyplniť do konca februára 
2022. Spracovanie dotazníkov bude 
úplne anonymné.

(RED)

Vo vianočnej truhlici sa nachádzalo 
148 listov Ježiškovi. 

V decembri 2021 mesto informovalo 
deti, že môžu do truhlice umiestnenej 
na námestí pod vianočným strom-
čekom vhadzovať svoje listy, obrázky 
a želania pre Ježiška. Zároveň samo-
správa vyzvala občianske združenia, 
neformálne združenia, podnikateľov 
i verejnosť, aby sa v prípade záujmu 
plniť detské priania stali Vianočným 
škriatkom. Cieľom kampane „Ježiško 
2021“ bolo spojiť ľudí pre dobrú vec. 
Podmienkou pre získanie darčekov 
od Ježiška prostredníctvom Vianoč-
ných škriatkov bolo vhodiť do truhli-
ce obrázky a listy obsahujúce okrem 
želania aj kontaktné údaje na rodiča, 
prípadne opatrovníka detí. 
Vianočná truhlica umiestnená na ná-
mestí pod vianočným stromčekom 
v sebe ukrývala spolu 148 listov. Z 
toho 14 listov obsahovalo všetky 
údaje potrebné k tomu, aby Vianoční 
škriatkovia mohli plniť detské sny. Za 
Vianočných škriatkov sa prihlásili 
firma Eštok s.r.o., nezisková orga-
nizácia Dazya, obchod Petra móda 
a mesto Handlová.
Listy od deti boli plné krásnych obráz-
kov a mnohokrát aj veľmi úprimných 
a citlivých vyznaní. Najviac opakujú-
ce sa želania boli tie najcennejšie: byť 
zdraví a byť spolu, či už v škôlke, škole 
alebo na krúžkoch. Pandémia, ktorá je 
tu s nami už tretí rok sa zjavne vrýva 
aj do životov našich najmenších ob-
čanov. Väčšina detí je skromná a ich 

túžby sú presne také ako má väčšina 
detí. Bábiky, vláčiky, stavebnice či ku-
chynky. 
Štyria handlovskí škriatkovia si roz-
delili tieto úlohy a postupne v rámci 
možnosti a po kontakte s rodičmi pl-
nili túžby a priania handlovských detí. 
Zvyšné listy, ktoré obsahovali aspoň 

Handlovskí vianoční škriatkovia rozdali darčeky

meno a adresu si ponechalo mesto 
Handlová. Všetkým týmto deťom tu 
Ježiško zanechal list a malý darček pre 
potešenie. 
Všetkým škriatkom úprimne ďaku-
jeme! Najväčším poďakovaním bol 
úsmev na tvárach obdarovaných detí.                    

                      (VM)

Do spojeného ročníka 2020 a 2021 bolo zaradených 190 časopisov, takže konkurencia bola veľká.    FOTO: JV

Minulý rok oslávilo mesto Handlová 
svoje 645. výročie založenia. Pri tejto 
príležitosti oddelenie marketingu a 
komunikácie spustilo okrem iného aj 
súťaž v tlačenej forme dvojtýždenní-
ka Handlovský hlas. 
V každom čísle Handlovského hlasu 
od 23. marca bola uverejnená téma 
týkajúca sa histórie nášho mesta, 
ktorú pripravovali zamestnankyne 
mestskej knižnice. Témy a podklady 
do súťažných otázok čerpali z Mono-
grafie mesta I. Úlohou čitateľov bolo 
vyhľadať správnu odpoveď k danej 
téme a odoslať ju do redakcie novín. 
Možností ako sa dostať k informá-
ciám bolo niekoľko. Mnohí Handlov-

čania túto knihu vlastnia. Tí, ktorí ju 
vo svojej domácej knižnici nemajú, 
si odpovede mohli vyhľadať v mest-
skej knižnici kde je monografia mesta 
dostupná. Mesto Handlová pri príle-
žitosti svojho 645. výročia zverejnilo 
celú knihu online na svojom webo-
vom sídle.
Počas desiatich mesiacov sme obdr-
žali desiatky odpovedí. Prichádzali 
emailom, alebo vystrihnutým ústriž-
kom z novín. Každé dva týždne bol 
vyžrebovaný jeden výherca, ktorého 
meno bolo zverejnené v nasledov-
nom čísle Handlovského hlasu. Počas 
trvania súťaže sme spolu odmenili 18 
Handlovčanov, ktorí získali propagač-

né predmety s motívom 645. výročia 
založenia mesta. 
V pravidlách súťaže bolo uvedené, že 
na konci súťaže budú zo všetkých pri-
jatých odpovedí vyžrebovaní traja vý-
hercovia, ktorí dostanú hlavnú cenu a 
tou je Monografia mesta II. 
Nakoľko z technických dôvodov na 
strane dodávateľa mesto do dnešné-
ho dňa nedostalo vydanie druhého 
čísla monografie mesta, výhercom 
budú knihy odovzdané neskôr. Infor-
movať ich budeme telfonicky. Výher-
covia Monografie mesta Handlová II. 
sú Erika G., Milan R. a Jozef O. Víťazom 
blahoželáme!

(VM) 

Výhercovia súťaže – 645. výročie mesta Handlová

Väčšina detí je skromná a ich túžby sú presne také ako má väčšina detí.                                                    FOTO: MsÚ
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Neviem,
nemám názorS uvedeným výrokom... Vôbec

nesúhlasím
Čiastočne

nesúhlasím
Čiastočne
súhlasím

Úplne
súhlasím

PARTICIPÁCIA, ZASTÚPENIE A FÉROVÝ PRIEBEH VOLIEB
     Som spokojný/-á s príležitosťami, ktoré mám na ovplyvňovanie obecných rozhodnutí,   
     ktoré sa týkajú mojich záujmov.

OHODNOŤTE HANDLOVSKÚ SAMOSPRÁVU

SCHOPNOSŤ REAGOVAŤ
     V tejto obci sa podnety a sťažnosti na poskytovanie služieb vybavujú profesionálne.

ÚČINNOSŤ A EFEKTIVITA
     Som celkovo spokojný/-á so službami, ktoré obec poskytuje.

OTVORENOSŤ A TRANSPARENTNOSŤ
     Samospráva dostatočne informuje obyvateľov v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa miestnej  
     politiky.

PRÁVNY ŠTÁT
     V tejto samospráve má prednosť spoločný a verejný záujem všetkých obyvateľov, 
     nie individuálne záujmy.

ETICKÉ SPRÁVANIE
     V tejto samospráve sa so všetkými osobami zaobchádza rovnako, bez ohľadu na ich väzby   
     na volených zástupcov a predstaviteľov.

KOMPETENTNOSŤ A KAPACITY
     Väčšinu volených zástupcov tvoria kompetentní ľudia, ktorí (zvyčajne) vedia, čo robia.

INOVÁCIE A OTVORENOSŤ VOČI ZMENÁM
     V tejto samospráve existujú zabehnuté postupy spracovania návrhov občanov na zlepšenie      
     poskytovania verejných služieb.

UDRŽATEĽNOSŤ A DLHODOBÉ ZAMERANIE
     Samospráva zapája pri hľadaní riešení miestnych problémov aj obyvateľov.

ROZUMNÉ NAKLADANIE S FINANCIAMI
     Samospráva dostatočne informuje obyvateľov o tom, čo ako platcovia daní dostávajú za svoje       
     peniaze.

ZODPOVEDNOSŤ
     V tejto samospráve vedia volení predstavitelia dobre zdôvodniť svoje rozhodnutia obyvateľom.

ĽUDSKÉ PRÁVA, KULTÚRNA ROZMANITOSŤ A SPOLOČENSKÁ SÚDRŽNOSŤ
     V tejto samospráve sa dodržiavajú ľudské práva a ich dodržiavanie pre všetky skupiny 
     obyvateľstva sa posilňuje.

Neviem,
nemám názor

Vôbec
nesúhlasím

Čiastočne
nesúhlasím

Čiastočne
súhlasím

Úplne
súhlasím

Aké je vaše hlavné zamestnanie?
(označte jednu odpoveď)

Ďakujeme za Váš čas a prajeme pekný deň.

(Otázka sa kladie iba tým, ktorí sú zamestnaní vo verejnom alebo 
súkromnom sektore)
Som veľmi spokojný/á s tým, ako veľmi dokážem sám/sama ovplyvniť 
moju vlastnú pracovnú situáciu.

zamestnaný/á vo verejnom sektore
zamestnaný/á v súkromnom sektore
SZČO

študent/ka
poberateľ/ka sociálnych dávok alebo dôchodku
iné (doplňte) ______________________________

13a

V politike sa často hovorí o ľavici a pravici. Na stupnici od jednotky, 
ktorá predstavuje úplne ľavicovú orientáciu, do desiatky, ktorá 
predstavuje úplne pravicovú orientáciu, kam by ste sa umiestnili? 
(označte jednu odpoveď)

14

15

17 18

16

13b

muž
žena
iné

do 1000eur
1000 – 1500 eur
1500 – 2000 eur

Ak sa chcete zapojiť do zlosovania o tablet 
vyplňte svoj e-mail alebo tel. číslo:

Vyplnený dotazník vhoďte do 28.2.2022 do schránky na MsÚ Handlová.
_________________________________

2000 – 2500 eur
nad 2500 eur

základné
stredné všeobecné

stredné odborné
vysokoškolské

1 2 3 4 6 7 8 9 105Úplne ľavicová 
orientácia

Úplne pravicová
orientácia

Váš vek: Pohlavie:

Koľko rokov žijete 
v samospráve, 
ktorú hodnotíte?

19
Staráte sa denne 
o deti alebo iných 
členov rodiny?

Najvyššie dosiahnuté
vzdelanie

Mesačný príjem
domácnosti

áno
nie

Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. Prevádzkovateľ, ktorému sa poskytujú osobné údaje: Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 97251 Handlová , 0908 342 616, handlova@handlova.
sk. Doba uchovávania osobných údajov: do doby pominutia účelu – zlosovanie výhier. Svojím podpisom dobrovoľne udeľujem prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním mojich osobných údajov pre vyššie uvedené účely. 
Podrobnosti o ochrane osobných údajov sú dostupné na www. handlova.sk/ samosprava/ osobnyudaj.



6 VOĽNÝ ČAS / VEREJNÉ PRIESTORY

Odborníci odpovedali v handlov-
skom Kontaktnom centre účastní-
kom projektu.

Prednášku „Vplyv ťažby a spaľovania 
hnedého uhlia na región pripravi-
li  Mgr. Róbert Hovorič, PhD. a doc. 
RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD. z Ka-
tedry geochémie Prírodovedeckej 
fakulty Univerzity Komenského v 
Bratislave. Vďaka vysokej odbornos-
ti prednášajúcich bola téma podaná 
poslucháčom zrozumiteľne, cez kon-
krétnu faktografiu v čase a číslach boli 
informácie zjednotené v prehľadnom 
obrazovom materiáli. Informácie pre-
viedli  účastníkov históriou od vzni-
ku uhlia v treťohorách, cez začiatok 
ťažby v 18. storočí, priemyselnej ťažby 
v 20. storočí až po spracovanie, spaľo-
vanie a definitívne dopady na krajinu 
a prírodné spoločenstvá (atmosféra, 
vodstvo, pôda, geologické prostredie, 
fauna a flóra) a zdravie obyvateľstva. 
V prednáške bol vyzdvihnutý pozi-
tívny ekonomický prínos, rozvoj prie-
myslu, vznik nových sídel a dopravnej 
infraštruktúry, ale aj nutnosť prejsť v 
súčasnosti v regióne na ekologickej-
šie hospodárstvo. 
Vysvetlenie environmentálnych dô-
vodov, ale aj celosvetových trendov 
(racionálne využívanie prírodných 
zdrojov, zvyšovanie povedomia o 
problémoch spôsobených ťažbou 
a spracovaním uhlia, dostupnosť 
efektívnejších technických riešení 
pri zásobovaní teplom a elektrickou 

energiou) a zároveň aj medzinárodné 
legislatívne rámce (Parížska dohoda 
2016, COP26 – Klimatický panel Glas-
gow 2021) sú všetko dôvody, ktoré 
ovplyvňujú a ovplyvňovali ťažbu ne-
rastných surovín.

Ako to bolo s čiernym snehom 
a dymom?

Podľa manažéra projektu Ing. Tomáša 
Šujana, je v transformačnom procese 
dôležité, aby sa všetci tí, ktorí odchá-
dzajú z baníckeho priemyslu dozve-
deli užitočné Informácie z dôvodu 
pochopenia vývoja priemyselného 
odvetvia, cez jeho výhody i nevý-
hody. Medzi hlavné problémy, ktoré 
priamo vplývajú na životné prostre-
die a zdravie obyvateľstva boli iden-
tifikované dym a popol. Dym, ktorý v 
minulosti spôsoboval tzv. čierny sneh 
najmä kvôli nedostatočnej filtrácií a 
čistenia dymu v komíne. Ďalší veľký 
problém predstavoval popol, ktorého 
veľké množstvo s obsahom jedova-
tých prvkov nebol dostatočne zabez-
pečený v odkaliskách, čo spôsobo-
valo prašnosť, priesaky, pretrhávanie 
hrádze a pod. Problematika dymu a 
popola bola analyzovaná aj na úrovni 
geochémie, kde bol dôkladne vysvet-
lený vznik oxidu arzenitého, vplyv síry 
a arzénu na ľudský organizmus.  Na 
prednáške odzneli údaje a štatistiky v 
čase a prehľadne dokresľovali obráz-
ky a mapy environmentálnych rizík či 
už pôdy, podzemných vôd, riečnych 

Čo by sme mali vedieť o minulosti  čierneho snehu a prínosoch ťažby uhlia? 

sedimentov alebo povrchových vôd.  
Na záver prednášky si pre účastníkov 
projektu prezentujúci Dr. Hovorič a 
doc. Jurkovič pripravili pozvánku na 
2 terénne exkurzie, ktoré sa budú 
konať na prelome jari a leta 2022, 
prvá v Handlovej na skládke elektrá-
renského popola a druhá v Zemian-
skych Kostoľanoch na havarovanom 

odkalisku, ktoré budú opäť spojené s 
odborným výkladom.
Odbornú prednášku organizovalo 
Kontaktné centrum Handlová pre 
účastníkov Národného projektu Pod-
pora zamestnateľnosti v regióne hor-
ná Nitra, ktorého cieľom je podpora 
komunity a individuálny prístup k 
riešeniu osobných problémov za-

Historici často zvyknú vtipne pozna-
menať, že pri zakladaní novej obce 
boli prvými dvomi verejnými budo-
vami hostinec a kostol. My dnes sa-
mozrejme netušíme, kde mohol prvý 
hostinec stáť (aj keď verím, že by to 
pre niektorých čitateľov bolo možno 
zaujímavejšie :)), ale kostol, zasvätený 
sv. Kataríne Alexandrijskej sa nám 
našťastie dochoval. Tento, čo do roz-
merov menší kostolík, bol postavený v 
polovici 14. storočia v gotickom slohu. 
Vzhľadom na pôvod prvých osadní-
kov obce nikoho neprekvapí, že novo 
postavený kostol bol podobný prvé-
mu farskému kostolu v Kremnici. Po-
čas svojej skoro 700 ročnej existencie 
prešiel niekoľkými väčšími prestav-
bami, väčšinou z dôvodu vojnových 
udalostí - v roku 1502 kostol vyhorel, 
v roku 1599 ho podpálili Osmani, po-
čas Rákoczyho povstania zasa vojaci a 
skazu dokončila bomba v roku 1945. 
Jediná zásadná prestavba, ktorú si vy-
nútil veľký nárast obyvateľstva obce, 
sa uskutočnila v rokoch 1942/1943. 
Kostol v minulosti slúžil nielen katolí-
kom, ale približne 100 rokov aj evanje-
likom. V dôsledku Veľkej vojny prišiel 
o všetky zvony a na konci tej ďalšej 
boli z neho ruiny. Obyvatelia obce sa 
však nevzdali a počas skrášľovacej ak-
cie v roku 1954 trosky kostola upratali 
a v jeho okolí založili park. O dva roky 
neskôr padlo rozhodnutie o obnove 
kostola, v roku 1989 prebehla ďalšia 
oprava a pred piatimi rokmi bola ob-
novená veža. Je obdivuhodné, že aj 
napriek všetkým pohromám stojí náš 
kostol v srdci mesta dodnes.

Príbeh bočného oltára sv. Jána Ne-
pomuckého začína dňa 9. 2. 1754, 
kedy sa počas omše zrútil hlavný ol-
tár kostola sv. Kataríny Alexandrijskej 
v Hand lovej. Zakrátko bol nahradený 
dovezeným oltárom z kostola v Rima-
vici a neskôr, s dovolením vikariátu, 
zabezpečil farár Michal Thurn nový 
oltár v cene 300 zlatých s obrazom sv. 
Kataríny, ktorý namaľovali v Kremnici 
za 10 dukátov. Približne v tom istom 
čase vyplatil farár Thurn z vlastných 
peňazí dielni Dionýza Stanettiho 
sumu 948 zlatých za vyhotovenie 
dvoch bočných oltárov. V dochova-
ných opisoch interiéru kostola z rokov 
1780 a 1804 sa uvádza, že ten na pra-
vej, tzv. epištolovej strane, bol zasvä-
tený Panne Márii Karmelskej a druhý 
bočný oltár zasa sv. Jánovi Nepomuc-
kému. Podľa tohto popisu vieme s 
istotou povedať, že v súčasnosti oba 
obrazy visia opačne. Ale vráťme sa k 
nášmu príbehu. Potom, ako sa v ro-
koch 1942 až 1943 zrealizovala veľká 
prestavba kostola, boli oba bočné ol-
táre premiestnené do novej priečnej 
lode. Počas náletov v roku 1945 bol 
kostol zbombardovaný a oltár Panny 
Márie Karmelskej zničený – zachovali 
sa len úlomky a oltárny obraz. Oltár 
sv. Jána Nepomuckého bol len mierne 
poškodený a v rokoch 1958 až 1962 sa 
v rozobratom stave dostal do Múzea 
v Bojniciach, spoločne so sochárskou 
výzdobou kostola a úlomkami druhé-
ho oltára. Obe oltárne plátna zostali 
v kostole a dnes visia po oboch stra-
nách presbytéria. Dlhé roky bol oltár 
umiestnený v depozitári múzea a nik 

už nepoznal jeho pravú podobu. Až 
archívnym výskumom sa múzeu po-
darilo získať dobovú fotografiu oltára 
tesne po bombardovaní, čo umožnilo 
vyhotoviť zámer na jeho reštaurova-
nie a v súčasnosti trpezlivo čaká na 
svoje znovuzrodenie.

Diana Kmeťová Miškovičová

mestnancov HBP, a.s., súvisiacich so 
zmenou životnej situácie v dôsledku 
straty zamestnania. Odborní pracov-
níci Kontaktného centra poskytujú 
služby bezplatne.          

 Branislav Ondruška

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore 
z Európskeho sociálneho fondu 

a Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk

Na prednáške odzneli údaje a štatistiky v čase a prehľadne dokresľovali obrázky a mapy environmentálnych rizík.                                                                                FOTO: KC

Kostol svätej Kataríny Alexandrijskej a príbeh bočného oltára sv. Jána Nepomuckého

Podoba farského kostola z roku 1913.                                                                                 FOTO: SNM-MÚZEUM BOJNICE

Oltár sv. Jána Nepomuckého z roku 1945. 
FOTO: MV SR, ŠA TRENČÍN, POBOČKA BOJNICE
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Uzávierka novín
Handlovský hlas č. 4 / 2022

je v utorok 15. februára. 
Na distribučných miestach 
noviny budú 23. 2. 2022.

Spomienka
Dňa 7. februára uplynulo 

8 rokov, odkedy nás 
navždy opustil náš 
milovanaý manžel, 

otec, dedko, pradedko 
a dobrý kamarát, 
Štefan Gecler. 

Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku. 

S láskou spomína manželka, dcéra, syn, 
nevesta, vnúčatá a pravnúča.

1/3/2/2022/OI

Navždy nás opustili

Spomienka
Dňa 22. februára uplynie 

6 rokov, odkedy nás 
navždy opustil 

Jaroslav Očovský. 

S láskou spomína 
manželka s deťmi 

a rodinou. 

Spomeňte si naňho s nami! 
Utíchlo srdce, utíchol hlas, 

mal si rád život a všetkých nás. 
Odišiel si navždy, túžil si žiť, 

ale osud to tak zariadil, 
že musel si nás tak nečakane a navždy opustiť. 

Hoci si odišiel a niet Ťa medzi nami, 
v našich srdciach zostaneš stále s nami.

2/3/2/2022/OI

Mária Cútová, rod. Bauernhuberová, 
75 rokov, naposledy bytom Partizánska 40.

Jozef Holub, 49 rokov,
naposledy bytom Mostná 57/6.

Augustína Linkeschová, rod. Urcikánová, 
77 rokov, naposledy bytom MC 22/7. 

Spomienka
Dňa 2. februára uplynul 
rok, odkedy nás navždy 

opustil pán 
Ján Čerňava. 

Prestalo srdiečko tĺcť, 
prestali sa ústa smiať, 
budeme otecko drahý, 

stále na Teba spomínať. 

4/3/2/2022/OI

Spomienka
S nekonečnou láskou 
spomíname na našu 

milovanú 
Lukrécku Labanczovú, 

ktorú sme navždy stratili 
7. 2. 2020. 

Smútiaca rodina.

Pomník s Tvojim menom mlčí nocou, dňom,
 toľko snov, túžob a lásky ukrytých je v ňom. 

Smrť zavrela dvere, nepustí ťa späť, 
z krásneho púčika nerozkvitol kvet.

5/3/2/2022/OI

DIGITÁLNE KINO BANÍK

VEZMI SI MA
Komédia / USA / MP 12 / titulky

112 min / 5 €
10. 2., 18.00 / 13. 2., 18.00

TAJOMSTVO STAREJ BAMBITKY 2  
Rozprávka / ČR / MP

100 min / 5 €
11. 2., 16.00 / 12. 2., 16.00

THE KING’S MAN: PRVÁ MISIA
Akcia / USA / MP 12 / titulky

131 min / 5 €
11. 2., 18.00 / 12. 2., 18.00

VRESKOT
Horor / USA / MP 15 / titulky

114 min / 5 €
11. 2., 20.15

SPIEVAJ 2
Animovaný / USA / MP / dabing

110 min / 5 €
13. 2., 16.00

ULIČKA NOČNÝCH MÔR
Triler / USA / MP 15 / titulky

148 min / 5 €
14. 2., 18.00

Spomienka
Dňa 19. februára uplynie 
rok, odkedy nás navždy 

opustil náš milovaný 
mažel, otec, dedko, brat, 

ujo a priateĺ, 
Michal Radovič. 

S láskou spomínajú 
maželka Jarmila, 

synovia Miroslav, Maroš a Michal s rodinami.

12/3/2/2022/OI

Spomienka
Dňa 18. januára sme si 
pripomenuli nedožité 

75. narodeniny 
Milana Schnierera, 

ktorý nás tragicky opustil 
vo veku 23. rokov. Kto ste 

ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomínajú sestra Jana 
s rodinou a brat Dušan s rodinou. 

6/3/2/2022/OI

Spomienka
Dňa 9. februára uplynie 
prvé výročie, odkedy nás 

navždy opustil náš 
milý a starostlivý manžel, 

otec, starký, prastarký 
a známy, pán

František Kolesa. 

S láskou spomína celá rodina. 
Veľmi nám všetkým chýbaš!

7/3/2/2022/OI

Poďakovanie

Chceme sa poďakovať 
všetkým príbuzným 

a známym, ktorí sa dňa 
21. januára 2022 
rozlúčili s našou 

mamičkou 
Magdalénou Hanzlianovou 

v Dome smútku na cintoríne v Handlovej. 
Veľmi si vážime prejavy sústrasti. 

Touto cestou by sme chceli za pomoc poďakovať 
spoločnosti Hater. Dňa 17. 1. 2022 v noci 

nemohla pohrebná služba odviezť zosnulú 
pre poľadovicu. Firma HATER na požiadanie 

operatívne posypala komunikáciu. Za promptný 
ľudský a obetavý prístup pána Budoviča srdečne 

ďakuje rodina Cholastová.

8/3/2/2022/OI

Spomienka
Dňa 26. januára uplynul 
rok, odkedy nás navždy 

opustil náš manžel, 
otec, starý otec a brat 

Jozef Štepaník. 

S láskou spomína 
celá rodina.

9/3/2/2022/OI

Spomienka

Dňa 31. januára 
uplynulo 7 rokov, 

odkedy nás navždy 
opustila naša 

mamička a starká, 
Janka Zlatňanská. 

Spomienky nám zostávajú. 
S láskou spomína syn a vnučka Danka.

11/3/2/2022/OI

Spomienka
Dňa 24. februára uplynú 

4 roky, odkedy nás opustil 
Dušan Madzgoň. 

S láskou spomína 
manželka Oľga a dcéry 

s rodinami.

Ťažko je bez teba, 
už nič nie je ako predtým. Už niet návratu, 

len cesta k hrobu ma k Tebe zavedie. 

14/3/2/2022/OI

Spomienka
Dňa 9. februára uplynul 
smutný rok, odkedy nás 
vo veku nedožitých 81 

rokov opustila mamička, 
starká a prastarká, pani 

Mária Citarová. 

Veľmi nám chýbaš, 
mamička. 

Spomína dcéra Oľga a syn Pavol s rodinou. 
Prestalo srdiečko tĺcť, prestali sa ústa smiať, 

budeme, mamička drahá 
stále na Teba spomínať. 

15/3/2/2022/OI

Spomienka

Dňa 29. januára 
uplynulo dlhých 10 

rokov od úmrtia pána 
Viliama Leza. 

Spomína nevesta Oľga 
a syn Igor s rodinami. 

Kto ste ho poznali, venujte mu s nami 
tichú spomienku.

16/3/2/2022/OI

Spomienka

Dňa 24. februára 
si pripomíname 

výročie nedožitých 
68. narodenín nášho 

manžela, otca a dedka, 
Viliama Leza. 

S láskou spomína 
manželka, synovia František a Viliam s rodinami. 

Nikdy nestratíš niekoho, 
koho nosíš vo svojom srdci.

17/3/2/2022/OI

Spomienka
Dňa 4. februára uplynulo 

5 rokov, odkedy nás 
opustil náš 

otecko a dedko 
Ladislav Ďurčovič. 

Spomínajú dcéra Soňa 
s manželom, vnúčatá 

Nela a Ľubomír. 

Už len sviečku môžeme zapáliť, kytičku kvetov 
Ti na hrob dať a s láskou na Teba spomínať. 

13/3/2/2022/OI

Riadková inzercia
Príjmeme predavačku na dohodu do malých 
potravín v Handlovej. 0903 547 134

10/3/2/2022/OI

V LETE TI POVIEM, AKO SA MÁM
Komédia / SR / MP 12

111 min / 5 €
17. 2., 18.00 / 18. 2., 18.00
19. 2., 18.00 / 20. 2., 18.00

UNCHARTED
Akcia / USA / MP 12 / dabing

116 min / 5 €
18. 2., 20.00 / 19. 2., 18.00 

VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD
Rodinný / USA / MP / dabing

96 min / 5 €
19. 2., 16.00 / 20. 2., 16.00

SMRŤ NA NÍLE
Dráma / USA / MP 12 / titulky

127 min / 5 €
21. 2., 18.00

Za uplynulý týždeň (31. 1. – 6. 2.) 
pribudlo v Trenčianskom samospráv-
nom kraji (TSK) 14 428 ľudí s pozitív-
nym PCR testom na nový koronavírus. 
V porovnaní s predchádzajúcim týž-
dňom ich počet stúpol o 5 556. Vy-
plýva to z údajov Národného centra 
zdravotníckych informácií (NCZI).
Najviac prípadov v TSK, 3 552, odha-
lili testy v okrese Trenčín. Nasledovali 
okresy Prievidza (2 525), Považská 
Bystrica (1 643), Ilava (1 556), Púchov 
(1 421), Nové Mesto nad Váhom (1 
399), Bánovce nad Bebravou (895), 
Partizánske (762) a Myjava (675).
Na Slovensku pribudlo za rovnaký 
čas 118.879 osôb s pozitívnym PCR 
testom. Je to o 32.159 viac ako v 
predchádzajúcom týždni. Najviac ich 
bolo v Prešovskom samosprávnom 
kraji (18 877), najmenej v Banskobys-
trickom samosprávnom kraji (9 476).

S ochorením na COVID-19 leží v 
nemocniciach v TSK 292 pacientov

V nemocniciach v Trenčianskom sa-
mosprávnom kraji (TSK) ležalo v ne-
deľu (6. 2.) 292 pacientov s potvrde-
ným ochorením COVID-19. Za týždeň 

ich počet stúpol o 56. Štrnásť z nich 
bolo napojených na umelú pľúcnu 
ventiláciu. Informovalo o tom Národ-
né centrum zdravotníckych informá-
cií.    
Z hospitalizovaných pacientov ne-
bolo 223 zaočkovaných, respektíve 
malo len jednu dávku vakcíny. Zo 14 
pacientov na umelej pľúcnej ventilá-
cii bol jeden plne zaočkovaný.
Najviac hospitalizovaných bolo v 
TSK v okrese Považská Bystrica, kde 
s ochorením COVID-19 ležalo 76 pa-
cientov. Nasledovali okresy Prievidza 
(72), Trenčín (71), Ilava (23), Partizán-
ske (19), Myjava (14), Nové Mesto nad 
Váhom (12) a Bánovce nad Bebravou 
(päť).
V slovenských nemocniciach bolo v 
nedeľu 1909 pacientov s potvrdeným 
ochorením COVID-19, čo je o 362 viac 
ako pred týždňom. Z nich 1 434 ne-
bolo plne zaočkovaných. Na umelej 
pľúcnej ventilácii bolo 135 pacientov, 
118 z nich nebolo plne zaočkovaných. 
Najviac pacientov s ochorením CO-
VID-19 bolo v Košickom samospráv-
nom kraji (312), najmenej v Trnav-
skom samosprávnom kraji (141).

(TASR)

Za týždeň pribudlo v TSK 14 428 
osôb s pozitívnym PCR testom



Banícke derby po druhý raz v sezóne ovládla Prievidza

V zápase 22. kola najvyššej slovenskej 
basketbalovej súťaže hostili Handlov-
čania nováčika súťaže, baketbalový 
klub BC Komárno. Išlo o štvrtú vzá-
jomnú konfrontáciu týchto celkov 
v rámci aktuálnej ligovej sezóny. V 
predchádzajúcich troch dueloch zele-
no-čierni recept na prekonanie lodia-
rov nenašli a preto bolo ich hlavným 
cieľom, skompletizovať kvarteto vzá-
jomných zápasov plným bodovým 
ziskom.

Na štvrtý pokus úspešne

Na štvrtýkrát sa baníkom vyššie 
spomínanú ambíciu konečne poda-
rilo dosiahnúť a zdolať favorizované 
Komárno. Nováčikovi tak pripravili 
druhú prehru v rade a zverenci tré-
nera Jovanoviča neuspeli po prehre 
v Prievidzi, ani na handlovskej palu-
bovke. Na hornú Nitru preto nebudú 
v dobrom spomínať.
Handlovčania začali s obrovskou 
energiou a ešte väčšou túžbou po ví-
ťazstve. Od úvodu boli lepším tímom 
a favorita nepustili ani raz do vedenia. 
Už v prvom polčase si dokázali vytvo-
riť 12-bodový náskok 38:26. Ten ale v 
29. minúte stratili a dovolili lodiarom 
znížiť na jediný bod, 43:44. Od tejto 
chvíle mal zápas vyrovnaný priebeh 
iba necelú minútu a domáci opäť za-
velili do útoku. Na začiatku závereč-
ného dejstva si Handlová dvojciferné 
vedenie prinavrátila a svoj náskok 
postupne zvyšovala. Ten sa natiahol 
až na dvadsať bodov a po vynikajú-
com výkone baníci triumfovali nad 
Komárnom 86:66.
Podľa Danila Rakočeviča, trénera MBK 
Handlová, jeho zverenci podali veľmi 
dobrý výkon. „Zabrali sme najmä v 
obrane a to proti tímu, ktorý je známy 
vynikajúcou ofenzívou. Nastúpili sme 
s energiou, navzájom sme si v obra-
ne pomáhali a mali sme medzi sebou 
vynikajúcu komunikáciu. Presne tieto 
veci sú akýmsi ukazovateľom, ktorým 
smerom sa treba uberať. Súťaž sa hrá 
každý tretí deň a preto možno naše 

výkony nebudú až tak konštantné, 
ale urobíme všetko pre to, aby sme 
na zápas s Komárnom nadviazali. Aj 
dnes nám pomohli naši fanúšikovia, 
ktorí majú na tomto triumfe obrovskú 
zásluhu. Som im vďačný za ich prácu.”
Zlatko Jovanovič, tréner BC Komárno:  
„Veľká gratulácia Handlovej, ktorá 
kontrolovala zápas celých štyridsať 
minút a zaslúžene zvíťazila. Nedoká-
zali sme nájsť recept na agresívnu do-
mácu obranu, a to aj napriek tomu, že 
sme sa na ňu pripravovali. Hrali sme 
veľmi pomaly a zrejme sme sa ešte 
neprebrali z prehry v Prievidzi. Nie je 
ale čas na vyplakávanie a po návrate 
do Komárna sa musíme pripraviť na 
ďalší veľmi náročný zápas proti Spišs-
kým Rytierom.”

Handlovej prestávka nepomohla

Slovenská basketbalová liga mala v 
prvý februárový víkend pauzu, na-
koľko v levickej športovej hale bol na 
programe finálový turnaj Slovenské-
ho pohára. Ani jeden z hornonitrians-
kych klubov už nemal v pohári zastú-
penie, preto na hornej Nitre tento 
priestor využili k odohraniu dohrávky 
desiateho kola. V nej proti sebe nastú-
pili najväčší ligoví rivali, MBK Baník 
Handlová a BC Prievidza. 
Handlovskí basketbalisti vstúpili do 
stretnutia s odhodlaním nadviazať na 
predchádzajúce dve vystúpenia, keď 
pod svojimi košmi zdolali Spišs kých 
Rytierov a Komárno. Dlhšia pauza im 
však vôbec neprospela a v prestíž-
nom zápase proti svojmu najväčšie-
mu rivalovi ťahali za kratší koniec. 
Prievidza síce postupové ambície do 
vyraďovacích bojov už zrejme defi-
nitívne stratila, no svojich fanúšikov 
potešila aspoň triumfom nad Hand-
lovou.

Rozhodla ukážková streľba hostí

Zápas sa začal nervózne, no ako prvá 
zavelila do útoku Prievidza. Zaskoče-
ní Handlovčania sa ani nenadýchli 

a v deviatej minúte prehrávali o 11 
bodov 21:32. Hosťom padalo aj zo 
šatne a v priebehu prvej desaťminú-
tovky poslali do handlovského koša 
sedem trojok. Baníkom sa napriek 
tomu podarilo bojovnosťou otočiť 
nepriaznivý stav a v 19. minúte vyhrá-
vali 49:48. Na veľkú prestávku sa ale 
odchádzalo za nerozhodného stavu, 
52:52. Po obrátke Handlovú nakopol 
fantastický Abram a pred posledným 
dejstvom viedol jeho tím 78:75. Podľa 
očakávania sa v handlovskej športo-
vej hale strhla záverečná dráma. Po-
čas poslednej časti sa tímy striedali vo 
vedení a dlho nebol víťaz jasný. Minú-
tu a pol pred koncom zápasu stratili 
Handlovčania ľahkú loptu a následne 
nepremenili dôležité trestné hody, po 
ktorých prišiel klinec do ich rakve, v 
podobe trojky Vučičeviča. Ten zvýšil 
z pohľadu Prievidze na 97:90. Domá-
cim sa už nepodarilo zareagovať a v 
137. hornonitrianskom derby pod-
ľahli Prievidzi po druhý raz v sezóne 
93:101.
Danilo Rakočevič, tréner MBK Hand-
lová: „Celú sezónu sa opakuje jedna 
vec. Keď sme favoritom stretnutia, 
permanentne zápasy nezvládame. 
Prečo je tomu tak, je ťažko povedať. 
Jednoducho nevieme úlohu favorita 
spracovať. Odohrali sme veľmi zlý 
prvý polčas a potom sme sa dostali 
do fázy, že vyhrá ten, ktorý dá viac 
bodov. Žiaľ, my sme to nezvládli a 
Prievidza zaslúžene zvíťazila.”
Krunoslav Krajnovič, tréner BC Prie-
vidza: „V zápase rozhodla disciplína 
a ja sa chcem mojim zverencom po-
ďakovať, pretože zvládli náročný zá-
pas. Nám sa hralo ťažko, pretože sme 
veľmi túžili po účasti na finálovom 
turnaji v Leviciach. Žiaľ, osud rozho-
dol inak a tak sme prišli do Handlovej 
zabojovať o ligové body. Hrali sme 
oslabení o niekoľkých hráčov a o to 
viac svojim hráčom za toto cenné ví-
ťazstvo ďakujem.”

Pavel Procner

Zápasy sa už hrajú s diváckou kulisou.                                                                                                                                                                        ILUSTRAČNÉ FOTO: MBK BANÍK HANDLOVÁ


