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Pokazené verejné osvetlenie na Morovnianskom sídlisku

Elektrické vedenie, napájajúce lampy na Morovnianskom sídlisku, si vyžaduje komplexnú rekonštrukciu.

Poruchy verejného osvetlenia na 
sídlisku MC nesúvisia so šetriacimi 
opatreniami. V tejto lokalite bol 
vykonaný audit verejného osvetle-
nia, ktorý preukázal, že bude nutné 
pristúpiť k jeho oprave. O termíne 
prípadnej opravy bude mesto in-
formovať nakoľko predpokladané 
náklady na jeho opravu sú vysoké.

Podľa konateľa MsBP Handlová s.r.o., 
Rudolfa Vlka: „V tomto prípade nejde 
o šetriace opatrenia, ale o havarijnú 
poruchu podzemného vedenia verej-
ného osvetlenia (VO) na Morovnian-
skom sídlisku. Ide o pôvodné elek-
trické vedenie, ktoré je už dávno po 
životnosti. Poškodenie tohto vedenia 
je rozsiahle a vyžaduje si komplexnú 
rekonštrukciu verejného osvetlenia. 
Bývalé vedenie mesta o tejto situácii 
bolo uzrozumené v roku 2013, ešte 
v čase, kedy situácia nebola až taká 
vážna. Problém VO na sídlisku sa mal 
riešiť z eurofondov, no do dnešného 
dňa takáto výzva nebola vyhlásená,“ 
uviedol konateľ MsBP Handlová. Sú-
časné vedenie mesta dalo vypracovať 
v minulom roku audit VO na sídlisku 
MC, v ktorom je skonštatovaný hava-
rijný stav a okamžitá potreba riešenia 
tohto problému jeho celkovou rekon-
štrukciou. Zároveň zadalo vedenie 
mesta pripraviť cenovú kalkuláciu re-
konštrukcie VO na sídlisku MC, ktorá 
bude predložená mestským poslan-
com na schválenie, nakoľko bude 
potrebné vyčleniť na rekonštrukciu 
nemalé finančné prostriedky. Na Mo-
rovnianskom sídlisku sa nachádzajú 
tri okruhy VO, pričom náklady na je-
den okruh, ktorý je aktuálne nefunkč-
ný, sú vo výške približne 250 tisíc eur. 
Následne bude potrebné spustiť 
verejné obstarávanie na výber do-
dávateľa, potom môže byť, zrejme 
v letných mesiacoch, spustená jeho 
rekonštrukcia. MsBP Handlová ako 
správca VO v celom meste momen-
tálne hľadá vhodné riešenie aspoň na 

dočasné, alebo čiastočné obnovenie 
VO v uvedenej lokalite na Morovnian-
skom sídlisku, nakoľko tak ako vede-
nie mesta i správca verejného osvet-
lenia si uvedomujú akútnu potrebu 
jeho opravy.

O čom bola rekonštrukcia verejné-
ho osvetlenia od roku 2008?

V Handlovej bola v roku 2008 zrea-
lizovaná anketa – Osvetlime čierne 
miesta, kde obyvatelia reagovali na 
výzvu mesta a navrhovali kde by uví-
tali novú lampu. Následne bol v rámci 
zmluvného vzťahu uzatvoreného dňa 
12. 2. 2008 medzi mestom Handlová 
a spoločnosťou FIN.M.O.S., a.s. zvýše-
ný počet svetelných bodov (lámp) od 

roku 2008 z počtu 1275 na aktuálnych 
2045 lámp verejného osvetlenia po 
celom území mesta, nie však na Mo-
rovnianskom sídlisku. 
Podľa platnej zmluvy hlavným cieľom 
spoločnosti FIN.M.O.S. bolo vybudo-
vať v jednotlivých mestách a obciach 
na Slovensku fungujúcu sieť VO, resp. 
zrekonštruovať existujúce, udržiavať 
ho na požadovanej úrovni z hľadis-
ka technického, spotreby elektrickej 
energie, ekologických a estetických 
požiadaviek.  
Na základe zmluvy s mestom  Handlo-
vá sa spoločnosť FIN.M.O.S. zaviazala 
uskutočniť investíciu šetriacu energie 
všetkých zariadení VO patriacich do 
vlastníctva mesta a poskytovať pre 
samosprávu prostredníctvom moder-

nizovaného zariadenia službu - pre-
vádzkovanie VO. V rámci investície do 
siete verejného osvetlenia spoločnosť 
FIN.M.O.S. vykonala prípravu projek-
tu investície verejného osvetlenia, 
vrátane projektovej dokumentácie, 
realizáciu investície do siete verej-
ného osvetlenia nachádzajúcej sa na 
území mesta a v rámci poskytovania 
verejného osvetlenia na území mesta 
zabezpečuje poskytovanie dodávky 
elektrickej energie do modernizova-
nej siete na základe zmluvy s prísluš-
ným dodávateľom elektrickej energie 
pre danú oblasť.
FIN.M.O.S. zabezpečuje prostred-
níctvom zmluvy s MsBP Handlová 
údržbu verejného osvetlenia v ur-
čenom rozahu. Mesto Handlová 
prostredníctvom tohto zmluvného 
vzťahu ročne zaplatí za investíciu do 
verejného osvetlenie, mimo lokality 
MC, ktoré nikdy neprešlo rekonštruk-
ciou, v priemere viac ako 250 tisíc 
eur, pričom prvá platba bola zrea-
lizovaná  v auguste 2008. Doposiaľ 
mesto zaplatilo viac ako 3 mil. eur. 
Rekonštrukcia verejného osvetlenia 
na väčšine územia nášho mesta pre-
behla v rokoch 2009 - 2010 a schéma 
financovania spočíva v investícií spol. 
FIN.M.O.S., kde sa mesto Handlová 
stalo akcionárom a následne sa od-
kupovali a odkupujú akcie.  
Zmluva je uzatvorená na dobu neurči-
tú s ustanoveniami, že minimálna le-
hota na ukončenie zmluvného vzťahu 
je po uplynutí 188 mesiacov (obdobie 
tzv. zákazu výpovede) od prvého dňa 
kalendárneho mesiaca nasledujúce-
ho po technickom odovzdaní/prevza-
tí rekonštrukcie verejného osvetlenia 
s ročnou výpovednou lehotou. Podľa 
platných zmluvných podmienok teda 
lehota zákazu výpovede uplynie v 
apríli 2024. Zmluvný vzťah sa skončí 
uplynutém výpovednej doby k 30. 
4. 2025, pokiaľ nepríde k ukončeniu 
zmluvy dohodou alebo odstúpením.                                    

(Text a foto JP)

Pivovar rozšíri sortiment. Ponúkať 
bude pivá nefiltrované, nepasteri-
zované, rôznej stupňovitosti, pivo 
s rôznymi príchuťami aj nízkoalko-
holické pivo.

Handlovský pivovar Baník získal do-
táciu na podporu rozvoja podnika-
nia malých a stredných podnikov v 
rámci Iniciatívy Európskej komisie 
zameranej na transformáciu regiónu 
horná Nitra. Cieľom projektu je roz-
voj podnikania a zvýšenie konkuren-
cieschopnosti podniku ROYAL DATA 
GROUP EUROPE s.r.o., ktorá prevádz-
kuje remeselný minipivovar Baník v 
Handlovej. Predmetom projektu je 
nákup technológií, ktorá umožnia 
výrobu nových produktov, ako aj ino-
váciu a rozšírenie výrobného procesu 
piva. Výroba by sa tak mala rozšíriť o 
10 x 2 000 litrov.
Novým produktom v ponuke žiada-

Pivovar Baník získal dotáciu takmer 200 tisíc eur
teľa bude macerované pivo - bylinné, 
korenené, ovocné. Vďaka rozšíreniu 
výrobných a skladovacích kapacít plá-
nuje žiadateľ variť a ponúkať viaceré 
druhy pív: nefiltrované, filtrované, 
nepasterizované rôznej stupňovitos-
ti - 11° a 12° svetlé pivo plzeňského 
typu, pšeničné 12° belgického typu, 
14° svetlé pivo typu IPA, nízkoalkoho-
lické pivo 6° ochutené a iné. Okrem 
toho investor plánuje variť rôzne se-
zónne špeciality - rôzne príchute a 
rôzne stupňovitosti.
 Zároveň tak vznikne jedno pracovné 
miesto pre osobu zo znevýhodne-
ných sociálnych skupín.
Schválená celková výška oprávne-
ných výdavkov projektu je 233 007 
eur, z toho schválená výška nenávrat-
ného finančného príspevku je 198 
056 eur a výška spolufinancovania z 
vlastných zdrojov by mala dosiahnuť 
34 951 eur.

Začiatok realizácie hlavných aktivít 
projektu bol plánovaný na septem-
ber 2021, projekt pivovaru však bol 
schválený až koncom novembra 
2021. Celková dĺžka realizácie hlav-
ných aktivít projektu je 12 mesiacov.

(INU) 

Pozvánka 
na mestské 

zastupiteľstvo
Primátorka mesta, 
Silvia Grúberová, 

zvolala 28. zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva. 
Konať sa bude vo štvrtok 

24. februára 2022 
o 14. hodine 

prostredníctvom 
komunikačnej aplikácie 

ZOOM.

Program je zverejnený na 
webstránke mesta, priamy 

prenos sa bude vysielať 
na Youtube kanáli 

RTV Prievidza.
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Mesto Handlová podporilo pamiatkarov
Viaceré ikonické pamiatky na Slo-
vensku na protest pozhasínali.

Oravský hrad, Spišský hrad, hrad De-
vín či Nový zámok v Banskej Štiavnici 
v utorok 15. februára o 19.00 h spolu 
s viacerými ďalšími ikonickými kultúr-
nymi pamiatkami po celom Slovens-
ku pozhasínali alebo na ne zavesili  
čiernu vlajku. Stalo sa tak na protest 
proti návrhu na zmenu pamiatkových 
úradov na špeciálne stavebné úra-
dy. K iniciatíve sa pripojilo aj mesto 
Handlová. Zhasol kostol sv. Kataríny 
aj kaplnka sv. Jána Nepomuckého. 
Čierne vlajky viseli  na dome kultúry 
a na klenbovom kamennom moste z 
námestia na Partizánsku ulicu.
Iniciatívu zverejnila organizácia Čier-
ne diery, zapojili sa do nej viacerí 
ochrancovia kultúrneho dedičstva, 
správcovia hradov, vlastníci a správ-
covia pamiatok, mestá a obce, arche-
ológovia, architekti či akademici. „Je 
to symbolický krok k tomu, čo nás 
čaká, ak parlament schváli nový návrh 
zákona o výstavbe,” vyhlásili spoloč-
ne. Systém ochrany pamiatok na Slo-
vensku podľa iniciatívy v súčasnosti 
nie je dokonalý, ale transformácia na 
stavebné úrady „plánovaná rýchlo a 
bez legislatívneho, organizačného a 
finančného zabezpečenia” bude, ako 
tvrdia, znamenať paralýzu odbornej 
práce pamiatkarov a ohrozenie pa-
miatok.
„Nový zákon je veľkým nepochope-
ním toho, čomu sa pamiatkari venu-
jú, majú venovať a aké sú problémy 

pamiatok na Slovensku,” upozornili s 
tým, že namiesto zvyšovania odbor-
nosti a zlepšovania služieb poskyto-
vaných občanom čaká pamiatkarov 
neexistujúci počítačový program a 
množstvo byrokracie. Kritizujú tak-
tiež, že pripomienky odbornej ve-
rejnosti a pamiatkarov dosiaľ neboli 
akceptované.
Do protestu sa zapojili aj pamiatky, 
ako hrad Strečno, Kalvária v Banskej 
Štiavnici, historická mestská radnica v 
Bardejove, Stará radnica v Bratislave, 
bratislavský Slavín, hrad Beckov, Bu-
datínsky hrad či Zvolenský hrad.
„Odborníci neboli prizvaní k tvorbe 
nového zákona. A keď stovky z nich 

spísali vecné pripomienky, v čom sú 
chyby, ich argumenty neboli akcep-
tované. Riaditelia a riaditeľky pamiat-
kových úradov sa podpísali pod spo-
ločný list poslancom, ale aj ten museli 
z vlastnej stránky stiahnuť. Ministerst-
vo kultúry ich v reakcii na protesty 
pozvalo tento týždeň na spoločné 
rokovanie. Opäť sa ich snaží presved-
čiť, že novým zákonom si pamiatky 
polepšia. Odpoveďou by mohol byť 
zoznam ikonických pamiatok, ktoré 
na protest radšej zhasli alebo vyvesili 
čiernu vlajku,“ napísalo na svojom fa-
cebookovom profile združenie Čierne 
diery.

(TASR/INU)

Jazmín vyhral prvé miesto v hlasovaní verejnosti
Nezisková organizácia dostane 
1300 eur.

Projekt neziskovej organizácie Jazmín 
zapojený do programu „Vy rozhoduje-
te, my pomáhame“ programu Tesco, 
vyhral 1. miesto v hlasovaní zákazní-
kov v našom regióne a získal podporu 
1 300 eur.
V útulku pre bezdomovcov Jazmín sú 
klientmi zariadenia dlhodobo znevý-
hodnení ľudia bez domova a týrané 
matky s deťmi. „Stretávame sa tu s ne-

ľahkými životnými príbehmi. Cieľom 
projektu Spájame komunitu v Jazmí-
ne je skvalitnenie života v útulku. Radi 
by sme spríjemnili klientom pobyt u 
nás. Za získané peniaze chceme nakú-
piť lavičky a vonkajšie sedenie a tým 
spojiť komunitu klientov s komunitou 
obyvateľov mesta, ako aj s rodinou a 
blízkymi priateľmi, upevniť sociálne 
väzby a podporiť integráciu klientov 
do spoločnosti,“ povedala riaditeľka 
zariadenia, Viera Mrázová. „Ďakujeme 
za každý jeden hlas, veľmi si to váži-

Zrekonštruované rádiodiagnostické oddelenie je otvorené
Počas uplynulých dvoch mesiacov 
prebiehala v Nemocnici AGEL Han-
dlová rozsiahla rekonštrukcia rádio-
diagnostického pracoviska. Prevádz-
ka zmodernizovaného oddelenia 
bola opätovne spustená v pondelok 
7. februára.
Nemocnica k rekonštrukcii pristúpila 
z dôvodu skvalitňovania poskytova-
ných služieb. „Sme radi, že sa nám 
pre obyvateľov Handlovej a blízkeho 
okolia darí inovovať prístrojové vyba-
venie nemocnice a zlepšovať tak po-
skytovanú starostlivosť,“ uviedla riadi-
teľka nemocnice Marta Eckhardtová. 
Ešte v priebehu roka 2021 nemocnica 
zabezpečila moderný celotelový ul-
trasonografický prístroj s farebným 
Dopplerom, ktorého výhodami sú tri 
ultrazvukové sondy, dotykový displej 
na jednoduchšie ovládanie, možnosť 
automatických meraní a predovšet-
kým vyššia kvalita obrazu a s tým 
spojená kvalitnejšia diagnostika. Po-
čas rekonštrukcie na oddelenie pri-

budol tiež nový plne digitalizovaný 
röntgen. Jeho prednosťami sú najmä 
kvalita obrazu a nižšia radiačná záťaž 
pre pacienta. Stĺpová konštrukcia RTG 
prístroja s vertigrafom umožňuje aj 
vyšetrenia v stoji.
„Naše zrekonštruované rádiodiag-
nostické pracovisko ponúka kvalitnú 

V Handlovej mesto do protestu zapojilo štyri haikony.                                              ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN GROSS

me,” dodala. 
Podľa Barbory Hullovej, programo-
vej manažérky Nadácie Pontis, do 
programu prijali spolu vyše 374 žia-
dostí a Tesco prerozdelí medzi 231 
víťazov, finančné prostriedky vo výš-
ke 182 400 eur. Z toho 169 400 pre 
projekty, za ktoré sa hlasovalo v ob-
chodoch a 13 000 v zamestnaneckom 
hlasovaní. Zákazníci Tesco spoločne 
odovzdali súťažiacim projektom vyše 
2,6 milióna žetónov.                    

     (INU)

zdravotnú starostlivosť nielen vďaka 
modernej technike, ale aj vďaka od-
borníkom v tejto medicínskej oblasti. 
Teší nás, že vďaka novému vybaveniu 
a skvelému tímu ľudí môžeme našim 
pacientom poskytovať kvalitnejšie 
diagnostické vyšetrenia,“ dodala ria-
diteľka nemocnice.                          (AGEL)

Kam volať v prípade poruchy?

Nový prístroj má nižšiu radiačnú záťaž na pacienta.                                                                                           FOTO: AGEL

Vystrihnite si užitočné kontakty a dajte na viditeľné miesto. 
Volaním na správne čísla urýchlite vyriešenie poruchy ale-
bo sa dozviete overené informácie. 
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V Handlovej, v areáli Východnej 
šachty, firma plánuje z použitých 
pneumatík získavať plyn, olej a 
uhlík. Pre územie v tesnej blízkos-
ti Východnej šachty má však svoj 
zámer aj väčšinový majiteľ pozem-
kov. Chce tam vybudovať rekreač-
no-obytný komplex.  

Prvé kroky pre vybudovanie prevádz-
ky na termochemické spracovanie 
pneumatík podala spoločnosť Hutira 
Slovakia na stavebný úrad 3. augusta 
2016. Stavebný úrad územné konanie 
zastavil 1. júna 2021. Dôvodom boli 
nesúhlasné stanoviská spoločnosti 
Hornonitrianske bane Prievidza a 
Obvodného banského úradu Banská 
Bystrica.

Petícia s 3 901 podpismi

Zámer firmy Hutira Slovakia v roku 
2021 narazil aj na odpor verejnos-
ti. Začiatkom marca 2021 aktivisti 
spustili petíciu „Za zelenú budúcnosť 
Východnej šachty.“ Petícia sa opie-
rala o odborný posudok, ktorý pre 
občianske združenia Priatelia Zeme 
– CEPA vypracovali Jindřich Petrlík, 
odborný poradca siete International 
Pollutants Elimination Network pre 
dioxíny a odpady a Ladislav Hegyi, 
odborný poradca poslanca Európske-
ho parlamentu Martina Hojsíka pre 
životné prostredie. Odborníci projekt 
vyhodnotili negatívne. „Projekt navr-
hovateľa je z hľadiska potreby envi-
ronmentálne šetrnej recyklácie od-
padových pneumatík v SR zbytočný a 
kontraproduktívny a bude odkázaný 
buď na dovoz väčšiny odpadových 
pneumatík z iných krajín alebo na 
ekonomický neúspech,“ tvrdia posu-
dzovatelia.
Mestské zastupiteľstvo 24. júna 2021 
v plnej miere vyhovelo petícii „Za ze-
lenú budúcnosť Východnej šachty“ a 
primátorka mesta, Silvia Grúberová, 
požiadala spoločnosť Hutira Slovakia, 
aby svoj zámer na území mesta ne-
realizovala. Primátorka však zároveň 
skonštatovala, že vyhovenie petícii 
má iba morálny, právne nezáväzný 
rozmer a spoločnosť má právo ďalej 
v projekte pokračovať.

Diskusia áno, 
ale až po kladnom rozhodnutí

Pre Iva Hutiru, konateľa spoločnosti 
Hutira Slovakia, je postoj mestského 
zastupiteľstva veľmi prekvapivý a za-
rážajúci. „Po celú dlhú dobu, od roku 

2016, riešime úplne zásadný procesný 
spor, teda nesúhlasné stanovisko Hor-
nonitrianskych baní Prievidza (HBP) s 
umiestnením stavby, s tým spojené 
opakované protichodné vyjadrenia, 
ktoré podľa nášho názoru nemajú 
právnu oporu, navyše v dobe, kedy 
bolo rozhodnuté o ukončení ťažby v 
lokalite a nesúhlasné stanoviská HBP 
a Hlavného banského úradu (HBU) sa 
tak stali jednoznačne neopodstatne-
nými, sme so zástupcami mesta otvo-
rene komunikovali a boli opakovane 
uisťovaní o podpore projektu a vôli 
zámer v Handlovej zrealizovať,“ po-
vedal Ivo Hutira. Proti rozhodnutiu 
stavebného úradu podala v mene 
spoločnosti Hutira Slovakia odvolanie 
advokátska kancelária Poláček&Part-
ners 15. decembra 2021. Právny roz-
klad odvolania má 26 strán. „Petícia, 
ktorá bola vyprovokovaná pánom 
Pavelkom, je bežná vec, ktorá sa pri 
takýchto projektoch očakáva. Avšak 
obrovsky nás sklamalo, že zástup-
covia mesta v samom závere kau-
zy počúvali iba jednu stranu a hoci 
prisľúbili vykonať aktívne kroky k 
odstráneniu sporu s HBP, resp. HBU, 
nechali sa ovplyvniť neopodstatne-
nými a lživými argumentmi, ktoré im 
a verejnosti prezentoval pán Pavelka. 
Ani raz sme neboli verejne prizvaní 
ku konfrontácii, k otvorenej obha-
jobe nášho zeleného projektu. Boli 
sme s vedením mesta dohodnutí, 
že predstúpime pred občanov, aby 
sme im projekt podrobne predstavili 
a zodpovedali im akékoľvek otázky. 
Nič z toho sa nestalo a teraz máme na 
základe manipulatívnych informácií, 
poloprávd a lží v správe, ktorú nechal 
vypracovať pán Pavelka, náš inves-
tičný zámer prehodnotiť?! Z akého 
dôvodu? Prečo!!!? Jeden tendenčne 
spracovaný materiál, bez otvore-
nej oponentúry, diametrálne, o 180 
stupňov obráti myslenie vrcholných 
predstaviteľov mesta?!“ pýta sa maji-
teľ firmy, Ivo Hutira.
„My sme vo svojej kampani nepoužili 
žiadne manipulatívne informácie, po-
lopravdy a lži,“ reagoval na výroky Iva 
Hutiru iniciátor petície, Jozef Pavelka: 
„Správa obsahuje najnovšie odborné 
štúdie, sú tam prepočítané riziká, 
ktoré negatívne vplývajú na životné 
prostredie. Na rozdiel od spoločnosti 
Hutira, ktorá nepredložila a ani nevy-
vrátila žiadny argument z posudku. 
K danému projektu sa vyjadril ne-
gatívne aj Odbor ochrany ovzdušia 
Ministerstva životného prostredia.“ 
Sám Ivo Hutira, minulý rok, posudok 

privítal. V tom čase sa vyjadril, že 
„štúdia je spracovaná ľuďmi, ktorí sú 
v oblasti ochrany životného prostre-
dia uznávanými osobnosťami.“ Verej-
né stretnutie s obyvateľmi mesta Ivo 
Hutira minulý rok navyše podmienil 
pokrokom v stavebnom konaní. „Jas-
ne sme deklarovali, prostredníctvom 
vyjadrenia riaditeľa Ivana Junga, že 
keď sa pohne konanie o umiestnení 
stavby, sme pripravení s obyvateľmi a 
odbornou verejnosťou, ktorá má sku-
točný záujem o to, aby Handlová bola 
zelená, zorganizovať verejnú diskusiu. 
V opačnom prípade niet o čom dis-
kutovať,“ napísal minulý rok majiteľ 
firmy Hutira Slovakia.

Ťažba skončila, banská činnosť nie

Stavebné konanie blokovali baníci. 
Pneumatiky totiž firma plánuje re-
cyklovať v areáli Východnej šachty. 
Stavbu spoločnosti Hutira nepovolila 
štátna banská správa z bezpečnost-
ného hľadiska. Kým prebiehajú aké-
koľvek práce v podzemí, navrhovaná 
prevádzka by zvyšovala riziko pre 
bezpečnosť banského prostredia 
a zdravie baníkov na pracoviskách 
vetraných cez Východnú šachtu 
bane Handlová, uviedla minulý rok 
hovorkyňa Hornonitrianskych baní 
Prievidza, Adriana Siváková. Podľa 
jej vyjadrenia z minulého roka, nové 
využitie areálu bude možné po defini-
tívnom uzatvorení Východnej šachty. 
Ani aktuálne stanovisko Hornonit-
rianskych baní Prievidza však k zá-
meru firmy Hutira Slovakia ústretové 
nie je. „Ukončením ťažby nedošlo v 
bani Handlová k ukončeniu banskej 
činnosti v zmysle Zákona o banskej 
činnosti, výbušninách a štátnej bans-
kej správe. Banská činnosť v súlade 
s vyššie uvedeným zákonom toho 
času pokračuje činnosťami súvisiaci-
mi s ukončením ťažby v dobývacom 
priestore, a to hlavne likvidáciou 
podzemných priestorov v súlade so 
schváleným plánom likvidácie,“ po-
vedala tlačová hovorkyňa firmy, Jana 
Janáčová. Upozornila, že aj prevádz-
ka plánovaného banského skanzenu, 
ktorý patrí medzi projektové zámery 
zo zásobníka Fondu Spravodlivej 
Transformácie, sa  podľa platnej le-
gislatívy pokladá za banskú činnosť. 
„Banské dielo Východná šachta pri 
prevádzkovaní banského múzea – 
skanzenu bude slúžiť ako vetrací ob-
jekt a únikový východ z podzemia.“

Firma Hutira Slovakia sa projektu recyklácie pneumatík nevzdala
Rekreačno-rezidenčný komplex Biela skala, Nová Lehota - Handlová
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Rekreačno-rezidenčný komplex

Svoj zámer pre okolie Východnej 
šachty má aj Poľnohospodárske 
družstvo Farná, ktoré je väčšinovým 
vlastníkom okolitých pozemkov. Svoj 
projekt odprezentovali na posla-
neckom stretnutí 19. januára 2022. 
V bezprostrednom okolí Východnej 
šachty by chceli vybudovať rekreač-
no-rezidenčný komplex Biela skala so 
139 rodinnými domami, 28 domami 
pre rekreačné bývanie a tromi troj-
poschodovými bytovými domami 
s komerčným prízemím. Areál by 
mala doplniť záhradkárska osada a 
lesopark s prístreškami, ohniskami 
a ihriskami. „Cieľom návrhu daného 
územia bolo vytvoriť rôznorodú ur-
banistickú štruktúru, ktorej nosným 
prvkom je lesopark kúsok od zóny 
rodinných domov, umožňujúci oby-
vateľom stretávať sa, tráviť spolu 
voľný čas alebo športovať, deťom 
dáva možnosť sa hrať na detských 
ihriskách v obklopení zelene. Hlav-
nou filozofiou návrhu bolo vytvore-
nie  jednotlivých zón s konkrétnym 
typom bývania a vytvorenie centra 
zóny určeného na stretávanie, obklo-
pené menšími bytovými domami s 
občianskou vybavenosťou a rodinný-
mi domami,“ napísal Tomáš Moravčík, 
predseda predstavenstva Poľnohos-
podárskeho družstva Farná. Družstvo 
je za týmto účelom pripravené podať 
žiadosť o zmenu územného plánu. 
Podľa Tomáša Moravčíka zámer Poľ-
nohospodárskeho družstva Farná 
„pravdepodobne nie je“ zlučiteľný so 
zámerom spoločnosti Hutira Slovakia.

Hutira: Je to podpásovka

Vlastnú predstavu má aj Ivo Hutira. 
Projekt termochemického spracova-
nia pneumatík podľa neho môže mať 
aj „edukačný rámec pre deti a mládež 
a môže byť spojený s históriou baníct-
va, prekrásnou vyhliadkou z ťažobnej 
veže a sfáraním niekoľko metrov pod 
zem, s biotopom a rekreáciou.“ Takto 
projekt údajne prezentovali aj minis-
terke investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie, Veronike Remišovej, 
na medzinárodnej konferencii v Bru-
seli aj zástupkyni francúzskeho klubu 
Pyrogazéification. „Tomu, čo sa stalo, 
hovorím, že sme dostali kopanec do 
zadku a ešte s rozbehom! V ringu 
sa tomu hovorí podpásovka. Sme 
pevne presvedčení o zmysluplnosti 
a environmentálnom poňatí nášho 
projektu, ktorý dáva jasný smer, ako 

sa zodpovedne správať z hľadiska 
obnoviteľného a udržateľného zmys-
lu života na planéte. Nikto s nami ale 
nejedná, nepozýva nás k jednému 
stolu. Nemáme partnera, ktorému by 
sme stáli za reč a mohli s ním jednať, 
napríklad aj o rekreačno-rezidenč-
nom komplexe. A to je veľmi, veľmi 
smutné. Aj s ohľadom na to, že bude 
potrebné niesť zodpovednosť za prí-
padnú zmarenú investíciu, rovnako 
ako bude potrebné, aby niesol zod-
povednosť aj pán Pavelka za to, že po-
užíva lživé a tendenčné informácie a 
poškodzuje tak dobré meno a značku 
Hutira.“ 
Podľa Jozefa Pavelku by však bolo 
vhodné, keby spoločnosť Hutira kon-
kretizovala, v čom bola argumen-
tácia občianskych aktivistov lživá a 
tendenčná. „Sme obyvatelia mesta, 
ktorým záleží v akom prostredí žije-
me a budeme aj naďalej žiť. Nemáme 
záujem brániť ekologicky výhodným 
projektom podnikať v tomto mes-
te. Ale tomuto projektu na základe 
predložených faktov nedôverujeme. 
To, že niekto odmietne podnikateľský 
zámer neznamená, že poškodzuje 
dobré meno spoločnosti,“ reagoval 
na slová Iva Hutiru Jozef Pavelka.

Postoj primátorky je nemenný

„Spoločnosti Hutira sme viackrát 
hovorili, že je potrebná diskusia s 
obyvateľmi a riadna verejná prezen-
tácia projektu a to ešte v čase pred 
petíciou. Verejnosti adresovali jeden 
článok, ktorý si riadne zaplatili v 
Handlovskom hlase a to bolo všetko. 
Podľa mňa mali vtedy zodpovedne 
argumentovať v oveľa širšej miere a 
verejne. Otázkou ostáva, prečo sa tak 
nestalo. Nik z firmy neprišiel ani na 
mestské zastupiteľstvo, keď sa petícia 
prejednávala. Povedať, že začneme 
diskutovať, až keď sa pohne staveb-
né konanie, to radšej nepovedať nič. 
Firma Hutira uvádzala, že má pripra-
vené nové lepšie technológie, ktoré 
neboli súčasťou projektu. Čakali sme, 
že sa to teda do niečoho premietne. 
Môj postoj a postoj poslancov, ktorí 
podporili petíciu zostáva nemenný 
vzhľadom na všetky tieto súvislosti 
a aj nové skutočnosti. Verím že spo-
ločnosť Hutira upustí od realizácie 
projektu v Handlovej. O to sme ich 
oficiálne požiadali po vyhodnotení 
všetkých záverov k danému projektu 
v roku 2021,“ povedala primátorka, 
Silvia Grúberová.                  

Silver Jurtinus

V tesnej blízkosti Východnej šachty investor plánuje vybudovať rekreačno-rezidenčný komplex Biela skala. V urbanistickej štúdii je vľavo hore lesopark s prístreškami a ohniskami. Pod ním zóna pre rekreačné bývanie. Hnedou farbou je označená záhradkárska osada, najväčšia, 
svetlozelená časť označuje zónu s rodinnými domami. Fialovou farbou sú uznačené tri bytové domy. Pred vybudovaním komplexu je však potrebná zmena územného plánu, pri ktorej sa k zámeru bude môcť vyjadriť verejnosť.  
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Fyzická osoba môže poukázať podiel 
vo výške 2 % odvedenej dane. Osoby, 
ktoré v zdaňovacom období vykoná-
vali dobrovoľnícku činnosť najmenej 
40 hodín, môžu poukázať 3 % z dane. 
O dobrovoľníctve však musia predlo-
žiť písomné potvrdenie. 
Právnické osoby môžu poukázať 2 % 
dane iba ak v zdaňovacom období 
darovali finančné prostriedky najme-
nej vo výške 0,5 % zaplatenej dane na 
verejnoprospešné účely. V opačnom 
prípade poukazujú podiel iba vo výš-
ke 1 %.
Prijímateľom môže byť iba verejno-
právna nezisková organizácia zapísa-
ná v zozname prijímateľov, ktorý kaž-
doročne zverejňuje Notárska komora 
SR do 15. januára kalendárneho roka.
Podiel zaplatenej dane sa poukazuje 
dvomi spôsobmi. Ak si daňovník po-
dáva daňové priznanie sám, vyplní 
vyhlásenie na poukázanie podielu 
zaplatenej dane priamo v daňovom 
priznaní k dani z príjmov. Ak daňo-
vé priznanie podáva za pracovníka 
zamestnávateľ, vyhlásenie o pou-
kázaní podielu zaplatenej dane za-
mestnanec podá na osobitnom tla-
čive, ku ktorému doloží potvrdenie 
od zamestnávateľa o zaplatení dane 
z príjmov zo zamestnania a podá ho 
do 30. apríla osobne alebo poštou na 
ktorýkoľvek daňový úrad.
Financie môžu prijímatelia použiť len 
na zákonom stanovený účel, a to na 
ochranu a podporu zdravia, preven-
ciu, liečbu, na resocializáciu drogo-
vo závislých v oblasti zdravotníctva 
a sociálnych služieb, na podporu a 
rozvoj telesnej kultúry, na poskyto-
vanie sociálnej pomoci, na zachova-
nie kultúrnych hodnôt, na podporu 
vzdelávania, na ochranu ľudských 
práv, na ochranu a tvorbu životného 
prostredia, na vedu a výskum a na 
organizovanie a sprostredkovanie 
dobrovoľníckej činnosti.
Ak prijímateľ nepoužije poskytnutý 
podiel na uvedené činnosti do konca 
roka nasledujúceho po roku, v kto-
rom bol podiel zaplatenej dane pou-
kázaný, je povinný takýto podiel vrá-
tiť do 90 dní správcovi dane miestne 
príslušnému podľa sídla prijímateľa.

(slovensko.sk / notar.sk)

Názov IČO Právna forma Sídlo 
DAZYA 42281369 Občianske združenie Potočná 192/66 
DÚHA - sekcia rodičov a priateľov školy podporujúcej zdravie 37923242 Nezisková organizácia SNP 201/27 
FÉNIX Handlová, klub abstinentov 52089215 Občianske združenie Stará cesta 2305/45 
Handlovský banícky spolok 42019001 Občianske združenie Námestie baníkov 19/7 
Horolezecký klub Prometeus Handlová 17067511 Občianske združenie Československej Armády 44/13 
Jazmín n.o. 36119652 Nezisková organizácia F. Nádaždyho 4 
KLUB športového a turistického jazdenia Handlová 50904051 Občianske združenie Pstruhárska 624 
Klub športovej gymnastiky Handlová 42276691 Občianske združenie Kpt.Nálepku 1471/29 
KOLIESKOVO 51959801 Občianske združenie Železničiarska 4007/39 
Kynologický klub Handlová - Strelnica 42151988 Občianske združenie Kvetná 1052/14 
Lepšia Handlová 51435896 Občianske združenie Stará cesta 2306/31A 
Mestský basketbalový klub Handlová 00626554 Občianske združenie Údernícka 1715/51 
Mestský futbalový klub Baník Handlová 50801872 Občianske združenie Údernícka 346/48 
Mestský kynologický klub Handlová 36131741 Občianske združenie Údernícka 48 
NAŠA ZUŠKA 42147620 Občianske združenie Poštová 58 
Občianske združenie HANDLOVČAN 42139864 Občianske združenie SNP 2 
O.z. na podporu vzdelávania pri ZSŠOaS Handlová 37916220 Občianske združenie Lipová 8 
O.z. pri Špeciálnej základnej škole Handlová 42152658 Občianske združenie Nám. Baníkov 10/20 
Občianske združenie šanca pre Paťka 50633431 Občianske združenie Odbojárov 1780/10 
OZ ČARO 36127477 Občianske združenie 29. augusta 100/61 
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o. 45741191 Nezisková organizácia Márie Krššákovej 1107/1 
SLNIEČKO - materská škola, Handlová 37923471 Nezisková organizácia Cintorínska 11 
Slovenský rybársky zväz – MO Handlová 001782090303 Občianske združenie Žiarska 1918/44 
SOKOL HANDLOVÁ 52777081 Občianske združenie SNP 46/6 
SRRZ - RZ pri Základnej škole 173196172751 Občianske združenie Mierové námestie 255/27 
Sv. Lujza, n.o. 42146003 Nezisková organizácia M. R. Štefánika 1135/29 
ŠK ACHILES Handlová 50082469 Občianske združenie Duklianska 515/14 
Školský basketbalový klub Handlová 36124826 Občianske združenie ZŠ, Mierové nám. 27 
Športový klub zdravotne postihnutých Pegas Remata 36116131 Občianske združenie Mierové Námestie 250/3 
Tanečná skupina VOLCANO 36123919 Občianske združenie Lipová 372/8 
Young talents 42274664 Občianske združenie Okružná 31 
Združenie rodičov pri ZŠ Morovnianska cesta 42273323 Občianske združenie ZŠ, Morovnianska cesta 1886/55 

Darujte 2 % dane občianskym združeniam a neziskovým organizáciám v meste

1. júla 2022 nadobudnú účinnosť 
novely zákonov, ktoré sa týka-
jú registra adries. Mesto potvrdí 
zmenu názvov ulíc, ktorá sa udiala 
pred tridsiatimi rokmi. 

Novela zákona o registri adries 
spresnila povinnosti stavebníka 
pri zameraní geografickej osi ulice 
a definovala, že adresným bodom 
je priestorový údaj, ktorý označuje 
polohu každého vstupu do budovy, 
ktorému je určené orientačné číslo.

Povinnosti vlastníkov 
nových budov 

Vlastník budovy bude povinný pí-
somne oznámiť obci zmenu v číslo-
vaní bytov a poschodí, s uvedením 
nového čísla bytu a čísla poschodia, 
na ktorom sa byt nachádza. Túto 
povinnosť je potrebné splniť do 
piatich pracovných dní odo dňa vy-
konania zmeny. Poschodie sa bude 
označovať od prvého nadzemného 
poschodia číselným radom od čísla 1 
a od prvého podzemného poschodia  
číselným radom od čísla -1.
Obec už po novom do registra ne-
zapíše údaje, ak nezodpovedajú sku-
točnosti. Zabezpečí sa tak výrazné 

zvýšenie kvality dát. Ak má budova 
názov, po novom bude v registri uve-
dený pri každej adrese. Ide o medzi-
národný trend, ktorý preukazuje na 
stále širšiu prax označovania najmä 
významnejších stavieb názvom.
Po novom bude musieť vlastník stav-
by povinne strpieť označenie budo-
vy alebo aj inej stavby názvom ulice 
alebo iného verejného priestranstva. 
Ustanovením sa umožní obci umiest-
niť označenie ulice aj na inú stavbu, 
napríklad oplotenie, stĺp, z dôvodu 
zabezpečenia lepšej viditeľnosti 
označenia ulice.

Budú hroziť pokuty

Do zákona boli doplnené ustanove-
nia o priestupkoch. Konkrétne ide o 
prípady, ak vlastník stavby nebude 
chcieť strpieť označenie budovy 
náz vom ulice alebo iného verejného 
priestranstva alebo vlastník poruší 
povinnosť mať viditeľne označenú 
budovu tabuľkou so súpisným čís-
lom a tabuľkou s orientačným číslom. 
V týchto prípadoch môže obec uložiť 
pokutu až do výšky 150 eur. Taktiež 
možno pokutovať osobu, ktorá je 
určená v kolaudačnom rozhodnutí a 
poruší povinnosť požiadať o určenie 

súpisného čísla a orientačného čísla 
do 30 dní až do výšky 250 eur.

Potvrdia zmeny spred 
tridsiatich rokov

Mesto Handlová pristúpi k potvr-
deniu súčasných názvov ulíc. Sa-
mospráva totiž môže do svojho 
vlastníctva bezplatne získať nie-
ktoré pozemky, vo vlastníctve štá-
tu, napríklad v správe Slovenského 
pozemkového fondu, Ministerstva 
hospodárstva alebo Železníc SR. 
Táto delimitácia sa mala uskutočniť 
už v roku 1991. Nestalo sa tak, preto 
mesto musí o delimitáciu pozemkov 
opätovne požiadať. Ako podklad 
pre delimitáciu budú slúžiť listiny z 
roku 1991, v ktorých sa nachádza-
jú pôvodné názvy ulíc. Uznesenia 
mestského zastupiteľstva, ktorými 
bolo schválené premenovanie ulíc, 
sa však v štátnom archíve v Bojni-
ciach nenašli. Preto na rokovaní vo 
štvrtok 24. februára mestské zastu-
piteľstvo prijme uznesenie, ktorým 
premenovanie ulíc potvrdí a umož-
ní tak opätovnú žiadosť o bezplatnú 
delimitáciu štátnych pozemkov.

(INU)

Mestu Handlová a jeho organizáci-
ám vypovedal dodávateľ elektriny, 
spoločnosť BCF ENERGY, zmluvu k 
27. 10. 2021. Dodávateľom mesta 
sa zo zákona stala Stredoslovenská 
energetika ako „dodávateľ poslednej 
inštancie“ a cena za megawatthodinu  
(MWh) stúpla z 80 eur na 180 eur bez 
DPH. V roku 2021 mesto zaplatilo za 
elektrinu 24 326 eur a po verejnom 
obstarávaní ku koncu januára pre ak-
tuálny rok vychádza suma 82 149 eur. 
Na verejné osvetlenie boli za rok 2021 
výdavky 81 514 eur, pre rok 2022 do-
dávateľ avizuje sumu 178 000 eur. 
„Zvýšené výdavky na elektrickú ener-
giu sa výrazne odrazia na rozpočte 
mesta a jeho organizácií, preto bude-
me nútení rozpočet upraviť,“ povedal 
vedúci ekonomického oddelenia Pe-
ter Mendel. 
K zvýšeniu cien za elektrinu dôjde 
vo všetkých mestských budovách. 
V niektorých prípadoch predstavuje 
navýšenie ceny o 50 %, niekde aj viac. 
V priemere je v Handlovej navýšenie 
cien za elektrinu podľa Mestského by-
tového podniku Handlová (MsBP) až 
74,60 %. MsBP je najväčším správcom 
bytov v meste a spravuje 2 768 bytov 
v 150 domoch, z toho 746 bytov je 
mestských. MsBP pristúpil k navýše-
niu zálohových platieb o 30 a viac %. 

Zmeny v registri adries budú platiť pre nové stavby
Podľa Petra Mendela sa enormný ná-
rast cien aktuálne javí ako likvidačný 
pre celú slovenskú ekonomiku, ako aj 
pre správcov bytov. Samosprávy vo 
veci regulácie cien za elektrinu a plyn 
nemajú rozhodovacie kompetencie, 
určuje ich štátny Úrad pre reguláciu 
sieťových odvetví. Do nárastu cien 
napríklad za teplo vstupuje nárast 
ceny elektrickej energie o 74,60 % a 
druhým faktorom je nárast ceny zem-
ného plynu o 55,87%. 
„Budeme nútení niektoré položky re-
dukovať vo výdavkoch. Aktuálne je to 
téma dňa, nepoznáme detailne všet-
ky výšky výdavkov. Čakáme v tých-
to dňoch určenie výšky zálohových 
platieb od dodávateľa, na základe 
ktorých budeme vedieť presnejšie vy-
čísliť navýšenie cien. Následne budú 
informácie predložené poslancom a 
budú prijaté opatrenia,“ uzavrel Peter 
Mendel.
Slovenské elektrárne budú do roku 
2024 pre domácnosti dodávať elek-
trinu za súčasnú cenu 61,21 eura za 
MWh. Na tlačovej konferencii v stredu 
16. februára o tom informoval minis-
ter financií Igor Matovič. Vláda záro-
veň z rokovania NRSR stiahne návrh 
zákona o dani z nadmerného zisku pri 
obchodovaní s elektrinou vyrábanou 
jadrovým zariadením.              (INU/TASR)

Cena elektriny enormne stúpla
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Handlovský hlas dostal prvé vys-
vedčenie. Podľa mimovládky je v 
rebríčku 84 mestských novín na 
25 priečke. O špecifikách samo-
správnych novín a budúcnosti 
mestských médií sme sa rozprávali 
s redaktorom Handlovského hlasu, 
pracovníkom oddelenia komuniká-
cie a marketingu, Silverom Jurtinu-
som.

Máte zaujímavé meno. Odkiaľ ste?
To je častá prvá otázka, preto mám 
nacvičenú odpoveď. Som z Prešova. 
Moja mama je z Vranova nad Topľou a 
otec z Veľkého Šariša. Podľa rodinnej 
legendy Jurtinusovci pomáhali v stre-
doveku budovať chrám sv. Alžbety v 
Košiciach. Odkiaľ prišli, netušíme. K 
zaujímavému priezvisku našla mama 
v katolíckom kalendári zaujímavé 
krstné meno. Vypozoroval som, že 
isté percento ľudí si myslí, že Jurtinus 
je krstné meno. Nie je.

Ako sa Prešovčan ocitol v Handlo-
vej?
Neprišiel som z Prešova, dochádzam 
z Kremnice. Z Prešova som odišiel 
v devätnástich na vysokú školu, v 
Prešove však stále žijú moji rodičia a 
kamaráti a rád sa tam stále vraciam. 
V Trnave som študoval päť rokov. Po 
vysokej škole som žil chvíľu v Prahe, 
tam som naberal prvé pracovné skú-
senosti. Keď sa v roku 2007 kamará-
tom naskytla šanca prenajať si kino 
v Kremnici, pridal som sa. Odvtedy 
žijem v Kremnici. Keď bolo jasné, že 
z nezávislej kultúry sa v malom mes-
tečku uživiť nedá, zamestnal som sa 
v samospráve a našiel som v nej zá-
ľubu. V samospráve totiž, na rozdiel 
od komerčnej sféry, nie je zmyslom 
práce zisk, ale zvýšenie kvality života 
obyvateľov mesta. Sedem rokov som 
pracoval na mestskom úrade v Krem-
nici ako referent oddelenia školst va, 
kultúry a športu. Administroval som 
mestský web, založil mestský facebo-
ok a bol som zodpovedným redakto-
rom Kremnických novín. Po odchode 
z úradu som dva roky písal o dianí v 
samosprávach hornej Nitry pre týž-
denník MY Hornonitrianske noviny. 
Keď mesto Handlová hľadalo redak-
tora samosprávnych novín, prihlásil 
som sa.

Prečo?
Mal som pocit, že Silvia Grúberová má 
úprimný záujem komunikovať s verej-
nosťou otvorene a Janu Paulínyovú 
som poznal z novinárskej praxe ako 
profesionálku, ktorá vie, čo robí.

Ako sa splnili vaše očakávania?
Splnili. Zverejňujeme všetko, čo mu-
síme, ale ešte omnoho viac toho, čo 
nám zákon zverejňovať nekáže. Ne-
stretol som sa so situáciu, že nadria-
dený stopne nejakú tému. Na pora-
dách sa nebavíme o tom, čo zverejniť, 
ale o tom, ako to zverejniť tak, aby 
sme ľudí, ktorých sa to týka, informo-
vali včas a korektne. A tento prístup 
ma baví. Vynovili sme web, vydávame 
noviny, spustili sme apku.

Ktoré sú oficiálne médiá mesta?
Dnes má v názve mesto Handlová de-
siatky rôznych stránok, webov, profi-
lov a účtov, ktoré s mestom nijako ne-
súvisia. Preto je situácia neprehľadná. 
Oficiálne médiá sú iba tlačené noviny 
Hadlovský hlas, web handlova.sk a fa-
cebookový profil Mesto Handlová. A 
teraz už aj apka.

Mimovládna organizácia Transpa-
rency international Slovensko v 
projekte Hlásne trúby už tretíkrát 
hodnotila noviny slovenských sa-

Prechod od tlačených novín do digitálneho sveta mestu otvorí obrovské možnosti

mospráv. V rebríčku sa Handlovský 
hlas ocitol na 25. mieste. Ste spo-
kojný?
Áno aj nie. Sme v prvej tretine reb-
ríčka, čo nie je zlé umiestnenie, ale 
metodiku TIS považujem za zasta-
ralú. Akoby pochádzala z doby pred 
nástupom internetu, facebookových 
diskusných fór a živých prenosov 
rokovaní mestských zastupiteľstiev, 
kedy tlačené noviny a mestský roz-
hlas boli jedinými médiami samo-
správ. Mínusové body sme dostali 
napríklad za to, že nezverejňuje celé 
znenie uznesení mestského zastupi-
teľstva. To je prax z 90. rokov. Dnes sa 
snažíme všetky dôležité témy z uzne-
sení čitateľom priniesť vo forme člán-
kov. Celé znenia uznesení aj zápisnice 
všetkých orgánov mesta ľudia nájdu 
v špeciálnej aplikácii Egov, nehovo-
riac o tom, že rokovanie poslancov 
si môžu pozrieť v priamom prenose 
alebo zo záznamu a utvoriť si tak 
vlastný názor. Každopádne, hodno-
tenie berieme športovo a nedostatky 
sa posnažíme odstrániť. Veľa bodov 
sme napríklad stratili úplne formál-
nym nedostatkom, lebo v tiráži sme 
nemali pri jednotlivých redaktoroch 
uvedenú v zátvorke aj skratku, ktorú 
používajú. Posudzovatelia preto člán-
ky podpísané skratkami považovali za 
anonymnú plochu a strhli nám za to 
body.

Radničné noviny podľa Transpa-
rency international stále zostávajú 
najmä hlásnymi trúbami primáto-
rov. Súhlasíte?
Podľa mňa hlásnymi trúbami sú pre-
dovšetkým tie noviny, ktoré dávajú 
nevyvážene priestor primátorovi a 
názor opozície alebo občianskych 
združení ignorujú. To určite nie je 
prípad Handlovského hlasu. Ale je 
pravda, že všetky mestské noviny sú 
v paradoxnej situácii, lebo za obsah 
samosprávnych médií trestnoprávne 
zodpovedajú primátori. To je fakt vy-

plývajúci zo zákona. Preto sú mests-
ké médiá ich obrazom. Očakávať od 
akýchkoľvek novín skutočnú kritiku 
vlastného vydavateľa, je nereálne. 
Tobôž od mestských novín, kde re-
daktor sedí o dvoje dvere ďalej od 
primátora. Na druhej strane existuje 
niečo ako morálna integrita redakto-
ra. Za seba môžem zaručiť, že ak sa 
naozaj objaví relevantná kritika vede-
nia mesta, určite článok napíšem. Ak 
ho vydavateľ stopne a vyhodnotím to 
ako cenzúru, nemám problém podať 
výpoveď. Doteraz som však na od-
chod nemal najmenší dôvod a verím, 
že ani ho mať nebudem.

V piatich hodnotených novinách 
posudzovatelia našli 58 zmienok o 
primátorke. Nie je to priveľa?
Pozrite sa na to takto. Jednou z po-
vinností mesta je aj informovať ve-
rejnosť o tom, čo samospráva robí. 
Že sú noviny plné primátorov? Veď 
tí sú zodpovední v meste za všetko. 
Od úrazu na zľadovatelom chodníku 
po verejné obstarávanie projektu za 
státisíce. Snažíme sa čo najviac v člán-
koch citovať vedúcich zamestnancov, 
ale jednoducho systém je nastavený 
tak, že rozhodnutia prijíma primátor a 
nesie za ne aj zodpovednosť.

Poskytujete dostatok priestoru pre 
alternatívne názory?
Alternatívne názory sa snažíme pod-
chytiť hneď, keď zaznejú z relevant-
ného zdroja. Napríklad od poslanca 
mestského zastupiteľstva alebo od 
nejakej organizácie. Takéto alternatív-
ne názory majú váhu a tie by mali, v 
článkoch pri témach na ktorých nie je 
názorová zhoda, zaznieť. O to sa sna-
žíme. Nemyslím si, že ignorujeme ne-
jaký mohutný kritický hlas a tvárime 
sa, že neexistuje. A teraz nehovorím o 
anonymoch na facebooku. Ak by sme 
mali vyvracať každý hoax, ktorý sa ob-
javí, nerobili by sme nič iné. Na hoax 
stačí jedna veta, na jeho vyvrátenie 

ich treba minimálne desaťkrát toľko. 
Hoax ale nie je alternatívny názor. 

Sú hoaxy problém aj pre mesto?
Hybridná vojna je metóda, ktorú 
používajú už aj lokálni hráči. Stačí si 
zaplatiť internetovú doménu, ktorá 
vyzerá ako spravodajský portál, za-
mestnať brigádnika, ktorý tam pub-
likuje agentúrne spravodajstvo a tla-
čové správy dvoch troch organizácií 
v okolí. Už máte médium a môžete 
začať šíriť propagandu. Napríklad 
portál Hand lovčan sme upozornili, 
že v článku publikovali nepravdivé in-
formácie. Čo myslíte, opravili to? Ani 
náhodou. Je to portál, ktorý patrí do 
portfólia firiem Eriky Karovej, konateľ-
ky firmy B.T.I., ktorá už niekoľko rokov 
rekonštruuje handlovskú plaváreň. Je 
úplne evidentné, že ten portál nie je 
spravodajským médiom, ale nástro-
jom na presadzovanie obchodných 
a politických záujmov Eriky Karovej. 
Portálov, ktoré budú šíriť svoju propa-
gandu však bude viac, lebo legislatíva 
je deravá.

Ako rozoznať seriózne médium od 
neseriózneho?
Seriózne médiá svoje články zamyka-
jú a za ich prečítanie treba zaplatiť. Za 
všetko sa platí, prečo by sa za kvalitné 
správy nemalo? Ak portál publikuje 
správy zadarmo, zväčša tie správy 
nemajú veľkú  kvalitu a často sú aj 
účelovo zavádzajúce. Handlovský 
hlas tiež nie je zadarmo. Platia si ho 
Handlovčania zo svojich daní. Ľudia si 
musia dávať pozor, odkiaľ čerpajú in-
formácie. Manipulácie, ktoré sa pred 
voľbami objavia, budú všade. Na in-
ternete, na sociálnych sieťach a urči-
te sa dočkáme aj tlačovín podobných 
novinám v poštových schránkach.

Prečo ste potom ohlásili, že chcete 
postupne utlmiť Handlovský hlas a 
mestský rozhlas?
Noviny ani rozhlas nerušíme, iba ich 
presúvame do online priestoru. Vý-
roba novín zaberie množstvo času. 
Polovicu svojho pracovného času ve-
nujem výrobe Handlovského hlasu, 
teda ich fyzickej podoby. Tento čas 
by som mohol venovať výrobe správ, 
nie ich grafickej úprave. Noviny ako 
médium majú vysokú uhlíkovú stopu 
a problém je aj malý dosah ich obsa-
hu. Doručovanie novín do schránok 
je efektívne, ale veľmi drahé, preto to 
už nerobíme. Ukončenie schránkova-
nia však čítanosť Handlovského hlasu 
drasticky znížilo. Našim zámerom je 
preto preniesť celý obsah novín do 
apky, ktorú môže mať každý vo vrec-
ku alebo na nočnom stolíku. Každý 
bude mať po ruke priamy komunikač-
ný kanál s mestom, ktorý môže použiť 
kedykoľvek a nemusí si pre overené 
informácie chodiť do potravín. Na to 
je zameraná kampaň Stiahni apku, 
zapni dedka, baku!

Čo nahradí vysielanie rozhlasu?
Rozhlas nahradia podcasty. Po niekoľ-
kých klikoch v apke si bude môcť kaž-
dý vypočuť denný, týždenný, mesač-
ný súhrn udalostí v podobe zvukovej 
stopy. Podcast nie je rozhlas, skôr nie-
čo ako mestské rádio. V podcastoch 
budú účinkovať aj rôzni hostia, bude-
me pripravovať podcasty na aktuálne 
témy, robiť viac videí aj fotografií. To 
sú možnosti, ktoré sa nám otvoria, 
keď nebudeme pripútaní k stoličkám 
a časovo viazaní na pravidelné hláse-
nie, ktoré síce časť ľudí informuje, ale 
mnohých ľudí aj výrazne irituje.

Takže neprídeme o smútočné ozna-
my ani sortiment súkromných pod-
nikateľov na tržnici?

Určite nie. Informácie budú na jed-
nom mieste a každý si bude môcť 
vyb rať, čo bude v apke sledovať. 
Bude tam všetko, omnoho viac ako 
teraz. Prechod do digitálneho sveta 
nám otvorí obrovské možnosti. Preto 
je teraz našou úlohou doručiť mest-
skú apku čo najviac ľuďom. Prechod 
do digitálu má však aj problematickú 
stránku a kladie pred nás obrovské 
výzvy.

Aké?
Nechceme, aby seniori a ľudia, ktorí 
doteraz smartphony a tablety nepo-
užívali, objavili, v úvodzovkách, kúzlo 
sociálnych sietí. Naša kampaň musí 
mať aj pokračovanie, v ktorom bude-
me upozorňovať na riziká online sve-
ta. Jasné, nech si babka nainštaluje 
instagram, aby mohla sledovať svoju 
vnučku. Ale neboli by sme radi, keby 
seniori prepadli sledovaniu prúdu 
irelevantných informácií a škodlivých 
hoaxov, ktoré na sociálnych sieťach 
defilujú donekonečna. Prevencii rizík 
budeme venovať zvýšenú pozornosť. 
Závislosť od sociálnych sietí sa nevy-
hýba ani seniorom a hoaxy sú čoraz 
ťažšie odhaliteľné. Nechceme, aby 
seniori trávili hodiny na sociálnych 
sieťach. Chceme, aby rozvíjali sociál-
ne vzťahy vo svojom okolí. Aby mohli 
pri stretnutí so susedom vytiahnuť 
aktuálnu tému z apky, ktorá sa ich 
oboch bezprostredne týka. 

Takže apka má byť samostatný prí-
stroj?
Nemusí byť. U mladých, dospelých a 
časti seniorov, ktorí kráčajú s dobou, 
bude naša apka iba jednou z mno-
hých, ktoré používajú. Ale pre ľudí, 
ktorí smart technológie nikdy ne-
používali, by bolo vhodnejšie, keby 
to bolo samostatné, recyklované 
zariadenie, kde sú nainštalované iba 
odporúčané apky. Práve ľudí, ktorí ni-
kdy smartphone nepoužívali, potre-
bujeme osloviť, aby nestratili kontakt 
so svojim mestom. Stačia okuliare a 
trochu trpezlivosti. Je na tínedžeroch, 
aby naučili svojich seniorov nachá-
dzať informácie, o ktoré majú starkí 
záujem. O to ich chceme v kampani 
požiadať.

Nie každý má blízkeho, kto mu po-
daruje tablet a naučí obsluhovať 
apku. Neprídu títo ľudia o informá-
cie, keď noviny a rozhlas skončia? 
Koniec tlačených novín a mestského 
rozhlasu bude postupný. Našou úlo-
hou bude dovtedy seniorov vybaviť 
prístrojmi a vyškoliť ich, ako apku po-
užívať. Uvažujeme nad tým, že vyhlá-
sime zbierku starších ale funkčných 
tabletov a veríme, že vyškoliť senio-
rov nám pomôžu členovia mládežníc-
keho parlamentu. Času na to máme 
relatívne dosť. 

Denisa Neuschlová

Redaktor Handlovského hlasu, Silver Jurtinus.                                                                                                           FOTO:_S
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Umelecké dielo v architektúre v 21. storočí alebo úloha výtvarného umenia 
vo verejnom priestore. Ako rozoznať hodnoty umeleckého diela?

V handlovskom mládežníckom parlamente našiel 
nový primátor, Dominik Kačák, partiu dobrých ľudí

Plány do budúcnosti predstavil 
primátorke mesta nový primátor 
hand lovského Detského a mlá-
dežníckeho parlamentu, Dominik 
Kačák.

Nový primátor Detského a mládež-
níckeho parlamentu mesta Handlová 
(DaMP) sa dnes stretol s primátorku 
mesta. Začiatkom januára sa konali v 
handlovskom DaMP-e voľby a koneč-
ne okolnosti dovolili, aby nový primá-
tor, ktorým sa stal Dominik Kačák, pri-
šiel predstaviť svoje plány primátorke 
mesta. Nový primátor podľa jeho slov 
pred pár rokmi nevedel, prečo a ako 
DaMP funguje, ale našiel v náplni 

DaMP-u to, čo ho baví a hlavne partiu 
dobrých ľudí.
V mládežníckom parlamente sa pri-
rodzene mení zostava detí, stále však 
ostáva jeho hlavný cieľ od roku 2007, 
kedy bol v Handlovej zriadený: prebu-
diť mladých ľudí z apatie voči samo-
správe, aktívne ich zapojiť do diania 
v meste, naučiť ich prezentovať svoje 
názory a požiadavky voči samospráve 
a stať sa poradným orgánom samo-
správy vo veciach týkajúcich sa života 
mladých. 
Plány do budúcnosti nový primátor, 
Dominik Kačák, jeho zástupkyňa Kris-
tína Kubovičová v sprievode Lukáša 
Fialu, koordinátora z handlovského 

Centra voľného času predstavili pri-
mátorke mesta, Silvii Grúberovej, na 
svojom prvom stretnutí po voľbách 
do DaMP-u. Témou bolo vytvorenie 
mládežníckeho strediska, spolupráca 
so školami aj otázky financovania.
Všetci DaMP-áci sa tešia na to, že 
budú konečne môcť realizovať pláno-
vané aktivity na školách, ktoré nebolo 
možné usporiadať z dôvodu celospo-
ločenskej situácie.
Členom handlovského DaMPu sa 
môže stať každý, kto má od 12 do 30 
rokov. Stačí sa zastaviť v Centre voľné-
ho času alebo jednoducho napísať na 
cvchandlova@gmail.com.         

    (JP)

Zľava nový primátor DaMPu, Dominik Kačák, primátorka Silvia Grúberová, koordinátor mládeže Lukáš Fiala a jeho zástupkyňa Kristína Kubovičová.                 FOTO: JP

Pred nami je mesiac, ktorý je už tra-
dične zameraný na knihy a čítanie. 
Sme radi, že po dvoch rokoch neľah-
kej doby, ktorú prežívame, sa budú 
uvoľňovať covid opatrenia a naša 
knižnica môže opäť ponúknuť svojim 
návštevníkom nielen vypožičiavanie 
kníh, ale aj podujatia, ktorými chce-
me prezentovať knihy, čítanie z nich, 
autorov, významné udalosti a zaují-
mavosti zo sveta knižníc. 
Prvý marcový týždeň sa zapájame do 
celoslovenského podujatia Týždeň 
slovenských knižníc, ktorého vyhla-
sovateľom je Slovenská asociácia 
knižníc a Spolok slovenských kni-
hovníkov a knižníc. Téma „Týždňa“ je 
„EKO knižnice“, Ako sa šetrne správať 
k životnému prostrediu rozoberieme 
na besede s pozvaným hosťom, ale 
aj zážitkovými čítaniami z tematicky 
zameraných kníh. 
V tomto mesiaci nás už tradične naj-
viac navštevujú deti základných a 
materských škôl. Pre nich pripravu-
jeme slávnostné zápisy za čitateľov, 
informatické hodiny o knižnici. K 
tradičným podujatiam mesiaca patrí 

Deň ľudovej rozprávky, vyhlásený na 
počesť nášho rozprávkara Pavla Dob-
šinského. My ho oslávime výtvarnou 
súťažou.
Naše podujatia sú venované hlavne 
deťom. Našich dospelých čitateľov 
potešíme novými knihami, zakúpe-
nými z finančných prostriedkov zís-
kaných z projektu „Čítanie je in“, ktorý 
podporil Fond na podporu umenia.  
25. marca oslávi knižnica 99. výročie 
založenia. Je už tradíciou, že v tento 
deň naša knižnica odpustí čitateľom 
všetky poplatky za oneskorené vrá-
tenie kníh. Pre tých, ktorí doteraz 
váhajú stať sa čitateľmi knižnice, po-
núkame v tento deň zápisné zdarma. 
Veríme, že si naši návštevníci vyberú 
z ponúkaných aktivít a nových titulov 
kníh.
Veríme, že naše plány neprekazí ďal-
šia vlna koronavírusu a my sa už bu-
deme stretávať s našimi čitateľmi bez 
obmedzení.
Navštívte knižnicu. Oslávte s nami 
Marec-mesiac knihy.

Daniela Mikulášová, riaditeľka mestskej knižnice

Knižnica oslávi svoje 99. výročie

Ten, kto ovládne verejný priestor, má 
výrazný vplyv na to, čo si majú ľudia 
myslieť a aké ideály zdieľať. Kvalita 
verejného priestoru ovplyvňuje nie-
len to, ako sa cítime, ale aj, ako sa k 
sebe správame. Súčasná dlhodobá 
inflácia hodnôt, noriem, ideí a teórií 
spôsobila v našom hodnotovom sys-
téme rozvrat a chaos. Tieto skutoč-
nosti reflektuje tradične aj umenie, v 
našom verejnom priestore v podobe 
prepadu do nevkusu až gýču. Panuje 
tu systém – nesystém. Dnes ako keby 
režimu na umení nezáležalo. Aj pre-
to sme tu dnes svedkami prvopláno-
vých gýčových intervencií vo verej-
nom priestore, s bezproblémovou 
interakciou fungujúcou na prvú sig-
nálnu sústavu v štýle takzvaného ná-
rodného turistického realizmu. Pôso-
biace ako rezignácia spoločnosti na 
veci verejné. Umelecká výpovedná 
hodnota takýchto výtvorov je nulo-
vá. Autoritatívne režimy majú vždy 
tendenciu budovať konzervatívne, 
realistické, figuratívne práce. Aktu-
álna produkcia u nás, na Slovensku, 
vyvoláva dojem, že máme namiere-
né práve týmto smerom. Dobré, hod-
notné, kvalitné umelecké dielo môže 
dnes silne stimulovať našu vizuálnu 
imagináciu vedome i podvedome. 
Nemalo by prvoplánovo popisovať, 
reprodukovať fyzickú realitu, lebo ta-
kéto „umenie“ neprináša, nevytvára 
nič nové iba výtvarne, skôr fotogra-
ficky len popisuje, netvorí žiadnu 
pridanú hodnotu. A práve gýč nás 

vedie k tejto pasivite. Umenie nás 
má práve provokovať, zamýšľať sa , 
klásť si otázky, burcovať. Gýč je preto 
nebezpečný a neprínosný, lebo pri-
spieva k stagnácii, úpadku a pasivite 
verejnosti, spoločnosti. Nedaj bože 
aby sa otvárali nejaké otázky, či vy-
volávali v divákovi inú interpretáciu 
než jedinú správnu, ktorú vidia (pr-
vou signálnou sústavou) „tu a teraz“.
Ako teda rozoznať a zadefinovať 
dnes kritériá kvality, hodnoty ume-
leckého diela vo verejnom priestore 
(ako prevencia pred gýčom...). Pre-
dovšetkým kritika nekvality, nevku-
su je dobrým základom pre rozvoj 
kvality a hodnôt. Voliť také postupy 
pri obstarávaniach a zadaniach, kto-
ré pozerajú aj na kvalitu výsledku. 
Rozhodnutia o svojich investíciách 
zveriť vo verejnom priestoru napr. 
odborným porotám zloženým pre-
dovšetkým z odborníkov. Ako posu-
dzovať hodnotu a kvalitu umelecké-
ho diela v architektúre a verejnom 
priestore dnes? Výtvarné dielo a 
architektúra, by mali byť vždy vo 
vzájomnom harmonickom súlade. 
Mali by reagovať na seba, vyplývať 
z nej, dotvárať ju, spolunažívať. Zlé 
výtvarné dielo môže priniesť zne-
hodnotenie architektúry a devalvá-
ciu verejného priestoru. Architektúra 
a výtvarné dielo v nej by mali tvoriť 
jednotnú komplexnú formu. Mali by 
sa dopĺňať, reagovať na seba, byť 
vždy vo vzájomnom harmonickom 
súlade. Umelecké dielo by malo byť 

odvodené od architektúry a tvoriť 
jednu z vrstiev konkrétneho objektu 
(kontext). Nie vyzdobovať „dekorom“ 
ornamentom, obrazom, ale vzájom-
ne na seba vplývať, komunikovať, 
reagovať, spolunažívať. Zlé výtvarné 
dielo vo verejnom priestore a archi-

tektúre môže priniesť znehodnote-
nie prostredia. Umelec (architekt) tak 
vychováva, alebo deformuje verejný 
vkus, mienku, či identitu. Jeden z ta-
kýchto vydarenejších príkladov u nás 
je objekt administratívnej budovy 
múzea v Žiline od arch. V. Mackovej. 

Architektúru tu veľmi citlivo umoc-
ňuje terakotovým obkladom, ktorý 
plynule prechádza do výtvarného 
reliéfu v exteriéri, aj interiéri od J. 
Martha.   

Text a foto Rastislav Nemec 

www.ha
ndlova.s
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Uzávierka novín
Handlovský hlas č. 5 / 2022

je v utorok 1. marca. 
Na distribučných miestach 

noviny budú 9. 3. 2022.

Spomienka

Dňa 22. februára uplynie 
12 rokov, odkedy nás 

navždy opustil milovaný 
manžel, otec, starký 

a prastarký,
Jozef Jung.

S úctou a láskou spomínajú manželka 
a deti. V našich srdciach žiješ stále.

1/4/2/2022/OI

Navždy nás opustili

Spomienka
Dňa 26. februára uplynie 

8 rokov, odkedy nás 
navždy opustil náš 
milovaný syn, otec, 

brat a krstný otec, pán 
Ladislav Májový. 

S láskou spomína 
celá rodina. 

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

Ten, ktor Ťa mal rád, nikdy nezabudne. 

2/4/2/2022/OI

Jozef Kvasnica, nedožitých 73 rokov,
naposledy bytom 29. augusta 68/8.

Ján Fischer, 62 rokov,
naposledy bytom Morovnianska cesta 7/1.

Martin Kliment, nedožitých 42 rokov,
naposledy bytom Ligetská 50.

Juliana Róžová, rod. Matušková, 89 rokov,
naposledy bytom Prievidzská 14/4.

Oľga Hudečeková, rod. Šopová, 73 rokov,
naposledy bytom Morovnianska cesta 56/3.

Božena Magdolenová, rod. Dolníková, 
92 rokov, naposledy bytom Poštová 50/5.

Ing. Jozef Šimo, 76 rokov,
naposledy bytom Hurbanova 13.

Július Lacko, 66 rokov,
naposledy bytom Marka Čulena 1607/5

DIGITÁLNE KINO BANÍK

MIMORIADNA UDALOSŤ
Komédia / ČR / MP 12

102 min / 5 €
24. 2., 18.00 / 26. 2., 18.00

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

111 min / 5 €
25. 2., 18.00 / 27. 2., 18.00

3. 3., 18.00 / 6. 3., 18.00

VEZMI SI MA
Komédia / USA / MP 12 / titulky

112 min / 5 €
25. 2., 20.00

TAJOMSTVO STAREJ BAMBITKY 2
Rozprávka / ČR / MP

100 min / 5 €
26. 2., 16.00

VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD
Rodinný / USA / MP / dabing

96 min / 5 €
27. 2., 16.00 / 6. 3., 16.00

UNCHARTED
Akcia / USA / MP 12 / dabing

116 min / 5 €
28. 2., 18.00

BATMAN
Thriller / USA / MP 15 / titulky

176 min / 5 €
4. 3., 19.00 / 5. 3., 18.00

Riadková inzercia

Som dôchodca, žijem v dome s opatrova  teľ-
s  kou starostlivosťou, pokazil sa mi môj starý 
notebook a nedá sa opraviť. Hľadám niekoho, 
kto si kúpil nový, výkonnejší notebook, či by 
mi nedaroval svoj starý, ale funkčný notebook 
alebo tablet. Tel: 0944 446 109

SPIEVAJ 2
Animovaný / USA / MP

110 min / 5 €
5. 3., 16.00

BELFAST
Dráma / GBR / MP 12 / titulky

98 min / 5 €
7. 3., 18.00

BETLEHEMSKÉ SVETLO
Komédia / ČR / MP 12

99 min / 5 €
10. 3., 18.00

AKO SOM SA STALA 
PARTIZÁNKOU

Dokument / SK / MP 12
90 min / 3 €
11. 3., 18.00

ENCANTO: ČAROVNÝ SVET
Animovaný / USA / MP / dabing

110 min / 5 €
12. 3., 16.00

Spomienka
10. marca uplynie rok, 

odkedy nás opustila pani 
Mária Rožová. 

Spomínajú na ňu 
švagriné Ľudka, Šarika, 

Terka s manželom 
a švagor Ferko. 

Majka, chýbaš nám!

3/4/2/2022/OI

Spomienka
Dňa 3. januára 

sme si pripomenuli 
nedožité 80. narodeniny 

Viliama Sirotňáka 

a 6. marca si 
pripomenieme 38. 

výročie jeho tragického 
úmrtia. 

Spomínajú manželka, deti, vnúčatá 
a pravnúčatá. 

4/4/2/2022/OI

Spomienka
Dňa 2. marca uplynú dva 
roky, odkedy nás navždy 

opustila naša drahá 
mamička a manželka 

Zdenka Dobrotková. 

S láskou spomína 
manžel, dcéra 

s manželom a syn. 

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. 

5/4/2/2022/OI

Spomienka
Dňa 2. marca si 

pripomenieme rok, 
odkedy nás navždy 
opustila naša sestra 
Mária Valašteková, 

rod. Strmeňová. 

S láskou spomínajú 
sestry Anna a Božena a brat Ondrej. 

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

6/4/2/2022/OI

Spomienka
Dňa 1. marca uplynie 6 

rokov, odkedy nás navždy 
opustil náš drahý brat, 

Jozef Strmeň. 

S láskou naňho 
spomínajú sestry Anna 
a Božena a brat Ondrej. 

To, že čas rany hojí, je len klamné zdanie, 
zostávajú len bolesť a tiché spomínanie. 

7/4/2/2022/OI

Spomienka
Dňa 11. februára sme si 

pripomenuli už 10 rokov, 
odkedy nás opustil náš 
brat, strýko, synovec, 
bratranec a kamarát, 

Mario Nagy. 

S láskou spomíname.

8/4/2/2022/OI

Spomienka
Dňa 7. marca 2021 nás 
opustil drahý manžel, 

otec, starký a prastarký, 
Ing. Jaroslav Trgiňa. 

S láskou spomína 
manželka, synovia Igor 
a Jaroslav s rodinami. 

9/4/2/2022/OI

Spomienka
Dňa 15. februára 

uplynuli 3 roky, odkedy 
nás opustil syn, 

Jozef Ilešič. 

Spomíname s láskou 
a vďakou za všetko 

krásne, čo si nám dal. 

Spomína mamina, sestra Ludmilka s rodinou, 
manželka Vierka s rodinou, dcéra Alicka so 

synom Tomáškom s rodinou, vnučka Tatianka a 
ostatná rodina a priatelia. 

Len smútok, žiaľ a slzy v očiach ostali nám, 
keď Teba niet. No v spomienkach a zážitkoch 

zostaneš s nami.

11/4/2/2022/OI

Predám ručne háčkovaný obraz, rozmery 
130 x 70. Starožitonosť, treba vidieť. 
Tel.: 0944 446 109.

10/4/2/2022/OI

Spomienka

Dňa 20. januára uplynulo 22 rokov od úmrtia 
nášho ocka Cyrila Siváka 

a 6. februára uplynulo 5 rokov od úmrtia 
našej mamičky Boženy Sivákovej. 

Chýbate nám. S láskou a smútkom v srdci 
spomínajú dcéry Božka, Marianka, Irenka, Ľudka 

a syn Cyrko s rodinami. 

S tichou spomienkou ku hrobom chodíme, 
pri plamienku sviečok na Vás myslíme. 

6/4/2/2022/OI

Za uplynulý týždeň (14. – 20. 2.) pri-
budlo v Trenčianskom samospráv-
nom kraji (TSK) 14 494 ľudí s pozitív-
nym PCR testom na nový koronavírus. 
V porovnaní s predchádzajúcim týž-
dňom ich počet klesol o 2 548. Vy-
plýva to z údajov Národného centra 
zdravotníckych informácií (NCZI).
Najviac prípadov v TSK, 2 944, odhalili 
v okrese Trenčín. Nasledovali okresy 
Prievidza (2 737), Nové Mesto nad 
Váhom (1 851) a Považská Bystrica 
(1712). Na Slovensku pribudlo za rov-
naký čas 111 366 osôb s pozitívnym 
PCR testom. Je to o 11 287 menej ako 
v predchádzajúcom týždni. Najviac 
ich bolo v Žilinskom samosprávnom 
kraji (15 035), najmenej v Banskobys-
trickom samosprávnom kraji (12 275).
V nemocniciach v Trenčianskom sa-
mosprávnom kraji v nedeľu 20. feb-
ruára ležalo 370 pacientov s potvrde-
ným ochorením COVID-19. Za týždeň 
ich počet stúpol o 51. Šesť z nich bolo 
napojených na umelú pľúcnu venti-
láciu. Informovalo o tom Národné 
centrum zdravotníckych informácií.    

S COVID-19 leží v nemocniciach v TSK 370 pacientov

Z hospitalizovaných pacientov nebo-
lo 281 zaočkovaných, respektíve malo 
len jednu dávku vakcíny. Z pacientov 
na umelej pľúcnej ventilácii nebol 
plne zaočkovaný ani jeden.
Najviac hospitalizovaných bolo v 
TSK v okrese Trenčín, kde s ochore-
ním COVID-19 ležalo 108 pacientov. 

Nasledovali okresy Prievidza (88) a 
Považská Bystrica (75). V slovenských 
nemocniciach bolo v nedeľu 2 566 
pacientov s potvrdeným ochorením 
COVID-19, čo je o 401 viac ako pred 
týždňom. Z nich 1 829 nebolo plne 
zaočkovaných.

(TASR, ILUSTRAČNÉ FOTO: TSK)



O športových úspechoch Erika 
Ciglana, radostiach i strastiach zá-
vodného lyžovania, sme sa rozprá-
vali s Erikovým otcom, Radoslavom 
Ciglanom.

Kedy sa Erik začal zaujímať o šport 
a prečo sa rozhodol pre lyžovanie?
Sme športovo založená rodina a deti 
k športu vedieme odmalička. Nemu-
sia robiť šport súťažne, ale mali by ve-
dieť behať, cvičiť, plávať, bicyklovať, 
korčuľovať, kopnúť do lopty alebo 
ju hodiť do koša. Okrem toho však 
aj prečítať nejakú knižku a naučiť sa 
základy cudzieho jazyka. Erik mal k 
športu odmalička blízko. Doteraz sa 
rád učí nové veci, prekonáva svoje 
hranice a rýchlo zvládne nové nára-
die. V lete vystúpil na Gerlach, potápa 
sa s dýchacím prístrojom, absolvoval 
splav Hrona i cyklotraily. Nie je to však 
žiadne zázračné dieťa. Je to normálny 
chlapec zo svojimi chybami. Že prete-
ká na lyžiach, má po nás. Manželka aj 
ja sme v minulosti závodne lyžovali, aj 
keď nie v takých podmienkach ani na 
takej úrovni, ako teraz Erik.

Aké boli Erikove začiatky na ly-
žiach?
Keďže som bývalý pretekár, lyžovať 
som ho učil ja. Prvý kontakt so sne-
hom, formou hry a zábavy, mal ako 
trojročný. Takto sme sa zabávali do 
jeho šiestich rokov, kedy som stretol 
na svahu svojich bývalých kolegov, 
pretekárov z Kremnice, s ktorými som 
v minulosti pretekal. Mali založený Ski 
klub Kremnica, tak sme sa stali jeho 
členmi a Erik postupne prešiel ka-
tegóriami superbaby, mladší predžia-
ci a starší predžiaci. S prechodom do 
žiackej kategórie sme vstúpili do Ski 
klubu Donovaly a ja som ho odovzdal 
trénerovi s vyššou kvalifikáciou. Ja sa 
teraz venujem mladšiemu synovi, aj 
keď iba na úrovni športového lyžiara, 
nie pretekára.

Kto je jeho tréner a v akej kategórii 
Erik nastupuje dnes?
Erikovým trénerom je Marek Lipnický. 
Aktuálne preteká v kategórii mladší 
žiak alebo U14. V žiackych kategóri-
ách už dochádza k prirodzenému fil-
trovaniu pretekárov. Trénuje sa pods-
tatne viac, intenzívnejšie a nie každý, 
kto jazdil v predžiakoch, má ambíciu 
ísť aj do žiakov. Vzniká tam konku-
renčné prostredie a ostávajú tí lepší.

Čo sú Erikove obľúbené disciplíny a 
ktoré menej obľúbené?
V jeho veku sa preteká v disciplínach 
slalom a obrovsky slalom. Teória ly-
žovania hovorí, že základ všetkého je 
obrovský slalom. Od toho sa odvíja 
všetko ostatné. Kto nemá zvládnutý 
obrák, nemal by sa púšťať do iných 
disciplín. Lyžovanie je veľmi špeci-
fický šport. Za 50 sekúnd musíte na 
trati ukázať, čo vo vás je. Každá chyba 
sa prejaví, každé zaváhanie vás stojí 
drahocenný čas. Rozdiely sú v desa-
tinách, niekedy dokonca v stotinách 
sekundy. V jednom oblúku musíte v 
krátkom časovom úseku obsiahnuť 

Cieľom lyžiara Erika Ciglana pre túto sezónu je 
stať sa víťazom Slovenského pohára žiakov

obrovské množstvo pohybov, ktoré 
na seba plynulo nadväzujú a banálna 
chyba v zdanlivo nepodstatnom po-
hybe vás stojí vyradenie z pretekov. 

Ako sa Erikovi darí v aktuálnej sú-
ťažnej sezóne?
Erik sa momentálne vezie na víťaznej 
vlne a zatiaľ ide svoju najúspešnejšiu 
sezónu. Na medzinárodných pre-
tekoch v hale v Litve získal v najsil-
nejšej kategórii tretie miesto, vyhral 
prvé štyri kolá Slovenského pohára v 
slalome aj obrovskom slalome a aktu-
álne je evidovaný ako prvý nasadený 
reprezentant Slovenska za mladších 
žiakov. V Mýte pod Ďumbierom boli 
kvalifikačné preteky na ALPECIMBRA 
FIS CHILDREN CUP v Taliansku, čo sú 
neoficiálne majstrovstva sveta žiakov. 
Slalom nedokončil a v obrovskom sla-
lome skončil na 12. mieste. V kvalifi-
kačných pretekoch na Malinôm Brde 
zvíťazil, čím postúpil na medzinárod-
né preteky POKAL LOKA v Slovinsku. 
Tam si v obrovskom slalome vybojo-
val štrvté miesto, čo je najlepší výsle-
dok Slovenského mladšieho žiaka za 
ostatných desať rokov. V slalome ho 
chyba v prvom kole pripravila o mož-
nosť bojovať o pódium, aj keď v dru-
hom kole dosiahol tretí najlepší čas. 
Erikovým osobným cieľom pre túto 
sezónu je stať sa celkovým víťazom 
Slovenského pohára žiakov.

Kto sú jeho športové vzory?
Prirodzene je to Petra Vlhová. Niekoľ-
kokrát sa s ňou už aj stretol, dokonca 
s ňou strávil jeden tréningový deň na 
ľadovci Molltaller. Z chlapcov je to 
Marco Odermatt, ale podobne, ako 
pre jeho rovesníkov, mnoho vzorov 
má aj medzi youtubermi.

Čo by mali vedieť rodičia, ktorých 
dieťa by chcelo závodne lyžovať?
Súťažné lyžovanie si vyžaduje pod-
poru a čas celej rodiny, bez toho to 
nejde. Najbližšie lyžiarske stredisko 
od Handlovej je Skalka pri Kremnici, 

približne 50 minút autom. Donovaly 
sú 1:10 autom. Jeden tréning pritom 
obnáša prípravu a balenie doma, cca 
30 minút, cesta tam 1 hodina, tréning 
2 hodiny, cesta späť ďalšia hodina, 
servis lyží 30 minút, čiže pre prete-
kára je to dokopy 5 hodín na jednu 
tréningovú jednotku. Tréner musí 
ísť na kopec ešte o hodinu skôr, aby 
postavil trať, oplôtkami zabezpečil 
kritické miesta, inštaloval časomie-
ru a po dvoch hodinách tréningu to 
musí všetko zbaliť. A to hovoríme o 
tréningu na domácom kopci. Keď 
cestujete na tréningový výjazd na ľa-
dovec, kam sa jazdí na šesť dní, tak si 
to všetko musíte zobrať so sebou zo 
Slovenska a vyniesť si to pekne hore 
na ľadovec, do výšky cca 3 000 met-
rov. Nepoznám šport, pri ktorom toho 
musíte toľko riešiť kvôli tréningu. Do 
toho máte všade iné podmienky - po-
časie, rôzne sklony svahu a potrebuje-
te obrovské množst vo materiálu či už 
na letnú alebo zimnú prípravu. Musí-
te stále myslieť dopredu a plánovať 
a plánovať. A to všetko kvôli päťde-
siatim sekundám pretekov. Na druhej 
strane, keď toto všetko dieťa absolvu-
je, môžete ho zobrať alebo poslať ho-
cikam, lebo bude samostatné.

Akú školu by Erik chcel navštevovať 
po ukončení základnej školy?
To je ťažká otázka. Príprava v tomto 
športe je veľmi časovo náročná. Veľa 
sa cestuje za snehom, lebo cca 120 
dní v roku musíte stráviť na snehu. 
Veľké poďakovanie patrí našej škole, 
ZŠ Školská za to, že Erikovi zabezpe-
čila podmienky pre tréning s tým, že 
zameškané učivo dobieha samoštú-
diom alebo štúdiom online na tré-
ningových výjazdoch počas školské-
ho roka. Bez tohto prístupu vedenia 
školy a učiteľov by to nebolo možné. 
Takže čo ďalej? Asi športové gymná-
zium v Banskej Bystrici. Internát a do-
movský Ski klub Donovaly je zatiaľ asi 
najlogickejšie riešenie.

Silver Jurtinus

Erik s Petrou Vlhovou na sústredení na ľadovci Molltaller.                                                                                     FOTO: RC

Nový šport vhodný na rozvoj rých-
losti, dynamiky, sily a reflexov. 

Flag futbal je loptová hra, ktorá sa vy-
vinula z amerického futbalu ako jeho 
bezkontaktný variant. Hlavný rozdiel 
je v tom, že na zastavenie súperovho 
útoku nie je potrebné hráča s loptou 
zložiť na zem, ale stačí mu odobrať 
látkovú zástavku, (angl. flag), ktorú 
má upevnenú na opasku. 
Do handlovských základných škôl 
priniesol tento šport mestský poli-
cajt, Jakub Čokaši, ktorý sa vo svojom 
voľnom čase venuje americkému fut-
balu. „Iniciatíva vyšla z ministerstva 
školst va a Asociácia amerického 
futbalu sa k tejto výzve pripojila. 
Máme za to, že deti treba rozhýbať. 
Flag futbal je dynamický šport, rela-
tívne nový, neštandardný, takže sa 
to deťom veľmi páči,“ povedal Jakub 
Čokaši.  
„Beriem to ako veľmi veľké spestrenie 
pre žiakov. Je to pre nich niečo nové, 
predtým sa s tým deti nestretli a ta-
kisto žiaci to vnímajú veľmi pozitívne. 
Veľmi ich to baví, je to taká aktivita, 
pri ktorej vybijú tú svoju energiu, kto-
rú nahromadia, keď celý deň sedia v 
školských laviciach,“ povedal učiteľ te-
lesnej výchovy na ZŠ Školská, Adam 
Podolan. Podľa jeho ďalších slov je 
tento šport vhodný na rozvoj rých-
losti, dynamiky, sily a reflexov. 
Jakub sa k americkému futbalu dostal 
už v roku 2007, kedy ho ako 17 ročný 
chlapec spolu s kamarátmi skúšal hrať 

Handlovské deti objavujú flag futbal
na exteriérovom ihrisku Základnej 
školy Školská. Chytilo ho to a stal sa 
členom klubu Zvolenskí patrioti, kto-
rý je jedným zo šiestich klubov ame-
rického futbalu na Slovensku. 
Bezkontaktná verzia amerického fut-
balu – flag futbal, sa do škôl dostal 
vďaka projektu Moduly. „Ide o začle-
nenie zaujímavých, inovatívnych a 
inšpiratívnych obsahov do vyučova-
nia telesnej výchovy na prvom stup-
ni základnej školy. Do základnej školy 
prídu športové zväzy alebo športové 
organizácie, ktoré vyučujú telesnú vý-
chovu iným, inovatívnym spôsobom. 
V Handlovej sú zapojené všetky tri 
základné školy. ZŠ Školská a ZŠ Mo-
rovnianska cesta si vybrali modul Flag 
futbal a ZŠ Mierové námestie získalo 
Akadémiu Mateja Tótha. Minister-
stvo školstva by do budúcna chcelo 
z týchto modulov urobiť takzvané 
e-shopy, aby si škola vedela podob-
ne ako učebnice objednávať aj nejaký 
modul, na základe ktorého by sa ná-
sledne aj profilovala škola,“ povedala 
školská metodička Andrea Bacúšan 
Nevolná. 
Zo Základnej školy Školská sa Jakub 
Čokaši presunie do školy na Morov-
nianskom sídlisku. Deti sa môžu tešiť 
na veľa zábavy, pohybu a nových skú-
seností. „Pokračovanie bude v Centre 
voľného času v Handlovej, kde zalo-
žíme krúžok a záleží na deťoch, ako 
sa k tomu postavia. Závisí od nich, či 
krúžok bude alebo nie,“ uzavrel Jakub 
Čokaši.                                                   (RTV)


