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Pomoc utečencom z Ukrajiny na Slovensku a v Handlovej

Zasadnutie užšieho krízového štábu mesta Handlvoá 16. marca 2022.                                                                                                                                                                            FOTO: JP

Na vojnový konflikt na Ukrajine 
reflektovala vláda Slovenskej re-
publiky vyhlásením mimoriadnej 
situácie z dôvodu hromadného 
prílevu cudzincov na územie Slo-
venska. 

Mimoriadna situácia trvá od 26. feb-
ruára a členovia vlády a predsedovia 
ostatných ústredných orgánov štát-
nej správy majú za úlohu vykonávať 
opatrenia na riešenie tejto krízovej 
situácie zamerané na zamedzenie 
ohrozenie života, zdravia, majetku a 
zmiernenie následkov mimoriadnej 
situácie. Väčšina povinnosti ostáva 
na pleciach samospráv.

Čo by ste mali vedieť, 
ak máte záujem pomôcť vojno-

vým utečencom z Ukrajiny

Mesto Handlová koordinuje pomoc s 
dotknutými subjektmi zriadenými na 
pomoc Ukrajine na Slovensku. Všetci 
ukrajinskí obyvatelia, ktorí opúšťajú 
svoje domovy z dôvodu vojenského 
konfliktu, by si mali vybaviť štatút 
dočasného útočiska. Takýto štatút je 
možné vydať výlučne cudzineckou 
políciou SR. Mesto je pripravené po-
skytnúť poradenstvo a personálnu 
pomoc (len ak by ste chceli) v rámci 
tohto procesu. V prípade, že ľudia 
chcú pomáhať individuálne, mesto 
dáva do pozornosti, že ľudia z Ukra-
jiny môžu na Slovensku potrebovať 
dočasné, ale i dlhodobé ubytovanie, 
nakoľko vojnový konflikt spôsobuje, 
že prichádzajú o svoje obydlia. Pri 
svojom pobyte na Slovensku musia 
ľudia, opúšťajúci Ukrajinu a prichá-
dzajúci na Slovensko, uviesť miesto 
svojho pobytu, teda trvalý pobyt 
toho, kto ich ubytuje. Ak chcete 
pomôcť s ubytovaním, je potrebné 
doložiť taktiež čestné prehlásenie o 
tom, že máte k ubytovaciemu zaria-
deniu alebo bytu majetkovo - právny 
vzťah.

Volajte, ak nie ste si istí 
ako pomôcť v Handlovej 

V prípade, že chcete pomáhať indivi-
duálne s ubytovaním ľudom z Ukra-
jiny, alebo ste boli oslovení priamo 
ľuďmi z Ukrajiny, je potrebné aby 
ste kontaktovali pre koordináciu 
pomoci mesto Handlová na email 
pomocukrajine@handlova.sk, tele-
fónne číslo: +421 905 468 037. Tento 
kontakt slúži tiež na prípadné otázky 
týkajúce sa utečeneckej krízy v na-
šom meste.

Čo sa deje s Ukrajincami, ktorí 
prichádzajú do Handlovej?

Každá mimoriadna situácia v meste 
si vyžaduje skoordinovanie takmer 
nepretržitého fungovania zamest-
nancov mesta, v tomto prípade koor-
dinovanie pomoci ľudom s trauma-
tickými zážitkami utekajúcimi pred 
vojnou. Zamestnanci Sociálneho 
oddelenia Mestského úradu v Hand-
lovej vypracovali harmonogram za-
bezpečujúci 24 hodinový dispečing, 
aby bolo možné zrealizovať pomoc 
utečencom pred vojnou a zároveň 
poskytovať agendu oddelenia tak, 
aby boli tiež naplnené potreby oby-
vateľov Handlovej. Dispečing zabez-
pečujú vždy minimálne dvaja ľudia.
Po príchode utečencov do Handlovej 
v ktorúkoľvek hodinu v spolupráci s 

príslušníkmi Mestskej polície Hand-
lová sú ľudia z Ukrajiny otestovaní na 
COVID-19 Ag testami doručenými od 
okresného úradu v Prievidzi. Na zák-
lade spolupráce so Strednou odbor-
nou školou zamestnanec mestského 
úradu, zodpovedný za oblasť civilnej 
ochrany, zabezpečuje náležitosti pre 
vybavenie štatútu odídenca a uby-
tovanie. V prípade detí sa následne 
prostredníctvom spoločného škol-
ského úradu koordinuje začlenenie 
detí do školského procesu. Zamest-
nanci sociálneho oddelenia ostáva-
jú s odídencami v kontaktne a sú k 
dispozícii pri vybavovaní všetkých...

(Dokončenie článku na strane 6)

V rozpočte mesta je na opravu výtl-
kov vyčlenená suma 20 000 eur.

Pracovníci referátu dopravy Mests kého 
úradu v Handlovej vykonali začiatkom 
tohto roka obhliadku miestnych komu-
nikácií, aby zmapovali väčšie, či menšie 
výtlky po celom meste. V prvom kroku 
vytipovali približne 20 najproblematic-
kejších výtlkov, ktoré sa nachádzajú na 
frekventovaných uliciach, ktoré vlastní 
a spravuje mesto Handlová.
V utorok 15. marca zamestnanci spo-
ločnosti Hater Handlová začali s vypĺ-
ňaním dier v komunikáciách studeným 
asfaltom, ktorý sa môže používať aj pri 
nízkych teplotách. Dodávateľ horúceho 
asfaltu začne s prípravou asfaltu kon-
com tohto mesiaca. Po jeho dodaní 
budú opravy výtlkov a dier horúcim 
asfaltom pokračovať priebežne v ce-
lom meste do vyčerpania finančných 
zdrojov na to určených. (VM)

Mesto začalo opravovať prvé výtlky na cestách Pozvánka 
na mestské 

zastupiteľstvo
Primátorka mesta, 
Silvia Grúberová, 

zvolala 29. zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva. 
Konať sa bude vo štvrtok 

31. marca 2022 
o 14. hodine 

prostredníctvom 
komunikačnej aplikácie 

ZOOM.

Program je zverejnený na 
webstránke mesta, priamy 

prenos bude vysielaný 
na Youtube kanáli 

RTV Prievidza.Oprava výtlkov sa začala.                                                                                                                                               FOTO: MsÚ
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Mesto bude na verejnom osvetlení šetriť
Mesto Handlová a Mestský bytový 
podnik Handlová informujú, že od 
stredy 9. marca 2022 z dôvodu náras-
tu cien elektrickej energie postupne 
vypína každú druhú lampu verejného 
osvetlenia.
„Pokiaľ sme doteraz platili približne 
81 000 eur ročne a aktuálne by sme 
mali platiť 178 000 eur, musíme jed-
noducho šetriť. Nik nám viac financií 
nedá,“ napísala primátorka, Silvia Grú-

berová, na sociálnej sieti.
S postupným vypínaním sa začalo v 
lokalite Ul. Ligetská s predpoklada-
ným ukončením nastavenia šetriacich 
opatrení do dvoch mesiacov.
Svoje prípadne požiadavky vo veci 
odstávky lámp verejného osvetle-
nia adresujte na správcu verejného 
osvetlenia Mestský  bytový podnik 
Handlová 0908 715 975.

(JP)

Handlovský detský lekár Štefan Var-
ga ukončuje k 31. marcu tohto roka 
činnosť súkromnej detskej ambulan-
cie v priestoroch Nemocnice Agel 
Hand lová. Ordinácia odporúča, aby si 
všetci pacienti a zákonní zástupcovia 
pacientov v čo najkratšom čase našli 

nového lekára pre deti a dospelých 
a dostavili sa v termíne od 14. do 25. 
marca do ambulancie v pracovné dni 
od siedmej do dvanástej hodiny do-
poludnia. Ak nemôžete prísť osobne, 
kontaktujte sestričku na telefónnom 
čísle 0903 241 219.                              (JP)

Detský lekár odchádza do dôchodku

Žiadať o financie z participatívneho roz-
počtu kraja je možné do konca marca
Predložiť komunitný projekt na zlep-
šenie života obyvateľov Trenčianske-
ho kraja v rámci Participatívneho-ko-
munitného rozpočtu TSK je možné 
ešte do konca mesiaca, pripraviť ho 
môžu právnické osoby, mestá, obce či 
rôzne organizácie a združenia.
Na dobrý a inšpiratívny nápad je mož-
né zo župného rozpočtu získať 2 200 
eur, a to na projekt z oblasti kultúry, 
športu, voľnočasových aktivít, život-
ného prostredia, zdravotníctva, či 
sociálnej oblasti. Originálne návrhy, 
ktoré prispejú k skvalitneniu života 
v jednotlivých okresoch Trenčians-
keho kraja, stačí položiť na papier a 
zaslať nám na župný úrad v Trenčíne. 

K žiadosti je potrebné priložiť aj sú-
hlas k podpore projektu minimálne 
30-tich ďalších dospelých občanov. 
„Grant môže byť poskytnutý tomu is-
tému navrhovateľovi maximálne na 
dva projekty v kalendárnom roku,“ 
povedala Renáta Ozimová, vedúca 
Odboru finančného Úradu TSK. Pred-
ložené žiadosti po doručení prejdú 
posúdením a následne verejnými zva-
žovaniami. Po tomto procese projekty 
postupujú do verejného hlasovania.  
Viac informácií k dotačnej schéme 
nájdete na webovom sídle kraja 
www.tsk.sk v sekcii Financie, v rubrike 
Participatívny-komunitný rozpočet.

(TSK)

Mestský bytový podnik Handlová za-
čal s maľovaním spoločných priesto-
rov nájomných bytových domov 
na Ligetskej ulici a Železničiarskej a 
Partizánskej ulici - DOS. Maľovanie 
jedného vchodu vychádza na približ-
ne 2 500 eur. Mestský bytový podnik 
tieto práce hradí z peňazí určených na 
obnovu mestského majetku. Vykoná-

va taktiež drobné stavebné úpravy v 
spoločných priestoroch týchto ná-
jomných domov.
Celkovo je v rozpočte mesta na reno-
váciu a úpravu spoločných priestorov 
25 tis. eur a takéto úpravy sa v týchto 
budovách robia po niekoľkoročnej 
odmlke.

(JP)

Začali skrášľovať nájomné bytové domy

Mesto firmu B.T.I. opakovane upo-
zorňovalo na nedodržanie zmluv-
ných termínov.

Okresný súd Banská Bystrica začal 
konkurzné konanie voči dlžníkovi, 
spoločnosti B.T.I., ktorá rekonštruuje 
handlovskú plaváreň. Navrhovate-
ľom je veriteľ, spoločnosť MET-KOV 
z Ladomerskej Viesky a medzi ním 
označenými veriteľmi je aj dodávateľ 
bazénov, firma BERNDORF BÄDER-
BAU.
Pojednávanie o návrhu na vyhlásenie 
konkurzu nariadil súd pojednávanie 

Veriteľom došla trpezlivosť. Voči koncesionárovi 
handlovskej plavárne začal súd konkurzné konanie

na 28. apríla 2022. „Súd vyhlásil kon-
kurzné konanie, na základe ktorého 
môže byť konkurz vyhlásený. Súd te-
raz bude skúmať všetky argumenty 
voči konkurznému subjektu a prijí-
mať jeho námietky. Konkurz začína 
až jeho vyhlásením. Zatiaľ sa pre 
mesto nič nemení,“ povedala práv-
nička mesta, Zuzana Hujsiová.    
Spoločnosť B.T.I. rekonštruuje han-
dlovskú plaváreň od roku 2018 a 
mesto firmu opakovane upozorňo-
valo na nedodržanie zmluvných ter-
mínov. Keďže rokovanie s konateľkou 
spoločnosti B.T.I., Erikou Karovou, 

riešenie situácie neprinieslo, do hry 
vstúpili právnici. Od konca minulého 
roka si obe strany viackrát vymenili 
návrh Dohody o termíne ukonče-
nia prác na objekte plavárne. Práce 
na plavárni mali byť podľa návrhu 
dokončené do piatich mesiacov od 
ukončenia núdzového stavu vyhlá-
seného vládou SR. Núdzový stav na 
Slovensku skončil vo februári 2022, 
dohoda však dodnes podpísaná ne-
bola. Od 1. februára 2022 sa druhým 
konateľom firmy B.T.I. stal manžel Eri-
ky Karovej, Ján Kara.

Silver Jurtinus

Krajský pamiatkový úrad Trenčín 
oznámil začatie konania o nevyhnut-
nosti vykonať archeologický výskum 
na líniovú stavbu „Prepojenie hlavnej 
rozvodne Baňa Cigeľ s hlavnou roz-
vodňou Baňa Handlová“ investora 
Hornonitrianske bane Prievidza. Roz-
hodnutie o nevyhnutnosti vykonať 
archeologický výskum vydané v roku 
2018 už stratilo svoju právoplatnosť. 
Archeologický výskum je, podľa pa-
miatkového úradu, potrebné vykonať 
za účelom záchrany archeologických 

nálezov a nálezísk v súvislosti so 
zámerom Hornonitrianskych baní 
Prievidza v katastrálnych územiach 
Prievidza, Veľká Lehôtka a Handlová. 
Verejnosť má možnosť pred vydaním 
rozhodnutia vyjadriť sa k veci na Kraj-
skom pamiatkovom úrade Trenčín do 
utorka 31. mája 2022.
Celé znenie verejnej vyhlášky je zve-
rejnené na úradnej tabuli mesta a na 
webovom sídle www.hanldova.sk v 
sekcii Mestský úrad - Úradná tabuľa.

(INU)

Pamiatkari chcú archeologický výskum

V projektových zásobníkoch je 
evidovaných 125 žiadostí na ob-
novu verejných budov a predpo-
kladané investičné náklady sú v 
objeme 112 mil. eur. 

Vedenie Ministerstva investícií, re-
gionálneho rozvoja a informatizácie 
Slovenskej republiky na čele so štát-
nym tajomníkom Dušanom Veličom 
sa v utorok 15. marca zúčastnilo na 
pracovnej ceste na hornej Nitre. 
Stretnutie s predstaviteľmi regiónu, 
na platforme Rady Združenia miest a 
obcí regiónu horná Nitra, sa uskutoč-
nilo s cieľom predstaviť zástupcom 
regiónu aktuálny stav prípravy zák-
ladných programových dokumen-
tov, Partnerskej dohody, Programu 
Slovensko a v rámci neho aj Plánu 
spravodlivej transformácie, ktorý re-
gión najviac očakáva. 
V rámci intenzívnej diskusie obidve 
strany hľadali riešenia hlavne pre 
zabezpečenie čo najvyššej priprave-
nosti regiónu na čerpanie grantov z 
nového obdobia. Zároveň boli disku-
tované aj formy samotnej implemen-
tácie pripravovaných podporných 
mechanizmov. 
Hlavným výsledkom diskusie je zho-
da na vytvorení regionálnej pracov-
nej platformy, ktorá bude diskutovať 
o procese predselekcie transformač-
ných projektových zámerov, v rámci 
oprávnených aktivít spadajúcich pod 
verejný sektor.

Program Slovensko dostal 
prvé pripomienky

 
Transformácia uhoľného regiónu 
horná Nitra je už dnes obsiahnutá 
v Pláne spravodlivej transformácie, 
ktorý je súčasťou Programu Sloven-
sko.
Ukončenie ťažby uhlia nastane ku 
koncu roku 2023 a s tým je spojené 
aj jeho využívanie na výrobu elek-
trickej energie v elektrárni Nováky. Je 
napĺňaný postupný harmonogram 
ukončovania ťažby v rámci Akčného 
plánu transformácie hornej Nitry, 
pričom pred rokom bola ukončená 
ťažba v Cígli, na sklonku minulého 
roku v Handlovej a ku koncu roku 
2023 budú ukončené ťažobné akti-
vity v Novákoch. 
Aktuálne sa vyhodnocujú pripo-
mienky k Partnerskej dohode v rám-
ci ukončeného medzirezortného 
pripomienkového konania. Program 
Slovensko dostal prvé pripomienky 
od Európskej komisie, ku ktorým pre-
behne prvé kolo rokovaní v Bratisla-
ve. Je predpoklad, že programové 
dokumenty budú schválené v prie-
behu tohto roka a následne budú 
zverejňované prvé výzvy a vyzvania.

Predstavili nové nástroje

Práve zvýšeniu pripravenosti bol 
venovaný workshop, ktorý Minister-
stvo investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie SR, samotný región 

Vznikne regionálna pracovná platforma pre 
 výber projektových zámerov verejného sektora

a zástupcovia Európskej investičnej 
banky venovali novým nástrojom: 
Target (Technická pomoc pre re-
gióny, ktoré prechádzajú na zelenú 
energiu) a ELENA (European Local 
ENergy Assistance). Sú to podporné 
programy technickej asistencie, ur-
čené pre oblasť energetickej efekti-
vity. Zahrňujú podporu pre prípravu 
projektových zásobníkov, posilnenie 
kapacít, realizačných štúdií, energe-
tických auditov, projektovej prípravy, 
finančného poradenstva pre kom-
plexné obnovy budov, verejných 
osvetlení, systémov centrálneho 
zásobovania teplom, či budovania 
regionálnych energetických centier.
Je to dôležitá oblasť aj transformácie 
hornej Nitry, keďže v projektových 
zásobníkoch je evidovaných 125 
verejných budov a predpokladané 
investičné náklady sú v objeme 112 
mil. eur. 
Dobrou správou je, že o tieto ná-
stroje je v regióne záujem a aj na 
stretnutí bolo potvrdené, že región 
zaháji kroky k prihláške tak, že Tren-
čiansky samosprávny kraj by mohol 
prostredníctvom týchto nástrojov 
pokryť potrebu predprojektovej prí-
pravy pre celý región. Spolu s pre-
chodom na čistú energetiku to je 
ďalší významný krok v regióne, ktorý 
pomôže čeliť energetickej chudobe.

(MIRRI)

Zľava projektový špecialista Stanislav Voskár, Dominika Forgáčová, riaditeľka Odboru strategických investícií a nadnárodných programov, štátny tajomník Dušan Velič 
a generálny riaditeľ sekcie IROP Albert Németh na pracovnom stretnutí so zástupcami regiónu horná Nitra. FOTO: SG
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Prístroj slúži na diagnostiku po-
rúch močenia. Tie môžu signalizo-
vať ochorenia prostaty a močového 
mechúra.
 
Výsledkom vyšetrenia je uroflowmet-
rická krivka, na ktorej lekár hodnotí 
prietok moču, vymočený objem, 
dobu a plynulosť močenia. Pacient 
počas vyšetrenia močí do špeciálne 
upravenej toalety. „Ide o jednoduché 
vyšetrenie, pri ktorom sa elektronic-
ky zaznamenáva prietok prúdu pri 
močení. Je to urodynamická metóda 
slúžiaca na diagnostiku porúch mo-
čenia. Indikáciou sú ochorenia pros-
taty a močového mechúra,“ povedala 
MUDr. Viola Filipovičová, urologička 
handlovskej nemocnice. Súčasťou 
vyšetrenia je aj ultrasonografické vy-
šetrenie močového mechúra po vy-
močení. „Výhodou uroflowmetrie je, 
že je neinvazívna, nebolestivá a pre 
pacienta komfortná. Jedinou pod-
mienkou je, aby bol pacient schopný 
močenia v stoji alebo v sede. Vyšet-
renie nevyžaduje špeciálnu prípravu. 
Pacient môže normálne jesť, piť a 
užiť svoje lieky. Musí ale mať naplne-
ný močový mechúr, aby bol schopný 
vymočiť dostatočné množstvo moču. 
Vyšetrenie trvá niekoľko minút,“ vy-
svetľuje odborníčka. Vyšetrenie je 
plne hradené poisťovňami.
Urologická ambulancia handlovskej 
nemocnice ročne vyšetrí okolo 2 000 
pacientov, prevažujú muži vo veku od 

50 do 60 rokov. Pacientom je poskyto-
vané komplexné spektrum urologic-
kej starostlivosti. Zahŕňa dia gnostiku 
a liečbu zápalových ochorení mo-
čových ciest, sexuálne prenosných 
ochorení, nezhubného zväčšenia 
prostaty, hyperaktívneho močového 
mechúra či inkontinencie moču. Cie-
ľom činnosti urologickej ambulancie 
je tiež starostlivosť o pacientov s ne-
urologickými ochoreniami a z toho 
vyplývajúcimi ťažkosťami s močením. 
Taktiež v ambulancii vykonávajú  pre-
ventívne prehliadky u mužov za úče-
lom prevencie karcinómu prostaty, 
vyšetrujú aj pacientov s poruchami 
erekcie, ejakulácie, diagnostikuje sa 
tu syndróm nedostatku testosterónu, 
špecialisti realizujú aj diagnostiku a 
očkovanie HPV u mužov.
„Výhodou je, že ak počas vyšetrenia 
zistíme, že je potrebná operácia, v 
rámci jednodňovej zdravotnej sta-
rostlivosti je možné zákrok aj v krát-
kom čase vykonať  v rámci spektra vý-
konov zazmluvnených poisťovňami. 
Zdravotnú starostlivosť poskytujeme 
aj detským pacientom. Tu sú najčas-
tejšími diagnózami nočné pomočova-
nie a zúžená predkožka u chlapcov,“ 
povedala MUDr. Viola Filipovičová. 
Urologická ambulancia má ordinač-
né hodiny vždy pondelky a štvrtky  od 
7.00 do 15.00 hod. a aktuálne majú 
voľné kapacít aj pre nových pacien-
tov. Objednať sa je možné telefonicky 
na čísle 046/5192733.                    (AGEL)

Do výbavy urologickej ambulancie 
v nemocnici pribudol nový prístroj

Motorové vozidlá budú môcť v pre-
chodnom období parkovať na chod-
níku podľa doterajších pravidiel až 
do 30. septembra 2023. Táto úprava 
umožní mestám a obciam získať čas 
na vyriešenie nedostatku parkovacích 
miest. Vyplýva to z návrhu zákona o 
cestnej premávke, ktorý vo štvrtok 
schválilo plénum Národnej rady (NR) 
SR.
Na základe úpravy zákona, ktorá na-
dobudla účinnosť 1. marca 2022, totiž 
došlo k zániku možnosti pre vybrané 
motorové vozidlá parkovať na chod-
níku priľahlom k ceste pri zachovaní 
voľného priestoru 1,5 metra.
„V mimoriadne exponovaných lo-
kalitách spôsobí táto nová úprava 
mnohým obciam, respektíve mes-
tám a mestským častiam, parkovací 
kolaps, keďže vzhľadom na počet áut 
tieto jednotky územnej samosprávy 
jednoducho nemajú a do tejto doby 

Autá môžu parkovať na chodníku do októbra 2023
nestihnú vytvoriť nové parkovacie 
miesta, respektíve vyznačiť dopravné 
značenie, ktoré umožní parkovanie 
na chodníkoch,” podotkli predklada-
telia v dôvodovej správe.
Na základe pozmeňujúceho návrhu 
poslanca Petra Cmoreja (SaS) sa pre-
chodné obdobie skrátilo, pôvodne 
ho predkladatelia navrhovali až do 
31. marca 2024. S tým nesúhlasilo 
napríklad mesto Bratislava, ktoré to 
považovalo za príliš dlhú lehotu. Ko-
niec septembra 2023 je podľa Cmo-
reja kompromisom. Priblížil, že to sú-
visí aj s tým, že v lete sa najlepšie robí 
dopravné značenie, preto sa lehota 
končí po lete.
Upravila sa aj najvyššia hmotnosť vo-
zidla, ktoré môže stáť na chodníku pri 
dodržaní ostatných pravidiel z 3 500 
kilogramov (kg) na 2 800 kg. Dôvo-
dom je, že chodníky sú projektované 
zhruba na nosnosť 2800 kg a týmto 

spôsobom sa vylúčia veľké dodávky. 
Z pozmeňujúceho návrhu vyplynula 
aj úprava, ktorá pridala elektrické ko-
lobežky, ktoré by podľa pôvodného 
znenia nemohli byť zaparkované na 
chodníku.
Cmorej zároveň vo štvrtok na tlačovej 
konferencii vyzval obce, aby mysleli 
na to, že toto predĺženie povolenia 
parkovania na chodníkoch je posled-
né.  „Ja si po tých rokovaniach neviem 
prestaviť, že za rok a pol by niekto 
ešte predlžoval možnosť parkovať na 
chodníkoch, keďže majú naozaj rok 
a pol na to, aby si osadili dopravné 
značenie na chodníkoch, kde chcú 
povoliť parkovanie, alebo vyznačili 
nové parkovacie miesta tam, kde to 
je možné,” dodal poslanec.
Zákon bude účinný dňom vyhlásenia, 
ak ho podpíše prezidentka SR.

(TASR)

Verejnosť môže doručiť svoje písom-
né stanovisko k správe o hodnotení 
a návrhu strategického dokumentu 
„Plán rozvoja verejných vodovodov 
a verejných kanalizácií pre územie 
Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 
2027“ najneskôr do 4. apríla 2022 na 
adresu Okresného úradu Trenčín, od-
bor starostlivosti o životné prostredie,
oddelenie ochrany prírody a vybra-
ných zložiek životného prostredia.
V prípade potreby je možné vykonať 
konzultácie počas celého procesu 
posudzovania vplyvov strategického 
dokumentu na základe vopred do-
hodnutého termínu. 
Správa o hodnotení a návrh strate-
gického dokumentu sú zverejnené 
na stránke mesta aj na internetovej 

stránke www.enviroportal.sk.
Plán rozvoja verejných vodovodov 
a verejných kanalizácií pre územie 
Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 
2027 patrí ku koncepčným dokumen-
tom obsahujúcim návrh investičného 
plánu, vrátane odhadu investícií po-
trebných na obnovenie existujúcej 
infraštruktúry – verejných vodovodov 
a verejných kanalizácií. V súčasnosti 
je platný pre obdobie 2016 – 2021 a 
tvorí prílohu Vodného plánu Sloven-
ska. Za účelom splnenia piatich zák-
ladných podmienok aktualizovaného 
plánovania investícií do odvetvia vo-
dohospodárstva a odpadových vôd 
bude existujúci dokument nahrade-
ný novým dokumentom, platným na 
roky 2021 – 2027.                              (INU)

Pripomienkujte Plán rozvoja verejných 
vodovodov a verejných kanalizácií

Parlament zrušil zákon, na základe 
ktorého mesto odstraňovalo staré 
detské ihriská.

Téme detských ihrísk sme sa v Hand-
lovskom hlase naposledy venovali 
v máji 2020. V októbri 2019 totiž 
poslanci Národnej rady prijali Zá-
kon o základných požiadavkách na 
bezpečnosť detského ihriska, ktorý 
nadobudol účinnosť 1. januára 2020. 
Zákon podstatne sprísnil základné 
požiadavky na bezpečnosť detského 
ihriska a mesto začalo nebezpečné 
železné konštrukcie, ktoré nespĺňali 
normy, postupne odstraňovať. 

Multifunkčné ihriská budú prístupné od 1. apríla
Ako informoval vedúci Oddelenia vý-
stavby, územného plánu, dopravy a 
ochrany životného prostredia, Jozef 
Čaplár, pracovníci mesta identifiko-
vali torzá ihrísk v 55-tich lokalitách 
mesta a v desiatich z nich sa mestu 
podarilo nebezpečné zariadenia zlik-
vidovať.
Zákon o základných požiadavkách na 
bezpečnosť detského ihriska z roku 
2019 však Národná rada SR vo febru-
ári 2021 zrušila, ustala preto aj aktivita 
mesta v likvidácii torz ihrísk.
V roku 2021 dostala všetky ihriská         
v meste do správy spoločnosť Hater 
– Handlová. Ostatná ročná kontrola 

detských ihrísk bola vykonaná v ok-
tóbri 2021 s výsledkom, že ihriská sú 
užívaniaschopné.
Prevádzka detských ihrísk bola počas 
pandémie pozastavená, dnes však 
už detské ihriská fungujú bez obme-
dzení. Uzavreté multifunkčné ihriská 
mesto plánuje otvoriť od 1. apríla.
Kolaudačné konanie projektu Revi-
talizácia vnútrobloku  medzi Okruž-
nou ulicou a Morovnianskou cestou 
však stále nie je ukončené. Handlov-
ská samospráva preto žiada rodičov                  
a deti, aby nové detské ihrisko, ktoré 
je súčasťou projektu, zatiaľ nevyuží-
vali.                                                         (INU)

V nemocniciach v Trenčianskom sa-
mosprávnom kraji v nedeľu 20. marca 
ležalo 301 pacientov s potvrdeným 
ochorením COVID-19. Za týždeň ich 
počet klesol o 46. Desať z nich bolo 
napojených na umelú pľúcnu ven-
tiláciu. Informovalo o tom Národné 
centrum zdravotníckych informácií.    
Z hospitalizovaných pacientov nebo-
lo 226 zaočkovaných, respektíve malo 
len jednu dávku vakcíny. Z pacientov 
na umelej pľúcnej ventilácii boli plne 
zaočkovaní dvaja.
Najviac hospitalizovaných bolo v 
Trenčianskom samosprvánom kraji 
v okrese Trenčín, kde s ochorením 
COVID-19 ležalo 86 pacientov. Nasle-
dovali okresy Prievidza (76), Považská 
Bystrica (61), Ilava (19), Partizánske a 
Myjava (po 17), Bánovce nad Bebra-
vou (15) a Nové Mesto nad Váhom 
(10).
V slovenských nemocniciach bolo v 
nedeľu 2 385 pacientov s potvrde-

Počet pacientov s ochorením COVID-19 
začal v nemocniciach v kraji klesať

ným ochorením COVID-19, čo je o 
52 menej ako pred týždňom. Z nich 
1 585 nebolo plne zaočkovaných. 
Na umelej pľúcnej ventilácii bolo 
76 pacientov, 58 z nich nebolo plne 
zaočkovaných. Najviac pacientov s 
ochorením COVID-19 bolo v Košic-
kom samosprávnom kraji (457), naj-
menej v Trnavskom samosprávnom 
kraji (145).
Za uplynulý týždeň (14. – 20. 3.) pri-
budlo v Trenčianskom samospráv-
nom kraji 5 776 ľudí s pozitívnym PCR 
testom na nový koronavírus. V porov-
naní s predchádzajúcim týždňom ich 
počet klesol o 1142 (pokles o 16,5 
percenta). Najviac prípadov, 1267, 
odhalili v okrese Prievidza.       
Na Slovensku pribudlo za rovnaký čas 
61 023 osôb s pozitívnym PCR testom. 
Je to o 2 550 menej ako v predchá-
dzajúcom týždni (pokles o 4,01 per-
centa).

(TASR)
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4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Európsky parlament v apríli 2018 
schválil ambiciózne recyklačné 
ciele, ktoré sú súčasťou novej le-
gislatívy o spracúvaní odpadov 
zameranej na prechod k obeho-
vému hospodárstvu, v ktorom by 
mala byť hodnota produktov, ma-
teriálov a zdrojov zachovávaná čo 
najdlhšie.

Do roku 2020 sa malo recyklovať 50% 
komunálneho odpadu, čiže odpadu 
produkovaného domácnosťami a 
malými podnikmi. V roku 2025 by sa 
malo recyklovať aspoň 55% komunál-
neho odpadu. Do roku 2030 by podiel 
recyklovaného odpadu mal dosiah-
nuť 65%. Európska právna úprava tiež 
zavádza strop na množstvo odpadu, 
ktorý môže skončiť na skládkach. V 
roku 2035 by to malo byť maximálne 
10% komunálneho odpadu. Ako člen-
ská krajina EÚ sme sa zaviazali tieto 
ciele postupne zapracovať do našej 
národnej právnej úpravy a zároveň 
ich postupne plniť v praxi. 
Mesto Handlová si v tejto súvislosti 
objednalo analýzu svojho odpado-
vého hospodárstva u občianskeho 
združenia Inštitút cirkulárnej eko-
nomiky. Dokument je zverejnený na 
webovom sídle mesta www.handlo-
va.sk v sekcii Samospráva - Stratégia a 
rozvoj. Dokument bude predmetom 
rokovania komisíí, mestskej rady a 
mestského zastupiteľstva.

Kľúčové sú samosprávy

Na Slovensku stále väčšinu odpadov 
skládkujeme a sme na jednom z po-
sledných miest z krajín EÚ v oblasti 
triedenia a recyklácie odpadov. Pod-
ľa analýz odpadového hospodárstva, 
ktoré zrealizovali rôzne organizácie 
na Slovensku a v zahraničí je známe, 
že množstvo odpadov, ktoré končí 
na skládkach odpadov sa dá využiť, 
ak by bolo toto množstvo odpadov 
správne vytriedené a zrecyklované. 
Zostáva iba malé množstvo (okolo 
4%), ktoré nie je možné ďalej využiť 
a malo by končiť na skládkach odpa-
dov. Prioritou odpadového hospodár-
stva je v súčasnosti predchádzanie 
vzniku odpadov a po ňom by malo 
nasledovať príprava na opätovné 
použitie, ich triedenie a recyklácia, 
energetické zhodnocovanie. Sklád-
kovanie je poslednou možnosťou 
pre odpadové hospodárstvo, kde 
sa množstvo materiálov dlhodobo 
znehodnotí a zároveň je to spôsob 

nakladania s odpadmi, ktorý najviac 
znečisťuje životné prostredie.

Samosprávy hrajú veľkú úlohu v pre-
chode na obehové hospodárstvo a 
plnení cieľov recyklácie. Práve samo-
správy sú tým článkom v celom reťaz-
ci, ktorý spája platnú právnu úpravu s 
praktickými cieľmi. Samospráv u kto-
rých prevažuje predchádzanie vzni-
ku odpadov, triedene a recyklácia by 
malo v najbližšom období pribúdať. 
Preto je teraz snahou veľkého počtu 
obcí a miest zaviesť opatrenia, ktoré 
zabezpečia práve to, aby čo najmenej 
odpadov končilo na skládkach, zvý-
šila sa miera triedenia odpadov a za-
viedli sa opatrenia na predchádzanie 
vzniku odpadov. 

Miera vytriedenia stúpa

Celkové množstvo vzniknutých ko-
munálnych odpadov bolo v roku 
2020 v Handlovej 7 692 ton, čo v pre-
počte znamená 430 kg/obyvateľa.

Miera triedenia odpadov za rok 2020 
bola 34,833%. (V roku 2018 to bolo 
23,639 % a v 2019 - 30,043 %.)
Najčersvejšie dáta už analalýza ob-
čianskeho združenia nezachytila. 
Podľa Petra Keratu z referátu ochra-
ny prírody a krajiny, sme minulý rok    
vytvorili 7 748,91 ton komunálneho 
odpadu. Celkové množstvo zrecyklo-
vaných komunálnych odpadov vážilo 
spolu 3 347,73 ton. Miera vytriedenia 
teda minulý rok stúpla na 43,203 %.

V mínuse vyše stotisíc eur

Náklady na odpadové hospodárstvo 
sa v roku 2020 v Handlovej pohybo-
vali podľa analýzy okolo 543 545 eur. 
V roku 2020 na poplatkoch za odpady 
mesto vyzbieralo 417 784 eur. Evido-
vaná výška pohľadávok z poplatku       
k 31. 12. 2020 bola 279 406,50 eur.
Mesto v roku 2020 muselo financovať 
sumu 125 761 eur z inej položky roz-
počtu ako z vybraných poplatkov za 
odpad. Táto suma je tvorená z:
a) 31,1% neuhradenými výmermi,
b) 25,1% tzv. úľavami (zníženiami 
poplatku), ktoré mesto poskytuje               
v zmysle všeobecne záväzného na-
riadenia a zmenami, ktoré v priebe-
hu roka nastali, napríklad odhlásenie 
alebo prihlásenie trvalého pobytu, 
narodenie alebo úmrtie, kde poplat-
ník platí poplatok pomernou časťou,
c) 4,6% poklesom počtu poplatníkov,
d) 39,2% nákladmi, ktoré nie sú              
v poplatku zahrnuté (napr. z dôvodu 

vyšších skutočných nákladov na zvoz 
komunálneho odladu oproti nákla-
dom, z ktorých sa vychádzalo pri kal-
kulovaní poplatku na rok 2020).
Za triedený zber v meste Handlová 
boli zberovej spoločnosti HATER– 
HANDLOVÁ preplatené skoro všetky 
náklady zo strany organizácie zod-
povednosti výrobcov, s ktorou mala 
uzavretú zmluvu (ENVI - PAK, a.s.).
Celkový ročný náklad na triedený 
zber predstavuje cca 157 254 eur bez 
dph. Preplatené zo strany ENVI - PAK, 
bolo 154 151 eur. Doplatok zo strany 
mesta predstavuje 3 103 eur.

Najdôležitejšie odporúčanie: 
separujte!

Z celkovej analýzy Inštitútu cirkulár-
nej ekonomiky vyplynulo, že v meste 
Handlová je nastavenie odpadového 
hospodárstva na dobrej úrovni. Nap-
riek tomu je stále priestor na riešenie 
niekoľkých problémov na jeho opti-
malizáciu a celkový posun vpred, aby 
sa miera triedenia postupne zvyšo-
vala. Občianske združenie preto pre 
mesto pripravilo niekoľko opatrení, 
ktoré by mohli viesť k postupným 
zmenám, kde konečným cieľom je, 
aby mesto minimalizovalo množstvo 
skládkovaného odpadu:
- zabezpečiť adresnosť produkcie od-
padov a zaviesť systém monitorova-
nia množstva odpadov
- postupne zaviesť pre obyvateľov 
spravodlivý systém „zaplať koľko vy-Hierarchia odpadového hospodárstva (zdroj: INCIEN)

hodíš“ 
- doriešiť situáciu pre obyvateľov IBV 
ohľadne biologicky rozložiteľných ku-
chynských odpadov
- Riešiť situáciu s odpadmi podnika-
teľských subjektov a záhradkárskych 
osád
- realizovať vzdelávacie aktivity s cie-
ľom predchádzať vzniku odpadov       
a zlepšiť triedenie
- vytvoriť vyrovnaný rozpočet odpa-
dového hospodárstva
- postupne upravovať poplatky za od-
pady tak, aby mesto nedoplácalo na 
odpadové hospodárstvo
- znižovať počet neplatičov
- začať detailne sledovať príjmy                
a výdaje v oblasti odpadového hos-
podárstva ako východisko pre ne-
skoršiu postupnú optimalizáciu
- posilniť kapacity pre riešenie prob-
lematiky odpadového hospodárstva
- posilniť tím na mestskom úrade          
o samostatné referentské miesto pre 
odpadové hospodárstvo
- rozvíjať spoluprácu s lokálnymi dob-
rovoľníkmi z tretieho sektora

„Z hľadiska fungovania samospráv je 
napĺňanie odporúčaní dôležité, keď-
že vieme, že cena za skládkovanie 
sa bude zvyšovať. Triedený zber ne-
financuje mesto, takže je pre mesto 
prínosom, ak sa sústredí na to, aby 
obyvatelia čo najviac odpadu triedili,“ 
konštatoval v závere analýzy Inštitút 
cirkulárnej ekonomiky.

(INU)

Hmotnostný pomer jednotlivých materiálov v priemernej slovenskej nádobe nádobe na zmesový komunálny odpad.                                                                    (zdroj: INCIEN)

Aké opatrenia zabezpečia, aby čo najmenej odpadov končilo na skládkach?

Ako správne separovať papier? Papierový odpad patrí do modrých zberných nádob
Takmer polovica (42 %) vyťažené-
ho dreva (globálne) sa spotrebu-
je na výrobu papiera. Recyklácia  
tony papiera ušetrí asi 2 580 litrov 
ropy, 26 500 litrov vody a 17 stro-
mov.

Do modrých nádob na papier
PATRÍ

• výrobky a obaly označené symbol-
mi: PAP (čísla 20 – vlnitá lepenka, 21 
– hladká lepenka, 22 – papier)
• papier, časopisy, noviny, zošity, kan-
celársky papier, letáky, katalógy, po-
hľadnice, listy, papierové tašky
• lepenka a kartón (s dôrazom na mi-
nimalizáciu objemu, t. j. stlačené)
• skartovaný papier
• papierové krabičky a kartónové ška-
tule (papierové lepiace pásky môžu 
ostať; s dôrazom na minimalizáciu 
objemu, t. j. stlačené)
• obálky s plastovým okienkom 
(okienko tam neprekáža)

• papiere zopnuté kovovou spinkou 
v malom množstve (malé množstvo 
spiniek neprekáža, ale je možné ich 
aj oddeliť a naložiť s nimi ako s ostat-
nými kovmi)
• papierové obaly od korenín, polie-
vok, pudingov a pod. (môžu byť aj 
kombinované s iným materiálom, 
vtedy za podmienky, že papier je 
prevládajúca zložka)

Do modrých nádob na paier
NEPATRÍ

• knihy. Tie treba darovať alebo predať 
napr. bazár, susedská burza, búdka 
na knihy, knižnica, antikvariát, knižná 
zóna bez peňazí. Učebnice treba za-
niesť do školského zberu a nepouži-
teľné knihy na zberný dvor
• kompostovateľný „papier” (z cuk-
rovej trstiny a pod.) – mohol by po-
škodiť recykláciu. Tento typ papiera 
patrí do kompostu alebo zmesového 
odpadu

• mokrý papier, lebo má sklon ples-
nivieť. Pred vhodením do nádoby na 
papier ho nechajte vysušiť
• mastný a špinavý papier patrí do 
zmesového odpadu 
• samoprepisovací papier, povosko-
vaný papier, darčekový papier aj dar-
čekové tašky patria do zmesového 
odpadu 
• asfaltový a dechtový papier patrí do 
zberného dvora 
• termopapier (papier, ktorý sa pou-
žíva napríklad na účtenky, je hladký 
a písmo na ňom často vybledne + 
keď sa po ňom poškriabe nechtom, 
zostane na ňom škrabanec, akoby na-
písaný ceruzkou, patrí do zmesového 
odpadu 
• použité, mastné alebo zašpinené pa-
pierové vreckovky a servítky patria do 
kompostu alebo zmesového odpadu
• polystyrén, ak je čistý, patrí do nádo-
by na plasty. Ak je znečistený, patrí do 
zmesového odpadu. Ideálne ho odo-
vzdajte v zbernom dvore

• nápojový kartón = kompozitný obal 
na báze lepenky (starší názov via-
cvrstvový kombinovaný materiál na 
báze lepenky, skratka VKM), patria do 
žltých nádob na plasty 
• rúška a respirátory patria do zmeso-
vého odpadu

Rady a tipy

• papier je recyklovateľný len 5 – 7x, 
zvýšená spotreba papiera sa rovná 
zvýšenej potrebe výrubu stromov
• triedením sa dá šetriť - občan pla-
tí len za odvoz zmesového odpadu, 
odvoz triedeného odpadu je pre 
občanov bezplatný – financujú ho 
výrobcovia a dovozcovia obalov a 
neobalových výrobkov
• obaly z vajíčok môžete vrátiť pre-
dajcom na trh, oni ich opäť použijú, 
alebo ich použiť pri tvorbe hračiek 
pre deti
• rolky z toaletného papiera môžete 
použiť na hranie, kúrenie, alebo do 

kompostu
• namiesto papierových vreckoviek / 
kuchynských utierok / servítok k pre-
stieraniu používať bavlnené, ktoré sa 
dajú po vypratí opakovane používať
• nosiť si bavlnený uteráčik, aby sa 
nemuseli používať papierové utierky 
na toaletách mimo domov (bežná 
prax v Japonsku), alebo ruky nechať 
vyschnúť na vzduchu
• kupovať 100 % recyklovaný nebie-
lený toaletný papier balený po 1 ks 
v papieri alebo bez obalu - dajú sa 
kúpiť aj v bežných reťazcoch (bielené 
voňavé toaletné papiere nemusia byť 
z recyklovaného papiera a pri bielení 
sa používajú chemikálie znečisťujúce 
životné prostredie, používané parfé-
my navyše môžu škodiť zdraviu)
• na tlačiarni tlačiť obojstranne, na 
100 % recyklovaný papier, avšak ak 
to nie je nutné, netlačiť vôbec

Alchýmia triedenia komunálneho odpadu, 
www.incien.sk
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Zhasnutie bude symbolickým vy-
jadrením solidarity a volaním po 
bezpečnej, spravodlivej a udrža-
teľnej budúcnosti pre všetkých.

V sobotu 26. marca 2022 o 20.30 
miestneho času si svet opäť pripo-
menie Hodinu Zeme. Podujatie kaž-
doročne spája mestá, firmy i jednot-
livcov vo viac ako 190 krajinách sveta.
Symbolickým zhasnutím spoločne 
upriamujú pozornosť na environ-
mentálne hrozby, ktorým čelí naša 
planéta.
„Našou snahou je chrániť prírodu, 
no to je možné len v mieri. V týchto 
náročných časoch chceme na Hodi-
nu Zeme vyjadriť solidaritu s ľuďmi 
a s planétou. Symbolickým zhasnu-

tím pamiatok, reklamných pútačov 
či svetiel v domácnostiach na jednu 
hodinu pozývame ľudí z celého sve-
ta, aby sa spojili a volali po bezpečnej, 
spravodlivej a udržateľnej budúcnosti 
pre všetkých,“ hovorí Miroslava Plass-
mann, riaditeľka WWF Slovensko.
Výťažok z podujatí WWF Slovensko 
venuje Ukrajine, v ktorej sa s každým 
dňom pokračujúceho vojnového kon-
fliktu prehlbuje humanitárna kríza, 
ale aj dopady na prírodu, ktorá je tu 
jedinečná. Podľa riaditeľky WWF Slo-
vensko sa na Ukrajine nachádza 35% 
biodiverzity Európy, 70-tisíc druhov 
rastlín a živočíchov, z ktorých mno-
hé sú vzácne či endemické, je tu 50 
mokradí medzinárodného významu 
a zhruba 100-tisíc hektárov pralesov. 

Hodina Zeme bude hodinou solidarity s ľuďmi 
a planétou. Chrániť prírodu sa dá iba v mieri

„Vojnový konflikt zastavil ochranár-
ske projekty, medzi nimi mapovanie 
a ochranu pralesov, z ktorých sa aj 
vďaka kolegom z WWF Ukrajina po-
darilo už vyše 60-tisíc hektárov zara-
diť do najvyššieho stupňa ochrany, 
ale aj projekty revitalizácie mokradí, 
obnovy populácií jeseterov v riekach 
či reintrodukcie zubrov z Poľska do 
Černobyľskej biosférickej rezervácie,“ 
povedala Plassmann.
Hodina Zeme vznikla z iniciatívy WWF 
v roku 2007 v Austrálii a upozorňova-
la na dôsledky zmeny klímy. Postup-
ne sa podujatie rozšírilo do viac ako 
190 krajín. Od roku 2011 sa koná aj 
na Slovensku.

sas.astro.sk

V prehliadke umeleckého prednesu poézie a prózy Hviezdoslavov kubín 2022. Víťazi triednych kôl postúpili do školského kola ZŠ Školská. V kategórii poézia uspeli (zľava): 
1.miesto – Martin Fifilina, 4.C, 2.miesto – Nina Kamenská, 4.B, 3.miesto – Adam Kormúth, 3.B.  V kategórii próza: 1.miesto – Nina Važanová, 4.A, 2.miesto - Erik Kobe-
lár, 4.B3.miesto – Barbora Mániková, 4.B. Víťazi školského kola postúpia do okresného kola.                                                                                                                                      zsskolska.sk

V utorok 1. marca 2022 sa konalo ob-
vodné kolo handlovských základných 
škôl v stolnom tenise, kde tím v zlože-
ní Jakub Šproch, Matej Šproch, Juraj 
Simonides a Juraj Žigmund vybojoval 
1. miesto a postup na okresné kolo v 
Prievidzi. To sa konalo na ďalší deň a 
tam sa našim chlapcom zo ZŠ Morov-

Úspech žiakov v stolnom tenise
nianska cesta sa opäť darilo. Tím v 
zložení Jakub Šproch, Matej Šproch, 
Denis Krištof a Jozef Ištok opäť získal 
1. miesto, a tým pádom postúpili na 
regionálne kolo. 
Chlapcom blahoželáme a budeme 
držať palce!   

zsmchandlova.edupage.org

Skončilo sa lúskanie príbehov. V polovici marca – mesiaca knihy, dokončili žiaci ZŠ Mierové námestie lúskanie 
príbehov v rámci súťaže Čitateľský oriešok. Prváci do súťaže odoslali dva prelúskané príbehy – Bez slnka a Biela 
perina a diamanty. Štvrtáci zase mali vylúsknuť tvrdší oriešok v príbehoch Záchrana Jaka a Miškov poklad. 
Všetkým „luskáčikom“ držíme palce nielen v súťaži, ale aj pri čítaní ďalších príbehov.

zsmnha.edupage.org

Nočný beh sa uskutoční 8. apríla, 
štart bude na parkovisku za do-
mom kultúry. Pre bežcov  budú 
povinné čelovky a reflexné prvky 
na  oblečení.      

Organizátori sa tento rok rozhodli 
spraviť už tradičné podujatie mesta 
trošku inak. Dôvod usporiadať „noč-
ný beh“ bol zatraktívniť podujatie               
a priniesť niečo iné do Handlovej.
„Za pomoci svetelnej konštrukcie 
bude vysvietený štart a registratúrny 
stolík, bežcom na čele pribudnú če-
lovky a ulice Partizánska a Potočná 
sa na chvíľu zhasnú. Počas podujatia 
budú pre bežcov a divákov k dispozí-
cií stánky s občerstvením,“ povedala 
za organizátorov Paulína Deliová z 
Centra voľného času. „Po behu pozý-
vame všetkých zúčastnených na after 
pyžamový bál do Domu kultúry so 
zábavným programom v réžií Divad-
la pri kolkárni,“ dodala. Jeden okruh 
trate je dlhý 1 000 m  s prevýšením 
36 m po uliciach Partizánska a Potoč-
ná.  Súťažiaci v hlavných kategóriách 
budú bežať 5 okruhov.                   

Nočná verzia behu oslobodenia mesta Handlová 

Súčasťou behu bude aj nemeraná 
disciplína, charitatívny beh PYJAMAS 
RUN. Okruh 1 km, beh v pyžamách a 
v nočných košeliach s dobrovoľným 
štartovným. Výťažok bude venovaný 
organizácií Človek v ohrození, ktorá 

pomáha Ukrajincom na Slovensko - 
Ukrajinských hraniciach. 
Usporiadateľmi behu sú mesto Han-
dlová, Centrum voľného času Han-
dlová, ŠK Achilles Handlová a AMK 
Handlová.                                            (INU)

Beh oslobodenia v roku 2018.                                                                                                                                      FOTO: MsÚ 



6 VOĽNÝ ČAS

Pomoc utečencom z Ukrajiny v Handlovej

Kontaktné centrum Handlová (KC) 
pripravilo pre čitateľov sériu krátkych 
rozhovorov s jednotlivými odbornými 
zamestnancami. KC Handlová fungu-
je od 1. 12. 2020 v rámci Národného 
projektu Podpora zamestnateľnosti v 
regióne horná Nitra (projekt). Dnes 
prinášame rozhovor s odbornou pra-
covníčkou pre oblasť legislatívy v KC 
Handlová Mgr. Evou Papánek, v kto-
rom Vám bližšie predstavíme oblasti 
pomoci a podpory. 

R: S akými požiadavkami alebo 
otázkami sa najčastejšie na Teba 
obracajú zamestnanci Hornonit-
rianskych baní (ďalej len „HBP, 
a.s.“)? 
EP: Poviem na úvod najskôr pár slov. 
Zamestnancov HBP, a.s. sa často pý-
tame, pomoc ktorého z odborníkov, 
pracujúcich v rámci projektu v KC, by 
potrebovali využiť. Najčastejšou od-
poveďou, ktorú dostávame, sú práve 
služby právneho poradenstva. Niet sa 
čo čudovať. Orientovať sa v platnej le-
gislatíve, ktorá neustále podlieha no-
velizáciám, nie je jednoduché. Okrem 
toho sú právne služby často veľmi fi-
nančne nákladné. Apelujem preto na 
všetkých zamestnancov HBP, a.s., aby 
využili možnosť bezplatného právne-
ho poradenstva, aby využili možnosť 
a vyriešili si niektoré problémy, ktoré 
možno dlhšie odkladali. S potešením 
konštatujem, že doteraz som už po-

mohla viacerým zamestnancom HBP, 
a.s., ktorí sa na mňa obrátili s rôznymi 
právnymi otázkami. Najčastejšie sme 
riešili problematiku v oblasti vyporia-
dania bezpodielového spoluvlastníc-
tva manželov, tým pádom sme sa žiaľ, 
nevyhli ani otázke rozvodu manžel-
stva. Vypracovali sme návrhy na vy-
danie platobného rozkazu, za účelom 
vymoženia rôznych dlhov, otázky z 
oblastí dedičstva a darovania, nájom-
né vzťahy, práva k nehnuteľnostiam 
(vecné bremená), riešenie vysporia-
dania spoluvlastníckych vzťahov, 
osobný bankrot a mnohé iné.

R: Existujú aj ďalšie otázky alebo 
problémy v oblasti práva a legis-
latívy, s ktorými môžu účastníci za 
Tebou prísť na konzultáciu a zatiaľ 
neprišli? 
EP: Áno, ale keďže oblasť práva a le-
gislatívy je veľmi obsiahla, nedajú sa 
taxatívne vymedziť jednotlivé otázky 
resp. problémy. Povedala by som, že 
treba prísť s čímkoľvek. Som presved-
čená, že aj v spolupráci s kolegami       
z iných KC (v Prievidzi a Novákoch) 
budeme vedieť nájsť najlepšie rieše-
nie pre každého, ktoré spočíva nielen 
v prvotnom poskytnutí právnej po-
moci, ale ak treba, vieme spísať rôz-
ne podania, vypracovať zmluvy a iné 
dokumenty.

R: KC Handlová disponuje výsled-
kami z prieskumu spokojnosti          
a potrieb účastníkov projektu,                
z ktorého vyplýva, že práve oblas-
ti týkajúce sa právnych záležitostí 
dominujú najviac v rámci individu-
álneho poradenstva a Tvoje slová 
to potvrdzujú. O čom to podľa Teba 
vypovedá?
EP: Či chceme alebo nechceme, každý 
z nás robí počas života právne úkony, 
z ktorých mu vyplývajú určité práva     
a povinnosti. Napríklad zabezpečenie 
samotného bývania, ako základnej 
životnej potreby, často vyžaduje Váš 
podpis, či už na kúpnu alebo nájom-
nú zmluvu. Aj s vypracovaním resp. 

pripomienkovaním takýchto dôleži-
tých dokumentov vieme v KC pomôcť 
a poradiť.

R: Je možné, aby Ťa účastníci pro-
jektu mohli navštíviť aj po ukonče-
ní ich účasti v projekte? 
EP: Určite áno, pretože viacero vecí 
sa môže vyskytnúť až po vystúpení            
z projektu, napríklad na novom pra-
covisku. Projekt však počíta aj s ta-
kouto možnosťou, a preto sa môže 
účastník projektu, aj po vystúpení z 
neho, stále na odborných zamestnan-
cov KC obrátiť.

R: Kde a v akom čase Ťa môžu za-
mestnanci HBP, a.s. a ich blízke 
osoby kontaktovať alebo navštíviť?
EP: Zastihnúť ma môžu v KC Hand-
lová, ktoré sídli v Podnikateľskom 
inkubátore na Námestí baníkov 5 
na 1. poschodí. KC je pre účastníkov              
k dispozícií od pondelka do piatku v 
čase 7:30 - 15:30 hod., ale stretnutie 
so mnou je potrebné si dohodnúť 
vopred, pretože pozícia odborného 
pracovníka pre oblasť legislatívy je 
v projekte určená na skrátený pra-
covný úväzok a nie som teda k dis-
pozícií každý deň. Kontaktovať ma 
a dohodnúť si stretnutie je možné 
prostredníctvom e-mailovej adresy 
eva.papanek@handlova.sk alebo na 
telefónnom čísle +421 940 947 739. 

Baníci môžu prísť s čímkoľvek. S kolegami nájdeme riešenie pre každého
R: Skús nám ešte na záver zhrnúť 
základné informácie o projekte a 
v akých oblastiach môžu pomôcť 
aj ostatní zamestnanci z KC Han-
dlová.
EP: Projekt je určený pre zamestnan-
cov HBP, a. s., ktorí z dôvodu útlmu 
baníctva postupne prichádzajú o 
prácu. Realizácia projektu prispieva 
k novému pracovnému smerovaniu 
jednotlivých účastníkov zapojených 
do projektu, k sprostredkovaniu bez-
platnej možnosti vzdelávať sa ako aj 
k uplatneniu sa na trhu práce. Úlohou 
KC je podporovať banícku komunitu a 
individuálny prístup k riešeniu osob-
ných problémov zamestnancov HBP, 
a.s., súvisiacich so zmenou životnej si-
tuácie v dôsledku straty zamestnania. 
Odborní pracovníci KC poskytujú na-
sledovné bezplatné služby: poraden-
stvo v sociálnej oblasti, ekonomické 
poradenstvo, poradenstvo v oblasti 
legislatívy a psychologické poraden-
stvo. Okrem uvedených služieb KC 
počas realizácie projektu organizuje 
odborné stretnutia, prednášky, work-
shopy a komunitné aktivity rôzneho 
druhu, ktoré sú určené priamo pre 
zamestnancov HBP, a.s.. Podrobné 
informácie o projekte sú dostupné 
na webovom sídle mesta Handlová 
www.handlova.sk a na stránke Národ-
ného projektu www.nphornanitra.sk. 

Rozhovor pripravil a za odpovede ďakuje 
Mgr. Branislav Ondruška

Tento projekt sa realizuje vďaka pod-
pore z Európskeho sociálneho fondu 

a Európskeho fondu regionálneho roz-
voja v rámci Operačného programu 

Ľudské zdroje. www.employment.gov.
sk / www.esf.gov.sk

Mgr. Eva Papánek.                                                  FOTO: KC

Dokončenie článku z titulnej strany.

...ostatných náležitostí týkajúcich 
sociálneho zabezpečenia na Sloven-
sku podľa usmernení ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Potreby utečencov sú rôzne, preto 
aj zbierka v meste vyhlásená na ur-
čené komodity
Mesto Handlová vyhlásilo materi-
álnu zbierku s určením komodít, 
ktoré je možné postupne odovzdať 
ľuďom, ktorí to potrebujú. Indivi-
duálne potreby sú zabezpečované 
v Handlovej  prostredníctvom da-
rov, ktoré oosbne doniesli komo-
dity do zbierky a ľudí, ktorí vyplnili 
na webovom sídle mesta kontaktný 
formulár a pomáhajú podľa oblasti 
pomoci, ktorú si zvolili. Všeobecne 
je možné doniesť materiálnu pomoc  
do telocvične SENIOR CENTRA HAN-
DLOVÁ n.o. na Ul. Krššáková, ktoré je 
otvorené po novom (od 21.3.2022) 
každú stredu v čase od 14.00 h do 
18.00 h.

Potravinová pomoc

Trvanlivé potraviny konzervy s mä-
som, rybami, paštéty, strukoviny, in-
stantné polievky, džemy, káva, čaj, 
cukor, med, soľ, cestoviny, omáčky 
na cestoviny, potraviny pre deti, 
detské príkrmy, sušené materské 
mlieko, detská výživa, krupica, kaše, 
džúsy, piškóty, sladkosti.

Materiálna pomoc

Hygienické potreby, toaletný pa-
pier, dámske hygienické potreby 
(hygienické vložky, vložky pre doj-

čiace matky, ...), plienky (všetky veľ-
kosti), vlhčené vreckovky, šampóny 
a sprchovacie gély pre dospelých, 
detská kozmetika, pracie prostried-
ky, prostriedky na umývanie riadu, 
dezinfekcia, utierky dezinfekčné, 
papierové vreckovky, obrúsky, ku-
chynské utierky, respirátory, testy, 
rúška, matrace, detské postieľky 
(vrátane prenosných), deky, spa-
cie vaky, baterky, termosky, rýchlo 
varné kanvice, jednorazový riad 
(príbory, poháre, misky, taniere), 
lekárničky a zdravotnícky materiál 
na potrebu prvej pomoci (obväzy, 
dezinfekcie, náplaste  podobne.)

Na čo slúži kontaktný formulár 
pre pomoc Ukrajine v Handlovej

Kontaktný formulár pomáha dar-
com aj obdarovaným. Obdarova-
ní podľa svojho veku a aktuálne 
nevyhnutných potrieb, obdržia v 
krátkom čase všetko, čo im pomôže 
preklenúť ťažké obdobie a darcovia 
presne vedia, že ich pomoc je adres-
ná. Kontaktný formulár nájdete na 
www.handlova.sk/Pomoc Ukrajine. 
Mesto eviduje k 21. 3. 2022 spolu 34 
nahlásených dobrovoľníkov, ktorí 
môžu pomôcť v oblasti ubytovania, 
tlmočenia alebo inej materiálnej 
pomoci.

Na čo slúži transparentný účet 
Handlová pomáha Ukrajine

Transparentný účet bol mestom 
zriadený pre konkrétnu pomoc 
konkrétnym ľuďom. Každý pohyb 
na účte je dostupný všetkým, ktorí 
chcú vedieť, kde boli peniaze pou-
žité i kto je darcom.

K 21. marcu je na účte spolu 435 
eur od štrnástich darcov a zatiaľ 
nenastala situácia, aj vďaka darcom 
materiálnej pomoci, aby museli byť 
prostriedky použité. Všetky pro-
striedky, ktoré budú takto vyzbie-
rané budú použité výlučne na účel 
pomoci ľudom z Ukrajiny, o čom 
bude mesto Handlová podrobne 
informovať. 
HANDLOVA_POMAHA_UKRAJINE 
je SK98 0900 0000 0051 8807 3406. 
Podrobnosti o pohybe finančných 
prostriedkov si môžete pozrieť na 
stránke www.transparentneucty.sk.  

 Zatiaľ je v meste 18 utečencov

Aktuálne (k 21. 3. 2022) sa v Handlo-
vej nachádza spolu 18 ľudí ukrajin-
skej národnosti, ktorým je zo strany 
mesta poskytnutá pomoc v zmysle 
usmerní z jednotlivých ministerstiev 
SR.
Informácie pre ľudí, ktorí prichá-
dzajú z Ukrajiny sú zverejnené na 
oficiálnej stránke verejnej správy 
Slovenskej republiky https://ua.gov.
sk/sk.html.  
V nadväznosti na uznesenie vlády 
Slovenskej republiky č. 142/2022 
zo dňa 26. februára 2022, ktorým 
bola mimoriadna situácia vyhláse-
ná, zvolala primátorka mesta, Sil-
via Grúberová, prvý krízový štáb v 
Handlovej 28. februára 2022. Užší 
krízový štáb sa stretáva pravidelne 
minimálne dvakrát do týždňa a jeho 
členovia postupne prijímajú opat-
renia, ako zabezpečiť pokyny resp. 
ako si poradiť s utečeneckou krízou 
v meste, nakoľko situácia sa mení zo 
dňa deň.

Jana Paulínyová

Stretávame sa s nimi pravidelne a 
možno ich už ani nevnímame. Veľa 
nápisov a reklám na budovách. Čle-
novia pracovnej skupiny Verejné 
priestory - Rastislav Nemec a Patrik 
Juríček však chodia s otvorenými oča-
mi. Začiatkom marca sa stretli s Ive-
tou Jurkovičovou, ktorá zastupovala 
správcu budovy, Mestský bytový pod-
nik Handlová s.r.o. Venovali sa téme, 
ako vyriešiť informačný a reklamný 
priestor na budove tak, aby zodpo-
vedal tiež estetickému hľadisku. 
Na začiatok sa venovali téme budov 
v správe mesta. Tou prvou je budova 
podnikateľského inkubátora, kde je 
už výsledok viditeľný. Postupne miz-
nú z budovy na námestí reklamné a 
informačné nápisy. Budúce reklamy, 
ale i vnútorný informačný systém, by 
už mal mať svoje pravidlá. Podľa Ras-
tislava Nemca sú pravidlá, ktoré platia 
pri umiestňovaní reklám na budovy, 
jednoduché.
• Reklamu by mal posúdi odborník - 
architekt a dizajnér (kompozícia, tvar, 

forma a farba.) 
• Priorita je umiestniť menej reklamy v 
kvalitnejšom, estetickejšom a harmo-
nickejšom prevedení 
• Nezasahovať (fyzicky) do architek-
túry budovy. Reklama je vždy podria-
dená okoliu, ako integrovaná súčasť 
architektúry.
• Na štítových stenách by reklama 
mala tvoriť maximálne 20% z plochy 
fasády, reklama vo výklade maximál-
ne 30 % výkladu.
• Mal by platiť zákaz pre umiestňova-
nie reklamy na šikmú sedlovú stre-
chu, prekrývanie architektonických 
prvkov (okno, rímsa, zábradlie balkó-
ny, terasy, lodžie, osvetlenie, oplote-
nie), ale napríklad tiež pre celoploš-
ný polep (banery, tabule...), ktoré na 
stenách rušia kompozíciu budovy a 
potláčajú architektonický výraz. 
• Tabuľu používať ak je integrovanou 
súčasťou architektúry a jej veľkosť 
rešpektuje proporcie architektonic-
kých prvkov.        

        (JP)

Informačný a reklamný smog na budovách

Mestský bytový podnik očistil podnikateľský inkubátor od reklamného smogu.                                           FOTO: JP
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Uzávierka novín
Handlovský hlas č. 7 / 2022

je v utorok 29. marca. 
Na distribučných miestach 

noviny budú 6. 4. 2022.

Spomienka
Dňa 23. marca 

to budú už dva roky, 
čo nas opustila naša 
najdrahšia mamička,

Margita Struhárová 

z Handlovej. 

So smútkom v srdci na ňu spomína rodina, 
príbuzní a priatelia. 

V tichosti vyprosme veľký dar pokoja, 
kým sa nám duše raz naveky nespoja.

1/6/3/2022/OI

DIGITÁLNE KINO BANÍK

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2: DOBRO 
DOŠLI 

Komédia / SR / MP 12
93 min / 5 €
25. 3., 18.00

KROTITELIA DUCHOV: DEDIČSTVO
Sci-fi / USA / MP 12 / dabing

125 min / 5 €
25. 3., 20.00 / 28. 3., 18.00

PRIŠERÁKOVCI 2
Animovaný / GBR / MP 7 / dabing

103 min / 5 €
26. 3., 16.00 / 27. 3., 16.00

STRATENÉ MESTO
Komédia / USA / MP 12 / titulky

105 min / 5 €
26. 3., 18.00 / 27. 3., 20.00

BADMAN - SUPERBLB
Komédia / FRA / MP 12 / dabing

85 min / 5 €
26. 3., 20.00 / 27. 3., 18.00

MORBIUS
Triler / USA / MP 15 / dabing

108 min / 5 €
31. 3., 18.00 / 2. 4., 20.00

4. 4., 18.00

JEŽKO SONIC 2
Animovaný / USA / MP / dabing

120 min / 5 €
1. 4., 16.00 / 2. 4., 16.00

3. 4., 16.00

SRDCE NA DLANI
Komédia / ČR / MP

95 min / 5 €
1. 4., 18.00 / 2. 4., 18.00

3. 4., 18.00

Spomienka
Dňa 25. marca uplynú 
dva roky, odkedy nás 
navždy opustila naša 

milovaná mama, babka, 
krstná mama a švagriná,

Helena Mikuliaková.

Kto ste ju poznali, 
venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

Na oblohe sa rozsvietila jasná hviezda,
to si Ty, mama naša a pozeráš na nás z neba.

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

Hoci si odišla, niet Ťa medzi nami,
navždy zostaneš v našich srdciach, mami! 

2/6/3/2022/OI

Spomienka
Dňa 21. marca sme si 

pripomenuli prvé výročie 
odkedy nás navždy 

opustil náš milovaný 
ocko, starý ocko, 

brat a svokor, 
Ján Schwarcz. 

S láskou spomínajú deti s rodinou.

3/6/3/2022/OI

Spomienka
Dňa 17. marca uplynulo 

7 rokov, odkedy nás 
navždy opustil môj brat, 

Štefan Dolnický. 

S láskou naňho spomína 
sestra Jana, synovec 

Dušan a ostatná rodina. 
Chýbaš nám! 

4/6/3/2022/OI

Navždy nás opustili

Jozef Schubada, 86 rokov
naposledy bytom Pod šachtou 20.

Alžbeta Uramovská, rod. Barusová, 80 r.,
naposledy bytom Stará cesta 21.

Terézia Centášová, rod. Máleková, 80 rokov
naposledy bytom Jána Vallu 10.

Jozef Cibula, 75 rokov
naposledy bytom Okružná 49/14.

Mária Karová, rod. Rumpliová, 91 rokov
naposledy bytom Márie Krššákovej 1.

Jolana Cabaníková, rod. Hirschnerová, 95 r.
naposledy bytom Údernícka 4.

Spomienka

Dňa 11. marca sme 
si pripomenuli piate 

výročie úmrtia nášho 
milovaného manžela, 

otca, starého otca,
Ing. Igora Vaculíka. 

S láskou spomína 
manželka, deti, vnúčatá a ostatná rodina. 

5/6/3/2022/OI

Spomienka
S hlbokým zármutkom 

v srdci oznamujeme 
všetkým príbuzným, 

priateľom a známym, 
že 1. marca 2022 nás

vo veku 95 rokov opustila 
naša milovaná mamička, 
stará mama, prastarká, 
svokra, svatka, krstná 

mama, teta suseda a kamarátka, 

Jolana Cabaníková rod. Hirschnerová.

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
6/6/3/2022/OI

Spomienka

Dňa 27. januára už ubehli tri roky, odkedy nás 
opustila naša mamina, pani 

Margita Horváthová 

a 15. marca to boli už dva roky, odkedy nás 
navždy opustil ocino, pán 

Ladislav Horváth. 

S láskou spomína celá rodina.

Ťažko je nespomínať, keď v očiach slza stojí, 
ťažko je zabudnúť na Vás, rodičia drahí, 

keď srdce stále bolí.  

7/6/3/2022/OI

Spomienka
Dňa 27. marca 

si pripomenieme 
prvé výročie, odkedy 
nás navždy opustila 

naša mamička, 
starinka, sestra,

Anna Janovičeková.

Stíchol dom, záhrada i dvor,
už nepočuť hlas a kroky v ňom.
Klesli ruky, ktoré veľa pracovali,

dotĺklo srdce, ktoré sme milovali.
Prišlo to tak zrazu, nečakane 

a nádeje na život už niet,
zostalo prázdne miesto v dome 

a pár nedokončených viet.
8/6/3/2022/OI

Spomienka
Dňa 29. marca si 

pripomenieme štvrté 
smutné výročie, odkedy 

nás navždy opustil vo 
veku 71 rokov milovaný 

manžel, otec, starký, 
krstný otec, brat, pán 

Milan Oboňa. 

Kto ste ho poznali, venujte mu, prosíme, s nami 
tichú spomienku. S láskou spomína manželka 

Eva, syn Milan a dcéra Miladka s rodinou. 

Čas nevráti, čo nám osud vzal. 
Čas nelieči bolesť ani rany, iba nás učí 

žiť bez tých, ktorých sme milovali.

9/6/3/2022/OI

Spomienka
Dňa 22. marca uplynie 

prvý smutný rok, odkedy 
nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec, 
starý otec a prastarký 

Dušan Adamec.

S láskou spomína 
manželka Janka, 

syn Dušan a dcéra Jana s rodinami. 
Navždy ostaneš v našich srdciach! Ľúbime Ťa.

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

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

10/6/3/2022/OI

Spomienka
Dňa 29. marca uplynie 

prvý smutný rok, odkedy 
nás navždy opustil 
Miroslav Dedík. 

Spomína manželka, 
mama, deti s rodinami, 

švagrovci s rodinami 
a priatelia. 

S láskou spomíname.

11/6/3/2022/OI

Spomienka
Dňa 18. marca sme si 
pripomenuli 11 rokov, 

odkedy nás navždy 
opustila naša 

milovaná mamička,
 Mgr. Mariana Sabová, 

ktorá navždy zostane 
v našich srdciach. 

Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí 
nezabudli. S láskou a úctou spomína 
dcéra Silvia a syn Peter s rodinami.

„Nedá sa opísať slovami, akú bolesť v srdci cítime 
a ani to, ako veľmi nám chýbaš, 

drahá mamička…“

12/6/3/2022/OI

Spomienka

Dňa 26. januára 2022 sme si pripomenuli 
30. výročie úmrtia
Jána Grolmusa 

a dňa 23. marca si pripomíname 
30. výročie úmrtia

Alžbety Grolmusovej

S úctou spomínajú dcéry Gerlinda a Gertrúda 
s rodinami.

13/6/3/2022/OI



Turnaj talentov dopadol na výbornú
V sobotu 5. marca odohrali naše 
žiačky dvojzápas so súperom spod 
Dubňa. Okrem prvej štvrtiny prvého 
zápasu mali opraty zápasov pevne 
v rukách hráčky Žiliny. Tie dokázali 
využiť chyby domácich hráčok a boli 
aktívnejšie na oboch stranách palu-
bovky. Aj napriek jasnej dominancii 
súpera sa naše Baby Jagy nevzdali a 
snažili sa s výsledkom niečo spraviť. 
Bohužiaľ, prekvapenie sa nekonalo a 
spokojnejší boli hostia. Touto cestou 
im gratulujeme k víťazstvám!
V nedeľu bol na programe dlhooča-
kávaný Turnaj talentov na domácej 
palubovke v telocvični ZŠ, Mierové 
námestie v Handlovej. Diváci mohli 
vidieť štyri mládežnícke družstvá v 
piatich zápasoch, po dohode sa zápas 
medzi Žiarom nad Hronom a Bánov-
cami nad Bebravou neodohral.

Do úvodného stretnutia turnaja vstú-
pili lepšie mladí Handlovčania, ktorí si 
postupne vytvárali proti hráčom z Bá-
noviec náskok a kontrolovali ho počas 
celého zápasu. V druhom stretnutí sa 
opäť predstavili pod domácimi košmi 
naši hráči, tentoraz proti Lokomotíve 
Sereď. Aj tento duel vyšiel lepšie v 
prospech nášho družstva, keď sa 
hlavne v podkošovom priestore vý-
borne orientoval Vladimír Palatický. 
Po voľne čakal na našich hráčov súper 
spoza kopca. Po prvej nerozhodnej 
štvrtine sa opäť rozbehol handlovský 
kolotoč a v spojení s dobrou obranou 
brali aj v poslednom zápase zverenci 
trénera Beráneka výhru.
Zápasy kadetov sa nakoniec neodo-
hrali pre zdravotné problémy v na-
šom tíme.

Ivan Morvay

Jedinečný projekt Týždeň Tanca vo 
VOLCANE sa po dvojročnej prestávke 
konečne mohol uskutočniť a preto 
sme neváhali s organizovaním tejto 
skvelej akcie ani sekundu. Všetky deti, 
ale aj učitelia, sa nemohli dočkať. A 
tak sme to poňali s veľkou parádou. 
Počas piatich dní sme vystriedali na 
našich sálach až 8 lektorov.
Deti a mládežníci počas celého týžd-
ňa navštevovali hodiny gymnastiky, 
herectva a samozrejme tanca, a to 
hneď v rôznych štýloch. Zatancovali si 
muzikál, comercial hip hop, waacking 

a choreografie najnovších tanečných 
trendov.
Sme radi, že týždeň tanca bol veľmi 
úspešný, nakoľko boli tanečné sály 
naplnené na maximum a okrem na-
šich Volcaňákov prišli aj tanečníci z 
iných skupín a škôl z Handlovej, ale 
aj okolia.
Ďakujeme lektorom za nové tanečné 
skúsenosti, tanečníkom za neuveriteľ-
nú energiu a my sa už nevieme doč-
kať, že si to o rok zopakujeme.

VOLCANO

Týždeň tanca: päť dní, osem lektorov

Diváci mohli vidieť štyri mládežnícke družstvá v piatich zápasoch.                                                   FOTO: M. GELETA

Deti navštevovali hodiny gymnastiky, herectva a samozrejme tanca.                                                  FOTO: VOLCANO

Pred úvodným výkopom prvého 
jarného kola si domáci futbalisti, 
funkcionári a diváci uctili minútou 
ticha pamiatku pána Ing. Rudolfa 
Podobu, bývalého primátora mes-
ta Handlová. 

Domáci futbalisti na prvé majstrov-
ské stretnutie nastúpili proti TJ Plev-
ník-Drienové s novými futbalistami a 
novým trénerom pánom Vladimírom 
Helbichom, avšak na druhej strane im 
chýbali dlhodobobo zranení, či chorí 
Martin Smidka, Gabriel Drexler, Dávid 
Rosival a Mário Smidka.
Úvodné minúty stretnutia mali typic-
ký znaky prvého kola. Zabezpečená 
obrana z obidvoch strán, snaha neu-
robiť chybu, neinkasovať. 
Prvá vážnejšia nebezpečnejšia akcia 
domáceho mužstva, odvážny prienik 
Baču až do pokutového územia hos-
ťujúcich futbalistov sa končil faulom 
a nariadením pokutového kopu. 
Pokutový kop premenil strelou do 
pravého dolného rohu odchovanec 
nášho „baníka“, ktorý následne prešiel 
mládežníckymi akadémiami Podbre-
zovej  a Pohronia, Adam Uhliarik – 1:0.
Po inkasovanom góle sa postupne 
prebúdzali hosťujúci futbalisti, ktorí 
sa dostávali k streleckým pokusom a 
vypracúvavali si i gólové príležitosti. 
V 29. minúte získal loptu Michal Bu-
day, postupoval sám na domáceho 
brankára, avšak ten perfektným čí-
taním hry a výborným vybehnutím 
gólovú príležitosť kanoniera hostí 
zneškodnil. V 31. minúte po indivi-
duálnej akcii letel strelecký pokus 
Andreja Budaya vedľa ľavej žrde do-
mácej brány. 
Po opatrnom úvode druhého polčasu 
v 51. minúte po prihrávke Kamdema 
polostrela - polocenter Kurinca letel 
nad bránu hosťujúcich futbalistov.       
V 58. minúte po individuálnej akcii 
hosťujúceho Kušniera a jeho stre-
leckom pokuse k pravej žrdi opäť 
predviedol výborný zákrok domáci 
brankár Madarász. V 70. minúte po 
prihrávke Stanislava Budaya strelec-
ký pokus Michala Budaya kryl domá-
ci brankár Madarász. V 72. minúte po 
prihrávke Kurinca strielil Jakubis nad 
bránu hosťujúcich futbalistov. V 73. 
minúte využil Peter Ďurkech nedoro-
zumenie domácej obrany a zvnútra 
pokutového územia strelou k pravej 
žrdi vyrovnal stav stretnutia na 1:1. 
V záverečných minútach  sa obidve 
mužstvá uspokojili s deľbou bodov.
V prvom jarnom kole sme videli, po 
opatrnom začiatku, svižný futbal s 
gólovými príležitosťami na obidvoch 
stranách. Výborné výkony podali do-
máci brankár Marek Madarász ako        
i hosťujúci brankár Miroslav Motúz.
Záverom ďakujeme fanúšikom do-
máceho „baníka“ za povzbudzovanie 
počas celého stretnutia.
                         

Handlovčania vedia držať krok 
s najlepšími

Na pôde vedúceho mužstva tabuľky 
TJ Nový Život Veľké Uherce odohralo 
naše mužstvo vyrovnané futbalové 
stretnutie. Domáci futbalisti ukázali, 
že i bez svojho najlepšieho strelca, 

Rudolfa Kováča, (ktorému želáme 
v mene MFK Baník Handlová skoré 
uzdravenie), vedia využiť každé za-
váhanie súpera a nekompromisne 
potrestať gólom.
Úvod futbalového stretnutia bol 
vyrovnaný, hosťujúci futbalisti stre-
leckými pokusmi Valacha a Jakubisa 
sa presvedčili, že domáci brankár 
Pavel Kováč má stále vysoké kvality. 
Domáci futbalisti sa snažili nabiehať 
do pokutového územia najmä po 
pekných prihrávkach Cígera, ktoré 
likvidoval hosťujúci brankár Mada-
rász.  V 19. minúte domáci futbalisti 
využili nepresnú rozohrávku hosťu-
júcich futbalistov a Marián Baliansky 
peknou strelou k pravej žrdi otvoril 
skóre stretnutia – 1:0. Vzápätí pekný 
strelecký pokus domáceho Cígera 
letel tesne vedľa pravej žrde hosťu-
júcich futbalistov. V 23. minúte cen-
trovaná lopta Mariánom Belianskym 
letela cez celé pokutové územie hostí. 
V 40. minúte po štandartnej situácii 
domácich futbalistov a závare v poku-
tovom území hostí trafil Michalík ľavú 
žrď brány hostí. 
V druhom polčase sa ukázala vysoká 

taktická vyspelosť domácich futba-
listov, ktorí sa bezhlavo nepúšťali do 
útočenia a hosťujúcich futbalistov 
okrem hlavičky Maruniaka, po pria-
mom kope Bugára, ktorá letela vedľa 
ľavej žrde brány domácich futbalistov, 
k ničomu nebezpečnému nepustili. 
Centrované lopty domácich do po-
kutového územia brankár hostí Ma-
darász v spolupráci s obranou taktiež 
bezpečne likvidovali.
Hosťujúci futbalisti ukázali, že pri 
plnení taktických pokynov a bojov-
nosti vedia držať krok i s najlepším 
mužstvom v súťaži. V konečnom dô-
sledku je víťazstvo domácich futba-
listov zaslúžené. Kladom stretnutia 
je slušné povzbudzovanie fanúšikov 
obidvoch táborov. Ďakujeme za pod-
poru fanúšikom, ktorí boli povzbudiť 
naše mužstvo.
Stretnutie 18. kola V. ligy Sever odo-
hráme v sobotu 27. marca o 15.00 
hod. na FŠ v Handlovej s mužstvom 
TJ Slovan Zemianske Kostoľany. 
Veríme, že prídete v čo najväčšom 
množstve povzbudiť našich futba-
listov.

Igor Belák

Do jarnej časti ligy nastúpil MFK s novým trénerom 

Nový tríner MFK, Vladimír Helbich.                                                                                                           REPROFOTO: RTVPD

Príprava bola podľa Vladimíra Helbi-
cha pomerne krátka. „Po pandemic-
kých opatreniach sme začali až 15. 
januára. Počas dvoch mesiacov sme 
sa borili s úzkym kádrom, aj štyri prí-
pravné zápasy odohralo mužstvo bez 
jediného hráča na striedanie. Hráči, 
ktorí tvoria kostru mužstva zostali v 
kádri a ja sa budem opierať o ich her-
né kvality. Presvedčili ma aj v príprav-
ných zápasoch.“
Do kádra pribudli traja mladí hráči, 
Kristián Santa, Adam Uhliarik a Mi-

chal Kurinec. „Verím že nám pomôžu 
a budú posilami. V prípravných zápa-
soch po dvoch vysokých prehrách s 
Nitrianskymi Sučanmi a Ladomerskou 
Vieskou odohrali chalani dva kvalitné 
duely z našej strany proti Prievidzi s 
remízou a s víťazstvom proti Kamen-
cu,“ povedal Vladimír Helbich, ktorý 
okrem najvyššej slovenskej súťaže 
hral aj v zahraničí. Trénoval Prievidzu, 
Liptovský Mikuláš a Senicu.
 

FB Futbalová Handlová

Ako hodnotí zimnú prípravu tréner? 


