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Štát poskytol HBP 7,2 milióna eur na uzatváranie baní

Na nevyhnutné bezpečnostné práce v podzemí pri uzatváraní ťažobných prevádzok bolo vynaložených 5,3 milióna eur, z toho 2,8 milióna eur na mzdové náklady 
a zákonné sociálne poistenie zamestnancov vykonávajúcich tieto práce v súlade so schváleným harmonogramom.                                                                    FOTO: INU

Finančné prostriedky využila spo-
ločnosť na eliminovanie mimo-
riadnych výdavkov na likvidáciu 
banských prevádzok.

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR 
poskytlo Hornonitrianskym baniam 
Prievidza (HBP) štátnu pomoc vo 
výške 7 269 943 eur. Financie spo-
ločnosť použila na eliminovanie mi-
moriadnych výdavkov na likvidáciu 
banských prevádzok v období od 
januára 2020 do konca marca toh-
to roku. Informovala o tom tlačová 
hovorkyňa spoločnosti, Adriana Si-
váková.

Skončili o sedem rokov skôr

Súbežne s ťažbou zvyškových zásob 
uhlia pokračujú hornonitrianske 
bane v uzatváraní ťažobných polí 
podľa harmonogramu schváleného 
Európskou komisiou a vládou SR. „V 
dôsledku vládneho nariadenia spo-
ločnosť riadene ukončí ťažbu uhlia 
v roku 2023, t. j. o sedem rokov skôr 
oproti pôvodnému termínu,“ pripo-
menula Siváková.  
Finančné prostriedky využila spoloč-
nosť na eliminovanie mimoriadnych 
výdavkov na likvidáciu banských 
prevádzok. „V najstaršej hnedouhoľ-
nej bani na Slovensku, v Handlovej, 
išlo o likvidáciu Východnej šachty, 
tzv. 8. a 12. ťažobného poľa. V bani 
Nováky sa zabezpečovali práce na 
uzatváraní 7. ťažobného poľa a cen-
trálneho závodu Baňa Nováky II. v 
Sebedraží,“ konkretizovala Siváková.
Na mimoriadne výdavky bývalým 
zamestnancom, ktorí v roku 2021 
ukončili pracovný pomer z dôvodu 
útlmu ťažby uhlia, zatvorenia a lik-
vidácie uhoľných prevádzok, podľa 
nej smerovalo 1,73 milióna eur. Išlo o 
výdaje na zákonné sociálne náklady 
(odchodné a odstupné) a odvody do 
sociálnej a zdravotnej poisťovne. „Na 

nevyhnutné bezpečnostné práce v 
podzemí pri uzatváraní ťažobných 
prevádzok bolo vynaložených 5,3 
milióna eur, z toho 2,8 milióna eur na 
mzdové náklady a zákonné sociálne 
poistenie zamestnancov vykonáva-
júcich tieto práce v súlade so schvá-
leným harmonogramom,“ doplnila.

Asanácie a rekultivácie 
zabezpečili z vlastných zdrojov

Asanačné práce zabezpečovali stre-
diská spoločnosti vo vlastnej réžii. V 
katastrálnych územiach Handlová 
a Nová Lehota realizovali asanácie 

vybraných povrchových stavebných 
objektov a likvidáciu jamových te-
lies. Pri uzatváraní Centrálneho zá-
vodu Baňa Nováky II. v katastrálnom 
území Sebedražia a Veľkej Lehôtky 
asanácie povrchových objektov fi-
nancovala firma z vlastných zdrojov.

Štátnu pomoc vyčerpali 
v plnej výške

Spoločnosť rovnako z vlastných 
zdrojov zabezpečovala rekultivácie 
na povrchu uzatváraných uhoľných 
výrobných jednotiek v katastrálnych 
územiach Handlovej, Novej Lehoty, 

Sebedražia, Veľkej Lehôtky a Koša.
„Poskytnutá štátna pomoc bola vy-
čerpaná v plnej výške, v súlade s 
určeným účelom použitia. Spoloč-
nosť vynaložené výdavky eviduje v 
účtovníctve, jednotlivo za roky 2020, 
2021 a 2022. Všetky výdavky hrade-
né z dotácie boli auditované nezávis-
lým audítorom,“ ozrejmila Siváková. 
Ministerstvo hospodárstva SR podľa 
nej pravidelne kontroluje využitie 
prostriedkov štátnej pomoci v súlade 
so stanovenými pravidlami.

(TASR)

Mesto Handlová nebude pokračovať 
s výstavbou zariadenia starostlivosti 
o deti do troch rokov. Investíciu zas-
tavili vysoké ceny stavebných mate-
riálov, stavba by sa totiž predražila o 
približne 130 000 eur. Na jasle získala 
samospráva zdroje z Integrovaného 
regionálneho operačného programu.
„Situácia okolo realizácie veľkého 
projektu služby zariadenia starost-
livosti o deti do troch rokov sa výz-
namne skomplikovala už koncom mi-
nulého roka, keď aj mesto avizovalo, 
že významným spôsobom narástli 
ceny prác a stavebných materiálov,“ 
spomenula hovorkyňa mesta Jana 
Paulínyová.
Mesto po verejnom obstarávaní pod-
ľa nej uzatvorilo zmluvu so stavební-
kom, ten ho však informoval, že ceny 
by aktuálne narástli o približne 130 
tisíc eur. „V tomto projekte sa preto 
v Handlovej aktuálne nebude pokra-
čovať, pretože by bolo potrebné re-
alizovať nové verejné obstarávanie, 

Vysoké ceny stavebných materiálov stopli projekt budovania jaslí
respektíve nájsť finančné zdroje v roz-
počte mesta,“ ozrejmila Paulínyová.
Mestské jasle plánovala samospráva 
vybudovať v areáli Senior centra, pre-
pojiť tak mali dve generácie. Výstav-
ba jaslí a súvisiacej infraštruktúry stáť 
viac ako 399 000 eur, riadiaci orgán 
Integrovaného regionálneho operač-
ného programu mestu na tento účel 
schválil nenávratný finančný príspe-
vok vo výške viac ako 379 000 eur a 
samospráva mala doplatiť zvyšok.
Aj napriek zvýšeniu cien stavebných 
materiálov samospráva plánuje do 
konca roka 2022 opraviť cesty na 
Jánošíkovej ulici a v Novej Lehote. 
Predpokladaná suma na čiastočnú 
rekonštrukciu cesty na Jánošíkovej 
ulici sa zo 70 tisíc eur zvýšila na 120 
tisíc eur. Cena rekonštrukcie cesty v 
Novej Lehote, ktorú požadovali oby-
vatelia mestskej časti, sa z pôvodných 
70 tisíc eur dostala na dvojnásobok. 
Po verejnom obstarávaní tieto sumy 
môžu byť nižšie.                              (TASR) Opraviť cesty na Jánošíkovej ulici a v Novej Lehote samospráva plánuje do konca roka 2022.       FOTO: RTVPD



2 SPRAVODAJSTVO

Handlovský hlas, dvojtýždenník mesta Handlová, vydáva mesto Handlová. Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová. Obsah pripravuje Oddelenie marketingu a komunikácie. Registrované na 
Ministerstve kultúry SR pod číslom EV 5798/19, ISSN 2644-5271, IČO: 00318094. Šéfredaktor: Mgr. Jana Paulínyová, telefón: 046/519 25 36, e-mail: handlovsky.hlas@handlova.sk, zodpovedný redaktor: Mgr. Silver Jurtinus, telefón: 
0905 909 311, redaktorka: Bc. Vanda Matiašková. Grafická úprava: Silver Jurtinus. Tlač: Tlačiareň Petit Press, a.s. Kopčianska 22, 851 01 Bratislava - Petržalka. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia. Autorské práva vyhradené. 
Ďalšie šírenie, rozmnožovanie textov, grafov, fotografií a grafiky je možné len s písomným súhlasom vydavateľa. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť inzerátov. Vlastníkom a vydavateľom periodika je mesto Handlová. 
Distribučné miesta: predajne COOP Jednota, predajne LIGETA, stánky PNS (pri pošte na Námestí baníkov a na Morovnianskom sídlisku), potraviny v mestskej časti Nová Lehota a Morovno a mestský úrad.

Agro Rybia farma Handlová, ktorá 
patrí pod skupinu Hornonitrianskych 
baní Prievidza (HBP), vlani vylovila 
viac ako 700 000 kilogramov sumče-
ka afrického. Čerstvé ryby predala v 
objeme viac ako 11 600 kilogramov, 
zvyšná časť smerovala na ďalšie spra-
covanie. Dopyt po rybách ovplyvnila 
v minulom období pandémia nové-
ho koronavírusu, firma však plánuje 
v tomto roku rozšíriť svoje portfólio.
„Produkcia rybej farmy bola stavaná 
na približne 1 000 ton ročne. Nabie-
halo sa na to postupne, keďže sme 
netvorili vlastné plody, postupným 
pribúdaním mesačného objemu rýb 
produkcia dosiahla 700 až 800 ton 
ročne,” uviedla vo štvrtok riaditeľka 
spoločnosti Petra Uhríková.

Pre pandémiu a s tým súvisiaci niž-
ší dopyt firma podľa nej produkciu 
znížila, za minulý rok však dosiahla 
produkciu 709 ton, v tomto roku tam 
očakávajú objem 900 ton.
Handlovská spoločnosť plánuje roz-
šíriť ponúkaný sortiment, pokračovať 
chce v šírení povedomia o sumčekovi 
africkom. Nové výrobky pripravila pre 
gastronomické zariadenia a fastfoo-
dy, avizovala Uhríková.
Na chov teplomilných rýb využívajú 
HBP banskú vodu, tú používajú aj pri 
pestovaní paradajok v skleníku, ktorý 
sa nachádza v areáli rybej farmy. Ďal-
šie rajčiny pestuje firma v skleníkoch 
v Novákoch. „Celková pestovateľská 
plocha je 3,6 hektára, na ktorom sme 
vypestovali 3,8 až 3,9 milióna kilogra-

mov veľkoplodých rajčín. Tým, že ob-
chod dnes požaduje rajčiny aj iného 
typu, najmä koktejlové alebo cherry, 
sme sa dostali z hľadiska produkcie 
do nižších čísel. Aj keď nie sme roz-
hodujúcim dodávateľom na cherry 
rajčiny, pri koktejlových je to približne 
polovica,” priblížil konateľ Agro GTV 
Stanislav Gurský.
V tomto roku plánuje podľa neho fir-
ma vypestovať 800 000 kilogramov 
veľkoplodých rajčín, koktejlových 
bude 600 000 kilogramov. Spoločnosť 
je už dlhšie súčasťou združenia Ovo-
zela, od svojho vzniku vyprodukovala 
13,6 milióna kilogramov rajčín. Agro 
Rybia farma zamestnáva 65 ľudí, Agro 
GTV 55 zamestnancov.

(TASR)

Baníci vlani vylovili viac ako 700 ton sumčeka

Výmenu krytu vozovky v Handlo-
vej Slovenská správa ciest tento 
rok neplánuje.

Práce na ceste I. triedy I/9 pokračujú. 
Ako informoval hovorca Slovenskej 
správy ciest, Martin Guzi, „od okruž-
nej križovatky v Handlovej na ulici 29. 
augusta po hranicu Trenčianskeho a 
Banskobystrického kraja prebieha-
jú od 1. apríla 2022 práce na stavbe 
Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na 
cestách I. triedy v Žilinskom a Tren-
čianskom kraji. V rámci modernizácie 
sa vymení zvislé dopravné značenie, 
zvodidlá, obnoví sa vodorovné dop-
ravné značenie, upravia sa krajnice a 
podobne. Práce predpokladáme do 
augusta 2022.“

Sťažnosti z ulice 29. augusta 

Viacerí obyvatelia ulice 29. augusta sa 
pravidelne sťažujú na hluk, ktorý spô-
sobujú kamióny pri prejazde mestom. 
Príčina sťažností však podľa hovorcu 
Slovenskej správy ciest vyplýva z ak-
tuálneho stavebnotechnického stavu 
komunikácie, existencie neznámych 
inžinierskych sietí v podkladových 
vrstvách cesty a najmä porušovaním 
zákona o maximálne povolených náp-
ravových tlakoch ťažkých nákladných 
vozidiel, teda z preťažovania vozidiel. 
Súvislá výmena krytu vozovky podľa 
neho čiastočne zníži hluk, nie však 
intenzitu dopravy. Položenie nového 
asfaltového koberca však Slovenská 
správa ciest tento rok v Handlovej ne-
plánuje. „Investičná výstavba a správa 
ciest Žilina, prostredníctvom svojho 

Práce na oprave cesty do Žiaru pokračujú

zmluvného partnera vykonáva na da-
nom úseku priebežne bežnú údržbu 
- opravu výtlkov, čistenie ciest po zim-
nej údržbe, čistenie uličných vpustí a 
podobne,“ povedal Guzi.

Odstavné plochy upratuje mesto

Pretrvávajúcim problémom sú aj dve 
odstavné plochy na opravenej ceste 
I/9 nad Novou Lehotou. Plochy, ktoré 
slúžia vodičom ako toalety a priestor 
na vyhodenie odpadkov neboli 
súčasťou opravy cesty, lebo podľa 
Martina Guziho nie sú vo vlastníctve 
Slovenskej správy ciest. „Zo strany 
Slovenskej správy ciest boli na od-

stavných plochách osadené koše na 
odpadky. O likvidáciu odpadkov sa 
stará mesto Handlová,“ povedal ho-
vorca Slovenskej správy ciest.
Aktivační pracovníci odstavné plochy 
čistili naposledy 7. apríla. „Šesť akti-
vačných pracovníkov zbieralo odpad-
ky na odpočívadlách v Novej Lehote. 
Ostatné upratovanie sa konalo pred 
tromi týždňami, po troch týždňoch 
bol na mieste neuveriteľný neporia-
dok. Vyzbieralo sa 200 kg odpadu.“ 
Jedno upratovanie podľa koordiná-
torky aktivačných pracovníkov, Ľud-
mily Hegliovej, stojí mesto v priemere 
60 eur, čo za minulý rok predstavuje 
sumu vyše 2 700 eur.            Silver Jurtinus

Z vyše 17 miliónov eur na podporu 
podnikania na hornej Nitre príde 
do Handlovej necelých 300 000 eur.

Výzva zameraná na podporu roz-
voja podnikania malých a stred-
ných podnikov v rámci iniciatívy 
Európskej komisie zameranej na 
transformáciu uhoľného regiónu 
horná Nitra je ukončená. Všetky 
žiadosti sú už vyhodnotené. Celková 
suma schválených nenávratných 
finančných príspevkov dosiahla 17 
681 516 eur.  

Výzva splnila očakávania

Výzvu vyhlásilo Ministerstvo hos-
podárstva SR ako sprostredkovateľský 
orgán pre operačný program Integro-
vaná infraštruktúra. Podľa hovorkyne 
ministerstva, Márie Pavlusík Néme-
thovej, výzva splnila očakávania 
rezortu. „Príprave výzvy predchádzali 
viaceré stretnutia s podnikateľskou 
obcou v hornej Nitre za účelom jej čo 
najlepšieho zacielenia. Už v čase vy-
hlásenia boli do výzvy zapracované 
viaceré zjednodušenia na základe 
skúseností z predchádzajúcich výziev 
a diskusie s partnermi v regióne,“ 
povedala Némethová.

Do Handlovej pritečie 
necelých 300 000 eur

Handlovskí podnikatelia o získanie 
finančných prostriedkov veľký záu-
jem neprejavili. Zo 196 žiadostí sa 
mali v Handlovej realizovať tri pod-
nikateľské zámery, pričom podporu 
získali dve spoločnosti. Spoločnosť 
MLAĎ - PLASTY, s.r.o. získala na in-
ovácie 101 600,94 eur a spoločnosť 
ROYAL DATA GROUP EUROPE s.r.o. 
získala 198 055,95 eur na rozšírenie 
výroby piva v Prvom hand lovskom 
remeselnom minipivovare Baník. Z 
hľadiska výšky schválených nenávrat-
ných finančných príspevkov a mies-
ta realizácie projektov tak Handlová 
skončila na 10 priečke z 32 miest a 
obcí hornej Nitry. Viac peňazí ako 
Handlovčania dokázali získať pod-
nikatelia z Čerenian alebo Malinovej. 
Najviac peňazí získali podnikatelia z 
Prievidze (6 787 536 eur) a Partizán-
skeho (2 534 481 eur). Malé a stredné 
podniky z Bojníc získali 833 835 eur, z 
Novák 802 546 eur.
Podľa Márie Pavlusík Némethovej, z 
operačného programu Integrovaná 
infraštruktúra v gescii Ministerstva 
hospodárstva SR už vzhľadom na 

ukončenie programového obdobia 
žiadne nové výzvy vyhlásené nebudú. 
„Všetky disponibilné prostriedky už 
boli prostredníctvom výziev a vyz-
vaní alokované a aktuálne prebie-
ha ukončovanie konaní a realizácia 
schválených projektov,“ potvrdila 
hovorkyňa.

Šanca ešte bude

Malí a strední podnikatelia z Hand-
lovej budú môcť žiadať o ďalšie prost-
riedky na rozvoj v novom progra-
movom období 2021 - 2027 v rámci 
pripravovaného Programu Slovensko. 
„Región hornej Nitry bude mať v tom-
to programe okrem iného špecifickú 
možnosť využitia prostriedkov Fon-
du spravodlivej transformácie. Ďalšia 
podpora podnikateľov už bude pre-
biehať formou kombinácie grantu a 
návratnej pomoci tak, aby získanie 
dostupných zdrojov pre podporu 
podnikania bolo jednoduché a rých-
le,“ uzavrela Mária Pavlusík Németho-
vá.

Výška schválených nenávratných fi-
nančných príspevkov v eurách podľa 
miesta realizácie projektov:
1. Prievidza, 6 787 536,21
2. Partizánske, 2 534 481,95
3. Bošany, 1 605 687,48
4. Bojnice, 833 835,43
5. Nováky, 802 546,30
6. Chynorany, 533 881,30
7. Veľké Uherce, 475 716,57
8. Čereňany, 418 672,42
9. Malinová, 340 067,94
10. Handlová, 299 656,89
11. Opatovce nad Nitrou, 274 718,30
12. Kostolná Ves, 200 000,00
13. Pravenec, 195 729,50
14. Ostratice, 191 426,80
15. Podhradie, 186 549,50
16. Brodzany, 181 404,16
17. Žabokreky nad Nitrou, 173 878,83
18. Nitrica, 163 115,00
19. Oslany, 159 302,83
20. Lehota pod Vt., 155 762,50
21. Pažiť, 137 671,67
22. Liešťany, 117 920,50
23. Malé Uherce, 117 895,00
24. Poruba, 117 015,53
25. Zemianske Kostoľany, 115 908,83
26. Bystričany, 112 859,03
27. Kanianka, 97 813,15
28. Nitrianske Rudno, 97 466,13
29. Chrenovec-Brusno, 76 330,00
30. Nadlice, 61 363,20
31. Nitrianske Pravno, 60 711,82
32. Malé Kršteňany, 54 591,25

Silver Jurtinus

Ministerstvo vyhodnotilo výzvu na
podporu malých a stredných podnikov

Aktivační pracovníci z odpočívadla odnášajú stovky kilogramov odpadkov ročne.                                     FOTO: ĽH 

Mesto Handlová bude zasielať fir-
mám a občanom rozhodnutia za daň 
z nehnuteľnosti, komunálny odpad a 
drobný stavebný odpad, daň za psa a 
ostatné dane. Elektronické doručova-
nie je naplánované v Handlovej na za-
čiatok mája a o doručovaní rozhodnu-
tí o výške daní a miestnych poplatkov 
doručovateľmi bude mesto Handlová 
včas informovať.
V zmysle zákona o elektronickej po-
dobe výkonu pôsobnosti orgánov 
verejnej moci je mesto povinné pred-
nostne zasielať firmám aj občanom 
rozhodnutia elektronicky do ich elek-
tronických schránok. V listinnej forme 

do vlastných rúk spolu s doložkou o 
autorizácií bude úrad rozhodnutia 
zasielať iba v prípade, že firma alebo 
občan nemá aktivovanú elektronickú 
schránku. 
Používanie elektronickej schránky má 
viacero výhod. Človek nemusí chodiť 
na poštu po svoju písomnosť, všetky 
dokumenty má uložené na jednom 
mieste a vie si ich v budúcnosti do-
hľadať. Elektronickú schránku pritom 
nie je potrebné neustále kontrolovať. 
Stačí si nastaviť upozornenie na novú 
poštu do svojho e-mailu. 

Komunikácia prostredníctvom 

elektronickej schránky nie je 
jednosmerná

Aj orgány verejnej moci prijímajú do 
schránky elektronické podania od ob-
čanov, podnikateľov a iných inštitúcií. 
Komunikácia prostredníctvom elek-
tronickej schránky nahrádza klasický 
spôsob komunikácie s verejnou sprá-
vou a je ekvivalentná k podaniam a 
doručovaniu dokumentov v listinnej 
podobe. Prostredníctvom schránky 
je možné prijímať správy, notifikácie 
o odoslaní a doručení a zisťovať stav 
odoslaných podaní. V neposlednom 
rade je používanie elektronickej 

Mesto bude posielať rozhodnutia najprv do elektronických schránok
schránky ekologické, lebo šetrí pa-
pier aj uhlíkovú stopu doručeného 
rozhodnutia. 

Ako sa prihlásiť?

Elektronické schránky fyzických osôb 
– podnikateľov a právnických osôb sa 
zriaďujú v nadväznosti na registráciu 
subjektu v príslušnom registri. V tých-
to prípadoch nie je rovnako potreb-
né o zriadenie elektronickej schránky 
žiadať. Fyzickým osobám sa elektro-
nická schránka zriaďuje automaticky 
po dovŕšení 18. roku života. Stačí ju 
aktivovať. Na to, aby ste sa úspešne 

prihlásili na portál a mohli vstúpiť do 
elektronickej schránky,  je  potrebné 
vlastniť občiansky preukaz s elektro-
nickým čipom (tzv. eID kartu). Ďalej 
je nevyhnutné vlastniť čítačku kariet 
a mať inštalovaný príslušný softvér. 
Do elektronickej schránky sa prihlási-
te cez funkciu „Prihlásiť sa na portál“, 
ktorá sa nachádza na prihlasovacom 
paneli v pravom hornom rohu obra-
zovky titulnej stránky www.sloven-
sko.sk.
Podrobný návod aj potrebný softvér 
je zverejnený na poprtáli www.slo-
vensko.sk.                                               

(JP)
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Nemocnica AGEL Handlová sa na zák-
lade súhlasu Ministerstva zdravotníct-
va SR stala oficiálnym vakcinačným 
centrom, kde je možné sa dať zaoč-
kovať proti koronavírusu Covid-19. 
Záujemcovia o očkovanie sa môžu 
vopred zaregistrovať na webovom 
portáli korona.gov.sk, očkuje sa však 
aj bez predošlej registrácie.
„Rozhodnutím Ministerstva zdravot-
níctva SR sme sa stali oficiálnym vak-
cinačným centrom. Vytvorili sme tím 
zdravotníkov, máme k dispozícii am-
bulanciu na vakcináciu i miestnosť, 
kde zaočkovaní počkajú 30 minút 
bezprostredne po očkovaní,“ uviedla 
riaditeľka Nemocnice AGEL Handlová 
Marta Eckhardtová.
Záujemcovia o očkovanie majú 
možnosť sa vopred zaregistrovať na 
očkovanie prostredníctvom portálu 
korona.gov.sk, ale vakcíny zdravot-
níci podávajú vo vyhradenom čase aj 

Proti Covid-19 sa očkuje v nemocnici
neregistrovaným pacientom. Nemoc-
nica očkuje vakcínami Comirnaty od 
spoločnosti Pfizer/BioNTech a očko-
vanie prebieha v bývalej geriatric-
kej ambulancii v budove lôžkového 
pavilónu na druhom poschodí. Záu-
jemcom o prvú, druhú i tretiu dávku 
očkovania sú zdravotníci k dispozícii 
každú pracovnú stredu v čase od 
15:00 do 16:00 hod. pre registrova-
ných a v čase od 16:00 do 17:00 hod. 
pre záujemcov bez predošlej regis-
trácie.
Nemocnica má vývoj pandemickej 
situácie v týchto dňoch plne pod 
kontrolou. „K dnešnému dňu (1. aprí-
la, pozn. red.) evidujeme dvoch pozi-
tívnych zamestnancov, v karanténe 
nemáme žiadnych kolegov. Naďalej 
však platia prísne protiepidemiolo-
gické opatrenia vrátane zákazu návš-
tev,“ dodala riaditeľka nemocnice.

(AGEL)

Hľadáme ľudí, ktorí „boli pri tom.“

Slovensko prežíva v súčasnosti ob-
rovské štrukturálne zmeny v oblasti 
baníctva. Zastavenie ťažby uhlia za-
siahne viacero regiónov, ale dotkne 
sa hlavne regiónu horná Nitra. Túto 
záverečnú etapu baníctva sa roz-
hodlo Slovenské banské múzeum 
(SBM)  zmapovať a zdokumentovať.
V súvislosti s prebiehajúcou transfor-
máciou a postupným ukončovaním 
ťažby uhlia prichádzajú zmeny, ktoré 
sa bytostne dotýkajú aj samotných 
baníkov. Strata zamestnania, istôt, 
hodnôt, toto všetko ich núti zmeniť 
spôsob života i zmýšľania. Ako sa s 
takýmito zmenami vyrovnávajú, ako 
sa adaptujú, ako chápu sociálno-eko-
nomické premeny a aký majú vplyv 
na ich každodennosť? Toto budú kľú-
čové otázky výskumných pracovníkov 
Slovenského banského múzea. 
Prvou skúmanou lokalitou bude 
Handlová, kde prebehne prvá fáza 
etnologického výskumu pod vede-
ním Mgr. Heleny Galkovej prostred-
níctvom štruktúrovaných rozhovorov. 
Rozhovory budú zamerané na tému 

identity baníka a jeho každodenné-
ho života, spomienky, rozprávania 
o bežných pracovných dňoch, ale aj 
sviatočných, o zážitkoch súvisiacich s 
ich povolaním. Aké nové povolanie si 
vedia predstaviť vykonávať, ako vidia 
svoju budúcnosť? Adaptácia baníkov 
na začaté procesy transformácie - ako 
sa stavajú k týmto zmenám, ako rea-
gujú na akčný plán štátu? Rozumejú 
environmentálnym dôvodom útlmu 
baníctva? Ako vnímajú v tomto kon-

texte postoje Európskej Únie? Ako na 
to reagujú ich rodiny? 
Ďalšou činnosťou bude fotodoku-
mentácia a filmovanie banských 
prevádzok, objektov, strojného za-
riadenia, GPS popis, časozberná 
dokumentácia priebehu likvidácie 
objektov, uzatvárania v podzemí a 
na povrchu, spracovanie historic-
kého vývoja lokality a jednotlivých 
bansko-technických pamiatok budú 
taktiež podkladom pre pasportizáciu 
objektov pred ich vyradením z pre-
vádzky, či následnou likvidáciou.
Počiatočná fáza výskumu začala kon-
com minulého roka a po uvoľnení 
pandemických opatrení sa zamest-
nanci Slovenského banského múzea 
opäť vydajú do terénu. Rozhovory sa 
realizujú v priestoroch detašovaného 
pracoviska SBM – v expozícii Uhoľné 
baníctvo v Handlovej. 
Budeme radi, ak sa do projektu za-
pojíte aj vy, ktorí o tom viete najviac, 
pretože ste boli pri tom. V prípade zá-
ujmu o spoluprácu na výskume nás 
môžete kontaktovať: galkova.hele-
na@muzeum.sk alebo 045/6949481. 

(SBM)

Slovenské banské múzeum začalo mapovať a do-
kumentovať záverečnú etapu baníctva v meste

Cieľom ankety je upozorniť na krá-
su a hodnotu stromov a vzbudiť zá-
ujem ľudí o životné prostredie. Ak-
tuálne prebieha 20. ročník ankety.

Nadácia Ekopolis v roku 2022 orga-
nizuje v poradí už 20. ročník ankety 
Strom roka, ktorej cieľom je upozorniť 
na staré, vzácne, či ohrozené stromy a 
vzbudiť záujem ľudí o životné prost-
redie.  Počas apríla môžu jednotlivci, 
mestá, školy či organizácie nomino-
vať stromy, ktoré sú ich srdcu blízke. 
Po uzávierke nominácií nasleduje vý-
ber odbornou porotou, ktorá spome-
dzi všetkých uchádzačov vyberie 12 
finalistov ankety. Verejné hlasovanie 
bude spustené 1. júla 2022 a potrvá 
do konca septembra. Patronát nad 
anketou prevzal už jedenásty rok 
spevák Peter Lipa.

Ako prebieha nominácia stromov?

Registrácia a prihlásenie obľúbeného 
stromu do ankety prebieha online cez 
registračný formulár na linku https://
ekopolis.egrant.sk.
Nominovať strom do ankety je mož-
né aj formou predpísaného formulá-
ra, ktorý je potrebné vyplniť, vytlačiť 
a odoslať poštou na adresu: Nadácia 
Ekopolis, Komenského 21, 97401 
Banská Bystrica, zn. Strom roka 2022. 
Vyplnený nominačný formulár stačí 
zaslať v jednej kópii a priložiť k nej 3-5 
fotografií/obrázkov stromu. Pokiaľ je 
to možné, fotografie alebo obrázky 
stromu by mali byť z rôznych uhlov 
pohľadu, príp. z rôznych vegetačných 
období. Prihlásenie stromu je možné 
do 30. apríla 2022.

Ako prebieha hlasovanie?

Zo všetkých nominovaných stromov 
vyberie porota dvanásť finalistov, kto-
rých Nadácia Ekopolis zverejní v deň 
začiatku hlasovania, teda 1. júla 2022.
Hlasovanie bude trvať od 1. júla do 
30. septembra 2022.

Aká odmena čaká na víťazov?

Po sčítaní všetkých hlasov sa v októbri 

uskutoční slávnostné vyhodnotenie. 
Strom s najvyšším počtom hlasov zís-
ka titul Strom roka 2022 a automatic-
ky postúpi do celoeurópskeho finále 
– do ankety Európsky strom roka.
Prvé tri víťazné stromy získajú dar – 
odborné ošetrenie v hodnote 300 eur.
V rámci ankety Nadácia Ekopolis od-

Do ankety Strom roka môžu v apríli školy, mestá, 
združenia aj jednotlivci nominovať strom ich srdca

Stromom roka 2021 sa stal Buk lesný - previsnutý v Starom Smokovci, ktorý získal 4 833 hlasov. Vek stromu: 
70 rokov, Obvod kmeňa: 250 cm, Výška stromu: 13 m.  Doposiaľ sa nikomu nepodarilo presne zistiť, kto a prečo 
tento strom zasadil. Pravdepodobne sa tak stalo v 50. rokoch vďaka študentom na čele s Bohdanom Wagnerom 
zo Záhradníckej školy v Ledniciach na Morave v rámci projektu ,,Veľké upratovanie“. A odkedy v centre Starého 
Smokovca vyrástla nevšedne šikmá budova Horskej záchrannej služby, ocitol sa strom pod ochrannými krídlami 
všetkých jej členov. Záchranári dokonca strom zachránili pred výrubom. I keď ide o najbežnejší strom Európy, 
vo Vysokých Tatrách z neho nájdeme veľmi málo kusov. Takýto krásne previsnutý je však len jeden a preto ho 
právom Tatranci označujú za dominantu či symbol Starého Smokovca. 2 x FOTO: REGIONTATRY.SK

mení nominujúcich i hlasujúcich kniž-
nými poukážkami od kníhkupect va 
Artforum.
Odmenené budú aj školy v samostat-
nej sprievodnej súťaži – získať môžu 
výsadbový materiál od Záhradníctva 
ABIES v celkovej hodnote 650 eur.

www.ekopolis.sk

Projekt Prezidentská zelená pe-
čať môže mestám pomôcť riešiť aj 
energetickú  krízu.

Budovy na Slovensku spotrebujú 57 
percent zemného plynu a 89 percent 
tepla. Znížiť spotrebu plynu a tým aj 
závislosť Slovenska od plynu z Ruska 
môže práve lepšia energetická efek-
tívnosť budov. Už počas rokov 2005 
až 2020 vďaka zvyšovaniu energetic-
kej efektívnosti budov klesla koneč-
ná spotreba tepla o viac ako tretinu a 
spotreba plynu o takmer pätinu. Na-
vyše, výstavba budov a ich prevádzka 
dnes v Európskej únii spotrebuje 40 % 
energie a generuje 36 % emisií CO2.
Udržateľná výstavba, obnova a pre-
vádzka budov sú preto nevyhnutné 
pre zvyšovanie energetickej  bezpeč-
nosti  Slovenska, ako aj pre naplnenie 
klimatických cieľov, ku ktorým sa SR 
zaviazala. Mestá zohrávajú v napĺňaní 
týchto cieľov kľúčovú úlohu. Aj preto 
je obnova budov, najmä verejných 
budov, ktorých vlastníkmi sú mestá 
a obce, hlavnou cieľovou skupinou 
projektu Prezidentská zelená pečať, 
ktorú oficiálne spustila prezidentka 
SR Zuzana Čaputová v spolupráci s 
expertnou skupinou. Jej súčasťou je 
aj Únia miest Slovenska (ÚMS). 
Daniela Piršelová, hovorkyňa a porad-
kyňa ÚMS pre komunikáciu klimatic-
kej krízy, členka pracovnej skupiny: 
„Ako pokračovanie projektu zorga-
nizovala Únia odborný online webi-
nár pre členské mestá. Cieľom bolo 
predstaviť mestám filozofiu projektu, 
viac detailov, jednotlivé kategórie, 
parametre a proces uchádzania sa 
o Prezidentskú zelenú pečať. Mestá 
dnes, žiaľ, čelia viacerým krízam-výz-
vam naraz. Jednou z mnohých je 
aj energetická a klimatická kríza. A 
tento projekt môže mestám pomôcť, 
z dlhodobého hľadiska, v piatich kľú-

čových veciach v súvislosti s riešením  
týchto aktuálnych kríz a výziev:
1. znížiť neúnosne vysoké ceny za 
energie
2. podporiť vlastnú energetickú se-
bestačnosť a bezpečnosť
3. budovať udržateľnejšie, bezpečnej-
šie a zelenšie mestá pre obyvateľov
4. podporiť dosiahnutie klimatických 
cieľov Slovenska 
5. efektívne využiť zdroje z Plánu ob-
novy a fondov EÚ“
Záujemcovia o získanie Prezidentskej 
zelenej pečate potrebujú splniť 10 
stanovených kritérií, ktoré vypracova-
li odborníci na udržateľnosť v staveb-
níctve zo Slovenskej rady pre zelené 
budovy, Inštitútu cirkulárnej ekono-
miky, platformy Budovy pre budúc-
nosť a Slovenskej komory architektov. 
Po kolaudácii odborná komisia skon-
troluje súlad zrealizovanej stavby s 
kritériami a rozhodne o udelení pe-
čate. Pre podporu projektu vytvorila 
Slovenská rada pre zelené budovy 
Akadémiu udržateľnosti. Predstavu-
je sériu školení a webinárov, ktoré sú 
určené záujemcom o Prezidentskú 
zelenú pečať.
Viac info na www.zelenapecat.sk.

www.uniamiest.sk

Prezidentka bude udeľovať Zelenú pečať

Výbor Urbárskeho pozemkového 
spoločenstva Ráztočno zvolal zhro-
maždenie pozemkového spoločenst-
va ako čiastkovú schôdzu korešpon-
denčným spôsobom. Všetky správy a 
podklady budú zverejnené na tabuli 
Urbárskeho pozemkového spoločen-
stva Ráztočno a na webovej stránke 
obce Ráztočno. Ďalej výbor oznamu-
je členom spoločenstva, že počnúc 
dňom 19. 4. 2022 začne vyplácať di-
videndy za rok 2019 v kancelárii UPS 
Ráztočno v čase od 11.00 – do 14.00. 
Súčasťou vyplácania dividend bude 
prevzatie oznámenia o konaní valné-

ho zhromaždenia. 

Harmonogram vyplácania 
dividend za rok 2019

19. 4. - priezviská začínajúce písmena-
mi  - A, B, C, Č, D, E, F
20. 4. - G, H, CH, I, J
21. 4. - K, L
22. 4. - M, N
23. 4. - O, P, R, S, Š
25. 4. - T, U, V, W, Z

(RED)

Urbár Ráztočno bude vyplácať dividendy
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Mestská polícia oslavuje tridsať rokov od založenia Psíky pripravené na adopciu

Kontakt: +421 949 175 222
www.karantennastanicahandlova.sk
FB: @KarantennastanicaHandlova

Skippy je milá fenka, kríženec nemec-
kého ovčiaka, vysoká cca 50 cm, ktorá 
veľmi túži odísť z koterca. Má rada po-
hyb vo výbehu a je vhodná na stráže-
nie pozemku. Skippy je potrebné sa 
venovať, aby získala dôveru k majite-
ľovi. Má rada maškrty. Je očkovaná a 
čipovaná.

Aron je veselý psík, ktorý si zahral 
vo videoklipe Barbory Piešovej a má 
energie na rozdávanie. Bol by vhodný 
k mladým a aktívnym ľuďom, ktorí by 
mu venovali svoju pozornosť a potre-
bujú spoločníka napríklad pri joggin-
gu, turistike a pod. S inými psíkmi sa 
znáša bez problémov. Veríme, že sa 
takýto majiteľ nájde a poskytne Aro-
novi nový domov. Aron je čipovaný 
a očkovaný. Má približne jeden rok a 
výšku cca 50 cm.

Počas troch dekád sa mestská 
polícia vypracovala na 21 člen-
ný tím, ktorý denne zabezpečuje 
chod útvaru. Neporovnateľné je 
aj zvýšenie kompetencií v oblas-
ti riešenia priestupkov na úseku 
bezpečnosti a plynulosti cestnej 
premávky. 

Každým rokom profesionalita útva-
rov mestských polícií rastie a dnes sú 
obecné a mestské polície neoddeli-
teľnou súčasťou slovenských samo-
správ. Mestská polícia v Handlovej 
(MsP) je poriadkový útvar mesta, 
ktorý bol zriadený 1. mája 1992 mest-
ským zastupiteľstvom v Handlovej 
formou prijatia všeobecne záväzné-
ho nariadenia v zmysle § 19 zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 
MsP pôsobí pri zabezpečovaní  mest-
ských vecí verejného poriadku, ochra-
ny životného prostredia a plnení úloh 
vyplývajúcich z všeobecne záväzných  
nariadení, uznesení mestského za-
stupiteľstva a rozhodnutí primátorky 
mesta Handlová. 

Za tridsať rokov sa vystriedali 
v radách MsP desiatky ľudí

I keď výkon činností MsP je presne 
definovaný v zákone, vždy práve prí-
slušníci mestských polícií pristupujú k 
riešeniu akýkoľvek udalostí so znalos-
ťou prostredia, v ktorom pôsobia. Tur-
bulentné obdobia striedali tie kľud-
nejšie, za posledné tri roky boli, tak 
ako iné organizácie, aj tieto poriad-
kové útvary vystavené enormnému 
tlaku a potrebe rýchlo sa prispôsobiť 
meniacim sa nariadeniam, usmerne-
niam, zmenám legislatívy.
Tridsaťročné pôsobenie mestských 
polícií na Slovensku si podľa súčas-

ného náčelník MsP, Marcela Jánošíka 
a jeho zástupkyne, Lucie Chudej, za-
slúži našu pozornosť a poďakovanie 
všetkým, ktorí stáli pri jej zrode alebo 
v nej pôsobili. Náčelník MsP, Marcel 
Jánošík, si podľa jeho slov váži všet-
kých, ktorí tomuto poriadkovému 
útvaru mesta venovali kus zo seba, a 
je potrebné sa zamyslieť, v akej dobe 
a za akých okolností bolo potrebné  
sa rozhodnúť, ako bude MsP fungo-
vať. V spolupráci s mestskými organi-
záciami preto pripravujú slávnostný 
program: „Veľmi rád by som pozval 
všetkých, ktorým sme poslali pozván-
ky na program v handlovskom Dome 
kultúry. Uskutoční sa 29. apríla a spo-
ločne oceníme terajších príslušníkov, 
ale aj tých, ktorí odpracovali na útvare 
minimálne dva roky, poďakujeme sa 
našim operátorom, spolupracovní-
kom,“ uviedol súčasný náčelník. 

Od „čiernych šerifov“ 
k profesionálom

Úloha nastaviť systém, ciele a celkové 
fungovanie mestskej polície pripadla 
prvému náčelníkovi, Ing. Rastislavo-
vi Tomanicovi. 1. februára 2010 ho 
na pozícii náčelníka vystriedal Ing. 
Milan Pepich, aktuálne vedie mest-
ských policajtov Bc. Marcel Jánošík, 
ktorý bol do funkcie vymenovaný 1. 
júna 2019. V čase vzniku mal útvar 
MsP piatich príslušníkov. Sídlili na 
mestskom úrade a ich prvé uniformy 
tvorili čierne nohavice, kožené čier-
ne bundy a žlto-čierna košeľa. V tom 
čase ešte členov nového útvaru ľudia 
na Slovensku nazývali „čierni šerifo-
via“. V roku 2003 sa mestská polícia 
presťahovala do nových priestorov na 
Námestí baníkov 8, kde sídli doteraz. 
Aktuálne má MsP 14 príslušníkov, 4 

operátorov, sekretárku a správcu ka-
ranténnej stanice.

Preverili tisíce udalostí

Z dostupných štatistík sme zistili, že 
od roku 2006 až do marca 2022 prís-
lušníci MsP preverili 66 235 udalostí, z 
toho bolo 16 173 priestupkov a vyko-
naných 17 847 zákrokov. Neoddeliteľ-
nou dennou súčasťou je spolupráca 
so záchrannými zložkami. Od roku 
2020 sú príslušníci MsP preškolení na 
obsluhu defibrilátora (medzinárodné 
označenie miesta, kde sa nachádza je 
AED). Vďaka poslancom MsZ bol za-
kúpený defibrilátor, ktorý patrí medzi 
najvýkonnejšie nástroje pre podporu 
základných životných funkcií.

Tridsiate výročie mestských polícií 
je spracované knižne 

Začiatkom februára sa v zrkadlovej 
sále Primaciálneho paláca v Bratisla-
ve viacerí príslušníci mestských polícií 
na Slovensku zúčastnili uvedenia do 
života Encyklopédie mestských polícií 
od autora Martina Korčoka, v ktorej sa 
mu podarilo vďaka viacerým spolu-
pracovníkom unikátnym spôsobom 
zhromaždiť informácie o samotnom 
vývoji tohto poriadkového útvaru, 
ktorý sa formoval v kontexte spolo-
čenských zmien. Na takmer 380 stra-
nách sa dozviete stručne informá-
cie o stovkách mestských polícií na 
Slovensku, krátkej histórií obecných 
polícií, ale i to, že policajt je obrazom 
spoločnosti, v ktorej žije. Aj handlov-
ská mestská polícia má v knihe svoje 
miesto.
Primátorka mesta, Silvia Grúberová, 
už v predchádzajúcom období oceni-
la profesionalitu handlovských mest-
ských policajtov. Je v poradí piatym 
štatutárom mesta, ktorý podporuje 
činnosť MsP a snaží sa o jej rozvoj. 
Podľa jej slov: „Počas dlhých rokov, 
kedy sú súčasťou našej samosprávy, 
sú pripravení pomôcť, zasiahnuť a 
riešiť rôzne situácie a udalosti, mno-
hokrát i tie nepredvídané. Sú pevným 
bodom, o ktorý sa môžeme kedykoľ-
vek oprieť. Ani oni nie sú všemocní 
a ich kompetencie sú obmedzené, 
ale snažia sa vyriešiť všetko to, čo im 
profesijný život prinesie. Moje poďa-
kovanie patrí všetkým tým policajtom 
v perspektíve rokov, ktorí svoju prá-
cu vykonávali zodpovedne a čestne. 
Súčasnému tímu mestskej polície na 
čele s jej náčelníkom a zástupkyňou 
náčelníka plne dôverujem, ďakujem 
im za všetku ich snahu, profesionálny 
aj ľudský rozmer,“ zhodnotila primá-
torka mesta.

Lucia Chudá, Jana Paulínyová 

Z ľava: Bc. Marcel Jánošík, Lucia Chudá, Martin Korčok a Ján Janík.                                                                                                                                                           FOTO: PETER VANKO

Mestská polícia každoročne pred-
kladá mestskému zastupiteľstvu 
správu o činnosti za uplynulý rok. 
Správu za rok 2021 poslanci prero-
kujú v máji, vyberáme zo správy za 
rok 2020.

Mestská polícia za rok 2020 preverila 
celkovo 6 113 udalostí, z toho objas-
ňovala 1 255 priestupkov a vykonala 
1 678 zákrokov. Za rok 2020 príslušní-
ci MsP predviedli na útvar za účelom 
zistenia totožnosti osoby alebo poda-
nia vysvetlenia k priestupku 8 osôb. 
Pri výkone služby použili celkovo 255 
donucovacích prostriedkov z toho 
v 6 prípadoch boli použité hmaty, 
chvaty a putá. Predvedenie podozri-
vej osoby zrealizovali 4 krát na útvar 
policajného zboru Handlová. Mest-
ská polícia taktiež spolupracovala so 
súdmi z celého Slovenska a poskytla 
tak súčinnosť pri doručovaní písom-
ných zásielok v 36 prípadoch. Orgány 
činné v trestnom konaní ako aj súdy 
žiadali mesto Handlová o vypraco-
vanie správ o povesti osoby celkovo 
208 krát. Občania sa na MsP obrátili v 
104 prípadoch nájdenia vecí a z toho 
sa nám podarilo 48 vecí vrátiť pô-
vodnému majiteľovi. Z celkových 74 
nahlásených strát od občanov bolo 9 
vecí vrátených pôvodnému majiteľo-
vi. Odmeny počas roka boli udelené 
9 policajtom za mimoriadné plnenie 

služobných povinností ako aj podie-
ľaní sa na zabezpečení verejného po-
riadku počas celoplošného testovania 
antigénovými testami pod názvom 
„Spoločná zodpovednosť“. Počas 
roka boli prijaté 3 písomné sťažnos-
ti na činnosť príslušníkov mestskej 
polície. Z toho dve sťažnosti boli 
vyhodnotené ako neopodstatnené 
a jedna sťažnosť bola vyhodnotená 
náčelníkom MsP ako opodstatnená. 
Príslušníci, ktorí porušili Pracovný po-
riadok Mestskej polície Handlová boli 
v disciplinárnom konaní riešení a to 
v jednom prípade udelením vytýka-
cieho listu a druhému bolo vystavené 
písomné upozornenie. S postupom 
náčelníka MsP sa stotožnila aj hlav-
ná kontrolórka mesta Handlová, Ing. 
Dana Bedušová. V auguste 2020 vy-
konala hlavná kontrolórka Ing. Dana 
Bedušová kontrolu na útvare MsP 
pričom bola vyhodnotená bez ziste-
ných nedostatkov. V písomnej forme 
sme prijali 6 poďakovaní za odvedenú 
prácu príslušníkov MsP.
Poďakovania boli zaslané formou 
e-mailu a bežnou poštou. Spätné 
odozvy sme dostávali aj cez sociálnu 
sieť facebook formou kladných prí-
spevkov, či verejných poďakovaní.

Marcel Jánošík

Celá správa je zverejnená na portáli www.zastupi-
telstvo.egov.sk.

Policajti preverili vyše 6 000 udalostí



5ŠKOLSTVO

Do Handlovej sme priviezli trikrát 
3. miesto, dvakrát 2. miesto a jedno 
prvé miesto. 

V sobotu 9. apríla sa tanečná škola 
Volcano zúčastnila súťaže DanceStar 
v Mestskej športovej hale vo Vráb-
ľoch. Našu školu reprezentovali deti z 
elokovaného pracoviska v Ráztočne a 
juniorská trieda z Handlovej. 

Súťažili sme v disciplínach contempo-
rary modern, open, production num-
ber a urban dance styles. Volcano si 
domov prinieslo tri tretie miesta, dve 
druhé miesta a jedno prvé miesto. 
Všetkým deťom srdečne gratulujeme 
a veľmi sa tešíme z ich fantastického 
úspechu. 
Všetkých osem odprezentovaných 
choreografií sa úspešne kvalifikova-

lo do finále súťaže DanceStar World 
Dance Masters, ktoré sa bude konať 
v Chorvátsku.
Veľké ďakujeme patrí Saške, ktorá sa 
postarala až o sedem choreografií a 
tiež Miňovi Figurovi, ktorý sa postaral 
o choreografiu v kategórii senior. Drž-
te nám palce v úplnom finále, ktoré 
sa bude konať 25. - 29. mája v Poreči.

Petra Kováčiková

Volcano sa kvalifikovalo do finále súťaže DanceStar

Podarí sa cyklistom ušetriť viac CO2 ako minulý rok?
Do práce na bicykli je národná 
kampaň, ktorej hlavným cieľom je 
podporiť rozvoj cyklistickej dopra-
vy v mestách. 

Dvoj až štvorčlenné tímy zamestnan-
cov firiem, inštitúcií a organizácií z 
Handlovej sa už môžu zaregistrovať 
na stránke www.dopracenabicykli.
eu. V júni potom budú dochádzať 
do zamestnania na bicykli a budú si 
viesť evidenciu cyklojázd. V minulom 
ročníku súťažilo sedem tímov z Hand-
lovej. Najazdili 1 336 km a ušetrili tak 
409 kg CO2.

Viac cyklistov = lepší život v meste 

Kampaň vyzýva samosprávy na Slo-
vensku, aby vytvárali kvalitné pod-
mienky pre ekologické druhy dopravy 
v meste, motivuje zamestnávateľov, 
aby budovali vo svojich sídlach vhod-
né podmienky pre zamestnancov, 
ktorí dochádzajú do práce na bicykli 
a motivuje aj zamestnancov, aby viac 
používali túto formu alternatívnej 
dopravy pri každodennom cestovaní 
do práce.
Po ôsmich úspešných ročníkoch 
kampane Do práce na bicykli majú 
organizátori aj v roku 2022 ambíciu v 
projekte pokračovať a vytrvať v sna-
he, aby nielen jazda na bicykli, ale aj 
každodenný život vo vašom meste 
bol príjemnejší, zdravší a kvalitou sa 
približoval vyspelým európskym met-
ropolám.
Kampane na podporu cyklistickej 
dopravy prebiehali vo viacerých 
mestách sveta. Počas nich sa zistilo, 
že keď určitá časť obyvateľov začala 
častejšie používať bicykel, zároveň 
tým vzrástla aj priemerná rýchlosť 
osobných automobilov. Zvýšením 
podielu cyklistickej dopravy pribudlo 
na uliciach viac voľného miesta, a v 
konečnom dôsledku to ocenili všetci 
užívatelia verejného priestoru, vráta-

ne motoristov. Procesy zmien, mysle-
nia a konania ľudí vo vyspelejšej časti 
Európy a nastúpený trend už viac ro-
kov smerujú k trvalo udržateľnému 
rozvoju miest. Faktom je, že väčšinou 
začal zdola – z radov obyvateľov, akti-
vistov a iniciatív, ktorí cítili, že zmena 
je potrebná.

Dobrý pocit aj hodnotné ceny

Vyhlasovateľom súťaže je Národný 
cyklokoordinátor Peter Klučka z Mi-
nisterstva dopravy a výstavby SR. „Or-
ganizovaním súťaže máme ambíciu 
pozitívne ovplyvniť široké spektrum 
jednotlivcov, organizácií a inštitúcií 
v mestách v prospech používania bi-
cykla na krátke vzdialenosti. Veríme, 
že postupne sa bude kampaň šíriť, 

a z bicykla sa aj na Slovensku stane 
plnohodnotný dopravný prostrie-
dok na presun po meste tak, ako je 
to v okolitých krajinách. Veríme, že 
cyklistom sa dostane nielen patričné 
uznanie spoločnosti za to, že význam-
ne prispievajú k ochrane životného 
prostredia, ale stanú sa aj inšpiráciou 
pre tých, ktorí ešte stále na presun 
po meste používajú auto,“ povedal 
Klučka.
Hlavnou motiváciou pre zapojenie sa 
do súťaže by podľa organizátorov mal 
byť predovšetkým dobrý pocit súťa-
žiacich, že šetria svoje zdravie, svoje 
financie, svoje mesto a životné pros-
tredie. V snahe zatraktívniť podu jatie 
však pre najlepších pripravili hodnot-
né ceny.

DOPRACENABICYKLI.EU

Princíp súťaže je jednoduchý – dochádzať počas júna do práce na bicykli, čím človek podporí myšlienku eko-
logickej, zdravej a finančne výhodnej dopravy do zamestnania. Minulý rok sa pritom do súťaže zaregistrovalo 
vyše 11 000 ľudí!                                                                                                                          FOTO: DOPRACENABICYKLI.EU

V utorok, 22. marca 2022, sa v Centre 
voľného času Prievidza konala Kon-
ferencia školských parlamentov zák-
ladných škôl, kde mala naša Základná 
škola Morovnianska cesta zastúpenie 
ako jediná z Handlovej. Zúčastnili sa 
jej Sára Pukačová (7.A), Šimon Peprik 
(6.B), Nina Mlynarčíkova (5.A), Viki 
Škultétyová (8.A) a Nicol Zvrškovco-
va (8.B). Po úvodnom predstavení 
škôl nasledovali workshopy na témy 

Konferencia školských parlamentov
Prezentačné zručnosti, komunikácia a 
sebareflexia. Na týchto workshopoch 
si naši zástupcovia pripravili prezen-
táciu o aktivitách nášho školského 
parlamentu počas tohto školského 
roka. 
Žiaci získali cenné vedomosti a zruč-
nosti, ako aj motiváciu a inšpiráciu pre 
ďalšiu prácu v školskom parlamente.       

 www.zsmchandlova.edupage.org

Žiaci Základnej školy Morovnianska cesta na konferencii.                                                                               FOTO: ZŠMC

Beh oslobodenia mesta poznačil dážď

Odovzdávanie cien víťazom sa uskutočnilo v silnom daždi.                                  FOTO: FB ŠK ACHILLES HANDLOVÁ

V piatok, 8. apríla 2022, sa v Handlovej 
uskutočnil tradičný Beh oslobodenia 
mesta Handlová. Udalosť sa každo-
ročne koná pri príležitosti oslobode-
nia mesta Handlová. 
Tradičný beh 37. ročníka bol zároveň 
netradičným. Bežci sa na štart posta-
vili až krátko pred ôsmou hodinou 
večer. Zlé počasie neodradilo 63 bež-
cov, 22 v mládežníckych a detských 
kategóriách a 41 v hlavnom behu.

V ženskej kategórii dominovala a 
zvíťazila čerstvá Majsterka Slovens-
ka v polmaratóne Sylvia Valová z AK  
Zdravie v pohybe Lučatín a v mužskej 
kategórii Vladimír Kováč z ŠK Achilles 
Handlová.
Súčasťou Behu oslobodenia mal byť v 
tomto roku aj charitatívny beh v py-
žamách, ten však organizátori zrušili 
z dôvodu poveternostných podmie-
nok.                                  www.handlovcan.eu

Občianske združenie ĎAKUJEM –„ PAĽIKERAV“ vyhlásilo 6. ročník súťaže „Rómovia recitujú“. Krajského kola 
súťaže sa zúčastnili aj žiaci Základnej školy, Morovnianska cesta, Handlová. Vo svojich kategóriách v prednese 
prózy v slovenskom jazyku získali: Ariana Gáborová 1. miesto, Samuel Horváth 1. miesto, Bianka Lacková 2. 
miesto. Výhercom srdečne gratulujeme a tešíme sa, pretože postupujú do celoslovenského kola. 

Malí recitátori postúpili do finále
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Kontaktné centrá (KC) usporiadali 
koncom marca a začiatkom apríla 
v Prievidzi a Novákoch v rámci Ná-
rodného projektu Podpora zamest-
nateľnosti v regióne horná Nitra 
dva Pracovné trhy pre účastníkov 
projektu, ale i širokú verejnosť. Na 
týchto podujatiach sa predstavili rôz-
ne firmy z blízkeho i vzdialenejšieho 
okolia, ktoré by sa mohli stať v blíz-
kej dobe novými zamestnávateľmi 
účastníkov projektu. Jednotlivé or-
ganizácie stručne predstavili oblasť 
svojho pôsobenia a akými voľnými 
pracovnými pozíciami disponujú. Na 
pracovné trhy boli pozvaní aj uchá-
dzači o zamestnanie evidovaní v 
súčasnosti na Úrade práce. Na podu-
jatie mohol prísť ktokoľvek, kto má 
záujem o nové zamestnanie alebo 
potrebu zorientovať sa na trhu práce. 
Po oficiálnom otvorení a predstavení 
projektu a konkrétnych firiem, ktoré 
prijali pozvanie, nasledovala nefor-
málna diskusia účastníkov projektu 
so zástupcami zúčastnených firiem. 
Podujatie v Novákoch i Prievidzi malo 
vysokú účasť a zaznamenali sme po-
zitívne ohlasy. Veríme, že sa nám po-
darilo týmito podujatiami viacerých 
návštevníkov priblížiť k vyriešeniu ich 
situácie.
V nadväznosti na Nováky a Prievidzu 
sa budú 10. júna 2022 konať Pracov-
né trhy aj v Handlovej. Organizuje 
ich KC Handlová a budú prebiehať na 
Námestí Baníkov. Plánujeme pozvať 

približne 30 firiem, ktoré predstavia 
návštevníkom svoje portfólio a voľ-
né pracovné miesta. Podujatie bude 
určené pre všetkých, t. j. nie len pre 
účastníkov projektu. Máme záujem, 
aby čo najväčšie množstvo ľudí, kto-
rí nemajú stále zamestnanie resp. 
sú evidovaní na Úrade práce alebo 
uvažujú o zmene zamestnania, aby 
dostali možnosť priameho kontaktu 
s organizáciami, ktoré potrebujú ob-
sadiť svoje voľné pracovné miesta. 
Zástupcovia firiem budú mať na ná-
mestí svoje stanovištia, v ktorých sa 

bude môcť každý uchádzač o prácu 
informovať o všetkom, čo súvisí s prá-
cou v danej organizácii, aké sú základ-
né požiadavky pre uzavretie pracov-
ného pomeru. KC Handlová spúšťa v 
týchto dňoch kampaň na propagáciu 
tohto podujatia, pretože čím bude 
vyššia účasť, tým väčší podiel na rie-
šení problematiky nezamestnanosti v 
našom regióne zaznamenáme. Infor-
mácie o Pracovných trhoch budeme 
priebežne aktualizovať na všetkých 
dostupných miestach: webová strán-
ka mesta Handlová, facebookový 

profil KC Handlová a dvojtýždenník 
Hand lovský hlas. Tešíme sa na Vašu 
účasť.

Mgr. Branislav Ondruška
Odborný pracovník pre oblasť psychológie

Tento projekt sa realizuje vďaka 
podpore z Európskeho sociálneho 

fondu a Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja v rámci 

Operačného programu Ľudské zdroje.
www.employment.gov.sk

www.esf.gov.sk

Pracovné trhy sú pre všetkých, nielen pre bývalých baníkov

Pracovné trhy sa budú konať v Handlovej 10. júna, prebiehať budú na Námestí baníkov a Kontaktné centrum Handlová plánuje pozvať približne 30 firiem.  FOTO: KC

Zamestnanosť vo februári 2022 me-
dziročne vzrástla v deviatich spome-
dzi desať sledovaných odvetví eko-
nomiky. Informoval o tom Štatistický 
úrad SR.
Vysoký rast miezd sa zaznamenal naj-
mä v činnostiach reštaurácií a pohos-
tinstiev o 7,5 %, v ubytovaní o 5,4 %, 
v informačných a komunikačných čin-
nostiach o 4,1 %. Zvýšila sa v doprave 
a skladovaní o 1,4 %, v stavebníctve a 
maloobchode zhodne o 1,1 %.
Rast zamestnanosti nepresiahol 1 % 
vo veľkoobchode (o 0,5 %), ako aj v 
priemysle (o 0,2 %), ktorý zamestnáva 
najviac osôb spomedzi sledovaných 
odvetví. Pokles bol zaznamenaný len 
v predaji a oprave motorových vozi-
diel o 0,2 %.
V súhrne za dva mesiace roku 2022 
v porovnaní s rovnakým obdobím 
roku 2021 vzrástla zamestnanosť v 
ubytovaní o 5,8 %, v informačných 
a komunikačných činnostiach o 4,5 
%, v činnostiach reštaurácií a pohos-
tinstiev o 3 %. Vo väčšine ostatných 
sledovaných odvetví rast zamestna-
nosti nepresiahol úroveň 1 %. Úbytok 
zamestnancov medziročne nastal v 
predaji a oprave motorových vozidiel 
o 2,3 %.

(TASR)

Zamestnanosť vo 
februári vzrástla

Väčšina obyvateľov pozná most 
len z pohľadu chodca alebo vodi-
ča. Úplne iný pohľad sa každému 
naskytne, ak zídete dole k rieke a 
zdvihnete oči. 

Kedysi vraj most vznikol na príkaz 
vtedajších mocných a zároveň mu-
sela vedľa stáť aj kaplnka chrániaca 
pocestných. Tak sa v Handlovej zišli 
dve ikonické stavby vedľa seba. Dú-
fame, že o moste sa dozvieme už 
čoskoro viac, tentokrát nás zaujímal 
jeho technický stav a možnosti opráv 
a úprav. 

Patrí medzi ikony mesta

Jednou z našich dvanástich ikonic-
kých stavieb je most, ktorý prepája 
Námestie baníkov s Ul. Partizánskou 
a dlhé roky sme si ho nevšímali.  
Záznam o moste eviduje mestský 
úrad po prvýkrát na inventárnom 
zozname mostov vtedajších Tech-
nických služieb mesta Handlová z 
31.12.1990, ďalšie informácie nachá-
dzame na delimitačnom protokole o 
odovzdaní a prevzatí nehnuteľného 
majetku medzi Okresným národ-
ným výborom Prievidza v likvidácií a 

Boli sme sa pozrieť pod mostom. Rúškom tajomstva opradený neostane
Mestským úradom v Handlovej s dá-
tum 1. mája 1991, čím prešiel do ma-
jetku mesta. Vtedajšia nadobúdacia 
hodnota mostu bola podľa vtedajšie-
ho záznamu vrátane interpunkčných 
znamienok 158,293.814.- Kčs.
Najkrajšie kamenné súčasti mosta, 
ktorého vznik zatiaľ iba predpokla-
dáme v 15. storočí, a teda pravde-
podobne je len o niečo mladší ako 
handlovský kostol, boli na povrchu 
postupne prispôsobené potre-
bám dopravy. Na mostové teleso 
sa nanášali vrstvy asfaltu, pribudla 
kovová lávka pre peších, potrubia, 
kovové konštrukcie. Tí starší si mož-
no dodnes pamätajú veľmi hlučnú 
kovovú lávku pre chodov, neskôr 
vymenenú, kde bolo pred nedáv-
nom upravené zábradlie hliníkovými 
dielcami, aby chodov chránilo pred 
nepriazňou počasia.

Pripravuje sa výskum

K mostu sa vybrali začiatkom tohto 
apríla dvaja handlovskí architekti 
Patrik Juríček a Rastislav Nemec. 
Obhliadka na tvári miesta mala za 
cieľ povedať si víziu, ako túto súčasť 
širšieho centra mesta zveľadiť.  Zub 
času nahlodal stredový pilier, okolie 
mosta pôsobí hlavne takto začiat-
kom jari trochu pochmúrne a  ten-
to kút mesta si vyžiada spoluprácu 
viacerých subjektov. Obaja architekti 
veľmi opatrne dodali, že v kontexte 
súčasnej doby nekompromisného 
nárastu cien stavebných materiálov, 
prác a energií, bude jeho celková 

oprava náročná a vyšplhá sa na nie-
koľko desiatok tisíc eur, takže sa ur-
čite nebude realizovať ihneď, pokiaľ 
sa nenájdu iné, mimorozpočtové 
zdroje.
Čo však možné je, je aspoň ucho-
vať v jeho okolí poriadok, odstrániť 
náletové dreviny, natrieť zábradlie, 
zmeniť náter na priľahlom proti-
povodňovom múre, urobiť budúcu 
vizualizáciu mosta aby sa postupne 
mohol začať meniť vzhľad tohto kúta 

mesta, kde architekti vidia v jeho 
okolí potenciál pre malé komunitné 
aktivity. 
Keďže by sa v tomto roku mal dokon-
čiť v Handlovej malý projekt cestov-
ného ruchu a vzniknúť náučný chod-
ník ktorý pospája dvanásť ikonických 
stavieb mesta, na túto našu pamiat-
ku sa aktuálne pripravuje výskum, 
aby handlovská pamiatka neostala 
opradená rúškom tajomstva.

(JP)

Najstaršie kamenné súčasti mosta sú pravdepodobne z 15. storočia.                                                               FOTO: JP Má toto miesto potenciál pre malé komunitné aktivity?                                                                                         FOTO: JP
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Uzávierka novín
Handlovský hlas č. 9 / 2022

je v utorok 26. apríla. 
Na distribučných miestach 

noviny budú 4. 5. 2022.

Spomienka
Dňa 24. apríla uplynie 
smutné prvé výročie, 

odkedy sa s nami 
rozlúčila naša milovaná 

manželka, mamina 
a babka, 

Jana Wagnerová. 

S láskou spomínajú 
manžel, dcéry a syn s rodinami. 

Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami. 

Odišla si tíško, niet Ťa medzi nami. 
V našich srdciach žiješ krásnymi spomienkami. 

1/8/4/2022/OI

DIGITÁLNE KINO BANÍK

PO ČOM MUŽI TÚŽIA 2
Komédia / ČR / MP 12

95 min / 5 €
21. 4., 22. 4., 23. 4., 24. 4., 28. 4.,

vždy o 18.00

UŠIAK ČIKY A ŠKREČOK TEMNÔT
Animovaný / FRA / MP / dabing

91 min / 5 €
22. 4., 16.00 / 24. 4., 16.00

KRYŠTOF
Dráma / ČR, SR / MP 15

101 min / 5 €
22. 4., 20.00 / 23. 4., 20.00

ÚDOLIE LAMPÁŠIKOV
Animovaný / CAN / MP / dabing

97 min / 5 €
23. 4., 16.00

Spomienka
Dňa 26. apríla 

si pripomenieme prvé 
smutné výročie, odkedy 

nás opustila pani 
Alžbeta Hajduová. 

S láskou spomínajú dcéry 
a vnúčastá aj celá rodina.

Túto tichú spomienku na Teba mamička, 
posielame s láskou do nebíčka. 
Chýbaš nám dnes aj deň každý,

v našom srdci žiješ navždy. 

3/8/4/2022/OI

Navždy nás opustili

Alžbeta Balnová, rod. Sadleková, 84 rokov,
naposledy bytom 29. augusta 108/63.

Michal Balát, 56 rokov,
naposledy bytom Údernícka 49.

Pavel Roob, 88 rokov,
naposledy bytom Pod šachtou 5.

Stanislav  Betyár, 69 rokov,
naposledy bytom Fučíková 5/5.

Emília Šabíková, rod. Majerská, 79 rokov,
naposledy bytom Prievidzská 7/2.

Jolana Kaplánová, rod. Lepšíková, 76 r.,
naposledy bytom Jilemnického 9.

JEŽKO SONIC 2
Animovaný / USA / MP / dabing

120 min / 5 €
24. 4., 10.00

FANTASTICKÉ ZVERY: 
TAJOMSTVÁ DUMBLEDORA

Fantasy / USA / MP 12 / dabing
143 min / 5 €
25. 4., 18.00

SMRADI
Animovaný / USA / MP / dabing

100 min / 5 €
28. 4., 16.00 / 1. 5., 10.00 a 16.00

POSLEDNÉ PRETEKY
Historický / ČR / MP 12 

100 min / 5 €
28. 4., 20.00 / 1. 5., 18.00

Spomienka
Dňa 23. apríla to bude 

už 5 rokov, čo nás opustil 
milovaný manžel, 

otec a starký,
Jozef Velmovský. 

S láskou spomína 
manželka, dcéra a syn 

s rodinami.

Čas plynie ako rieky prúd, 
kto Ťa mal rád nemôže zabudnúť. 

4/8/4/2022/OI

Spomienka
Ďakujeme 

všetkým príbuzným, 
priateľom, známym 
a bývalým kolegom 

za účasť na poslednej 
rozlúčke s našim 

Peťkom Burianom, 

ktorý nás nečakane 
opustil 19. marca 2022 vo veku nedožitých 67 

rokov. Odpočívaj v pokoji! Smútiaca rodina.

5/8/4/2022/OISpomienka

Dňa 4. apríla sme si 
pripomenuli 9. výročie 

úmrtia našej drahej 
manželky, mamičky 

a starej mamičky, 
Anny Magulovej. 

S láskou spomína manžel Jozef, 
dcéra Evka a syn Martin s rodinami.

More lásky si so sebou vzala, 
hory bolesti zanechala, 

prázdno je tam, kde znel Tvoj hlas, 
spomienka na Teba zostáva v nás.

4/7/4/2022/OI

Spomienka
Dňa 20. apríla uplynul 

smutný rok, odkedy nás 
navždy opustil náš drahý 

manžel, ocino a starký, 
Vojtech Bujna.

Kto ste ho poznali a mali 
radi venujte mu tichú 

spomienku.

S láskou a úctou spomínajú manželka Mária 
a dcéra Danka s rodinou. 

6/8/4/2022/OI

Spomienka

Dňa 24. apríla 
si pripomenieme 

sto rokov od narodenia 
nášho drahého otca, 

Juraja 
Geschwandtnera. 

S láskou spomínajú syn Juraj 
a dcéra Eleonóra s rodinami.  

2/8/4/2022/OI

PANSTVO DOWNTON: NOVÁ ÉRA
Dráma / GBR / MP 12

125 min / 5 €
2. 5., 18.00

V pondelok 11. apríla 2022 vo veku 
nedožitých 60 rokov navždy opus-
tila svojich blízkych Mgr. Mária Dá-
nyiová, vedúca stavebného úradu v 
Handlovej. 

Mgr. Mária Dányiová, rodená Deb-
nárová sa narodila 13. apríla 1962 v 
Bojniciach. Po maturite na Strednej 
priemyselnej škole stavebnej v Bans-
kej Bystrici, odbor pozemné stavby, 
nastúpila v roku 1982 na Mestský 
národný výbor v Prievidzi ako refe-
rentka. 
Po svadbe s Ľudovítom Dányim a 
dvoch materských dovolenkách pri 
dcére Márii a synovi Michalovi, nastú-
pila v roku 1986 ako samostatná od-
borná referentka na Mestský národný 
výbor v Handlovej. Od roku 1991 do 
roku 1996 pracovala na Obvodnom 
úrade životného prostredia v Hand-

Opustila nás vedúca stavebného úradu, Mária Dányiová

Mgr. Mária Dányiová  *13. 4. 1962 – †11. 4. 2022

lovej, neskôr na Okresnom úrade v 
Prievidzi.
Od roku 2003 pracovala 19 rokov na 
Spoločnom obecnom úrade v Hand-
lovej ako vedúca stavebného úradu. 
Na Univerzite Mateja Bela v Banskej 
Bystrici na Fakulte prírodných vied 
ukončila bakalárske vzdelanie v od-
bore geografia a krajinná ekológia a 
magisterské vzdelanie v roku 2010 
úspešne ukončila v odbore environ-
mentálny manažment.

Mesto Handlová vyjadruje hlbokú a 
úprimnú sústrasť rodine a blízkym.
Česť jej pamiatke!



Tentokrát sa dievčatá z Klubu špor-
tovej gymnastiky Handlová dňa 26. 
marca 2022 zúčastnili pretekov v 
Topoľčanoch, kde sa konali preteky v
kategórií „C“. V kategórii mladšie žiač-
ky sa Simonka Šálová umiestnila na 
krásnom 4. mieste, 5. miesto si vy-
bojovala Editka Michelová a Arianka 
Gáborová obsadila 9. miesto.
V kategórií staršie žiačky si domov 

odniesla striebro Viktória Vozárová, 
bronzovú priečku obsadila Ema Mi-
chelová a 4. miesto patrilo Nine Mly-
narčíkovej. Tamara Bodžárová  skonči-
la na 5. mieste a 11. miesto obsadila 
Diana Prosbová. Dievčatám gratulu-
jeme za reprezentáciu klubu a mesta 
Handlová a tešíme sa na ďalšie
preteky v Žiline.

Dušana Ďurinová

Viktória Vozárová, 2. miesto, Ema Michelová, 3 miesto.                                                                                        FOTO: DĎ

Gymnastky na súťaži v Topoľčanoch

V sobotu 2. apríla sa uskutočnilo prvé 
kolo Slovenského pohára v športo-
vom lezení. Úplne novučkú boul-
drovku Brutálka vo Zvolene krstilo 
spolu 130 štartujúcich. V hlavnej ka-
tegórii súťažilo 30 mužov a 14 žien, 67 
mužov a 19 žien súperilo v kategórii 
OPEN. Výborné bouldre vo všetkých 
fázach pretekov, výborná atmosféra 
celý deň, ale najmä počas finále, keď 
vďační diváci nadšene odmeňovali 

finalistov potleskom i ováciami.
Pretekom mužov dominoval Peter 
Kuric z HK Prometeus Handlová, keď 
sa mu podarilo topovať všetky štyri 
finálové bouldre. Za ním to už bolo 
omnoho vyrovnanejšie, keď ostatní 
účastníci finále dali dvakrát top a roz-
hodovalo sa na zónach a pokusoch. U 
žien dominovala Martina Buršíková, 
ktorej zdatne asistovala Lea Slobodo-
vá.                                              www.james.sk

Peter Kuric dominoval v 1. kole pohára

Počas jedného týždňa sa v Handlo-
vej uskutočnili dve veľké športové 
akcie pre deti, ktorých sa spolu zú-
častnilo 220 detí.

V handlovskej športovej hale sa odo-
hrala jedna z regionálnych zastávok 
Minibasket show a privítala naj-
menších „baskeťákov a baskeťáčky“. 
Projekt Minibasket show zastrešuje 
Medzinárodná basketbalová federá-
cia FIBA.  
Na turnaji sa zišlo šesť kvalitných tí-
mov a po palubovke nám behalo a 
športovalo 130 chlapcov a dievčat, 
z ktorých môže vyrásť naša budúc-
nosť. Zúčastnené tímy boli rozde-
lené do dvoch skupín po troch. Po 
skončení základnej časti nasledovali 
semifinálové zápasy, zápas o bronz a 
samozrejme, aj finále. V Minibasket 
show sa predstavili dva tímy z domá-
cich radov, dva tímy z Bánoviec nad 
Bebravou a k tomu sa pridali druž-
stvá z Levíc a Prievidze. Nešlo však o 
výsledky, ale o radosť z hry. Keďže sa 
hralo o postup do záverečného kola, 
ktoré sa odohrá v Bratislave, bola v 
hre aj táto pridaná hodnota.
Po základných skupinách sa v semi-
finále predstavili obidva handlovské 
tímy, ktoré sa nakoniec pobili aj o 
miestenku do finále. V druhom semi-
finále sa stretli mladí Prievidžania s 
Levičanmi. Handlovský „A“ tím nako-
niec porazil „B“ tím, stretli sa s hráčmi 
z Prievidze v hornonitrianskom der-
by. O tretie miesto bojovali Levice 
s „B“ tímom Handlovej. V zápase o 
piate miesto sa stretol „A“ a „B“ tím 
Bánoviec nad Bebravou a úspešnejší 
bol „B“ tím. V boji o tretie miesto sa 
predstavil domáci „B“ tím s Levicami. 
Po veľkom boji si nakoniec na seba 
nasadili bronzové medaily hráči z Le-
víc. A ako dopadlo hornonitrianske 
derby? Prievidžania, ktorí nezakopli v 
základnej časti ani raz, tak neurobili 
ani v súboji o zlato. Aj keď sa domáci 
tím veľmi snažil, napokon sa nepo-
darilo proti výborne zorganizované-
mu družstvu Prievidze zaknihovať 

V Minibasket show nešlo o výsledky, ale 
o radosť z hry.  Decká riešili len basketbal

úspech. Prievidza tak slávi víťazstvo 
a postup do Bratislavy. Gratulujeme!

Fatranská mikroliga v Handlovej

V sobotu 2. apríla sa v doobedných 
hodinách odohrala na palubovke v 
telocvični ZŠ, Mierové námestie v 
Handlovej krásna akcia. Bolo to druhé 
kolo Fatranskej mikroligy, ktorú už 
niekoľko rokov organizuje Bohdan 
Iliaško zo Žiliny. Táto liga je výborná 
hlavne pre našu prípravku, väčšina 
hráčov si mohla skúsiť, ako prebieha 
basketbalový zápas. Za podpory do-
máceho hľadiska, ako aj prítomnosti 
rodičov všetkých hráčov sa vytvorila 
pekná atmosféra na každom zápa-
se. Dôležité bolo užiť si radosť z hry 
a pohyb, výsledky boli druhoradé. 
Počas turnaja sa vyhodnocovala aj 
kategória All stars, kde sa z každého 
družstva vybral jeden hráč a taktiež 
aj MVP (najužitočnejší hráč) turnaja. 
Hráčov, ktorí dostali toto ocenenie, 
vyberali tréneri ostatných tímov a na 
najlepšom hráčovi sa zhodli jedno-
hlasne všetci tréneri. Prinášame vý-
sledky zápasov, ako aj poradie tímov 
a aj krátke zhodnotenie tohto turnaja 

od trénera domáceho výberu.
Hralo sa systémom každý s každým, 
spoločnosť domácemu tímu robili 
susedia z Prievidze a Žiaru nad Hro-
nom, pricestovala aj Považská Bystri-
ca. Turnaj otvorili mladí hráči a hráčky 
z Hand lovej proti ich rovesníkom zo 
Žiaru nad Hronom. Zápas bol od za-
čiatku veľmi vyrovnaný, ale lepšie doň 
vstúpil súper, ktorý vyhral prvý pol-
čas. Po zmene strán nenastala žiadna 
zmena a skóre pozvoľna pribúdalo na 
oboch stranách. Na domácej strane sa 
prestriedali všetci hráči a hráčky, všet-
ci si dosýta zahrali. Nasledoval duel s 
Považskou Bystricou, ktorú viedol tré-
ner, pre Handlovčanov dobre známy 
Peter Torda. V tomto dueli mal jemne 
navrch domáci výber, ktorý vyhral s 
najtesnejším možným rozdielom. Pre 
mnohých to bol prvý víťazný zápas 
v živote. Na konci hracieho dňa nás 
čakal najťažší súper v podobe regio-
nálneho suseda a ním bola Prievidza. 
„Decká“ neriešili nejakú rivalitu medzi 
mestami, oni riešili len basketbal. Naj-
dôležitejšie bolo si to užiť. Prievidža-
nia do tretice zaznamenali výhru, do-
máci hráči nechali na ihrisku všetko.

Ivan Morvay

Na Minibasket show po palubovke behalo 130 chlapcov a dievčat.                                           FOTO: MILAN GELETA

Vo Veľkonočný piatok sme konečne 
mohli uskutočniť Biliardový turnaj v 
Handlovej na Hornom konci. Zúčast-
nilo sa desať hráčov, ktorí boli rozde-
lení do dvoch skupín po päť hráčov. 
Po dvadsiatich zápasoch v skupinách 
postúpili dvaja najlepšie umiestnení 
hráči z každej skupiny do semifinále. 
Okolo 18 hod a po 9 hodinách biliar-
du sme konečne mali víťaza. Gejza 
Ratkovský dokázal poraziť Jána Ko-
váča. V hre o tretie miesto zvíťazil 
Rados lav Zibura. Skvelý deň zavŕšil 
masívny hrniec gulášu a množstvo 
koláčov pre všetkých účastníkov a 
fanúšikov. Špeciálne poďakovanie 
patrí Tiborovi Matejovi za zorganizo-
vanie podujatia a krčmárovi Jožkovi 
za super pohostinnosť. Už teraz sa 
tešíme na ďaľší turnaj. Ďakujeme za 
super deň!

Biliardový turnaj na Hornom konci spoznal víťazov

Víťazi biliardového turnaja.                                                                                                                                               FOTO: AB

Za chladného, veterného, jarného 
počasia nastúpili domáci futbalisti 
proti OŠK Podolie s cieľom zvíťaziť. 
V prvom polčase začali s náporom a 
postupne prichádzali gólové príleži-
tosti i strelecké pokusy, ale v prvom 
polčase gól nepadol. 
Do druhého polčasu nastúpili hos-
ťujúci futbalisti s veľkým náporom a 
domáci nevedeli, kde im hlava stojí. 
Hostia spustili doslova kolotoč a pri-
chádzajú strelecké pokusy, gólové 
príležitosti a postupne i góly v do-
mácej sieti. Strelecký pokus hosťu-
júceho Kolníka kryl domáci brankár 
Madarász. V 49. minúte Gajdošík pek-
nou strelou z 25 metrov trafil brvno 
domácej brány. V 50. minúte strelec-
ký pokus Tuku k ľavej žrdi kryl domáci 
brankár Madarász. V 51. minúte do-
máci brankár Madarász vyrazil stre-
lecký pokus Pyšného a voľný Behúl 
strelou do odkrytej brány otvoril 
skóre stretnutia – 0:1. V 55. minúte 
ukázali hosťujúci futbalisti futbalovú 
modernu. Na dlhý výkop brankára 
Palkech nabehol Behúl a domácej 

obrane a brankárovi Madarászovi 
nedal žiadnu šancu, zvýšil vedenie 
hosťujúcich futbalistov na 0:2. V 60. 
minúte po rozohraní priameho kopu 
Bačom strelecký pokus Martina Smid-
ku letel tesne vedľa ľavej žrdi brány 
hosťujúcich futbalistov. V 63. minúte 
prudký strelecký pokus z diaľky, ktorý 
zaplával tesne pred domácim bran-
károm Madarászom skončil v sieti – 
0:3. V 86. minúte po prihrávke Bonča 
postupoval  Behúl sám na brankára 
Madarásza, avšak ten mu radosť z 
hattricku nedoprial a úspešne zakro-
čil. V 90. minúte strelou k pravej žrdi 
uzatvoril skóre stretnutia Hanic – 0:4.
Ostáva len veriť, že domáci futbalis-
ti v ďalších stretnutiach zabudnú na 
„Veľkonočnú kúpačku“ a budú pokra-
čovať vo výkonoch z prvých piatich 
jarných kôl. V tomto zápase, hlavne v 
druhom polčase, bol súper z Podolia 
jasne lepší a zaslúžene zvíťazil.
V nedeľu 24. apríla cestuje náš baník 
na stretnutie 22. kola do Jasenice, 
veríme, že prídete povzbudiť našich 
futbalistov.                                     Igor Belák

Hostia predviedli futbalovú modernu

 Andreas Binkowski


