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VÝZVA NA SPOZNÁVANIE HANDLOVSKEJ KULTÚRY,
HISTÓRIE A PRÍRODY INTERAKTÍVNYM SPÔSOBOM

ŠTYRI KROKY VÝZVY ZAŽI HANDLOVÚ 2022

TEŠÍME SA NA VÁS! ZAŽIME SPOLU HANDLOVÚ!
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UHRAĎ ŠTARTOVNÉ 10 EUR DO 30.5.2022
(DETI DO 6 ROKOV BEZ ŠTARTOVNÉHO)

2

VYZDVIHNI SI ŠTARTOVACÍ BALÍČEK
ALEBO SI HO NECHAJ DORUČIŤ ZA POPLATOK 5 EUR3

NAPĹŇAJ VÝZVU 
OD 15. JÚNA DO 31. AUGUSTA 20224

Registrácia do výzvy 
Zaži Handlovú je predĺžená
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Basketbalisti ŠBK Handlová sa na 
turnaji v Ostrave nestratili  
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Mestskí policajti oslávili 30 rokov svojho vzniku spoločne

Bývalí aj súčasní príslušníci Mestskej polície Handlová na spoločnej fotografii.                                                                                                                                                                                                                                                      FOTO: JP

Kinosála handlovského domu kultúry 
sa zaplnila 29. apríla viac ako stovkou 
všetkých tých, ktorí stáli pri zrode toh-
to poriadkového útvaru a všetkých, 
ktorí v jej radoch pracovali a pracujú. 
Prítomným sa prihovorila primátorka 
mesta Silvia Grúberová, aktuálny ná-
čelník Marcel Jánošík, ako aj bývalý 
primátor mesta Jaroslav Izák, ktorý 
bol pri zrode Mestskej polície Hand-
lová.
Pozvanie prijal autor publikácie En-
cyklopédia mestských a obecných 
polícií Martin Korčok, ktorý je zároveň 
vedúcim Múzea holokaustu v Seredi, 
handlovský farár RKC, Peter Repa.

Primátorka mesta vo svojom prího-
vore, ocenila nadšenie z toho, že prí-
slušníci našej mestskej polície sa vo 
svojom voľnom čase venovali prípra-
vám osláv svojho sviatku a opätovne 
vyzdvihla profesionalitu ale i ľudský 
rozmer mestských policajtov: „Na-
šim handlovským policajtom je blíz-

ka myšlienka pomáhať. Viem, že za 
mnohými aktivitami je ženský pohľad 
a cit, viem, že je za tým i zdravý názor 
na vec, rozhodná ruka. Preto na ná-
mestí máme srdce pomoci, preto sa 
bude konať po prvýkrát handlovský 
Hendikep, na ktorý ešte stále môžete 
prispieť“. Poďakovala predchádzajú-
cim štatutárom a voleným zástupcom 
mesta za zriadenie mestskej polície: 
„Rozumiem, že je za tým rozhodnu-
tie o tom, ako bude mestská polícia 
financovaná, pretože s týmto rozhod-
nutím sa nesie i zodpovednosť samo-
správy, zabezpečiť jej finančné a per-
sonálne zdroje. O to viac ma teší, že i 
po tridsiatich rokoch, po obdobiach 
veľmi náročných, ktoré sa nás, bohu-
žiaľ, bytostne dotýkajú i dnes, nikto 
nespochybnil potrebu mať v Handlo-
vej mestskú políciu.“ Podľa jej ďalších 
slov sú mestskí policajti pevným bo-
dom, o ktorý sa môžeme kedykoľvek 
oprieť avšak ani oni nie sú všemocní, 
a ich kompetencie sú limitované zá-

konom. I tak sa snažia vyriešiť všetko 
to, čo im profesijný život prinesie. 

Vo svojom príhovore náčelník MsP 
Handlová, Marcel Jánošík vyjadril 
presvedčenie, že mestská polícia sa 
za posledné roky posunula výrazne 
vpred a poďakoval všetkým za spo-
luprácu: „Naša práca je poslaním, a 
policajtom sa nestane nikto  zo dňa 
na deň, so srdcom policajta sa musí-
te narodiť. Celému môjmu tímu patrí 
úprimná vďaka za odvedenú prácu, 
súdržnosť a vzájomnú podporu. Ďa-
kujem vedeniu mesta, poslaneckému 
zboru, vedúcim mestských organizá-
cií ako aj všetkým zamestnancom a 
obyvateľom mesta za dlhoročnú spo-
luprácu a ústretovosť. Nám všetkým 
prajem, aby sme boli zdraví, aby sme 
sa k sebe vždy správali s rešpektom a 
nestrácali pri tom ľudskosť. Naša prá-
ca je veľmi psychicky i fyzicky nároč-
ná a preto nám všetkým prajem do 
ďalšieho obdobia veľa síl, pozitívnej 

energie a motivácie v našej službe 
obyvateľom mesta Handlová.“  

Handlovský farár Peter Repa venoval 
pri príležitosti 30. výročia mestským 
policajtom modlitbu sv. Michala, ar-
chanjela, patróna policajtov a poprial 
polícií a všetkým prítomným hlavne 
pokoj v srdci. 
Pamätné listy, upomienkové predme-
ty a Encyklopédiu mestských a obec-
ných polícií si odniesli, alebo im budú 
doručené, títo ľudia Mestskej polície 
Handlová:
Najdlhšie slúžiaci policajti: Bartolomej 
Doletina, Marek Mečiar 
Aktívni policajti v službe: Lucia Chu-
dá, Martin Palásthy, Michal Chromík, 
Jaroslav Žila, Marek Kubaliak, Pavel 
Kovačovič, Mário Michele, Emerik Bie-
larský, Jakub Čokaši, Boris Ondrejovič, 
Jakub Kováčik 
Bývalí náčelníci:  Ing. Rastislav Toma-
nica, Ing. Milan Pepich 

Dokončenie na strane 2

Spoločnosť Hater-Handlová v apríli 
vynovila mestskú tržnicu. 

Vzhľadom na veľmi zlý stav vyvýše-
ných záhonov stromov došlo k ich 
prerobeniu na modernejší systém 
gabiónov vyplnených štiepaným ka-
meňom. Tis obyčajný aj smrek pichľa-
vý boli upravené do požadovaného 
tvaru, polámaná a vydutá dlažba bola 
opravená a do novovzniknutých zá-
honov bola dosadená levanduľa le-
kárska, vysadená medzi kamenivo s 
menšou frakciou.
Zdemolované lavičky na tržnici za-
mestnanci Hateru opravili. Najprv 
odstránili burinu a okolie lavičiek 
vyčistili tlakovým čističom. Následne 
nahradili popraskané dlažobné koc-
ky. Masívne drevo použité na opravu 
lavičiek pochádza zo stromov, ktoré 
boli vyrúbané na území mesta. Toto 
drevo opracovali a natreli zamestnan-
ci Hateru. Nakoniec na lavičky naspäť 
nalepili obklady.                                 (HH)

Mestské trhovisko je kultúrnejšie. Prostredie skrášlili nové prvky

Po rekonštrukcii tržnica poskytuje príjemnejšie prostredie predajcom aj kupujúcim.                                                                                                                                                FOTO: HH
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Mesto Handlová vyhlasuje výberové 
konanie na obsadenie miesta riadite-
ľa Centra voľného času. 
Podmienkou je splnenie kvalifikač-
ných predpokladov na výkon pra-
covnej činnosti v príslušnej kategórii 
a podkategórii pedagogického za-
mestnanca.
Medzi ďalšie požiadavky a kritériá 
patrí najmä znalosť príslušnej legisla-
tívy pre daný druh a typ školy alebo 
školského zariadenia, riadiace, komu-
nikačné a organizačné schopnosti,  
asertivita, flexibilita, zodpovednosť, 
spoľahlivosť, aktívna znalosť práce 
s PC, spôsobilosť na právne úkony v 
plnom rozsahu a vodičský preukaz 
skupiny B je výhodou.

Zoznam požadovaných dokladov a 
všetky doplňujúce informácie pre 
uchádzačov sú zverejnené na we-
bovom sídle mesta www.handlova.
sk v sekcii Mestský úrad - výberové 
konania. 
Funkčné obdobie riaditeľa školského 
zariadenia je päťročné. Predpoklada-
ný nástup do funkcie je 1. septembra 
2022. 
Písomné žiadosti o účasť na výbero-
vom konaní s požadovanými doklad-
mi je potrebné doručiť najneskôr do 
13. mája 2022 do 13.00 hod na adresu 
Mestského úradu v Handlovej. Obál-
ku označte heslom VÝBEROVÉ KONA-
NIE  - CENTRUM VOĽNÉHO ČASU.

(RED)

Mesto hľadá riaditeľa Centra voľného času 

V porovnaní s inými lokalitami je 
poruchovosť siete verejného vo-
dovodu v Handlovej podľa vodárov 
dlhodobo nižšia.

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej re-
publiky vykonal v rokoch 2019 a 2021 
kontrolu v deviatich vodárenských 
spoločnostiach, medzi nimi aj v Stre-
doslovenskej vodárenskej prevádzko-
vej spoločnosti, a. s., ktorá zásobuje 
vodou mesto Handlová. Kontrolóri 
sa zamerali na hospodárenie, vráta-
ne nakladania s majetkom pri zabez-
pečení verejného záujmu, a to pitnej 
vody pre obyvateľov a odvádzania a 
čistenia odpadových vôd.

Vodu chráni ústava

Voda je strategickou surovinou pot-
rebnou pre existenciu človeka a 
všetkého živého. Na Slovensku ju 
chráni Ústava SR, ktorá zaručuje, že 
podzemné vody a vodné toky sú v 
jej vlastníctve a majú byť využívané 
v prospech všetkých občanov aj na-
sledujúcich generácií. „Keďže voda 
je nevyhnutnou podmienkou života 
a zdravia, ústavné právo na ochranu 
zdravia možno interpretovať aj tak, 
že v sebe obsahuje nárok občanov 
na zdravotne nezávadnú pitnú vodu. 
Vodárenské spoločnosti a ich akcio-
nári však nie sú schopní zabezpečiť 
takéto ústavné právo v plnej miere 
bez výrazného zásahu štátu v oblasti 
rozvoja infraštruktúry, ale aj kontroly 
a dozoru nad ich činnosťou,“ uviedol 
podpredseda národných kontrolórov 
Ľubomír Andrassy.

Majetok prenajali súkromníkovi

Stredoslovenská vodárenská pre-
vádzková spoločnosť hospodári s 
infraštruktúrnym majetkom, ktorého 
hlavnú časť tvoril majetok získaný v 
procese transformácie. Prevádzkový 
majetok prenajali súkromnému in-
vestorovi a príjmy z prenájmu tvoria 
rozhodujúcu časť zdrojov na obnovu 
a rozvoj vlastnej infraštruktúry. Popri 
Stredoslovenskej vodárenskej spoloč-
nosti tak vznikla aj Stredoslovenská 
prevádzková spoločnosť, a. s. Tento 
krok rozdelenia možno síce podľa 
NKÚ považovať za legitímny, ale NKÚ 
upozornil na nezvyčajne dlhú dobu 
prenájmu prevádzkového majetku 
(zmluva na 30 rokov), ktorá sa týka 
značného a osobitého majetku spo-
jeného so zásobovaním vody. Navyše 
prevádzkové spoločnosti neinvestujú 
do rozvoja siete a verejná kontrola v 
týchto prevádzkových spoločnos-
tiach je značne obmedzená, vrátane 
kontroly NKÚ SR.

Vodárov trápi investičný dlh

Najvypuklejším problémom kontro-
lovaných spoločností je podľa NKÚ 
vysoký investičný dlh. Keďže na vý-
počet investičného dlhu vo vodá-
renských spoločnostiach neexistuje 
jednotná metodika, kontrolóri NKÚ 
SR si vytvorili svoju vlastnú a použili 
ju na odhad investičného dlhu. Podľa 
výpočtov je zrejmé, že napriek tomu, 
že kontrolované vodárne každoročne 
obnovovali svoje siete, odhad výšky 
investičného dlhu na obnovu kritic-
kých sieti bol vyčíslený k 31. 12. 2020 
na viac než 3,04 miliardy eur. Na ob-
novu vodárenské spoločnosti využí-
vali iba vlastné finančné prostriedky. 

Úlohou vodárenských spoločností je 
zabezpečovať aj rozvoj siete, t. j. bu-
dovanie nových verejných vodovo-
dov a kanalizácií. V najbližších troch 
rokoch budú podľa kontroly NKÚ SR 
potrebovať na ich rozvoj viac než 
475 miliónov eur. Celková výška od-
hadu investičného dlhu, na obnovu 
ako aj rozvoj kontrolovanej vzorky 
vodárens kých spoločností, predsta-
vuje viac než 3,52 miliárd eur.
Na otázku, aký investičný dlh evi-
duje Stredoslovenská vodárenská 
spoločnosť na infraštruktúre v mes-
te Handlová, odpovedal zástupca 
spoločnosti, Peter Chalachan, že dlh 
je vyčíslený pre celú územnú pôsob-
nosť. Jeho rozdelenie na jednotlivé 
mestá a obce nebolo spracované a 
podľa Chalachana by si vyžadovalo 
ďalšiu analýzu.

Systém ešte nie je 
na hranici životnosti

V Bratislavskej vodárenskej spoloč-
nosti kontrolóri zistili, že prevažná 
časť takzvaného kostrového vodo-
vodného systému je v priemere viac 
ako 15 rokov po životnosti. Podľa Sla-
vomíry Vogelovej, hovorkyne Stredo-
slovenskej vodárenskej prevádzkovej 
spoločnosti, vodovodné potrubie 
v Handlovej bolo z väčšej časti bu-
dované v 60-tych rokoch minulého 
storočia a výstavba pokračovala až 
do 80-tych rokov. „Rozvodná vodo-
vodná sieť má priemernú životnosť 
60 až 80 rokov a privádzače 80 až 100 
rokov. Kanalizačná sieť v Handlovej 
bola budovaná rovnako z väčšej časti 
v 60-tych až 80-tych rokoch minulého 
storočia. Priemerná životnosť stoko-
vej siete sa odhaduje na 80 rokov a 
zberače 90 až 120 rokov,“ povedala 
Vogelová. Spoločnosť StVPS podľa 
Vogelovej udržiava verejný vodovod 
a verejnú kanalizáciu vo vyhovujú-
com technickom stave pravidelnou 
údržbou tak, aby bola zabezpečená 
plynulá dodávka pitnej vody a ply-
nulé odvádzanie odpadových vôd. 
„Počas celého roka vykonávame pre-
ventívne prehliadky siete verejného 
vodovodu, jeho opravy a údržbu. Naj-
poruchovejšie úseky verejných vodo-
vodov v rámci celej spoločnosti StVPS 
navrhujeme na zaradenie do investič-
ného plánu vlastníka infraštruktúrne-
ho majetku, StVS, ktorá podľa svojich 

finančných možností zabezpečuje ich 
rekonštrukciu.“
V Investičnom pláne StVS však mo-
mentálne nie sú zaradené na prípra-
vu žiadne stavby v meste Handlová. V 
procese počiatočných príprav je pod-
ľa Chalachana obnova prívodného a 
zásobného potrubia VDJ Handlová 
– VDJ Škola. Podľa jeho ďalších slov 
momentálne prebieha kolaudácia 
rozšírenia verejného vodovodu na 
ulici Sama Chalupku. Výstavba vodo-
vodného potrubia s dĺžkou potrubia 
467,57 metrov má zabezpečiť do-
dávky pitnej vody pre rodinné domy, 
záhradkársku oblasť a prevádzku 
firiem na ulici Sama Chalupku. Záro-
veň sa ráta aj s možným napojením 
rodinných domov - budúcou mož-
nou výstavbou individuálnej bytovej 
výstavby v zmysle platného územ-
ného plánu. Celková výška oprávne-
ných výdavkov dosiahla 95 057,16 €. 
„Stavba bola stavebne ukončená a 
odovzdaná, rozpočet bol dodržaný. 
Vodovod má plánovanú dĺžku a na-
pájať odberateľov bude možné až po 
ukončení kolaudácie diela,“ skonšta-
toval Chalachan. 

Handlová je na tom 
relatívne dobre

Na otázku, čo spôsobuje pomerne 
časté havárie na vodovode v Handlo-
vej, Slavomíra Vogelová odpovedala, 
že na poruchovosť vodovodného aj 
kanalizačného potrubia má vplyv 
viacero faktorov. „Medzi dve najčas-
tejšie príčiny patria vek potrubia a s 
tým súvisiaca korózia potrubných 
materiálov a armatúr a tiež vonkaj-
šie namáhanie spôsobené pohybom 
pôdy, časté opakované premŕzanie 
pôdy v jarných mesiacoch a premo-
čená pôda v dôsledku letných príva-
lových dažďov. Zvýšený počet porúch 
v zimnom období spôsobuje znižova-
nie teploty podložia, následne pohyb 
podložia a tým výrazné vonkajšie na-
máhanie potrubí. V rámci havarijnej 
prevencie realizujeme pravidelné 
sledovanie a vyhodnocovanie mini-
málnych nočných odberov spojené 
s vyhľadávaním skrytých únikov v 
teréne. V porovnaní s inými lokali-
tami, regiónmi je poruchovosť siete 
verejného vodovodu v oblasti mesta 
Handlová dlhodobo nižšia.“

Silver Jurtinus

Kontrola vodárov zistila vysoký investičný dlh

Nemocnica AGEL Handlová od 25. 
apríla 2022 povolila návštevy pacien-
tov. Toto rozhodnutie, ktoré s malými 
prestávkami platilo takmer dva roky, 
súvisí so zlepšenou epidemiologic-
kou situáciou a novou vyhláškou Úra-
du verejného zdravotníctva. Povole-
nie návštev sa týka aj klientov Senior 
centra Sv. Kataríny.
Príbuzní či známi, ktorí prídu svojich 
blízkych navštíviť, nesmú mať prí-
znaky COVID-19 a nesmú mať ošet-

Nemocnica povolila návštevy pacientov
rujúcim lekárom nariadenú domácu 
izoláciu a liečbu. Pri návšteve v ne-
mocnici musia použiť respirátor FFP2 
alebo FFP3.
Návštevné hodiny sú v Nemocnici 
AGEL Handlová každý pracovný deň v 
čase od 15. do 17. hodiny, rovnako aj 
počas víkendov. Návštevu je potreb-
né si vopred telefonicky dohodnúť s 
personálom príslušného oddelenia.

(AGEL)

Okresný úrad Prievidza, odbor sta-
rostlivosti o životné prostredie ozná-
mil verejnosti, že zmena navrhovanej 
činnosti Výstavba, rekonštrukcia a 
modernizácia výroby tepla a rozvo-
dov tepla v meste Handlová, Stavba 
1: Zdroj tepla a elektrickej energie, 
ktorého navrhovateľom je spoloč-
nosť KMET Handlová a.s., podlieha 
zisťovaciemu konaniu o posudzovaní 
zmeny navrhovanej činnosti. Okres-
ný úrad ako príslušný orgán štátnej 
správy začal správne konanie vo veci 
posudzovania predpokladaných vply-
vov na životné prostredie dňom 14. 
apríla 2022, kedy bolo úradu doruče-
né oznámenie o zmene navrhovanej 
činnosti.
Na základe predloženého oznámenia 
o zmene navrhovanej činnosti úrad 
vykoná zisťovacie konanie o posu-
dzovaní zmeny navrhovanej činnosti 
a rozhodne, či sa predmet zisťovacie-

ho konania bude posudzovať podľa 
zákona. Informácie o navrhovanej 
činnosti, ktorá je predmetom tohto 
konania je možné získať u príslušné-
ho orgánu a povoľujúceho orgánu. 
Všetky relevantné informácie k navr-
hovanej činnosti sú sprístupnené na 
webovom sídle ministerstva v Infor-
mačnom systéme EIA/SEA na adrese: 
www.enviroportal.sk/sk/eia.
Účastníci konania a zúčastnené osoby 
majú možnosť, aby sa pred vydaním 
rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho 
podkladu i k spôsobu jeho zistenia, 
prípadne navrhnúť jeho doplnenie. 
Do spisu je možné nahliadnuť na 
Okresnom úrade Prievidza, odbore 
starostlivosti o životné prostredie, 
Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza. 
Konzultácie je možné vykonať na 
Okresnom úrade Prievidza v pracov-
ných dňoch počas úradných hodín.

(INU)

V zámere firmy Kmet došlo k zmene

Rozdelenie vodárenskej spoločnosti je podľa konrolórov legitímne, upozornili ale na nezvyčajne dlhú dobu 
prenájmu prevádzkového majetku, keďže zmluva je uzatvorená na 30 rokov. 

Dokončenie článku z titulnej strany.
Aktuálny náčelník: Bc. Marcel Jánošík
Aktuálni operátori MKS: Anton Šabík, 
Maroš Arendáš, Iveta Priščáková, Ka-
tarína Polgárová 
Sekretariát: Viera Vagáňová
Správca karanténnej stanice: Pavel 
Jaško
Bývalí policajti: Miloš Onoferko, Bra-
nislav Marget, Martin Bilík, Róbert 
Novotný, Peter Schmidt 
Mgr. Marián Kubáň, Bc. Stanislav 
Bederka, Radoslav Solčáni, Radko 
Horvay, Pavel Procner, Roman Kolár, 
Marko Morvai 
Bývalý policajt  - in memoriam: Ro-
man Bartoš
Primátori - in memoriam: Silvester 
Gašparovič, Ing. Peter Hromádka, Ing. 
Rudolf Podoba, bývalý primátor: Ing. 
arch. Jaroslav Izák, aktuálna primátor-
ka: Mgr. Silvia Grúberová.

Galaprogram otvorila v piatok krát-
ka filmová upútavka zo života mest-
ských policajtov z dielne Centra voľ-
ného času v Handlovej. 
Ďalšie krátke dokrútky, ktoré sa pre-
línali galaprogramom, boli z dielne 
CVČ a niesli sa pod taktovkou Luká-
ša Fialu. Milé obhliadnutie poskytla 
tiež Regionálna televízia Prievidza a 
o kultúrnu program sa postarala ZUŠ 
Handlová – Katka Engererová a Janka 
Chudá. 
Galaprogramu sa zúčastnili aktuálni 
poslanci mestského zastupiteľstva, 
riaditelia a konatelia mestských orga-
nizácií. Za organizáciu galaprogramu 
patrí poďakovanie zástupkyni náčel-
níka MsP Handlová, Lucii Chudej a 
všetkým mestským organizáciám, s 
ktorými MsP spolupracuje.

(JP)

Mestskí policajti oslávili 30 rokov...
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Za vypílenie stromov hrozí vysoká pokuta
Prípadní svedkovia činu môžu in-
formácie, ktoré by viedli k jeho 
objasneniu, oznámiť na mestskom 
úrade.

Neznámy páchateľ počas Veľkonoč-
ných sviatkov vypílil dva javory poľ-
né, ktoré boli vysadené pred bytovým 
domom na ulici Morovnianska cesta 
1801/22. Stromy boli vysadené ako 
náhradná výsadba v rámci revitalizá-
cie vnútrobloku na jeseň minulého 
roka. Podľa referátu ochrany život-
ného prostredia Mestského úradu 
v Handlovej, spoločenská hodnota 
drevín je približne 300 eur. „Nakoľko 
škoda pravdepodobne presiahne 
266 eur, je podozrenie, že bol spá-
chaný trestný čin. Vec sme odstúpili 
Okresnému úradu v Prievidzi, odbo-
ru starostlivosti o životné prostredie, 
ktorý bude konať v súčinnosťou so 
štátnou políciou. Páchateľovi, ktorý 
poškodzuje alebo ničí dreviny mož-
no podľa Zákona o ochrane prírody a 
krajiny uložiť pokutu do 6 638,78 eur,“ 
povedal Ing. Peter Kerata z oddelenia 

výstavby, územného plánu, dopravy a 
ochrany životného prostredia.
Podľa iniciatívy 10 000 stromov, ktorá 
pracuje na pláne systematickej obno-
vy a udržateľnosti drevín v Bratislave, 
majú stromy v meste obrovský výz-
nam pre kvalitu života ľudí. “V lete 
zmierňujú horúčavy, poskytujú tieň a 
ochladzujú svoje okolie lepšie a efek-
tívnejšie než akékoľvek klimatizačné 
zariadenie. Stromy a kríky pôsobia 
aj ako protihluková bariéra a filter 
viažúci prach, oxidy síry a dusíka, oxid 
uhoľnatý a iné škodliviny v ovzduší. 
V mestách zachytávajú listnaté stro-
my až 27 % a ihličnaté 28 % prachu. 
Stromy navyše zadržiavajú počas 
prudkých dažďov vodu v okolí a 
predchádzajú tak záplave ulíc, keďže 
svojimi koreňmi viažu vodu v pôde. A 
v neposlednom rade stromy skrášľujú 
mestá a verejné priestranstvá, zlep-
šujú životné prostredie a vytvárajú aj 
prirodzenú scenériu, ktorá nás doká-
že upokojiť a zlepšiť náladu. Jedno-
ducho sa pri nich cítime príjemnejšie.”

(INU)

Stromy boli vysadené ako náhradná výsadba v rámci revitalizácie vnútrobloku na jeseň 2021.          FOTO: PK 

Predsedníčka Okresného súdu v Prie-
vidzi, Noema Turanovičová, požiadala 
mesto Handlová o súčinnosť pri za-
bezpečovaní zvolenia kandidátov na 
funkciu prísediaceho z handlovské-
ho samosprávneho obvodu. Podľa 
Zákona o sudcoch a prísediacich sú 
prísediaci volení na obdobie štyroch 
rokov a preto bolo potrebné zvolenie 
prísediacich na ďalšie volebné obdo-
bie rokov 2022 až 2026. Za prísedia-
ceho môže byť zvolený občan, ktorý 
v deň zvolenia dosiahol najmenej 30 
rokov, je spôsobilý na právne úkony 
a zdravotne spôsobilý na výkon funk-
cie prísediaceho, je bezúhonný a jeho 

morálne vlastnosti dávajú záruku, že 
funkciu prísediaceho bude riadne 
vykonávať, má trvalý pobyt na území 
Slovenskej republiky a súhlasí so svo-
jou voľbou k určitému súdu. Zvolenie 
prísediacich na ďalšie volebné obdo-
bie je nevyhnutnou podmienkou pre 
zabezpečenie riadneho výkonu justí-
cie, pojednávania a rozhodovania v 
senátnych trestných veciach. Mestské 
zastupiteľstvo zvolilo v marci príse-
diacich Okresného súdu v Prievidzi v 
zložení: JUDr. Ing. Jozef Stopka, PhD., 
JUDr. Zuzana Hujsiová a Madlena Po-
liaková.

(INU)

Poslanci zvolili troch prísediacich súdu

• riaditeľka
Mgr. Jarmila Žišková
jarmila.ziskova@dk.handlova.sk
0905 972 731
• zástupca riaditeľky
Mgr. Branislav Čukan
branislav.cukan@dk.handlova.sk
0918 610 816
• dramaturgička domácej kultúry
Ľubica Maruňáková
lubica.marunakova@dk.handlova.sk
0907 738 992
• dramaturgička dovážanej kultúry
Ria Ferčáková
ria.fercak@gmail.com
0905 209 547

• vedúci prevádzky DKMH
Ján Chobot
jan.chobot@dk.handlova.sk
0907 738 991
• vedúca reštauračných služieb
Miroslava Kollárová
miroslava.kollarova@dk.handlova.sk
0918 610 815 
• pokladňa
vratnica@dk.handlova.sk
046/5475 439
Otváracie hodiny v pokladni: 
PO - UT - ŠTV - PIA: 8.00 - 20.00
STR: 13.00 - 20.00
SO - NE: vždy hodinu pred filmovým 
predstavením.

(RED)

Dom kultúry má zmenené kontakty

Po silnom vetre, ktorý nastal v Hand-
lovej vo večerných hodinách v pon-
delok 16. augusta 2021, správca cin-
torína zaznamenal škody na streche 
budovy na cintoríne v Novej Lehote. 
Silný vietor z nej strhol strechu. Kapln-
ka je majetkom mesta Handlová.
„Mesto Handlová komunikuje so 
správcom cintorína aj s miestnou fa-
rou. Vieme, že táto kaplnka bola a stá-
le je využívaná miestnymi obyvateľmi 
ako smútočná kaplnka počas pohre-
bov. Keďže správca cintorína, spo-
ločnosť PARTE potvrdila, že cintorín 
v Novej Lehote má ešte kapacitu na 
hrobové miesta, táto kaplnka bude 
určite ešte nejaký čas aktívne vyu-
žívaná,“ povedala hovorkyňa mesta, 
Jana Paulínyová.  
Obhliadka ukázala, že poškodený je 
celý krov budovy. Nemenila sa preto 
iba strecha, ale aj krov. Poškodenia 
boli aj vo vnútri kaplnky.
„Aktuálne má mesto na opravu vyčle-
nených 8 000 eur. Keďže budova je 
poistená, mesto nahlásilo poškodenie 
strechy ako poistnú udalosť a prizvalo 
poisťovaciu spoločnosť. Momentálne 
samospráva čaká na výsledky ob-
hliadky poisťovňou a rozhodnutie o 
výške preplatenia investície na opra-
vu strechy,“ uzavrela hovorkyňa.  

(RTVPD)

Strecha kaplnky v Novej Lehote je opravená

Kaplnka bude obyvateľom Novej Lehoty  slúžiť aj naďalej.                                                                                    FOTO: VB

Pri príležitosti Sviatku práce sa verej-
nosti na Námestí baníkov prihovoril 
zástupca primátorky, Radoslav Iždin-
ský. Pripomenul históriu Sviatku prá-
ce a pripomenul, že boj za dôstojné 
pracovné podmienky sa udial aj v 
Handlovej. „Presne 22. júla 1918, kedy 
sa konal štrajk žien baníkov alebo tzv. 
hladový štrajk, ktorý bol tiež sprevá-
dzaný násilím a smrťou dvoch žien, 
Márie Krššákovej a Márie Vladovej, na 
pamiatku ktorých máme dodnes po-
menované dve ulice v našom meste.
Po vzniku Československa bol od 
roku 1919 1. máj vyhlásený za štátny 
sviatok. Hlavným leitmotívom aj na-
ďalej ostali boj proti nezamestnanosti 
a boj za lepšie pracovné podmienky 
pracujúcich.“
Zástupca primátorky pripomenul, že 
počas socializmu patril 1. máj, inšpiro-
vaný veľkolepými oslavami v Soviet-
skom zväze, medzi najdôležitejšie 
sviatky vtedajšieho režimu, na kto-
rých bola pre všetkých povinná účasť. 
Od vzniku samostatnej Slovenskej re-
publiky v roku 1993 patril medzi pri-
ority štátu vstup do Európskej únie. V 
dňoch 16. - 17. mája 2003 sa konalo 
referendum o vstupe do Európskej 
únie, s výsledkom 92,46% občanov 

za vstup a 6,2% bolo proti. Slovenská 
republika sa stala od 1. mája 2004 
členom Európskej únie. Odvtedy je 1. 
máj dňom dvoch sviatkov.
„Celková hodnota hrubého domá-
ceho produktu krajín EÚ bola v roku 
2019 na úrovni 16,4 bilióna eur. EÚ je 
druhá najväčšia hospodárska entita 
na svete, tesne po Číne, s náskokom 
pred USA. Podiel EÚ na svetovom 
obchode je približne 15%,“ povedal 
viceprimátor. Na záver príhovoru 
vyslovil dve priania: „Prajem si, aby 
naše deti mali možnosť slobodne a 
bezpečne cestovať, študovať či pra-
covať v zahraničí. Je to obrovská ži-
votná skúsenosť, jedna z najlepších 
investícií do života mladého človeka. 
Prajem si, aby aj obyvatelia ostatných 
nečlenských krajín mali možnosť byť 
súčasťou EÚ, obzvlášť silno to prajem 
obyvateľom vojnou skúšanej Ukraji-
ny,“ uzavrel Radoslav Iždinský.
Práve na pomoc Ukrajine organizo-
val Dom kultúry Handlová Modrožltý 
benefičný koncert v sobotu 30. apríla. 
Účinkovali Nany Hudák & SHZ, Stano 
Granec a frendi, Silvia Grúberová, 
Kristína Mišovic, Patrik Šarközi, Janko 
Kulich & kolegium, Jana Krištof Lehot-
ská, kapely Rock is back, Moja reč a 

komplot a Olena Turas z Ukrajiny. 
Počas večera sa vyzbieralo 136 eur, 
ktoré budú poukázané na transpa-
rentný účet Handlová pomáha Ukra-
jine. Všetci umelci zavítali do Hand-
lovej bez nároku na honorár, aby 
podporili myšlienku pomoci.

(RED)

Tradičné oslavy aj mimoriadny koncert

Radoslav Iždinský na oslavách 1. mája 2022. 

Nany Hudák a spontánne hudobné zoskupenie svoju hudbu nazývajú fantasy folk.                                                                                                                                       2 x FOTO: DKH
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Presné vymedzenie územia postih-
nutého svahovými deformáciami v 
Handlovej by malo byť známe do 
konca roka 2023.

Ministerstvo životného prostredia 
(MŽP) v roku 2021 monitorovalo 21 
lokalít zosuvov a svahových defor-
mácií. Dokument, ktorý ministerstvo 
pripravilo v spolupráci so Štátnym 
geologickým ústavom Dionýza Štúra 
(ŠGÚDŠ), poukazuje na možné prí-
rodné ohrozenia a možnosti pred-
chádzania havarijným zosuvom pôdy. 
Najvýznamnejšiu pohybovú aktivitu 
na Slovensku zaznamenali geológo-
via v Handlovej, na Morovnianskom 
sídlisku a v oblasti Jánošíkovej ulice.

Pohyb v centimetroch za rok

Podľa ministerstva sa výstavba síd-
liska v rokoch 1974 až 1977 realizo-
vala napriek známej skutočnosti o 
existencii zosuvného územia. „Širšia 
oblasť mesta Handlovej sa z hľadis-
ka náchylnosti k svahovým pohy-
bom podrobne zmapovala už v roku 
1973. Morovnianske sídlisko sa tak 
stalo prvým sídliskom na Slovensku, 
ktoré bolo vedome postavené na 
území postihnutom svahovými po-
ruchami,“ napísalo tlačové oddelenie 
ministerst va. Ako ďalej konštatoval 
odbor komunikácie, svahovými poru-
chami je postihnutá veľká časť mesta 
Handlová. „Príčinou je postupný gra-
vitačný rozpad pohoria Vtáčnik. Pohy-
bovú aktivitu je možné sledovať vďa-
ka realizácii monitorovacích meraní. 
Systematické sledovanie sa začalo v 
roku 2002. Z výsledkov vyplýva, že 
pohybová aktivita zosuvného územia 
je priamo determinovaná vývojom 
klimatických pomerov. Obdobia bo-
haté na zrážky sa prejavujú nárastom 
pohybovej aktivity.“
Zosuvy podľa ministerstva predsta-
vujú opodstatnenú hrozbu pre živo-
ty a majetok obyvateľstva. „Zvýšená 
pohybová aktivita sa zaznamenala 
najmä v obdobiach, počas ktorých sú 
nadpriemerné zrážkové úhrny a do-
chádza k vzostupu hladiny podzem-
nej vody. V takýchto obdobiach dosa-
huje rýchlosť pohybu rádovo desiatky 
milimetrov za rok. Svahové deformá-
cie sa môžu prejavovať deštrukčne 
na stavebných konštrukciách, a to vo 
forme menších, či väčších porúch. V 
extrémnych prípadoch dokonca aj 
výraznou aj celkovou deštrukciou 
stavebných objektov.“
Pravidelné monitorovacie merania v 
území vykonáva Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra a v prípade zhor-

šenia stabilitnej situácie upozorňuje 
na nepriaznivý vývoj sledovaných 
ukazovateľov. „V roku 2021 zástupco-
via handlovskej samosprávy dostali 
dva listy, v ktorých boli informovaní 
o aktuálnom stabilitnom stave na 
monitorovaných lokalitách. V liste z 9. 
júna 2021 bola uvedená informácia o 
akcelerácii svahového pohybu v ob-
lasti vrtu na Jánošíkovej ulici. Ďalšie 
zosuvné lokality sú v meste Handlová 
monitorované v rámci geologických 
úloh a monitoring svahových defor-
mácií každoročne hodnotia vo forme 
správ, ktoré sú predkladané vláde SR 
a ministerstvu životného prostredia. 
Výsledky sú verejne prístupné.“

Sanácie v troch lokalitách

Podľa aktualizácie Programu preven-
cie zosuvných rizík medzi najvýznam-
nejšie projekty sanácie havarijných 
zosuvov patria aj tri lokality v meste 
Handlová. „Posledné sanačné práce 
na vybraných zosuvných lokalitách 
v meste Handlová sa vykonali počas 
geologickej úlohy riešenej v období 
september – december 2014. Saná-

Stabilizačný násyp v dĺžke cca 1,2 km 
rozopiera obidva zosuvné svahy a má 
stabilizačný účinok na prevádzku Eu-
rópskej cesty E572 i bezpečnosť obyt-
nej zástavby v najbližšom okolí. Mate-
riál vlastného stabilizačného násypu 
pozostáva z nehomogénnych, veľmi 
rôznorodých navážok. Ide prevažne o 
íly s premenlivým obsahom pevných 
úlomkov vulkanických hornín, menej 
pieskovcov a zlepencov. Hrúbka navá-
žok závisí od konfigurácie telesa násy-
pu. Maximálna je v mieste pôvodného 
koryta Handlovky a vzhľadom na po-
k račujúce ukladanie materiálu sa pos-
tupne zväčšuje. 
Po začatí zasypávania údolia Hand-
lovky sa v roku 1984 vybudoval počia-
točný pozorovací systém, na ktorom sa 
začal vykonávať monitoring. Monitoro-
vacie pozorovania pozostávali z apliká-
cie geodetických meraní realizovaných 

Svahovými poruchami je postihnutá veľká časť mesta

cia geologického prostredia sa usku-
točnila na lokalitách Žiarska ulica a 
okolie, Morovnianske sídlisko a Ku-
nešovská ulica. Vykonané práce nad-
väzovali na sanačné práce z predchá-
dzajúceho obdobia na Morovnianskej 
ceste (1984), Kunešovskej ulici (1999) 
a vonkajšom oblúku Morovnianskeho 
sídliska (2002).“ Sanačné práce podľa 
ministerstva spočívali vo vybudovaní 
nových a v rekonštrukcii existujúcich 
sanačných objektov a v doplnení 
siete monitorovacích vrtov. V súčas-
nosti pracovníci ŠGÚDŠ vykonávajú 
podrobné inžinierskogeologické 
mapovanie svahových deformácií v 
Handlovej a jej širšom okolí v rámci 
projektu „Identifikácia, registrácia a 
inžinierskogeologické mapovanie 
svahových deformácií“. Výstupom 
bude presné vymedzenie územia 
pos tihnutého svahovými deformá-
ciami, hodnotenie aktivity svahových 
deformácií a analýza zosuvného rizika 
k 31. 12. 2023.
Po prijatí hlásenia o havarijnom 
zosuve na Ciglianskej ulici v roku 
2019 geológovia z ŠGÚDŠ vykona-
li ob hliadku lokality, aby posúdili 

ohrozenie zástavby a infraštruktúry 
a vypracovali správu z obhliadky. Lo-
kalita bola zaradená medzi lokality 
navrhnuté na vykonanie inžiniersko-
geologického prieskumu, následnú 
sanáciu a monitorovanie. Ako infor-
movalo ministerstvo, v súčasnosti na 
ŠGÚDŠ prebiehajú administratívne 
procesy, potrebné na realizáciu geo-
logickej úlohy „Inžinierskogeologický 
prieskum svahových deformácií – 3. 
etapa.“

Stabilizujú starý zosuv

MŽP SR v roku 2019 zabezpečilo ge-
ologickú úlohu „Rámcový projekt sa-
nácie na lokalite Handlová – starý zo-
suv, vrátane stabilizačného násypu“. 
Rámcový projekt sanácie podľa minis-
terstva obsahuje návrh opatrení, pot-
rebných na zabezpečenie dlhodobej 
stabilizácie územia zdevastovaného 
katastrofálnym zosuvom, vrátane 
návrhu opatrení na zabezpečenie 
vyhovujúceho stavu Stabilizačného 
násypu ako rozhodujúceho prvku pre 
ochranu mesta Handlová.

Silver Jurtinus

na troch úrovniach geodetickej siete, 
inklinometrických meraní (13 vrtov), 
režimových pozorovaní hĺbky hladiny 
podzemnej vody (v 59 objektoch) a vý-
datnosti odvodňovacích zariadení (na 
2 objektoch). Pre dotváranie predstavy 
o aktuálnom stave prostredia stabili-

začného násypu v Handlovej a o jeho 
zmenách sa realizovali aj špeciálne 
geo fyzikálne, deformetrické, presio-
metrické a ďalšie merania. Okrem uve-
deného súboru meraní sa na lokalite 
uskutočnili viaceré špeciálne pozoro-
vania, zamerané predovšetkým na 
technické objekty tohto diela.
Od roku 2006 sa monitorovanie  stabili-
začného násypu zabezpečuje prostred-
níctvom geologickej úlohy Čiastkový 
monitorovací systém – Geologické fak-
tory. V roku 2015 vzhľadom na faktor 
rizika, ktorý vyplýva z existencie vod-
nej stavby, bol monitorovaný objekt 
z pôvodnej tretej kategórie preradený 
do vyššej – druhej kategórie. Monitoro-
vacie práce sa preto  upravili podľa ak-
tuálnej kategórie monitorovaného ob-
jektu. Na stabilizačnom násype, okrem 
pravidelného monitorovania základ-
ných faktorov (hĺbky hladiny podzem-

nej vody a prietoku na hlavnom dréne), 
sú v pravidelných presne definovaných 
intervaloch zabezpečované kontroly 
najdôležitejších objektov vodnej stavby 
a Technicko-bezpečnostný dohľad nad 
vodnou stavbou, ktoré zabezpečuje Vo-
dohospodárska výstavba, š. p.
V septembri 2021 sa ukončila ťažba 
hnedého uhlia na handlovskom ložis-
ku, v pravidelnom deponovaní hlušino-
vého materiálu na stabilizačný násyp 
sa preto už nepokračuje. Na telese sta-
bilizačného násypu je vidieť navozený 
stavebný a komunálny odpad. Bočné 
prístupové cesty na násyp sú úplne 
prejazdné, je potrebné ich zatarasiť a 
zamedziť prístup na násyp. V tom je 
potrebná súčinnosť mesta Handlová, 
prípadne ďalších zainteresovaných.

Oddelenie komunikácie 
Ministerstva životného prostredia SR

V akom stave je aktuálne stavba stabilizačný násyp Handlová? 

Situovanie Stabilizačného násypu na úpätí zosuvu z roku 1960. Červená plocha –ohraničenie zosuvu z roku 1960, modrá plocha – ohraničenie telesa Stabilizačného 
násypu, fialové body – inklinometrické vrty vybudované v roku 2020 v rámci projektu Monitoring zosuvných deformácií, sivé body – pôvodná sieť monitorovacích 
objektov (piezometrické a inklinometrické vrty, ktoré boli vybudované postupne v rokoch 1961 až 2014).                                                                                            FOTO: MŽPSR

Čistenia koryta rieky sa zúčastnilo 
asi 30 ľudí.

Akciu Upracme si Handlovku zorgani-
zovala Miestna organizácia Slovens-
kého rybárskeho zväzu Handlová  
v nedeľu 24. apríla 2022. K akcii sa 
pridalo aj mesto Handlová, Centrum 
voľného času, Detský a mládežnícky 
parlament, vodohospodári a niekoľko 
dobrovoľníkov. Spolu sa akcie zúčast-
nila tridsiatka ľudí, ktorí nadviazali na 
podujatie z minulých rokov.
Ako uviedol viceprimátor Radoslav 
Iždinský, ktorý sa tiež upratovania 
zúčastnil: „Mesto uvítalo túto akciu 
rovnako ako všetky dobrovoľnícke 
aktivity, kde môže byť akýmkoľvek 
spôsobom nápomocné. Kapacity vo-
dohospodárskeho podniku sú dlho-
dobo poddimenzované, tým pádom 
takéto čistenie nemá kto urobiť. Jedi-
ným spôsobom teda ostáva svojpo-
mocne, brigádnicky a dobrovoľnícky 
si pomôcť.” 
Možno aj vzhľadom na nie úplne 
priaznivé počasie sa čistenia zúčast-
nilo viac dospelých ako detí. Zúčast-
není vyčistili celý úsek rieky od troch 
spádov vo vrchnej časti mesta až po 
spodok sídliska Mostná, čiže celý 
úsek v obývanej časti mesta v dĺžke 
cca 3km. Podarilo sa vyzbierať takmer 
50 plných vriec odpadu a našli sa aj 
bizarnosti ako koberce, lyže, bicykel, 
sánky, panvice, peňaženka i volant.
„Je to o mentalite ľudí. Poznám menej 
vyspelé krajiny ako je Slovensko, kde 
mám známych a nemajú s korytami 
ich riek takýto problém so znečis-
tením ako je u nás,“ povedal Rudolf 
Schwarz.
Kontajnery na odpad poskytla spo-
ločnosť Hater–Handlová a o odvoz 
a likvidáciu odpadu sa postaral 
Slovens ký vodohospodársky podnik.
Miestna organizácia Slovenského 
rybárskeho zväzu Handlová ďaku-
je všetkým dobrovoľníkom, mestu 
Hand lová, spoločnosti Hater–Han-
dlová, Centru voľného času Hand-
lová, Detskému a mládežníckemu 
parlamentu a tiež V.I.P. Baru, ktorý sa 
postaral o občerstvenie pre všetkých, 
ktorí prišli a pomohli vyčistiť koryto 
rieky Handlovky.

(VM)

V Handlovke našli  
lyže aj peňaženku

Futbalový klub MFK Baník Handlová 
sa obrátil na svojich priaznivcov, fa-
núšikov, rodičov a hráčov. „V tomto 
roku sme začali proces skvalitnenia 
našich futbalových ihrísk. Z dôvodu 
častého poruchového stavu súčasnej 
kosačky sme sa rozhodli zakúpiť vre-
tenovú kosačku, ktorá tiež prispeje k 
zlepšeniu kvality trávnatého povrchu 
a preto si dovoľujeme obrátiť sa na 
Vás s prosbou o pomoc pri zakúpení 
vretenovej kosačky na kosenie futba-
lového ihriska,“ napísal klub na soci-
álnej sieti. Cena vretenovej kosačky je 
4 000 eur, aktuálny stav transparent-
ného stav účtu je 1 924 eur. Všetkým, 
ktorí prispejú k nákupu kosačky, patrí 
veľké ďakujeme!

@Futbalová Handlová

Zbierka na kosačku
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Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hrons-
kého je súťaž v prednese slovenských 
povestí. Okresné kolo sa konalo 24. 
marca 2022 v Centre voľného času 
Prievidza. 
Zúčastnili sa ho aj víťazi školského 
kola zo ZŠ Školská, Handlová. Vo všet-

Vychovávame nádejných recitátorov

kých troch vekových kategóriách pre-
ukázali Emily Gregor, Nina Kelleriková 
a Natália Kormúthová svoj recitačný 
talent a niekoľkomesačná príprava 
im priniesla ocenenie! Každá z nich 
sa umiestnila na krásnom  druhom 
mieste!                                            ZŠ Školská

22. apríl je medzinárodným dňom Zeme. Oslavuje sa každoročne už od roku 1970. Je to ekologicky motivovaný sviatok, 
upozorňujúci ľudí na vplyv ničenia životného prostredia. Preto sa aj handlovské základné školy v tento deň venovali 
téme Zeme, ekológii, triedeniu odpadkov a zvyšovali povedomie žiakov o aktuálnych problémoch klimatických zmien 
formou diskusií, prezentácií a aktivitami.

Deň Zeme v základných školách mal mnoho podôb

Prihlasovanie detí do materskej školy
Termín osobného podania je 4. a 
5. máj 2022. Elektronicky do 11. 
mája. 

Na predprimárne vzdelávanie sa 
prednostne prijímajú deti, pre ktoré 
je plnenie predprimárneho vzdelá-
vania povinné a to sú deti, ktoré do 
31. augusta 2022 dosiahnu päť rokov 
veku.  Pokiaľ takéto deti už navšetvu-
jú materskú školu automaticky pok-
račujú v predprimárnom vzdelávaní 
ďalej. Na predprimárne vzdelávanie 
sa prijíma dieťa od troch rokov veku 
(deti, ktoré k 31. 8. 2022 dovŕšia tri 
roky). Výnimočne možno prijať dieťa 

od dovŕšenia dvoch rokov veku. Zá-
konný zástupca môže podať vyplne-
nú a od detského lekára potvrdenú 
žiadosť osobne 4. a 5. mája 2022 od 
8:00 do 14:00 v riaditeľni Materskej 
školy, Ul. SNP 27, Handlová poštou 
na adresu materskej školy alebo 
odoslaním naskenovaného tlačiva 
prostredníctvom e-mailu najneskôr 
do 11. mája 2022.
Ak je dieťa pacientom MUDr. Hlobíko-
vej, lekárske potvrdenie stačí dodať 
dodatočne, najneskôr do 13. mája 
2022 na riaditeľstvo materskej školy.

(RED)

Základná škola Školská v spolupráci s Centrom voľného času pripravila pre žiakov aktivity s vodníkom Čľupkom. Deti otvárali studničky, súťažili a hľadali poklad. 

V areáli ZŠ Morovnianska cesta pre deti pripravili sadenie byliniek aj poznávanie 
rastlín. Prváci v kamienkovej hľadačke hľadali kamene s písmenom, z ktorých skla-
dali slová a starší absolvovali rovesnícke učenie „Hmyzie kľučky“.

V ZŠ Mierové námestie deti vyrábali ekoprívesky na kľúče, sadili a presádzali kvietky 
a nechýbalo ani čistenie areálu školy a jej okolia. A hoci nebolo vonku práve slnečno, 
všetci slnko cítili v duši. A naša Zem určite tiež. 
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Kontaktné centrá (KC) usporiadali 
14. apríla pod taktovkou KC Hand-
lová v priestoroch Podnikateľského 
Inkubátora na Námestí baníkov v 
rámci Národného projektu Podpora 
zamestnateľnosti v regióne horná 
Nitra komunitné podujatie s názvom 
Úskalia na pracovnom trhu. Bola to 
veľmi aktuálna téma, pretože súčasný 
pracovný trh na jednej strane ponúka 
široké spektrum pracovných možnos-
tí, ale zároveň aj veľké množstvo rizík, 
podvodov a zavádzajúcich informácií. 
O podujatie bol veľký záujem, o čom 
svedčí aj počet účastníkov, ktorí dis-
kusnú prednášku absolvovali. Tému 
uvádzal a diskusiu moderoval odbor-
ný pracovník pre oblasť psychológie 
Mgr. Branislav Ondruška. K diskuto-
vanej téme sa vyjadrovali odborné 
zamestnankyne KC Handlová, ktoré 
zastrešujú oblasť kariérneho pora-
denstva a personálnej agendy. Mi-
roslava Hlivová vo svojom príspevku 
priblížila účastníkom rôzne aspekty 
práce v zahraničí. Mgr. Denisa Neu-
schlová sa zamerala na podvodné 
praktiky niektorých agentúr, ktoré 
sprostredkúvajú prácu. Vysvetlila spô-
soby, ako rozlišovať dôveryhodnú po-
nuku práce od tej, ktorá nevykazuje 
známky vierohodnosti. V záverečnej 
časti Bc. Lenka Bonecová odprezen-
tovala svoje cenné skúsenosti a od-
poručila tipy ako má nový zamestna-
nec pôsobiť na novom pracovisku v 
skúšobnej dobe. Besedu v Handlovej 

prezenčne sledovalo 30 účastníkov 
a vysielaný online prenos v KC Prie-
vidza a KC Nováky 20 účastníkov.

Deň Zeme s baníkmi

Ďalšie podujatie, ktoré sme naplá-
novali, sa konalo pri príležitosti Dňa 
Zeme. S účastníkmi projektu sme 
uskutočnili vlastivednú vychádzku. 

Jej náplňou bola aj odborná pred-
náška priamo v teréne. Na skládke 
pri bývalom povrchovom lome, kto-
rý Hand lovčania poznajú ako Kon-
štantín,  odprezentovali Doc. RNDr. 
Ľubomír Jurkovič, PhD. a Mgr. Róbert 
Hovorič, PhD. aké vplyvy mala ban-
ská činnosť na životné prostredie. 
Do pozornosti uviedli aj zaujímavé 
informácie a poznatky o špecifických 

prírodných podmienkach regiónu 
horná Nitra a ako sa tie podieľali na 
krajinotvorbe v priebehu tisícročí bez 
ohľadu na banskú činnosť. 
V druhej časti podujatia sme vysá-
dzali v Handlovej na Morovnianskom 
sídlisku na voľnej ploche niekoľko 
mladých stromčekov. Týmto aktom 
sme sa chceli symbolicky pripojiť v 
rámci Dňa Zeme k filozofii ochrany a 

Beseda o úskaliach na pracovnom trhu, Deň zeme s baníkmi a pozvánka

 Prechádzke s odborným výkladom k téme „Vplyv ťažby a spaľovania hnedého uhlia v regióne“ do oblasti Konštantínu počasie prialo.                                              FOTO: KC

skvalitňovania životného prostredia.

Pozvánka na Pracovné trhy 
v Handlovej

Do pozornosti opäť dávame čitateľom 
Pracovné trhy v Handlovej, ktoré sa 
uskutočnia 10. júna 2022. Prebiehať 
budú na Námestí baníkov. Podujatie 
bude určené pre všetkých, t. j. nie len 
pre účastníkov projektu. Pozývame 
všetkých, ktorých buď zaujíma situá-
cia na trhu práce alebo nemajú stále 
zamestnanie resp. sú evidovaní na 
úrade práce alebo len uvažujú o zme-
ne zamestnania. Cieľom je sprostred-
kovať priamy kontakt návštevníka 
podujatia so zástupcami konkrétnych 
zamestnávateľov v blízkom i širšom 
okolí. KC Handlová spustilo kampaň 
na propagáciu tohto podujatia, pre-
tože čím bude vyššia účasť, tým väčší 
podiel na riešení problematiky neza-
mestnanosti v našom regióne zazna-
menáme. Informácie o Pracovných tr-
hoch budeme priebežne aktualizovať 
na všetkých dostupných miestach: 
webová stránka mesta Handlová, fa-
cebookový profil KC Handlová a dvoj-
týždenník Handlovský 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 regionál-
neho rozvoja v rámci Operačného 

programu Ľudské zdroje.
www.employment.gov.sk

 www.esf.gov.sk

Výstavba druhej najikonickejšej archi-
tektonickej pamiatky mesta – Vežičky, 
sa začala plánovať v roku 1954. Podľa 
obežníka Krajského národného vý-
boru v Nitre, týkajúceho sa architek-
tonickej úpravy nových budov, mali 
byť tieto postavené tak, aby vybudo-
vali „pre našich pracujúcich radostné 
prostredie k bývaniu. Účelná úprava 
fasád má v sebe odrážať úsilie celého 
národa o krajší výzor našich miest...“      
Z tohto dôvodu Krajský národný vý-
bor žiadal, aby stavebný úrad „v žiad-

Vežička vyjadruje radostné prostredie k bývaniu

nom prípade, keď investor zjednodu-
ší fasádu, neudelil na takúto stavbu 
žiadne stavebné povolenie.“
V októbri 1954 Okresný národný vý-
bor v Prievidzi schválil impozantný 
zámer a technickú správu na výstav-
bu sedemnástich bytových jednotiek 
s miestnosťou pod vežou a vyhliadko-
vou miestnosťou určenou pre strojo-
vé zariadenie na hodiny. Projektovú 
dokumentáciu pripravil národný pod-
nik Stavoprojekt, ateliér Partizánske a 
stavebníkom boli Slovenské uhoľné 

bane Prievidza. Samotnú realizáciu 
stavebných prác prevzal národný 
podnik Priemstav Prievidza. 
Podľa technickej správy mala byť „po-
merne bohatá architektúra odôvod-
nená význačným miestom objektu 
sídliska“ a mala vychádzať z archi-
tektúry veže handlovského kostola 
a „z motívov slovenskej renesancie“. 
Krásna myšlienka, ktorú sa „do bodky“ 
podarilo zhmotniť. Čo myslíte?

Diana Kmeťová Miškovičová

Registrácia na Zaži Handlovú je predĺžená
„Zaži Handlovú“ je výzva na spozná-
vanie handlovskej kultúry, histórie a 
prírody interaktívnym spôsobom. Ví-
ziou výzvy je zviditeľnenie mesta ako 
destinácie cestovného ruchu. Cieľom 
je zvýšenie návštevnosti kultúrnych 
a prírodných miest mesta Handlová, 
ako i nárast záujmu o domácu turis-
tiku, v rámci regiónov a Slovenska. 
Výzva predstavuje vybraté miesta v 

Handlovej a okolí, ktoré majú účast-
níci navštíviť záživnou a pútavou 
formou, obohacujúcou o reálne in-
formácie o vzniku Handlovej.
Štyri kroky výzvy Zaži Handlovú 2022:
Registruj sa do 30. 5. 2022, uhraď 
štartovné 10 eur (deti do 6 rokov bez 
štartovného), počkaj na doručenie 
štartovacieho balíčka a od od 15. júna 
do 31. augusta 2022 napĺňaj výzvu!

FOTO: MONOGRAFIA MESTA HANDLOVÁ 1
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Spomienka
Dňa 6. mája 

si pripomíname 
25. výročie, odkedy nás 
navždy opustil manžel, 

otec a dedko, 
Miroslav Spiška. 

S láskou na Teba 
spomínajú manželka, 

syn Juraj a dcéra Mirka s rodinami. 

S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, 
pri plamienku sviečok na Teba myslíme. 

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

DIGITÁLNE KINO BANÍK

DOCTOR STRANGE 
V MNOHOVESMÍRE ŠIALENSTVA
Fantasy / USA / MP 12 / dabing

126 min / 5 €
5. 5., 18.00 / 7. 5., 20.00

9. 5., 18.00 / 14. 5., 18.00

NEZLOMNÁ
Animovaný / FRA / MP / dabing

92 min / 5 €
6. 5., 16.00 / 8. 5., 16.00

15. 5., 16.00

LÁSKA HORY PRENÁŠA
Romantický / SR / MP 12

85 min / 5 €
6. 5., 18.00 / 8. 5., 18.00

www.kino.handlova.sk

Spomienka

Dňa 25. apríla 2022 sme 
si pripomenuli 9. smútné 

výročie, odkedy nás 
opustila naša milovaná 

mamina, starká 
Blažena Mužíková. 

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

Navždy ostaneš v našich srdciach. 
S láskou spomínajú syn Ján s rodinou.

Spomienka
Dňa 30. apríla uplynul 

rok, čo nás navždy 
opustil milovaný otec, 
starý otec a kamarát 

Ervín Hock. 

Veľmi nám chýbaš. 
Budeme na teba stále 

spomínať. 

S láskou a úctou dcéra Anastázia, syn Peter 
a dcéra Beáta s rodinami. 

Spomienka
Dňa 1. mája sme si 

pripomenuli rok, 
čo nás navždy opustila 

láskavá mamička, 
starká a prastarká 
Adela Vagáňová. 

Osud Ti nedovolil 
dlhšie s nami byť, 

ale v našich srdciach budeš stále žiť. 
S úctou a láskou spomínajú deti s rodinami.

Spomienka
Dňa 2. mája uplynuli 

4 roky, čo nás náhle bez 
rozlúčky opustil náš 
drahý manžel, otec, 

dedko, švagor, kamarát 
Milan Patterman. 

S úctou a láskou 
spomíname. 

Aj keď zhasla sviečka tvojho života, 
neodišiel si, zostávaš v našich srdciach. 

Spomienka

Dňa 10. mája si 
pripomenieme 6. výročie, 

odkedy nás navždy 
opustil náš milovaný 

manžel, otec a starý otec 
Milan Hudák. 

S láskou a úctou 
spomínajú manželka Silvia, deti s rodinami. 

SMRADI
Animovaný / USA / MP / dabing

100 min / 5 €
7. 5., 16.00 / 14. 5., 16.00

PO ČOM MUŽI TÚŽIA 2
Komédia / ČR / MP 12

95 min / 5 €
7. 5., 18.00

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

91 min / 5 €
8. 5., 10.00

PODPAĽAČKA
Triler / USA / MP 15 / titulky

94 min / 5 €
12. 5., 18.00 / 15. 5., 18.00

Spomienka
Dňa 3. mája 

si pripomíname 
16 rokov, odkedy nás 

navždy opustil 
Jarko Madaj.

S láskou spomínajú 
mamina, ujo Jaro, syn 

Jarko, Stanka s rodinou 
a ujo Stanko. 

Ja nenechám Ťa samého, ja vrátim sa k Tebe zas, 
len musíš ešte chvíľu počkať, kým príde aj môj čas.

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

Ľúbime Ťa!

Spomienka
Dňa 8. mája 

si pripomíname 
nedožitých 85 rokov 

nášho otecka, 
Stanislava Antala.

S láskou spomínajú deti, 
Olinka, Ivetka, Stanko s 

rodinami, vnúčatá 
a pravnúčatá. 

Otec nezomiera. Len niekedy premení sa na 
anjela a medzi hviezdy odletí. Ale aj odtiaľ dáva 
pozor na deti. Zapáliť sviecu, nech v pokoji spí, 

už ho nič nebolí. Nikdy nezabudneme!
Ľúbime Ťa! 

Uzávierka novín
Handlovský hlas č. 10 / 2022

je v utorok 10. mája. 
Na distribučných miestach 
noviny budú 18. 5. 2022.

Riadková inzercia

Príjmem do zamestnania na HPP alebo na 
DOVP na pozíciu: VODIČ - STROJNÍK montážnej 
plošiny na automobilovom podvozku. 
jasenskyplosiny@gmail.com, 
+421 905 623 231.



Na medzinárodnom turnaji v Ostra-
ve sa Handlová nestratila. Kategória 
U17 si pripísala 5 víťazstiev a 1 prehru. 
Tím pod vedením trénera T. Jányho 
priniesol domov strieborné medaily.  
Kategória U13 sa predstavila na me-
dzinárodnom turnaji po prvýkrát. Tím 
pod vedením trénerov J. Beráneka a 
M. Minárika si pripísal 3 víťazstvá a 
2 prehry. Chlapci sa  po svojej veľkej 
premiére umiestnili  na skvelom 5. 
mieste. Spolu sa predstavilo v danej 
kategórií 8 tímov. 

Výsledky našich tímov

ŽIACI U13
BCM Olomouc(CZ) - ŠBK 51:77
Klaipedos(LAT) - ŠBK Handlová 58:44
BK Dečín(CZ) - ŠBK Handlová 72:61
ŠBK Handlová - Strabag Zlín(CZ) 58:41 
Zápas o 5. až 8. miesto
ŠBK Handlová - Žiar nad Hronom 
44:22 Zápas o 5. miesto

Ján Beránek, tréner ŠBK po turnaji 
skonštatoval, že turnaj dopadol na 
výbornú. „Deti sa zdravé a plné zá-
žitkov vrátili domov, a to je to naj-
podstatnejšie. Čo sa týka našej partie 
U13,  som na chlapcov hrdý za to,  aké 
odhodlanie a bojovnosť z nich boli cí-
tiť počas každého zápasu na turnaji. 
V tíme dbáme na disciplínu aj mimo 
palubovky a tú dodržiavali na 100%. 
Chalani mi dokázali, že sú odhodlaní 
na sebe pracovať a splniť dvojročný 
cieľ, ktorý sme si stanovili. Zistili, že 
len pravidelným tréningom sa môžu 
posúvať vpred, a to je pre nás jedno 
veľké tímové víťazstvo. Veľké poďako-
vanie patrí organizátorom SBŠ Ostra-
va za skvelo zvládnutú akciu. Verím, 
že sa vlna turnajov a pravidelných 
zápasov bez vynútenej prestávky len 
rozbieha.“
Maroš Minárik, asistent trénera ŠBK: 
„Chlapci uvideli, na akej úrovni sa 
nachádzajú ich rovesníci z okolitých 
krajín a v čom sú ich nedostatky, na 

Tímy ŠBK Handlová sa na turnaji v Ostrave nestratili

čom treba „zamakať“ a čo treba zlep-
šiť. Turnaj hodnotíme určite pozitív-
ne, keďže sme skončili so skóre 3:2 v 
pomere výhry a prehry. Verím, že nás 
takáto medzinárodná konfrontácia 
posunie ďalej a že to chlapcov na-
kopne do budúcnosti.“

KADETI U17
Újpest-MT/A (HUN) - ŠBK 69:61
ŠBK - Újpest-MT/B (HUN) 85:23
TBS Přerov(CZ) - ŠBK Handlová 30:55
ŠBK - Keleja Celje(SLO) 82:46
Kolín(CZ) - ŠBK Handlová 37:51
ŠBK - BS Aluksne (LAT) 80:29

Tibor Jány, tréner ŠBK: „Účasť na tur-
naji v Ostrave aspoň čiastočne nahra-
dila neodohrané súťažné zápasy. V 
priebehu štyroch dní sme o víťazstvo 
bojovali so šiestimi súpermi z Česka, 
Maďarska, Slovinska a Lotyšska. Cel-
ková bilancia -  5 výhier a 1 prehra ur-
čila, že sme sa umiestnili na druhom 
mieste so ziskom strieborných medai-

Tím žiakov U13 ŠBK Handlová.                                                                                                                 FOTO: MILAN GELETA

lí. Zápasy mali vysoký súťaživý náboj 
a nešlo iba o klubovú, ale aj národnú 
prestíž a nikto na palubovke nepredal 
kožu zadarmo.“
Jakub „Šakal“ Vlk, hráč ŠBK: „Na turnaji 
sme zistili, kde máme nedostatky a čo 
nám ide dobre. Nedostatky sa bude-
me snažiť odstrániť v najbližších tré-
ningových jednotkách. Celý turnaj v 
našom družstve prebiehala výborná 
atmosféra, boli sme pripravení a ne-
báli sme sa súpera. Mali sme “gule”.“
Marco Ondrejka, hráč ŠBK: „Na tur-
naj sme išli všetci s rešpektom a boli 
sme pripravení na to,  že tam budú 
silní a zdatní súperi. V zápasoch sme 
síce robili určité chyby,  ale dalo nám 
to nové skúsenosti, vieme, čo treba 
zlepšiť a určite na tom budeme na 
tréningoch pracovať.“
Veľké poďakovanie parí rodičom a fa-
núšikom, ktorí pricestovali do Ostravy 
a na zápasoch nám vytvorili domáce 
prostredie. 

Ivan Morvay

Po dvoch rokoch obmedzení sa priaz-
nivci športu mohli stretnúť na pôde 
Základnej školy Morovnianska cesta 
na 3. ročníku florbalového turnaja o 
Pohár riaditeľky školy. V piatok, 15. 
apríla 2022, si zmeralo svoje sily päť 
tímov vo dvoch kategóriách. Turnaj 
slávnostne otvoril hlavný organizá-
tor Mgr. Jozef Juríček a zástupkyňa 
riaditeľky školy Mgr. Mária Maňáko-
vá. Súčasťou turnaja bol aj exhibičný 
zápas tímov Tréneri (Tomáš Arvay, Lu-
káš Bubniak, Peter Scheibstein) a Ve-
teráni (Tomáš Beluško, Peter Dudáš, 
Stanislav Grnáč, Jozef Juríček, Jozef 
Smorek). Zápas skončil v prospech 
Veteránov so skóre 4:2, pričom všetky 
štyri góly zaznamenal Tomáš Beluško. 

Výsledky mladší hráči
1. miesto – ZŠ Ráztočno (Vincent 
Hložník, Radovan Michalka, Matej 
Ťapušík, Richard Varga) – skóre 22:2
2. miesto – Dáme to (Radoslav Cingel, 
Daniel Dudáš, Filip Juríček, Šimona 
Koma) – skóre 6:14

Na Veľkonočnom florbalovom turnaji o pohár riaditeľky školy si mladší zmerali sily so staršími 

Exhibičný zápas skončil v prospech Veteránov so skóre 4:2.                                                                                                                                                                                                 FOTO: SM

3. miesto – A (Alexander Arendáš, 
Martin Dobiš, Stanislav Flimel, Jakub 
Korytár) – skóre 5:17
Najmladší hráč – Daniel Dudáš
Najlepší strelec – Matej Ťapušík (11 
gólov)
Najlepší hráč – Radoslav Cingel
Najlepší brankár – Richard Varga
Najkrajší nájazd – Matej Ťapušík

Výsledky starší hráči
1. miesto – Vždy druhí (Kristián Krajčí, 
Martin Rehák, Tomáš Strečanský, Pe-
ter Sudor) – skóre 6:5
2 miesto – FC Nikto nás nechce (Ni-
colas Kňaze, Samuel Lekár, Denis Né-
meth, Dávid Szivek) – skóre 5:6
Najlepší strelec – Tomáš Strečanský 
(3 góly)
Najlepší hráč – Dávid Szivek
Najlepší Brankár – Peter Sudor
Ďakujeme mestu Handlová, organi-
začnému tímu a všetkým sponzorom, 
ktorí poskytli vecné ceny a občerstve-
nie pre hráčov. Tešíme sa na 4. ročník.

Mgr. Simona Michalčinová

V utorok 26. apríla sa na ihrisku Špeciálnej základnej školy Handlová konala tradičná Dopravná súťaž, ktorú 
organizovalo Centrum voľného času. Podujatie pozostáva z dvoch častí: teoretickej a praktickej. S praktickou 
časťou, dopravným ihriskom, pomáhali páni z AMK-Baník Handlová. O sprievodný program pre deti sa posta-
rala Mestská polícia Handlová. Výhry si spravodlivo podelili  ZŠ Morovnianska cesta a ZŠ Mierové námestie.

Žiaci súťažlili v znalostiach a praxi dopravy

Futbalisti MFK Baník Handlová nas-
túpili na zápas s TJ Slovan Bolešov  s 
odhodlaním konečne zabodovať. Už 
v 9. minúte prišišel šok pre domácich 
futbalistov. Po rohovom kope Same-
ša a odvrátenej lopte Veselý prudko 
trafil pravý dolný roh domácej brány 
– 0:1. V 26. minúte po priamom kope 
Jakubisa osamotený v pokutovom 
území Kurinec krížnou strelou tesne 
minul bránu hosťujúcich futbalistov. 
V 31. minúte po priamom kope Mači-
nu sa hlavičkou presadil kapitán hostí 
Prna: 0:2. 
Úvod druhého polčasu patril hos-
ťujúcim futbalistom. Najskôr Mário 
Smidka vykopol z bránkovej čiary 
strelecký pokus Slávika a v 48. minú-
te po peknej prihrávke striedajúceho 
Pagáča strelou z hranice pokutového 
územia dobre hrajúci Sameš zvýšil 
stav stretnutia na 0:3. V 61. minúte 

strelecký pokus Sameša domáci bran-
kár Madarász vyrazil na rohový kop. V 
70. minúte poslal Kurinec dlhú loptu z 
pravej stany ihriska a nabiehajúci Uh-
liarik znížil stav stretnutia na 1:3. Od 
tohto momentu začali domáci futba-
listi viac bojovať, nakopávať lopty do 
pokutového územia, avšak pozorná 
obrana hostí všetky pokusy domá-
cich futbalistov bezpečne odvracala 
do bezpečia.
Víťazstvo hosťujúcich futbalistov je 
zaslúžené, avšak domácich futbalis-
tov musia mrzieť nevyužité gólové 
príležitosti Martina Smidku a Kurinca 
z prvého polčasu.
V 24. kole nastúpia naši „baníci“ na 
ihrisku Športového centra Chynora-
ny v sobotu 7. mája 2022 o 17.00 hod. 
Veríme, že prídete povzbudiť našich 
futbalistov.

Igor Belák

Čakanie na výhru futbalistov sa predlžuje


