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Kľúčovým aktérom transformácie 
hornej Nitry by podľa viceprimáto-
ra Handlovej malo byť aj Minister-
stvo hospodárstva a ním zriadené 
organizácie.

Vo štvrtok 2. februára sa v Handlovej 
uskutočnilo pracovné stretnutie so 
zástupcami Zastúpenia Európskej 
komisie (EK) na Slovensku, Generál-
neho riaditeľstva pre regionálnu a 
mestskú politiku, Ministerstva investí-
cií, regio nálneho rozvoja a informati-
zácie (MIRRI), Hornonitrianskych baní 
Prievidza (HBP), Priateľov Zeme-CEPA 
a zástupcami miest Prievidza, Bojni-
ce, Partizánske, Nováky a Handlová. 
Program v Handlovej začal prehliad-
kou areálu HBP a pokračoval prezen-
táciami zástupcov jednotlivých inšti-
túcií v Dome kultúry.

Jedna únia, rôzne fi nancovanie

Za mesto Handlová vystúpil zástupca 
primátorky, Radoslav Iždinský. Samo-
správy podľa neho nie sú dostatočne 
bohatým partnerom na transformač-
né projekty týkajúce sa odkupu a re-
vitalizácie banských areálov. Upozor-
nil predstaviteľov EK aj na regionálne 
rozdiely v rámci Európskej únie (EÚ). 
„Situácia vo fi nancovaní samospráv 
na Slovensku je úplne rozdielna ako 
v iných krajinách EÚ. Napríklad naše 
partnerské mesto Zábřeh má rezerv-
ný fond vo výške svojho ročného roz-
počtu. Náš ročný rozpočet je nece-
lých 14 mil. eur a v rezervnom fonde 
máme 280 tis. eur, ktoré nám nestačia 
ani na úhradu nákladov spojených 
s havarijným stavom budov vo vlast-
níctve mesta. Žijeme síce v jednej EÚ, 
ale v úplne iných krajinách,“ uviedol 
Radoslav Iždinský.

Zamestnanosť na prvom mieste

70 percent územia Handlovej leží 

Viceprimátor: Zelená budúcnosť alebo hanba na sto rokov?

v  zosuvnom pásme a podľa jeho 
slov mesto nemá šancu sa rozrastať a 
musí využiť existujúcu infraštruktúru. 
„Hand lová vyrástla len vďaka baniam. 
Za všetko, čo tu je, vďačíme baniam. 
Industrializácia Slovenska začala tu. 
Sťahovali sa sem ľudia z celej repub-
liky. Bane zamestnávali 4  000 ľudí, 
ktorí zarábali nadštandardné mzdy 
a v  meste to bolo cítiť. To skončilo. 
Po 112 rokoch rozprávky, s útlmom 
ťažby, ale nemôže skončiť život v na-
šom meste. Musíme myslieť na 16 000 
ľudí, ktorí tu žijú a našou spoločnou 
prioritou by malo byť vytvorenie 
pracovných miest na území mesta. 

Zľava Lenka Ilčíková (Priatelia Zeme-CEPA), Dominika Forgáčová a Ján Stano (MIRRI),v strede Jaroslav Straka a Josef Jarý (Európska komisia, DG Regio), Rastislav 
Januščák (HBP, a.s.), za ním viceprimátor Radoslav Iždinský a vpredu Peter Balík (MIRRI) na prehliadky areálu baní.                                                                              FOTO: INU

V Handlovej sa nachádzajú dva ban-
ské areály. My sme závislí na tom, 
akým spôsobom sa tieto areály v bu-
dúcnosti využijú. Areál v  meste má 
22 hektárov, areál Východnej šachty 
má 3 hektáre. Práve cez tieto areály 
by sme chceli riešiť zamestnanosť 
v meste.“ 

Ministerstvo by sa malo 
chopiť príležitosti

Viceprimátor Iždinský vyjadril skla-
manie, že to nie je prvé stretnutie, 
na ktorom chýba zástupca Minister-
stva hospodárstva SR. „Myslíme si, že 

najdôležitejšiu úlohu v oblasti odku-
pu a  revitalizácie banských areálov 
by mal zohrať štát, teda vláda, resp. 
Ministerstvo hospodárstva v  úzkej 
spolupráci s Ministerstvom investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizá-
cie. Samosprávy nemajú kapacity, 
kompetencie ani prostriedky na to, 
aby vykupovali banské areály od 
súkromných vlastníkov a premieňali 
ich na priemyselné parky. Na to má 
Ministerstvo hospodárstva zriadené 
organizácie MH INVEST II a  SARIO, 
ktoré sú na to určené. Samospráva 
je zo zákona určená na niečo iné. Je 
Pokračovanie článku na strane 3.

Desaťcentimetrová snehová po-
krývka počas prvého februárové-
ho víkendu v Handlovej priniesla 
so sebou radosti aj strasti. 

Každoročne sa opakuje v Handlovej 
veľmi podobná téma. V zime sa autá 
vykonávajúce zimnú údržbu nedosta-
nú na ulice, kde z oboch strán stoja 
cik cak motorové vozidlá. Množstvo 
parkovacích miest zrejme nikdy ne-
bude natoľko dostačujúce, ako by 
si všetci majitelia áut a mesto priali. 
Čo však možné je, je vzájomná spo-
lupráca. Ako zverejnila spoločnosť 
HATER na svojej sociálnej sieti: „Chceli 
by sme požiadať spoluobčanov, aby 
nevhodným parkovaním svojich vozi-
diel neblokovali cestné komunikácie 
a neznemožňovali prístup techniky 
používanej pri zimnej údržbe mest-
ských komunikácií v meste Handlová. 
Vopred ďakujeme za pochopenie a 
ohľaduplnosť.“

V dokumente Plán dopravnej obsluž-
nosti mesta (verejne dostupný do-
kument na www.handlova.sk/sekcia 
samospráva/stratégia a rozvoj) nájde-
te počet osobných motorových vozi-
diel na jedného obyvateľa v našom 
okrese. Kým ku koncu roka 2013 bol 
v našom okrese 46 456 osobných mo-
torových vozidiel, v roku 2020 ich už 
bolo 57 255. Priemerná vybavenosť  
osobným automobilom na tisíc oby-
vateľov v našom okrese bola v roku 
2013 spolu 339 áut, v roku 2020 už 
431 áut. Ak je teda aktuálne v Hand-
lovej približne 16 tisíc obyvateľov, v 
Handlovej je potrebné zaparkovať 
približne 7000 tisíc áut. Majitelia ro-
dinných domov by ich mali mať  na 
svojich pozemkoch a v garážach, v os-
tatných kútoch mesta by mali stáť na 
parkoviskách a tak, aby nebránili vý-
jazdu a vjazdu napríklad aj vozidlám 
zimnej údržby. Znamená to, že tam, 
kde by sa mali posýpače a odhŕňače 

dostať, sa sneh odhrabávať bude. 
Tak sa aj deje. Predpovede počasia si 
správca komunikácií striehne a podľa 
toho aj zimnú údržbu riadi. Zvažuje, 
kedy odhrabať a kedy posýpať a ako 
efektívne na to všetko vynaložiť ve-
rejné fi nancie. 
Na zimnú údržbu HATER-HANDLOVÁ 
využíva 4 posypové vozidlá s radlicou, 
3 traktory na odhŕňanie, 2 šmykom 
riadené nakladače, 1 sypač. Tento 
rok k technike pribudol nový nakla-
dač. Spolu je počas zimy v práci 10 
kmeňových zamestnancov a viacerí 
zmluvní partneri. 
Dispečeri pracujú v zimnom, nepre-
tržitom režime. DISPEČING ZIMNEJ 
ÚDRŽBY 0918 471 852.
Fotografi e motorových vozidiel, na 
ktorých kapotách bol na ul. Okružná 
hnedý sneh obleteli sociálne siete. 
Výstavba nového obchodného cen-
tra so sebou priniesla tiež mierny 
diskomfort. Mesto komunikuje so 

stavebníkom, hľadajú sa efektívne 
možnosti, aby pri vývoze 150 tis. ku-
bíkov zeminy ostala cesta zjazdná a 
čistá. Ako sa mohlo stať, že autá boli 
extrémne špinavé? V tomto prípa-
de to spôsobila rýchla jazda vodiča 
osobného vozidla. Mohlo sa to stať i 
niekomu inému. 
Buďme k sebe tolerantní, prispôso-
bujme svoju jazdu stavu a povahe 
vozovky, ale i okolnostiam. Už pri 
parkovaní premýšľajme o tom, či ne-
bude potrebné v noci posýpať alebo 
odhŕňať sneh.
Snehová pokrývka prináša aj radosti. 
Hhneď ako to bolo možné, pripravili 
zamestnanci HATER-HANDLOVÁ na 
námestí obrovskú kopu snehu s tromi 
vyznačenými „zjazdovkami“ a so sne-
hovými schodíkmi. Sneh je zhrnutý a 
nakopený z celého námestia ako aj zo 
všetkých plôch v okolí námestia. Vaše 
deti môžu na hranie využiť aj tento 
prie stor.                                                   (JP)

Mimoriadne snehové nádielky sa dajú zvládnuť iba spoluprácou
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Mesto Handlová vyhlásilo výberové 
konanie na obsadenie pracovného 
miesta príslušníka mestskej polície. 
Jeho úlohou bude výkon činností 
vyplývajúcich zo zákona o obecnej 
polícii, zabezpečovanie verejného 
poriadku v meste, ochrana jeho oby-
vateľov a iných osôb v meste pred 
ohrozením ich života a zdravia, objas-
ňovanie priestupkov a plnenie úloh 
na úseku prevencie.
Medzi kvalifikačné predpoklady patrí 
najmä úplné stredné vzdelanie alebo 
úplné stredné odborné vzdelanie, vek 
minimálne 21 rokov, bezúhonnosť, 
dobrý zdravotný stav, fyzická zdat-
nosť a duševná spôsobilosť na plne-
nie úloh mestskej polície. Ďalej sa od 
uchádzačov vyžaduje vodičské opráv-
nenie min. skupiny B, komunikačné 
zručnosti, schopnosť zvládať náročné 
situácie spojené s výkonom povola-
nia a schopnosť pracovať v tíme.
Ďalšie podmienky, ktorých splnenie 

je výhodou, sú osvedčenie o odbor-
nej spôsobilosti v súlade so zákonom 
o obecnej polícii a zbrojný preukaz.
Ide o hlavný pracovný pomer s pred-
pokladaným termínom nástupu 15. 
marca 2023. Mzdové ohodnotenie 
je v zmysle zákona o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme.
Kompletné znenie pracovnej ponuky 
aj so zoznamom požadovaných do-
kladov je zverejnený na webovom 
sídle mesta www.handlova.sk v sekcii 
Mestský úrad – Výberové konania. Pí-
somné žiadosti o účasť na výberovom 
konaní s požadovanými dokladmi je 
potrebné doručiť na mestský úrad do 
17. februára 2023 do 13.00 hod. 
Dátum, miesto a hodinu výberového 
konania písomne oznámi príslušná 
výberová komisia tým uchádzačom, 
ktorí splnia kritériá vyhláseného vý-
berového konania.

(RED)

Mestská polícia Handlová prijme posiluReferendum bolo neplatné. Účasť v Handlovej bola 32%
Najvyššiu účasť zaznamenali v 
Trenčianskom kraji s vyše 36 per-
centami voličov. 

Štátna volebná komisia potvrdila 
neplatnosť referenda z 21. januára 
o zmene Ústavy SR. Zúčastnilo sa 
na ňom 27,25 percenta voličov. Na 
platnosť referenda je potrebná viac 
ako 50-percentná účasť. Kompletné 
výsledky sú zverejnené na stránke 
volbysr.sk.
Predseda štátnej volebnej komisie 
Ladislav Orosz potvrdil, že všetci prí-
tomní členovia bez výhrad podporili 
zápisnicu. „Referendum prebehlo v 
súlade so zákonom,“ doplnil s tým, že 
sa neobjavili žiadne skutočnosti, kto-
ré by výsledok spochybnili.
Orosz upozornil, že išlo o prvé refe-
rendum od nálezu Ústavného súdu 
SR, ktorý vyhlásil, že výsledkom refe-
renda je bezprostredne záväzné roz-
hodnutie občanov s právnou silou 
ústavného zákona. Poukázal tiež, že 
aj v tomto referende bola kľúčovou 
skupina ľudí, ktorí svoj postoj vyjad-
rili neúčasťou.
Na otázku, či súhlasia občania s tým, 
aby bolo možné skrátiť volebné ob-
dobie referendom alebo uznesením 
Národnej rady SR odpovedalo 97,51 
percenta zúčastnených kladne. Nesú-
hlas vyjadrilo 1,54 percenta zúčastne-
ných.
Predseda Štatistického úradu SR Pe-
ter Peťko upozornil, že elektronizácia 
zmenila a zrýchlila proces spracova-
nia. „Celková dĺžka spracovania bola 
tri hodiny a päť minút. O hodinu skôr 
ako pred ôsmimi rokmi v poslednom 
referende,“ priblížil. V okrskoch s vý-
padkom elektrickej energie odovzdali 
klasické papierové zápisnice.
Sumarizácia prebehla povinne elek-

tronicky prostredníctvom Integrova-
ného volebného informačného sys-
tému (IVIS). Prvýkrát sa v referende 
spracovávali tiež výsledky hlasovania 
doručené poštou od voličov zo zahra-
ničia.
Najvyššiu účasť zaznamenali v Tren-
čianskom kraji s vyše 36 percentami 
voličov. Najmenej voličov prišlo na 
referendum v Bratislavskom kraji, 
odhlasovalo tam 21 percent voličov.
Medzi okresmi v účasti dominovali 
podľa Peťka Kysucké Nové Mesto, To-
poľčany, Turčianske Teplice, Púchov 
a Považská Bystrica, kde prišlo vyše 
40 percent voličov. Najnižší záujem 
o referendum, pod 16 percent, zae-
vidovali v okresoch Dunajská Streda, 
Komárno a Bratislava 1.
Najmenej občanov v rámci obcí prišlo 

k urnám v košickom Luníku IX. s účas-
ťou 0,1 percenta voličov a v Lomničke 
s jednopercentnou účasťou. V 288 ob-
ciach všetci zúčastnení voliči odpove-
dali na referendovú otázku kladne. V 
žiadnej nezaznamenali stopercentne 
negatívnu odpoveď.
Policajný viceprezident Damián Imre 
zhodnotil priebeh referenda ako 
pokojný, polícia zaznamenala iba 
drobné incidenty. Išlo napríklad o 
nespokojnosť voličov, ktorí prišli na 
referendum neskoro, či nevhodnú 
politickú agitáciu. Celkovo objasňuje 
polícia dva priestupky. Súviseli s ex-
trémistickými znakmi na bilbordoch.
Deviate referendum v histórii samos-
tatnej Slovenskej republiky inicioval 
Smer-SD s ďalšími opozičnými strana-
mi.                                                        (TASR)

Účasť a výsledok referenda v Handlovej

Spolupráca starostov handlovskej doliny je prospešná
Pracovné stretnutia sa budú konať 
aj v roku 2023 v pravidelných inter-
valoch.

Prvé tohtoročné stretnutie spoločné-
ho obecného úradu zvolané vedúcou 
spoločného obecného úradu v Hand-
lovej, Andreou Horváthovou, potvr-
dilo opodstatnenosť tohto úradu, v 
ktorého kompetencii sú stavebné ko-
nania, školský úrad a sociálne služby.
Predmetom stretnutia bolo krátke 
obzretie za minulým obdobím, ako i 
množstvo administratívy a vzájomne 
zoznámenie sa nových starostov po 
vlaňajších voľbách.
Andrea Bacušan, metodička škols-
kého úradu oboznámila prítomných 
so zmenami v školskom zákone, na-
príklad o  vytvorení úvodných tried 
(pred tým nulté ročníky), nakoľko ani 
zriadenie povinného predprimárne-
ho vzdelávania pre deti od 5 rokov 
sa javí zákonodarcom ako nedosta-
točné.
Zuzana Šaláteková z handlovského 
sociálneho oddelenia mestského 
úradu zhrnula náročnú prácu opat-
rovateľskej služby, ktorú majú mestá 
a obce povinnosť zriaďovať. V Hand-
lovej je aktuálne 26 opatrovateliek, 
ktoré poskytujú služby viac ako 80 
klientom. V doline je v dedinách 7 
opatrovateliek.
Rozsiala agenda stavebného úradu, 
spoločné kultúrne a spoločenské 
podujatia zaujali na stretnutí všetky 

prítomné starostky a starostov. Oce-
nili spoluprácu v predchádzajúcom 
období a zároveň  sa dohodli na spo-
lupráci v oblasti kultúry, ale i odbor-
nej agendy v roku 2023, ako aj v ob-
lasti spolupráce s mestskou políciou 
Handlová.
Pod spoločný obecný úrad v Hand-
lovej patrí mesto Handlová, ktoré na 
stretnutí koncom januára  zastupoval 

zástupca primátorky Radoslav Iždins-
ký a prednosta mestského úradu Ti-
bor Kolorédy,  a obce Handlovskej 
doliny so svojimi starostami, za obec 
Ráztočno Jana Radovská, za Chreno-
vec Brusno – Tibor Čičmanec, za Veľ-
kú Čausu Nikola Pekárová, za Malú 
Čausu Jozef Krpelan, za Jalovec Ján 
Tonhaiser a za Lipník Peter Mikuško.

(JP)

Funkcia je neplatená a na úkor 
vlastného voľného času.

Náčelník mestskej polície Handlová, 
Marcel Jánošík sa stal zástupcom 
Trenčianskeho kraja v Združení ná-
čelníkov obecných a mestských po-
lícií Slovenska. Členovia združenia o 
tom rozhodli na stretnutí v Handlovej 
19. januára 2023. 
Stretnutie inicioval prezident zdru-
ženia, Ján Andrejko. Trenčiansky kraj 
podľa neho nefunguje už roky. „Vy, 
náčelníci z trenčianskeho kraja nevie-
te o tom, čo sa deje u nás na Slovens-
ku s mestskou políciou, aké sú vízie, 
budúcnosť a čo nás čaká. Potrebu, 
aby ste mali niekoho, kto presadzuje 
vaše záujmy, vaše pripomienky a vaše 
názory, ste možno pocítili teraz, keď 
je tu novela zákona o mestskej polícii. 
Minulý rok sme boli členmi pracovnej 
skupiny na prezídiu policajného zbo-
ru, ktorý zriadil minister vnútra. Bol 
tam zástupca Únie miest, Združenia 
miest a obcí Slovenska, Generálnej 
prokuratúry, zástupca združenia K8. 
Táto veľká pracovná skupina tvorila 
zákon a vy ste sa ani nemohli dostať k 
našim pripomienkam a to je zle, lebo 
ste ľudia z praxe,“ prihovoril sa náčel-
níkom prezident združenia.
Za zástupcu Trenčianskeho kraja 
Marcela Jánošíka navrhol náčelník 
mestskej polície Prievidza, Ľubomír 

Pomajbo a za hlasovali všetci prí-
tomní zástupcovia mestských polícií 
trenčianskeho kraja. Zvoleného zás-
tupcu kraja musí ešte potvrdiť snem 
združenia. 
Dôležitosť funkcie krajského koordi-
nátora pocítil aj Marcel Jánošík. „Pri 
riešení najmä legislatívnych prob-
lémov sme častokrát oslovili nášmu 
mestu najbližšie útvary mestskej po-
lície a spolupráca s nimi je dobrá, ale 
z nášho pohľadu absentujú spoločné 
pracovné stretnutia.  V priebehu 5 
rokov prišlo do platnosti niekoľko 
noviel zákonov, s ktorými sme sa 
museli vysporiadať a pripraviť naše 
útvary na ich plnenie. Mmnohokrát 
to nebolo jednoduché a obvoláva-
nie iných útvarov zabralo nám, ale 
aj našim zástupcom mnoho času. V 
našom záujme by malo byť, aby sa 
aj Trenčianska sekcia podieľala na le-
gislatívnych zmenách, ktoré sa týkajú 
každého z nás. Ďakujem za dôveru a 
teším sa na spoluprácu,“ uzavrel no-
vozvolený zástupca kraja.
Na záver stretnutia prítomných ná-
čelníkov mestských polícií prezident 
združenia informoval o aktuálnom 
medzirezortnom pripomienkovom 
konaní nového zákona o obecnej po-
lícii, ktorý by mal mestským policaj-
tom priniesť viac kompetencii, čím sa 
rozšíria ich právomoci.

(INU)

Marcel Jánošík bol zvolený za krajského 
šéfa náčelníkov mestských polícií

Vľavo prezident Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska, Ján Andrejko, vpravo náčelník 
Mestskej polície Handlová, Marcel Jánošík.                                                                                                               FOTO: INU

Zľava Ján Tonhaiser, Jozef Krpelan, Tibor Čičmanec, Jana Radovská, Nikola Pekárová, Peter Mikuško a Peter 
Mendel.                                                                                                                                                                                      FOTO: JP
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Komisie mestského zastupiteľstva 
a rady mestských organizácií majú 
nových členov.  

Mestské zastupiteľstvo mesta Hand-
lová na svojom ustanovujúcom za-
sadnutí dňa 28. 11. 2022 zriadilo šesť 
stálych komisií Mestského zastupi-
teľstva a v tajných voľbách zvolilo ich 
predsedov.
Výnimkou je Komisia pre ochranu 
verejného záujmu pri výkone funkcií 
funkcionárov mesta, ktorá sa zria-
ďuje na základe Ústavného zákona 
o ochrane verejného záujmu pri vý-
kone funkcií verejných funkcionárov. 
Členov a predsedu zvolili poslanci už 
na ustanovujúcom zasadnutí. Pred-
sedom komisie sa stal Dušan Klas, 
za členov komisie boli zvolení Mgr. 
Branislav Ondruška a Milan Sýkora ml.
Podľa Volebného poriadku pre voľby 
orgánov samosprávy mesta Handlo-
vá návrh na zloženie stálych komisií 
predkladá primátor mesta z radov 
poslancov a z ďalších osôb na zák-
lade návrhov na obsadenie komisií, 
ktoré môžu predkladať fyzické osoby, 
politické strany a hnutia, občianske 
združenia a iné subjekty, o ktorých 

to ustanovuje zákon. Poslanci majú 
právo predkladať pozmeňovacie a 
doplňovacie návrhy.
Členov stálych komisií mestského 
zastupiteľstva zvolilo mestské zastu-
piteľstvo nasledovne:

Komisia ekonomická, správy ma-
jetku mesta a mestských projektov
Predseda Ing. Vladimír Buzalka 
Členovia: Danica Baranovičová, Mgr. 
Ladislav Hozlár, Mgr. Ivana Hromád-
ková, Ing. Iveta Jurkovičová, Bc. Sta-
nislav Sklenka, Ing. Gabriel Bartko,  
Mgr. Branislav Kaniansky, Monika 
Holeinová. Zapisovateľka Bc. Petra 
Golhová.

Komisia výstavby, územného plá-
novania, životného prostredia a 
dopravy
Predseda Arpád Koszta
Členovia:  Milan Sýkora ml., Ing. Anna 
Tóthová, Ing. Ladislav Važan, Ing. Mar-
cel Neuschl, Radoslav Marget, Ing. 
Kristián Riška, Mgr. Miroslav Huličiak, 
Ing. arch. Patrik Juríček, Bc. Deana 
Štupáková, Ingrid Kmeťová, Ing. Ivan 
Makovinský. Zapisovateľ Ing. Rastislav 
Daubner.

Komisia sociálna, zdravotná a 
ochrany verejného poriadku
Predseda JUDr. Ing. Jozef Stopka, 
PhD.
Členovia: Ing. Anna Tóthová, Mgr. 
Lucia Jonásová, Janka Volfová, Milan 
Sýkora st., Jozef Šafárik, Bc. Janka Hol-
čeková, Nataša Ertlová. Zapisovateľka 
Mgr. Andrea Koželuhová.

Komisia vzdelávania, práce s deťmi 
a mládežou
Predsedníčka Danica Baranovičová
Členovia: Mgr. Branislav Botka, Mgr. 
Petra Rozenbergová, Ing. Jana Kubá-
leková, PaedDr. Anna Neubauerová, 
Mgr. Tatiana Ondrušková, Ingrida Ja-
náková, Mgr. Janka Valúchová, Mgr. 
Katarína Oboňová. Zapisovateľka 
Marta Kollárová.

Komisia kultúry a cestovného ru-
chu
Predseda Mgr. Branislav Ondruška
Členovia: Mgr. Tomáš Arvay, Akad. 
arch. Rastislav Nemec, Mgr. Ing. Jana 
Oswaldová, Branislav Marget, Ľuboš 
Vičík, Kristína Chovancová, Vladimír 
Podoba, Mgr. Branislav Čukan. Zapi-
sovateľka Mgr. Zuzana Pogádlová.

Komisia športu
Predseda Martin Uríček 
Členovia: Danica Baranovičová, Jaros-
lav Daubner, Robert Šuník, Andrej 
Gáfrik, Jozef Prokein, Zuzana Puka-
čová Šálová, Andrej Harak. Zapisova-
teľka Paulína Deliová.

Mestské zastupiteľstvo zriaďuje, 
zrušuje a kontroluje rozpočtové a 
príspevkové organizácie mesta a na 
návrh primátora vymenúva a odvo-
láva ich riaditeľov, zakladá a zrušuje 
obchodné spoločnosti a iné práv-
nické osoby a schvaľuje zástupcov 
samosprávy do ich štatutárnych a 
kontrolných orgánov.

Handlovské lesy, n. o.:
Správna rada: Arpád Koszta, Ing. Ra-
doslav Iždinský, Ľuboš Oswald, Lina 
Gregor, Blažej Litva. Dozorná rada: 
Ing. Vladimír Buzalka, Mgr. Silvia Grú-
berová, Marcela Šimonová.
 
Jazmín, n. o.:
Správna rada: Dušan Klas, Mgr. Silvia 
Grúberová, Mgr. Branislav Ondruška.
Dozorná rada: Ing. Radoslav Iždinský,  
Marcela Šimonová, Ing. Peter Mendel.

Senior centrum Handlová, n. o.:
Správna rada: Ing. Vladimír Buzalka, 
Mgr. Silvia Grúberová, PhDr. Veronika 
Cagáňová. Dozorná rada: Ing. Rados-
lav Iždinský, Mgr. Branislav Botka,  Ing. 
Peter Mendel.
 
HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o.:
Dozorná rada: Arpád Koszta, Mgr. 
Branislav Ondruška, Ing. Ladislav Va-
žan, Ing. Radoslav Iždinský, Ing. Peter 
Mendel.
 
MsBP Handlová s. r. o. :
Dozorná rada: Ing. Radoslav Iždinský, 
Milan Sýkora ml., Dušan Klas, Mgr. 
Branislav Botka, Ing. Peter Mendel.
 
Zástupcovia mesta v Obecnej 
škols kej rade: Ing. Radoslav Iždinský, 
Mgr. Branislav Botka.
 
Regionálna televízia Prievidza, s. 
r. o.: 
Doplnenie správnej rady: JUDr. Zuza-
na Hujsiová, Mgr. Silver Jurtinus. Do-
zorná rada:  Ing. Radoslav Iždinský.

(RED)

Zvolili členov komisií a zástupcov dozorných a správnych rád

K protestu sa pridalo aj mesto 
Hand lová.

Viaceré mestá a obce po celom Slo-
vensku zhasli o 19.00 h na polhodi-
nu verejné osvetlenie. Ide o protest, 
ktorým chcú upozorniť, že situácia 
s neriešením cien energií pre samo-
správy má mimoriadne vážne a nega-
tívne dopady na plnenie mnohých ich 
základných úloh. Do demonštrácie sa 
podľa ústredného riaditeľa Kancelá-
rie Združenia miest a obcí Slovenska 
(ZMOS) Michala Kaliňáka zapojilo mi-
nimálne 75 percent samospráv.
Verejné osvetlenie zhasli napríklad 
v Prešove, Banskej Bystrici, Zvolene, 
Prievidzi či v Partizánskom. „K protes-
tu sa symbolicky pripojilo aj 43 miest 
a obcí, ktoré z technických dôvodov 
nemohli vypnúť verejné osvetlenie,“ 

Mestá a obce na protest vypli verejné osvetlenie

uviedol Kaliňák.
Samosprávy vo svojom vyhlásení 
uviedli, že sú obeťami zlých rozhod-
nutí vlády a čo aktuálne najviac pot-
rebujú, je rýchla a efektívna pomoc 
vládneho kabinetu. Očakávajú rieše-
nia, ktoré im pomôžu s vysokými úč-
tami za jeseň a zimu minulého roka. 
Rovnako chcú, aby im vláda priblížila 
pomoc aj v tomto roku a nezabudla 
ani na samosprávy, ktoré využívajú 
biomasu, pelety či drevoštiepku.
„Očakávame, že pomoc nebude for-
mou refundácie, lebo od mnohých 
samospráv na pokraji priepasti nemô-
žeme očakávať, že si zoberú úvery a 
potom budú čakať na ich preplatenie 
od štátu,“ povedal ústredný riaditeľ 
Kancelárie ZMOS.
Združenie pripomína, aby sa na po-
moc nezabudlo na ďalší rok, v ktorom 

Reťazec BILLA prerába svoju predajňu
Predajňu plánujú opätovne otvoriť 
v stredu 15. februára.

Zmodernizovaná predajňa poskytne 
zákazníkom nielen vyšší komfort pri 
nakupovaní, ale prihliada aj na eko-
lógiu a udržateľnosť.
„V novozrekonštruovanej modernej 
predajni prinesieme zákazníkom ten 
najvyšší komfort pri nakupovaní a ši-
roký sortiment výrobkov prvotriednej 
kvality, samozrejme, za super ceny. 
Veríme, že pre obyvateľov Handlo-
vej a okolia sa naša zrekonštruova-
ná predajňa stane miestom, kam sa 
budú radi vracať. Počas prvých dvoch 
týždňov od otvorenia budú mať zá-
kazníci BILLA možnosť využiť zľavy vo 
výške 10 % na celý nákup, ktoré získali 
pred uzatvorením predajne,“ poveda-
la Kvetoslava Kirchnerová, hovorkyňa 
spoločnosti BILLA.
Podľa jej ďalších slov v predajni zákaz-

níci nájdu nový obslužný pult mäsa 
a mäsových výrobkov, ktorý bude 
denne zásobovaný čerstvým tova-
rom. Rozšíria tiež sortiment teplého 
pultu o 30 percent, v ponuke budú 
mať tiež čerstvo pripravované zeleni-
nové šaláty a bagety. Novinkou bude 
aj samoobslužná syrová vitrína.
„Spoločnosti BILLA záleží na život-
nom prostredí a udržateľnosti. V zre-
konštruovanom supermarkete preto 
meníme technológie a zariadenia za 
modernejšie a ekologickejšie, vráta-
ne nového LED osvetlenia. Znížime 
spotrebu elektrickej energie a vylep-
šíme odpadové hospodárstvo. Samo-
zrejmosťou budú nové mraziarenské 
pulty. Pri vstupe na parkovisko zavá-
dzame rampy, aby naši zákazníci mali 
istotu, že budú mať kde zaparkovať,“ 
uzavrela Kvetoslava Kirchnerová.

(INU)

smutné, že tu nemáme zástupcu Mi-
nisterstva hospodárstva, a toto nie je 
prvé stretnutie, na ktorom zástupca 
Ministerstva hospodárstva chýba,“ 
upozornil viceprimátor. 
Z projektov samosprávy, ktoré mesto 
zaslalo do zásobníka transformačných 
projektov Radoslav Iždinský vypichol 
zamýšľaný projekt baníckeho skan-
zenu. „Nechceme konkurovať baníc-
kemu skanzenu v Cigli. Radi by sme 
to uchopili moderným spôsobom 
a  uchádzame sa o  peniaze na digi-
talizáciu baníckeho dedičstva. Veľmi 
radi by sme zmapovali celý exteriér. 
Už sme začali, bane nám to dovolili. 
Začali sme skenovať a fotiť baňu, aby 
sa do budúcnosti zachovala tak, ako 
bola. Tiež sa nám podarilo zmapovať 
niektoré priestory pod zemou, ktoré 
už v  súčasnosti neexistujú.“ Projekt 
zastrešuje tvorca digitálnych efek-
tov pre filmové štúdiá, Handlovčan 
Vlado Valovič. Viceprimátor pustil 
krátku ukážku, ako zdigitalizovaný 
priestor podzemia bane vyzerá. „To je 
malá ukážka, čo by sme boli schopní 
urobiť, keby sme na to mali financie. 
Radi by sme to uchopili komplexne. 
Digitalizovaný materiál sa dá využiť 
na animované filmy, počítačové hry 
a ďalšie nepreberné možnosti digitál-

neho sveta.“ 
Zástupca primátorky na záver prítom-
ných upozornil, že transformácia ne-
musí byť len úspešný príbeh. „Slovné 
spojenie Zelená budúcnosť sa opaku-
je vo všetkých materiáloch o transfor-
mácii hornej Nitry. Môže sa však stať, 
že namiesto zelenej budúcnosti nás 
bude čakať sto rokov hanby len pre-
to, lebo sme nevyužili túto jedinečnú 
príležitosť,“ uzavrel Radoslav Iždinský. 

459 miliónov eur pre tri regióny

Európska komisia schválila na základe 
dlhodobej iniciatívy Európskeho par-
lamentu Mechanizmus spravodlivej 
transformácie a z Fondu spravodli-
vej transformácie bude Slovenskej 
republike alokovaných 459 miliónov 
eur. Tie sa budú deliť medzi 3 regióny: 
Banskobystrický samosprávny kraj, 
Košický samosprávny kraj a hornú 
Nitru. Pre okresy Prievidza a Partizán-
ske je vyčlenených cca 220 mil. eur.                                             

Silver Jurtinus
(Pozn. red.: Redakcia oslovila Minister-
stvo hospodárstva SR s otázkami, prečo 
sa stretnutí k transformácií nezúčast-
ňuje a či organizácie zriadené MH SR 
aktívne vstúpia do transformačného 
procesu. Reakciu ministerstva uverej-
níme v najbližšom vydaní novín.)

Viceprimátor: Zelená budúcnosť alebo...
Dokončenie článku z titulnej strany.

samosprávy budú dostávať ročné 
zúčtovanie za tento rok. „Lebo ani 
toto nemusí byť o zvládnuteľnej fi-
nančnej výške,“ podotkli zo ZMOS-u.
Vláda samosprávam deklarovala po-
moc s energokrízou. Od 1. januára 
do 31. marca má byť cena elektrickej 
energie pre samosprávy zastropova-
ná na úrovni 199 eur za megawattho-
dinu a pri plyne na úrovni 99 eur za 
megawatthodinu. Pri nákladoch nad 
strop pri elektrine a plyne má 80 per-
cent z toho preplatiť štát.
So zástupcami samospráv sa v uply-
nulých dňoch stretol dočasne pove-
rený minister hospodárstva Karel Hir-
man. Informoval ich, že pomoc pôjde 
cez schému, ktorá fungovala už vlani 
v decembri. O prvé kompenzácie za 
január bude možné požiadať v prie-
behu februára.                                 (TASR)

KMET Handlová bude uplatňovať dve ceny tepla
Deje sa tak prvýkrát od založenia 
spoločnosti.

Od roku 2005 dodáva v Handlovej 
teplo z centrálnych zdrojov akciová 
spoločnosť KMET Handlová. 28. de-
cembra 2022 dostala rozhodnutie 
Úradu pre reguláciu sieťových od-
vetví (ÚRSO) o cene platnej pre rok 
2023. Ako uviedol riaditeľ spoločnosti 
KMET Handlová, a.s., Jozef Tonhauser, 
„pre rok 2022 sme mali jednozložko-
vú cenu tepla na 1 MWh vo výške 
151,33 eur. Schválením rozhodnutia 
ÚRSO vychádza jednozložková cena 
pre rok 2023 vo výške 184,66 eur“.
Prvýkrát v histórii tejto spoločnosti 
bude KMET Handlová uplatňovať dve 
ceny tepla. Jednu pre obyvateľov by-
tových domov a druhú pre ostatných 
odberateľov. Obyvateľov bytových 
domov sa týka nariadenie vlády SR 
o limitovanej cene tepla, ktorá môže 
narásť o maximálne 20 eur za MWh 

vrátane DPH.
Riaditeľ spoločnosti KMET Handlová 
potvrdil, že týmto nariadením vlády 
SR vychádza jednozložková cena tep-
la vo výške 171,33 eur, čo pre obyva-
teľov nášho mesta znamená nárast o 
13,2 percent.  Pri spotrebe približne 
7MWh na domácnosť bude ročný 
nárast o 140 eur, čo je mesačne 11,60 
eur. Rozdiel medzi cenou schválenou 
ÚRSO a limitovanou maximálnou ce-
nou pre odberateľov v bytových do-
moch predstavuje čiastku 311 250,82 
eur s DPH.
Ministerstvo hospodárstva SR (MH 
SR) vydalo 9. 1. 2023 výzvu pre do-
dávateľov tepla, na ktorú spoločnosť 
KMET Handlová okamžite zareagova-
la. Rozhodnutie o schválení žiadosti 
o dotáciu obdržala spoločnosť 25. 1. 
2023. Riaditeľ spoločnosti KMET Han-
dlová sa vyjadril, že podľa manuálu z 
MH SR by táto dotácia mala byť spo-
ločnosti vyplácaná priebežne počas 

celého roka. Dotácia by mala pokryť 
náklady pre bytovú schému pri odbe-
re približne 22 000 MWh tepla.
Ostatní odberatelia tepla z centrálne-
ho zdroja v Handlovej zaplatia viac. 
Pre nich bude platiť cena schválená 
ÚRSO vo výške 184,66 eur. Týka sa to 
nielen podnikateľských subjektov, ale 
aj zariadení v majetku, či zriaďovateľ-
skej pôsobnosti mesta: základných 
škôl vrátane ZUŠ, predškolských za-
riadení, mestského úradu, domu kul-
túry. Ide o nárast na úrovni približne 
22 percent. Spoločnosť aj napriek 
napätej situácii na trhu s energiami 
pracuje na minimalizovaní nákladov 
a rozvojových projektoch. Patria k 
nim kogeneračné jednotky v troch 
blokových kotolniach a pripravova-
ný projekt centrálnej výroby tepla na 
báze drevnej štiepky.
Pozn.: Všetky uvádzané prepočítané 
ceny sú vrátane dane z pridanej hod-
noty (DPH).                                                RTVPD
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S účinnosťou od 1. januára 2023 
nastali zmeny v postihovaní záško-
láctva.

K zmenám dochádza novelou č. 
396/2022 Z. z., ktorou sa mení a do-
pĺňa zákon č. 232/2022 Z. z. o finan-
covaní voľného času dieťaťa. Súčasne 
týmto zákonom v článku II dochádza 
aj k novelizácii zákona č. 596/2003 Z. 
z. o štátnej správe v školstve a škols-
kej samospráve.
Keďže jednou z právomocí obcí je 
aj prejednávať priestupky alebo 
iné správne delikty a ukladať za ne 
sankcie, obec tak v tomto prípade 
vystupuje ako správny orgán. Obec 
rieši priestupky a správne delikty na 
úseku povinnej školskej dochádz-

Od 1. januára sú mestá povinné záškoláctvo pokutovať
ky podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o 
štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve, pričom predmetná legis-
latíva dáva obci právomoc vykonávať 
štátnu správu v prvom stupni, pričom 
podnety prichádzajú zo strany prís-
lušnej školy, na základe čoho obec 
začne vo veci konanie.
Spomínanou novelizáciou sa 
teda sprísňujú skutkové podstaty 
priestupkov alebo správnych delik-
tov a obce sú od 1. 1. 2023 povinné, 
nie oprávnené ako to bolo doteraz, 
ukladať pokuty. Predkladatelia tejto 
právnej úpravy poukazujú na fakt, že 
je potrebné, aby sa pokuty povinne 
ukladali a nebolo to len na ľubovôli 
samosprávy, či pokutu uloží alebo nie.
Priestupkom alebo správnym delik-

tom bude v zmysle § 37 ods. 1 a § 37a 
ods. 1 zákona o štátnej správe v škols-
tve - neospravedlnené vynechanie 
viac ako 15 vyučovacích hodín v ka-
lendárnom mesiaci v rámci povinnej 
školskej dochádzky, zanedbávanie 
starostlivosti o povinné predprimár-
ne vzdelávanie dieťaťa; najmä jeho 
neprihlásením na plnenie povinného 
predprimárneho vzdelávania alebo 
ak dieťa, pre ktoré je predprimárne 
vzdelávanie povinné, neospravedlne-
ne vynechá viac ako päť dní v mesiaci.
Pre úplnosť uvádzame aj minimálnu  
výšku pokút, ktorá sa určuje na 30 eur. 
Pokutu bude možné uložiť aj opako-
vane, teda napríklad aj každý mesiac.

www.zmos.sk

Lepšia informovanosť podľa INEKO  
prispeje k efektívnejšej súťaži me-
dzi jednotlivými školami, čo v ko-
nečnom dôsledku zvýši ich kvalitu.

Prehľad základných a stredných škôl 
je projekt inštitútu INEKO a jeho hlav-
ným cieľom je poskytnúť širokej ve-
rejnosti informácie o dosahovaných 
výsledkoch všetkých slovenských 
základných a stredných škôl. 
V hodnotení základných škôl Tren-
čianskeho kraja sa z handlovských 
škôl najlepšie umiestnila Základná 
škola Školská, ktorá skončila na 15 
mieste, Základná škola Mierové ná-
mestie sa umiestnila na 31 mieste v 
kraji a Základná škola Morovnianska 
obsadila 84 priečku v kraji. Rebríčky 
škôl na portáli skoly.ineko.sk však ne-
hodnotia kvalitu školy, ale informujú 
o výsledkoch žiakov. Výsledky vstu-
pujúce do rebríčkov nezohľadňujú 
rozdiely medzi žiakmi jednotlivých 
škôl spôsobené inými faktormi, než 
je vzdelávací proces (napríklad roz-
diely v sociálnom zázemí), nepokrý-
vajú celý obsah vzdelávania a neme-
rajú ani pridanú hodnotu školy, čiže 
to, aké zručnosti a vedomosti škola 
v danom období odovzdala svojim 
žiakom. Rebríčky tak nemusia plne 
vypovedať o kvalite školy, môžu však 
byť užitočným pomocným ukazova-
teľom pri výbere školy a najmä by 
mali pritiahnuť záujem verejnosti k 
diskusiám o kvalite škôl.

Školy hodnotia od roku 2012

Projekt vznikol začiatkom roku 2012 
a týka sa všetkých slovenských zák-
ladných a stredných škôl. Údaje 
pochádzajú zo štátnych inštitúcií: 
Národného ústavu certifikovaných 
meraní vzdelávania (NÚCEM), Mi-
nisterstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR (MŠVVaŠ SR), Ústavu in-
formácií a prognóz školstva (ÚIPŠ), 
zo Štátnej školskej inšpekcie (ŠSI) a z 
Ústredia práce, sociálnych vecí a ro-
diny (ÚPSVaR). Jediná skupina úda-
jov, ktorá pochádza od súkromného 
subjektu, sú informácie o súťažiach a 
testoch realizovaných spoločnosťou 
EXAM, do ktorých sa príslušné školy 
zapojili.

Komplexné porovnanie škôl

Portál www.skoly.ineko.sk ponúka 
široké možnosti filtrovania požado-
vaných výsledkov. Používateľ si môže 
okrem definovania ukazovateľov, 
ktoré sa majú zobrazovať a obdobia, 
za ktoré sa majú zobrazovať, vytvo-
riť aj rebríček škôl na základe jeho 
vlastných váh. Napríklad, ak kladie 
vyšší dôraz na kvalitnú výučbu ma-
tematiky alebo na uplatnenie absol-
ventov po skončení strednej školy. 
Po určení dôležitých ukazovateľov 
možno špecifikovať školy, ktoré sa 
majú medzi sebou porovnávať, a to 
na základe typu školy, okresu, v kto-

ZŠ Školská je tretia najúspešnejšia v okrese
rom sa nachádza alebo maximálnej 
vzdialenosti od Vášho bydliska / Vašej 
školy. Takéto nastavenia umožňujú 
komplexné porovnávanie škôl, po-
mocou ktorého si používateľ môže 
nájsť školu najviac vyhovujúcu jeho 
potrebám.

Zapojte sa do hodnotenia škôl 

Hodnotiť školy môžu aj návštevníci 
portálu www.skoly.ineko.sk. Rodičia 
žiakov môžu školy hodnotiť na jed-
noduchej škále 1 až 5 hviezdičiek. Po-
môžu tak vytvoriť čo najširšie hodno-
tenie práve tých aspektov škôl, ktoré 
nie je možné až tak dobre opísať me-
rateľnými ukazovateľmi zbieranými a 
prezentovanými na portáli. Hodnotiť 
možno nielen celú školu, ale zvlášť 
štyri rôzne aspekty škôl:
• kvalitu pedagógov (ich odborné 
znalosti a motivácie pre vzdelávanie 
nad rámec základného učiva),
• prístup pedagógov (spôsob odo-
vzdávania vedomostí a komunikácie 
so žiakmi, prístup pri domácich úlo-
hách a skúšaní),
• stav a vybavenie školy (stav budov, 
tried, odborných miestností / dielní, 
používané digitálne technológie),
• prostredie školy a klíma (pocit žia-
kov z prostredia školy, jej atmosféry 
a okolia, ponuka mimoškolských ak-
tivít).

(INU)

Šiestačka Olivka Vicianová už je skúsená recitátorka. Má za sebou niekoľko pek-
ných úspechov a stále zbiera ďalšie. Tento školský rok sa zo školského kola súťa-
že Šaliansky Maťko prebojovala do okresného kola. Svoju povesť odrecitovala 
výborne a získala v kategórii 6. - 7. ročníka krásne druhé miesto. Blahoželáme 
a ďakujeme za reprezentáciu.                                                                                                                                            

ZŠ Mierové námestie

Centrum voľného času Handlová v 
spolupráci s Materskou školou SNP 
Handlová a jej elokovanými pra-
coviskami začalo v školskom roku 
2022/2023 výučbu anglického jazy-
ka. Záujem bol veľký, prihlásilo sa 117 
predškolákov. Angličtina sa vyučuje 
hravou formou profesionálnymi uči-
teľkami: Lucy Binkowski s 20 ročnými 
skúsenosťami vo Veľkej Británii, kde 
študovala a pracovala ako učiteľka v 
súkromnej materskej škole a Mariana 
Findrová, ktorá študovala na FHV 
UMB Banská Bystrica (anglický-fran-
cúzsky jazyk) a venuje sa výučbe an-
glického jazyka už viac ako 10 rokov.
„Ja si osobne myslím, že na predsta-
venie cudzieho jazyka dieťaťu nie je 
nikdy priskoro. Predprípravu na in-
tenzívnejšiu výučbu je vhodné začať 
práve v predškolskom veku. Na hodi-
nách s deťmi spievame, tancujeme, 
čítame knižky, hráme hry, tvoríme, 
učíme sa básničky, hráme divadielka, 
cvičíme a mnoho ďalšieho,“ povedala 
Lucy Binkowski. Podľa jej ďalších slov 
preciťovaním emócií a prežitých zá-
žitkov si deti ľahšie zapamätajú nové 

Angličtina pre predškolákov je veľmi populárna!

slovíčka a frázy, ktoré sa im podvedo-
me zafixujú bez toho, aby si vôbec 
uvedomovali, že sa učia. „Deti si tak 
rozvíjajú nielen jazykové schopnos-
ti a grafomotorické zručnosti, ale aj 
kreativitu, rozširujú si vedomosti o 
kultúre anglicky hovoriacich krajín, 
trénujú si pamäť a sústredenosť. Bu-
dujú si zdravé sebavedomie a sú hrdé 
na seba, keď sa naučia niečo nové. 
Vždy sa tešia na ďalšie hodiny a my 
sme radi, že ich naša výučba baví,“ 

uzavrela Binkowski.
Špeciálne poďakovanie patrí riaditeľ-
ke MŠ Mgr. Marcele Jakubíkovej  za 
vynikajúcu spoluprácu a za to, že pod 
jej vedením sa táto skvelá myšlienka 
výučby anglického jazyka môže reali-
zovať. Taktiež ďakujeme Spoločnému 
mestskému úradu mesta Handlová 
Mgr. Andree Bacúšan Nevolnej, PhD 
za nápad a podporu. Thank you!

Text a foto CVČ Handlová
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Riaditeľka Nemocnice AGEL Hand-
lová, Marta Eckhardtová, bilancuje 
rok 2022 a približuje výzvy pre rok 
2023. 

V Nemocnici AGEL Handlová bol rok 
2022 rokom, počas ktorého doznie-
vala téma covidu. I napriek tomu, že 
počet pacientov s covidom klesol, 
predsa ich máme stále na oddelení, aj 
keď v súčasnosti už len na izolačných 
izbách a nie sme nútení uzatvárať 
kvôli nim celú ošetrovaciu jednotku. 
Počas 1. polroka sme zabezpečovali 
testovanie obyvateľov na pracovisku 
MOM a tiež sme sa stali očkovacím 
miestom. Počet ošetrených pacien-
tov na ambulanciách v roku 2022 
výrazne narástol, bolo ošetrených 89 
819 pacientov, pričom v roku 2021 to 
bolo 64 048 pacientov a v roku 2020 
58 420 pacientov. Tiež počet hospita-
lizovaných pacientov v roku 2022 bol 
vyšší - 881 pacientov, v roku 2021 789 
pacientov a v roku 2020 to bolo 669 
pacientov.
Aj keď sa pandémia dotkla každého 
z nás a všetkých oblastí života, asi 
najviac záťaže, zmien, náročnosti a 
nasadenia pocítili zdravotnícki pra-
covníci. Preto ma nesmierne teší, že 
samospráva mesta Handlová ako aj 
Združenie miest a obcí hornej Nitry 
sa rozhodli oceniť prácu zdravotní-
kov a v roku 2022 obdržala Nemoc-
nica AGEL Handlová ocenenie mesta 
Hand lová ako aj poďakovanie Zdru-
ženia miest a obcí hornej Nitry za 
výrazný podiel na riešení a zvládnutí 
epidemiologickej situácie COVID-19.

Hodnota majetku stúpla

Nemocnica AGEL Handlová v ostat-
nom roku rozbehla niekoľko nových 
projektov. Rozšírila spektrum svojich 
zdravotných výkonov, revitalizovala a 
zriadila nové priestory. 
Nesmierne nás teší, že sme v minu-
lom roku otvorili tri nové ambulan-
cie – diabetologickú, pneumologic-
ko-ftizeologickú a internú, zaviedli 
sme doplnkovú techniku ošetrenia 
pohybového aparátu pomocou 
vstrebateľných biodermálnych nití. 
Prebudovali sme sociálne zázemie 
pre zamestnancov (sprchy a WC), 
zrekonštruovali sme bezbariérovú 
kúpeľňu pre pacientov oddelenia 
dlhodobo chorých 2, vybudovali 
sme nové priestory recepcie na od-
delení jednodňovej zdravotnej sta-
rostlivosti, vymenili dvere do hlavnej 

budovy a v závere roka sme ukončili 
rekonštrukciu oddelenia dlhodobo 
chorých 2, kde sme vybudovali dve 
nadštandardné izby s klimatizáciou 
a vlastným sociálnym zázemím. Tiež 
sme zriadili nové priestory pre ulože-
nie ľudských pozostatkov. Nemocnica 
zaviedla elektronický systém objed-
návania stravy a v mesiaci december 
bol ukončený prechod na nový ne-
mocničný informačný systém.
Nemocnica v rámci investičnej ob-
novy zakúpila zdravotnú techniku 
pre všetky oddelenia ako napríklad: 
trakčný stôl, dávkovač plynových 
injekcií, prístroj Rebox - prístroj na 
liečbu akútnej a chronické bolesti, 
odsávačky, defi brilátor, urofl owme-
ter, pulzné oxymetre a germicídne 
žiariče. V minulom roku nemocnica 
zvýšila celkovú hodnotu tak hmot-
ného, ako aj nehmotného majetku o 
250 tis. eur.

Chýbajú lekári aj sestričky

Jedným z najdôležitejších faktorov 
úspechu každého zdravotníckeho 
zariadenia sú jeho ľudské zdroje. Dô-

ležité sú nielen odborná kvalifi kácia 
a oddanosť práci, ale aj súlad medzi 
počtom a povahou pracovných miest 
tak, aby v každom okamihu požiadav-
kám pracovného miesta maximálne 
zodpovedali pracovné schopnosti 
pracovníka. Vedenie nemocnice si je 
týchto skutočností dobre vedomé, a 
preto vyvíja úsilie k optimalizácii a 
racionalizácii organizačnej štruktúry 
a stavu zamestnancov nemocnice 
vo vzťahu k poskytovanej zdravotnej 
starostlivosti, aj na základe dohod-
nutých výkonov so zdravotnými po-
isťovňami. Napriek najlepšej snahe 
manažmentu nemocnice optimalizo-
vať stav zamestnancov nemocnice sa 
tento cieľ nepodarilo vždy úplne napl-
niť. Problematickým je predovšetkým 
nábor lekárov vybraných odborností. 
Príkladom sú dlhodobo neobsadené 
pozície lekárov pre odborné ambu-
lancie (ortopedická, očná, kožná, 
ORL, gastroenterologická). Určite by 
bolo veľkým pozitívom zamestnanie 
ešte minimálneho jedného lekára na 
chirurgickú ambulanciu. Personálna 
politika je dlhodobo sťažená nezáuj-
mom absolventov o zamestnanie v 

Nemocnici AGEL Hand lová, a to ako 
z radov lekárov, tak aj z radov sestier, 
ktorých nedostatok sme pociťovali 
počas celého roka, predovšetkým na 
oddelení dlhodobo chorých. Vzhľa-
dom k uvedenému námestníčky 
nemocnice, okrem iných, prezento-
vali naše zariadenie aj na stredných a 
vysokých zdravotníckych školách pri 
osobných návštevách.

Výzvy pre rok 2023

Rok 2023 nám otvára nové výzvy. Ne-
mocnica AGEL Handlová má ambíciu 
stať sa špičkovým pracoviskom v ob-
lasti cievnej chirurgie. Už v súčasnosti 
je pracovisko jednodňovej zdravotnej 
starostlivosti vyhľadávané pacientmi 
z celého Slovenska, a preto sa pôso-
benie ambulancie cievnej chirurgie 
rozšírilo do ďalšieho regiónu, vybudo-
vaním ambulancie cievnej chirurgie v 
Banskej Štiavnici za účelom získania 
nových pacientov. Dôvodom bola aj 
ťažšia dostupnosť obyvateľov daného 
regiónu do Nemocnice v Handlovej a 
taktiež vysoká pravdepodobnosť zís-
kania nových pacientov aj z okolitých 
okresov (Žarnovica, Krupina, Zvolen, 
Levice, Nová Baňa). 
Cieľom naďalej zostáva aj otvorenie 
ortopedickej ambulancie a perspek-
tívne aj ambulancie všeobecného 
lekára. Uvedené však je možné až pri 
zabezpečení potrebného personálne-
ho obsadenia jednotlivých ambulan-
cií ako lekármi, tak sestrami.
V súvislosti s otvorením špecializova-
nej ambulancie v odbore pneumoló-
gia a ftizeológia je cieľom nemocnice 
v budúcich rokoch vytvorenie am-
bulantného diagnostického centra 
pľúcnych ochorení. V roku 2023 plá-
nujeme doplnenie prístrojovej tech-
niky o malý prenosný USG prístroj s 
dopplerom. Ambulancia bude vy-
konávať pleurálne punkcie, drenáže 
hrudníka a biopsie.
Pre ďalšie obdobie chceme pri ambu-
lancii zriadiť Centrum endoskopickej 
diagnostiky – ambulantne budú re-
alizované fi brobronchoskopické vy-
šetrenie s odberom cytologického a 
bioptického materiálu event. bron-
choalveolárne laváže.
S určením Nemocnice AGEL Hand-
lová ako excelentného centra pre 
poskytovanie následnej zdravotnej 
starostlivosti pre nemocnice Klastra 
STRED spoločnosti AGEL SK je potreb-
né vybudovať lôžkové rehabilitačné 
oddelenie, ako aj zabezpečiť rekon-

štrukciu existujúcej kotolne. Vzhľa-
dom k uvedenému je pripravená a 
Predstavenstvom a Dozornou radou 
spoločnosti AGEL schválená investícia 
s rozpočtom viac než 900 tis. eur.

Optimalizácia siete nemocníc

Rok 2023 bude aj rokom, kedy sa začí-
na implementovať optimalizácia sie-
te nemocníc, ktorá neobíde ani našu 
nemocnicu. V súčasnosti zverejnený 
zoznam obsahuje minimálny počet 
povinných programov pre jednotlivé 
nemocnice, maximálny počet nepo-
vinných a doplnkových programov 
a zároveň aj zoznam doplnkových 
programov, o ktoré jednotlivé ne-
mocnice prejavili záujem od roku 
2024. Naša nemocnica je vzhľadom 
k svojej doterajšej činnosti zarade-
ná ako nemocnica I. typu s nosným 
programom následnej zdravotnej 
starostlivosti, ktorú poskytujeme aj 
v súčasnosti, s ambíciou rozšíriť ju o 
poskytovanie lôžkovej rehabilitačnej 
činnosť. Činnosť nemocnice reforma 
v roku 2023 určite neovplyvní, pre 
budúce roky budeme musieť svojou 
činnosťou presvedčiť poisťovne o 
svojej kvalite, aby sme dostali zmlu-
vu pre všetky nepovinné programy, 
ktorých činnosť chceme poskytovať 
aj naďalej.

 Všetkým prajem veľa sily a šťastia

Aj naša nemocnica počas uplynulého 
roka prekonávala rôzne prekážky. Boli 
sme sklamaní, ak sa veci nedarili tak 
ako sme si predstavovali, ale záro-
veň sme sa tešili z dokončených diel 
a úspechov. Dovoľte mi, aby som na 
záver vyslovila veľký obdiv, rešpekt a 
hlavne poďakovanie všetkým našim 
zdravotníckym, ale i nezdravotníc-
kym zamestnancom, ktorí aj napriek 
náročnému obdobiu pracovali s veľ-
kým odhodlaním, spolupodieľali sa 
na prevádzke zdravotníckeho zaria-
denia a všetkým tým, ktorí sa starali 
o našich pacientov, či už pri lôžku 
jednotlivých oddelení, alebo v našich 
ambulanciách.
Všetkým prajem veľa sily a šťastia v 
každodennom živote, pevného zdra-
via, vzájomného pokoja a harmónie.
Rozdávajme okolo seba dobrú nála-
du, rešpektujme a vážme si ľudí, rodi-
nu, priateľov.

Ing. Marta Eckhardtová, MPH, 
riaditeľka nemocnice

Činnosť nemocnice AGEL reforma v roku 2023 určite neovplyvní

Ing. Marta Eckhardtová, MPH                                                                                                                                      FOTO: AGEL
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D V E  P E R C E N TÁ  Z  D A N E

ˇTO SA POCÍTA!

Prvé spoločné tohtoročné stretnutie dobrovoľníkov Handlovské lesy n.o. 
na chate Martinka pod Veľkým Gričom sa konalo v nedeľu 29. januára 2023. 
Stretnutia sa zúčastnilo aj poľovnícke združenie Handlová zastúpené jeho 
predsedom Augustínom Pažitným a tajomníkom Jozefom Ondrišom. Na 
stretnutí sa zrekapitulovala činnosť neziskovky za uplynulé obdobie a pre-
dostrel sa plán činnosti a plánované projekty na rok 2023.                               (HL)

Porada neziskovky Handlovské lesy
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Vyžrebovali sme víťazov

Odhalením pamätného kameňa pred 
banským múzeom minulý rok počas 
Regionálnych osláv Dňa baníkov sme 
sa dôstojne rozlúčili s Baňou Hand-
lová, ktorá počas svojej existencie 
zamestnávala desaťtisíce ľudí a za-
bezpečovala slušnú životnú úroveň 
svojich zamestnancov a nemalou mie-
rou sa podieľala aj na rozvoji mesta 
Handlová. Patrí jej za to všetko veľká 
vďaka. Baníctvo sa v Handlovej stalo 
históriou.
Preto sa Handlovský banícky spolok 
spolu s mestom Handlová rozhodli 
priniesť čitateľom Handlovského hla-
su celú históriu Bane  Handlová od jej 
výstavby v roku 1909 až po vyťaženie 
poslednej tony uhlia z podzemia bane 
v septembri 2021. Spolu sme Vás v 
jedenástich článkov previedli celou 
existenciou Bane Handlová. Články 
sme spracovávali z kníh Handlová čer-
vená a čierna,  75 rokov ťažby na Bani 
Handlová a 100 rokov priemyselnej 
ťažby na Bani Handlová.
Každý článok sa končil dvomi kvízo-
vými otázkami z jeho obsahu. Čitate-
lia mali možnosť sa do kvízu zapojiť. 
Niektorí z Vás to aj urobili, začo im ďa-
kujeme. Ďakujeme aj všetkým, ktorí si 
články prečítali. A práve o to nám išlo. 
Pripomenúť si históriu ťažby.
Ako sme sľúbili na konci každého 
článku, vyhodnotíme tých, ktorí sa 
zapojili do kvízu o histórii Bane Hand-
lová. Do zlosovania boli zaradení tí, 
ktorí odpovedali správne na niektoré 
zo zadaných otázok.
Víťazmi kvízu sa stali Juraj Stolárik,  Ka-

mil Korec a Eleonóra Šebestová.
Pre víťazov Handlovský banícky spo-
lok spolu s mestom Handlová pripra-
vili ceny vo forme upomienkových 
predmetov. Víťazov bude redakcia 
kontaktovať. Srdečne blahoželáme.

Správne odpovede

112- ročná priemyselná ťažba 
1. Ktorý rok možno považovať za za-
čiatok ťažby? - 1854
2. Koľko ľudí zamestnával gróf Pálffy? 
- 30 ľudí

Výstavba
1. Koľko bytov sa postavilo v baníckej 
kolónii za prvé dva roky? - 120 bytov
2. Akú hĺbku dosiahla Hlavná šachta? 
- 132,7 m

Vplyv výstavby a ťažba 
1. V ktorom roku prichádza prvý vlak z 
Prievidze do Handlovej? - 1913
2. Aký bol cenový rozdiel uhlia v Kč/t 
medzi handlovským a priemernou ce-
nou v ČSR? - 58 Kč

Roky medzi vojnami 1918 - 1939
1. V ktorom roku bola elektrifikovaná 
obec Handlová? - 1931
2. Celý dátum sprevádzkovania že-
lezničnej trate Handlová - Horná Štu-
bňa? - 20. 12. 1931

Počas druhej svetovej vojny 
1. Kedy sa zaviedla 9-hodinová pra-
covná doba? - marec 1942
2. Koľko lámp bolo odvlečených z 
bane? – 3 000 lámp

Znárodnenie a prvá mechanizácia
1. V ktorom roku bola zriadená Zák-
ladná odborná škola banícka? - 1948
2. V ktorej bani sa skúšal kombajn 
Donbass? – Východná baňa

Postupujeme k vrcholu
1. Koľko metrov prevádzkových diel sa 
zrekonštruovalo do oceľovej výstuže v 
roku 1955? – 2 441 m prevádzkových 
diel
2. Kedy začal ťažiť závod Východná 
šachta? – apríl 1961

Nová mechanizácia v podzemí
1. Kedy sa začala raziť nová Hlavná 
štôlňa? - december 1966
2. V ktorom roku sa do podzemia za-
čala dodávať mrazená strava? – 1980

Od vrcholu ku revolúcii
1. V ktorom poli bol prvý krát nasade-
ný komplex MHW 4500? - 2. poli
2. Od ktorého roku sa začali používať 
podvesné lokomotívy? - 1975

Revolúcia a roky po nej
1. Aký bol počet zamestnancov v roku 
1992? – 2 596 zamestnancov
2. V ktorom roku sa stala Baňa Handlo-
vá ťažobným úsekom? - 2005

Posledné tony z podzemia bane
1. V ktorom roku skončilo rúbanie v 
11. ťažobnom úseku? - 2006
2. Kedy sa ukončila ťažba na Bani 
Hand lová? - september 2021

Rubrika vznikla v spolupráci mesta Handlová 
a  Handlovského baníckeho spolku

Kvíz ¯ 112 rokov priemyselnej ťažby uhlia
v Bani Handlová 1909 ¯ 2021

KINO BANÍK
MAGIC MIKE: POSLEDNÝ TANEC
Tanečný / USA / MN 15 / titulky 

112 min / 6 €
9. 2., 18.00 / 11. 2., 18.00

INVALID
Komédia / SR / MN 15

95 min / 6 €
10. 2., 18.00 / 12. 2., 18.00

UTEČ!
Horor / NOR / MP 15 / titulky

106 min / 6 €
10. 2., 20.00 / 13. 2., 18.00

ASTERIX A OBELIX: RÍŠA STREDU
Dobrodr. / FRA / MP 7 / dabing

114 min / 5 €
11. 2., 18.00 / 12. 2., 16.00

Uzávierka novín
Handlovský hlas č. 3 / 2023

je v utorok 21. februára. 
Na distribučných miestach 
noviny budú do 3. 3. 2023.

Centrum voľného času prináša po-
nuku plnú skvelých zážitkov na let-
né prázdniny 2023! 

Tento rok až v troch termínoch:
1. termín 10. - 14. 7. 2023
2. termín 17. - 21. 7. 2023
3. termín 21. - 25. 8. 2023
Pondelok až piatok od 7:30h do 
15:00h (poprípade podľa programu)

Cena za jeden termín/ týždeň je 115 
eur a táto suma zahŕňa: pitný režim, 
obed, dopravu, vstupné a všetky 
pop latky ohľadom výletov a aktivít, 
pamätnú šiltovku, spotrebný materi-
ál, drobné snacky, pamätné predmety 
pre účastníkov.
Prihlášky sú k dispozícií na stiahnu-
tie na webe CVČ: www.cvchandlova.
edupage.org, alebo v tlačenej for-

me na prízemí DK Handlová (oproti 
vrátnici) a na druhom poschodí (pod 
Hvezdárňou).
Vypísanú prihlášku je potrebné 
odovz dať v CVČ osobne každý pra-
covný deň od 8:00 h do 16:00 h v 
kancelárií alebo hodiť do schránky 
CVČ, ktorá sa nachádza na prízemí vo 
vestibule DK Handlová. 
Letné aktivity je potrebné uhradiť do 
31. 5. 2023. Presný program a pokyny 
na daný týždeň dostane každý rodič 
na svoj e-mail do 30. 6. 2023.
Pozor! Počet miest je obmedzený! 
Zmena programu je vyhradená. 
Viac informácií: 
tel. č.: 0908 916 329
mail: cvchandlova@gmail.com
web: www.cvchandlova.edupage.org
Pracovníci Centra voľného času sa už 
veľmi tešia na ďalšie leto s deťmi.

Hláste sa na letné dobrodružstvá už dnes

Riadková inzercia
Predám štartovací kábel, reťaze na kolesá 
a podpery pod karosériu. Nové.
Lacno, dohoda istá! 0948 223 662

Kontaktné centrum Handlová vyt-
vorené v rámci národného projektu 
„Podpora zamestnateľnosti v regióne 
horná Nitra“ funguje od roku 2020. 
Sídli v podnikateľskom inkubátore 
a jeho dverami prešlo už mnoho za-
mestnancov HBP, a.s., ktorí z dôvodu 
útlmu banskej činnosti prišli o prácu 
alebo o ňu v blízkej dobe prídu. Re-
alizácia projektu má prispieť k ich 
novému pracovnému smerovaniu, 
k sprostredkovaniu bezplatnej mož-
nosti vzdelávania a k ich uplatneniu 
sa na trhu práce. 
Úlohou Kontaktného centra je pod-
pora baníckej komunity, vytvorenie 
priestoru pre spoločné stretávanie 
sa a odovzdávanie si skúseností a 
individuálny prístup k riešeniu osob-
ných problémov rôzneho charakteru, 
najmä tých, ktoré súvisia so zmenou 
životnej situácie v dôsledku straty za-
mestnania. Odborní pracovníci Kon-
taktného centra poskytujú bezplatné 
poradenstvo v sociálnej, ekonomic-
kej, právnej a psychologickej oblasti. 
Centrum spolupracuje aj s rôznymi 
inými odborníkmi z ďalších oblastí. 
Len počas posledného roka sa usku-
točnilo viac ako 650 individuálnych 
poradenstiev. 
Kontaktné centrum zorganizovalo 
v roku 2022 niekoľko komunitných 
podujatí ako banícky kvíz, prechádz-
ka s odborným výkladom k téme 
vplyv ťažby a spaľovania hnedého 
uhlia na región, výsadba stromov v 
rámci Dňa Zeme, banícky šachtág, 
exkurzia na odkalisko v Zemianskych 
Kostoľanoch s odborným výkladom, 
banícke kino a pod. Kontaktné cen-

trum pripravilo pre účastníkov pro-
jektu, klientov ÚPSVaR, študentov 
SOŠ Handlová a širokú verejnosť 
pracovné trhy na Námestí baníkov v 
Handlovej, ktorých sa zúčastnilo via-
cero zamestnávateľov z regiónu, ale 
aj mimo neho. Kontaktné centrum 
pravidelne organizuje vzdelávacie 
aktivity, odborné semináre, motivač-
né workshopy, prednášky, diskusie 
a webináre na rôzne témy z oblastí 
vzdelávania, motivácie, kariérneho 
poradenstva, financií, zdravého ži-
votného štýlu, zachovávania baníc-
kych tradícií a podobne. Pravidelne 
prináša svojim klientom ponuky 
voľných pracovných miest z regiónu. 
Spolupracuje s Hand lovským baníc-
kym spolkom, mestskými organizá-
ciami a združeniami. Celkovo v roku 

Kontaktné centrá v roku 2022 zorganizovali 67 aktivít

2022 usporiadalo Kontaktné centrum 
Handlová v spolupráci s dvomi ďalší-
mi kontaktnými centrami v Prievidzi a 
Novákoch 67 rôznych aktivít. 
Aj v roku 2023 sú dvere Kontaktného 
centra otvorené pre všetkých stále 
aktívnych zamestnancov a tiež býva-
lých zamestnancov HBP, a.s., ktorí sa 
zapojili do projektu. Projekt „Podpo-
ra zamestnateľnosti v regióne horná 
Nitra“ trvá do konca novembra 2023.

Lina Gregor 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpo-
re z Európskeho sociálneho fondu a Eu-
rópskeho fondu regionálneho rozvoja 
v rámci Operačného programu Ľudské 
zdroje. 

www.esf.gov.sk  
www.employment.gov.sk

Banícky šachtág 2022.                                                                                                                                                         FOTO: KC

KUCIAK: VRAŽDA NOVINÁRA
Dokument / USA, ČR / MP 12

100 min / 6 €
23. 2., 18.00
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Spomienka
Dňa 7. februára 

uplynulo 9 rokov, 
odkedy nás navždy 

opustil náš milovanaý 
manžel, otec, dedko, 

pradedko 
a dobrý kamarát, 
Štefan Gecler. 

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
S láskou spomína manželka, dcéra, syn, nevesta, 

vnúčatá a pravnúča.

Navždy nás opustili

Mária Bezáková, rod. Pavelková, 75 rokov,
naposledy bytom Partizánska 1/31.

Jozefína Maslíková, rod. Janikovičová, 
91 rokov, naposledy bytom ul. 1. mája 70.

Blahoželanie
Nášmu ockovi, 

Jožkovi Magulovi 
ku krásnej 80-tke 
všetko naj praje 

dcéra Eva 
a syn Martin 
s rodinami.

Dožiť sa radosti kvitnucého rána
je zázrak milosti, najkrajší dar Pána. 

Aj my dnes želáme dobrého zdravíčka 
pre nášho ocina od Pána z nebíčka. 
Čas mladosť odniesol, ale nie srdce,

všetci dnes na Teba myslíme vrúcne.
Poďakovanie

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli dňa 16. januára 
odprevadiť na poslednej ceste nášho drahého 

manžela ,otca a starého otca, 
Jozefa Vaigla. 

Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. 
Poďakovanie patrí aj pani prim. Kvostkovej, 
lekárom, sestričkám, ostatnému personálu 

Handlovskej a Bojnickej nemocnice a sestričke 
Erike Budovičovej. Smútiaca rodina.

Spomienka
Vo februári si 

pripomíname dva roky, 
odkedy nás opustila 

Hermína Farkašová. 

Spomína syn 
a celá rodina. 

Spomienka
Dňa 22. februára 

uplynie 7 rokov, odkedy 
nás navždy opustil 

náš drahý otec, 
Jaroslav Očovský. 

S láskou spomínajú 
manželka s deťmi, 

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!

Spomienka
S nekonečnou láskou 
spomíname na našu 

milovanú 
Lukrécku Labanczovú, 

ktorú sme navždy stratili 
7. 2. 2020. 

Smútiaca rodina.

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

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

Spomienka

Dňa 20. januára uplynulo 23 rokov od úmrtia 
nášho ocka, Cyrila Siváka 

a 6. februára 6 rokov od úmrtia našej mamičky, 
Boženy Sivákovej.

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

Ľudka a syn Cyrko s rodinami.
S tichou spomienkou ku hrobom chodíme, 

pri plamienku sviečok na Vás myslíme. 

Spomienka
Dňa 29. januára

uplynuli 3 roky od 
chvíle, kedy nás opustil 

náš drahý manžel, 
otec, dedko, pradedko 

Vincent Hurta. 

S láskou na Teba 
spomíname.

Odišiel si tíško z nášho života, ale krásne 
spomienky a večná láska v nás ostávajú, pretože 

ten, kto žije v našich srdciach nikdy neumiera.

Spomienka
Spomíname na 

Janku Trvalcovú.

Kto ste ju poznali, 
spomente si. Ďakujeme, 

rod. Trvalcová.

Ubehlo už veľa času, 
ale stale to bolí, stále 

čakáme, že to bude boliet aspoň o trošku menej, 
asi to nie je možné. 

Spomienka
Dňa 24. januára 

uplynulo 15 rokov od 
úmrtia našej sestry, 

Janky Vargovej. 

S úctou spomínajú 
bratia Stanislav, Ján 
s rodinami a sestra 

Mariana. 
Kto v srdci žije, neumiera. 

Spomienka
Dňa 17. februára 

si pripomíname prvé 
výročie, odkedy nás 

navždy opustil 
Jozef Kvasnica. 

S láskou spomínajú 
manželka, 

deti s rodinami a ostatná rodina. 

Spomienka
Dňa 11. februára uplynie 25 rokov, odkedy nás 

opustil náš manžel a otec, 
Ignác Šovčík. 

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
Spomínajú manželka, dcéra a syn s rodinami. 

Spomienka
Dňa 18. januára 

uplynulo 26 rokov, 
odkedy nás navždy 
opustil náš drahý 

manžel, ocko, dedko 
a pradedko, 

Ján Kováčik. 

S láskou v srdci spomína 
manželka, dcéra Božka a syn Janko s rodinami. 

Spomienka
Dňa 12. februára si 
pripomíname piate 
výročie, odkedy nás 
navždy opustil náš 

manžel, otec, starký, 
krstný otec,

Pavel Koštial. 

S láskou spomína celá 
rodina. Ďakujeme za tichú spomienku.

Odišiel si od nás, zostali sme v žiali, no vždy 
budeš v srdciach tých, ktorí ťa mali radi.

Spomienka
Čas plynie a nevráti čo vzal, zostali spomienky 
a žiaľ. Dňa 28. januára uplynuli 3 roky, odkedy 

nás opustil drahý manžel, ocko, zať, 
švagor, strýko a krstný otec, 

Janko Molnár. 

S úctou a láskou spomína manželka, 
deti a celá rodina. 

Spomienka
Dňa 5. februára sme si 
pripomenuli 5. smutné 

výročie, odkedy nás 
navždy opustil náš 

milovaný manžel, otec, 
svokor, dedko, brat, 

svokor a kamarát, pán 
Rudolf Boleman. 

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
S láskou spomína manželka a dcéra s rodinou.

Spomienka
Dňa 24. februára 

uplynie 5 rokov, odkedy 
nás opustil 

Dušan Madzgoň. 

S láskou spomína 
manželka Oľga a dcéry 

s rodinami. 

Veľakrát už slnko zapadlo, tisíce sĺz mi z očí vypadlo. 
Tvoja strata ma veľmi bolí, keď plameň sviečky horí.

Spomienka

Dňa 13. februára uplynie 22 rokov, odkedy nás 
opustil Jozef Prokein, 

a 8. marca to bude 8 rokov, odkedy nás opustila
Mária Prokeinová, rod. Doležalová.

Odišli ste tíško, niet Vás medzi nami, 
v našich srdciach však žijete spomienkami. 

Dcéra Jana, syn Peter s rodinami.
Poďakovanie

Ďakujem všetkým príbuzným a známym, 
ktorí sa boli rozlúčiť s pani 

Žofi ou Kóňovou, 

za kvetinové dary a ďakujem aj personálu z 
nemocnice Agel Handlová za starostlivosť, ktorú 

jej poskytovali. S úctou, dcéra Dáša s rodinou.

Mária Hertlíková, rod. Gebriánová, 
85 rokov, naposledy bytom Parková 36.

Emília Švecová, rod. Málišová, 77 rokov,
naposledy bytom Robotnícka 28.

Mária Mišáková, rod. Halašková, 89 rokov,
naposledy bytom M. Krššákovej 1.

Žofi a Kóňová,rod. Majdová, 81 rokov,
naposledy bytom 29. augusta 22/2.

Pani Jozefína Maslíková bola v roku 
2018 uvedená do siene slávy hand-
lovského školstva a bola jej udelená 
Cena mesta za celoživotnú prácu v 
školstve,  rozvoj handlovského zák-
ladného školstva. 
Pani Jozefína Maslíková absolvova-
la učiteľskú akadémiu v Nitre, kde 
v roku 1950 získala vysvedčenie o 
skúške učiteľskej dospelosti. Po abso-
lutóriu začala učiť na ZŠ v obci Bojná, 
potom vyučovala v Čavoji, Kamenci 
pod Vtáčnikom a od roku 1955 začala 
vyučovať v Handlovej vo vtedajšej V. 
národnej a na ZŠ Morovnianska ces-
ta, kde pôsobila ako učiteľka až do 
odchodu do dôchodku v roku 1986. 
Počas svojej aktívnej práce učiteľky 
pôsobila ako okresná metodička pre 
I. stupeň a podieľala sa na zavádza-
ní nových pedagogických koncepcií 
(množinová matematika či predmet 
Prvouka) a bola aj lektorkou školení. 
Bola okresnou cvičiteľkou Spartakiá-
dy, za čo získala ocenenie Pamätnú 
medailu za zásluhy o ČS. spartakiádu 
v rokoch 1975, 1980. Ocenenie získala 
aj za mimoškolskú činnosť s deťmi a 
mládežou v tanečnom a výtvarnom 

krúžku, a to ocenenie bronzovou a 
striebornou medailou za socialistickú 
výchovu 1984, 1989. Získala Plaketu J. 
A. Komenského za vynikajúcu prácu 
na úseku školstva v roku 1985. Bola 
aktívnou členkou a funkcionárkou 
v ZO Matici Slovenskej, je zaklada-
teľkou Handlovských kahančekov. V 
roku 2006 získala ocenenie Zaslúžilý 
pedagóg. Česť jej pamiatke!

Odišla učiteľka Jozefína Maslíková

Editka bojuje s ochorením SMA II

V novembri 2022 mojej dcére Editke vo 
veku 19 mesiacov diagnostikovali ochore-
nie SMA II - spinálnu muskulárnu atrofi u. 

Editka každým dňom slabne, prichádza 
o schopnosti, ktoré predtým mala, vo svo-
jom veku už viac menej iba sedí, na štyroch 

prejde sotva meter-dva, stráca chuť do 
jedla - doslova sa nám stráca pred očami. 

Po vyšetreniach nám bolo odporučené aplikovanie jednorázového lieku 
Zolgensma. Jeho cena je 2 mil. eur.

Zdravotná poisťovňa liek preplatiť odmietla. Naša ošetrujúca lekárka 
trvá na tom, že Editka je vhodná práve na tento liek.

Dovoľujem si obrátiť sa na Vás s prosbou o fi nančný príspevok na liek 
Zolgensma. Tento liek sa dá aplikovať len do dvoch rokov života (Editka 

bude mať onedlho 20 mesiacov) a jej stav sa zo dňa na deň zhoršuje.
Čas je pre nás momentálne najväčší nepriateľ, bojíme sa čo bude zajtra, 

tobôž o pár dní, či týždňov.

Naša ošetrujúca lekárka nám prisľúbila, že ak sa nám podarí vyzbierať 
peniaze na liek, PODÁ JEJ HO. Máme 4 mesiace, prosím spojme sa 

všetci, Editka má predsa Právo na lepší život. Ďakujem!
Monika Rischerová

www.ludialudom.sk/vyzvy/14459

Mesto Handlová nie je organizátorom charitatívnej zbierky a nezodpovedá 
za pravdivosť údajov, ktoré organizátor zbierky poskytol. 

POŽIADALI NÁS O POMOC / POŽIADALI VÁS O POMOC

Spomienka
Večer  26. 2. 2022, 

keď slnko zem opúšťalo,
Tvoje srdce sa navždy 

zastavilo...
Odišiel si tichou tmou, 

tíško so svojou bolesťou.
Nebolo Ti dopriate s nami 

byť, nebolo lieku, aby si 
mohol ešte žiť...

Hviezdy Ti nesvietia, slnko nehreje, 
už sa k nám nevrátiš, už nie je nádeje.

Vydal si sa na cestu, kde chodí každý sám
a dvere spomienok si nechal otvorené dokorán.

Veľmi nám chýbaš... Ľúbime Ťa.
Manželka Eva s dcérami a ich rodinami.

Mamička Marta

Spomienka

Vo februári uplynie 30 rokov a 11 rokov odkedy 
nás opustili naši drahí 

Pavel Plavecz a Viktória Plaveczová. 

S láskou spomínajú syn Ivan s manželkou 
a dcérami, syn Pavol a dcéra Helena. 

Jozefína Maslíková 10. 4. 1931 - 29. 1. 2023



Vďaku za SNP vyjadrilo takmer dvetisíc turistov

Podujatie už dlhé roky patrí k naj-
väčším zimným turistickým akci-
ám. Pochod spoločne organizujú 
obec Cigeľ, mesto Handlová a Klub 
slovenských turistov.

V sobotu 28. januára 2023 sa 47. roč-
níka Pochodu vďaky SNP zúčastnilo 
spolu 1 939 ľudí. Podujatie je  spo-
mienkou na udalosti z 13. januára 
1945, kedy Gestapo obsadilo obec 
Cigeľ a vypočúvalo 116 ľudí. Osem z 
nich neprežilo. Traja boli umučení a 
ďalší piati zastrelení. Turistické trasy 
pochodu prechádzajú územím, kde 
počas vojny pôsobil partizánsky od-
diel Major.
Župan Jaroslav Baška poďakoval všet-
kým, „ktorí si prišli takto uctiť všet-

kých tých, ktorý počas druhej sveto-
vej vojny bojovali za slobodu, za mier 
a ktorí za to položili to najdôležitejšie, 
svoj život.“
Ako uviedol starosta obce Cigeľ, Edu-
ard Krausko, pochod je peknou tra-
díciou. „Sám sem chodím od malého 
dieťaťa a bolo by hriechom, keby sme 
takéto niečo zrušili. Bolo by to neod-
pustiteľné.“ Na históriu podľa neho 
netreba zabúdať a mali by sme si z 
nej brať ponaučenie. „A treba si to 
neustále aj takýmto spôsobom pri-
pomínať,“ dodal starosta.
Podľa viceprimátora mesta Handlová, 
Radoslava Iždinského, tento rok pri 
registrácii v meste Handlová po prvý-
krát vyskúšali samolepiace papiero-
vé náramky. „Mali pomôcť a dúfam, 

že aj pomohli pri identifikácii účast-
níkov, ich bezpečnosti a následne aj 
pri zlosovaní cien. Do budúcnosti by 
sme radi pokračovali v osvedčených 
moderných prístupoch a radi by sme 
doplnili aj online registráciu, aby sme 
uľahčili prácu registračného tímu a 
zjednodušili registráciu pre účastní-
kov. Bohatá účasť Handlovčanov po-
tvrdila, že toto podujatie patrí medzi 
najobľúbenejšie podujatia v meste 
Handlová.“
V Handlovej sa registrovalo 469 dos-
pelých účastníkov a 79 detí do 15 ro-
kov, teda spolu 548 turistov. Okrem 
Handlovčanov aj obyvatelia z 30 
iných miest a obcí: Ráztočno, Chreno-
vec, Jalovec, Malá Čausa, Veľká Čausa, 
Lipník, Bojnice, Prievidza, Sebedražie, 
Cigeľ, Kamenec pod Vtáčnikom, Poru-
ba, Lazany, Diviaky nad Nitricou, Ze-
mianske Kostoľany, Nitrianske Pravno, 
Pravenec, Bystričany, Župkov, Jur nad 
Hronom, Biely Kostol, Nový Tekov, Ži-
lina, Levice, Trenčín, Zvolen, Banská 
Štiavnica, Gemerská Parnica, Praha 
(ČR), Radoslavice (ČR).
Všetci účastníci dostali účastnícky od-
znak a pamätný list. Deti do 15 rokov 
dostali lietajúci lopár a nafukovaciu 
loptu. Všetci účastníci, ktorí sa zare-
gistrovali v Handlovej a odregistrovali 
sa v pizzérii Papučka, boli zaradení do 
zlosovania o turistickú obuv.
Losovanie 10 víťazov značkovej tu-
ristickej obuvi značky LOWA vykonal 
osobne vedúci výrobnej prevádzky 
Handlová: Ing. Badinský Ondrej dňa 
1. februára 2023:
92 – Ladislav B., Handlová
98 – Jana M., Handlová
96 – Lucia S., Handlová
290 – Peter R., Handlová
304 – Michaela K., Ráztočno 
219 – Roman T., Handlová
57 – Ľubomír B., Handlová
25 – Daša M., Lipník 
537 – Nina P., (ZŠ Školská)
563 – Šimon N., Handlová
Mesto Handlová bude výhercov kon-
taktovať telefonicky alebo písomne 
na kontaktné údaje, ktoré zadali pri 
registrácii.                                            (RED)

Bohatá účasť Handlovčanov potvrdila, že toto podujatie patrí medzi najobľúbenejšie podujatia v meste Handlová.                                                            FOTO: MILAN TRVAL

Dvere do play off si baníci nepootvorili
Dvoma zápasmi 22. kola odštarto-
vala Slovenská basketbalová liga 
poslednú štvrtinu dlhodobej časti. 

V prvú februárovú sobotu hostili han-
dlovskí basketbalisti po štvrtý raz v 
sezóne svojho regionálneho a tabuľ-
kového suseda z Prievidze.
O dôležitosti tohto zápasu z pohľadu 
oboch tímov hovoriť príliš veľa netre-
ba, išlo o priamu konfrontáciu o po-
stup do vyraďovacích bojov. Baníci by 
prípadným víťazstvom odsunuli Prie-
vidzu na poslednú priečku tabuľky. 
To sa im žiaľ nepodarilo a po prehre 
70:85 im najväčší ligový rival odskočil 
už na dve víťazstvá. Prievidžania si tak 
šesť kôl pred koncom základnej časti 
pootvorili dvere do olay off.
Narozdiel od predošlých zápasov, do 
tohto vstúpili zverenci trénera Kuče-
ru koncentrovane a s veľkou chuťou. 
Dobre si uvedomovali, v čom je ich 
súper nebezpečný. Na tvrdú a ag-
resívnu obranu Prievidze sa počas 
celého uplynulého týždňa zodpo-
vedne pripravovali a nedovolili, aby 
im Prievidžania hneď v úvode ušli do 
vyššieho náskoku. V druhej štvrtine sa 
ale do prievidzského koša nedokázali 
trafiť a hosťom popadali ťažké strely. 
Vďaka tomu sa dostala Prievidza už v 
18. minúte do 19-bodového vedenia 
44:25. Domáci sa nechceli zmieriť s 
faktom, že sa o víťazovi rozhodne už 
v prvom polčase a do jeho konca zní-
žili na 36:44.
Do stretnutia proti Prievidzi nezasia-
hol zranený Aranitovič a v prvej pol-

ke sa zranil i Jakub Kádaši. Napriek 
tomu bojovnosťou domáci v 27. mi-
núte vyrovnali na 53:53 a stretnutie 
začínalo odznova. Vyššie spomínané 
absencie sa ale napokon na palubov-
ke prejavili a Handlovčania napriek 
veľkému chceniu nedokázali udržať s 
Prievidzou krok. Tá v poslednej štvr-
tine trestala časté chyby domácich a 
postupne svoj náskok zveľaďovala. Po 
štyridsiatich minútach hostia zaslúže-
ne zvíťazili a 85:70.
Karol Kučera, tréner Handlovej: „Mys-
lím si, že sme videli zápas, ktorý bol 
napínavý a divácky atraktívny. Na jed-
nej strane chválim svojich hráčov za 
výkon, ktorý v rámci možnosti podali. 
Znova sme ale doplatili na ľahké stra-
ty a v záverečnej štvrtine aj na úby-
tok síl. Straty, o ktorých hovorím boli 
fatálne a doslova nás zabili. Okrem 
toho sme z dvadsiatich pokusov za 
tri body, premenili iba dva a s týmto 
konštatovaním sa tak ťažký zápas vy-
hrať nedá. V ostatnej činnosti nemám 
čo svojim zverencom vytknúť. Kvali-
ta žiaľ bola na strane Prievidze, ktorej 
gratulujem k zaslúženému víťazstvu.”
Branislav Obert, hráč Handlovej: „Na 
palubovke sme odovzdali všetko, 
no na dobre pripravenú Prievidzu to 
nestačilo. V tejto chvíli môžem už iba 
zablahoželať Prievidzi k dobrému vý-
konu a víťazstvu. Do konca základnej 
časti zostáva ešte šesť kôl a my bude-
me o play off bojovať do poslednej 
chvíle.”

Pavel Procner


