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Banícka Handlová bola kedysi 
známa aj kvôli bohatej kvetinovej 
výzdobe. Mestskí záhradníci teraz 
nadviazali na tradíciu.   

Zelená plocha pred nákupným cen-
trom Billa ožila. Záhradníci spoloč-
nosti Hater Handlová spol s r.o. na 
nej vytvorili záhon s vázami plnými 
kvetov, ktorý bude v lete hýriť farba-
mi. Nadviazali tak na tradíciu, ktorú v 
Handlovej v 70. rokoch založil Jozef 
Krč. A použili aj pôvodné konštruk-
cie váz. „Jedna váza bola do polovice 
zakopaná pred Haterom, druhá ležala 
v šrote v areáli. Pozvárali sme ich a 
natreli,” povedal riaditeľ firmy Hater 
Handlová Vladimír Borák.

Namiesto letničiek trvalky

Oproti pôvodnej technológii výsadby 
kvetov však záhradníci postup inovo-
vali. „Udržiavať tieto vázy bude teraz 
oveľa lacnejšie. Predtým do nich 
každoročne sadili nové letničky, my 
sme tam vysadili trvalky, ktoré tam 
budú žiť a budeme si ich tam množiť,” 
uviedol záhradník Hateru Jozef Božík. 
Dodal, že vymysleli aj novú techno-
lógiu sadenia kvetov do vázy. Kým 
pred vyše tridsiatimi rokmi záhrad-
níkom trvalo vysadiť do vázy stovky 
letničiek dva až tri týždne, teraz mali 
vázy aj so záhonom hotový za tri dni. 
„Vysadili sme takú skladbu rastlín, 
aby pekne zarástla na jednu súvislú 
formu. Je tam vysadených šesť dru-
hov rôznych skalných ruží a rozchod-
níkov pomixovaných do vzorov, ktoré 
zatiaľ nie sú výrazné, akonáhle však 
prerastú a vykvitnú, vzor sa zvýrazní. 
Jediné, čo na váze budeme meniť, sú 
letničky na vrchu vázy. Teraz sú tam 
dálie a šalvie,” povedal Božík. 

Niekoľkomesačná práca

V záhone prevažujú letničky, ktoré 
na jeseň vybrali zo zeme a prezimo-

Do Handlovej sa vracia farebná kvetinová výzdoba 

vali na chodbách firmy Hater. Aj do 
záhonu však v budúcnosti plánujú 
nasadiť trvalky. Pri skladbe kvetov 
sa inšpirovali starými fotografiami. 
„Sinerálie, ktoré sme tam nasadili, 
používal aj pán Krč. Keď si pozriete 
staré fotky, červené begónie boli 
obohnané striebornými sineráliami, 
aby zvýraznili dominantnú farbu. Je 
to pocta tradícii. Chceli sme nadvia-
zať na prácu pána Krča,” priznal Božík. 
Konkrétny návrh výsadby začal vzni-
kať minulý rok v novembri. Zámer 
konzultovali aj s pracovníkmi Odboru 
výstavby, územného plánu, dopravy 
a ochrany životného prostredia. Keď-
že do realizácie zámeru vstúpila koro-
na, boli nútení projekt zmeniť. 

Skrášľujú aj ďalšie plochy

Okrem záhonu s vázami mestskí zá-
hradníci  upravili aj záhon na Miero-
vom námestí a skrášlili plochy pred 
budovou Slovenského banského 
múzea, aj pred obchodom Sama na 
Námestí baníkov. Podľa riaditeľa Vla-
dimíra Boráka sa záhradníkov ľudia 
najčastejšie pýtajú, kedy už skrášlia 
aj samotné Námestie baníkov. Ako 
povedala primátorka Silvia Grúbe-
rová, lehota, do ktorej mesto nesmie 
do projektu rekonštrukcie námestia 
zasahahovať, vyprší budúci rok. 

Silver Jurtinus

Pri tvorbe záhonu sa záhradníci Hater - Handlová spol. s r.o. inšpirovali aj archívnymi fotografiami.                                                                                                               FOTO: INU

Založí mesto 
neziskovú 

organizáciu 
Handlovské lesy?

Primátorka mesta 
Handlová, Silvia 

Grúberová, zvolala
14. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva.

Konať sa bude za platných 
hygienických opatrení 

vo štvrtok 
25. júna 2020 

o 14.00 hodine vo veľkej 
zasadacej miestnosti 

mestského úradu. 

Program rokovania 
nájdete na webovom sídle 
mesta www.handlova.sk, 

priamy prenos na Youtube 
kanáli RTV Prievidza. 

FOTO: JP
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Dôležitá súčasť bezpečnostných 
opatrení je aj pravidelné školenie 
zamestnancov. Tiež bude nutné 
zaviesť nové technické prostriedky 
pre sledovanie činnosti informač-
ných systémov.

Mesto Handlová ako orgán verejnej 
moci bolo v zmysle zákona o kyber-
netickej bezpečnosti od 1. marca 
2020 zaradené do Registra prevádz-
kovateľov základných služieb. Mestu 
z toho vyplývajú nové úlohy v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti. Samo-
správa musí všetky bezpečnostné 
opatrenia implementovať do sep-
tembra.
„Musíme začať napĺňať bezpečnost-
né opatrenia podľa Kybernetického 
zákona. Pred samotným plnením je 

nutné vykonať rozdielovú analýzu 
terajšieho stavu a požadovaného 
stavu,“ informoval informatik mesta 
Roman Valo.
Do dvoch rokov od zaradenia do 
registra je mesto povinné vykonať 
audit, ktorým sa zisťuje súlad opat-
rení prijatých mestom so zákonom 
a osobitnými predpismi pre siete a 
informačné systémy. Výsledok audi-
tu s navrhnutými opatreniami je po-
vinné mesto predložiť Národnému 
bezpečnostnému úradu. Ako infor-
moval prednosta mestského úradu, 
Tibor Kolorédy, vzhľadom k zložitosti 
problematiky mesto využije služby 
externej firmy, ktorú v najbližších 
mesiacoch vyberie cez verejné ob-
starávanie.

(RED)

Úrad zvýši kybernetickú bezpečnosť

Nájomníci môžu požiadať o odklad 
platby nájmu a súvisiacich poplat-
kov. Platbu nájmu však nie je mož-
né odpustiť.

Mestský bytový podnik Handlová 
s.r.o. zaznamenal významný pokles 
príjmu z úhrad obyvateľov za ná-
jomné a za služby spojené s býva-
ním. „Narastá počet neplatičov, čo 
má priamy súvis s našou platobnou 
schopnosťou pri úhradách faktúr za 
odobraté energie. Tento stav však 
nemôžeme nechať bez povšimnutia 
a musíme ho riešiť,“ povedal riaditeľ 
podniku Rudolf Vlk. Správcovská spo-
ločnosť preto nájomníkov upozorňu-
je upomienkou, výzvou na úhradu 
nedoplatku a v neposlednom rade 
podaním žaloby na súd.

Zákon chráni pred výpoveďou 
z nájmu

Podľa zákona č. 62/2020 Z. z., ktorý 

prijali poslanci Národnej rady Sloven-
skej republiky v apríli, „prenajímateľ 
nemôže do 31. decembra 2020 jed-
nostranne ukončiť nájom nehnuteľ-
nosti, vrátane nájmu bytu alebo ne-
bytového priestoru, pre omeškanie 
nájomcu s platením nájomného vrá-
tane úhrad za plnenia obvykle spoje-
ných s nájmom splatného v období 
od 1. apríla 2020 do 30. júna 2020, 
ak omeškanie nájomcu vzniklo v dô-
sledku okolností, ktoré majú pôvod v 
šírení nebezpečnej nákazlivej ľudskej 
choroby COVID-19. Tento dôvod pre 
vznik omeškania musí byť nájomcom 
dostatočne osvedčený.“ Zákon však 
presne nešpecifikuje, akým spôso-
bom má nájomca svoju insolvenciu 
dostatočne osvedčiť. Podľa Rudolfa 
Vlka to môže byť napríklad doklad 
o výpovedi z práce. Uistil však, že 
každú žiadosť, ktorú nájomníci by-
tovému podniku doručia, budú vy-
hodnocovať individuálne a podnik 
následne vydá záväzné stanovisko. 

Ako informoval, do dnešného dňa 
bytový podnik dostal iba jednu takú-
to požiadavku. „Máme za to, že ľudia v 
našom meste neboli našťastie závaž-
ným spôsobom zasiahnutí súčasnou 
situáciou a môžu si svoje záväzky 
plniť v plnej miere,“ povedal riaditeľ 
bytového podniku. Každopádne, plat-
by je možné odložiť na neskôr, nie je 
však možné ich odpustiť.

Podnik je už otvorený

Mestský bytový podnik Handlová s. 
r. o. je opäť otvorený pre verejnosť. 
Klienti môžu svoje záležitosti osob-
ne riešiť v pondelok od 8.00 hod. do 
14.00 hod., v stredu od  8.00 hod. do 
15.30 hod. a v piatok  od  8.00 hod. do 
13.00 hod. V utorky a štvrtky je pod-
nik pre verejnosť zatvorený. Potrebné 
je však dodržiavať hygienické opatre-
nia. Vstupovať je možné len jednot-
livo, s rúškom na tvári a po pou žití 
dezinfekcie na ruky. 

(RED)

O odklad platby nájmu je potrebné požiadať

Sociálne poradenstvo a pomoc pri 
riešení nepriaznivých životných si-
tuácií bude naďalej zabezpečovať 
sociálne oddelenie mestského úra-
du ako jednu zo svojich základných 
činností.   

Vo štvrtok 11. júna ukončili svoju 
činnosť telefónne linky, zriadené na 
pokyn primátorky mesta Silvie Grú-
berovej počas mimoriadnej situácie 
v súvislosti s COVID 19. Slúžili na in-
formovanie obyvateľov mesta, objed-
návanie nákupov, ale aj pre psycholo-
gickú a duchovnú podporu.
Prevádzku liniek zabezpečovali 
pracovníčky sociálneho oddelenia 
mestského úradu. Handlovskú linku 
podpory zabezpečovali psychológ 
Branislav Ondruška, duchovnú pod-
poru zástupcovia katolíckej farnosti 
sv. Kataríny v Handlovej, farár Peter 
Repa a kaplán Radovan Hasík. Všetci 
traja Handlovčanom pomáhali bez 
nároku na odmenu.

Handlovské telefónne linky 
COVID 19 ukončili svoju činnosť

Ako prvá bola zriadená linka pre 
seniorov. Fungovala od 16. marca v 
čase od 8.00 do 18.00 h. každý deň, 
vrátane víkendov. Veronika Cagáňo-
vá a Zuzana Šaláteková prijali celkovo 
269 hovorov.
Linku pre zabezpečenie nákupov po-
travín, liekov a hygienických potrieb 
mesto zriadilo 18. marca. Jej pre-
vádzku zabezpečovali pracovníčky 
sociálneho oddelenia. S pomocou 
dobrovoľných pracovníkov v rámci 
projektu mesta „Pomôž svojej obci“ 
zabezpečili 95 nákupov a ich doruče-
nie seniorom, ľuďom odkázaným na 
pomoc iných a obyvateľom mesta v 
karanténe.
Handlovská linka podpory začala svo-
ju činnosť 3. apríla. Fungovala každý 
piatok a stredu v pracovných dňoch 
od 13.00 do 16.00 h a poskytla pod-
poru a poradenstvo ôsmim volajú-
cim. Ťažil ich stres, obavy a pociťovali 
úzkosť a osamelosť.

(RED)

V súvislosti s uvoľňovaním opatrení 
vzhľadom na mimoriadnu situáciu s 
COVID 19 mesto Handlová opäť prijí-
ma žiadosti o poskytovanie opatrova-
teľskej služby ako terénnej sociálnej 
služby pre občanov v domácnosti. 
Ako informovala vedúca Sociálneho 
oddelenia Mestského úradu v Han-
dlovej Veronika Cagáňová, úlohou 
služby je poskytnúť občanom odká-

Opatrovateľská služba pokračuje 
v pôvodnom režime

zaným na pomoc inej osoby pomoc 
pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch 
starostlivosti o domácnosť a podporu 
pri základných sociálnych aktivitách, 
vrátane dohľadu. Všetky potrebné 
informácie podá referentka sociál-
nych služieb mesta Handlová Zuzana 
Šaláteková na telefónnom čísle 0918 
325 880.

(RED)

Verejnosť môže návrh právnej nor-
my pripomienkovať do 24. júna.  

Mesto Handlová zverejnilo návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia 
1/2020 o úhrade za poskytovanie 
vybraných druhov sociálnych služieb 
na území mesta Handlová vrátane 
Zásad poskytovania vybraných dru-
hov sociálnych služieb. Návrh zmeny 
VZN bude predmetom rokovania MsZ 
mesta Handlová dňa 25. júna 2020.
Svoje pripomienky k návrhu VZN mes-
ta Handlová č. 1/2020, môžu uplatniť 
fyzické a právnické osoby najneskôr 

Cenník sociálnych služieb sa zmení
do 24. júna 2020 v písomnej forme, 
elektronicky alebo ústne do zápisnice 
na Mestskom úrade v Handlovej. Pri-
pomienkou možno v určenej lehote 
navrhnúť nový text alebo odporučiť 
úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, 
vypustenie alebo spresnenie pôvod-
ného textu. Z pripomienky musí byť 
zrejmé, kto ju predkladá. 
Kompletné znenie návrhu VZN č. 
1/2020 nájdete na úradnej tabuli 
mesta a internetovej stránke mesta 
www.handlova.sk v sekcii Mestský 
úrad - Úradná tabuľa.

(RED)

Výber mestských daní presiahol 
polovicu plánovanej výšky. 

Do pondelka 8. júna dosiahol vý-
ber dane z nehnuteľností takmer 60 
percent, výber poplatkov za odvoz 
komunálneho odpadu a dane za psa 
presiahli 64 percent.
Ako informovala referentka správy 
daní Mestského úradu v Handlovej, 
Alena Mellová, suma vyrubených vý-
merov za odvoz komunálneho odpa-
du za rok 2020 je vo výške 486 453,02  
eur, obyvatelia do 15. júna uhradili 
310 966,83 eur. Pri dani z nehnuteľ-
ností výška vyrubených výmerov 
dosiahla 744 323,01 eur, do 15. júna 
Handlovčania uhradili 423 006,93  
eur. Zo sumy vyrubených výmerov 
daní za psa vo výške 28 342,56 eur, 
bolo už uhradených 18 503,53 eur. 
Ako však Mellová dodala, poplatok 
za komunálny odpad, daň z nehnu-
teľností a daň za psa vo výške nad 150 
eur je rozdelená na tri splátky. Prvý 
termín uplynie 30. júna, druhý ter-
mín 31. júla a časť z vyrubených súm 
je splatná až do 2. novembra 2020. K 
8. júnu mesto evidovalo 1229 žiados-
tí o úľavu na poplatku za komunálny 

Handlovčania poctivo plnia mestskú kasu
odpad. O úľavu je možné požiadať až 
do konca septembra 2020. 

Niektorí si rozhodnutie neprevzali

Rozhodnutie o výške daní a poplat-
kov je nutné prevziať osobne. Počas 
mája ich preto za zvýšených hygie-
nických opatrení roznášali doručova-
teľky mesta. Spolu mesto vyrubilo 14 
304 rozhodnutí, z toho 664 rozhodnu-
tí pre obyvateľov, ktorým pre úradné 
záležitosti slúži adresa mestského 
úradu. Doručovateľom sa podarilo 
rozniesť 13 388 rozhodnutí, elektro-
nicky úrad doručil 476 rozhodnutí a 
poštou mesto odoslalo 632 rozhod-
nutí. Vrátených z roznášky bolo 240 
rozhodnutí, neprevzatých ostalo 172 
rozhodnutí. 
Handlovčania, ktorí neboli zastihnutí 
na svojich adresách a rozhodnutie im 
preto doručené nebolo, si ich môžu 
vyzdvihnúť na Oddelení daní, majet-
ku mesta a podnikateľskej činnosti 
počas mesiaca jún. Po tejto dobe sa 
mesto pokúsi doručiť neprevzaté 
rozhodnutia na adresu daňovníkov 
ešte raz.

Primátorka: Je to fér

Primátorka mesta Silvia Grúberová 
Handlovčanom poďakovala. „Veľmi 
si vážim obyvateľov aj spoločnosti, 
ktoré si splnili daňovú povinnosť 
voči samospráve. Mestu Handlová 
príjem z miestnych daní a poplat-
kov pomáha prekonať nepriaznivú 
hotovostnú situáciu mesta. Uvedo-
mujem si, že v období koronakrízy 
je situácia zložitejšia aj v domácnos-
tiach či firmách, a preto im úprim-
ne ďakujem za ich zodpovednosť 
a ústretovosť.“ Príjem z miestnych 
daní sa v rozpočte premieta do ná-
kladov mesta na zabezpečovanie 
všetkých kompetencií samosprá-
vy. Poplatky za komunálny odpad 
samospráva používa výhradne na 
zvoz a nakladanie s odpadom. „Ve-
rím, že miestne dane a poplatky si 
postupne vyrovnajú aj ostatní oby-
vatelia. Je dôležité, aby mysleli na 
to, že je to fér prístup k svojmu mes-
tu a rovnako fér prístup ku všetkým 
zodpovedným platiacim,“ uzavrela 
Silvia Grúberová.

Silver Jurtinus

Námestie pokryjú prázdninové atrakcie
Podmienky pre organizovanie let-
ných podujatí stále nie sú jasné, 
pracovníci domu kultúry preto 
pripravujú plánované podujatia s 
ohľadom na bezpečnosť. 

Letné kultúrne podujatia pripra-
vujú pracovníci Domu kultúry aj s 
ohľadom na nejasné podmienky, 
za akých sa budú môcť konať. Kra-
tochvíľky preto pripravili tak, aby 
boli bezkontaktné.
„Na námestie nainštalujeme rôzne 
zábavné prekážkové dráhy, bludiská 
a škôlky. Atrakcie budú bezkontakt-
né a bez organizátorov. Každá atrak-
cia bude mať návod, ako ju používať 
a vytvoríme k nim aj krátke inštruk-
tážne videá,“ povedala riaditeľka 
handlovského Domu kultúry Jarmi-
la Žišková. Atrakcie budú podľa nej 
nalepené na dlažbe námestia a bude 

ich môcť využiť ktokoľvek. „Škôlku si 
možno radi zaskáču aj dospeláci,“ 
dodala.
Počas júla a augusta bude každý 
druhý piatok venovaný hudbe a 
nie celkom známej histórii Handlo-
vej. Pracovný názov cyklu štyroch 
piatkových podujatí je Prechádzky 
handlovskou históriou. „Ľudia sa na 
nich dozvedia zaujímavosti z histó-
rie mesta, ktoré sa nemajú kde do-
zvedieť. Historické fakty, ktoré nie 
sú zachytené v knihách,“ prezradila 
Žišková.
Dom kultúry pripravuje aj Regio-
nálne oslavy dňa baníkov. Isté je, že 
Banícky jarmok sa konať nebude a 
vyznamenávanie ocenených baní-
kov prebehne v komornej atmosfére. 
Oceňovanie osobností však bude 
možné sledovať v priamom prenose.

(RED) Minuloročné Kratochvíľky - kockohranie. FOTO: MsÚ



3SPRAVODAJSTVO

Galéria odpadkovGaléria odpadkov
Kedy bude kompost?

Hater-Handlová spol sro

Miera vytriedenia odpadu
2018 - 23,62 %
2019 - 30,06 %

Apríl 2020 - 27 %

Ciel: 50 %
...aby sa enormne nezvyšovali poplatky za odpad.

Mestská polícia dostala od poslancov defibrilátor

Najčastejšou príčinou náhlej smrti 
v dospelej populácii je srdcové zly-
hanie. Defibrilátor pri resuscitácii 
podstatne zvyšuje šance človeka 
na prežitie.

V stredu 3. júna zástupca dodávateľa, 
Medsol Slovakia s.r.o., odovzdal 
primátorke mesta Handlová, Silvii 
Grúberovej a zástupcom mesta, de-
fibrilátor, ktorý samospráve darovali 
jedenásti poslanci mestského zas-
tupiteľstva. Zároveň prebehlo zaš-
kolenie príslušníkov mestskej polí-
cie, ktorí ho budú mať k dispozícii v 
označenom zásahovom vozidle. „Je 
to dôležitá pomôcka, ktorú budete 
pri vašej práci používať – dúfam, čo 
najmenej,“ povedala príslušníkom 
mestskej polície primátorka Silvia 
Grúberová. Zároveň im poďakovala 
za prácu, ktorú ostatné dva mesiace 
vykonávajú pod zvýšeným tlakom. V 
mene obyvateľov mesta poďakovala 
poslancom, ktorí sa vzdali odmien a 
podujali sa „vykonať šľachetný čin“.

Poslanci mestu ušetrili 4 000 eur

Poslanci Danica Baranovičová, Lina 
Gregor, Lucia Jonásová, Iveta Jurkovi-
čová, Alžbeta Orthová, Marcela Ši-
monová, Tomáš Arvay, Jozef Juríček, 
Arpád Koszta a Ján Spevár sa vzdali 

poslaneckých odmien za prvé tri me-
siace roku 2020.  Zástupca primátorky 
mesta, Radoslav Iždinský, sa vzdal 
svojich odmien za členstvo v mestskej 
rade do konca roka 2020. Spolu tak 
ušetrili mestu 3914 eur. Mesto de-
fibrilátor vrátane príslušenstva ob-
staralo za cenu 2 502 eur. Zvyšné 
peniaze poslanci venovali mestu na 
dokúpenie materiálu, ktorý pomôže 
na zabránenie šírenia koronavírusu 
COVID-19.

Bezpečnejšia Handlová

„V týchto časoch nás neohrozuje len 
koronavírus, ale aj bežné nepredví-
dateľné udalosti, ktoré veľakrát nie-
koho stoja život. Prenosný defibrilátor 
je možno práve to, čo môže prispieť 
k bezpečnejšej Handlovej a môže 
zachrániť život ešte pred príchodom 
rýchlej zdravotnej pomoci,“ povedala 
na rokovaní mestského zastupiteľstva 
v marci poslankyňa Lina Gregor. Do-
plnila, že nápad vznikol v neformál-
nom združení Lepšia Handlová.

Bude v označenom zásahovom 
vozidle

Defibrilátor Physio Control LIFEPAK 
1000, ktorý zakúpilo mesto po verej-
nom obstarávaní, patrí k najvýkonnej-

ším nástrojom pre podporu základ-
ných životných funkcií. Súčasťou 
predmetu zákazky bolo aj zaškolenie 
mestských policajtov a elektródy pre 
resuscitáciu detí. Batéria defibriláto-
ra LIFEPAK 1000 umožní vydať až 425 
výbojov. Prístroj je plne automatický 
a na výboj sa dobije za menej ako 
12 sekúnd. Veľkou výhodou nového 
defibrilátora je jeho kompatibilita s 
vybavením vozidiel rýchlej záchran-
nej pomoci. Defibrilátor bude umiest-
nený v zásahovom vozidle mestskej 
polície, ktoré bude označené medz-
inárodným symbolom.

Silver Jurtinus

V cene prístroja bolo zahrnuté aj školenie, ktoré absolvovali všetci príslušníci mestskej polície.                                                                                                                          FOTO: INU

Vo štvrtok 4. júna zhodnotili čle-
novia Združenia obcí Handlovskej 
doliny uplynulé tri mesiace, ktoré 
samosprávy a ich obyvatelia preží-
vali v sťažených podmienkach. Riešili 
ekonomické dopady očakávaného 
výpadku podielových daní a pome-
novali konkrétne problémy. Spoločné 
plány budú členovia ZOHD riešiť na 
pripravovanom sneme. Členmi zdru-
ženia sú primátorka Handlovej, Silvia 

Susedia sa navzájom informovali
Grúberová; starostka Veľkej Čause, 
Nikola Pekárová; predseda združe-
nia a starosta obce Chrenovec-Brus-
no, Tibor Čičmanec; starosta obce 
Lipník, Peter Mikuško; Malej Čause, 
Jozef Krpelan; Ráztočna, Ivan Škrteľ 
a starosta Jalovca, Peter Kotian. Že-
laním všetkých členov ZOHD ostáva 
spoločná spolupráca pri organizovaní 
kultúrnych a spoločenských podujatí 
podľa aktuálnej situácie.                       (RED)

V popredí starosta obce Malá Čausa Jozef Krpelan.                                                                                                  FOTO: JP

Stručný prehľad aktuálnych výziev 
Miestnej akčnej skupiny Žiar.

Výzvy pre samosprávy

• Výstavba a rekonštrukcia miest-
nych komunikácií, lávok, mostov, 
chodníkov  a záchytných parkovísk, 
autobusových zastávok a zlepšenie 
vzhľadu obcí – úprava a tvorba verej-
ných priestranstiev, námestí, parkov. 
Termín uzávierky 15. 7. 2020. Výzva 
MAS_059/7.2/2 (PRV)
• Podpora na investície do rekreačnej 
infraštruktúry, turistických informácií 
a do turistickej infraštruktúry malých 
rozmerov na verejné využitie.
Termín uzávierky 10. 8. 2020. Výzva 
MAS_059/7.5/1 (PRV) 
• Komunitné sociálne služby.
Termín uzávierok hodnotiaceho 
kola 30. 6. 2020 a 31. 8. 2020. Výzva 

IROP-CLLD-P977-512-002 (IROP).
• Terénne a ambulantné služby. 
Termín uzávierok hodnotiaceho 
kola 30. 6. 2020 a 31. 8. 2020. Výzva  
IROP-CLLD-P977-512-003 (IROP).

Výzvy pre podnikateľov

• Činnosti spojené s vidieckym cestov-
ným ruchom a agroturistikou.
Termín uzávierky 31. 8. 2020. Výzva 
MAS_059/6.4/1 (PRV).  
• Podpora a rozvoj podnikania, okrem 
poľnohospodárkych činností. Termín 
uzávierky hodnotiaceho kola 31. 5. 
2020. Výzva IROP-CLLD-P977-511-001 
(IROP).
Jednotlivé výzvy spolu s prílohami 
sú zverejnené na webstránke www.
masziar.sk v časti Výzvy MAS, časť PRV 
alebo IROP. 

(RED)

Aktuálne výzvy MAS Žiar pre samosprávy a podnikateľov

Mapa územia MAS Žiar.                  FOTO: MASZIAR.SK

Kedy bude kompost z handlovskej 
kompostárne?
Odpovedá Mgr. Vladimír Borák, kona-
teľ HATER-HANDLOVÁ spol. s r.o.

Na území mesta sme vytriedili v roku 
2018 spolu 633 ton zložiek a v roku 
2019 to bolo 652 ton zložiek (plast, 
papier, kov, vkm, sklo). Dominantným 
spôsobom zneškodňovania odpadu 
v meste Handlová bolo ešte v roku 
2017 skládkovanie. Vybudovanie 
„Kompostárne Handlová“ a obstara-
nie potrebných technológií  zname-
nalo pre mesto , v tom čase, skomple-
tovanie poskytovaného odpadového 
servisu. Projekt sa začal realizovať 30. 
novembra 2017. 
Kompostáreň má aj inú pridanú hod-
notu. Napríklad len vďaka vyzbiera-
nému bioodpadu sme dosiahli viac 
ako 30% úroveň vytriedenia za mi-
nulý rok. Tzn. za uloženie na skládke 
v roku neplatíme 22 eur ale 13 eur. 
Ak by mesto tento projekt nezreali-
zovalo, museli by sme takýto odpad 
vyvážať na inú schválenú kompostá-
reň, čím by mestu narastali náklady.  
Ďalším  benefitom je, že od 1. 1. 2021 
sú mestá povinné začať zbierať ku-
chynský biologicky rozložiteľný od-
pad (KBRO). V Handlovej je potrebné  

kompostáreň dobudovať, nemusíme 
ju stavať. Ak nebude dobudovaná 
skládka na KBRO, bude nutné odpad 
odviezť inam a zaplatiť za zhodnote-
nie. A nie je možné BRO nezbierať, 
pretože narážame na legislatívny 
problém. Momentálne ešte plynie 
udržateľnosť projektu, to znamená, 
že kompost nemôže mesto predávať, 
ale môže ho použiť na verejnú zeleň a 
záhony v meste, čo sa aj deje. Bola by 
veľká škoda takýto materiál nepoužiť. 
Samozrejme, že po skončení projek-
tom zadaných povinností plánujeme  
kompost predávať, no aj to si vyžadu-
je peniaze, povolenia a certifikáciu. 
Vzhľadom na to, že obce si tiež šet-
ria svoje výdavky a majú svoje malé 
kompostárne, zatiaľ nemajú záujem 
o takúto službu a legislatíva hovorí, 
že pokiaľ všetci v obci kompostujú, 
nemusíte zbierať KBRO - veľmi zjed-
nodušene napísané.
Projekt „Kompostáreň Handlová“  bol 
realizovaný vďaka podpore Minis-
terstva životného prostredia SR, v 
zastúpení Slovenskou agentúrou ži-
votného prostredia prostredníctvom 
nenávratného finančného príspevku 
vo výške 860 670,85 eur, spolufi-
nancovanie mesta bolo vo výške 45 
298,47 eur.
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V mesiaci marec bola vládou SR vy-
hlásená mimoriadna situácia na ce-
lom území SR. Z uvedeného postup-
ne začali vychádzať opatrenia Úradu 
verejného zdravotníctva Slovenskej 
republiky (ÚVZ SR), pričom naša práca 
sa niesla v kontrole a plnení vydaných 
opatrení. Za uvedený mesiac sme zaz-
namenali päť porušení opatrení vyda-
ných ÚVZ SR, ktoré boli po spracovaní 
odovzdané na Regionálny úrad verej-
ného zdravotníctva v Prievidzi. 

Náročné podmienky

Celkovo bol upravený chod a činnosť 
mestskej polície. Riešenie bežných 
priestupkov a spisových  priestup-
kov z dôvodu šírenia infekčného 
ochorenia COVID–19 boli pozasta-
vené, nakoľko bezpečnosť našich za-
mestnancov bola najdôležitejšia. Po 
prvýkrát sme sa stretli s vyhlásením 
núdzového stavu pre oblasť zdra-
votníctva ako aj niekoľko dňovým 
zákazom vychádzania. Často sme sa 
stretávali s tým, že občania na verej-
ných priestranstvách nedodržiavali 
nosenie ochranných rúšok a z toho 
dôvodu mestská polícia pristúpila 
aj k represii a to tak, že začala riešiť  
priestupky na úseku civilnej ochrany. 
Počas mimoriadnej situácie došlo 
k zmene zákona o civilnej ochrane 
obyvateľstva a mestská polícia tak 
bola oprávnená niektoré skutky riešiť 
v blokovom konaní. Postupne sa za-
čali uvoľňovať opatrenia vydané ÚVZ 
SR, čo pre mestskú políciu znamenalo 
neustále samovzdelávanie a neustálu 
komunikáciu s príslušnými orgánmi 
hlavne s RÚVZ, pričom táto komuni-
kácia bola veľmi náročná a v častých 
prípadoch bez odozvy, čo nám veľmi 
sťažovalo zabezpečiť plnenie opatre-
ní. Za celé uvedené obdobie mestská 
polícia rozdávala občanom Handlovej 
ochranné rúška.      

Príslušníci boli súdržní

Chcem sa poďakovať celému kolektí-
vu mestskej polície, nakoľko v takejto 
ťažkej situácii dokázali, že vedia držať 
spolu, sú súdržní a že vedia svojim 
zodpovedným prístupom napomá-
hať ostatným občanom, či iným or-
ganizáciám v meste. 
V mesiaci máj bolo vyhlásené verejné 
obstarávanie na zakúpenie AED de-
fibrilátora. 3. 6. 2020 bol do rúk MsP 
odovzdaný zakúpený prístroj AED 
Lifepak 1000. Verím, že prístroj bude 
veľkým prínosom na záchranu živo-
tov našich občanov. V tomto prípade 
patrí veľká vďaka 11 poslancom MsZ 
a vedeniu mesta Handlová. 
Na záver sa chcem poďakovať všet-
kým darcom, ktorí ukázali, že majú 
dobré srdce a darovali nám množstvo 
ochranných pomôcok. 

Prevencia

Prevenciu sme uskutočnili v Senior 
centre pre 25 seniorov, pričom si 
vypočuli besedu o nebezpečen-
stve pred podvodníkmi. Taktiež po 
vzájomnej dohode s handlovskými 
hasičmi sme absolvovali preven-
tívne cvičenie ohľadom prístupu k 
výškovým panelákovým domom na 
Okružnej a na Partizánskej. Cvičenie 
preukázalo, že motorové vozidlá par-
kujúce pred vchodmi a na príjazdo-
vých komunikáciách k domom veľmi 
sťažujú prístup vozidlám záchranných 
zložiek. Úlohou do budúcna bude vy-
sporiadať sa s parkovaním uvedených 
vozidiel.  
Pravidelne sme poskytovali súčinnosť 
sociálnemu oddeleniu mesta Handlo-
vá pri poskytovaní rozvozu potravino-
vých nákupov pre seniorov.  

Činnosť MsP Handlová v období 
od 1. 3. 2020 do 31. 5. 2020

Udalosti: 1489
Zákroky: 538
Priestupky: 239     
Objekty: 57
Odchytených psov: 17
Papuče: 40
Poskytnutá súčinnosť OOPZ - 57; 112 
– 4; HaZZ - 1
Prítomnosť na krízovom štábe – 21 x

Marcel Jánošík, náčelník MsP

Mestskí policajti majú za sebou 
náročné mesiace koronakrízy 

Príbuzní môžu navštíviť i klientov 
Senior centra Svätej Kataríny, ktoré 
patrí pod handlovskú nemocnicu.

Handlovská nemocnica opätovne 
povolila návštevy príbuzných u hos-
pitalizovaných pacientov. Reaguje tak 
na priaznivý vývoj epidemiologickej 
situácie v súvislosti s pandémiou no-
vého koronavírusu. Zákaz návštev 
tam platil od 6. marca. Informovala o 
tom hovorkyňa skupiny Agel SK Mar-
tina Pavliková.
Pacientov môžu príbuzní navštíviť 
denne od 14.00 do 17.00 h na všet-
kých oddeleniach. Musia však do-
držať stanovené pravidlá. „Pacienta 
môžu navštíviť pri jednej návšteve 
maximálne dve osoby, výnimku môže 
povoliť primár príslušného oddelenia, 
napríklad u pacienta v terminálnom 
štádiu ochorenia,“ uviedol riaditeľ ne-
mocnice Petr Kovařík.

Handlovská nemocnica ukončila 
testovanie a povolila návštevy 

Osoby, ktoré prichádzajú na návšte-
vu, musia mať podľa neho ochranné 
rúško, rovnako musia absolvovať triáž 
pri vstupe do pavilónov, vydezinfiko-
vať si ruky alkoholovým dezinfekč-
ným prostriedkom a vypísať anam-
nestický dotazník.            

Ukončili testovanie samoplatcov

Posledné odbery pre samoplatcov na 
COVID-19 urobili v nemocnici v uto-
rok 9. júna. Následne bolo odberné 
miesto zrušené. Testovalo sa od 28. 
apríla 2020 každý utorok a kapacita 
bola vždy plne obsadená. Už v prvom 
júnovom týždni bol záujem nižší o 
tretinu a posledné dni testovania bol 
záujem minimálny. 
Personál sa po niekoľkých mesiacoch 
vracia k svojim obvyklým pracovným 
činnostiam.

                             (TASR, RED)

Základné školy a materská škola 
v Handlovej budú otvorené do 30. 
júna 2020 v jednotnom čase. Plá-
nuje sa letná prevádzka v mater-
skej škole.

Vo štvrtok, 11. júna, sa konala porada 
vedenia mesta, metodičky Spoloč-
ného školského úradu a riaditeliek 
handlovských základných škôl (ZŠ) 
materskej školy (MŠ) centra voľného 
času (CVČ) a základnej umeleckej ško-
ly (ZUŠ) k téme vzdelávania v školách 
po uvoľnení opatrení (COVID-19). Na 
základe opatrenia vydaného Úradom 
verejného zdravotníctva SR a usmer-
není Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR (MŠVVaŠ) už v 
triedach nemusí byť limitovaný po-
čet detí, môžu sa miešať a prevádzka 
škôl je stanovená rozhodnutím MŠV-
VaŠ na maximálne 10 hodín, čomu 
sa prispôsobujú aj handlovské školy 
a materská škola. Ministerstvo pone-
chalo rozhodnutie o návšteve školy 
na zákonných zástupcoch detí.
Prváci až piataci pokračujú vo vzdelá-
vaní v nastavenom režime. Vzdeláva-
nie vo všetkých troch handlovských 
základných školách pre žiakov 6. až 9. 
ročníkov sa bude riadiť usmernením 
MŠVVaŠ, ktoré riaditeľky škôl obdržia 
v nasledujúcich dňoch.

Učiť sa budú v blokoch

Od 15. júna sa deti 1. až 5. ročníkov aj 
naďalej vzdelávajú v blokoch a škol-
ský zvonec zvoniť nebude. Zriaďo-
vateľ, mesto Handlová, rozhodol, na 
základe informácií od riaditeliek škôl, 
ktoré si urobili individuálny prieskum 
u rodičov, že školy budú otvorené v 
jednotnom čase, t.j. ZŠ Mierové ná-
mestie, ZŠ Školská a ZŠ Morovnian-
ska cesta v čase od 6.00 h do 15.30 h, 
vrátane školských klubov.

Počet prihlásených detí stúpa

Prevádzka v MŠ je tiež rovnaká, t.j. od 
pondelka 15. júna od 6. 00 h do 15. 30 
h. Počet detí v MŠ narástol od uvoľne-
nia opatrení o približne 30 detí, t.j. z 
365 nahlásených detí bude do kon-
ca júna navštevovať handlovskú MŠ 
približne 185 detí. Do 30. júna 2020 
otvorená ostáva MŠ na Ul. SNP a elo-
kované pracoviská na Morovnianskej 
ceste a Ul. Cintorínskej.

Školy budú otvorené do konca júna jednotne

O tom, ktoré elokované pracoviská 
budú otvorené počas prázdnin, roz-
hodne riaditeľka MŠ podľa aktuálne 
nahláseného, záväzného záujmu zá-
konných zástupcov detí. Zriaďovateľ 
nevyužíva svoje právo uzavrieť pre-
vádzku MŠ v súlade s vyhláškou o ma-
terskej škole najmenej na tri týždne. 
Môže tak urobiť z dôvodu, že máme 
v Handlovej viacero elokovaných pra-
covísk. Zákonným zástupcom, počas 
letných prázdnin, MŠ vychádza v 
ústrety, preto vopred ďakuje za dodr-
žovanie záväzného nahlásenia detí, z 
dôvodu zabezpečenia prevádzky, 
s ktorou súvisia aj vyššie nároky na 
hygienu. Prednostne sa vychádza 
v ústrety zamestnaným rodičom, v 
prípade voľnej kapacity, aj ostatným. 
Celkové prerušenie prevádzky MŠ v 
Handlovej bude počas leta iba jeden 
týždeň, a to od 24. augusta 2020 do 
31. augusta 2020.

V ZUŠ kolektívne aj online

ZUŠ bude otvorená aj pre kolektívne 
odbory od 15. júna do 30. júna.  Do 
ZUŠ a na elokované pracoviská v Ráz-
točne a Chrenovci-Brusne, nastúpilo 
95 percent žiakov. Ostatní žiaci budú 
pokračovať online vyučovaním. Sú-
ťaž „Handlovské gitary“, ktorá sa mala 

konať tento rok bola zrušená, ale ZUŠ 
má zámer pripraviť spevácku súťaž 
Handlovský zlatý mikrofón. O tom, či 
sa konať bude a za akých podmienok, 
bude škola informovať.

CVČ sa pripravuje na leto

Zamestnanci nastúpia do práce od 
1. júla. CVČ pripravuje letné tábory, 
o podmienkam ich fungovania bude 
informovať po doručení vyjadrení prí-
slušných štátnych orgánov. Zoznam 
záujmových útvarov pre školský rok 
2020 / 2021 s popisom a fotogalériou 
zverejnilo Centrum voľného času na 
svojej webstránke www.cvchandlova.
edupage.org v sekcii Záujmové útva-
ry. Prihlasovanie je už spustené.

Ako odovzdajú vysvedčenia?

Školy budú informovať o spôsobe 
odovzdania kníh a vysvedčení indivi-
duálne a plánujú skupinové stretnutia 
s tými žiakmi, ktorí brány základných 
škôl opúšťajú. Zástupca primátorky 
mesta, metodička školského úradu 
a riaditeľky škôl diskutovali aj o tom, 
ako poďakovať a oceniť žiakov, ktorí 
dosiahli mimoriadne študijné výsled-
ky počas, aj keď krátkeho, školského 
roka, ako aj o rozlúčke s absolventmi.  

(RED)

Parcela je vhodná pre prípadnú 
výs tavbu rodinných domov v loka-
lite Nová Lehota.

Samospráva zisťuje potenciálny záu-
jem o pozemok parcela C-KN č. 179 
v katastri mesta Handlová, lokalita 
Nová Lehota. Pozemok je možné roz-
parcelovať na viacero pozemkov. Na 
pozemku bude možné vybudovať 
prízemné objekty s možnosťou vyu-
žitia podkrovia s funkciou pre indivi-
duálnu bytovú výstavbu. Priemerná 
výmera pozemku bude 400 – 500 m2, 
predajná cena pozemku bude od 10 
€/m2 v závislosti od polohy pozemku 
a ešte bude upresnená.
Záujemcovia o tento pozemok môžu 
vyplniť interaktívny formulár, ktorý je 
zverejnený na webovom sídle mesta 
www.handlova.sk v sekcii Najnovšie 
oznamy. Prípadne si je možné formu-
lár v článku stiahnuť, vytlačiť, vyplniť 
a doručiť poštou na adresu Mestský 
úrad, Námestie baníkov 7, 972 51 
Handlová, alebo odovzdať osobne, 
Ing. Simone Mihalusovej, prízemie, 
č.d.13, tel: 046/ 519 25 21.              (RED)

Mesto Handlová zisťuje záujem o odkúpenie pozemkov

Prevádzka Materskej školy v Handlovej bude počas leta prerušená iba jeden týždeň.                                FOTO: JP
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Misiou agentúry SARIO je zvýše-
nie prílivu zahraničných investo-
rov a zároveň podpora sloven-
ských firiem. 

Primátorka Silvia Grúberová v stre-
du 10. júna privítala zástupcov 
Slovenskej agentúry pre rozvoj 
investícií a obchodu (SARIO). In-
formovala ich o hrozbe masívneho 
prepúšťania v dôsledku plánova-
ného ukončenia podpory ťažby 
hnedého uhlia a spoločne s predse-
dom dozornej rady Hornonitrians-
kych baní Prievidza, Rastislavom 
Januščákom, im ukázala areál baní 
a objekty, ktoré by po revitalizácii 

mohli slúžiť potenciálnym investo-
rom.
„Zástupcov agentúry SARIO som 
informovala akých zamestnávate-
ľov v našom meste máme aj o tom, 
že sme lokalita vhodná na pritiah-
nutie nových investorov. Dúfam, 
že spoločne so SARIO sa nám po-
darí v rámci transformácie regiónu 
pritiahnuť do mesta zaujímavého 
zamestnávateľa,“ povedala Silvia 
Grúberová.
Slovenská agentúra pre rozvoj in-
vestícií a obchodu je príspevkovou 
organizáciou Ministerstva hospo-
dárstva Slovenskej republiky.

(RED)

Mesto nadviazalo spoluprácu s 
agentúrou pre rozvoj investícií

O základných otázkach života 
samosprávy rozhoduje mestské 
zastupiteľstvo. Ďalšími orgánmi 
mestského zastupiteľstva sú však 
aj mestská rada a komisie zriade-
né pri mestskom zastupiteľstve. O 
ich fungovaní sme sa zhovárali so 
zástupcom primátorky Radosla-
vom Iždinským (NEKA).

Mestská rada je iniciatívnym, vý-
konným a kontrolným orgánom 
mestského zastupiteľstva. Roko-
vania mestskej rady zvoláva a ve-
die primátorka. Ako by ste zhod-
notili prácu mestskej rady v tomto 
volebnom období?
Jeden rozmer Mestskej rady je le-
gislatívny podľa zákona č. 369/1990 
o obecnom zriadení. Tu je dôležité 
povedať, že mesto môže, ale nemusí 
zriadiť mestskú radu. Všetko záleží 
na tom, aký systém práce a procesov 
má samospráva nastavený. U nás v 
Handlovej mestské zastupiteľstvo 
historicky zriaďuje mestskú radu. 
Druhý rozmer súvisí s fungovaním 
mestského zastupiteľstva. Mestská 
rada odporúča mestskému zastupi-
teľstvu prijať, či neprijať uznesenia, 
čo má pre poslancov istú váhu. Tretí 
rozmer mestskej rady je priestor na 
diskusiu, získanie potrebných infor-
mácií a snaha o prijatie spoločného 
konsenzu. Ďalší rozmer spočíva v 
kontrole podkladov, ktoré pripravujú 
zamestnanci mestského úradu. Veľ-
mi dôležitý je podľa mňa aj rozmer 
ľudský, teda ako aktívne jednotlivý 
členovia mestskej rady prispievajú 
do diskusie svojimi návrhmi na rie-
šenie problémov.

V zložení mestskej rady sa pri-
hliada na zastúpenie politických 
strán, politických hnutí a nezávis-
lých poslancov v mestskom zastu-
piteľstve. Má tento princíp podľa 
Vás v komunálnej politike opod-
statnenie? 
Vo verejnom sektore sa riadime pod-
ľa zákonov. Princíp spravodlivého 
zastúpenia v zložení mestskej rady 
je v poriadku, pokiaľ nedochádza k 
zneužitiu väčšinového postavenia 
jednou silnou politickou stranou. 
Úplne inou otázkou je účasť politic-
kých strán na riadení lokálnej poli-
tiky. Už viackrát sa ukázalo, že prí-
lišné „prepolitizovanie“ slovenských 
samospráv neprospieva rozvoju 
jednotlivých obcí a miest. Ale o tom 
niekedy nabudúce. U nás fungujeme 
v zložení traja nezávislí (Lepšia Han-
dlová) a traja kandidáti politických 
strán (SMER-SD 2, SDKÚ-DS 1). Chvíľu 
trvalo, kým sme si na seba zvykli, no 

po čase mám pocit, že sa bavíme k 
veci, rozhoduje sila argumentov a 
väčšinou sa zhodneme. No nájdu sa 
aj výnimky.

Mestská rada plní funkciu porad-
ného orgánu primátora. Myslíte 
si, že napĺňa aj túto zákonnú funk-
ciu?
Skutočný prínos vie vyhodnotiť len 
pani primátorka. Ja si myslím, že 
čiastočne plní. Rokovania mestskej 
rady obvykle vedie primátorka a 
dáva priestor na vyjadrenie všetkým 
členom a prizvaným. Vždy je lepšie, 
keď sa o probléme bavíme viacerí. Aj 
tu platí viac hláv, viac rozumu. 

Zriadenie mestskej rady v samo-
správe povinné nie je, niektorí na-
vrhujú jej zrušenie. Aký je Váš ná-
zor? Nie je to nadbytočný orgán?
Na Slovensku je viacero miest, ktoré 
nezriadili mestskú radu. Aj u nás táto 
otázka rezonuje už dlhšiu dobu. Sa-
motná mestská rada ako orgán má 
v samospráve svoje opodstatnenie a 
všetko záleží na jej kompetenciách a 
nastavení procesov v samospráve. Ja 
osobne si viem predstaviť aj fungo-
vanie samosprávy bez mestskej rady. 
Prečo? Treba si uvedomiť, že príprava 
podkladov na mestskú radu je admi-
nistratívne náročná, stojí veľa času a 
zamestnáva množstvo pracovníkov 

úradu. Po druhé, členovia mestskej 
rady zastupujú jednotlivé politické 
strany majú povinnosť informovať 
svojich kolegov - poslancov o pre-
rokovaných bodoch a výstupoch z 
mestskej rady, čo sa podľa mňa ne-
deje v dostatočnej miere. Kvôli ne-
dostatočnej informovanosti poslan-
cov sme začali zvolávať aj pracovné 
stretnutia všetkých poslancov. Tam 
informujeme naraz všetkých prítom-
ných poslancov o dôležitých veciach, 
ktoré sa dejú v samospráve. Vtedy 
máme istotu, že sa k nim dôležité 
informácie zo samosprávy dostali. 
Nie všetci poslanci túto možnosť 
využívajú pravidelne, čo je často na 
škodu veci. Nie je nič horšie ako ne-
dostatočne informovaný poslanec. 
Tretia vec je, že každý člen mestskej 
rady dostáva za túto funkciu odme-
nu, aj keď len symbolickú. No keď 
sa výška odmeny vynásobí počtom 
členov, počtom rokovaní a počtom 
rokov fungovania, bude to určite 
zau jímavá suma, ktorú by sme mohli 
ušetriť. Ušetrili by sme aj na práci 
úradníkov, ktorí by sa mohli venovať 
inej dôležitej odbornej práci. O tom, 
či sa mestská rada zriadi alebo zru-
ší v konečnom dôsledku rozhodujú 
poslanci.

Jedinou povinne zriadenou komi-
siou mestského zastupiteľstva je 

komisia na posudzovanie konflik-
tu záujmov. Pri Mestskom zastupi-
teľstve v Handlovej pôsobí ďalších 
šesť komisií, ktoré však majú pre 
rozhodovanie poslancov zastu-
piteľstva iba poradný hlas, ktorý 
však nemusia rešpektovať. Nie je 
komisií zbytočne veľa, keď nemajú 
žiadne kompetencie ani právomo-
ci?

Zástupca primátorky Radoslav Iždinský.                                                                                                                                                                                                                                    FOTO: INU

Komisie zo zákona slúžia ako stále 
alebo dočasné poradné, iniciatívne 
a kontrolné orgány mestského zas-
tupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo 
zo zákona môže, ale nemusí zriadiť 
jednotlivé komisie. To ako plnia svo-
je úlohy by malo pravidelne vyhod-
nocovať mestské zastupiteľstvo. Od 
začiatku sa snažím zúčastniť všet-
kých komisií, takže mám prehľad o 
ich fungovaní. Pre mňa osobne sú 
stretnutia v komisiách s poslancami, 
miestnymi odborníkmi alebo akti-
vistami veľmi prínosné. Je to ideálny 
priestor na diskusiu a výmenu názo-
rov na rôzne oblasti života v meste. V 
samospráve je potrebných množstvo 
formálnych krokov, ktoré prechádza-
jú komisiami ešte predtým ako sa 
nimi zaoberá mestská rada, či zastu-
piteľstvo. Preto sa nedá jednoznač-
ne povedať, či sú komisie zbytočné 
alebo nie. Súčasné nastavenie ko-
misií, ktoré sme zdedili z minulosti 
je vo viacerých prípadoch už ne-
postačujúce. Ja by som uvítal, keby 
komisie fungovali aj ako pracovné 
skupiny, ktoré napríklad analyzujú, 
kontrolujú a pripomienkujú znenie 
a plnenie všeobecných záväzných 
nariadení mesta, spolupracujú na 
strategických dokumentoch mesta, 
ako je napríklad koncepcia športu 
v meste alebo vzdelávania a práce 
s mládežou. Pre každú samosprávu 
je dôležité byť v pravidelnom kon-
takte s odborníkmi a aktivistami, 
ktorí chcú aktívne pomáhať rozvoju 
svojho mesta a zúčastňujú sa na úkor 
svojho času zasadnutí komisií. Patrí 
im za to veľká vďaka.

(RED)

Radoslav Iždinský: Nie je nič horšie ako nedostatočne informovaný poslanec

Z celkového počtu približne 78 880 
právnických osôb má elektronickú 
schránku aktivovanú na doručova-
nie približne 60-tisíc organizácií.  

Od 1. júna 2020 štát spustil druhú 
vlnu aktivácie elektronických schrá-
nok právnických osôb zapísaných v 
inom ako v Obchodnom registri SR. 
V prvej vlne, k 1. júnu, štát aktivoval 
elektronické schránky ôsmim práv-
nym formám - nadácie, neinvestičné 
fondy, neziskové organizácie po-
skytujúce verejnoprospešné služby, 
občianske  združenia, odborové a za-
mestnávateľské organizácie, politické 
strany a hnutia, záujmové združenia 
právnických osôb a organizácie s me-
dzinárodným prvkom.
Na prístup do elektronickej schránky 

je potrebné mať elektronický občian-
sky preukaz s čipom, bezpečnostný 
osobný kód a príslušné certifikáty. „V 
prípade, že štatutári ich ešte nemajú, 
môžu si ich vybaviť na ktoromkoľvek 
oddelení dokladov na Slovensku. V 
súčasnosti tieto oddelenia fungujú 
päť dní v týždni. S ich vybavením 
by štatutári nemali už dlhšie čakať,“ 
apeluje Peter Kucer, poverený gene-
rálny riaditeľ Sekcie informačných 
technológií verejnej správy Úradu 
podpredsedu vlády SR pre investície 
a informatizáciu. 
Národná agentúra pre sieťové a elek-
tronické služby bude e-schránky ďal-
ších organizácií v rámci právnických 
osôb zapísaných v inom ako v Obcho-
dom registri SR aktivovať v nasledujú-
cich fázach.                                        SLOVENSKO.SK

Máte aktívnu elektronickú schránku?

1/12/6/2020/PL



6 VOĽNÝ ČAS

Maximálna výška podpory na je-
den projekt je 1 200 eur.

Centrum pre filantropiu vyhlásilo 
13. ročník programu Tu sa nám páči, 
tu chceme žiť. Misiou programu je 
podpora občianskej angažovanosti, 
neziskových organizácií, obcí a ľudí, 
ktorí sa rozhodnú veci zmeniť a vyu-
žiť na to svoje nápady, vedomosti a 
zručnosti.

Podporia dobrovoľníkov

„Chceme, aby verejné priestranstvá 
spĺňali predstavy tých, pre ktorých 
majú aj inú ako úžitkovú hodnotu. 
Často je to hodnota umelecká, este-
tická, ale aj hodnota symbolická, či 
hodnota presahujúca vieru, tradíciu 
alebo len dobrý pocit. Následne sme 
radi, že sa ľuďom páčia miesta, kde 
žijú,“ povedala Zuzana Thullnerová, 
správkyňa Nadácie Centrum pre fi-
lantropiu. 
Základnou ideou programu je rozvoj 
komunitného života a aktívna účasť 
ľudí na spravovaní komunity. Dôleži-

tá je ich ochota pomôcť pri preme-
ne verejného priestranstva svojou 
dobrovoľníckou prácou, materiálnou 
pomocou, myšlienkami, či nápadmi. 
„Podporíme projekty verejnoprospeš-
ného charakteru, ktoré vychádzajú z 
potrieb miestnej komunity, smerujú k 
zvyšovaniu kvality života obyvateľov 
a budú realizované formou dobrovoľ-
níckej práce,“ povedala Thullnerová.

Aké projekty môžu byť podporené

• Verejné priestory, ktoré sú navrhnu-
té, využívané a udržiavané miestnou 
komunitou.
• Komunitné aktivity, ktoré umožňu-
jú fungovanie komunitných, suseds-
kých a iných iniciatív.
• Komunitné priestory, centier, klu-
bovní, ktoré poskytujú priestor pre 
aktivity, či stretávanie sa.
O podporu sa môžu uchádzať mi-
movládne organizácie: občianske 
združenia, nadácie, spolky, nezisko-
vé organizácie, neinvestičné fondy, 
kultúrne inštitúcie: knižnice, múzeá, 
hudobné centrá, hvezdárne, divadlá, 

samospráva: obce, mestá aj neformál-
ne skupiny občanov zastúpené fyzic-
kou osobou. Finančné prostriedky 
sa budú poskytovať na materiálne a 
organizačné zabezpečenie súvisiace 
s realizáciou plánovanej aktivity.

Uzávierka je v polovici júla

V programe však nebude podporené 
napríklad budovanie a rekonštrukcia 
detských ihrísk, keďže neslúžia všet-
kým generáciám, projekty realizova-
né dodávateľsky bez nadväzných ve-
rejnoprospešných a dobrovoľníckych 
aktivít, ani projekty, ktoré slúžia úzkej, 
uzavretej cieľovej skupine, a teda nie 
sú verejnoprospešného charakteru.
Uzávierka predkladania projektov je 
v stredu 13. júla 2020 do 24.00 hod. 
Výsledky o podporení alebo nepod-
porení projektu budú zverejnené od 
27. júla 2020. Realizácia projektu musí 
byť naplánovaná v období od 1. au-
gusta do 31. decembra 2020. Všetky 
informácie nájdete na internetovej 
stránke www.cpf.sk.

(RED)

Získajte peniaze na verejnoprospešný projekt

Každý mesiac vyhrajú monografiu 
mesta dvaja fotografi. O víťazoch 
bude rozhodovať aj verejnosť. Ak-
tuálnou témou je najkrajší výhľad 
na mesto. 

Na oficiálnom facebookovom profile 
mesta @Mesto Handlová spustila sa-
mospráva súťaž Handlovské momen-
ty. Ako uviedol Tomáš Gríger z Odde-
lenia mestských projektov, súťaž je 
určená pre všetkých, ktorí v určenom 
termíne nahrajú do komentára pod 
status s vyhlásením súťaže na face-
bookovej stránke mesta Handlová 
fotografiu na zadanú tému. Účastní-
kom súťaže môže byť jednotlivec ale-
bo skupina, napríklad školská trieda 
alebo klub. V prípade prihlasovateľa 
mladšieho ako 18 rokov sa na odo-
vzdanie výhry vyžaduje účasť jeho 
zákonných zástupcov.
Podmienkou zaradenia do súťaže 
je, že účastník v čase trvania súťaže 

Hľadá sa najkrajší výhľad na mesto

nahrá fotografiu do komentára pod 
status s vyhlásením súťaže na face-
bookovej stránke mesta Handlová 
fotografiu na zadanú tému. Aktuálna 
téma je „Najkrajší výhľad na Handlo-
vú“ a uzávierka prvého kola súťaže je 
v piatok 26. júna o 12.00 h.
Cenou pre víťazov bude monografia 
mesta Handlová od praveku po sú-
časnosť. Jednu knihu získa fotografia 
s najvyšším počtom lajkov, druhého 
víťaza určí odborná porota spolu s 
fotografom Ľuboslavom Kurincom z 
fotoštúdia Spiritualphoto Handlová.
Víťazné fotografie budú spolu s me-
nami súťažiacich zverejnené na web-
stránke mesta Handlová www.hand-
lova.sk, môžu byť použité ako Cover 
Photo na facebookovej stránke mesta 
a budú uverejnené s menami súťa-
žiacich v novinách Handlovský hlas. 
Súťaže budú na facebookovej stránke 
meste prebiehať každý mesiac, vždy s 
inou témou.                                        (RED)

Fotografická súťaž prebieha na facebookovom profile mesta @Mesto Handlová.                                FOTO: FBMH

V sobotu 6. júna dobrovoľníci brigádovali v okolí fary v Novej Lehote. Budovu mesto získalo v decembri minulého roka výmenou od spoločnosti Males. Keďže nehnu-
teľnosť aj jej okolie je v zlom stave, členovia Komisie kultúry a cestovného ruchu pri mestskom zastupiteľstve v Handlovej sa rozhodli dobrovoľnícky vyčistiť, vykosiť, 
vystrihať a hlavne skultúrniť okolie novolehotskej fary.  Nakoniec sa nazbieralo približne štyridsať dobrovoľníkov, ktorí spoločne odviedli kus práce.                  FOTO: FB

Dobrovoľníci vyčistili okolie fary v Novej Lehote

Víťazi oboch hlavných kategórií 
majú spoločný znak - rôznofareb-
né oči.

Centrum voľného času vyhodnotilo 
výsledky súťaže Handlovský oriešok, 
ktorý sa konal na internete a hlasova-
nie prebiehalo „on-like“. V kategórii 
Top pes získala najviac hlasov Prin-
cess (316 hlasov). 2. miesto obsadil 
Akim (313 hlasov) a 3. miesto Áron 
(219 hlasov). Cenu poroty si odniesla 
Shasta, na druhom mieste skon-
čil Denny, 3. miesto získala Alma. 
Špeciál nu cenu pre psíka a majiteľa 
získali Hery, Nellynka, Lýra a Kalamita.
Všetkým výhercom zablahoželala or-
ganizátorka súťaže Paulína Deliová 
z Centra voľného času. „Každý jeden 
psík je víťaz, pretože má milujúceho 
majiteľa, ktorý mu dáva ten najlepší 
domov. Veríme, že na rok sa vidíme 
už na našom námestí!“ povedala De-
liová.

(RED)

O víťazovi Handlovského orieška rozhodli tri hlasy

Vľavo Princess, vpravo Shasta.                                                                                                                                FOTO: FB CVČ
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Spomienka

Dňa 12. júna uplynulo 
10 rokov, čo nás navždy 

opustil náš milovaný 
manžel, otec, 

dedko a pradedko 
Koloman Peťko. 

S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami. 

1/12/6/2020/OI

Spomienka
Na rozlúčku dali sme Ti kvet, 

vo chvíli, keď ťa už niet.
A posledný pohľad do neba,

je len a len pre Teba.

18. júna bude už dlhých 
15 rokov, čo navždy 

odišiel milovaný manžel, 
ocko, dedko a pradedko 

Viliam Reichmann.

Kto ste ho poznali,venujte mu, 
prosím, tichú spomienku.

2/12/6/2020/OI

Spomienka
Dňa 4. júla uplynulo 

5 rokov, čo nás opustil 
môj milovaný syn 

Štefan Völc. 

Tí, čo ste ho poznali, 
venujte mu tichú 

spomienku. Spomínajú 
sestry a celá rodina.

7/12/6/2020/OI

Spomienka
Dňa 26. júna uplynie 

10 rokov, čo nás navždy 
opustil syn, manžel, brat, 

švagor, krstný otec 
a synovec 

Igorko Vetrík. 

Odpočívaj v pokoji a 
svetlo večné nech ti 

svieti. Nikdy nezabudneme!

Iskry v očiach zhasli, srdiečko už nebije, 
ale spomienka na teba v našich srdciach zostane.

6/12/6/2020/OI

Spomienka

Dňa 12. júna uplynul rok, 
čo nás navždy opustil 
otec, starý otec a brat 

Ftantišek Ganz. 

Tí, ktorí ste ho poznali, 
zapáľte, prosím, sviečku 

a venujte mu tichú spomienku. Eva Ganzová

3/12/6/2020/OI

Uzávierka Handlovského
hlasu č. 13/2020

je v utorok 23. 6. 2020 
Noviny nájdete 

na distribučných miestach  
od utorka 30. júna 2020 

Riadková inzercia

Príjmem predavačku do potravín 
na skrátený úväzok. Uprednostním 
dôchodkyňu alebo ZŤP. 
Kontakt: 0903 547 134

8/12/6/2020/ORI

Riadková inzercia neprechádza jazykovou korektúrou.
Za obsah zodpovedá zadávateľ. 

Spomienka

Dňa 10. júna uplynulo 
5 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný 
manžel, otec, dedko, 

pradedko a syn 
Štefan Bielesch. 

S láskou a so smútkom 
v srdci spomínajú manželka a deti s rodinami. 

9/12/6/2020/OI

Spomienka

Dňa 17. júna uplynie 
1. rok, čo nás navždy 

opustila láskavá 
mamička, stará mama, 

prastará mama
Emília Michelová. 

Osud Ti nedovolil dlhšie s nami byť, 
ale v našich srdciach budeš stále žiť. 

S úctou a láskou spomína manžel Anton 
a deti s rodinami.

4/12/6/2020/OI

Spomienka
Dňa 22. júna uplynie rok, 

čo nás navždy opustil 
náš milovaný otec, brat, 

švagor a starký 
Vojtech Hégli.

Vďaka všetkým, ktorí 
spomínajú spolu s nami. 

Smútiaca rodina.

„Života kniha zavrela sa, 
písaná srdcom, krvou zo žíl. 

Zápis v nej zlatým písmom hlása, 
že otec čestne svoj život dožil. 

Nech jeho telo v pokojnom spánku odpočíva. 
V pamäti našej žiariť  bude pamiatka jeho 

stále živá.” 

11/12/6/2020/OI

Blahoželanie
Iste si občas spomínate na dobrý, voňavý chlebík, ktorý sa pekával 

v pekárničke u “Kusičky”. Chlieb tam pekával aj bývalý pekár Janko Lörinczi, 
ktorý sa v týchto dňoch dožíva 80-tky. Dnes už chlieb pečú doma len jeho 

synovia Ladislav a Ján a dcérka Eva i babka Dora. 

Pri príležitosti krásneho životného jubilea mu prajú rodina, priatelia i známi 
všetko najlepšie, ale hlavne, aby mu vydržalo zdravie. 

5/12/6/2020/OI

Senior centrum Handlová, n. o. od 
4. júna umožnilo návštevy za prís-
nych hygienických podmienok. 
Úhradu za sociálnu službu je však 
stále potrebné platiť len prevodom 
na účet.  

1. Návšteva v max. počte dve osoby 
k jednému klientovi musí byť dohod-
nutá minimálne 1 deň vopred, na tel. 
čísle: 046/5450458.
2. Zakázané sú návštevy pre osoby 
mladšie ako 15 rokov. 
3. Brána do areálu bude naďalej zav-
retá. Návšteva svoj príchod musí ohlá-
siť zazvonením na zvonček pri malej 
bráne, recepčná ju pustí do areálu (aj 
na aute). Návšteva svoj odchod tiež 
musí nahlásiť recepčnej. 
4. Každá návšteva bude zaznamena-
ná v dennej evidencii, so zápisom: 
telefónneho čísla na návštevníka, 
času jeho príchodu, stav odmeranej 
teploty a návštevník sa musí podpísať 
v evidencii, čím vyhlási, že sa u neho 
neprejavili príznaky ochorenia a je 
si vedomý právnych následkov pri 
porušení opatrení. Každej návšteve 
bude odmeraná teplota. V prípade 
zvýšenej teploty nad 37 °C je návšte-
va neprípustná. 
5. Každá návšteva musí mať na ústach 
rúško a na rukách nové jednorázové 
rukavice, ktoré si prinesie z domu. 
Každá návšteva zároveň prinesie jed-
norázové rúško aj pre navštíveného 
klienta, ktoré bude potom následne 
zlikvidované. Výnimku nemať rúško 
pri stretnutí majú iba imobilní klienti, 

u ktorých bude návšteva vonku na 
dvore. 
6. Návšteva pri vstupe do budovy za-
hlási na recepcii meno navštíveného 
klienta a počká ho pred budovou. 
7. V prípade nepriaznivého počasia 
môže byť návšteva v dennej miest-
nosti len pre 1 klienta a návšteva v 
max. počte 2 osôb podľa poradia vo-
pred nahlásenej návštevy.
8. Návštevy môžu byť realizované len 
v priestoroch vyhradených pre návš-
tevy: 
• Na dvore pred hlavnou budovou, na 
lavičkách tak, aby bol dodržaný od-
stup medzi jednotlivými návštevami 
min. 5 metrov,
• V dennej miestnosti na prízemí (len v 
prípade nepriaznivého počasia), kde 
môže byť návšteva iba pre jedného 
klienta v maximálnom počte 2 ľudia, 
na 15 min. Ostatní záujemcovia o 
návštevu v dennej miestnosti musia 
počkať vonku, do jej uvoľnenia. 
9. Návšteve je zakázané s klientom 
opustiť areál. 
10. Vstup na izby, chodby je zakázaný!
11. Návštevy budú zatiaľ povolené v 
čase: od 9,00 do 11,00 h. a v čase od 
14,00 do 16,00 h. 
12. Ak sa v zariadení objaví nákaza 
COVID-19, budeme hneď kontakto-
vať a informovať o tejto skutočnosti 
všetkých návštevníkov, ktorí realizo-
vali návštevu v období 14 dní pred 
potvrdením nákazy. Zariadenie sa 
okamžite uzavrie a bude zákaz návš-
tev. 
13. Všetci klienti, ktorí pôjdu na dvor 

a budú sa z neho vracať, si musia vždy 
vydezinfikovať ruky v chodbe pred 
hlavným vchodom (či mali návštevu 
alebo nie)! 
14. Pri vstupe do dennej miestnosti 
aj pri odchode z nej si musia všetci 
vždy vydezinfikovať ruky. Aj v dennej 
miestnosti bude stojan s dezinfek-
ciou. 
15. Rodina môže doniesť: časopisy, 
hygienické potreby, trvanlivé potra-
viny (keksíky, cukríky, lupienky, kávu, 
cukor, čokolády). Odporúčame do-
niesť potraviny v takom množstve, 
aby ich klient vládal skonzumovať. 
Neodporúčame nosiť varené jedlá!
16. V prípade, že si chce rodina zob-
rať domov klienta na pár dní, musí pri 
návrate do zariadenia mať negatívny 
test na ochorenie COVID-19 (vyko-
naný výterom – PCR test) a u nás by 
musel byť 14- dní v izolácií. Čo nie 
je pri takom veľkom počte klientov 
priestorovo možné urobiť.
17. Tiež žiadame návštevy, aby v prí-
pade svojho akéhokoľvek ochorenia 
zvážili nutnosť návštevy v zariade-
ní. T.j. aby nám nedoniesli chorobu 
do zariadenia alebo nepreniesli na 
klienta. 
18. V prípade, že navštívený klient 
bude brať antibiotiká, resp. bude mať 
iné prechodné zdravotné problémy, 
nebude môcť ísť dvor, návšteva sa 
odkladá. 
19. V čase návštev nebude možné 
vyu žívať toaletu na prízemí.

www.seniorcentrum.handlova.sk

Pokyny pre návštevy klientov senior centra
DIGITÁLNE KINO BANÍK

Program 18. - 30. júna 2020

NEVIDITEĽNÝ
Thriller / USA / MP 15 /  titulky 

124 min / 5 €
18. 6., 17.00

TAKMER DOKONALÉ TAJOMSTVÁ    
Komédia / DEU / MP 15 / dabing 

111 min / 5 €
19. 6., 17.00 / 21. 6., 18.00

VPRED
Animovaný / USA / MP / dabing

112 min / 5 €
20. 6., 15.30

KALIFORNSKÝ SEN 
Romantická dráma / USA / MP 12 

titulky /113 min / 5 €
20. 6., 18.00 / 22. 6., 18.00

MOSLEY
Animovaný / CHN / MP / dabing 

97 min / 5 €
21. 6., 15.30

EMMA
Komédia / GBR / MP 12 / titulky 

132 min / 5 €
25. 6., 17.00 / 27. 6., 17.00

3BOBULE
Komédia / CZE / MP 12

100 min / 5 €
26. 6., 17.00 / 28. 6., 18.00

LASSIE SA VRACIA
Rodinný / DEU / MP / dabing

100 min / 5 €
27. 6., 15.30 / 28. 6., 15.30

LA GOMERA 
Krimi / DEU / MP 15 / titulky

97 min / 4 €
29. 6., 17.00

Premietame vždy, aj pre jediného 
diváka. Skupiny si môžu vybrať film, 

dátum aj čas premietania. 
Zmena programu vyhradená. 

www.kino.handlova.sk

Spomienka
Dňa 24. júna 

si pripomíname 
1. výročie úmrtia nášho 

milovaného syna 
Adriána Lehotkaia. 

S láskou a úctou 
spomínajú rodičia, 

brat Emil s manželkou 
Katarínou, sestra Andrea s manželom Marcelom, 

neterky Emka a Agátka a ostatná rodina. 

Dotĺklo srdiečko, prestalo biť, 
zavreli sa Tvoje oči a my bez Teba nevieme žiť. 

Osud je krutý, nevráti čo nám vzal, 
zostali nám iba spomienky a v srdci veľký žiaľ.

12/12/6/2020/OI

Navždy nás opustili

Jolana Opátová, rod. Kubíková, 82 r.,
naposledy bytom ulica 29. augusta 13/6.

Katarína Kubalová, 85 r.,
pôvodne bytom v Handlovej, ulica 1. mája 2.

Katarína Mamojková, rod. Kolaříková, 83 r.,
naposledy bytom ulica 29. augusta 60/6.

Ľudovít Vranka, 77 r.,
naposledy bytom ulica M.R.Štefánika 36.

Alexander Besenyi, 68 r.,
naposledy bytom ulica Prividzská 29.

Reiner Pittner, 76 r.,
naposledy bytom ulica 29. augusta 18/8

Katarína Nasvadiová, rod. Bučková, 91 r.,
naposledy bytom ulica 29. augusta 5/37

Pavol Brhlík, 80 r.,
naposledy bytom ulica 29. augusta 27/4.

Týmto sa chcem poďakovať všetkým opatrovateľkám, ktoré počas corony pomáhali našim blízkym. 
Osobitne by som chcela poďakovať pani Angelke, ktorá má na starosti našu maminu Rozáliu Roobovú. 

Počas týchto ťažkých mesiacov nás zastúpila vo všetkých smeroch. Keďže bývame v iných okresoch, 
mali sme to ešte ťažšie. Naša mama a opatrovateľka to zvládli na jednotku. 

Veľká vďaka za každý deň, ktorý ma naša maminka pekný.
Veľa úspechov pri starostlivosti o seniorov. Robíte im život krajším. 

Cemanová, Lučenec

Poďakovanie opatrovateľkám

5/12/6/2020/OI



Tridsaťštyriročný kouč podpísal so 
svojím novým zamestnávateľom 
ročný kontrakt.

Čiernohorec Danilo Rakočevič sa stal 
novým trénerom basketbalového klu-
bu MBK Baník Handlová. 
Pre Rakočeviča to bude premiéra na 
poste hlavného trénera v Slovenskej 
basketbalovej lige, v predchádzajú-
com ročníku bol asistentom trénera v 
Interi Bratislava. V rámci slovenského 
basketbalu bol už na lavičke ženské-
ho družstva Slovan Bratislava.

Novým trénerom MBK sa stal Rakočevič

„Handlová je typickým basketbalo-
vým mestom, je povestná vynikajú-
cimi podmienkami na basketbal a 
skvelým fanklubom. Preto som veľmi 
rád, že práve tento tradičný basket-
balový klub prejavil záujem o moje 
služby. O ambíciách tímu je ešte 
predčasné hovoriť, no prioritou je, že 
do nastávajúcej sezóny nastúpime. 
Samozrejme, že sa budeme usilovať 
v každom zápase podávať maximum 
a hrať čo najlepší basketbal,“ vyjadril 
sa Rakočevič pre oficiálnu klubovú 
webstránku.                                      (TASR)

Danilo Rakočevič.                                                                                                                                                      FOTO: TWITTER

Primátorka mesta požiadala všetky 
športové kluby, aby mestu zaslali 
svoje krízové rozpočty s popisom 
aktuálnej situácie.

Primátorka mesta Handlová, Silvia 
Grúberová, usmernením zo dňa 24. 
marca pozastavila poskytovanie do-
tácií. Ako informovala hovorkyňa 
Hand lovej, Jana Paulínyová, do za-
čiatku júna 2020 mesto poskytlo na 
šport v meste spolu 62 181 eur. „Je 
to viac ako 40 percent zo 153 000 
eur, ktoré mesto pôvodne vyčlenilo 
pre šport na rok 2020. Išlo o priame 
transfery športovým klubom, dotácie 
v oblasti športu v zmysle Všeobecne 
záväzného nariadenia 3/2019 o pos-
kytovaní dotácií z rozpočtu mesta a 
transfery pre Centrum voľného času, 
ako garanta a organizátora športo-
vých podujatí,“ povedala hovorkyňa. 

Dodala, že po 3. úprave bol rozpočet 
na šport znížený zo 153 000 eur na 90 
970 eur.

Mesto nemôže platiť všetko

Mesto navyše podľa nej financuje aj 
športovú infraštruktúru, konkrétne 
rekonštrukciu plavárne a kúpaliska, 
čo predstavuje ročné náklady vo výš-
ke 345 600 eur. „Na základe dohovoru 
s koncesionárom sa mestu podarilo 
časť splátok v celkovej výške 86 400 
eur odložiť na neskôr,“ upresnila Paulí-
nyová.
Mesto Handlová podľa jeho hovor-
kyne chce podporovať šport detí a 
mládeže, samosprávy však musia 
hospodáriť s vyrovnaným rozpoč-
tom v rámci platnej legislatívy. „O 
tom, že nie je možné financovanie 
športových klubov tak, aby väčšinu 

nákladov hradilo mesto, boli niekto-
ré kluby vedením mesta informované 
už v minulom roku s výzvou, aby sa 
zamerali na získanie financií z viace-
rých zdrojov. Niektorým športovým 
klubom sa to darí viac, iným menej,“ 
povedala Paulínyová.

Škrty sa dotkli všetkého

Handlová prijala šetriace opatre-
nia z dôvodu avizovaného nižšieho 
príjmu do rozpočtu mesta zo stra-
ny štátu v dôsledku ekonomických 
dopadov koronakrízy. Mestu podľa 
súčasných prognóz hrozí výpadok v 
príjmovej časti rozpočtu približne 1 
mil. eur. Samospráva prijala šetriace 
opatrenia vo všetkých oblastiach. In-
vestičné akcie a projekty sú pozasta-
vené, došlo k redukcii spojov mests-
kej hromadnej dopravy, mesto šetrí 
na verejnom osvetlení a zamestnanci 
mestského úradu a mestských orga-
nizácií pracujú len štyri dni do týž-
dňa za 80 percent platu. Nemenej 
dôležitým aspektom je však podľa 
Paulínyovej aj fakt, že predchádza-
júce vedenie mesta zanechalo sa-
mosprávu v nepriaznivej finančnej 
kondícii. Aktuálna finančná situácia 
je preto o to dramatickejšia.    

Klubom pomáhajú fanúšikovia

Mestský futbalový klub Handlová 
zriadil transparentný účet a svojich 
fanúšikov vyzval, aby ho finančne 
podporili. 
„My, hráči a Vy, verní fanúšikovia, 
rozumieme aktuálnej situácii a tiež 
finančnému stavu mesta Handlová. 
Sme hrdí na svoj klub a aj my sami 
aktívnejšie priložíme ruku k dielu, aby 
sa futbal z nášho mesta nevytratil,“ 
napísali zástupcovia klubu a fanúši-
kov vyzvali, aby finančne prispali na 
transparentný účet.
Za necelých 48 hodín sa klubu poda-
rilo vyzbierať 1000 eur, v pondelok 
15. júna vyzbieraná suma presiahla 4 
800 eur. „MFK Baník Handlová ďakuje 
skvelým ľuďom za finančnú podpo-
ru!“ napísali zástupcovia klubu na so-
ciálnej sieti. Zbierka na činnosť klubu 
pokračuje, číslo transparentného 
účtu je SK4409000000005170737374.

Podpora priamo z hľadiska

Podpora na záchranu najpopulárnej-
šieho športu v meste prišla podľa fa-
cebooku Mestského basketbalového 
klubu Handlová priamo z hľadiska: 
„Handlovskí fanatici prišli s nápadom, 
ktorý manažmant Baníka privítal s 
nadšením a v spolupráci so svojimi 
najvernejšími zriadil transparentný 
účet. Prispievať naň môže ktokoľvek 
ľubovoľnou čiastkou. Vážime si každé 
euro, ktoré sa nám rozhodnete veno-
vať!“ Číslo transparentného účtu MBK 
Handlová je SK500900 0000 0050 
6254 7055. Do 15. júna fanúšikovia 
klubu vyzbierali na transparentom 
účte vyše 2 700 eur.

Silver Jurtinus

Krátenie priamych finančných dotácií športovým 
klubom neznamená, že ich mesto nepodporuje

KEMP 
pre deti a mládež 

od 7-13 rokov

 MFK Baník Handlová 
v spolupráci s mestom Handlová

organizujú

ORGANIZÁTORI A SPONZORI
KEMPU

12. - 18. JÚLA 2020
Rekreačné stredisko 

Margita - Ilona pri Leviciach
viac info na  facebook MFK Baník Handlová

Poplatok za KEMP 150€ 
Účasť nahlasujte na 0905 632 436


