25. AUGUSTA 2020 I ROČNÍK II. I ČÍSLO 16 I CENA: NEPREDAJNÉ I TELEFÓN: 046/519 25 36 I E-MAIL: HANDLOVSKY.HLAS@HANDLOVA.SK I WWW.HANDLOVA.SK

V tomto čísle:
Majitelia žúmp majú povinnosti.
Mesto ich bude kontrolovať.
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Štvorstranová príloha
o transformácii hornej Nitry.
Strany 4 - 7

Oslavy sa budú konať bez tradičného Baníckeho jarmoku
Pokyny ministerstva školstva
pre začiatok školského roka.
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Mesto Handlová, Hornonitrianske bane Prievidza a Združenie
miest a obcí hornej Nitry pozývajú na Regionálne oslavy Dňa
baníkov 2020.

Takúto situáciu sme tu už mali. Pamätáme si, ako sa zo dňa na deň v
Handlovej zastavil život a postupne sme začali všetci vnímať, že
krutá banská udalosť je pravdou.
Všetky podujatia sa zrušili. Nebolo
inej cesty, smútok bol veľký a oslavovať nikto nechcel.
Od marca 2020 sa všetko zmeniRaperi z Handlovej sa po troch
lo. Dnes sa možno i Vy pristihnete
rokoch vracajú do rodného mesta. nad tým, ako rozprávate o živote
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pred koronou, po korone. Po jedenástich rokoch opäť septembrové
námestie ostane bez jarmoku.
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KONCERT. KRST. ALBUM. MERCH. VŠETKO JE READY!
Moja Reč bude 11. septembra 2020 v plnej sile a zostave aj v hlavnom meste. Handlovskí dobrí chlapci pokrstia
a predstavia svoj spoločný deviaty album Zasedoma v bratislavskom klube MMC. Vstupenky na koncert spojený
s krstom už môžu byť vaše. A okrem toho sú už spustené pred-objednávky na nový album a merch, ktorý je silne
inšpirovaný aj Handlovou a jej baníckou históriou. Všetko nájdete na jednom mieste na webe MOJAREC.COM.

lovej? Príďte si s nami uctiť obete
baníckej práce, využite ponuku
malých podujatí v rámci osláv.
Ostaňte dobre naladení a využite
to, čo nám ponúkajú Handlovčania a organizátori, ktorí sa zapojili
do ich prípravy a naša príroda.
S pozdravom R.O.R.
Jana Paulínyová, šéfredaktorka
PS: Radšej sledujte aktuálne informácie o programe na www.hand
lova.sk a na našom FB profile @
Mesto Handlova.

Piatok 4. septembra 2020
13.00 h - 14.00 h
Pietny akt kladenia vencov k Pamätníku obetiam banských neš
ťastí na mestskom cintoríne.
Pozvánka na kladenie vencov je
verejná, organizátori nepozývajú
osobitne. Účasť na pietnom akte
je potrebné nahlásiť na cukan77@
gmail.com, tel: 0918 610 816 do
28. 8. 2020.
15.00 h
Udeľovanie ocenení Plaketa za
rozvoj baníctva na hornej Nitre.
Obradná sieň Mestského úradu
v Handlovej, Námestie baníkov 7
Vyznamenávanie ocenených za
účasti vyhlasovateľov ocenenia HBP, a.s., mesta Handlová a
ZMOHN. Oceňovanie sa koná v
komornej atmosfére, iba na pozvánky.

17.30 h

10.00 h - 16.00 h

Slávnostná svätá omša venovaná obetiam banských nešťastí v
Kostole svätej Kataríny, Námestie
baníkov.

Pamätník obetiam banských nešťastí – Národná kultúrna pamiatka, Ul. Gagarinova 14 a mestský
cintorín.
Návšteva súkromného múzea
Jána Procnera, rozprávanie o vzniku národnej kultúrnej pamiatky,
prezentácia artefaktov.

Sobota 5. septembra 2020
8.00 h - 16.00 h
Deň otvorených dverí v Slovens
kom banskom múzeu – expozitúra Handlová - Cesta uhlia
9.00 h
Banícka špacírka, stretnutie turistov pri Slovenskom banskom
múzeu, Ul. SNP.
Prechádzka 9,5 km dlhým Turistickým banským náučným chodníkom za účasti predstaviteľov
mesta.
10.00 h - 12.00 h
Vráťme sa dopredu, Námestie baníkov.
Tvorivé dielne s akademickým architektom Rastislavom Nemcom
– HAIKONY 2020.
10.00 h - 12.00 h
Komu, keď nie komunite.
Tvorivé dielne, rozhovory s
poslancami mestského zastupiteľstva na tému práce s deťmi a
mládežou, prezentácie na tému
separácie odpadov a ochrany životného prostredia.

16.00 h -19.00 h
Komu, keď nie komunite – futbal
na Hornom konci.
Futbalový zápas „Ženatí vs. Slobodní” na futbalovom ihrisku na
Hornom konci spojený s aktivitami pre deti, vrátane súťaže na
bicykloch/odrážadlách, ochutnávkou handlovských medov a
stretnutím s poslancami mestského zastupiteľstva. Ak chcete hrať
futbal, hláste sa do piatka 28. 8.
2020 na info@handlova.sk.
16.00 h - 21.00 h
Nadýchajte sa vône histórie, Ul.
Prievidzská 48-50.
Prehliadka domu s tradičnou nemeckou architektúrou na Dolnom
konci s výkladom majiteľa Andreja Jedlovského, ktorý dom rekonštruuje v pôvodnom nemeckom
štýle.
Na všetky podujatia je vstup voľný. Organizátori žiadajú o dodržovanie platných protiepidemických opatrení vydaných Úradom
verejného zdravotníctva SR a
príslušnými orgánmi (COVID-19).
Zmena programu vyhradená.
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Mestský bytový podnik Handlová bude čistiť strechy
Podľa riaditeľa bytového podniku
by čistenie striech malo byť bežnou
praxou. Ideálne by sa mali strechy
čistiť pravidelne aspoň raz za rok.
Pracovníci mestského bytového
podniku v auguste čistili strechy
dvoch školských budov. Príčinou zavlhnutých stien v materskej škole na
ulici Dimitrovova boli upchaté rímsy.
„Zvod sa nám podarilo vyčistiť našim
vlastným vozidlom - tlakovou cisternou, takzvaným krtkom. Pri obhliadke
sme však zistili, že strecha je porastená machom. Upchatie rímsy spôsobili nánosy machu,“ povedal riaditeľ
Mestského bytového podniku Hand

lová, Rudolf Vlk. Pracovníci podniku
strechu vyčistili vysokým tlakom vody
s pomocou vysokozdvižnej plošiny.
Podobný prípad sa vyskytol aj na
budove materskej školy na ulici Morovnianska cesta. „Škôlka bola celé
prázdniny zatvorená. Strecha bola
zanesená nánosmi lístia, ihličia a blata, začali na nej rásť buriny, dokonca
tam vyrastal stromček, ktorý by v budúcnosti svojou koreňovou sústavou
poškodil krytinu strechy,“ opísal neutešený stav strechy Rudolf Vlk. Podľa
riaditeľa bytového podniku chýba
na mnohých budovách v meste prevencia. „Strechy sa nečistia pravidelne, ako by sa mali. Minimálne raz za

rok je potrebné urobiť nejaký zásah.
Rovné strechy je potrebné minimálne
pozametať, strechy so sklonom, kde
sa tvoria nánosy, je potrebné čistiť.“
Mestský bytový podnik Handlová
preto zavádza novú službu, ktorou
bude predchádzať vzniku podobným situáciám a škodám na majetku
mesta. „Náklady na údržbu strechy sú
rozhodne nižšie ako samotné sanovanie škôd, ako sú zatečené steny, likvidácia plesní a podobne. Pripravujeme
cenník prác, pre mestské organizácie
za prijateľnú cenu vrátane ostatných
subjektov pôsobiacich v Handlovej a
okolí,“ povedal konateľ spoločnosti.
Silver Jurtinus

Mesto vyhlasuje výberové konanie
na pracovné miesto finančný manažér
Uzávierka prijímania žiadostí o účasť vo výberovom konaní
je 31. augusta 2020 do 16.00 hod.
Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti finančného manažéra interného tímu počas trvania projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne
horná Nitra“ s miestom výkonu práce v meste Handlová. Pracovné miesto sa
bude obsadzovať výberovým konaním.
Druh pracovného pomeru: dohoda o vykonaní práce mimo pracovného
pomeru, rozsah max. 25 hodín/mesiac.
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste :
• finančné riadenie projektu v súlade so schválenou žiadosťou o NFP
• dodržiavanie schválených termínov a rozpočtu
• spracovanie podkladov k ŽoP, predkladanie ŽoP, vrátane kompletnej podpornej dokumentácie
• kontrolovanie finančných činností súvisiacich s projektom
• čerpanie rozpočtu v súlade s pokrokom v implementácii projektu a dosahovanými ukazovateľmi
• vypracovanie návrhov opatrení v oblasti finančného riadenia projektu
• spracovanie ekonomickej účtovnej agendy v rámci projektu
Kvalifikačné predpoklady: Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, odborná prax
v oblasti finančného riadenia projektov financovaných z programov EŠIF
minimálne 1 rok.
Osobnostné predpoklady :
• bezúhonnosť, spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, samostatnosť a flexibilita v práci, pozitívny prístup k práci, komunikatívnosť, schop
nosť pracovať pod tlakom, schopnosť pracovať v tíme.
Predpokladaný termín nástupu: 1. 10. 2020
Mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, odmena 11,50,- €/ 1 hodina.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o účasť na VK
• profesijný štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• doklad o dosiahnutom stupni vzdelania
• prehľad projektov, na implementácii ktorých sa uchádzač podieľal spolu so
zdrojmi, kde je možné informáciu overiť
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v
diplome a životopise

Náklady na údržbu strechy sú rozhodne nižšie ako samotné sanovanie škôd, ako sú zatečené steny alebo likvidácia plesní.

FOTO: MsBP

Nové autobusové spoje medzi Prievidzou a Trenčínom
Namiesto stresu za volantom župa
ponúka alternatívu jednoduchého
a pohodlného cestovania klimatizovaným autobusom s wifi pripojením.
Dopravné spojenie medzi Trenčínom
a Prievidzou bude od 1. septembra
posilnené. K už existujúcim štyrom
párom spojov pribudnú ďalšie tri.
Ich prevádzku zabezpečia zmluvní
dopravcovia SAD Trenčín a SAD Prie-

vidza. „Vychádzame v ústrety cestujúcej verejnosti, najmä tým, ktorí z
hornej Nitry dochádzajú za prácou
do Trenčína. Modré autobusy budú
po novom na trase premávať od skorého rána do ôsmej večer,“ povedal
vedúci Odboru dopravy Úradu TSK,
Radovan Hladký.
Cestujúci sa tak rýchlo a pohodlne
dostanú do práce i z práce, naviac,
ekologickejšou dopravou. „Veríme,
že život v regióne sa tak stane o nie-

čo jednoduchší a ubudnúť by mohlo
aj pár osobných áut z preplnených
ciest,“ vyzdvihol pozitíva generálny
riaditeľ SAD Trenčín, Vladimír Zachar.
„Som rád, že Trenčiansky samosprávny kraj schválil náš návrh na posilnenie spojov, ktorý vznikol ako reakcia
na podnety od občanov pravidelne
cestujúcich za prácou mimo Prievidzu,“ doplnil generálny riaditeľ SAD
Prievidza, Michal Danko.
(TSK)

Žiadosti o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne do podateľne mestského úradu alebo poštou na adresu:
Mestský úrad, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová v zalepenej obálke
označenej heslom: „Výberové konanie – finančný manažér interného tímu –
neotvárať“ alebo e-mailom na adresu: personalne@handlova.sk.

Radnica sa vrátila k štandardným
pracovným hodinám
Posledné dva augustové týždne bola
pracovná doba na Mestskom úrade
v Handlovej posunutá kvôli dodržaniu bezpečnosti práce vo vysokých
teplotách. Od pondelka 24. augusta
sa pracovná doba na handlovskej radnici vrátila do štandardných hodín.

Úradné hodiny
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

7.00 – 16.00
7.00 – 15.00
8.00 – 16.00
Nestránkový deň
7.00 – 14.00
(JP)

Obmedzenia pre výmenu plynovodu
Rekonštrukcia plynovodov na ulici
Partizánska si v dňoch od pondelka
24. augusta do piatku 4. septembra
vyžiada obmedzenia v úseku od objektu číslo 2 (Lekáreň) po objekt číslo
14 (SLOVAN) a na ul. Potočnej v úseku
od rodinného domu č.12 (križovatka
ulíc Potočná a Železničná) po dom
č.28.

bytových domov a objektov
25. - 26. 8. – príprava podkladu a meranie miery zhutnenia dynamickou
doskou - zvýšená prašnosť

Priebeh prác a obmedzení

27. - 28. 8. – frézovanie povrchov vozovky a príprava povrchov (osekanie
nerovností okolo obrubníkov, poklopov a mreží) pre asfaltovanie - zvýšená hlučnosť

24. 8. - 4. 9. – prepoj plynovodu na ul.
Partizánskej a prepoje plynových prípojok pre BD č.1, 3, 4, 6, 8, 10, objekt
č. 2, 12, 14 – krátkodobé odstávky
plynu podľa dohody so správcami

2. - 3. 9. 2020 – asfaltovanie povrchov
vozovky - ul. Potočná bude nevyh
nutný čas neprejazdná, ul. Partizánska bude prejazdná v jednom
pruhu
(SPP - distribúcia, a.s.)
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Handlovčania sa boli inšpirovať v Ostrave

Majitelia žúmp majú nové povinnosti
Doklady o ekologickej likvidácii
odpadových vôd je potrebné ukladať dva roky.
Novela zákona 364/2004 Z. z. o vodách z marca 2018 sprísnila podmienky likvidácie obsahu žúmp na Slovensku. Zákon jednoznačne zadefinoval,
kde sa tieto odpadové vody zneškodňujú, akým spôsobom a ako sa kontroluje plnenie tejto povinnosti.
Zákon sprísnil podmienky

Exkurzie sa zúčastnili poslanci Alžbeta Orthová, Marcela Šimonová, Arpád Koszta a Tomáš Arvay.
Hlavným cieľom cesty bolo získanie poznatkov o fungovaní baníckych skanzenov v rámci príprav na
realizáciu zámeru projektu baníckeho skanzenu v Handlovej.
Delegácia primátorky mesta Handlová v sprievode zástupcu primátorky a
štyroch poslancov mesta uskutočnila
v dňoch 12. - 14. augusta pracovnú
cestu do Ostravy v Českej republike.
Železné mesto kultúry
Zástupcovia mesta navštívili niekoľko bývalých priemyselných areálov, v
ktorých prebehla úspešná premena
na skanzeny alebo kultúrne a vzdelávacie centrá. Najväčším z nich sú Dolní Vítkovice, areál bývalých železiarní
a uhoľnej bane s koksovňou, ktoré v
časoch prevádzky malo viac ako 80
tisíc zamestnancov. Dnes je toto železné mesto pretvorené na kultúrne
a vzdelávacie centrum, ktoré už síce
má len 120 zamestnancov, no minulý rok privítalo viac ako 1,6 milióna
návštevníkov. Veľkú časť z nich tvoria
návštevníci koncertov a kultúrnych
podujatí v hale Gong, ktorá bola pre-
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robená z plynojemu, má kapacitu tisícpäťsto divákov a v roku 2014 bola
vyhodnotená ako jedna z top 10 stavieb sveta. Zástupcom Handlovej na
pracovnom stretnutí poskytol cenné
informácie o prevádzkovaní a spôsobe financovania spoločnosti vedúci
odboru Hlubina, baníckej časti areálu, pán Karel Malík. Dolní Vítkovice
prevádzkujú okrem toho aj banícky
skanzen Landek Park, v ktorom je
možnosť fárania do podzemia. Prehliadka podzemia prevádza návštevníkov históriou a rôznymi technikami
ťažby uhlia.

autentickými zážitkami z práce, návš
tevníkov vždy zaujme a odchádzajú
tak s pocitom plnohodnotnej prehliadky baníckeho sveta. Pán kastelán
Dolu Michal, Alexandr Zaspal, fáral vo
všetkých uhoľných baniach na území
Československa, vrátane Handlovej a
z myšlienky zanechať časť objektov
Bane Handlová pre ďalšie generácie,
má veľkú radosť, rovnako ako všetci
ďalší predstavitelia vedení skanzenov,
s ktorými sa zástupcovia Handlovej
stretli. Tieto úspešné projekty z Ostravy sú pre budúci banícky skanzen v
Handlovej veľkou inšpiráciou.

Inšpiratívne projekty

Vítkovice transformovali
ešte v 90. rokoch

Ďalším zaujímavým skanzenom je
Důl Michal, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Prehliadku so
sprievodcom v ňom ročne absolvuje
25 tisíc návštevníkov. V areáli sa tiež
organizujú svadby, koncerty, firemné a kultúrne podujatia. Tento druh
skanzenu je menej nákladný, má
len 6 stálych zamestnancov a i keď
prehliadka neobsahuje fáranie do
podzemia, zaujímavý výklad sprievodcov, bývalých baníkov, dopĺňaný

Podľa zákona „ten, kto akumuluje
odpadové vody v žumpe, je povinný
zabezpečovať ich zneškodnenie odvozom do čistiarne odpadových vôd
a na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady
o odvoze odpadových vôd najviac za
posledné dva roky.“
Likvidáciu odpadových vôd sú oprávnené vykonávať prevádzkovatelia verejnej kanalizácie, obec alebo oprávnená osoba. Vypúšťať odpadové vody
zo žúmp do vodných tokov je zakázané. Rovnako je zakázané vypúšťať
odpadovú vodu do uličných vpustí, rigolov, na cesty, na voľné priestranstvá
zelene alebo na okolité polia.
„Zákonodarca sprísnil podmienky dokladovania spôsobu likvidácie odpadových vôd akumulovaných v žumpách tým, že od producentov odpadu
vyžaduje o týchto vývozoch doklad
pod hrozbou pokuty od obce alebo
orgánu štátnej vodnej správy, teda
Okresného úradu životného prostredia,“ povedal Peter Kerata z referátu
ochrany prírody a krajiny Mestského
úradu v Handlovej.
Pokuta môže presiahnuť 3 000 €
Od 15. septembra 2020 môže obec
alebo orgán vodnej správy žiadať
predloženie dokladov o odvoze od-

padových vôd. „Už teraz nás zákon
oprávňuje žiadať predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd
vykonanom po 15. septembri 2018,“
upozornil Kerata s tým, že samospráva bude preverovať podnety od občanov a bude vyžadovať od majiteľov
žúmp doklady o likvidácii odpadovej
vody. „Predtým, než pristúpime k
sankciám, chceme obyvateľov informovať o ich zákonných povinnostiach. Pokuty môžu dosiahnuť výšku od 500 až do 3 300 eur,“ doplnil.
Problém sa podľa neho týka desiatok
domov, najmä v mestských častiach,
kde nie je vybudovaná kanalizácia.
Vybudovanie verejnej vodovodnej a
kanalizačnej siete v mestských častiach je jedným z transformačných
projektov mesta.
Mesto vyzýva majiteľov žúmp
Dlhodobý deficit kanalizácie v mests
kých častiach Handlovej mesto pripomienkovalo aj v Pláne rozvoja
verejných vodovodov a verejných
kanalizácií pre územie Trenčianskeho
kraja na roky 2021 – 2027.
Za vhodnejší spôsob odvádzania
odpadových vôd z domácností ako
žumpy sú podľa Keratu malé čističky
odpadových vôd, na ktoré sa dá získať
dotácia z európskych fondov v operačnom programe Kvalita životného
prostredia.
„Mesto Handlová vyzýva obyvateľov,
hlavne v mestských častiach Nová Lehota, Morovno, Horný a Dolný koniec,
kde nie je vybudovaná kanalizačná
sieť, aby likvidovali akumulované
odpadové vody zo žúmp len zákonným spôsobom,“ vyzvala obyvateľov
hovorkyňa mesta, Jana Paulínyová.
V budúcnosti bude podľa nej mesto
dôsledne kontrolovať plnenie ustanovení zákona o vodách.
(INU)

Dobrým smerom sa ubralo aj stretnutie so starostom a tajomníkom mests
kého obvodu Ostrava-Vítkovice,
mestskej časti, ktorá si prešla transformáciou ešte v 90. rokoch. Okrem pos
kytnutia cenných informácií navrhol
starosta Vítkovic zástupcom Handlovej partnerstvo, ktoré by združovalo
viacero miest s podobným osudom
transformácie banských regiónov.
Tomáš Gríger

Galéria odpadkov
Do polroka
zničené
Na základe podnetu pani Heleny z
Odkazu pre starostu zo dňa 20. januá
ra 2020 boli na zastávke MHD na ul.
Jána Vallu osadené dva odpadkové
koše. Stav po pol roku je žalostný. Odpadkové koše sú poškodené, odpadky nie sú v nich, ale na okolitých plochách. Fotografie zobrazujú odpadky
24 hodín po tom, ako boli vyzbierané.
Má vôbec význam robiť v tejto lokalite opatrenia na zabezpečenie čistoty?
Ľudmila Hegliová, koordinátorka aktivačných
pracovníkov
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Akčný plán transformácie regiónu horná Nitra
Začiatky Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra siahajú
do novembra 2016, kedy Európska
komisia spustila balík „Čistá energia
pre všetkých”. Je to balík opatrení na
udržanie konkurencieschopnosti Európskej únie v čase, keď prechod na
čistú energiu mení globálne energetické trhy. Európska únia musí zohrať
v prechode na čistú energiu vedúcu
úlohu, a preto sa zaviazala znížiť emisie CO2 do roku 2030 najmenej o 40
% a zároveň modernizovať hospodárstvo Európskej únie a zabezpečiť
pracovné miesta a rast pre všetkých
európskych občanov. Jednou z kľúčových sprievodných akcií balíka
je aj nová platforma pre uhoľné
regióny v procese premeny, ktorá
bola spustená 11. decembra 2017,
v Štrasburgu. Platforma má uľahčiť
rozvoj projektov a dlhodobých stratégií v uhoľných regiónoch, s cieľom
naštartovať proces prechodu a reagovať na environmentálne a sociálne
výzvy. Spojí európske, vnútroštátne,
regionálne a miestne zainteresované
strany zapojené do tohto prechodu,
aby im pomohla posilniť partnerstvá
a aby sa navzájom poučili zo získaných skúseností. Činnosti platformy
sú v počiatočnej fáze zamerané na
uhoľné regióny, ale v budúcnosti
by sa mali rozšíriť aj na regióny, ktoré produkujú vysoké emisie oxidu
uhličitého. Jej cieľom je zamerať sa
najmä na sociálnu spravodlivosť,
štrukturálnu transformáciu, nové
zručnosti a financovanie pre reálnu
ekonomiku a podporovať tak prechod na čistú energiu.
Slovenská republika, konkrétne región horná Nitra, bola Európskou
komisiou vybraná ako jeden zo 4 pilotných projektov Európskej komisie
zameraných na transformáciu uhoľných regiónov a zaradená v rámci
iniciatívy „Čistá energia pre všetkých
Európanov“.
Míľniky prípravy Akčného plánu
Akčný plán transformácie regiónu
horná Nitra predstavuje základný
strategický dokument na regionálnej úrovni súvisiaci s národnými
záväzkami. Od založenia baní a začiatku výroby energie z hnedého
uhlia vytvárali tieto činnosti hlavnú
ekonomickú dynamiku regiónu horná Nitra. Zároveň v regióne vznikali
ďalšie odvetvia ťažkého priemyslu,
ako chemický priemysel, či gumárne,
ako aj ľahkého priemyslu, ako výroba
obuvi, nábytku, či poľnohospodárska
výroba. Priame a nepriame pracovné
miesta súvisiace s uhlím sa odhadu-

jú na 7 000 až 11 000 v porovnaní s
cca. 28 800 celkovej zamestnanosti v
regióne hornej Nitry. Používanie uhlia už kleslo, najmä v dôsledku jeho
nahradenia energetickými zdrojmi s
nižšou spotrebou uhlíka a nedostatočnou ziskovosťou. V súčasnosti sa v
regióne stále dodáva uhlie elektrárni
Nováky, ktorá tiež zabezpečuje diaľkové vykurovanie a zohráva úlohu
v zabezpečení dodávok elektrickej
energie v tejto oblasti vzhľadom na
obmedzenia siete. Vláda Slovenskej
republiky 12. 12. 2018 schválila pokračovanie všeobecného hospodárs
keho záujmu, ktorý však má skončiť
najneskôr v roku 2023. Vláda zároveň
rozhodla o vypracovaní Akčného
plánu transformácie regiónu horná
Nitra, ktorý zabezpečí transformáciu
ekonomiky regiónu.
5. februára 2018 sa v Trenčíne uskutočnilo rokovanie predstaviteľov
Európskej komisie, vlády Slovenskej
republiky, verejnej správy a súkromného sektora k transformácii regiónu hornej Nitry, zamerané na prezentáciu socioekonomickej analýzy
regiónu spracovanej JRC centrom
Európskej komisie a možností jeho
transformácie v kontexte prechodu
od využitia uhlia. Cieľom rokovania
bolo identifikovať konkrétne oblasti
a projekty, cez ktoré je možné podporiť nové podnikateľské aktivity,
vytvárať podmienky pre zvýšenie
mobility pracovnej sily, celkovo zat
raktívniť región pre nových investorov a vytvárať nové pracovné miesta
aj so zreteľom na existujúce pracovné zručnosti, potenciál a tradície v
regióne.
Úrad podpredsedu vlády SR v marci
2018 vytvoril pracovnú skupinu pre
prípravu a implementáciu Akčného
plánu transformácie regiónu horná
Nitra, pričom do konca roku 2019 sa
konalo 8 riadnych zasadnutí (v Bratislave, Prievidzi, Trenčíne, Novákoch).
V roku 2020 sa uskutočnilo video zasadnutie Pracovnej skupiny.
Okrem týchto riadnych zasadnutí
sa konalo množstvo stretnutí užších pracovných skupín za účelom
vypracovania priorít a pilierov pre
transformáciu regiónu. Ďalej to boli
stretnutia predstaviteľov Európskej
komisie, vlády Slovenskej republiky,
relevantných ministerstiev, verejnej
správy, súkromného sektora, zástupcovia tretieho sektora, zástupcovia
Združenia miest a obcí Slovenska a
regionálnych aktérov k transformácii
regiónu hornej Nitry, ktoré sa uskutočňovali aj priamo v regióne.
Na základe tendra zabezpečovaného Európskou komisiou, v priebehu

októbra 2018 začali participovať na
príprave Akčného plánu experti zo
spoločnosti PricewaterhouseCoopers v oblastiach hospodárskeho
rozvoja: ekonomický rozvoj, environmentálny manažment, zamestnanosť a sociálne služby, štátna pomoc pre renováciu environmentálne
postihnutých oblastí a rehabilitácia
krajiny, podporia prípravu akčného
plánu, pripravia študijné pobyty v
krajinách, kde proces transformácie
už prebehol a kde ešte len prebieha.
Návrh Akčného plánu bol v priebehu
apríla a mája 2019 prezentovaný verejnosti prostredníctvom verejných
híringov, ktoré sa konali v Prievidzi,
Novákoch, Bojniciach a Handlovej.
Následne po všetkých stretnutiach a
zapracovaní relevantných pripomienok a realizovanom medzirezortnom
pripomienkovom konaní bol Akčný
plán schválený vládou SR dňa 3. júla
2019.
Celý proces transformácie je štrukturálnou zmenou, ktorá bude trvať
niekoľko rokov, ako potvrdzujú skúsenosti z regiónov, ktoré prešli transformáciou. Nie je to proces, ktorý by
bolo možné urýchliť a ktorý by bol
vyriešený v priebehu niekoľkých mesiacov, pričom napr. len v Nemecku,
v oblasti Porúria, tento proces trvá už
od 60tych rokov.
Implementácia Akčného plánu
Akčný plán transformácie uhoľného
regiónu horná Nitra pozostáva zo 4
základným pilierov:
1. Mobilita a prepojenosť regiónu
2. Ekonomika, podnikanie, inovácie
3. Udržateľné životné prostredie
4. Kvalita života a sociálna infraštruktúra
Akčný plán pre transformáciu regiónu horná Nitra okrem pilierov, priorít
a opatrení zahŕňa aj tzv. legislatívne
a systémové opatrenia. Ide o opatrenia, ktoré je pre postupný útlm
ťažby uhlia a transformáciu regiónu
potrebné vykonať z hľadiska zmien
v legislatíve a regulácii, prípadne z
hľadiska zmien v inštitucionálnom
nastavení, nastavení grantových
schém a pod.
V procese prípravy Akčného plánu
transformácie regiónu horná Nitra
prebiehal aj zber indikatívnych projektových zámerov. Cieľom zberu
týchto projektov bolo zistiť potenciál investícií v regióne od nositeľov
projektov, ktorými sú podnikatelia,
neziskové organizácie, štátne inštitúcie aj samospráva. Cieľom bolo tiež
zistiť, či v rámci navrhnutých opat-

rení existujú nositelia potenciálnych
projektov, a tiež na základe predložených detailov indikatívnych projektov analyzovať možnosti finančnej podpory pre projekty z rôznych
zdrojov.
Celkovo bolo predložených viac ako
215 indikatívnych projektov v celkovej indikatívnej investičnej hodnote
približne 3,1 mld. eur s potenciálom
vytvoriť okolo 10 000 pracovných
miest. (Suma obsahuje aj náklady
na výstavbu infraštruktúry, predov
šetkým rýchlostnej cesty R2, kde sa
odhadujú náklady na úseky medzi
diaľnicou D1 a Žiarom na Hronom
na približne 1,5 mld. eur, avšak rea
lizácia jednotlivých úsekov bude
závisieť od výsledkov štúdií realizovateľnosti. Bez týchto nákladov je indikatívna investičná hodnota predložených projektov okolo 1,6 mld. eur.)
Vzhľadom na veľké množstvo predložených indikatívnych projektov a
vzhľadom na šírku záberu Akčného plánu bolo potrebné jednotlivé
indikatívne projekty priorizovať.
Jednotlivé indikatívne projekty v zásobníku indikatívnych projektov boli
zaradené do prioritných osí, avšak
išlo o indikatívne zaradenie, nakoľko viaceré projekty sú prierezové a
spadajú pod, resp. podporujú viacero priorít Akčného plánu. Indikatívne
projekty boli ďalej priradené k relevantným operačným programom,
prostredníctvom ktorých by mohli
čerpať finančné prostriedky.
Pri priorizácii projektov bolo tiež dôležité brať do úvahy aktuálnu dos
tupnosť financií z rôznych zdrojov
financovania, technickú a kapacitnú
pripravenosť realizovať projekty v
časovej dostupnosti zo strany príjemcov.
Relevantné riadiace orgány sa k
priradeným projektovým zámerom
vyjadrili v zmysle vyššie uvedených
kritérií. Výsledkom posúdenia bola
skutočnosť, že zo všetkých vyše 220
projektových zámerov len cca 20
približne spĺňali kritériá. Sedem vyselektovaných projektových zámerov Pracovná skupina zaslala na posúdenie JASPERS. (Viac o posúdení
JASPERS v článku na strane 5.)
Spracované z materiálu „Správa o implementácii
Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra
a prípravy nových inovatívnych projektov zabezpečujúcich transformáciu regiónu s cieľom vytvorenia
nových pracovných miest,“ ktorý vypracovala podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v spolupráci s
podpredsedom vlády a ministrom hospodárstva SR.
Vláda predložený materiál vzala na vedomie 8. júla
2020.

Editoriál
Vážení čitatelia, pripravili sme pre Vás
špeciálnu štvorstranovú prílohu, venovanú téme transformácie regiónu
horná Nitra. Prečo sme sa rozhodli
rozšírené vydanie venovať práve transformácii je zrejmé. Je to najdôležitejší
proces našej súčasnosti, ktorý ovplyvní
život každého z nás a zmení Handlovú na ďalšie dekády, možno storočia.
Informovať o transformácii sme sa od
začiatku vydávania Handlovského hlasu snažili priebežne, vývoj sa však odohráva na mnohých frontoch a takmer
nezreteľne. Príloha je prvým pokusom
zosumarizovať problematiku v jej
komplexnosti. Už nepíšeme o tom, čo
by malo byť. Konečne, po troch rokoch
od spustenia procesu, môžeme písať o
tom, čo je.
Budúcemu času v podmieňujúcom
spôsobe sa však ešte nevyhneme. Stále
sme len na začiatku procesu.
Prečo prílohu vydávame teraz, keď o
týždeň bude dôležité stretnutie v Trenčíne a koncom septembra sa Akčnému
plánu bude venovať vláda?
Prílohu sme naplánovali na koniec leta,
lebo Akčný plán, zásadný dokument
procesu, má byť každoročne aktualizovaný k 30. júnu. Všetko však zmenila
koronakríza, ktoré pozastavila procesy
a pre rok 2020 vláda posunula termín
aktualizácie Akčného plánu na koniec
septembra. Aj keď o mesiac budeme vedieť viac, termín vydania prílohy sme sa
rozhodli nepresunúť a informujeme o
stave vecí k dátumu vydania.
Pri príprave prílohy sme vychádzali z
vládneho materiálu Správa o implementácii Akčného plánu, ktorý nové
Ministerstvo investícií predložilo namiesto aktualizácie plánu samotného a
o doplňujúce odpovede sme požiadali
jednotlivé ministerstvá.
Na strane 5 sme dali priestor Hornonitrianskym baniam Prievidza a zverejňujeme harmonogram zatvárania baní.
V ďalšom článku sme zisťovali, koľko
baníkov poberá „Banícku podporu“.
V prílohe prinášame aj prehľad projektových zámerov, ktoré na posudzovanie pripravuje mesto Handlová a projektov z Európskych štrukturálnych a
investičných fondov.
Keďže transformácia je Európskou
iniciatívou, požiadali sme našich zástupcov v Bruseli o komentár k aktuálnej situácii. Aj napriek parlamentným
prázdninám sa nám podarilo získať
reakcie siedmych europoslancov. Uverejňujeme ich v plnom znení.
Na skutočne vyčerpávajúci elaborát
by sme potrebovali celé noviny, veríme
však, že tieto štyri strany Vás zorientujú v problematike a odpustíte nám, že
sme šetrili na obrázkoch.
Silver Jurtinus

Príprava programového obdobia 2021 - 2027. Koľko peňazí z fondov Slovensko dostane?
Od 1. júla 2020 všetky úlohy Úradu
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu prešli na nové
ministerstvo, teda aj implementácia Akčného plánu transformácie
uhoľného regiónu horná Nitra
a celá problematika Fondu pre
spravodlivú transformáciu. Nové
ministerstvo bude plynule pokračovať v rozbehnutých úlohách.
Ako informoval hovorca Ministerstva
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky,
Andrej Ďuríček, v budúcom programovom období je navrhnutý tzv.
Just Transition Mechanism (JTM),
ktorý je postavený na 3 pilieroch:
Just Transition Fund; InvestEU Just
Transition Scheme a úvery EIB pre
verejný sektor.

„Kľúčovým elementom návrhu je
Just Transition Fund (JTF), ktorý
Komisia predstavila ako nástroj
zmierňovania sociálnych dôsledkov
transformácie smerom k uhlíkovo
neutrálnemu hospodárstvu v rámci
tzv. Green Deal stratégie. EK schválila
JTF vo výške 7,5 miliardy eur, ktorá
má byť určená všetkým 27 členským
krajinám, pričom pre SR vyplýva
alokácia 178 mil. eur. V súvislosti
so vznikom Just Transition Fund sa
navrhuje aj vznik nového horizontálneho princípu „Green Deal“, ktorý zahŕňa podporu v oblastiach inovácií,
zamestnanosti, ekonomickej diverzifikácie, vzdelávania, rekvalifikácií a
zmeny klímy ako aj environmentálnej udržateľnosti. Horizontálny princíp sa bude zaoberať komplexnou
transformáciou na nízkouhlíkovú

ekonomiku. V navrhovaných oblastiach bude potrebné zachovať konzistentnosť s Národným programom
reforiem – opatrenia Plánu obnovy
a odolnosti a schváleným Akčným
plánom transformácie uhoľného regiónu horná Nitra. V každom regióne
prechádzajúcim procesom transformácie bude potrebné vypracovať
a implementovať plány územnej
transformácie (Territorial Just Transition Plans). Na plenárne zasadnutie
Európskeho parlamentu by sa mal
návrh dostať v septembri 2020.“
V súlade s návrhom JTF by členské
štáty mali navrhovať iba územia, ktoré sú najviac negatívne ovplyvnené
na základe hospodárskych a sociálnych vplyvov vyplývajúcich z transformácie. Okrem hornej Nitry boli
podľa Ďuríčeka do Zadávacích pod-

mienok pre spracovanie Plánu spravodlivej transformácie navrhnutý aj
Košický, Bratislavský a Banskobystrický kraj. „Konzultant pre spracovanie
Plánu spravodlivej transformácie pre
SK musí pripraviť návrh pre 4 regióny. Momentálne zo strany Európskej
komisie prebieha výber zhotoviteľa
Územného plánu spravodlivej transformácie pre Slovensko, ktorý by
mal byť známy v septembri 2020. S
prípravou vypracovania Plánu by sa
malo začať približne v októbri 2020,“
povedal hovorca ministerstva.
Podľa Správy o implementácii Akčného plánu, napriek spomaleniu
niektorých aktivít spôsobených
opatreniami v súvislosti s krízou COVID-19 je nevyhnutné urýchliť procesy pre možnosti implementácie,
ktoré ponúka Fond pre spravodlivú

transformáciu. „Najmä vybudovanie
administratívnych kapacít v regióne,
urýchlené zabezpečenie zdrojov pre
prípravu technickej dokumentácie
projektov, najmä pre samosprávu,
keďže výpadok príjmov samospráv
poklesom dane príjmov fyzických
osôb enormne komplikuje možné
výdavky na tieto aktivity. Vzhľadom
na skutočnosť, že navýšená alokácia
Fondu spravodlivej transformácie je
zatiaľ nastavená na rýchlejšie podmienky jej využitia je nevyhnutné,
aby región (samospráva, podnikateľský sektor, neziskový sektor) boli
pripravení pre rýchlu implementáciu
tak, aby dostupné finančné prost
riedky v ňom boli využívané maximálne transparentne a efektívne,“
píše sa v citovanom dokumente.
(INU)
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HBP: Pomalé napĺňanie uznesenia vlády je sklamaním „Banícku podporu“ poberá 9 ľudí
Najbližšie roky fungovania Hornonitrianskych baní Prievidza budú
v intenciách vládou prijatých rozhodnutí o ukončení podpory výroby elektrickej energie z domáceho
uhlia do roku 2023 a Akčným plánom transformácie hornej Nitry.
Po ukončení ťažby z Bane Cigeľ podnik HBP počíta s ťažbou uhlia z dobývacích priestorov Handlová, Nováky
a Čáry. Podľa hovorkyne spoločnosti, Adriany Sivákovej, budú ťažiť tak,
aby zabezpečili odbyt uhlia v zmysle
schváleného všeobecného hospodárskeho záujmu na výrobu elektriny z domáceho uhlia. „Po roku 2023
máme uplatnenie pre časť baníkov,
pretože bude nevyhnutné pristúpiť
k uzatváraniu ťažobných polí,“ doplnila.
Na postupné ukončenie ťažby uhlia
na hornej Nitre sa podľa hovorkyne
pripravujú zodpovedne. „V súčasnosti realizujeme Európskou komisiou
notifikovaný program postupného
doťaženia a uzatvorenia jednotlivých
ťažobných polí v dobývacích priestoroch Handlová a Nováky, ktorý je naplánovaný a schválený komisiou do
konca roku 2027.”
Projekty
Spoločnosť súbežne pokračuje v
príprave nových projektov na diverzifikáciu zamestnanosti a čiastočného udržania pracovných miest,
po ukončení ťažby uhlia. „Reagovali
sme oveľa skôr, ako sa začalo hovoriť
o transformácii regiónu, rozšírením
podnikateľskej činnosti v rámci nebanských aktivít. Dnes sú pozitívnym
príkladom využitia areálu hnedých
parkov, obnoviteľných zdrojov energie a príspevkom baní k udržaniu
zamestnanosti. Náš potenciál vidíme vo využití firemnej infraštruktúry, najmä v oblasti inovácie opráv a
výroby železničných vagónov, v strojárskej činnosti a v ďalšom rozšírení
agropotravinárskych aktivít.”
Podľa Sivákovej by spoločnosť v prípade získania ekonomickej podpory
mohla poskytnúť pracovné príležitosti pre približne 1160 zamestnancov. Projektové zámery sú zamerané
na:
• rozšírenie kapacít v oblasti opráv a
revízií vagónov
• strojárska výroba - inovatívna výroba podvozkov železničných vagónov
• projekt zásobovania teplom v regióne
• rozšírenie skleníkového hospodárstva
• rozšírenie chovu sumčeka afrického
• revitalizácia areálu bane Cigeľ

Elektráreň Nováky
Podľa HBP v spojitosti s ukončením
podpory výroby elektriny z domáceho uhlia na konci roku 2023, je
jednou z kľúčových tém výroba a
dodávka tepla v okrese Prievidza.
„Transformácia regiónu rieši aj náh
radný nový zdroj tepla pre systém
centralizovaného zásobovania teplom. HBP predložili vlastné riešenie.
Uvažujeme s využívaním drevnej
štiepky v existujúcich biomasových
kotloch v areáli bane Cigeľ a s využitím tepelného potenciálu energie vytekajúcich banských vôd. Mix
obnoviteľných zdrojov energie a
zemného plynu považujeme za optimálny pre zabezpečenie účinného
centralizovaného zásobovanie teplom. Dôjde k zníženiu tepelných strát
a zároveň aj k zníženiu ceny tepla
pre obyvateľstvo. Uvedené riešenie
spolu s konkurenčným návrhom
Slovenských elektrární v súčasnosti
vyhodnocuje JASPERS.”
Zamestnanosť
Od roku 2018, kedy spoločnosť začala znižovať stav zamestnancov,
do konca roku 2020 klesne počet
zamestnancov baní na 1000. „Aktuálne u nás pracuje 3 100 zamestnancov. Viac ako 2 400 z nich je bezprostredne naviazaných na ťažbu
uhlia. Predpokladáme, že v období
rokov 2020 – 2026 v HBP bude pokles na úrovni 2500 pracovných
miest. Už v súčasnosti sa pritom v
regióne prejavuje výrazný rozdiel
medzi počtom odchádzajúcich zamestnancov a tvorbou náhradných
pracovných pozícií,” povedala Siváková.
(INU)
HBP: Optimistické prognózy
sa nenaplnili
Pri spustení Platformy uhoľného baníctva, ktorá nás zaradila medzi pilotné
krajiny transformácie, sa argumentovalo, že proces hospodárskej premeny
regiónu je dlhodobá záležitosť, pokrývajúca niekedy až dve generácie. V
našom prípade je cieľ transformácie
mimoriadne ambiciózny. Spomedzi
európskych krajín, kde tento proces
pokrýva desaťročia, má Slovensko pred
sebou najkratší možný termín ukončenia dobývania uhlia. Ak má byť z relatívne malého uhoľného regiónu „vlajková loď“ transformácie je nevyhnutné
v mimoriadne krátkom čase realizovať
náhradné projekty zamestnanosti.
Natíska sa otázka, do akej miery je to
reálne v priebehu nastávajúcich troch
rokov.
Po viac ako roku od schválenia Akčného plánu transformácie
uhoľného regiónu horná Nitra, je pre

nás nepríjemným sklamaním pomalé
napĺňanie a v niektorých prípadoch aj
neplnenie úloh z prijatého uznesenia
vlády. Týka sa to najmä zabezpečovania finančných prostriedkov pre transformáciu ako takú, či už na úrovni EÚ
alebo na národnej úrovni. Pritom rok
2023 je už predo dvermi.
Aj napriek medializovaným
prísľubom o miliónoch eur, ktoré majú
smerovať na podporu hornej Nitry,
optimistické prognózy sa nenaplnili a
sľubované financie na podporu nových
pracovných miest do regiónu neprišli.
Z nášho pohľadu za perspektívne považujeme najmä nové pracovné príležitosti vo výrobnej sfére. Na všetkých
úrovniach upozorňujeme kompetentných, že je nevyhnutné vytvoriť ich čím
skôr, pretože okres Prievidza má už teraz v rámci Trenčianskeho kraja (5,46%
- jún) najvyššiu mieru nezamestnanosti
(6,99%) a eviduje takmer 4 800 nezamestnaných.
Pri rozvoji projektových zámerov narážame aj na výrazne obmedzenú podporou financovania z eurofondov pre veľké spoločnosti. Všetky
systémy čerpania sú pre nás nastavené tak, že intenzita pomoci tvorí len 25
percentný príspevok z eurofondu, na
rozdiel od malých a stredných podnikov, kde maximálna intenzita pomoci
je 85 percent z celkových oprávnených
výdavkov. Vzhľadom na to, že bankový
sektor mení svoju stratégiu a odmieta
poskytovať úvery ťažobným spoločnostiam, pokiaľ nebude schválená výnimka v pravidlách financovania z európskych fondov pre veľké spoločnosti,
viaceré zmysluplné projekty nebudú
môcť byť realizované.
Na útlm ťažby, uzatváranie
a likvidáciu banských polí je naviazané
využívanie povrchových areálov ťažobných prevádzok. Dobývací priestor baní
má rozlohu 122 km2, nachádza sa tu
407 objektov. Za pozemky a budovy
hradíme obciam a mestám daň z nehnuteľnosti. S útlmom ťažby budeme
vlastniť aj nehnuteľný majetok, ktorý
nemôžeme využívať na pôvodné účely
a zároveň nebudeme tvoriť zdroje na
úhradu daňových povinností. Považujeme preto za dôležité tento stav legislatívne riešiť.
Do nastávajúceho obdobia
prebiehajúceho procesu transformácie
vstupujeme s odhodlaním nadviazať a
pokračovať v rozpracovaných projektových zámeroch. Chceme ich postupne
realizovať a umožniť tak našim zamestnancom prechod do nového zamestnania. Považujeme však za nevyhnutné,
aby zo strany štátnych inštitúcií boli
intenzívne vyvíjané aktivity a realizované konkrétne kroky pre splnenie úloh
Akčného plánu transformácie hornej
Nitry.
Adriana Siváková, tlačová hovorkyňa
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

Harmonogram uzatvárania baní
Prevádzka

Ukončenie ťažby

Trvalé uzatvorenie

Východná šachta bane Handlová

31. decembra 2018

júl 2019 – jún 2021

12. ťažobné pole bane Handlová

31. marca 2021

január 2021 – jún 2022

7. ťažobné pole bane Nováky

31. augusta 2020

január 2020 – december 2022

11. ťažobné pole bane Nováky

30. júna 2022

január 2022 – február 2024

1. horizont bane Nováky

31. decembra 2023

január 2024 – apríl 2024

6. ťažobné pole Juh bane Nováky

31. decembra 2023

január 2024 – december 2024

Centrálny závod bane Handlová

január 2022 – december 2024

Centrálny závod bane Nováky

január 2025 – december 2027
Zdroj: www.rokovania.gov.sk/RVL/Material/25052/1

Zákon o kompenzačnom príspevku
baníkom bol prijatý v Národnej rade
SR dňa 16. októbra 2019. Cieľom zákona je zmiernenie sociálnych dopadov a odškodnenie pre stratu príjmu
z činnosti baníkov so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach
na území Slovenskej republiky, ktorí
prídu o zamestnanie z dôvodu útlmu
banskej činnosti, ako aj zabezpečenie
nákladov poistenia na úhradu povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.
Zákonom od 1. apríla 2020 sa rozšíril
okruh poistencov, za ktorých poistné
na dôchodkové poistenie platí štát.
Ide o poberateľov kompenzačných
príspevkov, t.j. bývalých baníkov,
ktorí ukončili zamestnanie so stálym
pracoviskom v podzemí z dôvodu
útlmu banskej činnosti a spĺňajú aj
ďalšie podmienky určené zákonom o
sociálnom poistení. Podmienky, ktoré
poberatelia kompenzačného príspevku musia splniť sú rovnaké ako pri ostatných skupinách poistencov štátu:
takáto osoba nemôže byť povinne
poistená ako zamestnanec alebo ako

samostatne zárobkovo činná osoba,
nemôže byť poistencom štátu z iného dôvodu a nemôže mať priznaný
invalidný dôchodok alebo dovŕšený
dôchodkový vek. Ak bývalý baník
tieto podmienky splní, poistencom
štátu sa stane automaticky, nemá
teda v tomto ohľade žiadne oznamovacie povinnosti. Právna úprava bola
prijatá na základe návrhu poslancov
Národnej rady Slovenskej republiky
Jaroslava Bašku, Dušana Bublavého,
Márie Janíkovej, Milana Panáčka a
Ľubomíra Želiezku.
Ako informovala Mária Hrehová z kancelárie generálneho riaditeľa Ústredia
práce, sociálnych vecí a rodiny, kompenzačný príspevok zamestnancom,
ktorí ukončili zamestnanie so stálym
pracoviskom v podzemí z dôvodu
útlmu banskej činnosti úrad prvýkrát
vyplatil 15. júla 2020. „Kompenzačný
príspevok poberá 9 poberateľov. Žiaden z poberateľov príspevku nemá
trvalý pobyt v meste Handlová,” povedala Hrehová. Doplnila, že najnižšia
výška podpory je v súčasnosti 324,32
eur a najvyššia 863,26 eur.
(INU)

O vykurovanie majú záujem dvaja
Vykurovať okres chcú HBP aj Slovenské elektrárne. Elektráreň plánujú premeniť na tepláreň.
Elektráreň Nováky vlastnia Slovenské
elektrárne. Spaľovanie hnedého uhlia ukončia do roku 2023. Usilujú sa
preto nájsť spôsob pre pokračovanie centrálneho zásobovania regiónu teplom. „Zámerom Slovenských
elektrární je transformovať elektráreň
Nováky, v súčasnosti primárne určenej na výrobu elektrickej energie, na
tepelný zdroj,“ píšu v Oznámení o
zmene navrhovanej činnosti.
Štúdia realizovateľnosti z marca 2020
im totiž odporúčala vybudovanie
nového plynového a biomasového
zdroja. „Závod ENO nie je v súčasnosti
plynofikovaný. Navrhované riešenie si
vyžaduje plynofikáciu závodu vybudovaním novej vysokotlakovej plyno-

vej prípojky z jestvujúceho distribučného plynovodu, regulačnej stanice
plynu a strednotlakovej plynovej prípojky areálu,“ uvádza sa v Oznámení.
Vybudovanie prípojky podnik zahrnul do Oznámenia pre posudzovanie
vplyvov na životné prostredie. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti
o životné prostredie 21. 7. 2020 rozhodol, že projekt sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie.
Medzi najdôležitejšie pozitívne vplyvy na obyvateľstvo, podľa Slovenských elektrární, bude, že nové zariadenia sa budú prevádzkovať v súlade
s požiadavkami prísnejšej legislatívy
pre nové zdroje znečisťovania ovzdušia. Po odstavení morálne a fyzicky
opotrebovaných zariadení klesne
celkové zaťaženie emisiami.
(INU)

Projekty programov 2014 - 2020
JASPERS (Spoločná pomoc na
podporu projektov v európskych
regiónoch) má dlhoročné skúsenosti pri plánovaní a príprave,
spracovaní strategických plánov a rozsiahlych investičných
programov ako aj pri hodnotení
projektov. Pracovná skupina pre
prípravu Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra preto
JASPERS požiadala o posúdenie
siedmych projektových zámerov,
ktoré by mohli byť financované ešte v programovom období
2014-2020.
JASPERS projekty vyhodnotil v
máji 2020, pričom ku každému z
nich bolo vypracované zvlášť stanovisko. Keďže JASPERS požadoval vyjadrenie sa k uvedeným projektovým zámerom, Ministerstvo
investícií, regionálneho rozvoja a
informatizácie Slovenskej republiky oslovilo všetkých sedem potenciálnych žiadateľov o zaslanie
svojho stanoviska k hodnoteniu
JASPERS. „Odpovede sme spracovali do uceleného stanoviska
a poslali dňa 8. júna 2020 zástupcom JASPERS. V súčasnosti očakávame ďalšie usmernenia ohľadne
týchto projektov,” povedal Andrej
Ďuríček z odboru komunikácie
ministerstva.

Projektové zámery
1. Výskum prírodného mikrobiálneho plynu v Hornonitrianskej
kotline pre jeho potenciálnu
ťažbu - Hornonitrianske bane
Prievidza, a.s. - 7 000 000 eur
2. Rozšírenie opráv železničných
vagónov a Inovatívna výroba
podvozkov železničných nákladných vagónov vrátane výskumu
a vývoja - Hornonitrianske bane
Prievidza, a.s. - 5 600 000 eur
3. Výskumno-vývojové centrum
pre podzemné technológie - GA
Drilling, a.s. - 17 695 000 eur (1. a
2. fáza) 17 000 000 eur (3. fáza)
4. Inovatívna výroba železničných
podvozkov vrátane výskumu Hornonitrianske bane Prievidza,
Tatravagónka, a.s. Poprad - 100
000 000 eur
5. Vybudovanie vývojovo-výrobného centra pre rozvoj elektro-mobility a riadenie služieb MSM Group - 7 795 000 eur.
6. Rozvoj sociálnych služieb v
meste Prievidza - Mesto Prievidza
- 11 887 000 eur
7. Termochemické spracovanie
pneumatík - Hutira Slovakia s.r.o.
- 12 000 000 eur
(INU)
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Projektové zámery samosprávy s odhadom nákladov na realizáciu
Aktuálny zoznam projektových zámerov nie je definitívne uzavretý.
Môže sa ešte stať, že samospráva
niektorý z nich vypustí, alebo nahradí iným. Niektoré zámery bude
mesto predkaladať samé, pri iných
bude spolupracovať s ďalšími
partnermi a niektoré predložia iné
organizácie samostatne. Prehľad
projektov preto uverejhňujeme
ako ukážku zámerov, na ktorých
samospráva pracuje.
Štátna cesta 1. triedy I/9 (E 572)
Štátna cesta I/9 a zároveň cesta medzinárodného významu E 572 v južnej časti mesta Handlová. Dĺžka potrebnej prestavby úseku - 7,67 km.
V súčasnosti chýba druhý pruh pre
pomalé vozidlá v smere od Žiaru nad
Hronom do Handlovej, chodníky, autobusové zálivy, zábradlia, priechody
pre chodcov.
Rozpočet: 40 000 000 eur
Prístupová komunikácia do priemyselnej zóny
Komunikácia bude priamo napojená
na štátnu cestu 1. triedy č. I/9 a spojená s priemyselnou zónou v meste
Handlová. Tým sa odkloní ťažká nákladná doprava od obytnej a občianskej zóny mesta. Využívať ju budú
hlavne existujúce podniky pre zásobovanie ako HBP, a.s., AGRO RYBIA
FARMA, s.r.o., Handlovská energetika,
s.r.o. a ALUSOLID s.r.o. Taktiež bude z
centra mesta odklonená doprava nákladnej techniky spoločnosti HATER
s.r.o., ktorá má na starosti zber a zvoz
komunálneho odpadu a tiež v blízkej
budúcnosti aj BRO odpadu pre potreby mestskej Kompostárne. Taktiež
vznikne kvalitný a rýchly prístup do
priemyselnej zóny, na ktorej budú súčasné voľné plochy pre podnikateľs
ké zámery väčšieho charakteru ešte
lukratívnejšie. Dĺžka komunikácie 2
380 m.
Rozpočet: 3 000 000 eur
Revitalizácia banského areálu na
priemyselný park
Predmetom zámeru je revitalizácia a
odstránenie environmentálnych záťaží na časti územia v areáli HBP, a.s.
a príprava tohto územia pre priemyselný park. Na predmetnom území
sú dostupné všetky siete. Areál je
napojený na cestnú a železničnú sieť.
Železničná trať je aj v časti areálu.
Existujúca linka MHD.
Rozpočet: 9 000 000 eur
Napojenie sídlisk na štátnu cestu

Mesto Handlová zaznamenáva výrazne zhoršenú a veľmi kritickú situáciu
v súvislosti s dopravnou obslužnosťou a napojenosťou najväčších sídlisk
mesta Handlová na štátnu cestu I/9.
Štátna cesta č. I/9, ktorá je zároveň
cestou medzinárodného významu
(E 572) vytvára primárnu infraštruktúrnu os mestského komunikačného
systému v smere sever – juh a je na ňu
viazaný celý dopravný systém mesta.
S rozvojom turistiky, obchodu a služieb úmerne rastie aj rozvoj dopravy.
Celodenná intenzita predmetnej komunikácie je približne 15 000 vozidiel/deň v smere do okresného mesta
Prievidza a cca 10 000 vozidiel/deň v
smere do okresného mesta Žiar nad
Hronom. Z porovnávania niekoľkoročných údajov je evidentné, že počet
a intenzita vozidiel tranzitnej dopravy z roka na rok stúpa - medziročný
nárast 2 – 5 %. Križovatka výrazne
zvýši bezpečnosť cestnej dopravy na
štátnej ceste I/9 a priľahlých cestách,
prehľadnosť na križovatke, znížia sa
čakacie doby na križovatke, zmenšia
sa kolóny čakajúcich áut zo sídlisk,
zlepší sa dopravná obslužnosť sídlisk,
vyrieši sa nevyhovujúci stav mostových stavieb ponad vodný tok Handlovka a ponad priľahlý vodný prítok
z Morovnianskeho sídliska. V konečnom dôsledku sa znížia aj emisie produkované dopravnými prostriedkami.
Rozpočet: 10 000 000 eur
Verejná vodovodná a kanalizačná
sieť v mestských častiach
Rekonštrukcia, resp. rozšírenie verejného vodovodu v mestských častiach
Morovno, Horný koniec, Nová Lehota
a Banská kolónia.
Rozpočet: 5 000 000 eur
Revitalizácia mestských zelených
plôch
Pojektový zámer počíta s revitalizáciou dvoch veľkých a dvoch menších
dlhodobo zanedbaných zelených
plôch. Starý lesopark panelového
sídliska zo 70-80 tych rokov, zelená
plocha medzi sídliskom Juh postaveným v 50-tych rokoch, ulicami Poštová, Parková, Údernícka a centrom
mesta Handlová, tretím objektom je
zelená plocha v okolí sídliska Mostná,
štvrtým objektom park za nemocnicou, tzv. “Handpark”. Revitalizáciou
zelených plôch nielen zregenerujeme
a posilníme verejnú zeleň, ale zároveň
vytvoríme plochu pre aktívne i rekreačné trávenie voľného času pre všetky skupiny obyvateľov mesta.
Rozpočet: 8 000 000 eur

Zlepšenie energetickej efektivity
verejných budov v meste Handlová
Projektový zámer uvažuje s rekonštrukciou verejných budov v meste
Handlová, ktoré by významným spôsobom znížili ich energetickú náročnosť, zvýšila by sa teda ich energetická efektivita, hospodárnosť a zároveň
vyriešil dlhoročný problém užívateľov
týchto objektov vzhľadom na tepelný
komfort. Mestský úrad, Dom kultúry,
Materská škola Morovnianska cesta,
Materská škola Cintorínska, Základná
škola Školská, Jazmín, n.o., F. Nádaždyho 4 a Partizánska 32, Dom s opatrovateľskou službou, ul. 29. augusta,
Dom s opatrovateľskou službou,
Partizánska 36-40, Mestský bytový
podnik, Partizánska 16, Mestský dom,
Námestie baníkov 8, Centrum voľného času, F. Nádaždyho 92 a Základná
umelecká škola.
Rozpočet: 10 000 000 eur
Banícky uhoľný skanzen Handlová
Predmetom zámeru je v zachovanie
vybraných priemyselných objektov a
zariadení pre účely vybudovania baníckeho skanzenu ako produktu pre
cestovný ruch a priestoru pre rozvoj
vzdelávania a kultúry. Konkrétne sa
jedná o zachovanie objektov budovy
lampárne, šatní a kúpeľní, závodnej
banskej záchrannej stanice, nástupište mužstva a remízu banských lokomotív na povrchu Bane Handlová. V
podzemí zámer zahŕňa úvodnú štôlňu s Bazaltom, hlavným skladom trhavín, priestorom dopravného dispečingu, starými konskými maštaľami.
V areáli Východnej šachty možnosť
prístupu do strojovne ťažného stroja,
k ohlbni jamy a budovy trafostanice,
kompresorovne a degazačnej stanice.
Ďalšie budovy na povrchu sa využijú
pre vzdelávacie účely ako technické
dielne pre deti a ako multifunkčné
priestory pre kultúrne podujatia. Zámer počíta so zamestnaním bývalých
baníkov ako sprievodcov na prehliadkach baníckym skanzenom.
Rozpočet: 20 000 000 eur
Obnova historickej fary
Predmetom zámeru je obnova
zchátralej budovy fary pri kostole v
mestskej časti Handlová - Nová Lehota a revitalizácia jej okolia. Budova fary zohrávala významnú úlohu
v histórii regiónu a v živote karpatských Nemcov, pôvodných obyvateľov Handlovej. Fara v Novej Lehote
bude ako produkt cestovného ruchu
obsahovať galériu a bude poskytovať priestory pre kultúrne podujatia

a stretávanie komunít. V objekte bude
možné ubytovanie s kapacitou do 10
lôžok. V areáli v okolí fary bude vybudované detské ihrisko a postavené
nové oplotenie. Cieľom rekonštrukcie
budovy a revitalizácie okolia je tiež
zvýšenie atraktivity miesta a posilnenie lokalpatriotizmu.
Rozpočet: 2 000 000 eur
Oddychovo-rekreačný komplex
Stabilizačný násyp o rozlohe 432 323
m2. Celý areál navrhujeme rozdeliť
na niekoľko častí resp. stavebných
objektov: Golfové ihrisko, Lesopark,
Pump-trackový areál, Lezecká stena,
Okrasné záhrady a Parkovisko. Cieľom
je produkt cestovného ruchu s celoročným využitím. Environmentálnym
aspektom je sanácia obrovského telesa navozenej banskej hlušiny, kde
eliminujeme dopady na ovzdušie,
hlavne prašnosť do handlovskej doliny. Dostupnosť areálu je výborná z
hlavnej cesty I/50 a teda dáva priestor
pre návštevníkov aj z iných miest.
Rozpočet: 7 000 000 eur
Bikepark Handlová
Predmetom zámeru je vybudovanie
funkčného bikeparku - centra hors
kej cyklistiky, ktoré by plnilo funkciu
primárnej turistickej atrakcie mesta
Handlová s potenciálom prilákania
turistov z iných miest a s dôrazom na
dlhší než 1-dňový pobyt v meste.
Rozpočet: 500 000 eur
Vývojová a komunikačná platforma pre malé a stredné podniky
Projektový zámer uvažuje nad vytvorením platformy pre spoluprácu malých, či stredných podnikov v meste
Handlová a jeho okolí, v oblasti komunikácie, marketingu a v oblasti
vývoja a inovácií. Hlavnou aktivitou
je zriadenie tzv. Co-workingového
centra, čím by sa prepojil súkromný,
verejný a tretí sektor s cieľom podpory malých a stredných podnikov. Plat
forma má služiť nielen na individuálne služby podnikov, napríklad formou
spoločného sekretariátu, spoločných
zasadacích priestorov, spoločných
prezentačných nástrojov, či podporných služieb v oblasti marketingu, ale
aj na spoločnú prácu rôznych malých,
či stredných podnikov, s dôrazom na
prepojenosť ich služieb, posilnenie
siete spoluprác, s apelom na zvyšovanie kvality rozhodnutí s orientáciou
na zákazníka a produkt. Projektový
zámer bude mať pozitívny dopad
predovšetkým pre mladšiu a strednú
generáciu najmä lokálnych podnika-

teľov. Pomocou know-how širokej siete podobných centier vo svete bude
možné rýchlejšie naštartovať „nový“
život po uhlí na hornej Nitre.
Rozpočet: 1 500 000 eur
Mestský záhradnícky podnik
Cieľom je vybudovať moderné, ekologické a energeticky sebestačné
skleníky, v ktorých sa budú pestovať
sadenice pre výsadbu verejnej zelene
a kvetov pre potreby mesta Handlová
a okolitých miest a obcí. Je potrebné
vybudovať skleníkovú konštrukciu,
prepojiť ju s existujúcou budovou a
s možnosťou regulácie a otimalizácie medzi vegetačnými obdobiami
rastlín. Dobudovali by sa spevnené
plochy, prístupová cesta a chodníky.
Rozpočet: 1 000 000 eur
Podpora elektromobility v meste
Projektový zámer počíta s obstaraním elektrobusov, elektroáut na zber
odpadu a tiež elektrobyciklov a vybudovaním troch nabíjacích staníc v
katastrálnom území mesta Handlová.
Cieľom projektu je znižovanie emisií,
zvyšovanie ekologickej dopravy,
zdravšie ovzdušie a zároveň podpora
zdravého životného štýlu obyvateľov
mesta Handlová.
Rozpočet: 2 000 000 eur
Zelená linka - Centrum spracovania
zmesového komunálneho odpadu
Projektový zámer počíta s vybudovaním novej priemyselnej haly o
rozmeroch cca 70x20 m. Projekt mimoriadne efektívne vplýva na životné prostredie, kde sa až 90% objemu
zmesového komunálneho odpadu
dodatočne vyseparuje na jednotlivé
zložky (papier, plast, kov, BRO) a popri
tom vznikne produkt vo forme TAP –
tuhého alternatívneho paliva. Inými
slovami, odpad, ktorý sa vyvezie a
uskladní na skládku z domácností
na hornej Nitre za rok sa vďaka tejto
technológii bude do rovnakého objemu uskladňovať 10-15 rokov...
Rozpočet: 4 500 000 eur
Handlovská koruna
Cieľom projektu je vytvorenie agentúry cestovného ruchu, ktorá bude
poskytovať kompletné služby v oblasti cestovného ruchu. V nákladoch
na projekt je zahrnuté zariadenie
agentúry a vybudovanie náučných
trás. Zriadením agentúry sa vytvorí
miesto, kde sa poskytnú komplexné
informácie o regióne a možnostiach
trávenia voľného času.
Rozpočet: 318 000 eur
(INU)

Aktuálny prehľad výziev z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF)
V období od schválenia Akčného
plánu v júli 2019 do 31. mája 2020
riadiace orgány vyhlásili nasledovné výzvy, vyzvania a národné
projekty:
Operačný program (OP) Ľudské
zdroje – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Národný projekt „Podpora zamestnateľnosti v regióne Horná Nitra“ bude
zabezpečovať prijímateľ Trenčiansky
samosprávny kraj, v spolupráci s partnermi HBP, Mesto Handlová, Mesto
Prievidza a Mesto Nováky.
Cieľom národného projektu je vytvoriť podmienky pre plynulý prechod
baníkov do nového zamestnania v
iných odvetviach, a to prostredníct
vom individuálneho prístupu ku každému zamestnancovi.
Správne uplatnenie pravidiel štátnej
pomoci pre partnera HBP si vyžadovalo zvýšenú pozornosť zo strany

riadiaceho orgánu. Európska komisia
dňa 18. 6. 2020 oznámila, že schválila
návrh štátnej pomoci pre HBP. Slovenská republika teda môže poskytnúť 9,6 mil. eur v podobe podpory
spolufinancovanej zo štrukturálnych
fondov EÚ v prospech ťažobnej spoločnosti na zmiernenie sociálnych
dosahov zatvárania baní. Európska
komisia skonštatovala, že predmetné
opatrenie je v súlade s pravidlami EÚ
o štátnej pomoci.
Riadiaci orgán zverejnil vyzvanie 6.
8. 2020.
OP Ľudské zdroje – Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu
30. augusta 2019 bola vyhlásená
otvorená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou“ s cieľom
zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania
a prípravy reflektujúc potreby trhu

práce určenú pre stredné školy. K
25. máju 2020 prejavili záujem štyria
žiadatelia z hornej Nitry s celkovou
žiadanou výškou nenávratného finančného príspevku 716 943,99 eur.
Stredná odborná škola Handlová sa
do výzvy nezapojila.
OP Efektívna verejná správa – Ministerstvo vnútra SR
Riadiaci orgán vyhlásil výzvu na „Podporu koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v
úrovni miestnej územnej samosprávy“
v decembri 2019. Ministerstvo aktuálne kontroluje doručené drafty Žiadostí
o nenávratnom finančnom príspevku
a zasiela žiadateľom odporúčania na
úpravu. Z regiónu horná Nitra sú zapojené 3 subjekty. Žiadateľ je mesto
Prievidza a partnermi projektu sú
mestá Bojnice a Handlová. Odhadované ukončenie realizácie projektu je
naplánované na november 2022.

OP Integrovaná infraštruktúra –
Ministerstvo dopravy a výstavby
V Zozname národných projektov operačného programu je momentálne
zaradený iba projekt „Optimalizácia
trate Prievidza – Jelšovce, 1. etapa“,
na ktorý zatiaľ nebolo zverejnené
vyzvanie na predkladanie žiadostí o
nenávratný finančný príspevok. Predpokladaný termín začiatku realizácie
tohto projektu je 3. kvartál 2020.
Projekt Štúdia realizovateľnosti I/9
Handlová – hranica kraja TN/BB bude
v blízkej dobe predložený ako zámer
na schválenie a zaradenie do Zoznamu národných projektov Operačného
programu Integrovaná infraštruktúra. Následne bude môcť byť na tento projekt vyhlásené aj vyzvanie na
predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok.

OP Integrovaná infraštruktúra –
Ministerstvo hospodárstva SR
Do prvého kola výzvy na podporu
rozvoja podnikania malých a stredných podnikov bolo predložených
99 žiadostí. Žiadatelia o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku
predložili žiadosti v celkovom objeme
cca 15 mil. Na výzvu bolo vyčlenených 10 mil. eur. Aj vzhľadom na vysoký záujem v rámci prvého hodnotiaceho kola ministerstvo hospodárstva
plánuje navýšenie prostriedkov pre
túto výzvy. Predložené projekty v
prvom kole sa v súčasnosti vyhodnocujú. Uplynutím termínu uzávierky
prvého hodnotiaceho kola nedošlo k
uzavretiu výzvy. Tá je naďalej otvorená a žiadatelia môžu predkladať žiadosti aj v druhom hodnotiacom kole,
prípadne ďalších hodnotiacich kolách
až do času, keď rezort výzvu uzavrie.
Termín uzávierky druhého hodnotiaceho kola je 30. septembra 2020.
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Komentáre europoslancov: Ako hodnotíte proces transformácie?
Monika Beňová
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európs
kom parlamente
Politická príslušnosť v SR: SMER sociálna demokracia
Dohoda a dosiahnutie kompromisu
na podobe záchranného balíka EÚ
budúcej generácie a nastavení európskeho rozpočtu na nasledujúce
sedemročné obdobie bola nevyh
nutná z pohľadu riešenia mnohých
výziev, ktoré pred Európskou úniou
a jej členskými štátmi v súčasnosti
stoja. Jednou z nich, okrem oživenia
európskej ekonomiky s ohľadom na
následky pandémie vírusu COVID-19,
je nepochybne aj umožnenie a podpora hladkej transformácie problematických regiónov Európy na klimaticky neutrálne. Na tieto účely majú
slúžiť finančné prostriedky z Fondu
pre spravodlivú transformáciu, ktorý
však bohužiaľ oproti pôvodnému návrhu postihli výrazné škrty. Tie v praxi
znamenajú aj zníženie výšky dotácie
pre Slovensko o takmer pol miliardy
eur. To je len jedným z príkladov absolútnej neschopnosti a amaterizmu
súčasných vládnych predstaviteľov
pri presadzovaní dlhodobo nastavených priorít v rámci rokovaní s ich
európskymi partnermi. Našťastie by
nemal mať vplyv na transformáciu regiónu hornej Nitry, nakoľko tá musí
byť z pohľadu plánovaných investícií
prvoradá.
Som presvedčená a dlhodobo presadzujem, že napĺňanie klimatických
cieľov v žiadnom prípade nesmie
znižovať konkurencieschopnosť
a predovšetkým ohrozovať pracovné
miesta pre ľudí. Na prechod na zelenšiu ekonomiku by tak v žiadnom
prípade nemali doplácať občania z
transformujúcich sa regiónov. Bans
ký priemysel je pritom stále jedným
z najvýznamnejších sektorov regionálnej ekonomiky na hornej Nitre.
Útlm baníctva, aj keď bude prebiehať
v niekoľkých fázach, tak so sebou nepochybne prináša aj hrozbu nárastu
nezamestnanosti. Celý proces premeny preto musí byť sprevádzaný efektívnymi prosociálnymi opatreniami
zameranými na vytváranie nových,
udržateľných pracovných miest, ako
aj podporu malých a stredných podnikov, vrátane zavádzania potrebných inovácií, automatizácie a prvkov
tzv. inteligentného priemyslu.

Vladimír Bilčík
Poslanecký klub Európskej ľudovej
strany (Kresťanských demokratov)
Politická príslušnosť v SR: SPOLU občianska demokracia
Som rád, že vzniká Fond na spravodlivú transformáciu, z ktorého Slovens
ko získa zdroje na transformáciu Hornej Nitry. Je to historická šanca. Nové
Ministerstvo investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie deklaruje, že
chce z transformácie regiónu urobiť
nasledovaniahodný príklad. Dúfam
preto, že vo veľmi krátkom čase budú
konkrétne návrhy opatrení a prvé viditeľné výsledky. Za prostriedky, ktoré máme k dispozícii, totiž môžeme
nielen vytvoriť pracovné miesta v perspektívnych a zelených odvetviach,
ale tiež realizovať rad opatrení, ktoré
môžu zvýšiť kvalitu životného prost
redia a pomôcť v boji s klimatickou
zmenou.
Práve boj s klimatickou krízou je
jednou z kľúčových priorít Európ-

skej únie. Európska komisia má pod
vedením jej šéfky, Ursuly von der
Leyen, ambiciózne ciele v oblasti
boja s klimatickou krízou, ktoré nazvala Európska zelená dohoda. EÚ má
plán stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym zoskupením na
svete a na naplnenie tohto cieľa slúži
práve Fond pre spravodlivú transformáciu. Povodeň, ktorá Handlovú
zasiahla v roku 2010, a pripomíname
si jej okrúhle výročie, potvrdzuje, že
pri téme zmien klímy sa nemôžeme
tváriť, že sa nás netýka.
Rozhodujúce bude, či dokážeme
peniaze z transformačného fondu
rozumne využiť. Rozbiehajú sa prvé
projekty na podporu kapacít samospráv a rekvalifikácie baníkov. V
krátkej dobe má vzniknúť podporné
centrum priamo v regióne. Bude však
nevyhnutné veľmi rýchlo realizovať
aj opatrenia, ktoré pomôžu premeniť
ekonomiku a vytvoriť pracovné miesta. Teraz je čas, kedy musia kompetentní zabrať. Na európskej, národnej
aj regionálnej úrovni. Historická šanca
si vyžaduje mimoriadne nasadenie.
Verím, že si to všetci zainteresovaní
dobre uvedomujú.

točne pokryl potreby dotknutých
regiónov a najmä ľudí, ktorí v nich
žijú, teda aby prechod na zelenšiu
ekonomiku nemuseli zaplatiť občania. Transformačný proces a plnenie
klimatických cieľov musia sprevádzať
aj silné sociálne opatrenia, okrem
preškoľovania zamestnancov preto
vo vyrokovanom dokumente kladieme dôraz na vytvorenie nových
a udržateľných pracovných miest,
zamedzenie prehlbovania energetickej chudoby, podpory malých a
stredných podnikov a živnostníkov a
v neposlednom rade zdôrazňujeme
nutnú pomoc regiónom naštartovať
koronakrízou spomalenú ekonomiku.
Verím, že sa aj prostredníctvom tohto Fondu podarí zmierniť negatívne
dopady transformácie na život v dot
knutých regiónoch, u nás ide najmä
o uhoľný región horná Nitra, ale aj regióny závislé od energeticky náročného priemyslu, ktoré budú musieť vyvinúť najväčšie úsilie v dekarbonizácií,
ak chce Slovensko úspešne zvládnuť
prechod k uhlíkovo neutrálnej ekonomike do roku 2050.

Robert Hajšel

Renew Europe Group
Politická príslušnosť v SR: Progresívne Slovensko

Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
Politická príslušnosť v SR: Nezávislý (vo voľbách v roku 2019 zvolený
za stranu SMER - sociálna demokracia)
Ako tieňový spravodajca Európskeho
parlamentu pre legislatívu k Fondu
pre spravodlivú transformáciu som
rád, že sa podarilo nájsť dohodu o
vytvorení fondu, ktorý aj Slovensku
a našim regiónom pomôže zmierniť
ťažké dôsledky dekarbonizácie. Prechod k zelenšej ekonomike a energetike totiž nemôžu zaplatiť najzraniteľnejšie vrstvy našich občanov.
V priebehu rokovaní došlo zo strany
Európskej komisie aj na základe tlaku skupiny poslancov vrátane mňa
ako tieňového spravodajcu k návrhu na výrazné navýšenie celkového
rozpočtu (z pôvodných 7.5 na 40
miliárd), ktoré by sme veľmi privítali,
keďže by to pre Slovensko znamenalo zvýšenie alokácie až na takmer
1 miliardu. Žiaľ dohoda lídrov na
júlovom summite v Bruseli priniesla dramatické rozpočtové škrty aj v
oblastiach, ktoré sú pre Slovensko
kľúčovými. Jedným z nich je nevyhnutná transformácia regiónov. Celkový rozpočet Fondu pre spravodlivú
transformáciu aktuálne predstavuje
17.5 miliardy, pre Slovensko to bude
znamenať približne pol miliardy.
Teraz je na slovenskej vláde, aby pripravila tzv. teritoriálny transformačný plán, ktorý každá krajina musí do
konca roka 2020 predložiť Európskej
Komisii a na základe ktorého bude
dochádzať k čerpaniu prostriedkov
v prospech našich regiónov. Nevyh
nutné totiž bude zabezpečiť adekvátne financovanie celého procesu
z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska.
Pre Slovensko a ďalšie tzv. kohézne
krajiny je dobrou správou, že sa mi
na pôde EP spolu s kolegami podarilo presadiť zrušenie povinných
presunov zo štrukturálnych fondov,
teda pri čerpaní prostriedkov z tohto
Fondu nebude nutné dokladať zdroje
z národných obálok.
Presadili sme aj väčšiu flexibilitu pri
využití prostriedkov, aby Fond sku-

Martin Hojsík

Transformácia regiónu hornej Nitry je výzvou a vďaka podpore EÚ aj
príležitosťou pre modernizáciu hospodárstva. Je potrebné vnímať ju aj
v širšom kontexte snahy EÚ prispieť
k zastaveniu človekom podmieneného globálneho otepľovania. V rámci
tohto úsilia dostane Slovensko v najbližších rokoch na dekarbonizačnú
transformáciu hospodárstva bezprecedentne veľké finančné prostriedky
z EÚ. Takáto veľká finančná podpora
sa pravdepodobne veľmi dlho nezopakuje. Preto ju nesmieme premárniť
na investície, ktoré nás len zviažu so
znečisťujúcimi technológiami na dekády. Takou môže byť v hornej Nitre
zvažovaný zámer nahradiť dodávky
tepla z uhoľnej elektrárne predimenzovanou spaľovňou komunálnych
odpadov. Región hornej Nitry by
dokázal spaľovňu s plánovanou kapacitou naplniť len s približne 1/5.
Spaľovne komunálnych odpadov
potrebujú konštantný prísun veľkého
množstva odpadov, preto spravidla
pôsobia proti snahám o rozvoj prevencie a recyklácie odpadov. Produkujú porovnateľné množstvo emisií
skleníkových plynov než fosílny zemný plyn a toxický popolček. Lepšie,
environmentálne šetrnejšie riešenie
pripravilo občianske združenie Priatelia Zeme – CEPA, ktoré je založené na
energetickej efektívnosti a citlivom
využívaní miestnych obnoviteľných
zdrojov. Kľúčové pri transformácii
regiónu je sústrediť sa na jej sociálnu
citlivosť a zvýšenie odolnosti voči budúcim krízam.
Aj keď predstavitelia vlád štátov
EÚ na júlovom zasadaní navrhli výrazné zníženie prostriedkov Fondu
na spravodlivú transformáciu (FST)
oproti návrhu Komisie, nevidím to
čierne. Onedlho prijme svoju pozíciu
Európsky parlament. Očakávam, že
jednou z podmienok Európskeho parlamentu pri vyjednávaní a budúcom
rozpočte a fonde obnovy EÚ bude aj
vyššia čiastka pre FST. Spravím všetko, aby som pomohol výrazne zvýšiť prostriedky tohto fondu tak, aby
slovenské uhlíkovo náročné regióny
získali potrebnú podporu.

Eugen Jurzyca
Európski konzervatívci a reformisti
Politická príslušnosť v SR: Sloboda
a Solidarita
Transformácia regiónu horná Nitra
je dôležitou témou pre slovenskú
vládu, ministerstvo hospodárstva
pod vedením strany SaS ju dokonca
považuje za jeden z najdôležitejších
krokov v nadchádzajúcom období. V
programovom vyhlásení tejto vlády
je zahrnutý aj záväzok na ukončenie
dotovania elektriny z domáceho uhlia dohodnutý s Európskou komisiou,
najneskôr k 31. decembru 2023.
Útlm ťažby uhlia bude úľavou pre životné prostredie, no región stojí pred
veľkou výzvou, ktorá je zároveň aj príležitosťou na úspešnú transformáciu.
Inštitút environmentálnej politiky
zistil, že ťažba uhlia a jeho spaľovanie
na hornej Nitre sú ekonomicky ne
efektívne a výroba energie je dotovaná z peňazí spotrebiteľov elektriny.
Preto za najdôležitejšie považujem
sústrediť sa na vytvorenie priaznivého podnikateľského prostredia a na
podporu príchodu nových investícií,
čo regiónu pomôže ekonomicky a zároveň sociálne tak, že zabezpečí jeho
obyvateľom prácu.
Je ale nutné, aby sa pri peniazoch z
Fondu pre spravodlivú transformáciu merali jasné a konkrétne ciele a
ukazovatele. Aby hornonitriansky región mohol úspešne napredovať, je
veľmi dôležité podporovať projekty
s najvyššou návratnosťou, akákoľvek
pomoc musí byť adresná a efektívna,
aby sa podporili projekty a iniciatívy,
ktoré naozaj fungujú.

Ivan Štefanec
Poslanecký klub Európskej ľudovej
strany (Kresťanských demokratov)
Politická príslušnosť v SR: Kresťanskodemokratické hnutie
Transformácia regiónov, v ktorých
mala dominantné postavenie ťažba
a spracovanie neobnoviteľných
zdrojov energií a surovín nie je pre
Európsku úniu nič nové. V minulosti
takto úspešne prebehla revitalizácia
oblastí v Belgicku, Luxembursku, či
Nemecku. V týchto krajinách, rovnako ako na Slovensku, malo baníctvo
dlhú tradíciu a boli naň naviazané
prakticky všetky sociálne a ekonomické aspekty miestneho života.
Napriek tomu sa dokázali banícke
oblasti transformovať tak, že dnes sú
odstránené nielen všetky hlavné environmentálne záťaže, ale aj ekonomický život sa preorientoval na nové
a moderné odvetvia. Neexistuje preto dôvod, prečo by sa takýto úspešný
príbeh nemohol opakovať aj v prípade hornej Nitry. Je však viac ako zrejmé, že k tomu budeme potrebovať
pomoc z európskych prostriedkov.
Vznikajúci Fond obnovy pre to ponúka unikátnu príležitosť. Dobrou správou je aj súčasný záujem o životné
prostredie. V Európskom parlamente
tieto témy výrazne rezonujú a sme
pripravení podporiť prostriedky, ktoré sú pre transformáciu hornej Nitry
potrebné. Kľúčovou podmienkou je
však predloženie kvalitných a dlhodobo udržateľných projektov zo strany
slovenskej vlády. Očakávam, že budú
obsahovať opatrenia pre podporu
malého a stredného podnikania a
vytvorenia prostredia pre príchod
investícií s vysokou pridanou hodnotou, ktoré budú v ideálnom prípade
prepojené s rozvojom vzdelávania

a výskumu. Tieto projekty by mali,
okrem vytvárania novej infraštruktúry (ktorá znamená aj budovanie
vysokorýchlostného internetu ) využívať tú existujúcu, zostávajúcu po
útlme ťažby uhlia. Musí sa pamätať aj
na rekvalifikáciu pracovných síl, čo je
celoslovenský problém a výzva. Času
je málo a nemôžeme si dovoliť túto
príležitosť pre Hornú Nitru a celé Slovensko nechať ujsť.

Michal Wiezik
Poslanecký klub Európskej ľudovej
strany (Kresťanských demokratov)
Politická príslušnosť v SR: Nezávislý (vo voľbách v roku 2019 bol
zvolený za Koalíciu Progresívne
Slovensko a SPOLU)
Diskusia v EP o Fonde pre spravodlivú
transformáciu je v podstate uzavretá,
vedúci výbor pre regionálny rozvoj
odhlasoval svoju pozíciu a plenárne hlasovanie by malo prebehnúť
v septembri. O konečnom znení, aj
o finančnej alokácii budú následne
diskutovať Parlament a Rada EÚ.
Pomoc regiónom závislým na energeticky náročnom priemysle a s veľkým
podielom zamestnanosti v odvetví
ťažby uhlia a lignitu treba riešiť citlivo.
Viaceré uhoľné regióny sa bez poskytnutia alternatívy a pomoci v minulosti
stali najchudobnejšími, dobrý príklad
je Severovýchodné Anglicko, a len s
ťažkosťami a pomaly sa objavoval ich
potenciál v oblasti nových technológií a veternej energie. Takýto scénar
si nemôžeme dovoliť. Text, o ktorom
budeme hlasovať, sa adresne venuje
vytváraniu pracovných miest, podpore malých a stredných podnikov,
startupov, zvyšovaniu úrovne zručností, rekvalifikácii pracovníkov a
uchádzačov o zamestnanie, investíciám do výskumných a inovačných
činností, a to aj na univerzitách a vo
verejných výskumných ústavoch, a
zabezpečuje, že sa naozaj na nikoho
nezabudne a prechod bude spravodlivý.
Niekoľko pozmeňovacích návrhov
sme k téme podali aj v rámci mojej
kancelárie, okrem nutnosti zabezpečiť zelené, kvalifikované a slušné
pracovné miesta a investície do revitalizácie ekosystémov sa týkali
najmä toho, aby neboli financované
neudržateľné postupy. Žiadal som,
aby konverzia uhoľnej elektrárne na
drevnú biomasovú elektráreň alebo
založenie takejto elektrárne neboli
spôsobilé projekty, keďže dopyt po
biomase a dopad nielen na európske
ekosystémy by bol extrémne škodlivý.
Obávam sa, že práve takýto spôsob
“konverzie” by sa mohol považovať
za najjednoduchšiu cestu transformácie - z uhlia na drevo alebo spaľovne
odpadov, nielen na Slovensku, ale aj
v iných krajinách. Ide ale len o udržiavaciu transformáciu, ktorej pozitívny
efekt a potenciál napĺňať ciele Ekologického dohovoru a dosiahnuť uhlíkovú neutralitu sú viac než pochybné.
Tieto rámce a problémy sú nanajvýš
aktuálne aj pre región hornej Nitry,
situácii a hľadaniu riešení sa budeme
dôsledne venovať.

POZNÁMKA: Dvoch europoslancov, zvolených na
kandidátke strany Kotleba - Ľudová strana Naše
Slovensko, sme so žiadosťou o komentár neoslovili. Šíriteľom hoaxov mediálny priestor neposkytujeme.
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Spomienky baníka: spolupatričnosť v ťažkostiach, ale aj radostiach
Ako bývalého vyučeného baníka
ma potešilo, keď som obdržal od
handlovského baníckeho spolku
pozvánku na 13. šachtág, ktorý
sa konal 24. januára 2020 v Dome
kultúry v Handlovej.
Na stretnutie s ľuďmi v baníckych uniformách a ich priateľmi som sa tešil.
Tešil som sa právom, lebo už prvý
dojem pri vstupe do Domu kultúry a
podaní si rúk s tromi milými a usmia
tymi ženami, ktoré účastníkov vítali
slovami: „Vitajte u nás v Handlovej“ mi
napovedalo, že som prišiel do veľkej a
dobrej baníckej rodiny.
Bol som tiež milo dojatý, keď som
mohol podať ruku po niečo vyše 30tich rokoch môjmu bývalému spolupracovníkovi Ferkovi Hartmanovi,
členovi baníckeho spevokolu z
Prievidze, ktorý robil v šesťdesiatych
rokoch minulého storočia na bývalej
Bani Mier v Novákoch mechanika, kde
boli aj naše poruby. Ferko Hartman
bol v našom porubárskom kolektíve
obľúbený pre jeho pracovitosť, čestnosť v práci, ktorú, ako mechanik
vykonával.
Som rád, že som mohol pozdraviť aj Ing. Reiffa, o ktorom viem, že
jemu bol, a verím, že stále je, osud
uhoľného baníctva na Slovensku, ako
aj v Handlovej, blízky. Potešilo ma tiež
stretnutie a rozhovor so známym handlovským drevorezbárom, bývalým
baníkom Jankom Procnerom, ako
aj vždy optimisticky naladeným Ing.
Jožkom Javúrekom, predsedom HBS
Ing. Jánom Ihringom, starostom
obce Ľubietová Ing. Petrom Zajacom,
Jankom Mačkayom, pracovníkom
Bane Nováky, ktorý je aj zberateľom
baníckych rekvizít, hlavne baníckych
lámp. Ukázal mi ich niekoľko, ktoré sa
v minulosti v banskom prostredí, kde
baníci pracovali používali. Boli medzi
nimi aj také, ktoré svietili zásluhou
olejovej náplne. Slúži Ti Janko ku cti,
že sa ako baník snažíš zachovať toto
svedectvo baníckej histórie aj pre
budúce generácie.
Bolo pre mňa tiež cťou hovoriť aj s
predsedom Združenia baníckych
spolkov a cechov Slovenska, pánom
Ing. Erikom Sombathym. Aj keď bol
náš rozhovor pre časovú tieseň možno kratší, bol úprimný a hlavne vecný.
Atmosféra bola na šachtágu medzi

surovín by nebolo možné vyrobiť
takmer nič, čo je pre život človeka
potrebné a nutné.
Práca s vypätím všetkých síl

František Babuška ako žiak baníckeho učilišťa v Novákoch v rokoch 1955 - 1957.
prítomnými priateľská, teda taká aká
býva na podobných stretnutiach už
veľa rokov, lebo tak, ako poznám
baníkov ja z rôznych oblastí Slovenskej, ale aj Českej republiky, dovolím
si povedať, že my baníci môžeme
byť príkladom pre celý slovenský,
ale aj český národ v otázke udržiavania dobrých, priateľských vzťahov
medzi ľuďmi. Je známe, že aj gene
rácie baníkov žijúcich pred nami
prejav úcty človeka k človeku a spolupatričnosti v ťažkostiach, ale aj radostiach, uchovávali a uchovávajú
aj v týchto časoch, ktoré baníctvu
neprajú.
Takmer na všetkom má zásluhu
ruka baníka
Ako je aj z historických dokumentov známe, svoj kladný vzťah k
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baníckemu cechu prejavila ešte v
čase feudalizmu cisárovná Mária Terézia, keď baníkom priznala ich výsady
a privilégiá ako prejav vďaky a úcty k
ich ťažkej práci v podzemí. Dôkazom
jej náklonnosti k baníckemu stavu
bola aj skutočnosť, že založila v roku
1762 v Banskej Štiavnici Prvú banícku
akadémiu na svete, ktorá prispela k
odbornosti a technickému rozvoju v
ťažbe nerastných surovín na našom
území.
Bola to prezieravá a múdra panovníčka, lebo už vtedy vedela, že bez
ťažby nerastných surovín rôzneho
druhu nemožno vyrobiť ani len jeden
obyčajný klinec, kus reťaze, či pokryť
medeným plechom strechy kostolov.
Ak sa dnes, v dobe ktorú žijeme,
pozrieme na čokoľvek samozrejmé,
takmer na všetkom má zásluhu ruka
baníka, nakoľko bez energie a ťažby

Dávnejšie som si v českých novinách
prečítal tento citát: „Horníku z Tvých
rukou jde pokrok věčný, čest patří
Tobě, národ Ti zústane vďečný.“ Ak
bola takto prejavovaná pocta baníkom, či už v Českej alebo Slovenskej
republike, bolo to právom, lebo pri
budovaní vojnou zničeného priemyslu a jeho obnove bolo potrebné
vynaložiť aj zo strany baníkov enormné úsilie, nakoľko energia bola veľmi
potrebná.
Generácia baníkov, ku ktorej patrím i
ja (30. 6. som sa dožil 80 rokov), pracovala v nadčasoch tak, že sme mali
odfáraných bežne mesačne aj viac
ako 30 smien a nie raz sa stalo, že som
mal ako smenový predák porubových
pracovísk odfáraných mesačne aj 42
smien v mesiaci.
Pracovali sme často s vypätím všet
kých fyzických aj psychických síl,
najmä pod C – úpadnicou smädný.
Keď som nechcel skolabovať, napil
som sa aj zo stojacej vody v koľajisku,
po ktorej občas pobehovali potkany.
Ak sa snaží niekto dnes a hlavne po
roku 1989 tieto fakty popierať, znevažovať a bagatelizovať, tak popiera
historickú pravdu.
Nemohol som mlčať
Popieranie pravdy a znevažovanie
práce baníkov žiaľ, aj zo strany niektorých politikov je veľkým pokrytectvom a nič na tom nezmení ani to, že
už neostalo veľa pamätníkov doby.
Priznám sa, že pri každom mediálnom znevažovaní baníckej práce mi
idú slzy do očí, nakoľko si spomeniem
vždy nielen na vynaložené pracovné
úsilie, ale aj na to, že pri plnení svojich
pracovných povinností prišlo o život
niekoľko mojich známych baníkov a
dobrých kamarátov.
Aj keď nie som občanom baníckeho
mesta Handlová, vedel som sa vžiť
do situácie aká nastala v Handlovej
a okolí, keď dňa 10. 8. 2009 prišlo o život pri najväčšom banskom
nešťastí na Slovensku v Bani Hand
lová 20 baníkov. Vedel som sa vžiť

Rodnému mestu
Mám ja svoju oázu, taký malý rodný kút,
podobný je obrazu, ktorý neviem zabudnúť,
je to prístav bez mora,
kúsok Moskvy v Berlíne,
tichý úkryt amora, stará pravda vo víne.
Vzácny ostrov pokladov, moja malá Trója,
kdekto ju už okradol a ďalší sa stroja,
mesto mnohých jazykov, prameň živej vody,
predsudkov a zlozvykov, čo sa komu hodí.
Podobá sa vinici, kde už všetko kvasí,
staronoví vinníci aj tie staré časy,
a nikoho nemrzí, že je život krátky,
zabudlo sa na slzy, na krvavé jatky.
A tak sme si boli blízky,
veď Ťa poznám od kolísky,
Červená či čierna? Nevernica verná,
Ty to znášaš bez slova, láska moja...
...Handlová.

Môjmu mestu
Majestátne znal som hory i prekrásne mestá,
rázovitým sveta krajom viedla moja cesta,
zanechali v očiach mojich ten najlepší dojem,
rodné mesto Tebe patrí navždy srdce moje.

do situácie aj preto, že som pracoval
niekoľko rokov vo funkcii dispečera
Hlavnej banskej záchrannej stanice
na Slovensku, v Prievidzi. Vedel som
si predstaviť, ako ťažko mohol riaditeľ
HZBS znášať skutočnosť, keď sa mu
chlapci, záchranári, nevrátili živí do
izieb, z ktorých na akciu odchádzali.
Žiaľ, za pomerne krátky čas médiá s
celoslovenským dosahom oznámili,
že z 20 zahynutých baníkov bolo 19
pod vplyvom alkoholu. Ako ma táto
informácia vzrušila a rozčúlila viem
iba ja sám. Ako bývalý dispečer bans
kej záchrannej stanice som nemohol
mlčať, lebo mi to nedovolilo svedo
mie baníka. Urobil som pre zjednanie
nápravy to, čo bolo v mojich možnostiach, nakoľko som považoval uvedenú informáciu o požití alkoholu u
19 baníkov a banských záchranárov
za najväčšiu stupídnosť a poškodenie
cti zahynutých baníkov a banských
záchranárov, ktorí už nemohli svoju česť chrániť. Bol to hyenizmus
odvysielať takúto správu aj preto, že
sa tak stalo v čase, keď vdovám po
zahynutých baníkoch a banských
záchranároch a ich najbližším ešte
ani slzy na lícach neuschli.
Na moje otázky, či aj odvysielanie takejto lživej informácie sa dá
považovať za prejav práva na slobodu slov tzv. demokracie mi žiadna z
televízií, na ktoré som svoj protest
adresoval do tohto času neodpovedala. Nakoľko som nebol zrejme jedi
ný, koho uvedená správa rozhorčila a
lživé informácie sa nepotvrdili bola
všetkými médiami, ktoré ju odvysielali neskôr dementovaná.
Zdar boh z Pezinka!
Želám všetkým členom baníckeho
spolku v Handlovej, ako aj ostatným
občanom mesta Handlová len dni
naplnené zdravím, šťastím a vzájomnou úctou človeka k človeku.
Ak sa toto moje úprimné prianie podarí naplniť v roku 2020, ale aj ďalších,
môže to byť jedna z ciest ku krajšiemu
a lepšiemu životu všetkých občanov
našej krásnej vlasti.
S baníckym Zdar boh! ostáva čestný
člen Malokarpatského baníckeho
spolku Pezinok, František Babuška
František Babuška

Sused, priateľ, rodina, to je pravý domov,
vzácna každá hodina v tieni starých domov,
živý prameň spomienok,
chlieb náš každodenný,
môj najdrahší kamienok, krásou ozdobený.
Nad obzorom Veľký Grič bezstarostne tróni,
tvári sa, že nevie nič, západ slnka cloní
a keď jeho teplé lúče vkĺznu do doliny,
splatený je zimný účet rodnej domoviny.
Kolónia, Mlynárka, Majer, Stará cesta,
to sú mojej mladosti milované miesta,
mesto plné hrdosti, s labyrintom baní,
každodenných starostí, nesplnených prianí.
Chlapi baňou poznačení dobývali sloje,
vdovy, matky a ich ženy vedia o čom to je,
v chráme Svätej Kataríny,
kde sa „slovo“ kvasí,
všetci, viac či menej vinní, čakajú deň spásy.
Rozpadli sa naše ploty, vyrúbali starú alej,
nepočuť už dávne nôty ale život ide ďalej,
požehnanie daj že Pane
handlovskému chotáru,
veď tie krásne hory,
stráne dostali sme do daru.
Dušan Kliment
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ŠKOLSTVO

Všetky školy sa budú riadiť troma fázami
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vytvorilo manuál,
ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky od materských až
po vysoké školy po dobu trvania
pandémie.
Zelená fáza predstavuje stav, keď
škola nemá žiadneho podozrivého
ani pozitívneho žiaka, či pedagóga.
Oranžová fáza zachytáva situáciu,
keď má škola podozrivého žiaka alebo zamestnanca. Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade
niekoľkých potvrdených prípadov u
žiakov alebo pedagóga. Všetky opatrenia majú smerovať k implementácii
odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR založené na princípe ROR –
rúško, odstup, ruky.
„Školy v zelenej fáze budú fungovať
v štandardnom režime. Tie, v ktorých
sa objaví podozrenie, budú musieť
dodržiavať prísnejšie hygienické
opatrenia. Žiaci zo škôl s červeným
označením sa budú vzdelávať
dištančne,“ vysvetlil minister školstva, Branislav Gröhling. Dodal, že ministerstvo školstva plánuje postupovať
individuálne, podľa každého regiónu
a situácie v ňom. „Regionálne úrady
verejného zdravotníctva budú sledovať ohniská nákazy a na základe toho
budú rozhodovať o opatreniach v
danej oblasti. Na školách v rizikových
oblastiach budú platiť prísne opatrenia. Nechceme však zatvárať školy
plošne. Počas troch mesiacov sme s
cieľom minimalizovať nákazu zavreli

Minister školstva Branislav Gröhling.

FOTO: MŠ

školy a prešli si dištančnou výučbou.
Myslím si, že rodičia, žiaci aj učitelia
sa zhodnú, že toto obdobie stačilo a
je na čase vrátiť sa do škôl v čo najnormálnejšom režime,“ podotkol.
Povinnosti škôl
Školy zabezpečia, aby bola pri vstupe
do budovy dostupná dezinfekcia
rúk. Počas prvých dvoch týždňov
školského roka budú rúška v interiéri
školy povinné pre žiakov druhého
stupňa základných škôl a stredoškolákov. Pre žiakov prvého stupňa
základných škôl sa rúška odporúčajú.
Študenti vysokej školy nosia rúško
všade vo vnútorných pries
toroch
školy.

Rovnako sa odporúča časté a intenzívne vetranie. Toalety musia byť
vybavené mydlom a jednorazovými
papierovými utierkami.
„Odporúčame nepoužívať klímu a
ventilátory. Upratovanie a dezinfekcia toaliet bude zabezpečená mini
málne dvakrát denne, dôkladné čistenie všetkých miestností najmenej
raz denne. Nikto s príznakmi infekcie
dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID-19, nes
mie vstúpiť do priestorov školy. Ak
žiak alebo študent vykazuje niektorý
z príznakov, je nutné umiestniť ho
do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov,“ popísal
odporúčania Gröhling.
Povinnosti rodičov a študentov
Zákonný zástupca pri prvom nástupe
dieťaťa do materskej, základnej a
strednej školy predloží písomné vyh
lásenie o bezinfekčnosti dieťaťa, znova ho predloží, pokiaľ dieťa preruší
dochádzku v trvaní viac ako 3 dni.
Škola si na začiatku roka vyčlení jednu
miestnosť určenú na bezprostrednú
izoláciu žiaka, u ktorého sa vyskyt
nú príznaky ochorenia COVID-19,
prípadne iného prenosného ochorenia. Ak dieťa, žiak alebo študent vykazuje známky ochorenia, bezodkladne
si nasadí rúško.
Školský rok 2020/2021 sa začína
2.septembra 2020. Dochádzka na
vyučovanie je pre žiakov povinná.
(MŠVVaŠSR)

Detský domov zmenil názov i poslanie
Centrá pre deti a rodiny dočasne
nahrádzajú dieťaťu jeho prirodzené
rodinné prostredie. Pracovisko v
Handlovej zamestnáva 23 ľudí.
Detský domov Prievidza, ktorý má
pracovisko aj v Handlovej, sa od 1.
1. 2019 premenoval na Centrum
pre deti a rodiny Prievidza. Je to
ďalší z krokov dlhodobého procesu
deinštitucionalizácie, medzi ktoré
patrí aj opustenie veľkokapacitných
budov a sťahovanie samostatne usporiadaných skupín detí do bežných
domov. To je aj dôvod, prečo centrum
pre deti a rodiny vybuduje v Handlovej rodinný dom. Zmluvu o dielo s
dodávateľom stavby uzatvorilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
SR koncom júla.

nich. „Žiadne nové deti nepribudnú a
nevzniknú ani nové pracovné miesta.
Spolu s deťmi sa totiž presťahujú aj
ich vychovávatelia. Vlastne iba zmenia priestor,“ povedal riaditeľ Centra
pre deti a rodiny Prievidza, Tomáš
Smatana. Dom vybudujú v časti Malá
Hôrka, nijako sa však nebude líšiť od
bežnej zástavby. Ako vysvetlil, bude
to bežný štvorizbový bungalov a na
dome nebude ani tabuľa označujúca centrum pre deti a rodiny. „Nový
prístup nemá stigmatizovať deti.
Naopak, má ich učiť žiť v komunite
v bežnej populácii. Kapacita domu
bude maximálne 10 detí vo veku od
6 do 18 rokov. Sú to deti, ktoré žijú v
Handlovej, chodia do handlovských
škôlok a škôl, prípadne cestujú do
škôl v Prievidzi,“ doplnil.

Nenápadný dom

Pomáhajú rodinám

V hlavnej budove handlovskej pobočky centra, na ulici 29. augusta,
sú umiestnené tri samostatne usporiadané skupiny, do nového domu
v Handlovej sa presťahuje jedna z

V budúcnosti plánujú presťahovať aj
druhú skupinu detí z hlavnej budovy
do domu v Opatovciach nad Nitrou, kde centrum vlastní pozemok
a plánuje vybudovať rodinný dom.

Hlavnú budovu si aj po jej čiastočnom
uvoľnení centrum plánuje ponechať.
„Priestory budeme využívať na terénnu a ambulantnú prácu. Zmena názvu detského domova, teraz centra,
totiž súvisela so zmenou zákona o
sociálnoprávnej ochrane detí a o
sociálnej kuratele, ktorý nám pridal
nové kompetencie. V spolupráci s
Úradom práce, sociálnych vecí a rodi
ny pomáhame rodinám, napríklad
keď majú deti problém s dochádz
kou v škole alebo sú zanedbávané,
ale situácia ešte nie je natoľko zlá, aby
bolo dieťa vyňaté z rodiny. Našou snahou a výkonom konkrétnych opatrení
ambulantnou a terénnou formou je
predchádzať zlyhaniu biologickej alebo náhradnej rodiny, chceme pomôcť
rodinám, kým sú deti u rodičov.
Terénny sociálny pracovník alebo psychológ chodia do rodiny, pomáhajú
v škole, zabezpečujú rodičom asistenciu pri hľadaní práce, pri poskytovaní odbornej starostlivosti. Takže je
to zmes viacerých druhov pomoci,“
uzavrel Smatana.
Silver Jurtinus

Voľné pracovné miesta v školstve
Pedagogický asistent / Špeciálny pedagóg
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová prijme na dve voľné pracovné miesta
pedagogického asistenta a špeciálneho pedagóga. Úspešní uchádzači musia
spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky o kvalifikačných
predpokladoch 1/2020.
Termín nástupu: 1. 9. 2020
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný životopis
• motivačný list
• súhlas so spracovaním osobných údajov
• kópie dokladov o dosiahnutej kvalifikácii
Iné požiadavky:
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• ovládanie práce s PC
• pozitívny vzťah k deťom, zodpovedný prístup k práci, ochota, spoľahlivosť,
flexibilita a komunikatívnosť
Všetky požadované doklady je potrebné doručiť do 26. 8. 2020 na adresu
zamestnávateľa (materskej školy) v zalepenej obálke, označenej: „PEDAGOGICKÝ ASISTENT – NEOTVÁRAŤ“ alebo „ŠPECIÁLNY PEDAGÓG – NEOTVÁRAŤ“. Uchádzači, ktorí budú spĺňať požadované kritéria budú kontaktovaní
obratom telefonicky.

Základná umelecká škola v Handlovej
srdečne pozýva záujemcov o umelecké
vzdelávanie na prijímacie skúšky
do všetkých umeleckých odborov školy
od 24. 8. 2020 do 10. 9. 2020
v čase od 13:00 do 17:00 h

Hudobný, výtvarný, tanečný
a literárno – dramatický odbor
Výzva na voľby členov rady materskej školy
Mesto Handlová zverejnilo na úradnej tabuli výzvu na voľby členov rady školy v Materskej škole, Ul. SNP 27, Handlová na funkčné obdobie 2020 – 2024.
Do rady školy sa budú voliť:
• 2 zástupcovia pedagogických zamestnancov materskej školy
• 1 zástupca ostatných zamestnancov materskej školy
• 4 zástupcovia rodičov detí materskej školy, ktorí nie sú zamestnancami
školy

Jednotný projekt pre domy centier pre deti a rodiny, ktoré Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny buduje na viacerých miestach Slovenska.

FOTO: CpDaR

Voľby členov rady školy zabezpečí riaditeľka materskej školy v termíne do
9. 9. 2020 s určením miesta, dátumu a času konania volieb pre jednotlivé
skupiny volených zástupcov. Kandidáta na voleného člena rady školy za
jednotlivé skupiny volených zástupcov môže po jeho súhlase navrhnúť
ktorýkoľvek z oprávnených voličov.
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VOĽNÝ ČAS

Handlovskí Beastie Boys sú po troch rokoch zase doma

Osvojte si psíka
z útulku
Mestský útulok pre odchytených
psov spravuje Mestská polícia
Handlová. Je určený pre odchytených túlavých psov. Útulok je
otvorený pre verejnosť v pondelok,
stredu a v piatok od 15.00 - 16.00
hod. Kontakt: Dominika Dubaiová
0911 918 734.

Bady

Singel Trillion si môžete vypočuť na všetkých hudobných streamovacích platformách a videoklip pozrieť na YouTube.
Moja reč naživo predstaví nový
singel z albumu Zasedoma v piatok
28. augusta v Handlovej.
Dobrí chlapci z Handlovej sú po
troch rokoch zase spolu, zase doma.
S novými trackmi, rýmami, albumom,
koncertmi a videoklipom k singlu Trillion. Rapperi Vladimír Supa Dupkala
a Michal Delik Pastorok s producentom Jozefom Engererom vydávajú v
septembri svoj spoločný album číslo
9. Dostal meno Zasedoma a prinesie
originálny MR sound. Nebude to však
žiadny oldschool, ale zvuk zasadený
do roku 2020 a hudobne aj textovo
vyzretý album, na ktorý fanúšikovia
čakali celé tri roky. Kreatívny a hudobný proces absolvovala Moja Reč spolu
v ich štúdiu neďaleko Handlovej. Pok
račovali tak na mieste, kde sa všetko

v roku 2004 začalo, v roku 2017 nachvíľu zastalo, aby tento rok mohlo
prísť spojenie kompletnej zostavy a
spoločný comeback.
„Keby sme boli v manželstve, tak lietajú taniere a čo ja viem čo všetko...
ale to sme neboli. Aspoň nie podľa
toho, čo si pod manželstvom väčšina ľudí predstavuje. Dlho sme robili
na tom, ako sa perfektne nechápať
a zároveň si byť nablízku. Dosť dlho
na to, aby sme otrávili všetkých naokolo, nás nevynímajúc. Krach bol
vlastne vykúpením. Ale dobré holuby
sa vždy vracajú a dobrí chlapci tiež.
Tak sme zase doma a pokope a robíme to, čo nás baví najviac,“ povedal
Supa. Chalani si užívajú to, že sú zase
spolu a v tvorivom procese, rýmoch
aj hudbe to je rozhodne cítiť: „Znova
sme nabehli tam, kde sme skonči-

li a veľmi nás to baví. Dobré veci sa
dejú - mne sa narodila dcéra, sme s
chalanmi spolu po takej dlhej dobe
a robíme muziku. Album sme sa snažili urobiť najlepšie ako sa dá a mám
z toho také dobré zimomriavky,“ dopĺňa Delik. Jozef Engerer na Zasedoma ukáže viacero hudobných polôh,
nešiel jednoštýlovo, ale stále to bude
ich špecifický MR sound. Moja Reč sa
vždy sústredila hlavne na hudbu, ale
pri novom albume už kladú dôraz aj
na stratégiu: „Tešíme sa aj z toho, že
je všetko konečne pripravené a že
máme okolo seba tím ľudí, ktorí sa
tomu rozumejú,“ uzatvára Jozef.
Live predstavenie tracku číslo päť z
nového albumu handlovskej formácie Moja Reč prebehne už tento piatok 28. augusta 2020. Zatiaľ bližšie
nešpecifikovanú lokalitu v Handlovej

FOTO: FILIP NAGY
odhalia až v deň koncertu na Instagrame @redbullsk. Skladba, ktorú Moja
Reč predstaví doma, sa volá Srdce
plače. Dobrí chlapci vystúpia v komp
letnej zostave v domácej Handlovej
po troch rokoch.
Videoklip k skladbe Trillion vznikol
aj vďaka podpore mesta Handlová.
Väčšina záberov je nakrútená priamo
v industriálnych priestoroch Hornonitrianskych baní, kde sa stále ťaží
hnedé uhlie. „Baňa je veľmi zaujímavé
miesto. Na strednej som tam praxoval
ako elektrikár, ale samozrejme na povrchu a vryla sa mi do pamäti. Preto
som tam chcel točiť video na skladbu
KREKÁČ, no nedohodol som sa s bývalým vedením mesta. Som rád, že to
teraz vyšlo,“ prezradil Delik.

Hľadáme nový domov pre tohto výborného psíka. Je maximálne oddaný.
Nadovšetko má rád kontakt s ľuďmi
a s inými psíkmi. Je vyššej postavy,
má cca 50 cm, ale je kamarátsky so
všetkými psíkmi. Najradšej má, keď
sa s nimi môže naháňať a blázniť. Je
vhodný aj k deťom.

Bilbo

(TS WWW.REDBULL.COM)

Bilbo je malý veselý kríženec cca 1 rok
starý. Je prítulnej a oddanej povahy,
vysoký cca 25 cm vhodný k deťom aj
ku starším ľuďom. Bilbo je zaočkovaný a začipovaný, možnosť si ho osvojiť
od 29. 8. 2020.

Dino

Dino je cca 5 ročný kríženec, pokojnej povahy. Nie je agresívny k iným
psíkom. Pre svoju pokojnú povahu
je vhodný k starším ľuďom ako aj k
deťom. Vysoký cca 30 cm. Dino je zaočkovaný a začipovaný.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA / INZERCIA
Spomienka

Spomienka
Dňa 3. 9. 2020 uplynie
50 rokov, čo nás opustil
milovaný brat
Milan Schnierer.

30. augusta 2020
si pripomenieme 10
rokov od úmrtia našej
zosnulej
Helenky Hegliovej
rod.
Neuschwantnerovej
S láskou a úctou spomínajú syn Jozef
s manželkou a vnuk Erik s rodinou.

S láskou spomínajú
brat Dušan s rodinou
a sestra Jana s rodinou.
7/16/8/2020/OI

Spomienka

Hoci si odišla a niet Ťa medzi nami,
v našich srdciach ostaneš stále s nami.

Dňa 31. 7. 2020
si pripomíname
5. výročie úmrtia
a 12. 8. 2020 nedožitých
79. rokov našej
milovanej mamičky
Olinky Antalovej.

1/16/8/2020/OI

Spomienka

Mária a Ivan Polušinoví
Aj nádej v srdci dohasne,
keď bolesť, smútok zasiahne.
Najdrahší rodičia, nič nám Vás už nevráti späť,
no v spomienkach našich s láskou a úctou
zostanete navždy, tak ako dnes.
Kto v srdci žije, neumiera.
S láskou spomínajú dcéry s rodinou.

S láskou spomínajú
manžel Stanislav, dcéry Ivetka s rodinou, Olinka s
rodinou, syn Stanko s rodinou, vnúčatá
a pravnúčatá. Navždy Ťa budeme ľúbiť, chýbaš
nám! Na krídlach smrti odišla si v diaľ, kde
necítiš bolesť a žiaľ. Odišla si ako tichý sen,
nestihla si nám povedať: deti, tati, ja už
neprídem.
5/16/8/2020/OI

Spomienka
Dňa 27. 8. uplynú
3 roky odkedy nás opustil
manžel, otec a starý otec,
Juraj Lazor.

2/16/8/2020/OI

Spomána manželka s
deťmi a vnúčatami.

Spomienka
17. augusta 2020
uplynul 1 rok, čo ma
po 62 rokoch šťastného
manželstva opustil môj
milovaný manžel, pán
Štefan Paulik.

11/16/8/2020/OI

Poďakovanie
Ďakujeme rodine,
priateľom a známym,
že sa dňa 18. 8. 2020
zúčastnili poslednej
rozlúčky s pani
Máriou Horváthovou.

Skromný vo svojom
živote, veľký v láske
a dobrote. Zostaneš v spomienkach tých,
ktorí Ťa veľmi milovali. Manželka Mária, deti
Alenka a Roman s rodinami.
8/16/8/2020/OI

Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti.
Smútiaca rodina.

Spomienka
Dňa 24. augusta
uplynul 2. rok, čo nás
navždy opustil náš
milovaný manžel,
otec a dedko
Jozef Spiška.
S láskou spomína manželka a deti s rodinami.
Tí, čo ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
9/16/8/2020/OI

Riadková inzercia
Predám novú vaničku do kúpeľne.
Dĺžka 1 m, šírka 70 cm, hĺbka 45 cm.
Nepoužitá. Cena dohodou.
Kontakt: 0949 049 149
4/16/8/2020/ORI

Predám kvalitné, doma vyrobené
nože na kapustu. Cena dohodou.
Kontakt: 0944 446 109
8/16/8/2020/ORI

Predám dve kozy – jednoročnu
a dvojročnú. Cena dohodou
Kontakt: 0905 945 607

6/16/8/2020/ORI

Riadková inzercia neprechádza jazykovou korektúrou.
Za obsah zodpovedá zadávateľ.

10/16/8/2020/OI

Dni Európskeho kultúrneho dedičstva v Handlovej
Hosťujúcim mestom otváracieho ceremoniálu DEKD 2020 budú Piešťany.
Ceremoniál sa bude konať 8. septembra v Dome umenia. 23. septembra
2020 sa bude v Dome umenia v Piešťanoch konať odborná konferencia Kultúrna pamäť ako výzva vo vzdelávaní
aj za účasti akademického architekta
Rastislava Nemca, ktorý predstaví
projekt handlovských ikonických stavieb HAIKONY. Podľa krajskej koordinátorky DEKD 2020 pre Trenčiansky
kraj, Miroslavy Kuracinovej Valovej,
na konferencii sa predstavia rôzne
spôsoby, akými sa vo formálnom aj
neformálnom vzdelávaní pristupuje
k minulosti našej kultúry a ako sa interpretuje. „Projekt HAIKONY je veľmi
dôležitý z hľadiska hľadania a nachádzania kultúrnej pamäti pre Handlovú.
Sama som oslovila pána Nemca, aby
predstavil svoju prácu s minulou aj
súčasnou identitou Handlovej odbornej verejnosti ako jednu z ciest, ktorá
môže prispieť u obyvateľov mesta k
hrdosti na svoj dynamicky sa meniaci
región, lebo zvyšuje citlivosť na genia
loci hornej Nitry.“
Minulosť vzdeláva v Slovenskom
banskom múzeu
1. augusta – 30. septembra 2020
Slovenské banské múzeum v Handlovej, SNP 25
Ponuku SBM si môžete pozrieť na
stránke www.muzeumbs.sk/sk/handlova. Ponuka platí pre jednotlivcov aj
školy. Prosíme o nahlásenie účasti vop
red: elektronickou poštou na adresu
sbm.handlova@muzeumbs.sk, alebo
telefonicky na číslach 046/5423 973,
0903 411 011.
Minulosť vzdeláva, handlovská národná kultúrna pamiatka: Pamätník
obetiam banských nešťastí
5. september 2020, 10.00 h – 16.00 h
Súkromné múzeum Ul. Gagarina 14,
Handlová a mestský cintorín
Rozprávanie o baníctve a tvorbe národnej kultúrnej pamiatky v súkromnom múzeu Jána Procnera a v areáli
mestského cintorína. Vstup voľný! Prosíme o nahlásenie účasti na tel. číslo:
0908 554 199
Odložená minulosť
14. septembra – 25. septembra 2020

Navždy nás opustili
Jozef Tóth, 66 rokov
naposledy bytom Kunešovská 20.
Daniela Lukovichová, rod. Kubišová, 64 r.
naposledy bytom Partizánska 10.
Ján Daubner, 90 rokov
naposledy bytom 1. mája 10.
Milan Debnár, 59 rokov
naposledy bytom Údernícka 47.
Mária Magdaléna Horváthová,
rod. Modrianska, 84 rokov
naposledy bytom Partizánska 4/33.
Ingrid Andorová, rod. Kolesárová, 46 rokov
naposledy bytom Mostná 47/1.
Erika Soukupová, r. Poláková, 67 rokov
naposledy bytom Pionierov č.4.
Jan Kellerik, 54 rokov
naposledy bytom Partizánska 11/3.
Mária Bednárová, rod. Oswaldová, 94 r.,
naposledy bytom 1. mája 66.
Rudolf Pogádl, 82 rokov
naposledy bytom 29. augusta 27/2.

od 14.10 h do 16.30 h v pracovné dni
Farský kostol sv. Kataríny,
Znovuobjavenie dávnej minulosti na
maľbách. Vstup voľný! Prosíme o nahlásenie účasti na tel. číslo: 0908 161
909
Prejdite sa po handlovskom Turisticko-náučnom banskom chodníku
5. september 2020, 9.00 h – 18.00 h, so
stretnutím pri Slovenskom banskom
múzeu
Pre turistov, ktorí sa zúčastnia v sobotu 5. 9. 2020, je pripravený účastnícky
odznak.
Prechádzkou turistickým chodníkom
sa zoznámite s činnosťami spojenými s
ťažbou uhlia v Handlovej, ako i faunou
a flórou blízkeho okolia. Trasa: stredne
náročná 5 – 6 hodín, dĺžka: 9,5 km, 13
stanovísk, ktorých súčasťou sú dve oddychové zóny – Tri studničky a Jedna
studnička. Dostupnosť, prepojenosť:
počas celého roka, zelená turistická
značka, možnosť prejsť po žltej turistickej značke na vrchol Malého Griča
alebo po červenej na Veľký Grič s peknými vyhliadkami na Handlovú. Každý
účastník si môže vykopať handlovské
uhlie pri stanovisku číslo 6. Výchoz sloja. Vstup voľný! Prosíme o nahlásenie
účasti na tel. číslo: 0915 165 608 pre
dohovor s Handlovským baníckym
spolkom, o. z..
Deň otvorených dverí v Karpatskonemeckom spolku – minulosť vzdeláva hudbou
16. septembra 2020, 9.00 h – 19.00 h
Dom Karpatskonemeckého spolku,
Poštová 350
Karpatskonemecká mládež ako budúci pokračovateľ udržiavania tradícií
a kultúrneho dedičstva sa zameriava
nielen na slovenský a nemecký folklór,
ale i banícke piesne.
Vstup voľný! Prosíme o nahlásenie
účasti na tel. číslo: 0905 863 283

Vráťme sa dopredu
5. septembra – 30. septembra 2020,
9.00 – 16.00 h
Prvé tvorivé dielne sa budú konať v
sobotu 5. 9. 2020, 10.00 h – 12.00 h
Námestie baníkov
Projekt mesta Handlová zameraný
na poznanie mesta a jeho architektonických stavieb stvárnených v nových grafikách z roku 2019 pokračuje
prostredníctvom tvorivých dielní pod
kreatívnou taktovkou autora 12 grafík
ikonických stavieb. Tvorivé dielne sú
orientované pre deti, ktoré sa stanú
najmladšími nositeľmi myšlienky autora. Zámerom tohto projektu je dostať
tak viac do širšieho povedomia verejnosti architektonické stavby, vzbudiť
záujem o hodnotné skutočnosti, čo
pre domorodca znamená pestovať
zdravé sebavedomie a hrdosť na
miesto, odkiaľ pochádza. Výsledkom
tvorivých dielní budú malé umelecké
diela, resp. plagáty a pod. Aby sme minulosť poznali v súčasnosti.
V spolupráci s Rastislavom Nemcom
organizuje mesto Handlová, Dom kultúry mesta Handlová. Kontakt: 0908
342 616
Minulosť vzdeláva architektúrou Nadýchajte sa vône histórie
Návšteva tradičnej nemeckej architektúry, Ul. Prievidzská (Dolný koniec)
48-50
Sobota 5. september 2020, 16.00 h –
21.00 h
V roku 2013 primátor mesta ocenil
aktivitu Handlovčana, pána Andreja
Jedlovského, Cenou primátora za rekonštrukciu klasickej nemeckej architektúry na Ul. Prievidzská (48-50). V
rámci DEKD ponúka obyvateľom návštevu a prehliadku domu s výkladom,
kde za niekoľko rokov nazhromaždil
veľa pôvodných artefaktov.
(RED)

DIGITÁLNE KINO BANÍK

Program od 27. augusta do 7. septembra 2020
LÁSKA V TOSKÁNSKU
Romantický / TAL / MP 12 / titulky
94 min / 5 €
27. 8., 17.00 / 30. 8., 18.00
6. 9., 18.00
TENET
Akčný / USA / MP 12 / titulky
150 min / 5 €
27. 8., 19.00 / 28. 8., 18.00
29. 8., 18.00
CHRUMKÁČI
Detský / USA / MP / dabing
105 min / 5 €
28. 8., 16.00 / 29. 8., 16.00
HURÁ DO DŽUNGLE
Animovaný / MAU / MP / dabing
88 min / 5 €
30. 8., 16.00
AŠŤASTIE JE KRÁSNA VEC
Komédia / ČR / MP 15
99 min / 5 €
31. 8., 17.00

PINOCCHIO
Fantasy / TAL / MP / dabing
124 min / 5 €
3. 9., 16.00 / 6. 9., 10.00

AFTER: SĽUB
Romantický / USA / MP 15 / titulky
105 min / 5 €
7. 9., 17.00

AFTER: SĽUB
Romantický / USA / MP 15 / titulky
105 min / 5 €
3. 9., 18.15

Premietame vždy, aj pre jediného
diváka. Skupiny majú možnosť
výberu filmu, dátumu a času
premietania.
Zmena programu vyhradená.

MULAN
Rozprávka / USA / MP / dabing
106 min / 5 €
4. 9., 16.00 / 5. 9., 16.00 / 6. 9., 16.00
FATIMA
Dráma / PRT, USA / MP 12 / titulky
113 min / 5 €
4. 9., 18.00
AFTER: BOZK + AFTER: SĽUB
Romantický / USA / MP 15 / titulky
106 + 105 min / 8 €
Filmový maratón minuloročného
trháku a premiérového
pokračovania.
5. 9., 18.00

046/ 5 475 439
www.kino.handlova.sk
Vstup a pobyt v kine je dovolený
len s prekrytými hornými dýchacími
cestami (rúško, šál, šatka).
Pred zakúpením si vstupenky
je treba si vydezinfikovať ruky.

Uzávierka Handlovského
hlasu č. 17 / 2020
je v stredu 2. 9. 2020
Noviny nájdete v schránkach
v stredu 9. septembra 2020.

Beach volley už po šiestykrát v Handlovej Zabojujú o kôš mesta Handlová
Basketbalový turnaj s najdlhšou tradíciou na Slovensku napíše už svoj 36.
ročník, ktorý je zároveň 26. ročníkom
memoriálu Ondreja Haviara. Turnaj
ponúkne nový, atraktívnejší formát.

V sobotu 22. augusta sa uskutočnil
už 6. ročník beach volejbalového turnaja v Handlovej. Prihlásilo sa 12 súťažných dvojíc, čo naplnilo kapacitu
a rozdelili sa do dvoch skupín. Hrali
systémom každý s každým na 2 hrané
sety do 15. Postupovali 2 dvojice zo
skupín, ktoré hrali semifinále, potom
pokračoval boj o 3. miesto a následne
finále. Vyraďovacie zápasy sa už hrali
podľa pravidiel do 21. V zápase o 3.
miesto sa stretli dvojice z Prievidze
Králik P./Ivanka J. proti dvojici Kudra
M./Mačuha F., kde sa z víťazstva 2:0
(21:11, 21:7) tešila dvojice Kudra M./
Mačuha F. V napínavom a dramatickom finále na seba narazili dvojice
Regina M./Očenáš A. z Banskej Bystrice a Hraňo M./Kašša R. z Prievidze.
Víťazom turnaja sa za stavu 2:1 (21:19,
12:21, 20:18) stala dvojica Regina M./
Očenáš A. Udeľovala sa aj cena pre
najlepšieho hráča turnaja, ktorú získal Roman Kašša z Prievidze. Domáce
dvojice skončili na 5. a 7. mieste.

Dátum: 28. - 29. augusta 2020
Miesto: Námestie Baníkov, Handlová
(mokrá varianta – ZŠ Mier. námestie)
Začiatok: piatok 15:30
Koniec: sobota 18:00
Vyhodnotenie: Sobota, 19:00 Piváreň
u Sojku

Handlovčania trénovali v plnej sile

Konečné poradie
1. Regina M. / Očenáš A.
2. Hraňo M. / Kašša R.
3. Kudra M. / Mačuha F.
4. Králik P. / Ivanka J.
5. Lukášik B. / Gašpierik A.
6. Štepánek F. / Čavojský J.
7. Zderka P. / Zderka J.
8. Šimko P. / Mendel P.
9. Čičmanec A. / Brzač J.
10. Bachorik A. / Zasidkovych O.
11. Tokár M. / Tokár S.
12. Hrubina D. / Macko M.

Baník v Slovenskom pohári skončil v druhom kole
V druhom kole Slovenského pohára
nastúpil domáci „Baník“ opäť v baníckom derby stretnutí proti vysoko
favorizovaným baníkom z Lehoty pod
Vtáčnikom. V mužstve súpera síce v
základnej zostave z odchovancov domáceho „Baníka“ nastúpil len Dušan
Bublák, ale postupne sa do zápasu
dostali i Matúš Matuškovič a Andrej
Turančík.
Priebeh zápasu
Po opatrnom úvode stretnutia sa dos
tali do vedenia domáci futbalisti už v
šiestej minúte, keď po centrovanej
lopte Rendekom sa strelecky z hranice malého pokutového územia presadil Martin Smidka a prízemnou strelou do ľavého dolného rohu dostáva
domácich futbalistov do vedenia – 1
: 0. Hosťujúci futbalisti sa postupne
dostali do tlaku, avšak domáci pozorne bránili a veľa gólových príležitostí
si favorit nevypracoval. V 12. minúte po prihrávke Hlatkého strelecký
pokus Sobotu letel vedľa ľavej žrde
domácej brány. V 17. minúte po faule
v pokutovom území a nariadenom
pokutovom kope hosťujúci Halás s
prehľadom vyrovnal na 1:1. V 26. minúte nádherne zahral hosťujúci Pedro
priamy kop a dostal svoje mužstvo do
vedenia 1 : 2. V 33. minúte na prihrávku domáceho Hirku najlepšie reago-

Opatrenia v súvislosti s COVID-19:
- každý účastník podpíše čestné vyh
lásenie o zdravotnom stave a návšteve iných krajín
- do priestoru podujatia bude iba jeden kontrolovaný vstup a výstup
- pri vstupe sa bude robiť zoznam prítomných osôb
- každý jednotlivec musí mať pri sebe
ochranné rúško
- v priestoroch podujatia sa nesmie
poskytovať jedlo a nápoje
- v prípade zhoršenia situácie môže
prísť k presunu / zrušeniu podujatia

val hosťujúci brankár Pipiška a pred
Martinom Smidkom loptu pokryl. V
35. minúte strelecký pokus hosťujúceho Sobotu letel nad domácu bránu.
Hosťujúci futbalisti nastúpili do
druhého polčasu s dvomi zmenami v
zostave so snahou čo najskôr poistiť
si svoje vedenie a tým i postup do
ďalšieho kola Slofnaft cup-u. Domáci
sa snažili poctivo brániť, avšak využiť každú príležitosť na nebezpečný
protiútok. V 52. minúte strelecký pokus Pedra letel nad bránu domácich
futbalistov. V 55. minúte priamy kop
hosťujúceho Pedra vyrazil domáci brankár Madarász do bezpečia.
V 62. minúte po individuálnej akcii
Matuškoviča strelecký pokus Kotului
kryl domáci brankár Madarász. V 66.
minúte po odrazenej lopte strelecký
pokus Rendeka kryl hosťujúci brankár Pipiška. V 67. minúte po prihrávke Mária Smidku sa za obranou hostí
dostal do sľubnej príležitosti Gordulič,
avšak jeho strelecký pokus hosťujúci brankár Pipiška kryl. V 70. minúte
po kombinačnej akcii domácich futbalistov Hirka v pokutovom území
nezasiahol loptu s dostatočnou razanciou a presnosťou a minul bránu
hostí. V 74. minúte po peknej rýchlej
kombinačnej akcii sa dostal k lopte v
pokutovom území domácich Mugove
Leroy a presnou strelou zvýšil náskok
hosťujúcich futbalistov na 1 : 3. V 77.

minúte po individuálnej akcii strelecký pokus domáceho Tomu kryl hosťujúci brankár Pipiška. V 90. minúte po
peknom priamom kope Matuškoviča
hostia uzatvorili stav stretnutia 1 : 4.

Začiatkom augusta odštartovali basketbalisti handlovského Baníka predsezónnu prípravu, no v kompletnej
zostave sa na palubovke stretávajú
až v druhej polovici mesiaca. Trojica
legionárov Bulatovič, Zečevič a Vicentič musela po svojom príchode
absolvovať nariadenú karanténu a
následné testovanie. Kým Goran Bulatovič má za sebou úvodný týždeň
tréningového procesu, jeho spoluhráči Zečevič a Vicentič sa s handlovskou
palubovkou začínajú zoznamovať len
v týchto dňoch.
Tréner Danilo Rakočevič môže konečne pracovať s kompletným tuctom
hráčov. Mužstvo má ale už iba týždeň
na tréning pred premiérovým zápasom v novej sezóne. Baníci sa v ňom
postavia pred svojimi fanúšikmi proti
Spišskej Novej Vsi. Úvodný rozskok
tohto duelu je na programe v sobotu
29. augusta, o 17-tej hodine.
„Dnes sme si po prvý raz skúsili hru
päť na päť. Pre väčšinu hráčov to bolo
po veľmi dlhej dobe. Myslím si, že
chlapci majú dobrú energiu a každý
z nich sa veľmi snaží. To je na začiatok
tréningového procesu najdôležitejšie.

Veľmi ma teší, že sme sa na palubovke konečne stretli v plnom zložení a
môžeme pokračovať v príprave. Verím
že sa budeme prezentovať pekným
basketbalom, ktorého kvalita bude
narastať,” povedal handlovský kouč
Danilo Rakočevič.
Program prípravných zápasov
29. 8. o 17:00 hod.
MBK Handlová – 04 AC LB SNV
2. 9. o 17:00 hod.
MBK Handlová – Tuři Svitavy (CZ)
4. 9. o 18:00 hod.
NH Ostrava (CZE) – MBK Handlová
8. 9. o 18:00 hod.
MBK Handlová – BKM Lučenec
12. 9. o 17:00 hod.
MBK Handlová – St. Polten (AT)
15. 9. o 18:00 hod.
JP-AUTO Jaszbereny KSE (HU) – MBK
Handlová
Pavel Procner WWW.MBKHANDLOVA.EU

Zaslúžený postup hostí
Víťazstvo a postup hosťujúcich futbalistov je úplne zaslúžené, domáci
futbalisti po dvoch nevydarených zápasoch v V. lige Sever podali bojovný
obetavý výkon, za ktorý si zaslúžia
pochvalu. Záverom mi dovoľte vysloviť pochvalu domáceho „fanklubu“ ,
ktorý naše mužstvo povzbudzoval
počas celého stretnutia. Pochvala
patrí i fanúšikom z Lehoty pod Vtáčnikom, ktorí sa taktiež postarali o peknú divácku atmosféru na futbalovom
štadióne v Handlovej.
Ostáva nám funkcionárom handlovs
kého futbalu veriť, že na štadión v
Handlovej si fanúšikovia nájdu cestu i
v majstrovských futbalových stretnutiach.
Majstrovský zápas V. ligy sever medzi
MFK Baník Handlová a Slovanom Bvrnište, ktorý sa mal odohrať 22. augusta, odložili. Najbližšie si baníci zmerajú sily v nedeľu 30. augusta o 17.00 na
trávniku TJ Maním Podmanín.
Igor Belák

Aleksandar Zečevič, Goran Bulatovič a Dušan Vicentič na prvom spoločnom tréningu. FOTO: PAVEL PROCNER

