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Zamestnanci spoločnosti Hater 
Handlová chodia po meste opro
ti nápadom. „Vidíš, ale nevšímaš 
si“, je pre nich vzdialeným tvrde
ním.  

Pred nákupným centom na ulici 
SNP opeknel opäť jeden kút mesta. 
Tento vyvýšený záhon je súčasťou 
koloritu mesta azda od nepamäti. 
Podľa slov Vladimíra Boráka, ko-
nateľa spoločnosti: „Chodili sme 
okolo aj potom ako tam záhradníci 
Jožko, Anka a Jessika upravili zá-
hon. Stále nám tam niečo chýbalo 
a prekážali nám nepekné dosky 
okolo. Dali sme hlavy a nápady do 
kopy a za dva týždne sme vytvorili 
ďalší pekný kút v meste.  Vysadili 
sme nový záhon, nakúpili drevo, 
záhradníčky ho obrúsili a pona-
tierali. Dali sme upraviť železné 

rámy, aby nám nehrdzaveli, no a 
kým sa drevo pílilo, železo zinko-
valo, sme sa rozhodli plochy umyť, 
napenetrovať, nasieťkovať, omiet-
li sme podstavec záhonu a podľa 
vzoru okolitých farebných plôch 
sme zvolili farbu náteru“, uviedol 
konateľ spoločnosti s hrdosťou na 
tím ľudí, ktorým je práca koníčkom. 
Opravu urobila mestská spoločnosť 
na vlastné náklady.
Handlovčania síce počas realizácie 
stihli ešte čerstvo urobený pod-
stavec okopať a na novej omietke 
zahasiť a rozšúchať cigarety, ale aj 
s tým si handlovskí záhradníci po-
radili.
Príjemné sedenie Handlovčania. Je-
seň nám určite prinesie aj slnečné 
dni, aby ste si mohli oddýchnuť pri 
peknom záhone.

(JP)

Záhradníci firmy HATER vytvorili v Handlovej ďalší pekný oddychový kút

Lavička s kvetinovým záhonom na ulici SNP.                                                                                                               FOTO: JP 

Neznámy páchateľ zneužil mená 
predstaviteľov mesta Handlová, 
erb mesta aj fotografiu primátor
ky na šírenie HOAXU. 

Prvý októbrový víkend sa v Hand-
lovej objavili letáky, ktoré zneužili 
meno primátorky mesta Silvie Grú-
berovej. Falošný leták v jej mene 
tvrdil nepravdivé informácie o spo-
ločnosti KMET Handlová, a.s. a o jej 
materskej spoločnosti, finančnej 
skupine Arca Capital. Samotná Arca 
Capital varovala pred klamlivými 
letákmi s poplašnými informáciami 
už 29. septembra, potom, kedy sa 
objavili prvé klamlivé letáky voči jej 
spoločnostiam v Topoľčanoch, Bar-
dejove, voči sieti potravín aj voči  
kaviarňam. Letákmi niekto očier-
ňoval aj spoločnosť AAH PLASTICS, 
ktorá rovnako patrí do portfólia 
finančnej skupiny. „Skupina Arca 
Capital kategoricky odmieta všetky 
informácie uvedené v spomínaných 
letákoch a dôrazne upozorňuje, že 
ide o informácie nezakladajúce sa 
na pravde, ktoré nielenže predsta-
vujú útok na spoločnosti zo sku-
piny Arca Capital, ale sú spôsobilé 
vyvolať vážnu paniku a strach me-
dzi obyvateľmi jednotlivých miest, 
prípadne zamestnancami či dodá-
vateľmi jednotlivých firiem. Skupina 
Arca Capital popiera všetky infor-
mácie o úpadku a konkurze spo-
ločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. a 
ostatných spoločností, voči ktorým 
útoky smerujú, ako aj všetky infor-
mácie ohľadom výpadku kúrenia, 
výpadku dodávky teplej vody, straty 
zamestnania z dôvodu hromadného 
prepúšťania či zhabania vecí z dô-
vodu konkurzu,“ napísala finančná 
skupina v tlačovej správe. Skupina 
Arca Capital podala na neznámeho 
páchateľa v súvislosti s distribúciou 
klamlivých letákov trestné oznáme-
nie. 

Falošný list primátorky už preveruje polícia

Primátorka Sivlia Grúberová sa voči 
obsahu letáku ostro vyhranila na 
sociálnej sieti v nedeľu 4. októbra 
večer: „Tvrdenia v liste sú absolútne 
scestné, od A po Z!!!“ napísala.

Kúriť začali v septembri

Obsah letáku dementovala aj spo-
ločnosť KMET Handlová. „Informá-
cie týkajúce sa úpadku spoločnosti 
a neschopnosti pokračovania pre-
vádzky sú HOAXOM a poplašnou 
správou,“ reagoval riaditeľ firmy Jo-
zef Tonhauser. Odoberateľov tepla 
ubezpečil, že firma je pripravená za-

bezpečiť výrobu tepla a teplej vody 
v potrebnom rozsahu počas celej 
vykurovacej sezóny 2020/2021. „Na 
základe požiadavky jednotlivých 
odberateľov tepla, vrátane bytov v 
správe Mestského bytového podni-
ku Handlová a súčasne aj v zmysle 
platnej legislatívy sme zahájili vy-
kurovaciu sezónu 2020/2021 na 
štandardnej  úrovni 26. septembra 
2020,“ doplnil Tonhauser. Žiadna z 
informácií týkajúcich sa spoločnos-
ti KMET Handlová uvedená v liste, 
podľa neho nie je pravdivá a konateľ 
spoločnosti predpokladá, že cieľom 
HOAXU je poškodiť dobrú povesť 

Falošné správy o spoločnostiach patriacich do portfólia finančnej skupiny Arca Capiital sa objavili vo viacerých slovenských mestách.                                              FOTO: SG

HOAX

spoločnosti. „Dnes, 5. októbra 2020, 
štatutárny zástupca spoločnosti 
podal trestné oznámenie za šírenie 
poplašnej správy a poškodzovanie 
dobrého mena našej spoločnosti,“ 
informoval Tonhauser. 
V prípade akýchkoľvek ďalších ne-
jasností v oblasti dodávky tepla a 
teplej vody z centrálneho zdroja 
tepla spoločnosti KMET Handlová 
môžu zákazníci firmu kontaktovať 
na telefónnych číslach 046 285 00 
35, 0915 754 097, alebo mailom 
dispecing@kmethandlova.sk.

Silver Jurtinus
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Pracovná skupina pre prípravu 
transformácie hornej Nitry požia
dala vládu SR, aby prehodnotila in
vestičné priority v oblasti doprav
nej infraštruktúry v Trenčianskom 
kraji. Zároveň apeluje na urýchle
nie procesu štúdií uskutočniteľnos
ti pre cesty I/9 a I/64.

„Členov pracovnej komisie znepokojil 
návrh priorít vlády vo výstavbe cest-
nej infraštruktúry. Napríklad cesta R2 
je veľmi dôležitou pri transformácii 
hornej Nitry, jednotlivé jej úseky sa 
v prioritizácii objavovali od 48. až po 
97. miesto zo 100 miest,” spomenul v 
pondelok 21. septembra, po rokovaní 
Pracovnej skupiny pre implementáciu 
Akčného plánu transformácie regió-
nu horná Nitra,  predseda Trenčian-
skeho samosprávneho kraja (TSK) 
Jaroslav Baška.
Pracovná skupina preto podľa neho 
požiadala vládu SR o prehodnote-
nie predloženého návrhu vlády vo 
výstavbe cestnej infraštruktúry a 
zohľadnila dôležitosť výstavby rých-

J. Baška: Pre transformáciu hornej Nit-
ry je dôležitá dopravná infraštruktúra

lostnej cesty R2 v Trenčianskom kraji. 
„Rovnako žiadame, aby sa prioritne 
dokončili štúdie uskutočniteľnosti 
ciest prvej triedy I/9 a I/64, ktoré sú v 
regióne hornej Nitry,” doplnil.
Rezort dopravy už skôr informoval, 
že plán prioritizácie závisí aj od prip-
ravenosti budovania cestnej infra-
štruktúry. „R2 je rozdelená do štyroch 
úsekov, od D1 sú už platné územné 
rozhodnutia, od D1 po Ruskovce sa už 
zhotovuje dokumentácia pre staveb-
né povolenie. Keď sa mohla urýchliť 
príprava R7 a D4 v okolí Bratislavy, ide 
to aj v prípade R2,” reagoval Baška.

Už to nie je iba horná Nitra

Projekty, ktoré majú napomôcť trans-
formácii regiónu, by sa mali financo-
vať z Fondu spravodlivej transformá-
cie. Na tento účel má vzniknúť plán 
spravodlivej transformácie. Rovnako 
kraj pripraví do konca tohto roka aj 
integrovanú územnú stratégiu, ktorá 
je podmienkou na čerpanie fondov 
Európskej únie v novom programo-

vom období. „V rámci Fondu spravod-
livej transformácie je pre Slovensko 
vyčlenených 469 miliónov eur, niečo 
možno ešte pôjde z národných zdro-
jov. Ešte nevieme, koľko to presne 
bude. Už nejde len o financovanie 
transformácie uhoľného regiónu hor-
ná Nitra, ale pribudli k tomu košický 
región, Banská Bystrica a Bratislavský 
kraj,” ozrejmil Baška. Najviac financií 
by však podľa neho malo ísť na hornú 
Nitru.  
„Okrem hornej Nitry bude potrebné 
spraviť akčné plány aj pre iné regió-
ny v rámci Slovenska a pokiaľ si tieto 
regióny akčné plány pripravia, náš 
bude musieť čakať. Ak teraz hovoríme 
o tom, že transformácia je z pohľadu 
občanov, obcí a miest pomalá, tak 
bude ešte pomalšia,” kritizovala pri-
mátorka Handlovej Silvia Grúberová. 
Myslí si však, že netreba iba čakať na 
ministerstvo regionálneho rozvoja, 
ale všetky potreby mesta a regiónu 
riešiť aj iným spôsobom. „Nie je tu 
len Fond pre spravodlivú transformá-
ciu, na ktorý budeme čakať, ale mu-
síme vyvinúť iniciatívu a riešiť veci aj 
z vlastných zdrojov štátu, rozpočtov 
miest a obcí,” podotkla.  
„Plán pre spravodlivú transformáciu 
pre každú jednu zapojenú krajinu vrá-
tane Slovenska pripraví konzultant, 
ktorého v súčasnosti vyberá Európske 
komisia,” povedal Peter Balík, nový 
generálny riaditeľ sekcie strategic-
kých investícií a inovácií Ministerst-
va investícií, regionálneho rozvoja a 
informatizácie SR. Ministerstvo pod-
ľa neho plánuje súbežne s prípravou 
Plánu spravodlivej transformácie 
nájsť prostriedky, prostredníctvom 
ktorých by bolo možné spustiť prvé 
pilotné projekty. „Tieto projekty však 
musia byť zmysluplné, prinášať reálne 
prínosy pre obyvateľov. Či prostred-
níctvom nových pracovných príleži-
tostí alebo skvalitňovaním životného 
prostredia pre obyvateľov,” dodal.

(TASR)

Po dlhšej prestávke sa stretli členovia Pracovnej skupiny pre implementáciu Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra. Jednou z tém bola aj prioritizácia 
výstavby cestnej infraštruktúry.  FOTO: TSK

Celý proces transformácie je štrukturálnou zmenou, ktorá bude trvať niekoľko rokov. Nie je to proces, ktorý by 
bolo možné urýchliť a ktorý by bol vyriešený v priebehu niekoľkých mesiacov.  FOTO: TSK

Centrum voľného času zabezpeču
je výchovnovzdelávaciu, záujmovú 
a rekreačnú činnosť pre deti, mlá
dež a rodičov v ich voľnom čase. 

Náplň práce vyvhovávateľa/ky:
- osobne viesť záujmové útvary podľa 
vlastného rozvrhu príslušného škols-
kého roka najmä v poobedných ho-
dinách 
- plánovať, organizovať akcie a podu-
jatia Centra voľného času 
- viesť predpísanú agendu podľa 
Vyhlášky MšaV SR č. 306/2009 Z.z. o 
školskom klube detí, školskom stre-
disku záujmovej činnosti, centre voľ-
ného času, školskom hospodárstve 
a stredisku odbornej praxe a ďalších 
požiadaviek riaditeľa
- zabezpečovať spoluprácu s MŠ, ZŠ, 
SŠ, školskými zariadeniami
- pomáhať pri vypracovaní, predkla-
daní a následnej realizácie projektov 
na vyhlásené grantové programy v 
oblasti práce s deťmi a mládežou
- poskytovať poradenský a metodic-
ký servis v oblasti práce s mládežou 
organizovaným mladým ľuďom aj ne-
formálnym mládežníckym skupinám
- zabezpečovať propagáciu činnos-
ti CVČ v interných priestoroch CVČ 

CVČ hľadá vychovávateľa

aktualizáciou vývesnej plochy, pane-
lov a násteniek v budove CVČ, ďalej 
článkami v regionálnej tlači, plagátmi 
zavesenými na vývesných plochách 
v meste, v školách a podnikoch, ale 
aj reláciami v regionálnej televízii, v 
mestskom rozhlase a v školských roz-
hlasoch.

Pracovné miesto je vhodné aj pre ab-
solventa, ponúkaný plat je od 738,50 
eur v závislosti od vzdelania a praxe. 
Celé znenie podmienok výberového 
konania je zverejnené na webstránke 
www.cvchandlova.edupage.org. Uzá-
vierka žiadostí je 16. októbra 2020.

(RED)

Mesto Handlová prijme odborného 
referenta verejného obstarávania.
Náplňou práce je zabezpečovať ve-
rejné obstarávanie pre mesto, pri-
pomienkovať zmluvy uzatvorené s 
dodávateľmi z hľadiska verejného 
obstarávania. Jeho úlohou bude aj 
vypracovávať a aktualizovať vnútor-
nú smernicu o verejnom obstarávaní. 
Úspešný uchádzač by mal mať mini-
málne ročnú prax  v oblasti verejného 
obstarávania a mal by ovládať legis-
latívu, najmä zákona č.343/2015 Z. 
z. Mal by poznať európske smernice, 
rozhodovaciu a metodickú činnosť 
Úradu pre verejné obstarávanie a pro-
cesné pravidlá pri výkone dohľadu na 

Mestský úrad prijme referenta 
verejného obstarávania 

Úrade pre verejné obstarávanie.
Od úspešného uchádzača sa očaká-
va samostatnosť a flexibilita v práci, 
koncepčné a strategické myslenie, ko-
munikačné schopnosti, spoľahlivosť, 
precíznosť, rozhodnosť, lojálnosť aj 
organizačné schopnosti.
Ide o prácu na hlavný pracovný po-
mer s predpokladaným termínom 
nástupu 15. novembra 2020. 
Uzávierka písomných žiadosti o účasť 
na výberovom konaní je 20. októbra  
2020 o 15.00 hod. 
Celé znenie oznámenia je zverejnené 
na webovom sídle www.handlova.sk 
v sekcii Mestaký úrad - Zamestnanie.

(RED)

Novým sudcom Ústavného súdu SR 
sa stal Handlovčan, Robert Šorl. Prezi-
dentka Zuzana Čaputová vymenovala 
Roberta Šorla v stredu 30. septembra. 
Primátorka mesta Silvia Grúberová 
rodákovi zablahoželala listom.
Robert Šorl sa narodil 1. februára 
1976 v Handlovej. Vo svojom rodis-
ku študoval v rokoch 1990 - 1994 na 
gymnáziu. V rokoch 1994 - 1999 na-
vštevoval Právnickú fakultu Univerzi-
ty Komenského v Bratislave. Štúdium 
v odbore právo ukončil 7. júna 1999.
Navštevoval tiež filozofickú fakultu, 
odbor nemčina-história. V roku 2000 
získal titul JUDr. a v roku 2005 titul 
PhDr.
Od septembra roku 2000 až do júla 
2006 pôsobil ako advokátsky konci-
pient u viacerých advokátov. Zároveň 
bol od októbra roku 1999 až do júna 
2007 odborným asistentom na Práv-
nickej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave. V novembri 2005 úspeš-
ne absolvoval advokátsku skúšku. 

Zákonnosť bude strážiť na 
Ústavnom súde aj Handlovčan 

Sľub advokáta zložil 26. júla 2006 a 
od 1. augusta 2006 bol zapísaný do 
zoznamu advokátov.
V januári 2007 sa stal sudcom Okres-
ného súdu v Prievidzi. V septembri 
2009 bol vymenovaný za predsedu 
občianskoprávneho grémia Okres-
ného súdu Prievidza, v októbri 2011 
ho zvolili za predsedu spoločného 
občianskoprávneho grémia Okresné-
ho súdu Prievidza a Okresného súdu 
Partizánske.
V marci 2012 ho ministerka spravodli-
vosti, Lucia Žitňanská, vymenovala za 
predsedu Okresného súdu Prievidza. 
V tom istom roku sa tiež stal členom 
Rekodifikačnej komisie pre Občians-
ky súdny poriadok. Od roku 2018 je 
externým členom pedagogického 
zboru Justičnej akadémie Slovenskej 
republiky.
Po vymenovaní Šorla je Ústavný súd 
personálne kompletný, teda má všet-
kých 13 sudcov.

(TASR, RED)
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Galéria odpadkovGaléria odpadkov
Plán zvozu veľkoobjemového odpadu

Mesto plánuje opraviť strechy na 
Dome kultúry aj Dome opatrova
teľskej služby, budovať parkovacie 
plochy a znova otvoriť verejné toa
lety.  

Mesto Handlová využije možnosť 
čerpania bezúročnej pôžičky na kom-
penzáciu výpadku dane z príjmov 
fyzických osôb v roku 2020, ktorú 
obciam, mestám a vyšším územným 
celkom ponúkla vláda SR. Maximálna 
výška pôžičky môže dosiahnuť výš-
ku výpadku dane v roku 2020, ktorý 
v Handlovej dosiahol sumu 345 759 
eur. Poslanci sa rozhodli požiadať o 
pôžičku v plnej výške.

Väčšia časť pôžičky 
pôjde na splatenie dlhov

Podľa vedúceho ekonomického od-
delenia Mestského úradu v Hand-
lovej, Petra Mendela, mesto bude 
pôžičku splácať vo výške približne 86 
500 eur ročne. Prvú splátku pôžičky 
mesto zaplatí v roku 2024 a poslednú 
v roku 2027. V čase, keď mesto začne 
pôžičku splácať, už nebude mať závä-
zok voči spoločnosti FIN.M.O.S., ktorej 
dlhé roky spláca verejné osvetlenie a 
dôjde aj k optimalizácii splátok úve-
rov. „Z tohto pohľadu splácanie vyze-
rá priaznivo,“ povedal Mendel.
Jednou zo základných podmienok 
poskytnutia pôžičky je jej vyčerpa-
nie do konca roka 2020. Primátorka 
Silvia Grúberová priznala, že tento 
termín je šibeničný. „V tretej úprave 
rozpočtu sme sa na výpadok príjmov 
zodpovedne pripravili a výdavky 
priškrtili, kde sa dalo. Pozastavili sme 
rozvojové projekty a vlastné investí-
cie, tým pádom sme nemohli začať 
verejné obstarávania a nemáme v 
realizácii žiadne investičné projekty, 
ktoré by sme vedeli ukončiť do konca 

Handlová využije ponuku vlády a požiada o bezúročnú pôžičku

tohto roku a dofinancovať ich z tejto 
pôžičky. Modelovali sme, na čo by 
sme mohli túto pôžičku využiť a zá-
roveň vyťažiť z nej niečo aj v oblasti 
investícií tak, aby to pocítili obyva-
telia mesta,“ povedala. Sumu 79 005 
eur z pôžičky preto mesto využije na 
opravu havarijného stavu poškode-
nej strechy na Dome kultúry v centre 
mesta a 266 754 eur pôjde na úhradu 
splátok istín dlhovej služby z poskyt-
nutých komerčných úverov.   
„Pokiaľ by sme nezistili havarijný stav 
na streche Domu kultúry, investícia 
by pravdepodobne smerovala do 

nových sedačiek, na ktoré máme roz-
pracovaný projekt. Prioritne ale mu-
síme riešiť strechu. Oprava by mala 
prebehnúť v októbri, novembri,“ po-
vedala primátorka.
Ako informovala hlavná kontrolórka 
mesta, Dana Bedušová, úverová zadl-
ženosť mesta Handlová k 31. augus-
tu 2020 bola vo výške 1 649 458,45 
eur. Celková suma dlhu mesta pritom 
nesmie prekročiť 50% skutočných 
bežných príjmov predchádzajúceho 
rozpočtového roka. Miera zadlženosti 
mesta aktuálne predstavuje 13,57%, 
po prijatí pôžičky stúpne na 16,41%.

Mesto siahne 
aj do rezervného fondu

Národná rada Slovenskej republiky 
v apríli schválila zákon o niektorých 
mimoriadnych opatreniach vo finanč-
nej oblasti v súvislosti so šírením ne-
bezpečnej nákazlivej ľudskej choro-
by COVID-19. Opatrenia sa dotkli aj 
miest. Samosprávy môžu až do kon-
ca roka 2021 používať na svoje bežné 
výdavky aj financie z rezervných fon-
dov, kapitálových príjmov a úverov.
Mesto Handlová v júni požiadalo 
Ministerstvo pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieka SR o nový splátkový 
kalendár pokuty za chyby vo verej-
nom obstarávaní projektu SENIOR 
CENTRUM. Poslednú splátku vo výš-
ke 173 840,97 eur mala Handlová  
zaplatiť 17. júla 2020. Mesto však s 
ministerstvom dohodlo splátky po 57 
946,99 eur nastávajúce tri roky. Prvá 
splátka za rok 2020 bola už uhrade-
ná. V rezervnom fonde teda k 31. au-
gustu 2020 ostalo 138 174,93 eur. Na 
ostatnom mestskom zastupiteľstve 
poslanci odsúhlasili použitie 65 000 
eur z rezervného fondu na rekon-
štrukciu havarijného stavu strechy na 
Dome opatrovateľskej služby na ulici 
29. augusta. S rekonštrukciou strechy 
by sa malo začať na jar 2021.

Mesto plánuje budovať 
parkoviská

Projekt Rekonštrukcie vnútrobloku 
na sídlisku Morovnianska cesta je 
pozastavený. Podľa primátorky Silvie 
Grúberovej mesto konzultuje ďalší 
postup s riadiacimi orgánmi a realizá-
cia schváleného projektu bude závi-
sieť od ďalšieho vývoja ekonomickej 
situácie mesta. Úlohy, ktoré si mesto 
stanovilo splniť do konca tohto roka, 
poslanci definovali v piatej zmene 
rozpočtu pre rok 2020. Mestské zastu-
piteľstvo v nej vyčlenilo aj 96 720 eur 
na výstavbu parkovísk v meste. Naj-
viac, 37 parkovacích plôch, plánuje 
mesto vybudovať na ulici Partizánska. 
Ďalších 9 miest by malo pribudnúť na 
Mierovom námestí a 5 na ulici 29. au-
gusta. 18 300 eur poslanci vyčlenili na 
opravu WC v Dome kultúry, ktoré by 
mali po rekonštrukcii slúžiť ako verej-
né toalety. Športovcom a športovým 
klubov mesto rozdelí 15-tisíc eur, na 
kúpu klavíra pre Základnú umeleckú 
školu vyčlenili 10-tisíc eur.

Silver Jurtinus

Začal sa najrozsiahlejší projekt 
Štatistického úradu SR  Sčítanie 
obyvateľov, domov a bytov 2021. 

V júni 2020 sa začala prvá fáza projek-
tu realizovaná v spolupráci so samo-
správami zameraná na sčítanie do-
mov a bytov. Mestá a obce v priebehu 
takmer deviatich mesiacov dôsledne 
a prvýkrát elektronicky zaz namenajú 
údaje o približne dvoch miliónoch by-
tov a rodinných domov na Slovensku.
Hlavným cieľom sčítania domov a 
bytov je získať vyčerpávajúce, objek-
tívne a jedinečné dáta, ktoré nemož-
no získať z iných zdrojov. Výsledkom 
budú napríklad údaje o vekovej štruk-
túre domov a bytov, rozlohe obytnej 
plochy, formách vlastníctva, počte 
obytných miestností v bytových jed-
notkách, spôsobe vykurovania, napo-
jenia na verejné siete, či o vybavenos-
ti kúpeľňou a záchodom. Novinkou 
oproti minulosti budú podrobnejšie 
informácie o obnove domov a bytov z 
pohľadu obvodového plášťa, strechy, 
okien, či informácií o nadstavbách.
„Prvýkrát v histórii sa sčítanie domov 
a bytov realizuje plne elektronicky a 
súčasne bez záťaže obyvateľov. A rov-
nako prvýkrát sa maximálne využijú 
už existujúce databázy informácií,“ 
uviedol Alexander Ballek, predseda 
Štatistického úradu SR.
Samotný dlho pripravovaný projekt 
Sčítania obyvateľov, domov a bytov 
2021, za ktorý zodpovedá Štatistický 
úrad SR, nadväzuje na 100-ročnú tra-
díciu tohto zisťovania na Slovensku. 
Vo februári 2021 prvú fázu venovanú 
bytom a domom doplní druhá fáza - 

Slovensko začalo elektronicky sčítavať domy a byty

sčítanie obyvateľov.
Po spracovaní budú údaje získané 
zo sčítania domov a bytov slúžiť ako 
nenahraditeľný podklad pre územ-
né plánovanie obcí, napríklad pre 
prijímanie riešení v oblasti dopravy, 
parkovania a rôznych služieb. Vďaka 
sčítaniu domov a bytov získajú regió-
ny podrobný prehľad o prírastku no-
vých bytov, o podiele neobývaných 
domov, ale aj o obnove bytového fon-
du. Po prepojení s údajmi zo sčítania 
obyvateľov aj o potrebe budovania 
nových, napríklad nájomných bytov, 
či potrebe budovania infraštruktúry 
– lekární, obchodov, škôl a škôlok, 
zariadení pre starších občanov a po-
dobne.
Štatistický úrad pri sčítaní domov a 
bytov 2021 spolupracuje s takmer 
3-tisíc samosprávami na Slovensku. 
Každá obec a mesto prostredníctvom 
poverených osôb skontroluje existu-
júce údaje o domoch a bytoch na 
svojom území a doplní nové, či chý-
bajúce skutočnosti z vlastných zdro-
jov, prípadne z údajov správcovských 
spoločností.
SODB 2021 je súčasťou celosvetového 
programu populačných, domových a 
bytových zisťovaní, uskutočňujúcich 
sa pod záštitou Európskej únie a Or-

ganizácie Spojených národov. V EÚ 
sa realizuje vo všetkých členských 
štátoch v referenčnom roku 2021. 
Základné výsledky SODB 2021 budú 
zverejnené do konca roku 2022 a výs-
ledky pre medzinárodné porovnania 
EÚ krajín najneskôr do konca roku 
2024. Informácie k SODB nájdete na 
adrese www.scitanie.sk. K 31. 8. 2020 
bolo sčítaných už takmer 47 % bytov.
Ako informoval prednosta mestské-
ho úradu Tibor Kolorédy, mesto sa 
pripravuje na budúcoročné sčítanie 
ľudí. „Pre ľudí, ktorí nemajú mobilné 
telefóny alebo iné zariadenie, ktorým 
by sa mohli sčítať sami z pohodlia do-
mova, mesto pripravuje priestory na 
elektornické sčítanie obyvateľov. V 
tak zvanom sčítacom bode budú ľu-
ďom pomáhať vyškolení pracovníci. 
Sčítací asistenti budú sčítať obyva-
teľov v sociálnych zariadeniach ale-
bo zariadeniach sociálnych služieb. 
Ďalej budú v teréne aj mobilní asis-
tenti, ktorí budú chodiť do bytov na 
základe telefonických požiadaviek 
imobilných občanov. Budú vybavení 
tabletmi s aplikáciou a urobia sčíta-
nie za imobilných občanov,“ povedal 
prednosta mestského úradu.

(IWWW.SCITANIE.SK, INU)

Bytové domy

5.  11. októbra - Okružná, MC
12.  18. októbra - Prievidzská, Most-
ná, ČS armády
19.  25. októbra - 29. augusta, Lipo-
vá, Údernícka
26. 10.  1. novembra - Partizánska, 
29. augusta (pravá strana smerom do 
Žiaru)

Rodinné domy

Pondelok 12. októbra - mesto 
Utorok 13. októbra - mestské časti 
(Nová Lehota, Horný koniec, Dolný 
koniec, Morovno)

Keď je kontajner plný

Vyprázdnenie kontajneru a jeho opä-

tovné umiestnenie zabezpečí dispe-
čer spoločnosti Hater. Keď je kontaj-
ner plný, volajte na telefónne číslo 
0918 471 852. 

Do kontajnerov nepatrí

BRO (biologicky rozložiteľný odpad),
nebezpečné látky, stavebná suť, kra-
bice z nábytku.

Nestihli ste plánovaný zvoz?

Veľkoobjemový odpad môžete do-
niesť kedykoľvek do zberného dvora 
v areáli skládky odpadov Handlová 
Na Scheiblingu na vlastné náklady, 
alebo si objednať spoplatnený odvoz 
v spoločnosti Hater Handlová spol. s 
r.o. na telefónnom čísle 0918 471 852, 
alebo emailom: info@hatersro.sk

Minister financií Eduard Heger, vpravo premiér Igor Matovič. Bezúročné pôžičky mestám a vyšším územným celkom schválila vláda v auguste.               FOTO: FB MFSR
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Karanténna stanica Handlová je určená pre odchytených túlavých alebo 
nájdených psov neznámych majiteľov na území mesta a jeho častí Nová 
Lehota a Morovno. Zriaďovateľom karanténnej stanice je mesto Handlo
vá, prevádzkuje ju Mestská polícia Handlová. Stanica sídli na Pstruhárskej 
ulici v areáli bývalého záhradníctva. Informácie o psoch poskytuje Mests
ká polícia nepretržite na telefónnych číslach 5475 007, 0905 499 384.

Asi 8 ročný krátkosrstý jazvečík po-
kojnej a maximálne prítulnej povahy. 
Vhodný k starším ľudom, ale aj k de-
ťom. K iným psíkom nie je agresívny. 
Vysoký je cca 20 cm.

Bady má 2 - 3 roky a je maximálne 
oddaný. Nadovšetko má rad kontakt 
s ľuďmi a s inými psíkmi. Je vyššej 
postavy má cca 50 cm, ale je kama-
rátsky so všetkými psíkmi. Je vhodný 
aj k deťom.

Osvojte si psíka z handlovskej 
karanténnej stanice

Asi dvojročný kríženec Yorkshira prí-
tulnej povahy je vďačný za každé 
pohladenie. K iným psíkom je kama-
rátsky a rad sa s nimi hrá. Má 25 cm.

Mladý asi 3 ročný kríženec si určite 
nezaslúžil, aby skončil priviazaný o 
strom na šnúrke od topánok. Je hravý 
a veselý. Rád šantí s inými psíkmi. Je 
vysoký cca 30 cm.

Kým dôjde k znovutovoreniu in
formačnej kancelárie pre turistov, 
mesto plánuje zriadiť elektronický 
informačný kiosk. 

Turisticko informačná kancelária 
(TIK) ukončila svoju činnosť v augus-
te 2019. Mestu chýba, no zároveň nie 
je v takej finančnej situácii, aby bolo 
schopné TIK v pôvodnom formáte 
otvoriť. Ako teda postupovať, aby 
sa mesto k TIKu opäť dopracovalo, 
ale aby nebol záťažou pre mestskú 
pokladnicu? Ako prvý krok na ceste 
k TIKu by na budúci rok mohol naše 
námestie oživiť elektronický infor-
mačný kiosk.
Podľa koordinátora cestovného ru-
chu, Tomáša Grígera, v Handlovej sa 
za posledných 100 priemyselných ro-
kov turistický ruch nerozvíjal, mesto 
trpelo znečistením, vo vzduchu po-
letoval popolček a panorámu okolo 
mesta dotvárali haldy hlušiny. „Je pri-
rodzené, že Handlová nebola vyhľa-
dávaná turistická destinácia. Situá cia 
sa však mení ukončením ťažby uhlia. 
Čistota životného prostredia sa výraz-
ne zlepšila a mesto si začína vytvárať 
i ponuku pre návštevníkov, ktorí 
namiesto preľudnených tradičných 
turistických destinácií radi navštívia 
pokojné mesto za účelom aktívneho 
oddychu,“ povedal Gríger. Tým podľa 
neho prichádza priestor aj pre TIK, 
ale vyvíjať sa bude postupne, podľa 
aktuál nych potrieb.
Ako prvý krok prišla vhod výzva 
Miestnej akčnej skupiny Žiar na pod-
poru turistickej infraštruktúry, vďa-
ka ktorej má mesto možnosť získať 
elekt ronický informačný kiosk. „Ak 
bude projekt úspešný, budúci rok 
túto elektronickú informačnú tabuľu 
uvidíme v našom meste, v priestore 
letnej čitárne pred mestskou kniž-
nicou. V príťažlivom formáte na nej 
nájdeme informácie nielen pre tu-

Na polceste k Turisticko informačnej kancelárii

ristov, ale aj praktické funkcie pre 
bežné využitie domácich obyvateľov 
ako cestovný poriadok, či kalendár 
podujatí. Okrem toho bude kiosk 
plný zaujímavostí, pekných fotografií 
a inšpirácií na návštevu zaujímavých 
miest v celej Handlovskej doline,“ po-
vedal koordinátor cestovného ruchu.  
Keďže stánok bude financovaný zo 
zdrojov Európskej Únie a jeho obsah 
bude vytváraný interne referátom 
cestovného ruchu, jeho dopad na 
rozpočet mesta by mal byť podľa Grí-
gera nulový.

Okrem elektronického stánku pro-
jekt obsahuje aj informačnú tabuľu 
a štyri infopanely k Haikonám v okolí 
Námestia baníkov, na dizajne ktorých 
pracuje tvorca ilustrácií Haikon, aka-
demický architekt Rastislav Nemec. 
„Veríme, že tieto nové prvky infra-
štruktúry cestovného ruchu vhod-
ne dotvoria priestor centra mesta a 
posunú nás o krok bližšie na ceste 
k otvoreniu plnohodnotného TIKu,“ 
uzavrel Tomáš Gríger. 

(INU)

Elektronický informačný kiosk v Skalici.                                                                                                 FOTO: INFOKIOSK.SK

Od konca marca tohto roku sa pos-
tupne vypínala v meste každá druhá 
lampa verejného osvetlenia. Dôvo-
dom bol predpokladaný výpadok 
v príjme rozpočtu mesta, ktorý bol 
prognózovaný štátom a prijaté úspor-
né opatrenia mesta v súvislosti s mi-
moriadnou situáciou COVID-19 na 
Slovensku. Svetlá správca verejného 
osvetlenia, Mestský bytový podnik 
Handlová s.r.o. (MsBP), na základe 
rozhodnutia primátorky mesta, Silvie 
Grúberovej, začína postupne rozsve-
covať v mesiaci október. 
Počas októbra sa budú v meste po-
stupne zapínať všetky lampy. Práve 
vďaka úsporným opatreniam sa po-
darilo mestský rozpočet zachovať tak, 
aby neboli dotknuté základné povin-
nosti mesta. Primátorka mesta, Silvia 
Grúberová: „V prvom rade ďakujem 
Handlovčanom, že počas svietenia 
každej druhej lampy komunikova-
li so správcom a v prípade potreby 
bolo svietenie upravené. Prišlo nám 
viacero podnetov na to, že lampa 
svietila tam, kde je to menej potreb-
né a naopak, pred domom, kde lampa 
nesvietila, to bolo nevyhnutné. Také-
to prípady riešil správca verejného 
osvetlenia priebežne. Vzhľadom na 
to, že sa nám začínajú skracovať dni a 
hlavne z dôvodu bezpečnosti a ochra-
ny Handlovčanov a ich majetku som 
dala pokyn správcovi, aby v mesiaci 
október začal rozsvecovať všetky do-
stupné lampy verejného osvetlenia“, 
uviedla primátorka.
Spolu je v meste Handlová viac ako 

V noci budú opäť svietiť všetky pouličné lampy

2000 lámp. Mesto ušetrilo počas kaž-
dého mesiaca, kedy na území mesta 
svietila každá druhá lapma 2 451,80 
eur, čo je spolu od mája do konca sep-
tembra 12 258,99 eur.
Správca verejného osvetlenia pred-
pokladá, že sa mu podarí všetky lam-
py rozsvietiť do konca októbra tohto 
roka, žiada o trpezlivosť obyvateľov. 
O ukončení obnovenia svietenia lámp 
bude MsBP informovať. Rudolf Vlk, 
konateľ spoločnosti MsBP: „Tak sme 
informovali koncom marca na našom 
webovom sídle, že od 30. 3. 2020 bu-
deme postupne regulovať verejné 
osvetlenie s tým, že bude svietiť vždy 
len každá druhá lampa verejného 
osvetlenia, budeme informovať aj o 

spustení a dokončení celého proce-
su. Zároveň by som rád informoval 
verejnosť, že nie je možné v priebehu 
krátkej doby naraz rozsvietiť všetky 
lampy. Každá lampa musí byť spuste-
ná zamestnancom, je potrebné mať 
dostupnú techniku a samozrejme vy-
konávať aj priebežné opravy, nakoľko 
veterné počasie nám prináša výpadky 
niektorých vetví. Preto ďakujeme za 
pochopenie.“
Poruchy verejného osvetlenia je pot-
rebné nahlasovať na tel: 0908 715 975 
do 21.00 h a po 21.00 h tel.: 5475 007, 
pričom oprava bude vykonaná  v čo 
najkratšom možnom čase, v závislosti 
od jej závažnosti.

(JP)

Nie je možné zapnúť všetky lampy v krátkom čase, každá totiž musí byť spustená samostatne.         FOTO: INU
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Od 1. januára 2021 začne platiť 
nová legislatívna povinnosť sepa
rovať kuchynský odpad. O pripra
vovaných zmenách v odpadovom 
hospodárstve mesta hovorí Vladi
mír Borák, riaditeľ spoločnosti HA
TER  HANDLOVÁ spol. s r.o.

Čo znamená skratka BRKO?
Je to biologicky rozložiteľný komunál-
ny odpad. Patrí sem kuchynský odpad 
a odpad zo záhrad.

Čo je kuchynský odpad?
Kuchynský odpad je zmes tepelne 
upravených aj neupravených surovín, 
ktoré zostali po príprave a konzumácii 
ľudskej potravy. Keďže životná úro-
veň stúpa, množstvo komunálneho 
odpadu rok čo rok narastá a veľkú 
časť komunálneho odpadu tvorí prá-
ve kuchynský odpad.

Akým spôsobom budeme kuchyns
ký odpad triediť?
V ideálnom prípade, ak budeme 
úspešní v podanom projekte, každá 
jedna domácnosť v meste dostane 
kompostovateľné vrecká, do ktorých 
bude kuchynský odpad ukladať. Oby-
vatelia bytov okrem vreciek dostanú 
aj košíky, ktoré budú mať doma a do 
ktorých budú separovať. Po naplnení 
vrecko jednoducho vyhodia do hne-
dej nádoby na stojisku. Obyvatelia 
rodinných domov nedostanú košíky, 
ale hnedú nádobu. Budú mať teda 
dve nádoby, jednu na komunálny od-
pad, druhú na biologicky rozložiteľný 
odpad. Každá domácnosť dostane aj 
leták s informáciami, čo do kuchyns-
kého odpadu patrí a čo tam nepatrí.

Ako naložíte s kuchynským odpa
dom? 
Biologicky rozložiteľný odpad zhy-
gienizujeme. To znamená, že masu 

Vladimír Borák: Každý by mal vedieť, koľko odpadu vyprodukuje
odpadu zohrejeme na teplotu 70 a 
viac stupňov po dobu minimálne 
jednej hodiny. Potom môžeme tento 
zhygienizovaný odpad zapracovať 
do hroble kompostu. Kompost, kto-
rý sme minulý rok vyrobili, sa minul 
v meste.  Minulý rok sme spracovali 
430 ton biologicky rozložiteľného 
odpadu, tento rok máme povinnosť 
spracovať 1350 ton, čo sa nám určite 
podarí splniť. Handlovčania kompost 
kupovať nemusia, môžu si ho k nám 
prísť zobrať zadarmo.

Aké ďalšie novinky nás pri zbere 
odpadu čakajú?
Od roku 2023 bude musieť byť každé 
vozidlo zvážajúce odpad vybavené 
systémom na váženie hmotnosti od-
padu. My začneme od 1. januára 2021 
vážiť odpad, ktorý budú produkovať 
obyvatelia rodinných domov. S testo-
vaním systému začneme už tento rok. 

Aký má váženie odpadu zmysel?
Poplatok za zvoz komunálneho od-
padu sa týka každého z nás a keď 
sa mení smerom hore, reagujeme 
na to veľmi citlivo. Momentálne je 
v Handlovej, aj vo väčšine miest na 
Slovensku, zavedený paušálny pop-
latok, lebo nevieme, kto koľko odpa-
du vyprodukuje. Váženie odpadu je 
systém, ktorý vie priradiť množstvo 
vyprodukovaného odpadu k jed-
notlivej domácnosti. Konečne teda 
budeme vedieť, aké to množstvo 
odpadu domácnosť vyprodukovala a 
presne vypočítať, koľko by mal obyva-
teľ zaplatiť. Toto sa mi zdá ako oveľa 
spravodlivejší systém, ako keď platia 
všetci rovnako bez ohľadu na to, či 
vyprodukujú 100 kg, alebo 500 kg za 
rok. Teraz je priemer na každého jed-
ného Handlovčana 320 kg odpadu za 
rok. Každý z nás by mal vedieť, koľko 
odpadu ročne vyprodukuje. Váženie 

odpadu má byť motiváciou viac sepa-
rovať a platiť spravodlivejšie. 

Ako bude váženie odpadu prebie
hať?
Všetky nádoby pri rodinných domoch 
budú označená QR kódom a budú im 
priradené GPS súradnice. Prakticky to 
bude vyzerať tak, že naši zamestnanci 
budú mať čítačky a pri zvoze obsah 
nádoby zvážia a systém hmotnosť 
odpadu pomocou QR kódu priradí 
ku konkrétnej domácnosti. Pre oby-
vateľov sa nezmení nič. Komunálny 
odpad budú ďalej ukladať do nádo-
by tak, ako doteraz. Zmena nastane 
vo vykladaní vriec s triedeným odpa-
dom. Vrecia totiž bude nutné označiť 
nálepkou s vlastným QR kódom, aby 
sme vedeli, z ktorej domácnosti to 
vrece je. Nálepky ľudia dostanú od 
Hateru zadarmo. Vieme, že máme 
environmentálne znalých ľudí, ktorí 
rozmýšľajú ekologicky už pri nakupo-
vaní. Len nevieme, ktorí to sú. A žijú 
tu aj obyvatelia, ktorým je jedno, že sa 
správajú nezodpovedne voči životné-
mu prostrediu aj vlastnej peňaženke. 
Tí si za odpad priplatia.

Prečo sa bude vážiť iba odpad oby
vateľov rodinných domov?
Pretože tam vieme priradiť konkrétnu 
nádobu ku konkrétnej domácnosti. 
Pri panelákoch to bude zložitejšie. 
Okrem rodinných domov bude do 
pilotného projektu zapojená aj jedna 
bytovka. Máme vytipovaný jeden by-
tový dom, vzorový panelák, ktorý je 
blízko pri ceste, aby auto nemuselo 
ďaleko zachádzať. Dom je jednovcho-
dový so samostatným stanovišťom 
kontajnerov. Stojisko bude uzamknu-
té, aby prístup mali iba majitelia bytov 
tejto bytovky. Takto dokážeme presne 
zmerať množstvo odpadu – komunál-
neho odpadu aj separovaných zložiek 
- ktoré v danej bytovke vyprodukujú.

Ako priradíte množstvo odpadu k 
domácnosti?
V panelákoch a bytových domoch to 
nebude možné. Množstvo odpadu sa 
bude rozpočítavať na počet bytov v 
danom dome. Niekto môže namietať, 
že je to nespravodlivé, že kvôli jednej 
rodine v dome majú vyšší poplatok, 
ale povedzme si otvorene, že teraz 
sme množstvo komunálneho odpa-
du delili celkovým počtom obyva-
teľov Handlovej, čo je približne 17 
tisíc ľudí. Teraz to budeme deliť len 
počtom obyvateľov paneláku, čo je 
diametrálny rozdiel. Veríme, že ľudia 
budú separovať poctivejšie, aby ne-
boli čiernou ovcou paneláku, kvôli 
ktorej platí vyššie poplatky celý dom.

Budeme teda platiť za odvoz odpa

Úroveň 
vytriedenia 
komunálne-
ho odpadu: x

Sadzba za príslušný rok v eurách za tonu 
komunálneho odpadu uloženého na skládke

2019 2020 2021 a nasl. roky

x ≤ 10 % 17 26 33

10 < x ≤ 20 % 12 24 30

20 < x ≤ 30 % 10 22 27

30 < x ≤ 40 % 8 13 22

40 < x ≤ 50 % 7 12 18

50 < x ≤ 60 % 7 11 15

x > 60 % 7 8 11

Košík na bioodpad, do ktorého sa vkladajú kompostovateľné vrecká.                                    FOTO: BEZODPADU.SK

du menej?
Musíme si v prvom rade uvedomiť, 
že v poplatku za odvoz odpadu nie 
sú zarátané iba náklady na prevádz-
ku vozidla, pohonné hmoty a mzdy 
zamestnancov. Je to aj poplatok za 
skládkovanie, ktorý musíme odvádzať 
Environmentálnemu fondu. Poplatok 
za skládkovanie je však podmienený 
mierou vytriedenia – čo je fantastic-
ká vec, ktorou vieme ovplyvniť, koľko 
peňazí musíme Environmentálnemu 
fondu odviesť. Čím viac odpadu sa-
mospráva vytriedi, čím je miera vy-
triedenia väčšia, tým menej mesto 
za skládkovanie platí. Handlová do-
sahuje mieru vytriedenia medzi 30% 

až 40%. V tejto kategórii bola výška 
poplatku na rok 2020, za tonu od-
padu uloženého na skládke, 13 eur. 
Ak si mieru vytriedenia nezvýšime 
a ostaneme na rovnakej úrovni, bu-
dúci rok budeme za tonu odpadu 
uloženú na skládke platiť 22 eur. 
Keď mieru vytriedenia zvýšime nad 
40%, budúci rok by sme za uloženie 
odpadu na skládku platili 18 eur, ak 
sa dostaneme nad 60%, poplatok za 
skládkovanie bude iba 11 eur. O výške 
poplatku za odvoz odpadu preto špe-
kulovať nebudem. Jedno je však isté. 
Produkciu odpadu a mieru separácie 
má každý z nás vo vlastných rukách. 

Silver Jurtinus 

Hlavným cieľom odpadového hos
podárstva je, aby odpad nemal ne
gatívny vplyv na zdravie obyvate
ľov alebo životné prostredie. 

Stanovené priority ako tento cieľ do-
siahnuť sú:
- predchádzať vzniku odpadu
- opätovne odpad používať
- recyklovať
- zhodnocovať odpad
- zneškodňovať odpad.

Povinnosti jednotlivých subjek
tov

Hlavnou povinnosťou všetkých sub-
jektov je predchádzať vzniku od-
padu. Ak je jeho vznik nevyhnutný, 

Odpad nesmie mať vplyv na zdravie obyvateľov alebo životné prostredie
s odpadom treba narábať tak, aby 
nedošlo k riziku znečistenia pôdy, 
vody, rastlín a živočíchov, k vzniku 
neprimeraného obťažovania okolia 
a nepriaznivému vplyvu na krajinu.
Obec má povinnosť nastaviť si sys-
tém zberu a nakladania s komunál-
nymi odpadmi, nakoľko najlepšie 
pozná miestne pomery a všetky 
podrobnosti zavedeného systému 
zberu a nakladania s komunálny-
mi odpadmi ustanoví vo svojom 
všeobecne záväznom nakladaní s 
komunálnymi odpadmi. To zname-
ná, že obec ustanovuje, aké zberné 
nádoby sa budú používať na zber 
jednotlivých zložiek komunálnych 
odpadov, na zber zmesového ko-
munálneho odpadu, aká bude frek-

vencia a harmonogram zvozov a aké 
budú náklady na tieto činnosti zberu 
a prepravy komunálnych odpadov. 
Pri triedených zložkách komunál-
nych odpadov, na ktoré sa vzťahuje 
rozšírená zodpovednosť výrobcov, 
ide o zložky papier, plasty, kovy, 
sklo, elektroodpady z domácnosti a 
batérie a akumulátory od občanov, 
zabezpečuje nakladanie s nimi obec 
na základe zmluvy s organizáciami 
zodpovednosti výrobcov alebo, v 
prípade batérii a akumulátorov, aj s 
tretími osobami. 

Podmienky zodpovednosti 
za odpad

- držiteľ odpadu má povinnosť zná-

šať náklady na zneškodnenie odpa-
dov
- výrobca daného výhradného vý-
robku má povinnosť znášať náklady 
na likvidáciu
- v prípade komunálneho odpadu je 
obec povinná odpad zneškodniť (dr-
žiteľ platí správny poplatok).

Ako platiť za odvoz / zneškodne
nie odpadu a aké sú náklady?

Za zber zmesového komunálneho 
odpadu platí občan paušálny pop-
latok.  Pri množstvovom zbere ko-
munálnych odpadov platí občan za 
reálne vyprodukované množstvo od-
padu. Pri nastavení výšky poplatku 
sa vychádza zo zákona o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za ko-
munálne odpady a drobné stavebné 
odpady.

Druhy odpadov

Odpady sa delia do dvoch skupín, 
podľa ktorých sa s nimi následne 
nak ladá (recykluje, zhodnocuje ale-
bo zneškodňuje). 

Sú to:
- nebezpečný odpad (chemikálie, 
niek toré organické látky ...)
- ostatný odpad (komunálny odpad, 
bioodpad z domácností a záhrad, 
malý stavebný odpad ...).

Zdroj: Slovensko.sk

Zdroj: BRKO - biologicky rozložiteľné komunálne odpady - príručka, www.minzp.sk
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Tieto tipy vám pomôžu nielen 
obmedziť plytranie potravinami, 
ale aj ušetriť peniaze a prispieť k 
ochrane životného prostredia: 

1	Plánujte svoje nákupy. Naplánujte	si	
menu	na	týždeň	vopred.	Skontrolujte,	či	máte	

doma	všetky	potrebné	ingrediencie	a	na	nákupný	
zoznam	si	napíšte	len	potraviny,	ktoré	vám	chýbajú.	
Počas	nákupu	majte	tento	zoznam	so	sebou	a		
nekupujte	nič	iné.	Nenakupujte,	keď	ste	hladní	a	
skúste	odolať	lákavým	ponukám	–	často	totiž		
nakúpite	aj	to,	čo	v	skutočnosti	nepotrebujete.	
Dávajte	prednosť	váženému	ovociu	a	zelenine	pred	
baleným,	pretože	si	presnú	váhu,	ktorú	potrebujete,	
môžete	určiť	sami.	

2	Všímajte si dátumy. Potraviny	s	krátkym	
dátumom	spotreby	nakupujte	iba	vtedy,	ak	ich	

chcete	spotrebovať	okamžite.	Do	zásoby	nakupujte	
len	potraviny	s	dlhším	dátumom	spotreby.	Naučte	
sa	rozoznávať:	„dátum	spotreby“,	ktorý	označuje	
dokedy	je	výrobok	bezpečný	pre	konzumáciu	(napr.	
mäso	a	ryby),	a	„dátum	minimálnej	trvanlivosti“,	t.	j.	
dátum,	do	ktorého	si	potravina	uchováva	špecifické	
vlastnosti,	pričom	jej	konzumácia	je	bezpečná	aj	po	
tomto	dátume. 

3	Nemrhajte peniazmi. Vyhodené	
potraviny	sú	vyhodené	peniaze.

4	Skontrolujte svoju chladničku. 
Skontrolujte	tesnenie	a	teplotu	vo	vašej	

chladničke.	Aby	potraviny	ostali	čo	najdlhšie	čerstvé,	
uchovávajte	ich	pri	teplote	1	až	5	°C.

5	 			Skladujte potraviny	podľa	návodu	na	
obale. 

6	Zaveďte princíp rotácie. Potraviny,	
ktoré	ste	práve	nakúpili,	umiestnite	do	zadnej	

časti	skrinky	či	chladničky.		Tým,	že	budete	mať	
staršie	potraviny	vpredu,	všimnete	si	skôr,	ak	sa	
začnú	kaziť.

7	Nakladajte si na tanier menšie 
porcie. Ak	máte	chuť,	radšej	si	doložte.	

8	Využívajte zvyšky. Zvyšky	jedál	
nemusia	vždy	skončiť	v	koši.	Môžete	ich	

napríklad	zjesť	neskôr,	využiť	pri	ďalšom	varení	či	
dať	zamraziť.	Z	ovocia,	ktoré	začína	mäknúť,	môžete	
urobiť	ovocný	nápoj,	či	koláč.	Menej	čerstvú	zeleninu	
môžete	zas	využiť	do	polievok.

9	Mrazte. Ak	skonzumujete	naraz	len	malé	
množstvo	chleba,	zvyšok	dajte	do	mrazničky.		

Potrebné	množstvo	si	opäť	vyložte	niekoľko	hodín	
pred	konzumáciou.	Podobne	si	môžete	pripraviť	do	
mrazničky	niekoľko	porcií	jedla,	ktoré	spotrebujete	
neskôr,	keď	nebudete	mať	čas	variť.

10	 Premeňte odpad na kompost.  
 Nie	všetok	odpad	je	možné	eliminovať,	

avšak	šupy	zo	zeleniny	či	ovocia	môžete	ďalej	využiť	
ako	kompost.	O	niekoľko	mesiacov	získate	výživné	
hnojivo	pre	vaše	rastliny.	Zvyšky	jedál	zas	môžete	
odkladať	do	kuchynského	kompostú	,	kde	ich	posypete	
špeciálnym	prípravkom	obsahujúcim	mikroorganizmy	
a	necháte	fermentorať.	Takýto	kompost	môžete	
využiť	na	hnojenie	izbových	rastlín	a	záhrady.	

Viac	ma:	http://ec.europa.eu/food/food/sustainability/index_en.htm

Ako	môžem	v	mojom	
každodennom	živote	
obmedziť	plytranie 
potravinami?	

Zdravie a 
spotrebitelia

ZELENÝ BOD je ochrannou známkou. 
Obal označený ochrannou známkou Zelený bod prosíme umiestňovať do triedeného zberu.

ENVI - PAK, a.s.
Galvaniho 7/B

821 04 Bratislava

www.envipak.sk 
www.zelenybod.sk 

www.zodpovednaspolocnost.sk
www.triedime.sk

ČO SA DEJE S ODPADOM?
Každý Slovák vyprodukuje v priemere 321 kg odpadu ročne. Z tohto množstva  
je recyklovaných len asi necelých 20 kg.

AKO SME NA TOM V POROVNANÍ SO ŠTÁTMI EÚ?
Každý Európan v priemere tvorí 475 kg komunálneho odpadu. Z tohto množstva je 
recyklovaných približne 133 kg.

AKO SME NA TOM V POROVNANÍ SO SUSEDNÝMI ŠTÁTMI?
Najviac odpadu končí na Slovensku na skládkach, zhodnocuje sa len malá časť. 
Cieľ, ktorý chceme dosiahnuť, je presne opačný. 

KOMUNÁLNY ODPAD NA SKLÁDKACH

V SÚČASNOSTI MÁME NA SLOVENSKU  
117 LEGÁLNYCH SKLÁDOK ODPADU. 
EVIDOVANÝCH NELEGÁLNYCH 
SKLÁDOK JE 2500, NEOFICIÁLNYCH 
MÔŽE BYŤ AŽ 7000.
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Recykláciou môžeme ušetrit nielen peniaze,
ale predovšetkým prírodu!

´

z 10
TON

zlatej rudy

z 10
KILOGRAMOV
mobilných telefónov

www.futureexplora�on.net
FUTURE
EXPL  RATI  N
NETW  RK

source: Boliden Sustainability Report

JEDEN ZLATÝ
PRSTEŇ

výnosy z mobilných telefónov MEĎ

STRIEBRO

ZLATO150 - 400 g

500 - 700 g

50 - 150 kg

4,2 g

3,7 kg

0,2 g

výnosy zo zlatej rudy

naturpack.sk

envipak.sk
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Legislatívne zmeny pozorne sle
duje aj referent ochrany prírody 
a krajiny, Peter Kerata z Oddele
nia výstavby, územného plánu, 
dopravy a ochrany životného 
prostredia.

Aké zmeny nás od januára čaka
jú?
Od 1. januára 2021 nastanú zme-
ny v odpadovom hospodárstve. 
Zákaz skládkovania neupraveného 
odpadu ukladá pôvodcom odpadu 
povinnosť upravovať odpady pred 
skládkovaním, čo zaťaží rozpočet 
obcí aj firiem. Táto povinnosť by 
mala výrazným spôsobom odkloniť 
odpad od skládkovania. Podľa de-
finície sa úpravou odpadu rozumie 
fyzikálny proces, tepelný proces, 
chemický proces alebo biologický 
proces vrátane triedenia odpadu, 
ktorý zmení vlastnosti odpadu s 
cieľom zmenšiť jeho objem alebo 
znížiť jeho nebezpečné vlastnosti, 
uľahčiť manipuláciu s ním alebo 

zlepšiť možnosti jeho zhodnotenia. 
Pred uložením akéhokoľvek odpa-
du je preto nutné splniť dve pod-
mienky. Po prvé vytriediť odpad a 
po druhé stabilizovať biologickú 
zložku, teda biologicky rozložiteľ-
ný odpad, kuchynský odpad, jedlé 
oleje a tuky, aby neskončili v telese 
skládky.

Zákon nepozná výnimky?
Poznáme tri druhy biologicky roz-
ložiteľných odpadov. Odpad zo 
záhrad, kuchynský odpad a jedlé 
oleje a tuky. Zber odpadu zo zá-
hrad a jedlých olejov a tukov už 
prebieha, na povinnosť zbierať ku-
chynský odpad sa do konca roka 
vzťahujú tri výnimky. Samospráva 
musí kuchynský odpad energeticky 
zhodnocovať, teda spaľovať alebo 
musí zabezpečiť, aby polovica do-
mácností svoj vlastný kuchynský 
odpad kompostovala. Obec tiež 
môže preukázať, že so zberom má 
technické problémy alebo že je to 

Likvidáciu odpadov zaplatia aj obyvatelia

Tento rok sa ekologická aktivistka 
Kristína Chovancová zamerala na 
záhradkárov.

Svetový čistiaci deň tento rok pri-
padol na 19. septembra, ekologická 
aktivistka Kristína Chovancová, alias 
Earth Angel, zorganizovala handlovs-
ký čistiaci deň na sobotu 26. septem-
bra, kvôli dažďu však nakoniec akcia 
prebehla o deň neskôr. „Tento rok to 
žiaľ bolo neskôr a v menšom rozsahu 
než minulý rok, ale to vôbec nevadí. 
Vyzbierali sme 18 vriec odpadu plus 
veľké kusy odpadu,“ napísala Kristína 
na sociálnu sieť. Čistenia sa zúčast-
nilo 11 dobrovoľníkov, z toho 6 detí. 
Lokalita, na ktorú sa zamerali, bol les 
za sýpkou. Vyčistili však iba jeho malú 
časť. Vyzbieraný odpad odviezli pra-
covníci firmy HATER - HANDLOVÁ. 

Záhradkári v osadách už dávno neprodukujú iba biologický odpad
Je normálne spraviť čiernu 

skládku v lese?

„Lokalita bola záhradkárskou oblas-
ťou a to bolo aj na odpade značne vi-
dieť. Ľudia majú vcelku pekné záhra-
dy, zasadené stromy, zeleninu a pod. 
Snažia sa mať čoraz krajšie záhony a 
tešia sa, že vypadnú z hluku mesta a 
uzavretia v byte na svoju záhradku, 
kde nájdu oddych a kľud v prírode. 
Príde mi to trošku paradox teda, keď 
si nevážia prírodu a na kopu s BIO 
odpadom vyhodia aj odpad s ku-
chynskými obalmi, plechovky, vrecia 
z rašeliny, zaváraninové poháre, fľaše 
z pív, sklá, staré poličky, gumolity, 
kýble, drevený vešiak, kusy z pre-
rábky chaty atď. Tak utekajú z mesta 
do prírody a ničia ju? Ale pre nich je 
príroda asi iba ich záhrada, v tej musí 

byť čisto a krásne, ale za plotom les, 
potok, či lúka, tam už nemusí, veď to 
nie je príroda. Však je úplne normálne 
spraviť čiernu skládku v lese pri svojej 
záhrade nie? Zatiaľ na každom zbere, 
ktorý sa konal v záhradkárskej oblasti, 
sme čistili väčšinou bordel po záhrad-
károch,“ napísala Kristína. 

Menej pestujú, viac kempujú

Podľa Vladimíra Boráka, riaditeľa spo-
ločnosti Hater – Handlová, je problém 
odpadového hospodárstva v záhrad-
kárskych kolóniách zložitý. „Záhrad-
kárske osady sú umiestnené na ťaž-
ko dostupných miestach, často bez 
spevnenej prístupovej cesty, takže 
je problém umiestniť tam kontajner. 
Ešte väčším problémom je ten kontaj-
ner potom vyviezť bez zničenia pro-
vizórnej prístupovej komunikácie,“ 
povedal Vladimír Borák.
Záhradky, ktoré vznikali pred desiat-
kami rokov, podľa neho medzitým 

zmenili svoj účel. „Záhradky vznikali 
za účelom dopestovania si nejakých 
plodín. Teraz už častokrát plnia rekre-
ačný účel. Pestovanie ako také je v 
úzadí. Keď tam aj vznikne nejaký bio-
logicky rozložiteľný odpad, ľudia ho 
nechcú kompostovať, lebo pre kom-
post už nemajú využitie. Samozrejme, 
sú medzi nimi aj tradiční záhradkári,“ 
povedal Borák. Podľa neho dnes v 
záhradkárskych osadách vzniká veľa 
„voľnočasového odpadu“ ako sú 
plastové obaly z jedál a nápojov, hli-
níkové obaly a grilovacie tácky. A na 
záhradkách ho vzniká dokonca viac, 
ako v domácnostiach záhradkárov. V 
súčasnosti platí, že každý záhradkár 
si svoj odpad musí vyseparovať, od-
niesť so sebou a vhodiť do príslušnej 
nádoby v meste. 

Všetky osady majú svoje špecifiká

Vladimír Borák už absolvoval niekoľko 
stretnutí so zástupcami záhradkárs-

kych osád a ďalšie ho ešte čakajú. 
„Tam, kde majú spevnenú prístupovú 
komunikáciu a v dostupnom teréne 
aj priestor na kontajner, sa dá prob-
lém vyriešiť. Inde to však možné nie 
je a stojisko môžeme zriadiť až stovky 
metrov od záhradiek,“ povedal Borák. 
Za pristavenie a vývoz kontajnera si 
však musia záhradkári zaplatiť. Ďal-
ším problém ale podľa neho je to, že 
niektoré záhradkárske osady vystúpili 
zo Zväzu záhradkárov, nie sú organi-
zovaní a nie je teda s kým uzavrieť 
zmluvu. „Každá jedna záhradkárska 
osada, a v okolí Handlovej ich máme 
množstvo, má vlastné špecifiká, preto 
ku každej z nich musíme pristupovať 
individuálne, čo situáciu komplikuje. 
Určite však budem so stretávaním sa 
so záhradkármi pokračovať a bude-
me im pomáhať zbavovať sa odpadu 
ekologicky a včas,“ uzavrel Vladimír 
Borák. 

Silver Jurtinus

Kristína Chovancová (v popredí) s pomocníkmi a vreciami plnými vyzbieraného odpadu.                                                                                          FOTO: FACEBOOK EARTH ANGEL

V lese niekto zakopal veľké kusy linolea.                                                                          FOTO: FACEBOOK EARTH ANGEL

ODPADY

pre ňu ekonomicky neúnosné. My 
sme deklarovali, že vyše polovica 
domácností v Handlovej kuchynský 
odpad kompostuje. Od roku 2021 
sa však aj táto výnimka zvyšuje na 
100% domácností, čo už zabezpe-
čiť nedokážeme. Od nového roka 
preto budeme musieť začať so 
zberom a spracovaním kuchynské-
ho odpadu.

Koľko budú nové povinnosti 
mesto stáť?
Bude to stáť nemalé peniaze a tre-
ba priznať, že zatiaľ nie sme pripra-
vení po technickej, ani po logistic-
kej stránke. Mesto bude musieť 
značne navýšiť rozpočet vyhrade-
ný pre nakladanie s odpadmi. Časť 
financií preto bude nutné vyčleniť 
z rozpočtu mesta, časť získať od 
Environmentálneho fondu a časť 
nákladov určite budú musieť niesť 
aj obyvatelia mesta

(INU)

Polmilióna eur v odpade

Výdavky spojené s odvozom likvi-
dáciou a uložením odpadu za rok 
2019 boli vo výške 505 203,91 eur 
bez nákladov kompostárne (25 
327,43 eur). Poplatok pre rok 2019 
bol 26 eur a bol prepočítaný z reál-
nych výdavkov za rok 2018, ktoré 
boli vo výške 489 935,95 eur. V me-
dziročnom zvýšení nie je zahrnutý 
nákup nových nádob a iné nákla-
dy spojené s odpadom (napríklad 
administratívne). Za prvý polrok 
2020 boli príjmy z poplatku za ko-
munálny odpad 347 387,09 eur, čo 
v minulom roku za to isté obdobie 
bolo 302 366 eur. 

Vybaviť všetky žiadosti 
potrvá mesiac

Mesto bolo prijatím minuloroč-
ného všeobecne záväzného na-
riadenia o poplatkoch ústretové v 
oblasti úľav pre dôchodcov a tých, 

ktorí majú v meste trvalý pobyt, ale 
tu preukázateľne nežijú. Žiadosti 
o úľavy z poplatku za komunálny 
odpad mohli Handlovčania pred-
kladať do konca septembra. V sú-
časnosti pracovníčky oddelenia 
daní Mestkého úradu v Handlovej 
spracovávajú 1978 žiadostí o úľavu. 
Na spracovanie bude potrebný čas 
približne jeden mesiac.  

Koľko budeme platiť budúci 
rok?

Poplatok pre budúci rok bude 
mesto počítať zo skutočne vyna-
ložených nákladov na spracovanie 
odpadu za rok 2019. Pri aktuálnej 
situácii odhadom bude chýbať v 
rozpočte mesta približne 100 ti-
síc eur, ktoré bude nutné čerpať z 
iných rozpočtových položiek na to, 
aby sme spracovali a vyseparovali 
odpad respektíve ho zlikvidovali v 
súlade s platnou legislatívou.

(RED)

Takmer 2000 žiadostí o úľavu
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Gaučom, nábytku a toaletným misám pri stojiskách odzvonilo
Mesto rozviazalo ruky mestským 
policajtom pri pokutovaní pôvod
cov veľkoobjemového odpadu. 
Samospráva chystá aj informačnú 
kampaň. 

10. októbra začne platiť nové znenie 
Všeobecne záväzného nariadenia 
o dodržiavaní verejného poriadku 
a verejnej čistoty. Na území mesta 
Handlová je po novom zakázané 
umiestňovať a vykladať objemný od-
pad, odpad určený na zneškodnenie 
do stanovišťa nádob na odpad ale-
bo jeho okolia a k stojiskám, okrem 
určených zberov veľkoobjemového 
odpadu.

Tento rok už takmer sto prípadov

Vykladať objemný odpad k stojiskám 
nebolo povolené ani doteraz. Pri-
daním tohto zákazu do všeobecne 
záväzného nariadenia však uľahčí 
prácu mestskej polície pri odstíhaní 
páchateľa. 
„Doteraz mohlo mesto vyhlásiť kopu 
odpadu pri stojisku za čiernu sklád-
ku. Tú však musel referent životného 
prostredia mestského úradu nahlásiť 
Okresnému úradu, ktorý mesto vy-
zval, aby skládku - na vlastné nákla-
dy - odstránilo. Teraz je to priestupok 

a mestská polícia môže konať voči 
páchateľovi priamo,” povedala pre-
ventistka Mestskej polície Handlová, 
Lucia Chudá. Od začiatku roka 2020 
do konca septembra mestská polícia 
zaevidovala 92 prípadov znečistenia 
verejného priestranstva veľkoobjem-
ným odpadom. Okrem nábytku a 
vybavenia domácnosti, vane, práčky 
alebo koberca, to bolo aj rozbité sklo 
na detskom ihrisku alebo kusy betó-
nu zo stavby zložené pri stojisku. 

Ide to aj zadarmo

Odovzdanie veľkoobjemového od-
padu je pritom pre obyvateľov mes-
ta zadarmo. „Odpad stačí doviezť 
na zberný dvor a občianskym preu-
kazom preukázať trvalé bydlisko v 
Handlovej. Spoplatnený je iba odvoz 
v prípade, že pôvodca odpadu nemá 
možnosť odpad doviezť na zberný 
dvor sám,” povedal Vladimír Borák, 
riaditeľ spoločnosti HATER - HANDLO-
VÁ spol s r.o. Cena služby sa pohybuje 
od 20 do 40 eur. Celkové náklady za 
odvoz veľkoobjemového odpadu v 
meste za minulý rok dosiahli 70-tis. 
eur. V roku 2019 mesto vynaložilo na 
zneškodnenie „čiernych“ skládok  viac 
ako 6000 eur a tento rok bude odčer-
paných bezmála 5000 eur.

Plánujú informačnú kampaň

Mestská polícia, spoločnosť HATER - 
HANDLOVÁ a oddelenie komunikácie 
mestského úradu spúšťajú spoločnú 
informačnú kampaň. „Našim cieľom 
bude dostať do povedomia ľudí, že 
zbaviť sa veľkoobjemného odpadu 
je v Handlovej možné zadarmo, nie 
je preto dôvod odpad nechávať na 
verejnom priestranstve. Druhým 
dôležitým odkazom kamapne bude, 
že odstraňovanie odpadu z verejné-
ho priestranstva platíme my všetci z 
našich poplatkov. Boli by sme radi, 
keby  ľudia v každom kuse starého 
nábytku pohodeného na verejnom 
priestrans tve videli niekoľko centov, 
ktoré sa niekto pokúša vytiahnuť z 
ich peňaženky,“ povedala hovorkyňa 
mesta, Jana Paulínyová. 
Zamestnanci HATER - HANDLOVÁ, v 
rámci kampane, prestanú nesprávne 
zlikvidovaný veľkoobjemový odpad 
odvážať.  „Odpad bude označený, pra-
covníci firmy HATER - HANDLOVÁ ho 
ale nechajú istý čas na mieste, dosta-
točne dlho na to, aby všetci susedia v 
okolí pochopili, že tento odpad tam 
nemá čo robiť,“ doplnila hovorkyňa 
mesta. 

Volajte dispečerovi

Ukladať odpad vedľa kontajnera je 
zakázané aj počas vyhláseného zbe-
ru veľkoobjemného odpadu. (Aktuál-
ne termíny zvozu veľkoobjemového 
odpadu sa dočítate v rubrike Galéria 
odpadkov na strane 3.) „Keď je kon-
tajner plný, neobkladajte ho ďalším 
odpadom ani odpad nenechávajte 
vedľa stojiska. Zavolajte dispečerovi 
na telefónne číslo 0918 471 852 a on 
zabezpečí vyprázdnenie kontajnera a 
jeho opätovné pristavenie,“ povedal 
riaditeľ spoločnosti HATER. 

Silver Jurtinus  

Stará skriňa, gauč aj perina, moju 
izbu omína. Staré...
...dokončenie v tajničke.

Ako to vyzerá pri stojiskách s odpadom je vizitkou celej susedskej komunity.                                                                                                                                                             FOTO: MsP

Krizovky.sk

Krížovka
s tajničkou
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Včely sa dorozumievajú dotykmi ty-
kadiel, tancom a zvukmi. Máme sa 
radi a chránime sa navzájom. Náš 
školský dvor v prvý deň školského 
roka bzučal. Zodpovedná príprava, 
skvelá spolupráca s rodičmi a úsme-
vy v detských očiach. Slová skryté za 
rúškami, objatia kamarátov. Radosť sa 
predsa zamaskovať nedá.
Z jedného úľa môže včelár získať pri-
bližne 30 – 40 kg medu. Druháci spo-
znávajú život včely. Plásty plné medu, 
rozprávanie o včielkach v úli, o ich usi-
lovnej práci a sladkej odmene, ktorú 
mohli deti ochutnať.
Včely lietajú za nektárom do vzdia-
lenosti 5 – 7 km. A my lietame do 
prírody. Ruksaky, turistická obuv a 
kilometre v nohách. Rastliny, liečivé 
byliny, obyvatelia lesa a rybníka, k 
tomu dobrá nálada. Prírodné prekáž-
ky, malý potôčik, kamene a sem - tam 
blato na teniskách. Áno, aj pani učiteľ-
ky boli špinavé až po kolená. Zabudli 
sme na rúška a užili si krásne jesenné 
počasie. A ten čerstvý vzduch, ktorý 
môžeme bez obáv dýchať. 
Med je potravina s neobmedzenou 
trvanlivosťou. Vieme, čo je sladké a 
chutí nám to. Prieskum trhu, nákup 
čokolád a ich podrobná analýza. Koľ-
ko cukru, koľko tuku, aká kvalita. Kde 
sa berie čokoláda? Z čoho sa skladá? 

Žiaci 2. stupňa pátrajú a hľadajú od-
povede na otázky. A pri tom menia 
svoje nákupné zvyklosti. 
Kvôli 1 kg medu musia včely navštíviť 
2,5 milióna kvetov. Pohár medu stojí 
priemerne 4 eurá. A prváci to už ve-
dia. Nielen medu, ale aj autíčka, bábi-
ky, jogurtu, lega. Niekto kupuje, nie-
kto šetrí a nemíňa a má väčšie plány, 
trebárs bicykel. Keby včely vedeli, aký 
skvelý zvuk vydáva plná pokladnička! 
Včely pracujú denne od 4. do 17. ho-
diny. To by bol školský rozvrh, že? Ten 
sme na jeden deň vymenili za roz-
manité zážitkové učenie o hodnote 
peňazí, hľadanie správnych odpove-
dí v školskej knižnici, drobné firmy s 
vysokým ziskom, hádanky, tajničky. 
Matematika a slovenčina v teréne. Čo 
koľko stojí? Poznáš ceny základných 
potravín? Žiaci 2. stupňa už áno. Ve-
dia naplánovať nákup, odhadnúť 
jeho cenu a porovnať cenu tovaru v 
rôznych obchodoch.  A po nákupe 
ide rodina do kina. Koľko stojí vstu-
penka? Čo hrajú? O čom to je? Otázky, 
ktoré zodpovie iba dobrý čitateľ. Tých 
máme habadej.
V lete môže byť v jednom úli 80 000 
včiel. V našej škole je približne 480 
detí. Usilovných ako včielky. Pracovi-
tých a múdrych. 

Elena Dobišová, ZŠ Mierové námestie

Žiaci sú usilovní ako včely v úli
Myšlienka zorganizovať pre všetkých 
žiakov ZŠ Morovnianska cesta rozhla-
sovú upútavku o prvej školskej akti-
vite, ale aj o tom, ako pokračujeme 
v programe Zelená škola, vznikla v 
kolégiu. Zvolili sme formu interview, 
ktorá bola zrozumiteľná aj mladším 
žiakom.

Matúško: Viem o tom, že v minulom 
školskom roku naša škola pracovala v 
projekte ZELENÁ ŠKOLA. Pokračujete 
v ňom aj naďalej?
Peťka: Áno, samozrejme, pokračuje-
me v plnení akčného plánu. Teraz je 
potrebné, aby sme sa ešte viac zamýš-
ľali nad tvorbou odpadu, keďže počas 
pandémie narástol objem odpadov v 
obciach a mestách aj o viac ako 60 
percent.
Matúško: Môžeš nám povedať, aké 
konkrétne kroky podnikáte?
Peťka: Hneď prvý septembrový týž-
deň sme si pripomenuli medzinárod-
ný týždeň bez odpadu staronovou 
aktivitou „OBLEČ KNIHU, ZOŠIT DO 
PAPIERA“. A na 15. septembra, kedy 
je svetový deň upratovania, plánuje-
me výzvu „UPRAC SVOJE OKOLIE“. Sa-
mozrejme, budú nasledovať aj ďalšie 
aktivity.  
Matúško: Čo bližšie nám môžeš po-
vedať o aktivite “OBLEČ KNIHU, ZOŠIT 
DO PAPIERA?“
Peťka: Žiaci si priniesli z domu rôzne 
druhy použitého papiera – staré novi-
ny, letáky, časopisy, ozdobné baliace 
papiere. Spolu s triednymi učiteľmi 
balili do nich písanky a aj učebnice.
Matúško: Fajn nápad, ale čo ak men-
ší žiaci nevedia ešte dobre zvládnuť 
techniku obaľovania?
Peťka: Áno, stáva sa, že niekomu sa 
nedarí vytvoriť obal. Naše pani učiteľ-
ky ochotne pomáhali každému, kto 
to potreboval, a aj deti si navzájom 
pomáhali.
Matúško: Ale čo tí najmenší prváci, 
druháci? Pani učiteľka je jedna a žia-
kov je veľa.
Peťka: To je pravda. Keď pominú 
súčasné opatrenia, prídu k prvákom 
na návštevu piataci a spoločne budú 
obaly vytvárať. Niektorí prváci vyrobi-
li papierové obaly aj doma s rodičmi, 
starými rodičmi. Veď tí to dobre poz-
najú, keďže sa v minulosti balili knihy 
do papiera bežne.

Matúško: Určite vznikali zaujímavé 
obaly. Kde by sme ich mohli vidieť?
Peťka: Fotky z tejto aktivity zverejní-
me na stránke školy a facebooku.
Matúško:  Keď sa ešte vrátime k me-
dzinárodnému týždňu bez odpadu, 
chcela by si ešte niečo povedať?
Peťka: Všetci by sme sa mali zamýšľať 
a konať tak, aby sme nevytvárali od-
pad nadmernou spotrebou a snažiť sa 
žiť podľa filozofie “ZERO WASTE“, teda 
bez zbytočného plytvania zdrojmi.
Matúško: Môžeš priblížiť pravidlá tej-
to filozofie?
Peťka: 1. odmietnuť veci, ktoré nepo-
trebujem (dobrovoľná skromnosť) 2. 
zmenšiť počet vecí, ktoré potrebujem, 
3. opravovať veci a znovu ich použiť 4. 
recyklovať veci, 5. kompostovať.
Matúško: Ďakujem za rozhovor a pra-
jem Vám, nech sa Vám darí snaženie 

napĺňať.
Peťka:  Ďakujeme. Budeme sa snažiť.

Výroba papierových obalov odštarto-
vala  druhý rok nášho zeleného sna-
ženia. Na prvom stretnutí sme urobili 
prehľad toho, čo sa nám podarilo a čo 
nás ešte čaká. Momentálne členovia 
kolégia zisťujú ako sa v našej škole 
triedi odpad. Monitorujú veľkoobje-
mové  kontajnery pred školou, či je 
odpad správne uložený, aby bol vý-
voz odpadu čo najefektívnejší a autá 
nevozili vzduch. Plán vyrobiť kompo-
stovisko by sa mal stať skutočnosťou 
už v najbližších týždňoch. Veríme, že 
sa nám bude v ďalších aktivitách da-
riť a získame spomedzi našich žiakov 
ďalších členov kolégia. Držte nám 
palce!

Kolégium Zelenej školy

Zelená škola vyučuje z učebníc bez plastov

ŠKOLSTVO

K 15. septembru navštevovalo 
hand lovské školy 1192 žiakov. 

Základná škola Mierové námestie 
privítala v dvoch triedach 32 nových 
žiačikov, Základná škola Školská v 
troch triedach 52 prváčikov a Základ-
ná škola Morovnianska cesta má 37 
prváčikov a ako jediná škola otvorila 
aj nultý ročník, určený pre deti, ktoré 
k 1. septembru dosiahli fyzický vek 
šesť rokov, nedosiahli však školskú 
spôsobilosť, pochádzajú zo sociálne 
znevýhodneného prostredia a vzhľa-
dom na sociálne prostredie nie je u 
nich predpoklad zvládnutia vzdelá-
vacieho programu prvého ročníka 
základnej školy. 
V materskej škole je aktuálne 344 detí 
a ďalších približne 30 detí pribudne 
od januára. Sú to detičky, ktoré ešte k 
septembru nedosiahli 3 roky. Škôlka 
sa zapojila do projektu „Pomáhajúce 
profesie v edukácii detí a žiakov II“, 
na základe čoho zamestnali dvoch 
pedagogických asistentov a jedného 
školského špeciálneho pedagóga. 
Ich práca bude zameraná prioritne 
na prácu s deťmi, ktoré si vyžadujú 
pomoc a usmernenie. Nielen detí, 

Úspešný štart škôl v novom školskom roku. Do lavíc zasadlo spolu 1192 žiakov 
ktoré majú potvrdenú integráciu, ale 
aj detí, u ktorých sa začínajú prejavo-
vať poruchy správania alebo učenia.
ZŠ Školská sa už môže popýšiť žiač-
kou Natáliou Kormúthovou, ktorá 
v  celoslovenskej literárnej súťaži vo 
vlastnej tvorbe Škultétyho rečňovan-
ky 2020 získala ocenenie. Zároveň 
škola podporila Medzinárodný deň 
gramotnosti aktivitami zameranými 
na rozvoj čitateľskej, finančnej, príro-
dovednej, informačnej aj počítačovej 
gramotnosti. V týždni od 23. od 30. 
septembra 2020  sa znovu stali sú-
časťou Európskeho týždňa športu. 
Posledné dva septembrové týždne 
sa škola zapojila do celoslovenskej 
kampane Do školy na bicykli 2020.  
V Základnej škole na Mierovom 
námestí sa v priebehu školských 
prázdnin uskutočnili stavebné práce 
a úpravy interiéru školy, prebehla 
montáž novej interaktívnej  tabule v 
učebni. V budove 1. stupňa pán Ja-
kušovský skrášlil vstupné priestory v 
pavilóne „Stenou emócií“. Schody do 
tried si pani učiteľky rozveselili fareb-
nou násobilkou. Škola sa zapojila do  
aktivity pod názvom  Medzinárodný 
deň gramotnosti, aktívne  sa zapojili  

do Európskeho týždňa športu. V rámci 
týždňa Vedy a techniky  sa zapojili do 
celoslovenskej výtvarnej súťaže a 30. 
septembra v škole oslávili Deň mlie-
ka. Pani učiteľky varili pre žiakov teplé 
mliečne kakao, ktoré je v tieto jesen-
né dni inšpiráciou na zdravú mliečnu 
desiatu.  
V základnej škole Morovnianska cesta 
v 5. - 9. ročníku zriadili triedy so špor-
tovou prípravou zamerané na špor-
tovú gymnastiku. Na 2. stupni majú 
žiaci posilnenú telesnú o jednu vyu-
čovaciu hodinu so zameraním: chlap-
ci - florbal, dievčatá - aerobic. Žiakom 
ponúkli 16 záujmových útvarov - ve-
domostné a športové zameranie. V 
škole pracuje Detská organizácia Fé-
nix. Počas prázdnin  sa v spolupráci 
s Detskou organizáciou Fénix zapojili 
do projektu  Letná škola školička. Bol 
to týždeň plný vzdelávacích a pozná-
vacích aktivít, ale aj hier a zábavy. 
Základná umelecká škola odstráni 
dlhodobý problém s nevyhovujúci-
mi nástrojmi kúpou klavíra, ktorý im 
schválilo Mestské zastupiteľstvo v 
Handlovej.

Andrea Bacúšan Nevolná, Školský úrad

Ochutnávka medu z plástu.                                                                                                                                      FOTO: ZŠ MN 

Balenie učebníc do papiera.                                                                                                                                       FOTO: ZŠ MN 

Deň gramotnosti v 4. A na Základnej škole Školská.                                                                                                          FOTO: ABN 
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V srdci Rajeckej doliny, priamo v 
centre Rajeckých Teplíc, návštev-
níkov ihneď upúta štýlový Pension 
Relish***, ktorý s okolitými wellnes 
centrami ponúka dokonalý oddych a 
relax. Relish, v preklade pôžitok, do 
písmena vystihuje koncept rodinné-
ho penziónu. Prevádzkovatelia sa ne-
chali inšpirovať dlhoročnými skúse-
nosťami zo zahraničia, ktoré preniesli 
do interiéru a gastronómie penziónu. 
Profesionalita, originalita a netradič-
nosť , tieto tri vlastnosti dokonale vy-

stihujú charakter podnikania rodáčky 
z Handlovej a jej manžela. Popri všet-
kých aktivitách nezabúdajú ani na 
charitatívne projekty, hlavne pomoc 
hendikepovaným deťom.
Pension Relish*** ponúka 18 roz-
manitých a komfortných izieb (typu 
STANDARD a DELUXE) a apartmá-
nov (RODINNÝCH  a jedinečného 
JAPONSKÉHO) prispôsobených 
aj náročným klientom. K dispozí-

Penzión s nádychom decentného luxusu, ktorý si môže dovoliť každý
cií majú kvalitné prístelky a detské 
prenosné postieľky. Súčasťou každej 
izby je moderná technológia, vráta-
ne Wi-Fi pripojenia na internet, TV 
s plochou obrazovkou, klimatizácia, 
chladnička, čajový a kávový servis, 
fén, ako aj priestranná kúpeľňa s va-
ňou alebo sprchovacím kútom s toa-
letnými potrebami, luxusnou kozme-
tikou z Mŕtveho mora. Informácie o 
pobytových balíčkoch, cenách ubyto-
vania a prebiehajúcich akciách nájde-
te na webovej stránke www.relish.sk, 

alebo vám ich ochotný personál rád 
poskytne na telefónnom čísle 0911 49 
49 41.
V priestoroch sa nachádza útulná 
reštaurácia a moderná kaviareň s 
celoročnou terasou, z ktorej sa Vám 
naskytne prekrásny výhľad na sce-
nériu Slnečných skál. Na svoje si tu 
príde každý, kto má rád tradičnú re-
gionálnu klasiku, ale aj milovníci ja-
ponskej kuchyne tu nájdu svoj kúsok 

neba. Jediná prevádzka v širokom 
okolí ponúka možnosť ochutnať ori-
ginálne japonské degustačné menu 
JAPONSKO NA TANIERI, ktoré sa 
pripravuje podľa tradičnej japonskej 
receptúry. Široká ponuka výlučne 
slovenských vín svedčí o zámere 
podporovať kvalitných slovenských 
dodávateľov.
Najväčšou pýchou je priestranná 
kongresová miestnosť s kapacitou až 
80 osôb, ktorá sa využíva na organi-
zovanie kongresov, školení, svadieb a 
iných rodinných osláv.  Je to ideálny 
presvetlený priestor s kvalitným zá-
ťažovým kobercom a tanečným par-
ketom s rozlohou 30m2 (6mx5m), 
zariadený ručne vyrábanými stolič-
kami (celý interiér z masívu) a súk-
romným barom. Súčasťou miestnosti 
je  klimatizácia, vzduchotechnika, au-
dio a video projekcia s ozvučením 5.1 
Surround Sound by Dollby,projektor, 
nadrozmerné premietacie plátno. V 
celom priestore je wi-fi pripojenie. 
Krásne miesto a skúsený personál je 
zárukou, že každá súkromná akcia sa 
skončí podľa očakávaní klientov.
Nemôžeme zabudnúť ani na V. I. P. 
salónik s kapacitou 8 miest, ktorý je 
vhodný pre organizovanie menších 
posedení rôzneho druhu. V miest-
nosti je položený záťažový koberec 
a steny zdobia luxusné tapety, ktoré 
navodzujú príjemnú atmosféru. Sa-
mozrejmosťou je wi-fi pripojenie a 
OLED 4KSmart TV.
Pension Relish***  ponúka jedinečné 
spojenie štýlu a pohodlia s kvalitný-
mi službami a profesionálnym perso-
nálom, vďaka ktorým sa stane Vaša 
návš teva naozaj nezabudnuteľnou...
Práve tu je to miesto, kde sa zážitky 
menia na pôžitky...

Pension Relish***

Kongresová miestnosť.

Japonský apartmán.
4/19/9/2020/PI

Okresný úrad Trenčín oznámil zá
mer vyhlásiť prírodnú rezerváciu 
Pralesy Slovenska, do ktorej by 
mala patriť aj lokalita Veľký Grič.

Prírodná rezervácia Pralesy Slovenska 
by mala byť tvorená 76-timi lokalita-
mi. Jej celková výmera by mala do-
siahnuť 6 456 ha, teda 0,3% výmery 
lesných pozemkov na Slovensku. Vý-
mera lokality Veľký Grič je 35 ha.

Ochránia to najvzácnejšie
 
Na Slovensku sa stále nachádzajú 
zvyšky zachovalých pralesov a priro-
dzených lesov, ktoré v súčasnosti nie 
sú dostatočne chránené. Podľa Jany 
Hurajovej, vedúcej Odboru starostli-
vosti o životné prostredie Okresného 
úradu Trenčín, spolu 76 lokalít, ktoré 
by mali byť vyhlásené ako prírodná 
rezervácia Pralesy Slovenska, preds-
tavuje najvzácnejšie, doteraz nedo-
statočne chránené lesné ekosysté-
my. Majú nenahraditeľný význam z 
hľadiska ochrany biodiverzity, ale aj 
širšieho kultúrno-spoločenského po-
hľadu. 
„Hlavný cieľ ochrany prírodnej rezer-
vácie Pralesy Slovenska je zabezpečiť 
ochranu prírodných procesov tak, 
aby prebiehali bez priameho vplyvu 
človeka a dosiahnuť prirodzenú dy-
namiku vývoja lesných ekosystémov, 
ich špecifickú štruktúru a funkcie a 
vytvoriť predpoklady pre zachova-
nie biologickej rozmanitosti a funkcií 
ekosystémov,“ citujeme z oznámenia. 

Vyhlásia bezzásahový režim

Predmetom ochrany lokality Veľký 
Grič sú biotopy európskeho a národ-

Lokalitu Veľký Grič chcú vyhlásiť za prales

ného významu, medzi ktoré patria 
lipovo-javorové sutinové lesy, teplo-
milné submediteránne dubové lesy, 
bukové a jedľovo-bukové kvetnaté 
lesy, silikátové skalné steny so štrbi-
novou vegetáciou a silikátové sutiny 
v montánnom až alpínskom stupni. 
Vyhlásenie prírodnej rezervácie Pra-
lesy Slovenska prispeje aj k ochrane 
biotopov hlucháňa hôrneho, ktoré 
tvoria 33,14 % z výmery budúcej prí-
rodnej rezervácie Pralesy Slovenska. 
Po vyhlásení prírodnej rezervácie 
bude v celom území platiť 5. stupeň 
ochrany, teda bezzásahový režim. Za-
kázané budú všetky lesohospodárske 
činnosti. Väčšina pozemkov prírodnej 
rezervácie Pralesy Slovenska sa na-

chádza v správe štátneho podniku 
Lesy SR, malá časť pozemkov je v 
správe Slovenského pozemkového 
fondu.

Zámer je možné pripomienkovať

Projekt ochrany pralesov vypracova-
la Štátna ochrana prírody Slovenskej 
republiky v spolupráci s občianskym 
združením Prales a OZ WWF Slovens-
ko. Projekt je zverejnený na interne-
tovej stránke www.sopsr.sk/prale-
syslovenska. Pripomienky k zámeru 
vyhlásiť prírodnú rezerváciu Pralesy 
Slovenska je potrebné zaslať Okres-
nému úradu Trenčín do XX. YY. 2020.

(INU)

Lesné ekosystémy majú nenahraditeľný význam z hľadiska ochrany biodiverzity.                    FOTO: PRALESY.SK 

Žiadať o grant môžu spoločenstvá 
vlastníkov bytov, správcovia byto
vých domov, bytové družstvá, ne
ziskové organizácie, ale dokonca 
aj fyzické osoby, vlastníci bytov v 
bytovom dome, ktorí majú záujem 
o skrášlenie a skvalitnenie priesto
ru okolo svojho bytového domu.

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. ponúka 
slovenským mestám a obciam pomoc 
pri možnostiach financovania ich zá-
merov so zanedbanými pozemkami. 
Maximálna dotácia z grantu na jeden 
projekt je 5 000 eur. Výška spoluúčasti 
žiadateľa alebo ďalších partnerov nie 
je stanovená, pri projektoch väčšieho 
rozsahu je však vítaná. O výške grantu 
pre konkrétne projekty rozhodne od-
borné grémium PSS, a. s.  
Žiadosť o poskytnutie grantové-
ho financovania je potrebné zaslať 

Získajte grant na úpravu 
priestorov vo svojom okolí

na e-mail: mblanarik@pss.sk, alebo 
sekretariat@unia-miest.sk. Žiadosť o 
grantové financovanie by mala obsa-
hovať jasné informácie o plnení jed-
notlivých kritérií – žiadateľ podrobne 
definuje projekt v písomnej žiadosti, 
vyplní tabuľku, priloží fotografiu rie-
šeného priestoru a pôdorys návrhu 
úprav s kópiou rozpočtu a odošle na 
uvedené mailové adresy. 
Termín podávania žiadostí v roku 
2020 je do 20. novembra. Jednotlivé 
projekty posúdia odborné grémiá 
PSS, a. s. O priznaní podpory budú 
žiadateľov informovať v 2. štvrťroku 
2021.
Bližšie informácie a formulár nájdete 
na webstránke: www.pss.sk/novin-
ky/2020/ziskajte-grant-financova-
nie-upravy-priestoru-vo-vasom-mes-
te-alebo-obci.html

(RED)

Dámy na Nádaždyho ulici nečakali na nič a svojpomocne skrášlili okolie svojho domu.                   FOTO: RTVPD 
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Rozália Schwarczová, rod. Schubadová, 
83 rokov, naposledy bytom Parková 33.

Viliam Gašparik, 70 rokov,
naposledy bytom Morovnianska cesta 29/17.

Jana Trnková, rod. Škultétyová
naposledy bytom Morovnianska cesta 52/4.

Štefan Prôčka, 62 rokov,
naposledy bytom 1. mája 60.

Miroslav Chvostík, 54 rokov
naposledy bytom Okružná 39/1.

Anna Kelečeniová rod. Bubelínyová, 
nedožitých 87 rokov,

naposledy bytom Údernícka 4/2.

Ján Daubner, 62 rokov
naposledy bytom Morovnianska cesta 21/3.

Ladislav Minárik, 49 rokov
naposledy bytom Dimitrovova 15/3.

Michal Kraščenič, 60 rokov,
naposledy bytom 29. augusta 32/6.

Helena Konczová rod. Košovská, 79 rokov,
naposledy bytom 29. augusta 84/60. 

Mária Košová rod. Vargová, 90 rokov,
naposledy bytom Nová Lehota 130.

Navždy nás opustili

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým, 

ktorí nám pomohli odprevadiť 
manželov Kelečeniových 

na poslednej, najťažšej ceste ich života. 
Synovia a smútiaca rodina.

1/19/10/2020/OI

Dňa 26. októbra
uplynú 2 roky, čo nás 

navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec, 

dedko a pradedko 
Gejza Baláž.

S láskou na Teba 
spomína manželka, 

dcéra Rosana s rodinou, syn Gejza s rodinou 
a syn Róbert s rodinou. 

Dedko, veľmi nám chýbaš! 

Spomienka

2/19/10/2020/OI

Dňa 3. októbra uplynuli 
dva roky, odkedy nás 

vo veku 85 rokov 
opustila pani 

Viera Schnirczová. 
 

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. 
Smútiaca rodina. 

Spomienka

3/19/10/2020/OI

Dňa 5.októbra 
si pripomíname 

6.výročie úmrtia môjho 
manžela, otca, starého 

otca a švagra 
Štefana Šišmiča. 

S láskou spomína manželka s deťmi.

Spomienka

4/19/10/2020/OI

Slogan „Nikdy sa nevzdávaj“ sa stal 
mottom klubu abstinentov Fénix 
Handlová už pri jeho vzniku a vzhľa-
dom na dnešnú náročnú dobu v 
súvislosti s koronakrízou,  sa stal aj 
mottom XXI. kongresu. 
Napriek ťažkostiam a prekážkam sa 
stretli zástupcovia 23. klubov absti-
nentov v Bojniciach v hoteli Hlboké, 
aby si odovzdali a zároveň prebra-

li vzajomne skúsenosti s vedením 
svojich klubov a aktívnym životom 
v abstinencii, ktorý sa teší čoraz väč-
šej obľube nielen závislých. Vyriešiť 
otázky prijatia diagnózy závislosti a s 
ňou spojenú stigmatizáciu závislého 
a jeho rodiny,  sa za pár dní nedá. Av-
šak práca na klubových stretnutiach 
a podpora takejto činnosti musí byť 
dlhodobá a intenzívna. 

Aj preto si za Fénix Handlová klub 
abstinentov, ktorý bol organizátorom 
tohto podujatia, dovolím srdečne 
poďakovať mestu Handlová za stálu 
pomoc a podporu. Bez nej by sme 
fungovali len veľmi ťažko. Viac infor-
mácií o kongrese záujemcom prinesie 
buletin, ktorý je štádiu prípravy.

Janka Volfová

Denne spomíname 
na dobrého, láskavého 

otecka, starého 
a prastarého otca 

Ľudovíta Madolu, 

ktorý nás náhle opustil 
vo veku 53 rokov. 

Dňa 12. októbra si 
pripomenieme 54. výročie jeho odchodu.

S úctou a láskou spomínajú deti Mária, Jozef, 
Gizela so svojimi rodinami. 

Vás, ktorí ste na neho ešte nezabudli, 
prosím o tichú spomienku. Ďakujeme.

Čas plynie, rana stále bolí, ani čas ju nezahojí. 
Zanechal si všetkých, ktorých si mal rád. 

S niektorými si už spolu tam, odkiaľ niet návratu.

Spomienka

6/19/10/2020/OI

Osud Ti nedovolil s nami 
dlhšie byť , Tvoja kniha 
života sa zatvorila na 

18. strane. V najkrajšom 
životnom rozkvete, Tvoje 

plány sa už nesplnia. 
Odišiel si tam, odkiaľ 

niet návratu, ale 
sme stále v mysliach 

spolu. Tam kde si, je snáď všetko dobré, určite 
sa odtiaľ na nás dívaš a určite vidíš, že nám 

veľmi chýbaš. Čas veľmi rýchlo plynie a opäť je 
tu ten najsmutnejší deň, 19. október, kedy si 

pripomíname 34. výročie čo nás opustil 
Ľudovít Majko Bielokostolský, 

syn, brat, strýko, bratranec, synovec, veľký 
priateľ. S láskou spomína mamička, brat 

s rodinou a ostatná rodina. 

Spomienka

7/19/10/2020/OI

Spoločná foitografia účastníkov XXI.kongresu.                                                                                                                                                                                         FOTO: DRAHOSLAV JONÁŠ

Stretli sa ľudia, ktorí to nikdy nevzdávajú

Uzávierka Handlovského
hlasu č. 20 / 2020

je v utorok 13. 10. 2020. 
Na distribučných miestach budú  

od utorka 20. októbra 2020. 

Riadková inzercia

Predám VARIMATIK 25 - automatický 
kotol na hnedé uhlie (orech 2-3). 
Liatinový otočný rošt + nová 
programovacia jednotka. 
Cena: 400 €,  mob: 0903 488 809

Riadková inzercia neprechádza jazykovou korektúrou.
Za obsah zodpovedá zadávateľ. 

5/19/10/2020/ORI

17. októbra uplynú 
2 roky, čo nás opustila 
náša milovaná mama, 

starká a prastarká, 
Eva Macháčová.

Jedno veľké ĎAKUJEME za všetko, 
čo si pre nás urobila.

Vždy nás bude v srdciach hriať nekonečná láska 
a spomienka na Teba.

Mami , veľmi nám chýbaš.

Spomienka

8/19/10/2020/OI

DIGITÁLNE KINO BANÍK
Program od 9. do 18. októbra 2020

ŽENSKÁ POMSTA
Komédia / CZ / MP 12 

88 min / 5 €
9. 10., 18.00

MINNA A TOVÁREŇ NA SNY
Animovaný / DEN / MP / dabing

81 min / 5 €
10. 10., 16.00

BÁBOVKY
Komédia / CZ / MP 12

97 min / 5 €
10. 10., 18.00 / 11. 10., 18.00

CHRUMKÁČI
Detský / USA / MP / dabing

105 min / 5 €
11. 10., 16.00

MILAN SLÁDEK (F.K.REBEL)
Dokumentárny / SK / MP 12 

92 min / 4 €
12. 10., 17.00

046/ 5475 439
www.kino.handlova.sk

KAREL
Dokumentárny / CZ / MP 12

127 min / 5 €
15. 10., 18.00 / 16. 10., 18.00
17. 10., 18.00 / 18. 10., 18.00

Premietame vždy, aj pre jediného 
diváka. Skupiny majú možnosť 

výberu filmu, dátumu a času 
premietania. 

Zmena programu vyhradená. 

9/19/10/2020/PI

Život ako dar

Keď si život na vlásku 
žiada svoje obete, 

vyvolá v nás otázku: 
„Načo som tu na svete?“ 

Vzápätí však je tu hneď, 
celkom prostá odpoveď:

„No veď predsa pre lásku, 
vy to vari neviete?“

Láska je prameň života, 
nektárom večnej krásy, 

z nej klíči každá dobrota, 
vzácny dar ľudskej spásy. 

Po čom vlastne starší človek túži? 
Nech mu zrak a pamäť slúži,

dobré uši, pokoj v duši 
a dôchodok jak sa sluší.

Po láske detí a úcte vnukov, 
svoj osud riadiť si aj vlastnou 

rukou, 
po slovách hrejivých, 
čo v srdci stopia ľady, 
po túžbach, nádejách, 

v akých žijú mladí. 

Mať dostatok energie, 
srdce ako zvon nech bije, 
zvládnuť čo nás nezabije.

Mladosť sú len spomienky, 
obalené v pozlátku, 

v očiach slabé plamienky, 
hlava je však v poriadku, 
veď každý je taký starý, 

ako sa sám cíti, 
tak nech sa nám spolu darí 

v požehnanom žití. 

Šťastia, zdravia daj nám Pane 
na tej vzácnej púti,

K tomu jedno skromné prianie:
 „Život nech nám chutí.“

Dušan Kliment



Športovo strelecký klub Handlová 
usporiadal v nedeľu 27. septembra 
streleckú súťaž, 4. ročník Memoriálu 
Jaroslava Trgiňu. Streleckej súťaže 
sa zúčastnilo 54 strelcov, zo šiestich 
klubov (BC Prievidza, MŠK Žiar nad 
Hronom, Magnum Želiezovce, ŠSK 
Mesta Martin, ŠSK Handlová a Zvo-
lenská Slatina). Súťažilo sa v dvoch 
disciplínach: Športová pištoľ a Vel-
korážna služobná pištoľ. Súťažilo sa 
podľa pravidiel športovej streľby.

Športová pištoľ (30 strelcov)

I. miesto MIROSLAV RUTTKAY, ŠSK 
Mesta Martin, 283 bodov 
II.  miesto MARIÁN GRÚBER, MŠK Žiar 
nad Hronom, 282 bodov 
III. miesto DUŠAN BUBLÁK , ŠSK Hand-
lová, 272 bodov
 

Velkorážna pištoľ (24 strelcov) 

I. miesto JÁN STACHO, MŠK Mesta 
Martin, 268 bodov 
II. miesto MAREK KRÁLIK, ŠSK Handlo-
vá, 263 bodov 
III.  miesto DUŠAN BUBLÁK, ŠSK Hand-
lová, 262 bodov
 
Víťazi na I. až III. mieste obdržali po-
háre a vecné ceny. Ďakujeme mestu 
Handlová za ceny pre víťazov. 

Benke Ondrej

Víťazi športová pištoľ.                                                                                                                               FOTO: JOZEF KVASNICA 

Víťazi  veľkorážna pištoľ.                                                                                                                          FOTO: JOZEF KVASNICA

Prebehol 4. ročník Memoriálu Jaroslava Trgiňu

Napriek prísnym hygienickým opat-
reniam a obmedzeniam sa deväť 
dievčat z Klubu športovej gymnastiky 
Handlová spolu s trénerkami Máriou 
Kotríkovou, Aničkou Pukačovou a Ni-
nou Koštialovovu zúčastnili v sobotu 
3. októbra na pretekoch Prievidzská 
medaila. Súťažilo sa v štyroch kategó-
riách a dievčatá si so svojimi zostava-
mi vybojovali krásne umiestnenia. 

5. kategória: 1. miesto - Dolnická Ka-
tarína, 2. miesto - Bodžárová Tamara, 
3. miesto - Karcolová Ema
6. kategória: 1. miesto - Očenášová 
Nella, 2. miesto - Šálová Rebeka
7. kategória: 1. miesto - Vozárová Ema,
2. miesto - Karcolová Natália, 3. 
miesto - Budinská Nikola
Víťazkou kategórie B - zostava s hud-
bou, sa stala Diana Prosbová.

(RED)

Prievidzské medaily v Handlovej

Handlovské gymnastky na súťazi Prievidzská medaila.                                                          FOTO: FB KŠG HANDLOVÁ

Úradníci jazdili v septembri do práce na bicykli
Národná kampaň štandardne 
prebieha v máji, tento rok sa však 
kvôli covidu19 termín presunul 
na september. Začiatok jesene 
bol pomerne teplý a pršalo len 
veľmi málo.

Do 7. ročníka národnej kampane Do 
práce na bicykli, ktorej hlavným cie-
ľom je podporiť rozvoj nemotorovej, 
predovšetkým cyklistickej dopravy 
v mestách sa zapojila aj handlovská 
samospráva. Ako povedala lokálna 

koordinátorka projektu Vanda Ma-
tiašková z Oddelenia marketingu 
a komunikácie Mestského úradu v 
Handlovej,  mestskí úradníci vytvo-
rili dva tímy.  „Do práce dochádzalo 
na bicykli spolu šesť úradníkov. Ná-
zov nášich tímov bol Šimli na kole-
sách 1 a 2. Spolu sme urobili 94 jázd, 
prešli na bicykloch 230 kilometrov a 
ušetrili 57,68 kilogramov oxidu uhli-
čitého,“ povedala Matiašková.
Do kampane sa zapojilo spolu 1012 
zamestnávateľov, z toho 85 samo-

správ. Handlová ku dňu uzávier-
ky skončila v prvej tretine na 311. 
mieste. Súťaž trvala od 1. do 30. 
septembra. „Ďakujem všetkým ko-
legom, ktorí sa zapojili. Verím, že na 
budúci rok sa ku nám pridajú viacerí 
zamestnávatelia, ale i jednotlivci z 
Handlovej,“ povedala Matiašková. 
Dodala, že registrácia samosprávy 
je podmienkou, aby sa do kampane 
mohli prihlásiť aj firmy alebo jed-
notlivci z mesta.

(RED)

Cyklisti z mestského úradu v Handlovej s primátorkou Silviou Grúberovou.                                                                                                                                                                FOTO: INU


