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Na Slovensku platí mimoriadna situácia

Organizácia mestského úradu
počas mimoriadnej situácie.
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MHD premáva ako v sobotu,
taxíky nesmú voziť ľudí.
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Na verejných miestach pribúdajú zákazy. Zákazová nálepka pribudla aj na dvere mestského úradu v Handlovej.

Upratovanie v karanténe.
Mesto rozmiestni 30 kontajnerov.
Strana 4

Laci Strike učí cez web tancovať
počas mimoriadnej situácie.
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10 odporúčaní pri COVID - 19.
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Mimoriadna situácia nezasahuje
do práv a slobôd občanov. K tomu
by došlo až pri vyhlásení krízového
stavu.
Na celom Slovensku začala platiť vo
štvrtok 12. marca mimoriadna situácia. Vyhlásila ju vláda SR v súvislosti
s rizikom šírenia nového koronavírusu. Zároveň už od utorka 10. marca platí zákaz organizovania hromadných športových, kultúrnych a
spoločenských podujatí. Pre ľudí, ktorí
sa vracajú na Slovensko zo zahraničia,

platí pre ochorenie COVID-19 povinná domáca izolácia. Za porušenie
karantény hrozia pokuty až do výšky
1659 eur.
Na základe mimoriadnej situácie
môžu štátne orgány použiť ustanovenia zákona, ktoré inak využiť nemôžu.
Štát môže zároveň vynútiť plnenie
dodávok od konkrétnych firiem, to
znamená, firmy by mali byť povinné
dodať tovar, ak ho majú. Týka sa to
dodávok medicínskeho tovaru.
Členovia vlády a predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej

FOTO: INU
správy prijali opatrenia civilnej ochrany obyvateľstva a vykonali opatrenia
na riešenie krízovej situácie vo svojej
pôsobnosti zamerané na zamedzenie
ohrozenia života, zdravia, majetku,
zmiernenie následkov mimoriadnej
udalosti a minimalizovanie škôd.
Od pondelka 16. marca vláda vyhlásila pre štátne nemocnice núdzový
stav. Od štvrtka 19. marca vláda
núdzový stav rozšírila na celý sektor
zdravotníctva.
(TASR)

Tvárové rúška sa stali nedostatkovým tovarom
Rúška sú počas mimoriadneho
stavu povinnou výbavou pri pohybe na verejnosti. Šijú ich dobrovoľníci aj firmy.
Pani Alena Majerová z Handlovej
vlastní malú rodinnú firmu na šitie
pracovných odevov, pri nástupe
nového koronavírusu však začala s
priateľmi šiť rúška. Tie rozdávali tým,
ktorí ich potrebovali. „Doteraz sme ich
rozdali asi sedemsto. Poskytli sme rúška sociálnemu oddeleniu, hasičom aj
zdravotníkom v Bojniciach,“ povedala
pani Majerová, ktorá verí, že čoskoro
sa bude môcť vrátiť k vlastnému podnikaniu. „Dúfam, že rúška šijeme posledné dni,” povedala Alena Majerová.
Spoločnosť Renitex
Spoločnosť Renitex šije v Handlovej
za normálnych okolností nemocničné
oblečenie. V čase mimoriadnej situácie sa však preorientovala na výrobu
dvojvrstvových prateľných rúšok.
„Naši odberatelia stagnujú, tak sme
to využili, aby ľudia mali na výplaty,“

povedala konateľka firmy Marta
Mondeková. Denne podľa jej slov vyrobia približne 500 kusov, časť výroby
rozdali. Aj Marta Mondeková verí, že
čoskoro sa vrátia k normálnej výrobe.
„Rúška budeme šiť ešte týždeň, maxi
málne dva. Verím, že mimoriadna
situácia dovtedy pominie.“
Certifikované rúška z Mladi
Na nedostatok rúšok reagovala aj
handlovská spoločnosť Mlaď. Hneď
v prvé dni šíriacej sa epidémie začali
šiť základné rúška, ktoré distribuovala reštaurácia Ferdinand. Výrobu
jednoduchých rúšok ukončili v pondelok 23. marca a prešli na výrobu
špeciálnych rúšok z materiálu, ktorý
má ochranný účinok. „Podarilo sa
nám získať špeciálny materiál, ktorý
je certifikovaný presne na tieto účely.
Dodáva sa do zdravotníctva a môže
sa opakovane používať,“ povedal
konateľ spoločnosti Mlaď Ivan Dobiš. Do dvoch dní by chceli šiť 2000
nových typov rúšok denne. Tieto
však už budú distribuovať tradičnými

Ilustračné foto: TASR
kanálmi. „Myslím si, že Handlovčania
už sú dostatočne zásobení, už to nie
je akútne, preto na nový typ rúška
budeme prijímať objednávky od
lekární,“ vysvetlil Dobiš. Podľa jeho
slov by sa prvé špeciálne rúška z ich
dielne mali objaviť v priebehu 13.
týždňa v Lekárni pri nemocnici a v
Lekárni Barbora.
(INU)

Milí Handlovčania,
rada by som sa poďakovala všetkým
Vám, zodpovedným a disciplinovaným
ľuďom, ktorí rešpektujete všetky pokyny
a opatrenia prijaté Krízovým štábom
SR, ale i opatrenia prijaté mestom.
Viem, že zo dňa na deň zmeniť dlho
ročné návyky, odoprieť si istú mieru slo
body a zakázať si napríklad návštevu
blízkych, to nie je jednoduché. Je to
však otázka zvyku. Všetci si uvedomu
jeme, že toto obdobie raz prejde. A aby
to bolo čím skôr, tým disciplinovanejší
musíme byť práve teraz. Tento čas je o
to významnejší, že je to obdobie silne
poznamenané vzájomnou ľudskosťou.
Pomáhate si s nákupmi, dopĺňate si in
formácie, dezinfikujete spoločné pries
tory v bytových domoch, šijete si rúš
ka... Už som čítala oznamy viacerých
šikovných starších, či mladších Hand
lovčaniek, ktoré šijú rúška pre iných,
pomáhajú látkami, aj doručovaním.
Aj touto cestou im úprimne, všetkým
známym i neznámym, za tieto krásne
skutky ďakujem.
Moja vďaka patrí aj všetkým Vám,
lekárom, sestrám, záchranárom,
predavačkám, vodičom MHD,
lekárničkám, pumpárom a vôbec
všetkým tým, ktorí pracujú, ktorí na
chádzajú nové spôsoby ako udržať svo
je prevádzky tak, aby náš život v tomto
mimoriadnom období mohol, hoc i
spomalene, plynúť ďalej bez väčších
problémov.
Ekonomicky nás čaká recesia, a to je
tiež holý fakt, na ktorý sa musíme pri
praviť. Či individuálne, alebo z pozície
súkromných spoločností a aj z pozície
samosprávy. Zachytávame v médiách,
že na úrovni vyšších politických
činiteľov sa už konečne hovorí aj o
opatreniach, ktoré by mohli pomôcť v
rôznych sférach či už zamestnancom,
ale hlavne zamestnávateľom. Avšak
pri striedaní vlád ešte potrvá pokiaľ
príde ku konkrétnym riešeniam. Aj my
na úrovni mesta už otvorene hovoríme
o viacerých interných či rozpočtových
opatreniach, aby sme ekonomicky
ustáli obdobie, ktoré príde a bude
výrazne poznamenané nižšími po
dielovými daňami.
Dnešné časy sú aj časmi, kedy sa tre
ba hlbšie zamyslieť a s pokorou pri
jať poznanie, že prišiel čas návratu k
tradičným hodnotám, porozumeniu
medzi ľuďmi a harmónii s prírodou.
Prajem Vám veľa zdravia. Zvládneme
to iba spolu. Ďakujem Vám.
Silvia Grúberová, primátorka mesta
Handlová
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Nová vláda Slovenskej republiky
Organizácia práce mestsko úradu
v čase trvania mimoriadnej situácie
Od utorka 17. marca až do odvolania je Mestský úrad v Handlovej
(MsÚ) pre verejnosť fyzicky uzavretý.
Od 20. marca mesto sprísnilo kontrolu pri vstupe na mestský úrad.
Každému, kto po dohovore osobne
navštívi mestský úrad, bude zmeraná
bezdotykovo telesná teplota a občan
vypíše tlačivo s osobnými údajmi.
Všetci návštevníci úradu musia mať
na tvári rúško a použiť inštalované
dezinfekčné prostriedky.
Zamestnanci MsÚ naďalej pracujú
v normálnom pracovnom režime a
služby obyvateľom poskytujú prostredníctvom telefonickej a e-mailovej komunikácie. Občania pri
vybavovaní neodkladných záležitostí môžu kontaktovať oddelenia
Vláda Igora Matoviča nepreberá iba moc, ale najmä zodpovednosť. Vyhlásila to prezidentka Zuzana Čaputová po tom,
ako v sobotu 21. marca vymenovala nový kabinet. Slovensko podľa jej slov potrebuje zodpovednú a slušnú vládu,
hodnotovo silných lídrov a štátnikov. V súvislosti so šírením nového koronavírusu hovorila aj o potrebe ochrániť čo
najviac životov.
Zloženie novej vlády Slovenskej republiky: Premiér (OĽaNO) – Igor Matovič / Minister vnútra (OĽaNO) – Roman
Mikulec / Minister financií (OĽaNO) – Eduard Heger / Minister obrany (OĽaNO) – Jaroslav Naď / Minister zdravotníctva
(OĽaNO) – Marek Krajčí / Ministerka kultúry (OĽaNO) – Natália Milanová / Minister pôdohospodárstva (OĽaNO) – Ján
Mičovský / Minister životného prostredia (OĽaNO) – Ján Budaj / Vicepremiér pre legislatívu a stratégie (Sme rodina) –
Štefan Holý / Minister dopravy (Sme rodina) – Andrej Doležal / Minister práce a sociálnych vecí (Sme rodina) – Milan
Krajniak / Vicepremiér pre ekonomiku a minister hospodárstva (SaS) – Richard Sulík / Minister školstva (SaS) – Branislav
Gröhling / Minister zahraničných vecí (SaS) – Ivan Korčok / Vicepremiérka a ministerka pre regionálny rozvoj a investície
(Za ľudí) – Veronika Remišová / Ministerka spravodlivosti (Za ľudí) – Mária Kolíková.
Text a foto: TASR

Ako pribúdali opatrenia štátu – COVID-19 na Slovensku
6. marec 2020 – Prvé odporúčania
Ministerstvo vnútra SR (MV SR) zaslalo všetkým predstaviteľom verejnej a
štátnej správy, že na základe zasadnutia Ústredného krízového štábu SR je
odporúčaním pre všetky mestá a obce
obmedziť organizáciu spoločenských,
kultúrnych a športových podujatí,
odporučiť právnickým osobám a
fyzickým osobám – podnikateľom,
aby neorganizovali podujatia, vyzvať
zvolávateľov verejných zhromaždení,
aby urobili hygienické opatrenia proti šíreniu COVID-19 a Úrad verejného
zdravotníctva SR (ÚVZ SR) odporučil,
aby pri plnení pracovných úloh,
dodržovali zamestnanci odporúčania ÚVZ SR.
9. marec 2020 – Prvý zákaz
ÚVZ
SR
prijal
opatrenia
OLP/2405/84443, v ktorom zakázal z
dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19 všetkým fyzickým
osobám, fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám
organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej
spoločenskej či inej povahy.
9. marec 2020 - Prvé usmernenie Hlavný hygienik SR informuje
o nariadení domácej karantény a
povinnosti každého obyvateľa SR
nahlásiť telefonicky svojmu lekárovi
všetky okolnosti dôležité na to, aby sa
zabránilo šíreniu COVID-19, vrátane
cestovateľskej anamnézy. Pokuta za
zamlčanie je 1659 eur.

9. marec 2020 - ÚVZ SR vydal verej
nou vyhláškou rozhodnutie s opatreniami, kde nariadil, že všetky osoby s
trvalým pobytom na území SR, ktoré
sa od 10. 3. 2020 vrátia z území Čínskej republiky, Kórejskej republiky,
Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky, musia túto skutočnosť
nahlásiť svojmu lekárovi a ten to musí
nahlásiť RÚVZ. Vodičom nákladnej
dopravy bolo nariadené používania
rúška a to FFP2 alebo FFP3. ÚVZ SR
vylúčil odkladný účinok opatrenia z
dôvodu naliehavého všeobecného
záujmu na ochranu verejného zdravia.
9. marec 2020 – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR) zrušilo svojím usmernením
všetky školské zájazdy a výlety.
12. marca 2020 – vláda prijíma prvý
balík opatrení, ktoré sa premietnu do opatrení ÚVZ SR z 12.3.2020
(OLP/2576/2020). Zakazuje sa
prevádzka kúpalísk, športovísk, zaria
dení pre deti a mládež, prevádzka
verejného stravovania, kasín, kín
a iných prevádzok voľnočasového
charakteru, napr. lyžiarskych stredísk.
Otvorené mohli ostať iba reštaurácie
a stánky s rýchlym občerstvením od
6.00 h do 20.00 h.
15. marca 2020 – ÚVZ SR prijíma opatrenie OLP/2595/2020
a prichádzajú výnimky z predchádzajúceho opatrenia o uzavretí
prevádzok. S účinnosťou od 16. mar-

ca sa zakazuje prítomnosť verejnosti v
prevádzacích verejného stravovania.
Prevádzky si musia zriadiť výdajné
okienko. Všetkým osobám, ktoré sa
vrátia zo zahraničia sa nariaďuje izolácia v určených zariadeniach MV SR na
dobu 14 dní.
16. marca 2020 – ÚVZ SR na základe
zasadnutia Ústredného krízového
štábu SR dopĺňa opatrenie a udeľuje výnimky. Na základe opatrenia
OLP/2595/2020 môžu byť otvorené
aj autoservisy, taxislužby na prevoz
tovarov, práčovne, pohrebné služby.
18. marca 2020 – ÚVZ SR nariaďuje
opatrením OLP/2640/2020 všetkým,
ktorí sa vrátia zo zahraničia, vrátane
osôb, ktoré s nimi žijú v jednej domácnosti 14 dňovú izoláciu v domácom
prostredí. Profesiám, ako sú vodiči sa
nakazujú prísne opatrenia v oblasti
ochranných pomôcok a udeľujú sa
výnimky na cestovanie pre ľudí, ktorí
majú trvalý alebo prechodný pobyt
na území 30 km od hraníc SR a majú
pracovnú činnosť v prihraničných
oblastiach.

počas bežnej pracovnej doby, t.j.:
Pondelok 7.00 - 16.00 h, Utorok
7.00 - 15.00 h, Streda 8.00 - 16.00 h,
Štvrtok 7.00 - 15.00 h, Piatok 7.00 14.00 h. Zamestnanec posúdi formu
a čas vybavenia úradnej záležitosti.
Vybavujú sa iba neodkladné úradné
záležitosti.
Nové kompetencie získal informátor.
Ten zváži, či je osobná návšteva
občana nevyhnutná. Po vstupe do
budovy zmeria bezdotykovo telesnú
teplotu občana a vstup na jednotlivé
oddelenia MsÚ povolí v jednom čase
iba jednému občanovi. Informátor
môže regulovať počet občanov,
vstupujúcich do priestorov MsÚ a
zapísať ich do knihy návštev.
Opatrenia organizácie práce MsÚ
a obradov vychádzajú z Príkazov
primátorky mesta.

Oddelenie

Telefónne číslo E-mailový kontakt

Prvý kontakt (informátor)

046 / 519 25 11

Matrika

046 / 519 25 24

—

Dane a poplatky

046 / 519 25 16

—

Overovanie listín

046 / 519 25 49

—

Pokladňa

046 / 519 25 23

—

Oddelenie výstavby, dopravy, ÚP a ŽP

046 / 519 25 13

—

Oddelenie komunikácie a marketingu

046 / 519 25 36

handlova@handlova.sk

Redakcia novín Handlovský hlas

046 / 519 25 39

handlovsky.hlas@handlova.sk

Sociálne oddelenie

046 / 5475 351

socialne@handlova.sk

Primátorka, zástupca prim., prednosta

046 / 519 25 35

sekretariat@handlova.sk

info@handlova.sk

Organizácia obradov
Verejnosti sa zakazuje do času
trvania zákazu zhromažďovania,
zúčastňovať sa obradov.
Organizácia sobášov
Sobášne obrady budú vykonané
iba tie, ktoré boli nahlásené do času
vyhlásenia zákazu zhromažďovania.
Ostatné termíny na konanie sobášov
sa neprijímajú. Už nahlásené obrady
sa vykonajú v sobášnej sieni MsÚ
výlučne s osobami, ktorých účasť je
nutná z dôvodu vykonaniu obradu
v zmysle platnej legislatívy (ženích,
nevesta, svedkovia). Svadobným
hosťom sa nepovoľuje vstup na
mestský úrad. Primátorka mesta

nepovoľuje organizáciu slávnostného
uvítania detí do života.
Organizácia smútočných obradov
Matričný úrad prijme oznámenie o
úmrtí, vystaví doklady v zmysle platnej legislatívy a spíše rozlúčku. Maxi
málny počet občanov pri vybavovaní
smútočného obradu na matričnom
úrade sú 2 osoby v jednom čase.
V prípade smútočného obradu, pochovávanie do zeme, sa celý obrad
uskutoční nad hrobovým miestom. V
prípade smútočného obradu, kremácia, sa celý obrad vykoná v obradnej
sieni na mestskom cintoríne za účasti
maximálne 10 osôb.

18. marca 2020 vychádza už piata
aktualizácia Usmernenia Hlavného
hygienika SR (OE/791/86125/2020)
v súvislosti s ochorením COVID-19
spôsobeným koronavírusom SARSCoV-2. V rozsiahlom materiáli sa
dozviete i o hodnotiacom liste na
posúdenie pacienta pri podozrení z
ochorenia COVID-19. Aktuálne informuje www.ruvz.sk.
(RED)
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zodpovedný za obsah a pravdivosť inzerátov. Vlastníkom a vydavateľom periodika je mesto Handlová.
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MHD premáva ako v sobotu. Taxíky nesmú voziť ľudí Nemocnica zrušila plánované operácie
Nemocnica Handlová prijala opat
renia v súvislosti s pandémiou
COVID-19. Opatrenia vstúpili do
platnosti 17. marca a platia až do
odvolania.

Opatrenia nevyhnutné na zastavenie šírenia nového koronavírusu
platia aj v doprave.
Autobusové spoje liniek MHD
Handlová premávajú od 17. marca
až do odvolania podľa sobotného
grafikonu. Informovala o tom hovor
kyňa SAD Prievidza Linda Delgado
Turcerová. Podľa jej ďalších slov pri
vstupe do autobusov a počas celej
doby sú cestujúci povinní používať
ochranné rúška, prípadne šatky.
Zakazuje sa obsadzovať prvý rad
sedadiel za vodičom. „SAD Prievidza
žiada cestujúcich, aby minimalizovali kontakt s vodičmi a na dobíjanie
dopravných kariet používali e-shop,“
povedala Turcerová.
Dôležité adresy:
E-shop SAD Preividza:
www.eshop.dopravnakarta.sk/
SADPD
Cestovné poriadky:
www.sadpd.sk/
mestska-hromadna-dprava/
#handlova
Cestujúca verejnosť bude môcť
využívať spoje „ako v sobotu“ t.j. iba
spoje MHD v cestovnom poriadku
označené číslom 6 a tie, ktoré nemajú žiadne označenie. Pre linku MHD
307202 Handlová sídl. MC – Handlová baňa – Kremická, Gewis bude

Vstup do každej budovy v zdravotníckom zariadení je povolený len s
ochranným rúškom. Vstup do jednotlivých budov zdravotníckeho zariadenia je možný len cez jeden označený
vchod.
Pri vstupe do budovy sa meria telesná teplota každého pacienta a
zisťuje sa cestovateľská anamnéza,

Okresný úrad otvorí iba podateľňu
Cestujúci pristupujú k zavedeným opatreniam zodpovedne.
premávať 24 spojov (tam 1, 9, 55, 17,
21, 81, 27, 29, 31, 59, 35, 61, 41, 45 a
späť 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 30,
32) a pre Linku 307201 – Handlová
baňa – Nová Lehota bude premávať
spolu 17 spojov (tam č. 9, 11, 31, 13,
19, 25, 27, 33, späť 2, 12, 38, 32, 16, 22,
26, 28, 34). Cestovné poriadky „ako v
sobotu“ sú platné od 17. 3. 2020 aj pre
mestá Prievidza a Partizánske.
TAXI iba ako donášková služba
Prevádza taxislužieb na prevoz ľudí
bola pozastavená. Ministerstvo dopravy a výstavby SR v tejto súvislo-
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sti kontaktovalo orgány krízového
riadenia. Po rokovaní ministerstva s
ústredným krízovým štábom predseda vlády Peter Pellegrini uviedol: „Po
novom môžu byť otvorené práčovne
a čistiarne, takisto budú môcť fungovať autoservisy, pneuservisy, ale i
odťahové služby. Takisto budú môcť
fungovať taxislužby, no nie na prevoz
ľudí, ale na prevoz tovaru, alebo
donáškovú službu,“ osvetlil Pellegrini.
Od 16. marca mnohé taxislužby začali
ponúkať rozvoz tovarov a vykonávajú
donáškovú službu.
(INU)

Podnikatelia, informujte mesto o svojich prevádzkach
Samospráva žiada podnikateľov na
území mesta o spoluprácu.
Mesto žiadame všetky podnikateľské
subjekty na území mesta, ktoré
môžu mať otvorenú prevádzku, aby
informovali samosprávu o svojich otváracích hodinách, hygienických opatreniach, prípadne špecifikovali sortiment, ak je potrebné. „Mesto chce
spojiť podnikateľov s obyvateľmi a
zároveň obmedziť pohyb ľudí. Informácie budeme zverejňovať na
www.handlova.sk, na úradnej tabuli
a v mestskom dvojtýždenníku Handlovský hlas,“ povedala hovorkyňa
mesta Jana Paulínyová.
Informácie a každú aktualizáciu je
potrebné zasielať do odvolania na
adresu: podnikatelske@handlova.sk.
Aké prevádzky môžu byť
otvorené?
Podľa opatrenia Úradu verejného

resp. kontakt. Na základe toho sa
rozhodne, či bude pacient vpustený
do zdravotníckeho zariadenia.
Až do odvolania sú zrušené všetky
plánované operačné výkony.
Ambulancia cievnej chirurgie je
dočasne presťahovaná do budovy
polikliniky, na prvom poschodí.
Od 17. marca platí aj zákaz výdaja
stravy cudzím stravníkom - okrem
pacientov a zamestnancov.
Handlovská nemocnica patrí do
skupiny AGEL. O opatreniach
Nemocnice Handlová informoval ria
diteľ nemocnice Peter Kovařík. (RED)

zdravotníctva Slovenskej republiky
môžu byť otvorené predajne: pot
ravín, liekov a zdravotných pomôcok,
drogérie, novín a tlačovín, krmív pre
zvieratá a čerpacie stanice pohonných hmôt. Otvorené môžu byť aj
veterinárne ambulancie a prevádzky
služieb telekomunikačných operátorov, verejného stravovania a stánky
s rýchlym občerstvením, poštové,
bankové a poisťovacie služby, internetové obchody, donáškové služby,
pohrebné služby, autoservisy, pneuservisy a odťahové služby, taxi služby
vykonávajúce prepravu vecí a tovaru,
práčovne a čistiarne odevov.
Reťazce vyhradili čas nákupov
pre seniorov
Maloobchodné siete predajní Billa a
Lidl upravili kvôli zamedzeniu šírenia
nového koronavírusu svoje otváracie
hodiny. „Zaviedli sme prednostné
nakupovanie pre seniorov, ktorí sú

najohrozenejšou skupinou. Každý
deň od 13:00 do 14:30 vo všetkých našich 142 predajniach,“ informoval Lidl na svojej webstránke.
Podľa obchodného reťazca však nie
je v silách jednotlivých prevádzok
zabezpečiť dodržiavanie tohto
odporúčania, preto ľudí žiadajú o
ohľaduplnosť pri ochrane najzraniteľnejších. „Ak nepatríte do tejto
skupiny, nakúpte si prosím v inom
čase. Ďakujeme!“, vyzval Lidl svojich
zákazníkov. Dočasná otváracia doba
predajne Lidl v Handlovej je od 7.00
do 17.00 hod.
Striktnejšie opatrenie prijal reťazec
Billa. „V čase od 8.00 do 9.00 hod.
bude vstup do predajní umožnený
výlučne seniorom nad 60 rokov,“
informovala Billa na svojej webstránke. Otváracie hodiny predajne
sú od pondelka do soboty od 7.00
hod do 20.00 hod., v nedeľu od 8.00
do 18.00 hod.
(INU)

Od pondelka 16. marca Ministerstvo vnútra SR skrátilo úradné hodiny
klientských centier. Otvorené budú
každý pracovný deň od 8:00 h do
11:00 h.
Do budovy klientského centra, okresného úradu, Policajného zboru, kde
sú poskytované služby evidencie vozidiel alebo dokladov, bude umožnený
vstup len osobám s dohodnutým ter-

mínom na konkrétny úkon. Iní klienti
do priestorov klientského centra ani
okresného úradu vpustení nebudú.
V prípade dohodnutého termínu na
dopravnom inšpektoráte bude vstup
do klientského centra umožnený
maximálne 5 minút pred termínom.
Počas úradných hodín okresného
úradu bude pre občanov k dispozícii
len podateľňa okresného úradu. (RED)

Rezort práce radí na informačnej linke
Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR (MPSVR SR) zriadilo
poradňu pre občanov. Odborníci
poskytujú odpovede na otázky v
gescii rezortu práce, prioritne súvisiace s oblasťou pracovného práva
v súvislosti s mimoriadnou situáciou
spôsobenou novým koronavírusom.
V prípade otázok mimo gescie MPSVR
SR budú vedieť operatívne navigovať
spoluobčanov na iné vecne príslušné
inštitúcie a ich aktuálne informačné
zdroje.

Z
dôvodu
pravdepodobnej
vyťaženosti linky, ako aj v záujme
presnosti otázok a tým zrozumiteľnos
ti komunikácie ministerstvo žiada,
aby občania podľa možností uprednostňovali mailovú komunikáciu s
konkrétnym naformulovaním otázok
na emailovej adrese covid19@praca.
gov.sk. V pracovných dňoch v čase od
8,00 hod. do 16,00 hod. je k dispozícii
aj telefonická linka s bratislavskou
predvoľbou 02/2046 1100.
(RED)

Pošta spustila novú službu. Balík si už
je možné vyzdvihnúť kedykoľvek

Hornonitrianske bane zriadili záložný tím odborníkov
Mimoriadna situácia v súvislosti
so šírením koronavírusu si zatiaľ
nevyžiadala odstávku pracovísk.
Spoločnosť Hornonitrianske bane
Prievidza (HBP) prijala viaceré preventívne opatrenia, banskí záchranári
pracujú naďalej v nepretržitom
režime. Informovala o tom hovorkyňa
spoločnosti Adriana Siváková.
„Sme subjektom hospodárskej mobilizácie. Vzhľadom na to, že sme
prvkom kritickej infraštruktúry a v
baniach je nepretržitá prevádzka,
na odporúčanie Ministerstva hospodárstva SR sme v krátkom čase
zriadili tzv. záložný špecializovaný tím
odborníkov,” uviedla Siváková.
Banské práce a ťažba uhlia podľa nej
pokračujú a mimoriadna situácia
si zatiaľ nevyžiadala odstávku pracovísk. „V priestoroch organizácie
sme zabezpečili pre zamestnancov
všetky dostupné informácie súvi-

siace s ochranou a znížením rizika
nákazy pred novým koronavírusom. Nariadili sme povinné nose
nie ochranných rúšok, v prvom
rade boli pridelené zamestnancom
prvého kontaktu a fárajúcim baníkom. Musia ich používať pri doprave
v dopravných nádobách, vo fáracích
vozoch a pri všetkých kontaktných
pracovných operáciách,” priblížila s
tým, že ochranné rúška, respirátory a
ochranné rukavice sú postupne distribuované tak, aby boli nimi vybavení všetci zamestnanci.
Spoločnosť zisťovala prostredníc
tvom dotazníka cestovateľskú anam
nézu pracovníkov, pre niektoré pracovné pozície vytvorila podmienky
pre prácu z domu. Rovnako zabezpečila dezinfekciu dopravných nádob
ťažného stroja a osobných vozov pre
dopravu baníkov do podzemia. Opakovane dezinfikuje i ostatné priestory
v prevádzkach, sprísnila i hygienické

opatrenia a podmienky pre vstup
cudzích osôb do organizácie, ako aj
pre dodávateľské a kuriérske služby.
Zrušila organizovanie niektorých
porád, školení, rekondičných pobytov
a vysielanie zamestnancov na služobné cesty.
„Prijaté opatrenia platia aj pre Hlavnú
banskú záchrannú stanicu (HBZS).
Stála pohotovostná banská záchranná služba je zabezpečovaná nepretržite bez obmedzení, pričom má
dostatok ochranných prostriedkov
pre banských záchranárov, a to nie
len v priestoroch banskej záchranky,
ale aj v zásahových vozidlách. „HBZS
ako súčasť Integrovaného záchranného systému je pripravená poskytnúť pomoc a plnú súčinnosť všetkým
zložkám záchranného systému a
štátu pri riešení mimoriadnej situácie
súvisiacej s prevenciou pred šírením
nového koronavírusu,” dodala hovor
kyňa spoločnosti.
(TASR)

BalíkoBOX je umiestnený na priečelí budovy pošty.
Vo štvrtok 19. marca Slovenská
pošta v Handlovej spustila do
prevádzky BalíkoBOX. Zariadenie
umožňuje vyzdvihnutie balíka kedykoľvek bez ohľadu na otváracie
hodiny pošty.
BalíkoBOX môžu ľudia využiť predovšetkým pri nákupoch cez internet.
V možnostiach doručenia sú väčšinou
uvedené v kategórii „Balík na poštu“.
Ak sami posielate balík a chcete, aby
si ho adresát vyzdvihol vo vami zvolenom BalíkoBOXe, pri vyplňovaní
ePodacieho hárku treba BalíkoBOX
vybrať v kategórii „Balík na poštu“.
Podmienkou dodania zásielky do
BalíkoBOXu je uvedenie mobilného
telefónneho čísla adresáta, na ktoré
mu bude zaslaná potvrdzujúca SMS
správa. Po jej prijatí si môže zásiel

FOTO: INU
ku z BalíkoBOXu vyzdvihnúť do 3
kalendárnych dní, a to po zadaní
kódu z SMS správy. V prípade zásielky
na dobierku adresát zaplatí požadovanú sumu platobnou kartou.
BalíkoBOX funguje non-stop, 24
hodín denne 7 dní v týždni. Zariadenie je monitorované kamerovým systémom a schránky spĺňajú dôležité
bezpečnostné požiadavky. Za balík
sa dá zaplatiť v termináli BalíkoBOXu platobnými kartami všetkých
komerčných bánk. Vyzdvihnutie balíka je pohodlné a rýchle. Zadanie údajov a otvorenie schránky nezaberie
viac ako minútu.
Ak si adresát zásielku nevyzdvihne
počas troch dní od doručenia potvr
dzujúcej SMS správy, balík presunú na
poštu, kde bude na svojho adresáta
čakať ďalších 18 dní.
(INU)
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UŽITOČNÉ PRAVIDLÁ, AKO PREDCHÁDZAŤ ŠÍRENIU COVID-19.
K TÝM ZÁKLADNÝM PATRÍ BYŤ ZODPOVEDNÝ A ZACHOVAŤ POKOJ
1. Obyčajné mydlo a voda sú základným a najefektívnejším opatrením. Ostrihajte
deťom nechty na rukách. Rovnako tak sebe.

Galéria odpadkov
V uliciach je 30 kontajnerov

2. Chlór a vysoká teplota sú základnými dezinfekčnými prostriedkami na povrchy,
podlahy a odevy. Prostriedky na báze chlórnanu sodného sú dostačujúcou metódou,
ako udržať čistotu v priestore, v ktorom žijeme. V rozprašovači, alebo vo forme
nariedeného koncentrátu, nechajte na povrchoch v kuchyni, toalete a na podlahe
pôsobiť minimálne 5 minút. Všetky odevy, ktoré prichádzajú do kontaktu s povrchmi
v miestach s hromadným výskytom ľudí, v autách a MHD - perte pri 60-tich stupňoch,
môžete pridať prostriedok na báze chlóru do prania. Všetky uteráky a textilné
vreckovky, ktoré prichádzajú do kontaktu s tvárou, perte na 90-tich stupňoch. 
Takisto s možným p
 ridaním chlórového prostriedku.
3. Poranenia na pokožke tela a tváre dezinfikujte a zakryte náplasťou. Rany a ranky
vyčistite v prvom rade vodou a mydlom. Ak sú k dispozícii tak alternatívne peroxidom
vodíka, alebo 60% -ným alkoholom, Septonexom, Ajatinom. V prípade núdze čistými
pitnými destilátmi - bielymi alkoholmi.
4. Uvedomelá izolácia a presuny počas nasledujúcich dní. Zdržiavajte sa doma 
a vetrajte, rovnako sa aj prechádzajte na čerstvom vzduchu. Vonku trávte čas
v minimálnom počte a presúvajte sa tak, aby ste “rozpúšťali dav” - teda prechádzajte
sa pešo na menej zaľudnených miestach.
5. Nevychádzajte na prechádzky za účelom trávenia času v uzavretých,
aj keď väčších priestoroch.
6. Ak používate auto, odvezte sa v rámci skupiny, ktorá žije v jednej domácnosti
na menej zaľudnené miesta a prechádzajte sa na priamom slnku minimálne 30
minút. Mimo existenčných situácií necestujte a nepresúvajte sa vlakmi, autobusmi
a lietadlami. Vyhýbajte sa MHD.
7. Nakupujte osobitne. V prípade rodičov detí - ak sa to dá určiť, nech nakupuje ten
rodič, ktorý je s deťmi menej často. Ak je to možné autom alebo pešo.
8. Necestujte do zajraničia.
9. Rodičia detí - nevystavujte seniorov v rodine a rizikové skupiny
kontaktu s deťmi resp. vnúčatami, rovnako tak sa mimo nutných prípadov
nekontaktujte so seniormi a rizikovými skupinami všeobecne vy osobne.
10. Živočíšne bielkoviny - mäso a vajíčka nechajte prejsť bodom varu.
Dodržujte hygienu rúk pri manipulácii s potravinami.
11. Konzumujte probiotiká, acidofilné produkty s lactobacillom, kyslú kapustu, ovčiu
bryndzu, jogurty. Zvýšte príjem ovocia a znížte príjem jednoduchých cukrov.
12. Ak sa cítite chorí, rozlišujte príznaky. Lekára kontaktujte telefonicky, ostaňte
doma a čakajte na pokyny. Nikoho z domácnosti nepresúvajte na iné miesto.
13. Nezatajujte akékoľvek detaily o vašom zdravotnom stave a cestovateľskej
anamnéze, rovnako o ktoromkoľvek príbuznom a členovi vašej domácnosti.
14. Racionálne sa zásobujte. Myslite na to, že vykupovaním zásob vyháňate do
priestoru obchodov väčšie množstvo potenciálnych hostiteľov, ktorí sa budú
pohybovať vo viacerých obchodoch. Rizikovým skupinám a seniorom sťažujete situáciu
a potenciálne im tak vytvárate podmienky na to, aby sa vyčerpali a zvýšili si tak riziko
infikovania sa a následne teda aj riziko infikovania ďalších nakupujúcich - vás.
15. Nepodliehajte strachu. Pri tomto víruse figuruje viacero neznámych, ale jediný
spôsob, akým ich eliminovať, je analyzovať situáciu. Analyzovať situáciu je možné, len
ak sa nešíri panika a laboratória majú dostatok času izolovať celú genetickú štruktúru
vírusu v štádiu, kedy sa nepremnožia jeho hostitelia = znižujeme tak jeho schopnosť
adaptovať sa = mutovať.
16. Upokojujte a inštruujte pravidelne telefonicky seniorov a rizikové skupiny
v rámci vašej rodiny, a podľa možností, aj v rámci okruhu svojich známych.
Buďte zdrojom informácií pre tých, ktorí ich potrebujú počuť.
Spracoval Ján Levoslav Benčík z informácií od odborníkov pracujúcich v diagnostických laboratóriách v Bratislave. Výber mesto Handlová 11. 3. 2020

Veľkokapacitné kontajnery budú k dispozícii do odvolania.
Mimoriadna situácia si vyžiadala mimoriadne opatrenia spoločnosti HATERHANDLOVÁ spol. s r.o. Zberný dvor na
Scheiblingu je do odvolania uzavretý
a elektroodpad a nebezpečný odpad
neodoberá ani prevádzka na Potočnej
20. Tieto druhy odpadov je potrebné
uskladniť na potrebný čas v domácnostiach. Zvoz komunálneho odpadu a triedeného odpadu prebieha v
bežnom režime.
Sme doma a upratujeme
Mimoriadnu situáciu mnohí využívajú
na mimoriadne upratovanie. Od stredy
25. marca 2020 do odvolania preto Ha
ter rozmiestni 30 veľkokapacitných
kontajnerov v meste a v mestských
častiach Nová Lehota a Morovno. Kontajnery sú určené na odpad z upratovania pivníc a domácností na obdobie
mimoriadnej situácie.
Kontajner s telefónnym číslom
Kontajnery sú označené žltou tabuľkou
s telefónnym číslom, kde je potrebné v
prípade jeho naplnenia volať.
Kontajnery nepreplňujte! Nedá sa s
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Plný kontajner?
0918 471 852
nimi potom manipulovať. Kontajner
Hater vyprázdni tak rýchlo, ako to situácia umožní, preto ak vidíte, že je plný,
neprikladajte, ale zavolajte a počkajte
do vysypania.
Zvoz konárov a bio podľa plánu
Do 31. marca prebieha zvoz konárov z
30 lokalít v meste. Konáre Hater spracuje na mestskom kompostovisku. Zvoz
bioodpadu sa začne 6. apríla podľa
harmonogramu, ktorý bol doručený do
domácností už začiatkom marca.
Upratujme zodpovedne
Mestská zberová spoločnosť prijala mimoriadne opatrenia aj z dôvodu, aby
chránila zamestnancov, ktorí musia chodiť do práce. Venujme viac času triedeniu
odpadu, má to zmysel. Dajme si rúška,
nezhromažďujme sa viacerí na jednom
mieste a upratujme zodpovedne.
(RED)

Fejtón

Skupinová karanténa
Na známosť sa všetkým dáva, že do
taktu vám dnes pre dobrú náladu hrá
a spieva skupina Karanténa. To spojenie skupina a karanténa je šialené.
Cez mesto chodím v týchto dňoch
dvakrát denne. V oboch prípadoch
autom. Ráno cestou do práce a večer
z práce. Budem úprimný, o seba mi
ani tak nejde, ale predstava, že do
vlečiem vírus domov k mojej rodine je
pre mňa šialená. A tak sa v čase voľna
túlam. Po našich horách.
Aj mnohí z vás sa túlate. Tak sa mi zdá,
že niektorí z vás možno aj prvýkrát v
živote napriek tomu, že tu žijete roky
objavujete naše lesné chodníčky,
cesty. Ani len netušíte, že vás neraz
sledujem z kopcov a húštin zatiaľ čo
vy, pekne v skupinkách, v družných
rozhovoroch šliapete z nohy na nohu.
Občas letí do kríkov fľaška, občas papier z keksov, mnohých vystopujem

nie podľa pachu, či stôp v blate, ale
podľa nahlas pusteného rádia...
Skupinka pätnástich ľudí, skupinka
dvanástich, občas traja, či štyria. Azda
rovnako bizarné ako xy Blavákov v
Jasnej. Lebo veď ušli do Tatier a tam
je zdravo. Aj Čičmany zažívajú nápor
všetkých, ktorí sa prišli ukryť do bezpečia. Dnes nebudem ironický, sarkastický. Dnes chcem k vám vzniesť
prosbu. Jeden človek raz povedal:
“Bojovať za mier, je ako súložiť za
panenstvo“. Ak ste sa už rozhodli, že
vám skupinová karanténa nevadí,
ak sa naozaj nebojíte o seba či svoje rodiny, prosím nerobte v našich
lesoch bordel. Verte či nie, nás, ktorí
hory ľúbia, nebaví zbierať to po vás
obzvlášť teraz, keď si možno práve
vďaka skupinovým karanténam prinesiem z lesa COVID19...
(Krekáč)
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Žiaci a študenti ostanú do 29. marca doma Školáci môžu svoje mozgové
bunky trénovať aj doma. Ako?

Podľa Usmernenia ministerky
školstva, vedy, výskumu a športu
SR vo veci prerušenia vyučovania
v školách a školských zariadeniach
z 12. marca sa posúvajú termíny
maturitných skúšok aj prijímacích
konaní na vysoké školy.
V dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov a zamestnancov škôl
prerušila ministerka školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky Martina Lubyová vyučovanie na
školách od pondelka 16. marca do
nedele 29. marca 2020. Riaditelia
škôl majú podľa ministerstva zabezpečiť samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie
s pedagogickými zamestnancami
školy. V platnosti ostáva aj zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových
olympiád.
Maturity sa odkladajú
Externá časť a písomná forma internej
časti maturitnej skúšky v školskom
roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla
2020. Náhradný termín pre žiakov,
ktorí sú v tomto období práceneschopní alebo boli v karanténe, sa presúva
na obdobie od 15. apríla 2020 do 20.
apríla 2020.
V nadväznosti na túto skutočnosť
ministerstvo školstva zmenilo aj termíny internej časti maturitnej skúšky,
ktoré sa presúvajú na obdobie od 1.
júna 2020 do 19. júna 2020.
Pokyny a harmonogram organizácie
maturitných skúšok budú zverejnené
na webovom sídle Národného ústavu
certifikovaných meraní vzdelávania
na adrese www.nucem.sk.

Mládež má možnosti, ako sa
vzdelávať aj v čase, keď sú zavreté
školy. Na internete je k dispozícii
množstvo lekcií a študijných materiálov.

Školské lavice sú prázdne do odvolania.
Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych
schopností, zručností alebo nadania
sa presúvajú na obdobie od 30. marca
2020 do 30. apríla 2020. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny
určia okresné úrady, odbory školstva
v spolupráci s riaditeľmi škôl.
Test deviatakov sa uskutoční
v pôvodnom termíne
Podľa usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu sa testovanie žiakov 9. ročníkov základných
škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií
s osemročným vzdelávacím prog
ramom uskutoční v pôvodnom termíne, teda 1. apríla 2020 a 2. apríla
2020.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nariaďuje rovnako
prerušiť všetkým vysokým školám

FOTO: www.minedu.sk
využívanie prezenčnej metódy štúdia
v rámci uskutočňovania študijných
programov, a to do 27. marca 2020 a
odporúča jej nahradenie využívaním
dištančných metód vzdelávania v tých
predmetoch, pre ktoré je to možné,
alebo úpravou harmonogramu akademického roka a posunutím realizácie prezenčnej metódy vzdelávania
na neskôr po zrušení mimoriadnych
opatrení. Zákaz organizovania hromadných podujatí sa vzťahuje aj na
verejné prednášky a iné podujatia na
pôde vysokých škôl.
V nadväznosti na posuny termínov
maturitnej skúšky ministerstvo školstva vysokým školám odporúča zvážiť
úpravu termínov prijímacieho konania na bakalárske študijné programy a
študijné programy spojeného prvého
a druhého stupňa, prípadne využiť
možnosť podmienečného prijatia.
(INU)

Zápis do 1. ročníka základných škôl
by mal prebehnúť 1. apríla 2020, v deň Testovania 9. V prípade, že sa bude
na základne rozhodnutia Ministerstva školstva SR posúvať Testovanie 9,
alebo zápis žiakov do 1. ročníka, budeme verejnosť informovať
na stránke mesta, ale aj na stránkach jednotlivých základných škôl.

Prerušenie vyučovania v školách v
rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu si vyžiadalo využívanie
diaľkových foriem vzdelávania v
oveľa vyššej miere ako doposiaľ. Ria
ditelia počas tohto výnimočného
režimu zabezpečujú podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov
prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy. Je na riaditeľovi školy,
aby určil formu zadania domácich
úloh. Konkrétne zadania, domáce
úlohy a pod. sú v kompetencii učiteľa.
Podľa najnovšieho výskumu Centra
vedecko-technických informácií SR,
ktorý bol zverejnený v roku 2020
a týka sa používania internetu v
domácom prostredí, má až 96,6 % žiakov zabezpečený prístup k internetu
v domácom prostredí a 93,6 % žiakov
mobilný telefón s internetom, ktorý
využíva. S cieľom pomôcť školám
zvládnuť súčasnú situáciu prinieslo
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prehľad aktuálnych
možností diaľkového vzdelávania.
Digitálny edukačný obsah „Viki“
V rámci podpory interaktívneho
vzdelávania v materských, základných a stredných školách ministerstvo školstva spustilo 1. februára 2020
do ostrej prevádzky portál Centrálneho úložiska digitálneho edukačného
obsahu s názvom „Viki“ (www.viki.
iedu.sk/resources/browser/verejne).
Portál v súčasnosti obsahuje verej
ne dostupný edukačný obsah pre
materské školy, obsah pre základné
školy, a to v prírodovedných predmetoch, ako sú matematika, prírodoveda, biológia, chémia, fyzika, v
oblastiach finančnej gramotnosti,

modelov, obrázkov, fotografií, interaktívnych cvičení a lekcií. Materiály
na portáli sú sprístupnené podľa
predmetov a úrovní, a taktiež podľa
tematických celkov definovaných
Štátnym vzdelávacím programom.
Okrem prírodovedných predmetov
nájdu učitelia a žiaci na portáli aj
vzdelávacie materiály z anglického
jazyka a jazykov národnostných
menšín.
IT Akadémia
Obsah a vzdelávacie nástroje vytvorené v rámci národného projektu
IT Akadémia – vzdelávanie pre 21.
storočie (www.itakademia.sk) sú
od 18. marca 2020 v súvislosti s aktuálnou situáciou sprístupnené bez
akýchkoľvek obmedzení. Ide predovšetkým o inovatívne metodiky
z informatiky, matematiky, fyziky,
chémie, biológie, geografie a vybraných predmetov zameraných na
IKT pre všetky základné a stredné
školy na Slovensku. Cieľom je pomôcť
učiteľom organizovať vzdelávanie žiakov na diaľku aj s využitím učebných
materiálov vytvorených v rámci projektu. Prostredníctvom web stránky
projektu tak budú zverejňované
inovatívne metodiky spolu s pracovnými listami a digitálnymi nástrojmi, ktoré sú využiteľné pre domáce
zadania žiakov. Portál bude slúžiť aj
na prenášanie online workshopov
pre učiteľov jednotlivých predmetov
a bude na ňom sprístupnený archív
popularizačných aktivít pre žiakov –
prednášok z IT čajovní, Nobelovských
prednášok, a pod.
E-test
Školy, ktoré majú prístupové licencie do systému elektronického testovania e-Test (www.etest.sk), môžu
aktuálne využívať jeho modul na
učiteľské testovanie. Učitelia z vyše
1 600 škôl majú k dispozícii už ho-

Laci Strike sprístupnil svoju internetovú školu tanca
Internetová škola tanca Strike
dance academy je prístupná na
adrese www.strike.sk.
Handlovčan Laci Strike, zakladateľ
prestížnej tanečnej školy Street dance
academy, spustil v roku 2016 internetový projekt Strike dance academy.
„Hľadali sme spôsob ako priniesť naše
know-how všetkým, ktorí o to stoja a
nelimitovať sa našimi možnosťami.
Vymysleli sme preto online školu
tanca,“ vysvetlil úspešný choreograf.
Pre záujemcov sú prichystané balíčky
videí, v ktorých krok za krokom
vysvetlí, ako začať s hip hopom a
ako si nájsť a vytrénovať svoj vlastný štýl. Počas mimoriadnej situácie
spôsobenej novým koronavírusom
sprístupnil Laci Strike internetovú
školu tanca zadarmo.
„Z dôvodu tejto spoločenskej situácie
ktorá nastala, skúsim radšej konštruktívne pomôcť, ako šíriť paniku. Viem,
že kopec detí aj tanečníkov zostalo
doma a možno sa nudia. Rozhodol
som sa preto, že dám k dispozícii zadarmo moju internetovú školu tanca.
Skráť si chvíľu, zabav sa a niečo nové
sa nauč. Drobné rozptýlenie pomôže
všetkým,“ napísal rodák z Handlovej
na sociálnej sieti. „Užívajte, trošku sa
rozptýľte a posilnite si zdravie a imunitu pohybom,“ dodal.
(INU / FOTO: facebook.com/LaciStrikeSDA)

environmentálnej výchovy, pre stredné školy v oblasti elektrotechniky a
podobne. Od 19. marca sú pre všetkých sprístupnené aj vzdelávacie materiály k angličtine pre ZŠ I. stupeň,
ZŠ II. stupeň a tiež pre stredné školy.
Pre študentov stredných odborných
škôl je prístupných viac ako 60-tisíc
krátkych videí a ukážok bez nutnosti
prihlásenia.
Planéta vedomostí

„Spolu to zvládneme. Sme doma. Chráňte seba, chránite druhých. Pozdravujeme Vás,” odkázal Laci Strike.

Vzdelávací portál Planéta vedomostí
(www.planetavedomosti.iedu.sk)
predstavuje komplexný nástroj pre
školy a ich učiteľov, ktorý slúži na
prípravu výučbových materiálov,
na prácu so žiakmi počas vyučovacej hodiny a následne na kontrolu
domácich úloh vypracovaných žiakmi. V súčasnosti obsahuje viac ako
30 000 vzdelávacích materiálov z
matematiky, fyziky, chémie, biológie a prírodovedy. Vzdelávacie materiály tvorí multimediálne spracovaný obsah vo forme videí, animácií,
simulácií, prezentácií, ilustrácií, 3D

tové úlohy a testy z Banky úloh a testov, prípadne si z úloh môžu zostaviť
vlastný test podľa svojich pedago
gických požiadaviek a cieľov. Učiteľ
potrebuje funkčný PC, resp. notebook s prístupom na internet. Žiaci
vedia do systému pristupovať tiež aj z
domu, ak majú funkčný PC, notebook
alebo tablet s prístupom na internet.
Testy na nečisto
Riaditeľom škôl ministerstvo školstva odporučilo, aby zabezpečili
pre svojich žiakov podmienky pre
samoštúdium v rámci prípravy na Testovanie 9, resp. na maturitnú skúšku.
Testy z predchádzajúcich ročníkov sú
zverejnené na internetovej stránke
Národného ústavu certifikovaných
meraní vzdelávania.
- Testovanie 9 - www.nucem.sk/sk/
merania/narodne-merania/testovanie-9/roky/2018-2019
- Maturita - www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita/
roky/2018-2019
(www.minedu.sk)
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Mesto pomáha osamelým ľuďom bez rodiny

Kde si objednať
teplý obed?

Zabezpečenie opatrovateľskej služby, pomoc seniorom, terénna sociálna práca a pomoc občanom mesta v po- Z dôvodu zabezpečenia služieb
obyvateľom pripravilo mesto
vinnej karanténe počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.
Služby pre klientov, ktorí
sú bez rodinného zázemia a
podpory okolia, budú zabezpečené podľa zmluvy bez obmedzení. Mesto sa obracia
na rodinných príslušníkov
vo veci obmedzenia činnosti
opatrovateľskej služby.
Najzraniteľnejšou skupinou
obyvateľstva z hľadiska šírenia
vírusu COVID-19 sú seniori a
ľudia s chronickým ochorením.
Sociálne oddelenia mestského
úradu vyzýva obyvateľov,
ktorým je poskytovaná opatrovateľská služba, aby zvážili
prerušenie poskytovania opat
rovateľskej služby v domácnosti na nevyhnutný čas. Ak
je v možnostiach rodinných
príslušníkov na prechodný čas
zabezpečiť opateru a pomoc v
domácnosti svojim príbuzným,
aby neváhali a pozastavili
poskytovanie opatrovateľskej
služby. Zníži sa tým riziko pre
ich najbližších, kedy do domácnosti nebude vstupovať cudzia
osoba – opatrovateľka.

Opatrovateľky majú
ochranné pomôcky
Mesto prijalo opatrenia pri
poskytovaní opatrovateľskej
služby. Opatrovateľky mesta
obdržali ochranné pomôcky a
boli poučené, ako postupovať
v prípade problematických
udalostí. V prípade, že by opatrovateľka nemala pri výkone
svojho povolania rúško, hrubo
porušuje nariadenia mesta.
Linky pre handlovských
seniorov
V pondelok 16. marca primátorka mesta Silvia Grúberová
zriadila dve telefónne linky
pre handlovských seniorov.
Dostupné sú v čase od 8.00 h
do 18.00 h. Kontakty pre hand
lovských seniorov:

0918 325 883
0918 325 880

Doručovanie potravín
Sociálne oddelenie MsÚ v pracovných dňoch v čase od 8.00
h do 11.00 h prijíma objednávky na nákup potravín, liekov a drogérie (obedy a varené
pokrmy zabezpečujú reštaurácie na donášku) na tel. čísle
046 5475 351. Nákup sa bude
týkať základných potravín,
drogérie a liekov. Nákup bude
zrealizovaný podľa možnosti
v jednom obchode, preto nie
je možné prihliadať na individuálne požiadavky nákupu
akciového tovaru v rôznych
prevádzkach.
Poradia cez telefón
Pre prijímateľov sociálnych
služieb, napríklad v lokalite Baníckej kolónie boli distribuované informačné letáky
do každej domácnosti so
základnými informáciami a
kontaktmi prostredníctvom
terénnej sociálnej práce. Osobný kontakt je minimalizovaný,

sociálne oddelenie poskytuje
poradenstvo telefonicky. V
obytných domoch s bytmi osobitného určenia na ulici 29.
augusta č. 1, Partizánska č. 36,
38, 40 a SNP č. 16 sú zverej
nené plagáty so základnými a
potrebnými informáciami pre
seniorov.
Cenní dobrovoľníci
Mesto Handlová ďakuje všet
kým dobrovoľníkom, ktorí oslovili mesto s ponukou na pomoc seniorom a odkázaným
ľuďom. Vzhľadom na vysoké
riziko pre cieľovú skupinu a
hlavný cieľ všetkých opatrení,
t.j. zamedziť šíreniu nákazy,
nákupy bude mesto zabezpečovať prostredníctvom svojich zamestnancov zo sociálneho oddelenia, opatrovateliek a
zamestnancov v rámci národných projektov, u ktorých
je preverená cestovateľská
anamnéza a sú poučení a via
zaní pracovným poriadkom
mesta.
(RED)

Lekári, zaregistrujte sa, Ihriská, detské kútiky aj
ľudia, objednávajte sa! športoviská sú zatvorené
Mimoriadne situácie nám
ukázali, ako dôležité sú pre
nás technológie.
Z dôvodu zabránenia šírenia COVID-19 mesto Handlová vyzýva všetkých lekárov,
aby sa registrovali na stránke objednatvysetrenie.sk a
obyvateľov žiada, aby minimalizovali návštevy u lekára,
nakoľko stránka ponúka
možnosť naplánovať si stretnutie s lekárom a obdržať e-recept!
Vyhnete sa tak mnohým nepríjemnostiam a nervozite a
necháte lekárom priestor, aby
mohli ošetriť pacientov, keď je
to nevyhnutné.
Nenavštevujte lekárov osobne,
volajte im alebo sa nahláste
elektronicky!
Veríme, že všetci budete
pomáhať handlovským seniorom a pomôžete im sa
nahlásiť!
Portál www.objednatvysetrenie.sk slúži na objednávanie
pacientov k lekárom. Je bezplatný a určený všetkým
poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti a pacientom
v Žilinskom, Trenčianskom,
Banskobystrickom a Trnavskom samosprávnom kraji.
Pre objednávanie sa pacient

Prevádzky otvorené
k 23. 3. 2020.
Denne aktualizovaný zoznam
na www.handlova.sk
Slovenská reštaurácia, SNP 16
Objednávky: 0905 885 655
Týždenné menu reštaurácia
zverejňuje na svojej facebookovej
stránke „Slovenská reštaurácia
Handlová“.
Hotel Baník, Nám. baníkov 20
Objednávky: 046/5475268, 0918
295 877
Objednávky reštaurácia prijíma
od 9.00 do 13.00 hod. Týždenné
menu je zverejnené na facebookovej stránke „Reštaurácia Baník
Handlová“.
Reštaurácia Lesná, 1. mája 15
Objednávky: 0907 198 474 /
www.bistro.sk (platba kartou)
Reštaurácia prijíma aj objednávky
cez portál Bistro.sk. Obedné menu
je zverejnené na webstránke
www.restauracia-lesna.webnode.sk.
Ferdinand, Poštová 4
Objednávky: 0918 463 673 /
www.bistro.sk (platba kartou)
Objednávky reštaurácia prijíma
od 10.00 do 19.45 hod. Roznáška
funguje od 11.00 do 20.00 hod.
Slovan, Partizánska 14
Objednávky: 0948 252 075
Reštaurácia prijíma telefonické
objednávky a zabezpečuje dovoz
jedla. Objednávky prijíma od 7.00
do 13.30 hod. Roznáška funguje
od 10.00 do 13:30 hod.

nemusí registrovať, stačí zadať číslo svojho mobilného
telefónu. Zoznam lekárov je
garantovaný!
Ako na to?
1. Nájdite ambulanciu. Údaje
o ambulanciách a lekároch
pochádzajú od samos
právnych krajov a ich aktuálnosť je garantovaná, pretože
lekári tieto údaje posielajú na
samosprávne kraje, kde sú im
schválené ordinačné hodiny a
zároveň lekári informujú o svojej neprítomnosti

U Vlada (Hutira), 29. augusta
Objednávky: 0915 293 081, 0949
156 345
Objednávky v daný deň od 7.00
do 13.00 hod., deň vopred od 7.00
do 15:00 hod. Roznáška od 10.00
do 13.00 hod.
S – Pub, Morovianska cesta 1
Uprednostnené objednávky:
www.bistro.sk (platba kartou)
V prípade potreby IBA PRE SENIOROV 918 439 232. Rozvoz a
osobný odber v čase 12.00 do
20.00 hod. (Menu je potrebné vyskladať: polievky, pizza, minútky.)

2. Vyberte termín. Voľné termíny sú lekármi aktualizované
on-line. Ak vám nevyhovuje najbližší voľný, vyberte si
ľubovoľný iný.
3. Objednajte sa. Je to jednoduché, stačí vyplniť meno a
mobilný telefón, na ktorý vám
bezplatne príde potvrdzovacia SMS. Deň pred vyšetrením
vám vašu objednávku znovu
pripomenie portál bezplatnou
SMS.
(RED)

Handlová kontakty na handlovské reštaurácie, ktoré prijímajú telefonické objednávky
a zabezpečujú dovoz obedového menu do domácností.

Primátorka mesta Silvia Grúberová zakázala s účinnosťou od 19.
marca 2020 do odvolania vstup do interiérových a exteriérových
verejných detských ihrísk a všeobecných športovísk nachádzajúcich sa na území mesta Handlová a na území mestských častí
Morovno a Nová Lehota. Dôrazne tiež odporučila prevádzkovateľom ihrísk na území mesta, aby ich uzavreli.
(RED)

Street Food Kitchen, 29 Aug. 89
Týždenné menu je zverejnené na
facebooku „Street Food Kitchen”.
Objednávky deň vopred na 0905
209 766 aj SMS. Rozvoz nasledujúci deň od 10.00 do 20.00 hod.
Referát podnikateľskej činnosti MsÚ
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Spomienka

Spomienka

Kto ste ju poznali,
spomínajte s nami.

S láskou spomína manžel Viliam, synovia Vilko,
Peťko a dcéra Zuzana s rodinami.

Spomienka
Dňa 27. marca uplynie
prvý smutný rok, čo
nás navždy opustil náš
drahý manžel,
otec a starký
Samuel Lacuš.

S láskou spomínajú syn
Jaroslav, mama, ujo Jaro,
sestra Stanka s rodinou,
dedko Antal a ostatná
rodina.

8/6/3/2020/OI

S láskou a úctou spomína celá rodina.
,,Čas plynie ako tichej vody prúd, kto Ťa mal rád
nevie zabudnúť.“
4/6/3/2020/OI

Spomienka
Dňa 29. marca si
pripomenieme
2. smutné výročie kedy
nás navždy opustil vo
veku nedožitých 71 rokov
milovaný manžel, ocko,
starký, krstný otec, brat,
švagor,
pán Milan Oboňa.

Spomienka

“Odišiel tíško, niet ho medzi nami, no v našich
srdciach stále žije spomienkami.”

Dňa 23. marca uplynie
tridsať rokov odvtedy,
ako nás navždy opustil
milovaný manžel,
otec a starý otec
Milan Nemec
z Handlovej.

1/6/3/2020/OI

2/6/3/2020/OI

Dňa 4. marca sme si
pripomenuli nedožitých
40 rokov môjho syna
Jarka Madaja.

Už nikdy nepohladíme Tvoju tvár,
už nikdy nepovieme, že si to najvzácnejšie,
čo nám osud vzal.
Svoj večný spánok odišiel si spať,
no my Ťa budeme navždy ľúbiť
a s láskou na Teba spomínať.

S úctou a láskou na Teba spomínajú manželka
Eva, syn Milan, dcéra Miladka s rodinami,
vnučka Natália a Veronika a ostatná rodina.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosíme,
spolu s nami tichú spomienku.
Ocko odišiel si tíško už nie si medzi nami, no v
srdciach našich stále žiješ spomienkami.
9/6/3/2020/OI

Spomienka
Dňa 6. marca sme si
pripomenuli 36. výročie
nečakaného odchodu
manžela, otca, starého a
prastarého otca
Viliama Sirotňáka.

5/6/3/2020/OI

Uzávierka Handlovského
hlasu č. 7/2019
je v utorok 31. 3. 2020
Noviny nájdete v schránkach
v stredu 8. apríla 2020

Aladár Chochula na návšeteve handlovskej nemocnice v roku 2008.
Rodina a priatelia sa vo štvrtok 12.
marca v Dome Smútku v Liptov
skom Mikuláši rozlúčili a Aladárom
Chochulom, ktorý sa zaslúžil o rozvoj nemocnice v Handlovej. Dožil
sa 86. rokov.
MUDr. Aladár Chochula nastúpil do
handlovskej nemocnice v roku 1958
a pracoval tu nepretržite až do roku
1996. Od 1. januára 1980 bol 15 rokov
primárom gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Funkciu riaditeľa
Nemocnice s poliklinikou Handlová
zastával celkom 19 rokov. Počas jeho
pôsobenia bola postavená budova
ústavnej lekárne pred budovou polikliniky a nové zdravotné stredis-

7/6/3/2020/OI

Baza čierna

FOTO: NEMHA.SK

ko na sídlisku Morovnianska cesta.
Nemocnica pod jeho vedením získala
prvý sonografický prístroj a operačné
sály boli vybavené modernou endos
kopickou operačnou technikou.
Doktor Aladár Chochula 38 rokov
pomáhal na svet malým Handlovčanom. Azda niet rodiny v Hand
lovej, v ktorej by niekoho práve on
nedržal v rukách ako prvý. Mesto
Handlová celoživotnú prácu Aladára
Chochulu ocenilo v roku 2010, kedy
mu pri príležitosti 50. výročia udele
nia štatútu mesta primátor Handlovej
Rudolf Podoba odovzdal ocenenie za
prínos k rozvoju mesta.
(RED)

POŽIADALI NÁS O POMOC / POŽIADALI NÁS O POMOC

Spomína celá rodina.

Z handlovských lesov a lúk
Krík života a smrti, krík duchov, brána do podsvetia. Tak sa v pohanských
kultúrach označovala baza čierna.
Nenašiel sa vtedy azda nik, kto by
sa ju odvážil vyťať alebo čo i len
oblámať. Poďme ale do súčasnosti.
Dnes ho zbožňujeme rovnako. Pre
jeho kvety, pre jeho plody a niektorí
aj pre jeho drevo. Viete, že aj z bazy
sa vyrábajú nádherné fujary? My sa
dnes tak, ako už je zvykom povenujeme liečivým účinkom. Je iba málo
rastlín, z ktorých ako liečivé môžeme
nazvať úplne všetky časti. V prípade
bazy čiernej je to tak koreň, ako aj
listy, kvety, či plody.
Bazu nájdeme všade okolo Handlovej. V lesoch aj na okrajoch lúk,
v mnohých záhradách, ako aj pri
cestách. Zber pri ceste samozrejme
neodporúčame. Onedlho bude kvitnúť. Ak sa rozhodnete nazbierať si
kvety, zbierajte ich vždy do košíka,
aby sa počas zberu nezaparili. Sušíme
ich zavesené za ich stopku, najlepšie v
tieni. Správne vysušený kvet bazy má
mať peknú bledú farbu. Ak zhnedne,
stáva sa bezcenným. Kvety obsahujú silice, slizy, triesloviny, glykozidy
(sambunigrin a rutín), organické kyseliny (jablčnú, octovú, valérovú) a
vitamín C. Čaj z kvetov sa používa pri
nachladnutí, účinky plodov bazy sú
oveľa výnimočnejšie. Dokážu pomôcť
aj pri takých ochoreniach, s ktorými
si mnohokrát nevie rady ani lekárska
veda, ako je migréna, akútny alebo
chronický zápal trojklaného nervu a poradí si aj s bolesťami chrbta,
kĺbov, dokáže vyliečiť ischias. Okrem

Odišiel lekár, ktorý Handlovčanom
pomáhal na svet

S láskou spomína dcéra
Klárika a syn Paľko
s rodinami.

S tichou spomienkou ku hrobu chodíme,
pri plameni sviečok na Teba myslíme.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš navždy žiť.

Kto ste ho poznali,
venujte mu s nami
tichú spomienku. S láskou a smútkom v srdci
spomínajú manželka a dcéry s rodinami.

Spomienka

Dňa 26. marca uplynie
20 rokov od úmrtia nášho
ocka, dedka a pradedka
Pavla Kňazoviča.

Dňa 26. marca
si pripomenieme 8.
výročie, čo nás navždy
opustila naša milovaná
manželka, mamička,
starká
Vierka Drozdová.

Dňa 5. apríla uplynie 4.
rok, čo nás opustila naša
milovaná mama a babka
Lýdia Schniererová.

3/6/3/2020/OI

Spomienka

Prejavme spolupatričnosť a obujme sa trochu inak
OZ Pavúčik sa zaoberá aktivitami v prospech ľudí s ťažkým zdravotným
postihnutím, primárne ľuďmi s mentálnym znevýhodnením, z ktorých veľkú
časť tvoria práve dospelí ľudia s Downovým syndrómom. Ide tu o dospelých
ľudí s detským intelektom, takže v podstate v mnohých ohľadoch sú to
celoživotne deti.
Deň 21. marec bol vo svete uznaný ako Svetový deň Downovho syndrómu,
počas ktorého sa realizujú rôzne podujatia, ktoré upriamujú pozornosť
bežnej populácie na ľudí s Downovým syndrómom.
Prejavom spolupatričnosti k tejto skupine obyvateľov našej planéty je, že si v
tento deň ľudia z celého sveta obúvajú na každú nohu inú ponožku a dávajú
tak čo najokatejšie najavo svoju inakosť v rámci tohto podujatia.
Naše občianske združenie sa do tejto výzvy rozhodlo zapojiť aj praktickou
pomocou tejto klientele a to prostredníctvom verejnej zbierky s názvom „Žiť,
aby iní boli šťastní” povolenej MV SR pod č.: SVS-OVS2-2020/005490, ktorej
cieľom je vyzbieranie finančných prostriedkov na realizáciu projektu životného osamostatnenia sa takýchto ľudí od primárnej rodiny v dospelom veku.
Súčasťou našej výzvy je aj výzva na praktickú pomoc konkrétnym dospelým
ľuďom s Downovým syndrómom, prispením priamo na účet verejnej zbierky
č. účtu: SK26 0900 0000 0051 6701 6875

Baza čierna bude onedlho kvitnúť.
toho zlepšuje látkovú výmenu a
je výrazným pomocníkom v boji s
nadbytočnými kilami. Čierna baza
má v ľudovom liečiteľstve zaslúžený
rešpekt pri liečbe chorôb z prechladnutia a respiračných ochorení, ako sú
chrípka, angína, bronchitída, kašeľ,
nádcha, zápal dutín a pod. Stimuluje
potenie, čím dokáže znižovať teplotu
a pomáha nám zbaviť sa usadeného
sekrétu v dýchacích cestách, zlepšuje vykašliavanie a uľahčuje dýchanie.
Pre tento účel ju môžeme používať vo
forme čaju, buď ako samotný alebo v
kombinácii napr. s lipovým kvetom,
podbeľom, divozelom, hluchavkou,
žihľavou, skorocelom a pod. Aj sirup
z kvetov je vhodným liekom, pri
pravujeme z neho šťavu s citrónom,
ktorú podávame chorému, užívať ho
môžeme aj po lyžičkách niekoľkokrát
denne alebo ho pridávame do čaju.

TEXT: RED, FOTO: wikimedia.org
Recepty
Bazový cukor: Očistené a úplne suché
kvety zasypte kryštálovým cukrom.
Onedlho cukor absorbuje ich nezameniteľnú arómu rovnako, ako keď
k nemu pridáte lusk vanilky. O pár dní
máte vyrobený bazový cukor, ktorý je
výborný tak do čaju, ako aj koláčov,
limonád atď.
Bazový med: Na 250 g kvetov budeme
potrebovať liter vody, kilogram cukru,
dva citróny a čajovú lyžičku kyseliny
citrónovej. Kvet očistíme, odstránime
hrubé stopky, citróny pokrájame na
kolieska. Túto zmes privedieme k varu
a varíme cca 15 až 20 minút. Následne
ju precedíme, pridáme cukor a kyselinu citrónovú a varíme ďalšie dve
hodiny. Náš malý tip? Vyskúšajte si
takýmto bazovým medom osladiť ká
vičku.
(RED)

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

DIGITÁLNE KINO BANÍK
DO ODVOLANIA NEPREMIETA
Riadková inzercia
Hľadáme partiu živnostníkov na
montáž balkónových zasklený v
zimných záhradách. Firma: Martin
Vančo Denmart.
0905 200 665
6/6/3/2020/OI

Riadková inzercia neprechádza jazykovou korektúrou.
Za obsah zodpovedá zadávateľ.

ARMYSHOP
SKLENÉ
nový tovar
0902 584 948
10/6/3/2020/PL
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10 odporúčaní pri COVID-19
10 odporúčaní pri COVID-19
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www.korona.gov.sk

Podpora okolia pre starších ľudí
Prípravné plánovanie komunity (žijúcom na sídlisku, v spoločných priestoroch či v okolí) na COVID-19
by malo zahŕňať starších ľudí (60 rokov a viac), ľudí so zdravotným postihnutím a organizácie, ktoré
ich podporujú, aby sa zabezpečilo zohľadnenie ich potrieb.
o Mnoho z týchto jednotlivcov žije v komunite a mnohí z nich sú závislí od služieb a podpory
poskytovanej v ich domovoch alebo v komunite, aby si udržali svoje zdravie a nezávislosť.
Zariadenia dlhodobej starostlivosti by mali obmedziť kontakt s verejnosťou a dodržiavať hygienické
pokyny, aby zabránili zavedeniu a rozšíreniu COVID-19.

Podpora od rodiny a opatrovateľa
Pomôžte svojmu príbuznému, ktorý patrí do rizikovej skupiny a v prípade potreby mu vyberte lieky
z lekárne.
Zásobte sa potravinami, ktoré sa nekazia rýchlo, aby ste ich mali doma po ruke a tak minimalizovali
návštevy obchodov. Potraviny zabezpečte na krízové obdobie, ktoré je aktuálne vyhlásené vládou
alebo krízovým štábom.

www.korona.gov.sk

K 23. 3. 2020 nebol
v Handlovej zaznamenaný
ani jeden prípad COVID - 19

