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Baníci budú dostávať kompenzačný príspevok
Maximálna doba poberania 
kompenzačného príspevku bude 
sedem rokov. 

Poslanci Národnej rady Slovenskej 
republiky schválili návrh zákona 
o  kompenzačnom príspevku 
baníkom, ktorí prídu o zamestnanie 
z dôvodu útlmu baníctva v regióne 
hornej Nitry. Jeho cieľom je 
zmiernenie sociálnych dopadov 
a  odškodnenie pre stratu príjmu 
z  činnosti baníkov so stálym 
pracoviskom v podzemí v hlbinných 
baniach na území Slovenska.

Návrh zákona predložila skupina 
poslancov na čele s  trenčianskym 
županom Jaroslavom Baškom. 
Pripravený bol v súlade s Akčným 
plánom transformácie uhoľného 
regiónu horná Nitra, ktorý ešte 
v  lete uznesením schválila vláda. 
Poslanci tiež schválili pozmeňujúci 
návrh, na základe ktorého sa 
príspevok nebude podmieňovať 
zaradením do evidencie 
uchádzačov o zamestnanie, čím sa 
spresnil jeho charakter na štátnu 
sociálnu dávku. „Výška tohto 
kompenzačného príspevku a doba 
jeho poberania je závislá od dĺžky 
zamestnania v baníctve so stálym 
pracoviskom v podzemí. Poberatelia 
kompenzačného príspevku sa stanú 

poistencami štátu, teda štát bude 
za nich platiť poistné na starobné 
dôchodkové poistenie,“ vysvetlil 
Jaroslav Baška.
 
Baník, ktorý odpracoval aspoň tri 
roky, bude kompenzačný príspevok 
poberať dvanásť mesiacov. Pri 
odpracovaných šiestich rokoch sa 
doba poberania dávky zvýši na dva 

roky, pri odpracovaných desiatich 
rokoch na tri roky. Maximálna 
doba vyplácania kompenzačného 
príspevku bude sedem rokov 
a  je stanovená pre baníkov, ktorí 
v  podzemí odpracovali aspoň 
pätnásť rokov. 

Kompenzačný príspevok by sa 
mal každoročne zvyšovať o  rast 

životného minima a  vyplácať ho 
bude Úrad práce, sociálnych vecí 
a  rodiny. Osoby, ktoré poberajú 
osobitný príspevok baníkom alebo 
dávky výsluhového zabezpečenia 
budú z priznania kompenzačného 
príspevku vylúčené.

(r)
Foto: Hornonitrianske bane 

Jednosmerky budú neskôr

Handlovská samospráva 
nedávno avizovala, že v októbri 
tohto roka zjednosmerní 
niektoré mestské komunikácie. 
Osadenie nových dopravných 
značiek bude musieť ešte chvíľu 
počkať. Mesto dalo prednosť 
bezpečnosti na Morovnianskej 
ceste.

Dôvodom zmeny zámeru boli 
opakované dopravné nehody 
na sídlisku Morovnianska cesta. 
Pred dvomi rokmi došlo k  stretu 
dvoch osobných áut, pred 
mesiacom sa však na rovnakom 
mieste zrazil s  osobným autom 
autobus mestskej hromadnej 
dopravy. Vodička osobného 

auta nedala pri výjazde z  bočnej 
komunikácie prednosť autobusu 
idúcemu v  smere od materskej 
školy k otočni autobusov na konci 
sídliska. Argumentovala tým, že 
táto cesta nie je označená ako 
hlavná a pri výjazde z bočnej cesty 
pri bytovkách chýba značka Daj 
prednosť v jazde. 

„Na odporúčania dopravného 
inšpektorátu pristupujeme 
k  osadeniu dopravného 
značenia v  rámci už schváleného 
dopravného projektu. Na sídlisku 
preto pribudne tridsať dopravných 
značiek, ktoré budú mesto stáť 
približne päťtisíc eur,“ povedala 
hovorkyňa mesta Jana Paulínyová 
a  ako dodala: „Veľmi sa bránime, 
aby sme vytvárali vizuálny 
smog, v  tomto prípade to však 
považujeme za dôležité, keďže ide 
o bezpečnosť našich detí.“
  
Pôvodne plánované zmeny 
v organizácii dopravy na uliciach 
Partizánska, Poštová a Dimitrovova 
samospráva zrealizuje neskôr. 
Podľa hovorkyne by sa tak mohlo 
stať do konca tohto roka. 

(r)

Pozvánka na 
zasadnutie MsZ

Primátorka mesta 
Handlová Silvia 

Grúberová zvolala
8. zasadnutie 

Mestského 
zastupiteľstva.

Konať sa bude vo 
štvrtok 31. októbra 2019 
o 14.00 hodine vo veľkej 

zasadacej miestnosti 
mestského úradu. 

Program rokovania 
nájdete na webovom 

sídle mesta
www.handlova.sk. 
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Starostovia z uhoľných regiónov žiadajú 
spravodlivú transformáciu

Dokument podpísali aj piati 
primátori miest hornej Nitry.

Skupina 41 starostov z  desiatich 
uhoľných regiónov v  deviatich 
európskych krajinách vydala 
vyhlásenie, ktoré podporuje 
spravodlivý prechod do post-uhoľnej 
éry. Dokument predložili 16. októbra 
na stretnutí Platformy pre uhoľné 
regióny v  procese premeny, ktorú 
v  decembri minulého roka zriadila 
Európska komisia. 

Cieľom tejto platformy je pomôcť 
regiónom prekonať ich závislosť 
od uhlia rozvojom udržateľných 
hospodárskych činností. Signatármi 
listu sú starostovia z  Nemecka, 
Slovenska, Poľska, Rumunska, Grécka, 
Bulharska a Českej republiky. K nim sa 
pridali zástupcovia krajín mimo EÚ – 
z Bosny a Hercegoviny a Čiernej Hory, 
v ktorých sa o ústupe od uhlia ešte ani 
nediskutuje. 

Ursula von der Leyen, ktorá sa 

1. novembra stane predsedníčkou 
Európskej komisie, sa zaviazala 
dosiahnuť klimatickú neutralitu 
Európy do roku 2050. Aby pomohla 
uhoľným regiónom znížiť emisie 
a reštrukturalizovať svoje ekonomiky, 
chce založiť Fond spravodlivého 
prechodu. „Čo je dobré pre planétu, 
musí byť dobré aj pre ľudí a  naše 
regióny. Všetci máme rovnaký cieľ, 
ale nie všetky regióny majú rovnaký 
východiskový bod. Preto navrhnem 
Fond spravodlivého prechodu na 
podporu tých, ktorých sa to týka 
najviac,“ povedala von der Leyen vo 
svojej úvodnej reči na plenárnom 
zasadnutí Európskeho parlamentu pri 
voľbe predsedu Európskej komisie.

Podľa Juliette de Grandpré zo 
Svetového fondu na ochranu prírody 
sa starostovia a  ich regióny tešia na 
budúcnosť po uhlí. „Vyjadrili svoj 
záväzok voči budúcnosti podpísaním 
a  odovzdaním tohto vyhlásenia. 
Rozhodujúce bude zabezpečiť, aby pri 

financovaní a konštruktívnom dialógu 
nikto nezostal pozadu.“

Vo vyhlásení starostovia, okrem iného, 
povzbudili národné vlády, aby sa 
zapojili do dialógu so zainteresovanými 
stranami v  dotknutých regiónoch. 
Naliehajú na to, aby sa na vnútroštátnej 
a  európskej úrovni sprístupnili 
mechanizmy finančnej podpory 
spravodlivého prechodu. Návrh na 
vytvorenie Fondu spravodlivého 
prechodu starostovia vítajú pod 
podmienkou, že bude primerane 
financovaný a  použitý na podporu 
miestnych spoločenstiev a  rozvoj 
trvalo udržateľných hospodárskych 
aktivít v uhoľných regiónoch. 

Za hornonitriansky región dokument 
podpísali primátorka Handlovej Silvia 
Grúberová, primátorka Prievidze 
Katarína Macháčková, primátor Bojníc 
František Tám, primátor Novák Dušan 
Šimka a primátor Partizánskeho Jozef 
Božik.

Zdroj: WWF Nemecko

Zamestnajte sa 
v Handlovej

Mesto Handlová vyhlasuje výberové 
konanie na obsadenie miesta riaditeľa 
Centra voľného času, Námestie 
Baníkov 3. 

Uchádzači by mali mať kvalifikačný 
stupeň a odbor vzdelania pre uvedený 
druh školského zariadenia a najmenej 
päť rokov pedagogickej praxe. 
Podmienkou pozvánky do výberového 
konania je aj predloženie návrhu 
koncepcie rozvoja Centra voľného času.
Všetk y  detai ly  pracovnej 
ponuky a požadované doklady 
nájdete na webovom sídle 
mesta www. handlova.sk v sekcii Pre 
občana – Zamestnanie.

Písomné žiadosti o účasť na výberovom 
konaní s požadovanými dokladmi 
doručte najneskôr do 8. novembra 
2019 do 13.00 hod. Obálku označte 
heslom Výberové konanie 4/2019.

Prihlásiť sa do pracovnej skupiny je 
možné do 8. novembra. 

Primátorka mesta Silvia Grúberová 
ustanovila dočasnú komisiu pre 
vytvorenie koncepcie s názvom 
Budúcnosť rómskej osady v Handlovej, 
ktorej cieľom je určiť, ako sa bude už 
definované územie nášho mesta 
rozvíjať a kam bude smerovať. 

Aj vy sa môžete stať súčasťou toho 
ambiciózneho cieľa v troch základných 
oblastiach: Bývanie a infraštruktúra; 
Vzdelávanie,  zamestnanosť , 
bezpečnosť a prevencia a Rómovia, 
spôsob života a sebauvedomenie. 
Pracovné skupiny majú svojich 

Pomôžte nájsť riešenie pre 
budúcnosť Baníckej kolónie

v Handlovej

odborných gestorov, ktorí budú 
koordinovať procesy. Zasadnutia 
jednotlivých skupín sa budú konať 
vždy v popoludňajších hodinách po 
16-tej hodine.

Váš záujem o prácu v pracovnej 
skupine podľa jednotlivých oblastí 
nahláste hlavnej koordinátorke komisie 
Veronike Cagáňovej na e-mailovej 
adrese: veronika.caganova@handlova.
sk, alebo na telefónnom čísle: 0918 325 
883 do 8. novembra 2019. Stretnutia 
pracovných skupín budú otvorené pre 
verejnosť  a termíny ich konania budú 
zverejnené na webovej stránke mesta.

(r)
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Miera separácie odpadov v  roku 
2018 v  Handlovej dosiahla 24 
percent. Ak sa úroveň vytriedenia 
rapídne nezvýši, mesto bude podľa 
riaditeľa firmy Hater - Handlová 
platiť za odpady čoraz viac.  

Spomínate si na svoje začiatky 
v Hateri pred štrnástimi rokmi?

To si pamätám úplne presne. V  tom 
čase sme v  Handlovej zavádzali 
separáciu. Vtedy som tu bol ešte 
spolu s  dvomi ďalšími dievčatami na 
absolventskej praxi a  potom som sa 
v  Hateri zamestnal. Chodili sme po 
školách a deťom sme vysvetľovali, ako 
budeme triediť odpad. Prvý letáčik, 
logo Chránime, preto triedime aj 
farebný štvorlístok sme tvorili tu, v tejto 
kancelárii. To logo je na jednom vozidle 
nalepené ešte dodnes. Začiatky si 
pamätám, zažil som si ich, viem, aké to 
bolo zložité. Nie každý bol stotožnený 
s lokalitami, kde by mali nádoby stáť. 
Mnohým prekážalo, že by mali mať pod 
oknami plastové nádoby na triedený 
odpad. Pripravili sme šlabikár ako 
triediť, robili sme šoty do Handlovskej 
televízie, robili sme kampaň, aby sa 
separácia dostalo do povedomia. 

Ako sa za ten čas systém triedenia 
zmenil? 

Systém sa zmenil výrazne. Kým 
v  začiatkoch si separáciu financovali 
a  riadili samosprávy a ich zberové 
spoločnosti, ktoré si sami zazmluvňovali 
spracovateľské spoločnosti pre 
jednotlivé vyseparované komodity, 
teraz celý systém riadi a  financuje 
Organizácia zodpovednosti výrobcov. 
Ona určuje kvalitu aj kvantitu komodít, 
ktoré odváža, ale robí aj náhodné 
kontroly. Môžu napríklad otvoriť 
ktorúkoľvek nádobu na separovaný 
zber a keď v nej bude aj to, čo v nej byť 
nemá, nalepia naň červenú nálepku 
a jej odvoz nepreplatia. S Organizáciou 
zodpovednosti výrobcov sa vždy 
rokuje o  cenách, množstvách, o 

počte a objeme kontajnerov v meste. 
Keby sme napríklad chceli pridať 
kontajnery, musíme osloviť Organizáciu 
zodpovednosti výrobcov, či nám to 
vôbec umožní. Môžu povedať, že zvozy 
ďalších kontajnerov platiť nebudú, 
lebo na objem odpadu, ktorý v meste 
triedime, nám stačia tie kontajnery, 
ktoré máme. Asi by nám poradili, aby 
ľudia začali stláčať PET fľaše. A  majú 
pravdu. 

Klesol, alebo stúpol počet stojísk na 
nádoby pre separovaný zber?

Počet stojísk klesol, ale je to len vďaka 
polopodzemným kontajnerom. 
Celkový objem nádob ostal približne 
rovnaký.

Polopodzemné kontajnery sa 
osvedčili? Bude ich v Handlovej viac?  

Z  praxe poznáme výhody, ale 
aj nevýhody polopodzemných 
kontajnerov. Ich nevýhodou je, že 
na ich vyprázdňovanie potrebujeme 
špeciálnu techniku. My vozidlo 
máme. Je síce staršie, ale dokáže to 
obslúžiť. Ak by sme však rozširovali 
počet veľkoobjemných kontajnerov, 
potrebovali by sme aj špecializované 
auto. To vozidlo je náročné, je veľké, 

sú tam nutné ďalšie oprávnenia pre 
šoféra na hydraulickú ruku, je takmer 
4 metre vysoké, preto má problém 
s prejazdovými výškami a na niektoré 
uličky v  Handlovej sa jednoducho 
nedostane. Väčším problémom však 
je, podľa mňa, to, že polopodzemné 
kontajnery sú ťažko využiteľné 
v systéme konkrétnej separácie. 

Čo je konkrétna separácia? 

Ak sa chceme baviť o  tom, či vieme 
zvýhodniť ľudí, ktorí separujú oproti 
tým, ktorí netriedia vôbec, alebo 
triedia menej, potrebujeme vedieť, 
ktorý bytový dom, ktoré bytové 
spoločenstvo, ktorý rodinný dom ako 
triedi. Pri systéme polopodzemných 
kontajnerov to urobiť nevieme. Existuje 
síce čipový systém pre polopodzemné 
kontajnery, ale pochybujem, že sme tak 
disciplinovaní, aby každý člen rodiny 
si pri vysypávaní smetí a  triedeného 
odpadu bral čip. Cesta by, podľa môjho 
názoru, mohla ísť podľa vzoru Žiaru 
nad Hronom. Stojiská by boli oplotené 
a uzamknuté a za každé jedno stojisko 
by bol niekto zodpovedný - napríklad 
bytové spoločenstvo alebo bytový 
dom. Potom je to už konkrétnejšie 
a môžeme sa rozprávať o tom, že toto 

konkrétne bytové spoločenstvo triedi 
viac ako iné, v inej časti mesta. 

Ako by mali byť odmenení ľudia, 
ktorí separujú správne?

Treba povedať, že podľa zákona by 
sme mali triediť všetci. Malo by to byť 
normálne. Mal by teda byť človek za 
separovanie odmenený? Nie som si 
istý, že by za to, že človek dodržiava 
zákon, mal byť odmenený. Možno by 
to malo byť skôr naopak, aby ten, čo 
netriedi, buď nemal mať vysypané 
smeti, alebo by mal mať zvýšený 
poplatok za odvoz. Odmena pre nás, 
ktorí triedime a  staráme sa o  naše 
životné prostredie, by mala byť, že 
poplatok nebude rapídne narastať. 
Lebo on narastať bude. To je zákonom 
dané. My však máme v rukách to, ako 
rýchlo bude narastať. 

Ako teda ten systém funguje?

Za každú tonu komunálneho odpadu 
uloženého na skládke mesto platí 
poplatok do Environmentálneho 
fondu a výška poplatku je stanovená na 
základe miery separácie samosprávy. 
Napríklad v  roku 2018 sme dosiahli 
mieru vytriedenia takmer 24 percent 
a za uloženie tony odpadu na skládke 
sme platili 10 eur. Ak by sme však 
dosiahli rovnaký výsledok aj v  roku 
2020, platili by sme už 22 eur. Tieto 
sumy stanovuje vyhláška. Takto 
nás zákonodarcovia nútia, aby sme 
zvyšovali mieru vyseparovaných 
odpadov. Keby sme dosiahli mieru 
vytriedenia 60 percent, tak by sme 
platili poplatok Environmentálnemu 
fondu len 8 eur a to už je zaujímavé. 
Toto je cesta. Keď triediť nebudeme, 
cena bude narastať rapídne. 

Ako sa za tých 14 rokov vyvíja 
situácia? Zlepšujeme sa 
v separovaní? 

Triedenie narastá, ale pomaličky. 
Musíme pridať. V  roku 2018 sme 
vyseparovali v meste 836,169 ton 

komodít, ale keby sme sa chceli dostať 
nad 30 percent miery separácie, museli 
by sme vytriediť ďalších 700 ton 
odpadu. A neplatili by sme 22 eur, ale 
len 12 eur. To je veľký rozdiel.

A  je to vôbec dosiahnuteľné? Sú 
nádoby na komunálny odpad plné 
separovateľných zložiek?

Koľko plastov ostáva nevyseparovaných 
v komunálnom odpade dobre vidno na 
skládke. Je tam veľmi veľa plastových 
materiálov, dokonca aj PET fľaše, čo 
by si človek myslel, že tie už triedi 
naozaj každý. Je tam veľké množstvo 
fólií, farebných fólií, igelitových tašiek, 
obalov, nachádza sa tam aj sklo 
a  plechovky. Priestor pre zlepšenie 
je veľký. Sami si vyťahujeme peniaze 
z  peňaženiek. Sme hákliví, keď rastie 
akýkoľvek poplatok, druhá vec je, že 
toto máme vo vlastných rukách. Preto si 
nemyslím, že cestou je odmeňovať ľudí 
za to, že triedia lepšie, ako druhí. Skôr si 
myslím, že ten druhý by mal pocítiť, že 
netriedi. Pokuty sú možno extrém, ale 
v západných krajinách to takto funguje. 
Zle vyseparovaný kontajner vám 
neodvezú a  ešte dostanete pokutu. 
Tam je to normálne. Tu chceme byť 
odmenení za to, že triedime.  

Bude sa dvíhať poplatok za odpad?

Poplatok je momentálne 20 eur 
ročne. Je dlhodobo poddimenzovaný 
a nekryje náklady na zvoz a ukladanie 
komunálnych odpadov na skládku. 
Výšku poplatku musia určiť poslanci. 
My sa budeme snažiť transparentne 
ukázať, koľko nás odpady skutočne 
stoja a koľko na ne doplácame. Podľa 
môjho názoru, nie je správne, ak mesto 
musí dotovať odvoz odpadu peniazmi, 
ktoré by mohli slúžiť na niečo iné. 
Mohli sme ich využiť na detské ihriská, 
opravu škôl a chodníkov, hocikde inde, 
kde budú vidieť a nie nimi platiť odvoz 
odpadu.

(sj)

Vladimír Borák: Výšku poplatku za odpad máme vo vlastných rukách

Deň otvorených dverí v samospráve využili najmä deti

Žiaci handlovských škôl si skúsili, 
ako poslanci hlasujú a  mohli si na 
nečisto vyskúšať aj svadobný obrad. 
Pre verejnosť boli na úrade otvorené 
všetky kancelárie.

Pätnásty ročník Dňa otvorených 
dverí v samospráve mal tému Triedim 
50%+. Čo 50%+ znamená? „Bez 
zvýšenia miery vytriedenia odpadov to 
jednoducho nepôjde. Minulý rok sme 
dosiahli mieru vytriedenia odpadov 
iba 24 percent. Spoločným cieľom nás 
všetkých je preto vytriediť čím skôr 
viac ako 50 percent odpadu, aby sa ho 
čo najmenej dostalo na skládku. Preto 
bol tento motív prierezovou témou 
dňa otvorených dverí,“ vysvetlila 
vedúca kancelárie primátorky Jana 

Paulínyová, ktorá deň otvorených dverí 
v samospráve otvorila. 

Deti mali množstvo otázok 
Plnú rokovaciu sálu žiakov a študentov 
privítala primátorka Silvia Grúberová, 
zástupca primátorky Radoslav Iždinský 
a poslanci Iveta Jurkovičová, Marcela 
Šimonová, Lina Gregor, Danica 
Baranovičová, Arpád Koszta, Eduard 
Straka a Jozef Juríček. 
„Najkrajšie boli otázky od detí, ktoré 
stáli v rade na mikrofón, aby sa mohli 
nielen mňa, ale aj poslancov opýtať 
na všetky možné témy - od plavárne 
cez obchodné centrum, chodníky, až 
po ihrisko v kolónii. Padlo nespočetné 
množstvo otázok a ja verím, že sme ich 
aj zodpovedali,“ povedala primátorka 

Siliva Grúberová, ktorá zažila deň 
otvorených dverí vo funkcii po 
prvýkrát. 

Otvorenie spríjemnili vystúpenia 
žiakov Základnej umeleckej školy, 
Gitarové duo Ria Ferčáková a  Šimon 
Majdan. Na akordeóne zahral Matúš 
Híreš, zaspievala Rebeka Kocerová. 
Rodina Gríčovcov z  literárno-
dramatického krúžku, pod vedením 
Kataríny Dupkalovej, zahrala krátky 
skeč o odpadoch. 

Otvorené dvere mali všetky 
mestské organizácie

Deň otvorených dverí samosprávy 
mali aj v  Centre voľného času. 
„Zúčastnili sme sa slávnostného 
otvorenia na mestskom úrade. Deťom 
a  ich vyučujúcim sme premietli film 
o  separácii odpadu, deti si vyskúšali 
svoje vedomosti o  triedení odpadu 
formou kvízu a  už z  recyklovaných 
výrobkov si vytvorili halloweenske 
cukríky. Téma V  Handlovej sa zelení, 
lebo sa nám nelení a Triedim 50+% sa 
stretla s veľkým ohlasom a pozitívnym 
hodnotením,“ uviedla na margo Dňa 
otvorených dverí Zuzana Balušinská 
z CVČ. 

Mestskú knižnicu navštívilo počas 
dňa otvorených dverí 140 detí. 
Stali sa na chvíľu knihovníkmi, 
vyskúšali si niektoré knihovnícke 

činnosti, pečiatkovanie a  balenie 
kníh. Zaujímali sa aj o  sprievodné 
podujatia k tohtoročnej téme. „Formou 
prezentácie sa dozvedeli, ako triediť 
odpad a  čo je to recyklácia. Čo kam 
patrí. Vedomosti o separovaní odpadu 
si každý návštevník mohol preveriť 
formou zábavnej súťaže. V  knižnici 
máme, samozrejme, knihy k  téme. 
Tie sme propagovali prostredníctvom 
výstavky kníh,“ povedala Daniela 
Mikulášová. Počas Dňa otvorených 
dverí 2019 sa aj dospelí návštevníci 
mohli zapísať do knižnice zdarma. 

Polícia prilákala davy detí
Deti mali veľa zaujímavých otázok aj 

na vedenie neziskovej organizácie 
Jazmín. Ako povedala Viera Mrázová, 
okrem iného ich zaujímalo aj to, či 
si obyvatelia sami varia, ako dlho 
tam bývajú, alebo či za ubytovanie 
platia. Takmer stovka detí navštívila 
aj Senior centrum. V sídle mestskej 
polície privítali 270 detí. „Boli sme 
milo prekvapení z vysokej účasti. 
Žiakom handlovských škôl a škôlok 
sme predstavili našu prácu a zapojili 
sme sa do témy dňa otvorených dverí 
samosprávy s heslom TRIEDIM 50%+“ 
povedala príslušníčka mestskej polície 
v Handlovej Lucia Chudá.

(r)

Na linke v zbernom dvore Hateru sa dotrieďujú iba plasty
vhodené do nádob na separovaný odpad.
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REMO Handlová plní dizajnové predstavy svojich zákazníkov. 
Oplotenia a brány vyrobí do 230 farebných odtieňov

F irma REMO, s. r. o. Handlová 
bola založená v  roku 1993 
dvoma organizáciami, 
a  to KUPA, s. r. o. Bojnice 

a SNIK, a. s. Prievidza. Hlavný dôvod 
bol rozšírenie ich činnosti. Ako 
vysvetľuje Slavomír Kriváň, riaditeľ 
REMO Handlová, právna forma 
spoločnosti je dodnes spoločnosť 
s ručením obmedzeným. 

„SNIK zabezpečil pre REMO do 
prenájmu výrobné priestory, výrobné 
prostriedky aj odbyt. Spoločnosť do 
roku 2016 vlastnili Moravskoslezské 
drátovny, a. s. a Milan Melišík rovným 
dielom,“ približuje nedávnu históriu 
súčasný riaditeľ. 

Firma REMO sa do konca roku 
2015 rozšírila, kúpila výrobné 
priestory, pozemky, stroje aj sklady 
a  kancelárske priestory, v  ktorých 
sídli dodnes. Od roku 2016 pôvodný 
majitelia predali spoločnosť novým 
majiteľom Slavomírovi Kriváňovi 
a Ondrejovi Mikulovi, ktorí ju vlastnili 
rovným dielom. V  roku 2019 Ondrej 
Mikula predal svoj podiel novému 
spoločníkovi Ladislavovi Važanovi, 
ktorý je tak vlastníkom spoločnosti 
spolu so Slavomírom Kriváňom. 

Slavomír Kriváň pracuje v spoločnosti 
REMO Handlová už dlhých 21 rokov. 
Najskôr tu pracoval ako zamestnanec 
na rôznych pozíciách, ale najmä ako 
konštruktér a  vedúci výroby. „V  roku 
2015 mi bývalí majitelia firmu ponúkli. 
Keďže som strojársky odbor študoval, 
dlho som aj v tomto odbore robil a firma 
má dobrú históriu s dobrým menom, 
tak som ani neváhal a začiatkom roku 
2016 som sa dal na podnikanie. Keďže 
v poslednej dobe sme sa viac rozrástli 
a práce v tomto odbore je veľmi veľa 
a začínal som mať už toho nad hlavu, 
oslovil som môjho priateľa Ladislava 
Važana, stavebného inžiniera, či by 
nechcel vstúpiť do firmy a  pomôcť 
mi hlavne so stavebnými činnosťami. 
Súhlasil a  momentálne ťaháme 
spoločnosť obaja. Snažíme sa rozšíriť 
našu produkciu o  nové produkty, 
rozsah služieb, zlepšovanie pracovných 
podmienok zamestnancov a finančne 
stabilizovať firmu,“ naznačuje filozofiu 
spoločnosti jej riaditeľ.

Spoločnosť pokračuje
vo svojom pôvodnom 
výrobnom programe

„Naša firma začínala výrobou strojov 
na spracovanie drôtov, plechov a rôzne 

jednoúčelové stroje. V  začiatkoch 
bolo oplotenie len 40 percent našej 
produkcie. Po finančnej kríze sa to 
úplne zmenilo a  oplotenia stúpli na 
80 percent našej produkcie. Zbytok 
vyrábame rôzne zvárané konštrukcie 
s rôznymi povrchovými úpravami podľa 
požiadaviek zákazníkov,“ naznačuje 
súčasné pomery v  spoločnosti 
Slavomír Kriváň. Ako ďalej spresňuje, 
výrobný program spoločnosti REMO 
sa zameriava na výrobu plotov, brán, 
stĺpikov a plotových panelov, na montáž 
oplotení na kľúč, dodávku, montáž 
a uživenie pohonov k bránam, rôzne 
zvárané konštrukcie podľa požiadaviek 
zákazníka, povrchovú úpravu 
práškovou technológiou, výrobu 
a montáž zábradlia, výrobu zariadení 
a  prípravkov podľa požiadaviek 
zákazníka, delenie materiálu pílením 
a strihaním a vystrihovanie a ohýbanie 
plechových výrobkov.

Čo je pre zákazníka určite veľké plus, 
REMO vyrába oplotenia aj podľa 
požiadaviek zákazníka. To znamená, 
že nemusí si vybrať iba oplotenie 
z  katalógu, ale jeho predstavy 
dokáže spoločnosť pretaviť do 
reality. „Vyrábame síce aj štandardné 
oplotenia, ale špecializujeme sa 
hlavne na atypické oplotenia a brány, 
ktoré vyrábame podľa požiadaviek 
zákazníka a podľa atypických rozmerov 
na stavbe. Snažíme sa splniť všetky 
dizajnové predstavy našich zákazníkov, 
aj keď je to niekedy veľmi ťažké. Vieme 
napríklad vyrobiť oplotenia a  brány 
do 230 farebných odtieňov podľa 
štandardného RAL vzorkovníka,“ 
konkretizuje riaditeľ spoločnosti.
Hlavným odberateľom spoločnosti 
je sú Moravskoslezské drátovni, 
firma z  Českej republiky, pre 
ktorú Handlovčania vyrábajú 

veľké množstvo komponentov 
k  oploteniu, a  to najmä stĺpiky. 
„Spolupracujeme však aj s  mnohými 
veľkými odberateľmi pôsobiacimi na 
Slovensku, ako napríklad STRABAG, 
EUROVIA, KERAMING, PROMTO či 
ZOO Bojnice. Oplotenia sme však 
vyrábali aj pre mnoho rôznych obcí, 
miest a súkromných osôb,“ spresňuje 
ďalej Slavomír Kriváň s tým, že REMO 
pôsobíme po celom Slovensku, ale 
najväčšie pokrytie má najmä na 
strednom a západnom Slovensku. 

”
„Vyrábame oplotenia pre 

veľké priemyselné objekty, 
a to aj podľa atypických 

rozmerov.”
Slavomír Kriváň

REMO Handlová dodáva svoje ploty 
a  brány na kľúč hlavne pre veľké 
priemyselné objekty, ale špecializuje 
sa aj na výmenu starých oplotení či 
dodanie oplotenia pri stavbe nových 
priemyselných objektov. „Samozrejme, 
naše oplotenia sú aj pri mnohých 
rodinných domoch a  záhradách,“ 
podotýka Slavomír Kriváň a vysvetľuje, 
čím sa spoločnosť REMO odlišuje od 
konkurencie: „Vyrábame a montujeme 
oplotenia presne podľa terénnych 
podmienok na stavbe a podľa veľakrát 
atypických rozmerov, kde je potrebné 
presné zameranie na stavbe a následná 
výroba podľa výrobnej dokumentácie.“

Ako dlho trvá výroba oplotenia
Na otázku, ako dlho trvá vyrobiť 
oplotenie napríklad k rodinnému domu, 
nemá Slavomír Kriváň jednoznačnú 
odpoveď: „Všetko závisí od dĺžky 

oplotenia, od zloženia podkladu, od 
členitosti terénu a v neposlednom rade 
od počasia, ktoré významne vplýva na 
dĺžku montáže. Menšie oplotenia okolo 
rodinného domu urobíme približne 
za 2 dni, väčšie oplotenia vyrábame 
aj 7 mesiacov. Napríklad oplotenie 
pre vlkov v  ZOO Bojnice sme robili 
7 mesiacov, lebo tam bol ťažký a strmý 
terén, medzi stromami, ale podarilo sa 
to.“

REMO sa však neorientuje iba na výrobu 
oplotení pre súkromné osoby či väčšie 
spoločnosti. „Robili sme oplotenie pre 
vojakov v  Bratislave, ktoré muselo 
spĺňať ťažké podmienky vojakov na 
oplotenie. Momentálne tiež robíme 
oplotenie na letisku v  Bratislave, 
kde sú tiež veľmi vysoké nároky na 
oplotenie, keďže je to priestor, kde sa 
bežný človek nesmie dostať,“ hovorí 
o aktuálnej zákazke riaditeľ spoločnosti 
a  prezrádza, s  akým materiálom 
sa v  jeho spoločnosti pracuje: 
„Pracujeme so štandardnou oceľou, 
ako sú rôzne uzavreté profily kruhové, 
štvorcové či obdĺžnikové. Ďalej sú 
to rôzne plechy, pásové oceľ a drôty. 
A  samozrejmosťou sú aj práškové 
vypaľovacie farby.“ Vo výrobnej hale 
má REMO rôzne stroje, všetko na 
spracovanie oceľového materiálu, od 
pásových píl, pásové brúsky, veľké 
nožnice na plechy, pneumatické lisy, 
elektrickú mnohobodovačku na výrobu 
plotových panelov, zváracie zariadenia 
na zváranie, striekacie zariadenie na 
povrchovú úpravu výrobkov práškovou 
farbou a mnoho ručného náradia. Na 
montáže používajú pracovníci šmykový 
nakladač s  rôznymi nadstavbami, 
motorové vrtáky a  mnoho ručného 
náradia.

V súčasnosti pracuje v REMO Handlová 
25 pracovníkov, ktorí sú zamestnaní 
vo väčšine na dobu neurčitú. Z  nich 
je 23 z  Handlovej a  okolia a  dvaja 
zamestnanci sú z  Prievidze. „Máme 
však aj sezónnych pracovníkov, ktorých 

prijímame hlavne na montáže oplotení. 
Momentálna doba je veľmi náročná 
na zamestnanie ľudí s  potrebným 
vzdelaním, hlavne čo sa týka 
strojárskej výroby, na pracovnom trhu 
chýbajú zámočníci a zvárači. S týmto 
problémom bojujeme posledné 
roky aj v  našej firme,“ netají riaditeľ 
spoločnosti.

V REME pri výrobe oplotenia neustále 
hľadajú nové inšpirácie. Na čo je 
Slavomír Kriváň obzvlášť hrdý, ide o ich 
vlastné nápady, nepreberajú ich od 
konkurenčných firiem. „Reagujeme na 
požiadavky trhu a hlavne zákazníkov. 
Inšpirácie v  zahraničí nehľadáme. 
Všetko si vymýšľame sami. My sa 
chválime, že všetko, čo vyrábame 
je naše, slovenské. Samozrejme, nie 
všetko sa vyrába na Slovensku, takže 
niektoré vstupné materiály sú aj z krajín 
Európskej únie. Čo vieme v  našich 
podmienkach vyrobiť, to si vyrobíme 
sami s našimi zamestnancami. Bolo by 
jednoduché nakúpiť materiál z Poľska 
alebo Číny, kde sú ceny veľmi nízke, ale 
to by sme potom boli iba obchodníci. 
A  prečo si to nesťažiť výrobou 
a  montážou,“ hovorí s  úsmevom 
Slavomír Kriváň a  prezrádza, ktorá 
zákazka bola pre REMO doteraz 
najväčšia: „Mali sme viacero veľkých 
akcií za 26 rokov pôsobenia na trhu. Za 
môjho riadenie firmy sme asi najväčšie 
robili v ZOO Bojnice, kde sme vyrábali 
a montovali oplotenie pre vlkov a hneď 
vedľa pre jeleňov, alebo aj oplotenie 
a  brány okolo novej výrobnej haly 
v  Štúrove. Ale mohol by som toho 
vymenovať veľmi veľa.“

Spoločnosť REMO dodáva zábradlia, 
ploty, autobusové zastávky a iné rôzne 
oceľové konštrukcie aj pre mesto 
Handlová. „Sme mestu Handlová 
vďační, že preferujú regionálnych 
dodávateľov. Tak by to malo byť,“ 
uzatvára Slavomír Kriváň.

(li)
Foto: archív REMO Handlová

Záhradníci Hateru majú v meste veľké plány

Od nového roka preberú 
zodpovednosť za výsadbu okrasných 
rastlín v  celom meste záhradníci 
firmy Hater - Handlová. 

V  šesťdesiatych a  sedemdesiatych 
rokoch bola Handlová známa krásnou 

kvetinovou výzdobou, na ktorú dodnes 
mnohí radi spomínajú. Veľkú zásluhu 
mal na tom Jozef Krč, vedúci miestneho 
záhradníctva. V súčasnosti sa o zeleň na 
Námestí baníkov a na Ulici 29. augusta 
stará súkromná firma. Zmluva jej však 

už končí a  od 1. januára sa o  všetku 
verejnú zeleň v  meste budú starať 
pracovníci mestskej firmy Hater. 

Chcú sa vrátiť ku koreňom
Novou posilou záhradníckeho tímu 
je Jozef Božík, ktorý sľubuje zmenu 
prístupu. „Budeme sadiť rastliny, ktoré 
budeme odrezkovať a  odrezky sadiť 
na ďalšie miesta v meste. Je to oveľa 
lacnejšie, ako sadenice kupovať. To 
bol aj základ úspechu záhradníctva 
v 60-tych rokoch. Rastliny si pestovali 
sami. Teraz sa všetko kupuje,“ vysvetlil 
Božík. 

Veľké zmeny zelene na Námestí baníkov 
podľa neho nebudú môcť robiť ešte 
dva roky. Aj výsadba totiž spadá pod 
projekt rekonštrukcie námestia a ešte 

dva roky sa doň nesmie zasahovať. 
Plány však má s  Ulicou 29. augusta, 
ktorú plánujú kompletne prerobiť. 
„Plány máme, aj nápady na konkrétne 
okrasné rastliny, všetko však závisí od 
rozpočtu, ktorý dostaneme,“ povedal 
Jozef Božík, ktorý by si popri hlavnom 
ťahu cez Handlovú vedel predstaviť 
napríklad Japonskú vŕbu. „To je veľmi 
pekná rastlina. Má bielozelené lístky 
a  ružové výhonky, takže hrá troma 
farbami a ľahko sa udržiava,“ prezradil. 

Výsledky sa dostavia
o pár rokov

Aktuálne záhradníci Hateru prerobili 
kruhový objazd smerom na Žiar nad 
Hronom. Rastliny, ktoré tam boli, 
vykopali, presadili a  pripravili na 

prezimovanie v  sklade. „Zabrali sme 
väčšiu plochu kruhového objazdu 
a úplne sme vymenili rastliny s jednou 
dominantou uprostred a  namiesto 
trávy bude andezitový kameň,“ povedal 
riaditeľ firmy Hater Handlová Vladislav 
Borák. Rastliny na kruhovom objazde 
budú kvitnúť celoročne. „Na jar začnú 
kvitnúť ružovo-biele tulipány a narcisy, 
nasadili sme okrasné biele cesnaky, 
ktoré kvitnú vo výške sedemdesiat 
centimetrov. Dominantná rastlina 
v strede je celoročne zelená a na jeseň 
krásne zružovie. Dookola sú nasadené 
hortenzie, ktoré dobre znášajú priame 
slnko,“ opísal záhon Jozef Božík. Ako 
však dodal, do plnej krásy kruhový 
objazd rozkvitne až o dva roky.

(r)

Park na námestí v 60. a 70. rokoch.
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Zelená škola je vzdelávací program 
určený pre materské, základné, 
stredné a špeciálne školy, ktoré chcú 
zmeniť seba a svoje okolie. 

Cieľom programu je podpora 
environmentálnych aktivít s priamym 
zapojením žiakov. Program Zelená škola 
existuje na Slovensku od roku 2004. 
„Zelená škola je postupná zmena, do 
ktorej sa zapájajú nielen učitelia, ale 
z  veľkej časti to robia práve samotní 
žiaci. Zmena teda naozaj ide zdola, 
od mladých ľudí, ktorí potom menia 
seba, ale aj svoje okolie a  rodiny,“ 
vysvetlila Zuzana Gallayová, manažérka 
programu Zelená škola.

V programe sú už tretí rok
V  školskom roku 2019/2020 je do 
programu zapojených 314 škôl, 
medzi inými aj Základná škola na 
Mierovom námestí. Do projektu je 
zapojená už tretí rok. Certifikát a vlajku 
medzinárodného environmentálneho 
programu si zástupcovia školy 
prevzali v  divadle Aréna v  Bratislave. 
Slávnostného ceremoniálu sa zúčastnili 
koordinátorka projektu Lenka Poláková 
spolu s  členkou kolégia, žiačkou 9. 
B triedy Dorotou Bielokostolskou 
a  riaditeľkou školy Ivetou Jakubovou. 
Na dosiahnutom úspechu školy sa 
podieľali žiačky Dorota Bielokostolská, 
Petra Klátiková, Ema Škreková, Martina 
Švihranová, Rebecca Cholujová, Diana 
Kyjaková, Eliška Gatialová, Zuzana 
Kechanová a  Paulína Vicianová. 
Ocenenie si prevzali z  rúk Kristíny 

Hudekovej, riaditeľky Centra etickej 
a environmentálnej výchovy OZ Živica.

Žiacky kolektív koordinátoriek, ktoré 
motivujú k  ekologickému správaniu 
ostatných päťsto spolužiakov, navštívila 
primátorka Silvia Grúberová. „Certifikát, 
ktorý ste získali, je ocenením nielen pre 
vašu školu, ale aj pre mesto Handlová. 
Žijeme v dobe, kedy je environmentálny 
zápal veľmi dôležitý. Chcem vám 
poďakovať za váš prístup a chcem vás 
povzbudiť, aby ste ďalej šírili myšlienku 
ekológie,“ povedala na stretnutí so 
žiačkami primátorka.

Po hmyzom hoteli
plánujú ovocný sad

Hovorkyňou žiackych koordinátoriek 
je Dorota Bielokostolská. O  svoje 

Základná škola na Mierovom námestí obhájila 
certifikát Zelenej školy

okolie sa začala zaujímať vďaka krúžku 
Enviroaktivity, ktorý vedie učiteľka 
Lenka Poláková. „Našou prvou témou 
bola zeleň a  ochrana prírody. Starali 
sme sa o okolie našej školy. Veľmi sa mi 
páčilo, keď sme vyrobili hmyzí hotel. 
Naša minuloročná téma bola odpad. 
Vybrali sme si ju preto, lebo v  každej 
triede máme kontajnery na papier, plast 
a komunálny odpad,“ povedala Dorota.     

Podľa riaditeľky školy Ivety Jakubovej, 
v budúcnosti by chceli vo svojom areáli 
vysadiť ovocný sad, aby sa žiaci starali 
o stromy. „S týmto nápadom za mnou 
prišli samotní žiaci. Ak nám to povolia 
inšpektori Zelenej školy, radi by sme 
projekt zrealizovali,“ uzavrela riaditeľka 
školy.

(r)

Motívom ocenenej poštovej známky 
je svetoznáma fotografia muža 
s  odhalenou hruďou pred hlavňou 
tanku.

V  súťaži o  najkrajšiu rytú známku 
Európskej únie bola po tretí raz za sebou 
ocenená Slovenská pošta. Tentoraz 
uspela s  poštovou známkou, ktorej 
oceľorytinu vytvoril Handlovčan Rudolf 
Cigánik. 

Na známke je rytecký prepis 
svetoznámej fotografie športového 
fotoreportéra Ladislava Bielika, na 
ktorej je zobrazený muž s  odhalenou 
hruďou pred okupačným tankom. 
Poštovú známku vydala Slovenská 
pošta 21. augusta pri príležitosti 
50. výročia nenásilného odporu 
občanov Československa proti invázii 
vojsk Varšavskej zmluvy. Fotografia, 
podľa ktorej akademický maliar Rudolf 
Cigánik zhotovil oceľorytinu, patrí 
do kolekcie 100 najlepších fotografií 
20. storočia. 

Rudolf Cigánik bol opäť 
úspešný v prestížnej súťaži

Súťaž Les Grands Prix de l’Art 
Philatélique Belge et Européen sa koná 
od roku 1966 v Bruseli, čo ju radí medzi 
najstaršie súťaže o  najkrajšie známky 
v  Európe. Spočiatku bola súťažou 
o najkrajšiu poštovú známku Belgicka, 
neskôr pribudli ďalšie kategórie, ako 
napríklad aj o  najkrajšiu rytú známku 
Európskej únie. Práve v tejto kategórii 
už Rudlof Cigánik uspel aj v roku 2014, 
kedy bol autorom výtvarného návrhu 
a rytiny poštovej známky s vyobrazením 
fotografie Martina Martinčeka Po dojení. 
Aj vtedy obsadil druhé miesto.

Podľa Rudolfa Cigánika mu však tentoraz 
ušlo prvé miesto akosi záhadne. „Bola 
to súťaž známok vydaných v roku 
2018 a Poľská pošta prihlásila prácu z 
roku 2019. Tá nakoniec aj vyhrala. Jury 
urobila faux pas, už keď umožnila poľskú 
známku zaradiť do súťaže,“ povedal 
autor najkrajšej slovenskej rytej známky. 
Napriek tomu je rád, že Slovenská pošta 
jeho dielo prihlásila aj do ďalších súťaží, 
ktoré však ešte nie sú vyhodnotené.

Fénixáci prezentovali svoje aktivity v Taliansku
K európskemu projektu patrili 
medzinárodné stretnutia, na 
ktorých Handlovčania nesmeli 
chýbať. 

Detská organizácia Fénix Handlová 
pri Základnej škole na Morovnianskej 
ceste ožíva aj za hranicami, a to vďaka 
projektu Youth Democracy academy, 
do ktorého sme sa zapojili ešte 
v novembri minulého roku. 

Projekt mal jasný zámer. Dvanásť 
partnerských organizácii z  krajín 
Európskej únie spolupracovalo, aby 
spoločne prostredníctvom série 
zážitkových a  zaujímavých aktivít 
vytvorilo pre mladých prvovoličov 
kampaň, ktorá zvýši ich záujem 
o  európsku politiku a  pritiahne ich 
k volebným urnám počas Eurovolieb 
2019.

Od  7. do 12. októbra v  talianskom 
regióne Kalábria, v meste Scilla, sme sa 
zúčastnili predposledného stretnutia. 
Na seminári sme prezentovali aktivity, 

ktoré sme v rámci kampane EU isYOU 
robili. Vymenili sme si poznatky 
o  tvorbe kampaní pre prvovoličov. 
Vyhodnotili sme Eurovoľby 2019, 
prešli sme si štatistiky z  jednotlivých 
krajín aj z celej Európskej únie. Oslávili 
sme úspech a  zhodnotili dopady 

našich kampaní na miestnej úrovni. 
Spoločne sme postavili základné 
kamene dokumentu, ktorý bude slúžiť 
ako návod pre ďalšie eurovoľby. Teraz 
nás už čaká iba záverečná konferencia 
v Portugalsku. 

Mária Maňáková, ml.

Týždeň vzdelávania bude pestrý
V programe si nájdu zaujímavé 
podujatia školáci, učitelia i seniori. 

Týždeň vzdelávania prebehne 
v Handlovej od 11. do 14. novembra. 
Ako informovala Ivana Kováčiková 
zo Školského úradu, spolu s Domom 
kultúry pripravili Akadémiu škôl, 
v  rámci ktorej sa predstavia školy 
a  školské zariadenia pôsobiace 
v meste, uskutoční sa vyhodnotenie 
súťaže HAIKONY a  odovzdajú sa aj 
ocenenia za DOBRÝ NÁPAD. Počas 

piatich dní sa uskutočnia rôzne 
semináre a  workshopy pre deti, 
učiteľov, ale aj starších spoluobčanov. 
„Môžete sa tešiť na workshop 
o  ekológii, poradíme, kedy navštíviť 
logopéda, predstavenie divadla 
Kamišibai, workshop ako viesť 
štruktúrovaný dialóg, alebo zaujímavé 
workshopy občianskeho 
združenia Teach for Slovakia,“ 
povedala Kováčiková.
   (r)

Milí seniori, v mesiaci úcty k starším mi dovoľte 
prihovoriť sa vám.

Teraz je náš čas. Čas vrátiť vám všetko, čo sme od 
vás dostali. Je rad na nás, aby sme vás ochránili, 
venovali vám svoj čas a lásku. Aby svet, ktorý 
budujeme my, bol priateľský aj k vám. Aby ste 
cítili, že máte útočisko a zázemie a že tentokrát 
to budeme my, vaše deti a vnúčatá, ktoré nad 
vami budú držať ochrannú ruku.

A  to platí nielen v  rodinách, ale aj 
v  spoločenskom svete. Sľubujem vám, že si 
vypočujeme vaše názory, budeme načúvať 
vašim potrebám a budovať mesto, priateľské 
k jeho seniorom.

Primátorka Handlovej
Silvia Grúberová
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Novodobé otroctvo je reálna hrozba, ktorá sa 
nevyhýba ani Slovákom a Slovenkám

Po obchode s drogami a zbraňami 
predstavuje obchodovanie 
s ľuďmi tretí najvýnosnejší obchod 
na svete. Jeho dôsledky pre obete 
sú častokrát katastrofálne. 

Obchodovanie s  ľuďmi znamená 
získavanie, prepravu, ukrývanie 
alebo prijímanie ľudí za účelom  ich 
zneužívania. Toto obchodovanie 
zahŕňa sexuálne vykorisťovanie, 
nútenú prácu, nútené žobranie, 
nútený sobáš, nútenú kriminalitu, 
či nútené odoberanie orgánov. 
V  prípade detí zneužívanie 
môže zahŕňať tiež nezákonnú 
medzinárodnú adopciu.

Pred odchodom za prácou (nielen) 
do zahraničia, vám poradíme 
ako správne zabezpečiť svoju 
bezpečnosť.

Vycestovanie za prácou cez agentúru 
nemusí byť vždy najlepšia voľba, 
pokým človek nie je obozretný. 
Agentúru je potrebné si preveriť 
cez zoznam sprostredkovateľských 
agentúr, ktoré majú povolenie na 
svoju činnosť. Tento zoznam si 
môžete vyzdvihnúť na ktoromkoľvek 
Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny 
alebo cez obchodný register. 
Pracovnú zmluvu si dôkladne 
prečítajte. Dbajte nato, aby bola 
písaná vo vašom rodnom jazyku, 
aby ste všetkému porozumeli. 
Pracovná zmluva má obsahovať 
meno a  adresu zamestnávateľa, 
adresu vášho budúceho bydliska, 
opis náplne a  pracovných 
podmienok, pracovný čas, výšku 
odmeny, spôsob a  podmienky 
zdravotného a sociálneho poistenia, 
dátum nástupu, poprípade dátum 
ukončenia pracovného pomeru 
a ubytovacie podmienky. V zmluve 
musí byť uvedená aj výška provízie 
za sprostredkovanie. V  prípade, 
že je písaná v  cudzom jazyku, 
určite ju nepodpisujte. Nedajte 
sa zmanipulovať, že si zmluvu 
netreba prečítať pred podpísaním. 

Osobné doklady ako pas, občiansky 
preukaz, sobášny list či rodný list 
nikdy nenechávajte cudzím osobám. 
Kontrolovať vaše doklady môže len 
pohraničná stráž a polícia. Pri iných 
osobách by mohlo dôjsť k  tomu, 
že ich vám už nevrátia a  zneužijú. 
Zistite si adresu a  telefónne číslo 
na slovenské veľvyslanectvo 
a políciu, kam cestujete a naučte sa 
to naspamäť. Ak náhodou stratíte 
doklady, okamžite kontaktujte 
veľvyslanectvo a políciu.

Národná linka pomoci 
obetiam obchodovania

s ľuďmi 0800 800 818
Pred tým než máte vycestovať do 
zahraničia, podeľte sa o  všetky 
informácie, ktoré máte o novej práci 
so svojimi blízkymi. Dohodnite 
sa, že v  pravidelných intervaloch, 
napr. raz za deň, sa im ozvete 
napísaním správy alebo vykonaním 
telefonického hovoru. Dohodnite 
sa na tzv. hesle alebo vete, ktorú 
budete môcť použiť aj v  prípade, 
že je váš rozhovor odpočúvaný. Raz 
za deň pošlite svojím blízkym cez 
GPS svoju polohu, kde sa presne 
nachádzate hlavne vtedy, keď ste 
premiestnený na iné pracovisko 

aj napriek tomu, že to nebolo 
v  zmluvných podmienkach. Nikdy 
si nedajte zobrať svoj telefón. 
Doma nechajte kópiu zmluvy, 
predpokladanú adresu ubytovania 
a  telefónne číslo na ubytovňu či 
hotel. Taktiež doma nechajte čo 
najviac informácii o vašom novom 
zamestnávateľovi, popis osôb, 
ktoré boli pri podpisovaní zmluvy, 
telefonické kontakty, cez ktoré ste 
komunikovali či e-mailové spojenie. 
K  batožine si pribaľte aj slovník 
jazyka, kam cestujete. Zabezpečte 
si cestovné poistenie. Na cestu si 
vezmite dostatočný finančný obnos 
a predplatenú telefónnu kartu. 

Pokiaľ nemáte rodinných 
príslušníkov, s  ktorými by ste 
chceli byť v  dennom kontakte, po 
vycestovaní do zahraničia je tu 
možnosť zaregistrovať sa na stránke 
www.anjelistrazni.sk. Určite to 
urobte a budete sa cítiť bezpečne. 
Pri zaregistrovaní na stránke osoba 
uvedie dve kontaktné osoby, 
ktoré môžu byť v  prípade potreby 
kontaktované. Ak sa tri dni neozvete 
cez tento portál, budú kontaktované 
vami uvedené dve osoby.

Lucia Chudá

Novinky z mestskej knižnice

Nové knihy 
Knižnica uspela v grantovom 
programe Fondu na podporu umenia 
s projektom Nové a dobré knihy do 
knižnice. Na doplnenie knižničného 
fondu získali 1 500 eur. 

Pozvánka na stretnutie 
s Jarmilou Zacher

O zážitkoch z ciest sa s vami 
v knižnici podelí najstaršia slovenská 
kamionistka, amatérska maliarka 
a spisovateľka Jarmila Zacher 
Pajpachová.

Pozývame vás na stretnutie 
7. novembra 2019 o 15-tej hodine. 

SOŠ a téma Komunikácia
Študenti SOŠ strávili v knižnici 
hodiny etickej výchovy na tému 
komunikácia. Vysvetľovanie pojmov 
a hľadanie literatúry k tejto téme 
sme nahradili „živou knižnicou“. Do 
knižničného „kresla“ zasadol hosť so 
zaujímavým a zároveň špecifickým 
povolaním. Veď kto študentom 
lepšie vysvetlí pravidlá komunikácie 
a nástroje komunikácie ako Jana 
Paulínyová, hovorkyňa mesta, vedúca 
komunikačného oddelenia mesta 
Handlová? Študentov zaujala a ako 
správna hovorkyňa, ich všetkých 
vyprovokovala k zdravej aktivite. 
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Riadková inzercia
Predám stavebný pozemok v Novej 
Lehote za krčmou. Pozemok cca 
1000 m². Cena dohodou. V prípade 
záujmu volajte na tel. číslo: 
0918 386 287.
1/13/10/2019/OI

Spomienka
Odišiel si ako tichý sen, 
ani si nám nepovedal: 

„moji drahí, zbohom, ja 
už neprídem.“ 

Dňa 5. novembra 2019 
si pripomenieme rok, 

čo nás opustil náš 

milovaný manžel, ocko, starký
a prastarký Pavel Kováč.

4/13/10/2019/OI

Predám 2-izbový byt na Ulici 
Úderníckej. Dávnejšie prerobený a 
čiastočne zariadený. Cena: 46 000 
eur. T: 0907 232 484
5/13/10/2019/OI

Kúpim par tizánsky odznak 
Handlovskej roty a pracovné 
vyznamenanie. T: 0949 528 967
2/13/10/2019/OI

Predám novú pascu na líšky, 
rozmer 140/60/40 cm. Cena: 95 eur. 
T: 0907 181 800
3/13/10/2019/OI

Uzávierka Handlovského hlasu
č. 14/2019 je v utorok 5.11.2019. 

Noviny vyjdú v stredu 13.11.2019.

Poďakovanie
Obyvatelia obytného domu na 
Partizánskej ulici (tzv. DOS) ďakujú 
touto cestou riaditeľovi Hateru 
pánovi Ing. Borakovi za expresné 
vybavenie našej požiadavky 
ohľadom výmeny kontajnera za 
starší a nefunkčný. Nový prístup 
vedenia si veľmi vážime.
8/13/10/2019/OI

Spomienka
Dňa 8. novembra 2019 
uplynie 7 rokov, čo nás 

navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec 
a dedko Štefan Dobiš. 

S láskou a úctou 
spomínajú manželka, 

syn a dcéry s rodinami. Za tichú spomienku 
ďakuje rodina.

6/13/10/2019/OI

Spomienka
Dňa 31. októbra 2019 

uplynie 8 rokov od 
úmrtia nášho drahého 

syna a brata
Karola Tatára. 

S láskou spomínajú 
rodičia, sestra Ivka 

so synom Lukáškom. 
Kajko, veľmi nám chýbaš.

7/13/10/2019/OI

Spomienka
Dňa 28. októbra 2019 
uplynuli 4 roky, čo nás 
opustil môj milovaný 

syn, otec a dedko 
Ing. Štefan Vido. 

S láskou spomína otec, 
deti, vnúčatá a sestry 

s rodinami. 
Spi sladko svoj sen, môj syn.

9/13/10/2019/OI

Spomienka
To, že čas rany hojí, je 

len klamné zdanie. 
Zostáva len bolesť 

a tiché spomínanie. 
Dňa 8. novembra 

2019 si pripomenieme 
5. výročie úmrtia môjho 

manžela Milana Warchola. 
S láskou a úctou spomína manželka

Helka s rodinou.
10/13/10/2019/OI

Spomienka
Uplynulo 15 rokov, kedy 
nás navždy  opustil náš 

otec a starý otec
Ján Hromádka.
Si stále v našich 

spomienkach, nikdy na 
teba nezabudneme... 

Myslí na teba najbližšia rodina.
12/13/10/2019/OI

Spomienka

Človek odchádza, 
ale všetko krásne, čo nám dal, 

ostáva v nás. 
Ten, kto vás poznal, spomenie si, 
Ten, kto vás mal rád, nezabudol. 

Dňa 3. novembra 2019 si pripomenieme 
nedožité výročie 70-tich narodenín

Helenky Mlynarčíkovej.
Dňa 27. novembra si pripomíname 1. výročie 

úmrtia Robka Mlynarčíka. 
S láskou a úctou spomína celá rodina.

11/13/10/2019/OI

Opustili nás
Kto žil v srdciach tých

ktorých opustil, ten nezomrel.

Agáta Dolnikova, nedožitých 67 rokov
Margita Halmova rod. Matúškova, 90 rokov
Robert Valent, 81rokov
Maria Kubalekova rod. Neuschlova, 82 rokov
Informácie sú zverejnené iba v prípade, že rodina 
pozostalých vyjadrí súhlas s ich zverejnením.

PIA 1.11. o 17.00h /USA/sci fi, 
akcia/134min/ST/MP15/vstupné 5 €

TERMINATOR: TEMNÝ OSUD 
(PREMIÉRA)  

SO 2.11. o 16:00h /USA/
animovaný/90min/SD/MP7/

vstupné 5 €                                      
RODINA ADAMSOVCOV 

(PREMIÉRA)

SO 2.11. o 18.00h /USA/sci fi, 
akcia/134min/ST/MP15/vstupné 5 €

TERMINATOR: TEMNÝ OSUD

SO 2.11. o 20.15h /CZE, SVK/dráma, 
thriller/97min/OR/MP15/vstupné 5 €                                                  

AMNESTIE

NE 3.11. o 16:00h /USA/
animovaný/90min/SD/MP7/

vstupné 5 €                                      
RODINA ADAMSOVCOV 

NE 3.11. o 18:00h /CZE, SVK/
dobrodružný/90min/OR/MP15/

vstupné 5 €
CESTA DO NEMOŽNA (PREMIÉRA) 

PON 4.11. o 17.00h /CZE, SVK/dráma, 
thriller/97min/OR/MP15/vstupné 5 €                                                 

AMNESTIE 

  ŠTV 7.11. o 17.00h /USA/
horor/153min/ST/MP15/ vstupné 5 €

DOKTOR SPANOK (PREMIÉRA)

PIA 8.11. o 17.00h /CZE, SVK/
komédia/105min/OR/MP12/

vstupné 5 €
ŽENSKÁ NA VRCHOLE (PREMIÉRA)

PIA 8.11. o 19.00h /USA/sci fi, 
akcia/134min/ST/MP15/vstupné 5 €

TERMINATOR: TEMNÝ OSUD     

SO 9.11. o 16:00h /FRA, GBR, USA/
animovaný/87min/SD/MP/vstupné 5€                                      

OVEČKA SHAUN VO FILME: 
FARMAGEDDON 

   SO 9.11. o 18.00h /USA/
horor/153min/ST/MP15/ vstupné 5 €

DOKTOR SPANOK 

NE 10.11. o 10.00h /USA/ animovaný, 
rodinný/66min/SD/MP/vstupné 2 €                                      

LABKOVA PATROLA
(INKLUZÍVNE KINO)

NE 10.11. o 16:00h /USA/
animovaný/90min/SD/MP7/

vstupné 5 €                                      
RODINA ADAMSOVCOV 

PON 11.11. o 17:00h /CZE, SVK/
komédia/105min/OR/MP12/

vstupné 5 €
ŽENSKÁ NA VRCHOLE 

PON 11.11. o 19.00h (F.K. REBEL)
vstupné člen FK 3 €, nečlen FK  4 €

VOLANIE (PREMIÉRA)
/SVK/dokumentárna esej/70min

/ST/MP15/  

ŠTV 14.11. o 17.00h /USA/akčná 
komédia/118min/ST/MP12/

vstupné 5 €
CHARLIEHO ANJELI (PREMIÉRA)

PIA 15.11. o 17.00h /USA/akčný, 
životopisný/153min/ST/MP12/

vstupné 5 €
LE MANS ´66 (PREMIÉRA)

PIA 15.11. o 19.45h /USA/akčný, 
historický/138min/ST/MP15/

vstupné 5 €
BITKA O MIDWAY (PREMIÉRA)

Premietame vždy! Aj pre jedného diváka. 
Možnosť výberu filmu, dátumu a  času 
pre skupiny. Viac informácií na čísle 
0915 393 941. www.kino.handlova.sk.

DIGITÁLNE KINO BANÍK
Program 1.- 15. november 2019

Skôr narodených Handlovčanov 
prišli pozdraviť zástupcovia mesta. 

Senior centrum každoročne pripravuje 
malé posedenie, aby sme si uctili tých 
najstarších, ktorí pre vysoký vek či 
zdravotné postihnutie trávia jeseň 
života v našom seniorku. 

Vo štvrtok 24. októbra prišli do nášho 
zariadenia žiaci všetkých základných 
škôl mesta Handlová, aby tak 
spríjemnili jesenné dopoludnie našim 
obyvateľom. Slávnostné dopoludnie 
svojim príhovorom otvorila riaditeľka 
zariadenia Emília Nyitrayová, ktorá 
privítala všetkých obyvateľov a  tiež 
prednostu mestského úradu Tibora 
Kolorédyho, poslankyňu Ivetu 
Jurkovičovú a zástupkyňu sociálneho 
oddelenia Zuzanu Šalátekovú. Slova 
sa ujal Tibor Kolorédy, ktorý poprial 
prítomným veľa zdravia a pekné chvíle 
v spoločnosti tých najmenších, ktorí sa 

už nevedeli dočkať, kedy predstavia 
program, ktorý si pre nás pripravili.

Ako prví sa predstavili žiaci zo 
Základnej školy na Mierovom námestí, 
ktorí sa prezentovali s veľmi pekným 
kolom ľudových piesní. Potom prišli 
na rad žiaci zo Základnej školy na 
Školskej ulici, ktorí za doprovodu 
svojej učiteľky zaspievali ľudové 
piesne, avšak jedálňou sa netradične 
ozýval i svadobný pochod. Vystúpenie 
detí ukončilo malé divadielko 
v  podaní žiakov zo Základnej školy 
na Morovnianskej ceste. Vlastnoručne 
vyrobené rekvizity a  veselé kostýmy 
vyčarovali úsmevy na tvárach všetkých 
prítomných. Posledným číslom 
bohatého programu bolo vystúpenie 
našich Hviezdičiek. Všetkým 
účinkujúcim a tiež hosťom ďakujeme 
za pekné jesenné dopoludnie.

Iveta Ondrušíková

Október tradične patrí seniorom

Žiaci nám každý deň dokazujú, že sa 
vo svete nestratia.

A už para, teda pardón - elektrina - fučí, 
kolesá vlaku sa roztáčajú a hrkocú na 
koľajniciach smer jesenné prázdniny, 
štvrťročná porada a  vianočné 
sviatky. Rýchlo, však? Rýchlo ako 
rýchlik z Bratislavy do Košíc. Ak práve 
nemešká. 

Nastúpili sme a  šialenou rýchlosťou 
sa rútime cez množstvo zaujímavých 
staníc. Pristavte sa spolu s  nami. 
Začíname celkom pohodovo, 
kreslením a  maľovaním. Veľmi radi 
zapájame žiakov do výtvarných 
súťaží. Vtedy tie ich práce vznikajú 
s radosťou a ľahkosťou. Ak ste zvedaví, 
obzerajte naše chodby. Sú plné prác 

vašich detí. A celkom dobre sme náš 
školský vlak vybavili úlohami. Viete, 
potrebujeme zobudiť tie maličké 
udriemané hlavičky. Darmo protestujú,                       
bez domácich úloh a  precvičovania 
to nepôjde. Po ťažkej práci treba telo 
zrelaxovať, a  to sa veľmi ľahko dá aj 
v prírode. Žiaci z  turistického krúžku 
už stihli vychádzku na Tri studničky 
a  Bralovu skalu. Zdravý životný štýl 
je presne to, k  čomu vedieme naše 
deti. Deň mlieka nám pripomenul, 
aké je mlieko zdravé a  plné vápnika 
pre naše kosti a Deň úsmevu prispel 
k psychickej pohode, aby sme aspoň na 
chvíľu zabudli na starosti a povinnosti. 
Áno, rýmujem. Ako deti, ktoré skladali 
básne o našom meste a živote v súťaži 
Prebudená pieseň. 

S  úsmevom sa darí všetko lepšie. 
Aj učenie cudzieho jazyka. A  žiaci 
nám každý deň dokazujú, že sa vo 
svete nestratia. Pri aktivitách Dňa 
európskych jazykov celý týždeň tvorili, 
riešili hádanky, krížovky, vytvárali 
plagáty a  tému zavŕšili ochutnávkou 
typického anglického čaju s mliekom. 
Motivujeme deti aj k ochrane životného 
prostredia. Sme hrdí, že naša základná 
škola získala certifikát a  vlajku, 
najvyššie ocenenie medzinárodného 
environmentálneho programu Zelená 
škola. Tento celosvetový program sa 
snaží motivovať stredné, základné 
a  materské školy k  organizácii 
vzdelávacích environmentálnych 
aktivít s  priamym zapojením žiakov. 
Počas dvoch rokov naši učitelia a žiaci 
menili a  budú meniť k  lepšiemu 
svoje životné prostredie a  usilujú sa 
o  pozitívnu zmenu vo svojej škole, 
rodine a meste. Tešíme sa z úspechu.

Nuž, na dnes sme docestovali. Vlak 
má na chvíľu prestávku. Na víkend, 
na pokojné zastavenie na cintoríne, 
na jesenné prázdniny, aby splnil sen 
o dlhom spánku a žiadnych domácich 
úlohách. Nabudúce už budeme snívať 
o  Vianociach. Na vianočných trhoch 
a na vianočnej akadémii v telocvični. 
Aj vy sa tak tešíte?

Mgr. Elena Dobišová,
ZŠ Mierové námestie

Školský rok sa rúti ako rýchlik



Peťo Kuric s vynikajúcim 
výsledkom za rok 2019

Mladý Handlovčan patrí medzi 
desiatich najlepších lezcov sveta. 

V  dňoch od 18. do 20. októbra sa 
v ruskej Voroneži konali za účasti 350 
pretekárov z  22 krajín Majstrovstvá 
Európy mládeže a  juniorov 
v  športovom lezení, v  disciplínach 
LEAD - lezenie s  lanom a  SPEED - 
lezenie na rýchlosť.

V  oboch disciplínach sa Peťo, 
člen HK Prometeus Handlová, 
predstavil vo vynikajúcej forme 
a výborné umiestnenia v olympijskej 

trojkombinácii LEAD - 5. miesto, SPEED 
2. miesto a  BOULDER 4. miesto, mu 
zaistili pódiové, bronzové umiestnenie 
za rok 2019 v  Európe. Na svete mu 
v  najsilnejšej juniorskej kategórií 
právom a zaslúžene patrí 9. priečka. 

Peťa v  nasledujúcich dňoch, okrem 
skúšok v  autoškole a  ročníkového 
projektu v maturitnom ročníku, čakajú 
ešte Majstrovstvá Slovenska v Žiline, 
sústredenie v  Slovinsku a  niekoľko 
európskych pretekov v ľadovom lezení. 

Petra Kuricová

Turnaj talentov dopadol nad očakávania
V Handlovej sa dňa 13. októbra 
uskutočnil Turnaj talentov, ktorý 
mal pozitívnu odozvu. 

Najväčším prekvapením bol príchod 
hráča extraligového Baníka, ako aj 
odchovanca ŠBK Handlová, Tomáša 
Mrviša. Ten  medzi nás prišiel ako 
tajný hosť a ocenil najlepších hráčov 
v každom družstve, odovzdal medaily 
za prvé, druhé a  tretie miesto. Mladí 
basketbalisti tak mali možnosť 
byť s  dvojnásobným držiteľom 
majstrovského titulu na Slovensku, 
s hráčom, ktorý okúsil českú najvyššiu 
súťaž NBL a  za Handlovú vybojoval 
poslednú medailu v roku 2010. 

Výsledky
ŠBK Handlová – MŠK BK Žiar nad 
Hronom 46:54
BBK Bánovce nad Bebravou – MBK AŠK 
Slávia Trnava 19:46
ŠBK Handlová – BBK Bánovce nad 
Bebravou 35:61
MŠK BK Žiar nad Hronom – MBK AŠK 
Slávia Trnava 49:48

ŠBK Handlová – MBK AŠK Slávia Trnava 
48:23
MŠK BK Žiar nad Hronom – BBK Bánovce 
nad Bebravou 20:50

Za najlepšieho hráča ŠBK Handlová 
bol vyhlásený Kristián Kúdela. Tréner 
ŠBK Ondrej Haviar bol s  turnajom 
veľmi spokojný. „Kvalita tímov bola 
na vysokej úrovni a  náročné zápasy 
splnili presne to, čo sme od turnaja 

očakávali. Chceli by sme sa poďakovať 
hlavne babám a  chalanom z  nášho 
klubu, ktorí sa ako dobrovoľníci zapojili 
do organizácie a veľmi nám pomohli. 
Tiež ďakujeme rodičom a  divákom, 
ktorí prišli povzbudiť naše mladé 
talenty,“ uviedol na margo organizácie 
podujatia.

Ivan Morvay

Deti urobili fantastickú kulisu, 
z  ktorej behali po chrbte 
zimomriavky.
Futbalový klub Slovan Bratislava bol 

Neopakovateľnú atmosféru na Slovane
zažili aj deti z Handlovej

MFK Baník Handlová na 
víťaznej vlne

Futbalisti na domácom ihrisku ešte 
nestratili ani bod. 

V  11. kole V. ligy sever nastúpil 
MFK Baník Handlová proti TJ Manín 
Podmanín. Za pekného slnečného 
jesenného počasia chceli domáci 
futbalisti pred stovkou divákov 
potvrdiť víťazstvo z predchádzajúceho 
kola v Ladcoch a udržať sa na vedúcich 
miestach v tabuľke. 

Hosťujúci futbalisti prišli do Handlovej 
s  päťzápasovou sériou bez prehry, 
ktorú si chceli udržať. V  Handlovej 
sa hral obojstranne útočný futbal 
s  množstvom gólových príležitostí 
na oboch stranách, z ktorých domáci 
využili v  prvom a  hostia v  druhom 
polčase. Víťazstvo domácich 
futbalistov 4:2 bolo zaslúžené, avšak 
priebeh stretnutia je výstrahou pred 
individuálnymi chybami v rozohrávke, 
pred neplnením taktických pokynov 
a  hlavne hernou i  osobnou 
nedisciplinovanosťou, ktorými vieme 
postaviť súpera na nohy a  vrátiť do 
stretnutia. 

Zápas 12. kola medzi MFK Baník 
Handlová a  TJ Vápeč Horná Poruba 
sa hral v  netradičnom hracom čase. 
Mužstvá si vymenili miesto stretnutia 
z  dôvodu svadby futbalistu Baníka 
Stanislava Valacha. I  touto cestou 
želáme mladomanželom v  mene 
celého klubu v  manželskom zväzku 

všetko najlepšie. Víťazstvo domácich 
futbalistov 2:1 bolo zaslúžené, 
avšak presvedčili sa, že množstvo 
nevyužitých gólových príležitostí ich 
mohlo stáť stratu prvých bodov na 
domácom ihrisku.

V 13. kole sa za pekného slnečného 
počasia na výborne pripravenom 
trávniku odohralo derby 
mužstiev prievidzského okresu. 
Najofenzívnejšie mužstvo súťaže, 
domáci „baníci“, proti mužstvu 
s  najnižším počtom strelených 
gólov FK Junior Kanianka. Domáci 
futbalisti nastúpili do stretnutia 
s  cieľom potvrdiť víťaznú sériu na 
domácom ihrisku. Hosťujúci futbalisti 
pricestovali do Handlovej síce 
oslabení, avšak odhodlaní prerušiť 
sériu piatich prehier.

Domáci futbalisti prevažnú časť 
zápasu dominovali a  mimoriadne 
im vychádzali štandardné situácie, 
preto je výhra 5:0 zaslúžená. 
Futbalisti z  Kanianky sú pohnevaní 
so streleckou produktivitou a  svoje 
gólové príležitosti nevyužili, preto 
odišli z Handlovej s vysokou prehrou.

Všetkých priaznivcov „baníka“ 
p o z ý v a m e  n a  s t r e t n u t i e 
14. kola, 3. novembra o 13.30 hod. na 
ihrisku vo Veľkých Uherciach.

Igor Belák

potrestaný za hanlivé rasistické pokriky 
jeho fanúšikov. Namiesto prázdnych 
tribún však zápas európskej ligy medzi 
Slovanom Bratislava a Wolverhampton 

prebehol 24. októbra pred tribúnami 
plnými mládeže. Medzi takmer 
dvadsiatimi tisícmi detí bolo aj 
39 malých Handlovčanov a spoločne 
vytvorili neopakovateľnú futbalovú 
kulisu. Brankár Slovana Dominik 
Greif priznal, že mal zimomriavky. 
“Dôležité je, aby mládež vedela, prečo 
tu mohla byť a že rasizmus nemá vo 
futbale miesto,” povedal na tlačovej 
konferencii tréner Wolverhamptonu. 
Výlet detí sa uskutočnil vďaka MFK 
Baník Handlová a ZŠ Školskej.


