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Najneskôr od budúceho víkendu 
(23., 24. januára) bude každý týždeň 
masívne plošné testovanie. Prvý ví-
kend, ktorého sa to bude týkať, bude 
testovanie vo všetkých okresoch na 
Slovensku. Po rokovaní vlády 11. ja-
nuára to uviedol predseda vlády SR 
Igor Matovič (OĽANO).
Testovanie sa má v daných okresoch 
opakovať dovtedy, kým incidencia 
neklesne pod 0,5. Podľa Matoviča je 
cieľom pripraviť pretestovanie tak, 
aby bolo čo najplynulejšie a neopa-
kovali sa chyby z jesennej akcie celo-
slovenského testovania.
Samosprávy v najpostihnutejších 
regiónoch, ktoré sú schopné zorga-
nizovať testovanie už nadchádza-
júci víkend, vyzval, aby tak urobili. 
Absolvovanie testu a negatívny vý-

Do dvoch týždňov vláda spustí masívne testovanie
sledok má byť zároveň podmienkou 
na uplatnenie výnimiek zo zákazu 
vychádzania vrátane cestovania za 
prácou či možnosti ísť do prírody. 
„Treba to urobiť tak, ako to bolo na 
jeseň na Orave, systematické testo-
vanie v troch vlnách za sebou, inak 
to nefunguje,“ uviedol Matovič.
Premiér upozornil, že jediné opatre-
nie, ktoré môže mať potenciál znížiť 
súčasné šírenie vírusu, je „urobiť to, 
čo bolo schválené v polovici novem-
bra. „Je preto najvyšší čas prijať roz-
hodnutie,“ zdôraznil.
Upozornil pritom, že ak by opatrenia 
ostali len pri súčasnom nastavení 
lockdownu, neznamenalo by to vý-
raznejšiu zmenu v chorobnosti až do 
obdobia, kým sa ľudia nezaočkujú.

(TASR)

Obzretie za rokom 2020. Úspešný rok aj napriek ťažkostiam
Mesto Handlová malo dlhodobý 
problém z minulého obdobia s fi-
nančnou hotovosťou, čo samospráve 
spôsobovalo problémy platiť dlho-
dobé záväzky, faktúry, či realizovať 
bežné a investičné aktivity. Okrem 
každomesačných platieb za nájomné 
byty Štátnemu fondu rozvoja býva-
nia, splátok dlhodobých bankových 
úverov, ako i splátok za rekonštrukciu 
verejného osvetlenia ešte z roku 2008, 
mesto v roku 2020 konečne vyplatilo 
faktúry za cesty a chodníky zazmluv-
nené ešte v rokoch 2017-2018. „Za 
1,5 ročné obdobie nášho funkčného 
obdobia to činilo približne deväťsto-
tisíc eur, ktoré okrem spomenutých 
mesačných splátok, odišli z mestskej 
kasy. Zbavili sme sa krátkodobých 
dlhov, ale úverové schémy, pravda-
že, pokračujú ďalej podľa zmluvných 
podmienok,“ povedala primátorka, 
Siliva Grúberová. Náročné obdobie 
nepriaznivých ekonomických prog-
nóz z dôvodu pandémie podľa nej 
mesto prekonalo tak, že v máji stoplo 
všetky plánované projekty a totálne 
priškrtilo výdavky, aj personálne, aby 
do konca roka mohlo poskytovať zák-
ladné služby ako i udržať pracovné 
miesta v samospráve. Mesto zároveň 
požiadalo o krátkodobý odklad časti 
úverov, rozdelenie splátky pokuty z 
roku 2017, a na jeseň, keď bolo jas-
né, že štát výpadky podielových daní 
nedofinancuje, mestské zastupiteľ-
stvo súhlasilo so zaslaním žiadosti 
Ministerstvu financií SR o návratnú 
finančnú pomoc. „Viacerými opatre-
niami sme ekonomickú situáciu ustáli 
a stabilizovali tak, že sme v priebehu 
najmä posledných mesiacov dokázali 
opätovne podporiť šport, mať uhra-
dené všetky pravidelné záväzky, roz-
behnúť aj pripraviť niekoľko pekných, 
či potrebných projektov,“ dodala Grú-
berová.

Aktivity mesta v roku 2020

• nová webová stránka a aktívny FB 
mesta Handlová
• revitalizácia zelene v meste, presvet-

ľovanie, výruby aj výsadba stromov, 
kvetinová výzdoba, orezy a pravidel-
ná starostlivosť o zeleň
• menšie opravy ciest, drobnej infra-
štruktúry chodníkov, či schodísk (pos-
tupne, s ohľadom na financie)
• rekonštrukcia strechy na Dome kul-
túry v centre mesta (ukončuje sa)
• budovanie parkovacích miest - 1. 
etapa - Partizánska, 29. augusta a 
Mierové námestie (v realizácii)
• rekonštrukcia WC na prízemí Domu 
kultúry s cieľom vytvorenia verejných 
toaliet (v realizácii)
• zapojenie sa do projektov Úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny na 
podporu zamestnanosti (beží)
• zriadenie detského centra Malinko-
vo pri CVČ Handlová
• obstaranie nového klavíra do ZUŠ
• úprava Karanténnej stanice pod pat-

ronátom Mestskej polície a obstara-
nie defibrilátora 
• rôzne školské projekty (celoročne)
• eurofondový projekt „Terénna so-
ciálna práca“ (beží celoročne)
• eurofondový projekt „Podpora opat-
rovateľskej služby“ (beží celoročne)
• eurofondový projekt, prvý trans-
formačný, na podporu baníkov pri 
postupnom ukončovaní ťažby uhlia, 
prostredníctvom novozriadeného 
„Kontaktného centra“ (rozbieha sa)
• eurofondový projekt „Revitalizácia 
vnútroblokov na Morovnianskom 
sídlisku“ (ukončené verejné obstará-
vanie, realizácia začne v priebehu 1. 
kvartálu 2021)
• eurofondový projekt „Podpora kapa-
cít verejnej správy v okrese Prievidza“ 
(pred podpisom zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku)

• eurofondový projekt „Vybudovanie 
detských jaslí“ (pred podpisom zmlu-
vy o poskytnutí nenávratného finanč-
ného príspevku, bude nasledovať ve-
rejné obstarávanie)
• dotácia Ministerstva práce, sociál-
nych vecí a rodiny SR na rekonštruk-
ciu strechy na zaradení Dorka pod 
Jazmín n.o. (pred podpisom zmluvy, 
bude nasledovať verejné obstaráva-
nie)
• príprava knihy „Monografia mesta 
Handlová č. 2“
• na jeseň mesto podalo dve dôležité 
žiadosti o nenávratný finančný prís-
pevok z eurofondov: 
1. Zriadenie digitálneho informačné-
ho kiosku v centre mesta (pred vy-
hodnotením) 
2. Zavedenie zberu a nakladania s 
biologicky rozložiteľným kuchynským 
odpadom v meste Handlová (admi-
nistratívna kontrola)

Cenu si zaslúžia všetci

V uplynulom roku 2020 samospráva 
neudelila ceny mesta ani ceny primá-
torky mesta z dôvodu, že túto udalosť 
by si ocenení a ich blízki, ako aj širo-
ká verejnosť, nemohli plnohodnotne 
užiť na slávnostnom podujatí. 
„Pri bilancovaní roku 2020 môžem 
úplne vážne povedať, že ocenenie 
patrí všetkým vám, milí Handlovča-
nia, za vašu trpezlivosť v tejto ťažkej 
dobe, za vašu pomoc jeden druhé-
mu, za vašu statočnosť v prekonáva-
ní úskalí v rodinách, či firmách počas 
týchto náročných mesiacov. Áno, sme 
sem tam nahnevaní, smutní, či una-
vení, zmätení tým, čo sa deje u nás i 
vo svete. Vždy však zostaňme ľuďmi, 
majme k sebe úctu a pekné slovo,“ 
uzavrela Silvia Grúberová.  

(RED)

Primátorka mesta, Siliva Grúberová.                                                                                                                                                                                                                                           FOTO: INU

Ilustračné foto.                                                    FOTO:  INU
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Milé Handlovčanky, Handlovčania, 
Novolehoťanky, Novolehoťania,  Mo-
rovňanky a Morovňania, milí naši ob-
čania a všetci tí, ktorí ste nám pomá-
hali v uplynulom roku!
Po tretíkrát sa Vám prihováram na 
prahu dvoch rokov. Dnes predstu-
pujem s poďakovaním, pretože to, v 
čom vidím najväčšiu silu a ktorú sme 
spoločne našli, je spolupráca a vzá-
jomné pochopenie.

Otvorená samospráva

Moje obzretie za rokom 2020 patrí vo 
veľkej miere zhodnotením činností 
smerujúcich k otvorenej a transpa-
rentnej komunikácii mesta s obyva-
teľmi. Podarilo sa nám zabezpečiť 
odvysielanie každého handlovského 
rokovania mestského zastupiteľstva 
online, tak aby ste mohli nazrieť do 
rozhodovacích procesov samosprávy, 
samotnej tvorby jej miestnych záko-
nov, rozhodovaní o projektoch ale aj 
vypočuť si podnety obyvateľov, ktorí 
prídu na rokovanie s požiadavkou 
alebo návrhom pre poslanecký zbor a 
možno tak odpovede objasnia situá-
ciu aj iným obyvateľom, s podobným 
problémom.
Vďaka zamestnancom mesta a čle-
nom komisií pri MsZ, z ktorých mno-
hí okrem svoje odbornosti vynikajú 
i ľudským rozmerom, sa podarilo z 
Handlovej vytvoriť otvorenú a ko-
munikujúcu samosprávu. Teší ma, že 
od mája roku 2019 obyvatelia našli 
vo svojich schránkach historicky prvé 
mestské periodikum Handlovský 
hlas. Do konca roka 2020 vyšlo už 40 
čísel, ktoré zamestnanci mesta napl-
nili stovkami strán informácií z diania 
v meste a zo samosprávy. 
Ako počas celého minulého roka, 
tak i v tomto roku  je mojou priori-
tou venovať sa podnetom Vás, milé 
Handlovčanky, Handlovčania, Vašim 
otázkam, aj žiadostiam. Od začiatku 
môjho pôsobenia ich rátam na tisí-
ce. Uisťujem vás opätovne, že všetky 
evidujem, mnohé sme v spolupráci s 
kolegami vyriešili k spokojnosti, mno-
hé sú v riešení.
V apríli sa nám podarilo splniť náš 
ďalší komunikačný cieľ. Spustili sme 
nové webové sídlo našej samosprá-
vy. Doména handlova.sk opeknela 
a na sociálnej sieti sme zaznamenali 
viac ako 3500 odberateľov. Mestské 
informačné kanály sú plné informácií, 
ktoré kolegovia overujú a nenájdete 
v nich miesto pre hoaxy a nepravdy.

Zmrazené plány

Marec tohto roka bol pre nás všet-
kých šokujúcim, prelomovým a do 
našich životov vstúpilo mnoho ne-
predvídateľných situácií. Prichádzali 
prvé informácie o neviditeľnom ne-
bezpečenstve a všetky naše plány 
akosi ostali na druhej koľaji. Okolnos-
ti nás dennodenne nútili zamyslieť sa 
nad hodnotami a uvedomovať si, že 
tou najvyššou hodnotou, to najcen-
nejšie, čo máme, je a vždy bude zdra-
vie nás a našich blízkych.  V tomto 
období sme zatiahli ručnú brzdu na 
všetky plánované  rozvojové aktivity 
mesta. Finančné toky sme presmero-
vali na to, aby sme mohli zabezpečiť v 
prvom rade chod našich organizácií, 
škôl a školských zariadení za úplne 
odlišných podmienok, ktoré nikto 
nevedel jednoznačne pomenovať. 
Nádej na realizáciu rozbehnutých 

mestských projektov sa nám strácala 
v nedohľadne, všetko, čo sme pláno-
vali, zamrzlo v čase.

Na prvom mieste sú ľudia

Moje poďakovanie patrí Vám, šta-
tutári našich mestských organizácií, 
štatutári škôl a školských zariadení, 
vedúci oddelení mestského úradu 
a zamestnanci mesta.  Vďaka spolu-
práci odborových zväzov a zamest-
nancov sa podarilo uzatvoriť dohodu, 
ktorá umožnila dosiahnuť stanovený 
cieľ, aby sme v maximálnej možnej 
miere zachovali zamestnanosť a 
pritom dokázali poskytovať služby 
mesta. S odstupom času môžem 
povedať, že tento cieľ sme naplnili. 
Mesto Handlová a jeho organizácie 
ako zamestnávatelia prešli skúškou 
ohňom so vztýčenou hlavou.

Podnikatelia mestu pomohli

Obraciam sa na Vás, na všetky pod-
nikateľské subjekty na území nášho 
mesta. Zažili ste a zažívate možno 
najťažšie obdobie. Patrí Vám jedno 
z mojich ďalších poďakovaní. Chcem 
Vám vyjadriť úctu. Úctu za to, že v 
našom meste podnikáte a vytvárate 
tak jeden z dôležitých pilierov roz-
voja mesta v oblasti jeho občianskej 
vybavenosti. Šok z toho, že Vaše pre-
vádzky budú takmer zo dňa na deň 
uzavreté, šok z toho, že náklady na 
prevádzku Vašich predajní sa zvýšia, 
šok z toho, že Vaše podnikateľské 
zámery sa menili zo dňa na deň, ste 
ustáli a dokonca ste dokázali urobiť 
oveľa viac. Pomáhali ste svojmu mes-
tu, keď bolo potrebné zabezpečiť 
ochranné pomôcky, rýchlo ste reago-
vali na pot reby mesta a našich obyva-
teľov. A ďakujem aj Vám, spoločnosti, 
ktoré v Handlovej nepodnikáte, ale 
ste Handlovej významne pomohli. 
Pretože je Vám Handlová blízka ale-
bo Handlovčania roztrúsení po Slo-
vensku v rôznych spoločnostiach za-
bojovali za svoje mesto. Pozorujem, 
že niektoré podnikateľské prevádzky 
museli utlmiť svoju činnosť, čo mňa 
osobne veľmi mrzí, pretože naša do-
máca ekonomika dokáže nášmu mes-
tu a jeho obyvateľom veľa priniesť a 
zároveň vidím aj snahy o nové podni-
kateľské myšlienky a koncepty, ktoré 
sa dokážu v našom meste presadiť. Aj 
preto by som chcela poprosiť našich 
Handlovčanov, aby pokiaľ možno 
využili naše služby, naše produkty a 
podporili jeden druhého. Veľmi ne-
trpezlivo čakám aj na vyhodnotenie 
eurofondovej schémy pomoci Minis-
terstva hospodárstva SR pre podni-
kateľské projekty v oblasti transfor-
mácie, ktoré verím, že dokážu zvýšiť 
zamestnanosť v našom meste. 

Spoločná reč so športovcami

Milí športovci, spoločne sme prekle-
nuli v prvej polovici roka 2020 obdo-
bie Vášho hnevu. Prišiel po našom 
zodpovednom rozhodnutí, siahnuť 
na dotačnú schému mesta. Bola to 
Vaša prirodzená reakcia na to, že ste 
sa obávali, ako budete ďalej môcť 
udržať svoje dôležité aktivity. Našli 
sme spoločnú reč, zvládli sme svoje 
emócie, ktoré tak neoddeliteľne k 
športu patria a spojili sme sa. Násled-
ne som urobila všetko preto, aby sme 
na jeseň dokázali opätovne pomôcť. 
Patrí Vám moje poďakovanie za Vašu 

trpezlivosť a nezlomné odhodlanie.

Najviac ohrození su seniori

Milí naši seniori, tento rok nám nep-
rial na stretnutia s Vami, čo mi je veľ-
mi ľúto. Všetci sme vo veľkej miere 
prišli o tak v týchto chvíľach vzácny 
sociálny a komunitný kontakt. Mám 
nádej, že ten budúci rok už bude lep-
ší. Vaša spolková činnosť, podujatia 
a pekné aktivity, ktoré si spoločne 
organizujete, robia váš život krajším 
a zmysluplnejším. Prajem vám naj-
mä pevné zdravie a láskavú rodinu a 
priateľov okolo.  

Poslanci nezaháľali

Vážené poslankyne, poslanci. Som 
jedna z Vás, volených zástupcov. 
Obyvatelia nám dali svoje hlasy. Zve-
rili sa nám do rúk, aby sme naplnili 
ich očakávania, aby sme zastupovali 
ich záujmy. Ďakujem každej poslan-
kyni a poslancovi, ktorí svojim prístu-
pom pomohli nášmu mestu. Drobnú 
a poctivú prácu často nie je vidieť, 
ale je potrebná na to, aby sme na-
plnili naše spoločné ciele. Pracovať 
v pros pech mesta a na jeho ďalšom 
rozvoji. Ďakujem za to, že ste nesedeli 
so založenými rukami a pomohli ste 
tomuto mestu a jeho obyvateľom v 
náročnom období. Spomeniem iba 
príklad, ako sa nám vrátili podujatia 
do našich mestských častí. Na hor-
nom konci sme po dlhých rokoch 
videli hrať futbal, deti si mohli užiť v 
júni svoj deň, ďalší ste zabezpečovali 
dezinfekciu, rúška, podporovali šport, 
deti a mládež, vzdelávanie, seniorov a 
sociálne slabších a hľadáte možnosti 
aj v zabezpečovaní zdravotníckej sta-
rostlivosti. Iní ste často bombardovali 
mojich kolegov o riešenie podnetov 
obyvateľov, ktorí sa na vás obracajú 
a hľadali najlepšie riešenia. Patrí vám 
moja vďaka. 

Linky pomoci fungovali

Sociálna oblasť je jednou z najťažších 
a zároveň najkrajších, keď sú v samo-
správe ľudia, ktorí vedia ako pomôcť. 
Spomínam si na viac než dvadsiatku 
zasadnutí krízových štábov, na to, ako 
sme zriadili linku nákupov  pre osa-
melých seniorov, odkázaných ľudí 
a tých, ktorí ostali v karanténe, aby 
neohrozovali iných, ale potrebovali 
pomoc pri vybavovaní svojich zák-
ladných potrieb. Ako sme kreovali 
Handlovskú linku pomoci, aby sme 
predchádzali nezvratným dôsledkom 
odlúčenia od komunít s spoločnosti. 
Myslím na množstvo telefonátov so 
štatutármi našich sociálnych zariade-
ní, keď boli nútení zabezpečiť prísne 
protiepidemické opatrenia, bez návo-
du na to, ako to urobiť. Prebdené noci 
a dni venovali krízovým plánom pre 
svoj okruh klientov. Stáli pre ťažkými 
manažérskymi rozhodnutiami, nad 
náročnou organizáciou práce, keď 
prišla prvá, druhá a ďalšia informácia, 
že COVID test je s pozitívnym výsled-
kom. Zvládli to a patrí im moje veľké 
ďakujem. Vidím v ich práci veľký kus 
srdca, ľudskosti, jedinečnej osobnosti 
a odbornosti.

Cestovný ruch prvýkrát v rozpočte

Cestovný ruch je jednou z možnos-
tí, kam sa môže uberať naše mesto 
v budúcnosti, pripravujem sa na to, 

že banská činnosť postupne zanikne.
To, že to s rozvojom cestovného ru-
chu myslíme vážne, dokazuje, že sme 
rozbehli viacero projektov, ktorých 
výsledok uvidíte už v prvej polovici 
tohto roka. V Handlovej budeme mať 
digitálny kiosk, ktorý nahradí čiastoč-
ne pozastavenú činnosť Turisticko in-
formačnej kancelárie a pracujeme na 
možnosti, aby ste si krásne suveníry 
mohli kúpiť cez e-shop. Strednodo-
bým strategickým plánom v našom 
meste je budovanie baníckeho skan-
zenu, kde som zriadila odbornú pra-
covnú skupinu. Naše plány v rozvoji 
cestovného ruchu sme premietali aj 
do tohoročného rozpočtu, kde sme 
historicky po prvýkrát vyčlenili na 
jeho rozvoj samostatnú kapitolu vo 
výške, ktorá jej prináleží. 

Projekty sa rozbehli

Aj keď sme v priebehu roka museli 
pozastaviť naše projektové zámery, 
podarilo sa nám naplniť päť krásnych 
projektov. Moje ďalšie poďakovanie 
patrí všetkým organizáciám mesta a 
zamestnancom, bez ktorých pomoci 
by sme nemohli naplniť často nároč-
né výzvy na získanie mimorozpočto-
vých zdrojov alebo realizovať mnohé 
zámery bez toho, aby sme tu mali ľudí 
s oddaným srdcom pre svoju prácu.
Za oblasť kultúry je to rekonštrukcia 
strechy na jednej z dominánt nášho 
námestia, Domu kultúry. Za oblasť 
nášho strategického rozhodnutia 
vedúceho k upokojeniu dopravy v 
meste sme začali s realizáciou prvej 
etapy budovania parkovacích miest, 
v oblasti transformácie mesta už re-
álne v Handlovej existuje Kontaktné 
centrum, aby každý jeden baník, kto-
rý bude musieť ukončiť svoj zamest-
nanecký vzťah s baňami, dostal po-
mocnú ruku. Podarilo sa nám zriadiť 
stabilné detské centrum Malinkovo, 
na ktorého činnosť využívame aj pro-
jektovú podporu a ja pevne verím, že 
budúci rok ho budete môcť naozaj 
využiť do sýtosti. V oblasti životného 
prostredia a zelene vidíte sami prá-
cu našej mestskej spoločnosti Hater. 
Handlová sa stáva krajšou, presvetle-
nejšou, zelenšou.

Plány pre rok 2021

Toto sú niektoré krásne projekty, kto-
ré sú za nami alebo sa práve realizujú. 
Máme pred sebou budúci rok, ktorý, 
až nám bude situácia priať, tak ako sa 
nám javí teraz, dokážeme zrealizovať 
eurofondové projekty, ktoré máme 
zazmluvnené alebo v blízkej dobe 
zazmluvníme. Naše najväčšie sídlis-
ko a jeho obyvatelia sa môžu tešiť 
na revitalizáciu vnútrobloku na Mo-
rovnianskom sídlisku, v sociálnej ob-
lasti je to projekt vybudovania dets-
kých jaslí, ďaľšie potrebné investície 
mesta budú s pomocou vlastných 
alebo štátnych zdrojov smerované 
do rekonštrukcie striech na objekte 
JAZMÍN, n.o. a Domove s opatrova-
teľskou službou na ulici 29. augusta. 
Plánujeme ďalšie investičné zámery 
tak, aby sme pomohli aj školskej a 
športovej infraštruktúre v meste. Zá-
verom spomeniem realizáciu veľkého 
projektu mesta, týkajúceho sa napl-
nenia zákonných povinností všetkých 
samospráv na Slovensku, a to prípra-
vu na zber a likvidáciu biologicky 
rozložiteľného kuchynského odpadu 
ako aj postupné váženie odpadu, kto-

ré by nám malo priniesť spravodlivej-
ší systém v oblasti poplatkov.

Obrovský nápor na školy

Naše školy a školské zariadenia v 
tomto roku doslova prešli reformou. 
Naše pani učiteľky vzdelávajú deti na 
diaľku, a všetko to znamenalo mno-
hé zmeny v organizovaní práce škôl a 
nastavenia nových učebných postu-
pov. Ďakujem Vám, všetkým riadi-
teľkám našich základných škôl, ma-
terskej školy a základnej umeleckej 
školy, ako aj všetkým pedagogickým 
a nepedagogickým zamestnancom. 

Dobrovoľníci sú oporou

Milé dobrovoľníčky a dobrovoľníci! 
I keď Vás nepoznám všetkých osob-
ne, verte mi, že nezištná pomoc Vás 
všetkých nám dodávala tak potrebnú 
energiu a pocit, že zástupcovia mesta 
majú oporu v ľuďoch, v ich dobrých 
úmysloch a snahe pomáhať. Či už ste 
pomáhali pri roznášaní mestského 
periodika, šili rúška, ktorých v začiat-
ku pandémie nebolo, zbierali odpad-
ky, zapojili sa do celoplošného testo-
vania alebo ste sa venovali pomoci 
našim organizáciám, ale aj susedom 
a sociálne slabším. Ste úžasní ľudia, 
že v tejto dobe myslíte na druhých a 
túto našu súdržnosť si veľmi cením. 
Za veľkú podporu a pomoc ďaku-
jem aj zástupcom našej handlovskej 
farnosti. Sú to ľudia, pripravení vždy 
pomôcť a povzbudiť. V našom meste 
sa deje veľa pekných a dobrých vecí, 
treba o nich hovoriť, treba ľudí spá-
jať a ukázať, že spoločne sa nám darí 
vytvárať z Handlovej dobré miesto 
pre život. 

Hrdinovia prvej línie

Samostatné poďakovanie venujem 
našim zdravotníkom, členom Ozbro-
jených síl Slovenskej republiky, dob-
rovoľným hasičom, členom Hasičské-
ho a záchranného zboru Slovenskej 
republiky, našim mestským policaj-
tom. Bez ich profesionálneho nasa-
denia, entuziazmu a veľkých sŕdc by 
sme to nezvládli. 

Kritika nás posúva

Milí Handlovčania, a z celého srdca 
ďakujem Vám. Za trpezlivosť, s akou 
pristupujete k protiepidemickým 
opatreniam, ale aj za pochopenie, 
keď sú Vaše podnety rozpracované 
a čas na ich vybavenie sa predlžuje. 
Váš úsmev a povzbudenie nás poteší 
a dobre mienená kritika pomôže. 

Staviame mosty, nie múry

Milé Handlovčanky, milí Handlovča-
nia, Novolehoťania, Novolehoťanky, 
Morovňania a Morovňanky, milí naši 
občania! Staviame mosty, nie múry! 
Uplynulý rok preveril naše vzťahy, 
naše schopnosti, aj silu našich osob-
ností a odhalil mnoho dobrého v 
nás. Mesto je obrazom života jeho 
obyvateľov a ja verím, že handlovs-
ká samospráva bude pre všetkých i 
naďalej dobrým rámom, ktorý spojí 
predstavy obyvateľov s možnosťami 
samosprávy a spoločne sa podarí vyt-
voriť harmonické miesto pre život.

Silvia Grúberová, primátorka mesta Handlová

Novoročný príhovor primátorky mesta Handlová, Silvie Grúberovej
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KONTAJNERY NA ŠATSTVO KONČIA

Dodávateľská firma odviezla všet-
ky zberné nádoby na šatstvo z úze-
mia mesta.

Firma Ekocharity s.r.o., ktorá zabez-
pečovala pre mesto zber použitého 
šatstva a textilu vo väčšine miest 
na Slovensku, vrátane Handlovej, 
končí svoju činnosť a stiahne všetky 
nádoby na šatstvo z územia mesta.   
Mestu spoločnosť avizovala začia-
tok sťahovania až v januári 2021, 
niektoré nádoby však boli odvezené 
už skôr. Mesto Handlová bude na 
stávajúcu situáciu reagovať a o 
zmenách bude verejnosť informovať. 

V Handlovej mali obyvatelia  možnosť 
uložiť textil, šatstvo a topánky od 5. 
novembra 2012, kedy boli kontaj-
nery rozmiestené v 12 lokalitách 
na území mesta. Táto služba bola 
Handlovčanom poskytovaná bez-
platne na základe zmluvného vzťahu 
mesta. V júni 2019 došlo k zmene 
správcu a zber zabezpečovala EKO-
CHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU. 
Podľa informácie, ktorú spoločnosť 
uverejnila na svojej FB stránke, došlo 
k zrušeniu nádob na šatstvo a textil v 
mnohých obciach a mestách z dôvo-
du, že obyvatelia do nich vyhadzovali 
komunálny odpad.

(RED)

Ministerstvo životného prostredia 
(MŽP) SR eviduje viac ako 100 hava-
rijných zosuvov svahov či pôdy, ktoré 
ohrozujú životy ľudí, majetok, ako aj 
životné prostredie. Postihnuté sú nimi 
najmä územia Prešovského, Košické-
ho a Žilinského kraja. Vláda vo štvrtok 
7. januára schválila program preven-
cie a manažmentu zosuvných rizík na 
obdobie rokov 2021 až 2029. Preven-
tívne a manažmentové opatrenia si 
vyžiadajú 37,8 milióna eur.
„Väčšina z nich bude hradená z eu-
rópskych fondov. Havarijné zosuvy, 

ktoré vznikajú predovšetkým pre ex-
trémne zrážky, ohrozujú ľudí v mno-
hých oblastiach Slovenska,” uviedlo 
ministerstvo životného prostredia, 
ktoré predstavilo plán na zníženia ri-
zika ohrozenia.
Dokument, ktorý schválila vláda, za-
hŕňa 51 lokalít, ktoré sú navrhnuté 
na sanáciu a následné monitorova-
nie. Zoradené sú do troch skupín 
podľa priority riešenia. Medzi lokality 
s najvyššou prioritou patria svaho-
vé deformácie v mestských častiach 
Prievidze - Veľká Lehôtka a Hradec, 

Starý zosuv v Handlovej ministerstvo zaradilo medzi priority

Prevádzka verejných toaliet v meste 
bola zabezpečovaná v Handlovej na 
Ul. SNP a celú starostlivosť a prevádz-
ku tejto služby zabezpečovali od roku 
2012 zamestnanci Združenia obcí 
handlovskej doliny, ktorí prevádzko-
vali Turisticko-informačnú kanceláriu. 
Toalety boli otvorené v čase PO-PIA 
9.00 h - 17.00 h a v SO – NE 7.00 h- 
13.00 h za poplatok 0,20 €.
Turisticko-informačná kancelária na 
ulici SNP v auguste 2019 dočasne 
ukončila svoju činnosť v tomto sídle a 
budova bola daná do prenájmu pod-
nikateľskému subjektu. Prevádzku 
verejných toaliet mesto sprístupnilo  
do marca 2020 bezplatne na príze-
mí budovy MsÚ Handlová.  V marci 
2020 však boli z dôvodu protiepide-
mických opatrení  (COVID-19) toalety 
uzavreté.

Po WC je dopyt

Mestám a obciam legislatíva neukla-
dá povinnosť prevádzkovať verejné 
toalety. Tie, ako sme ich poznali boli 
dané do prevádzky v júni 2002. Mes-
tu chodilo čoraz viac pripomienok na 
ich umiestnenie, nakoľko strmé scho-
disko bolo problematické pre senio-
rov a ľudí so zdravotným znevýhod-

nením. Po službe verejných toaliet je 
zo strany obyvateľov dopyt a mesto 
chce túto službu poskytovať. Preto 
mesto Handlová koncom minulého 
roka vyhlásilo verejné obstarávanie 
na úpravu toaliet na prízemí Domu 
kultúry mesta Handlová na Námestí 
baníkov, ktoré budú slúžiť ako verejné 
toalety. 
Zhotoviteľ, spoločnosť EL-PAV s.r.o., 
začala búracie práce starých toaliet 
v Dome kultúry, ktoré nezodpovedali 
hygienickým normám, ešte koncom 
roka 2020. Podľa platnej zmluvy s 
mestom na predmet zákazky “Verej-
né sociálne zariadenie v Dome kultú-
ry mesta Handlová“ by mali byť nové 
toalety dokončené za jeden mesiac.  
Zmluvná záručná doba je stanovená 
na 5 rokov. Celkové náklady na rekon-
štrukciu sú vo výške 16417,96 eur a v 
rámci rekonštrukcie bude realizovaná 
výmena podlahy, úprava povrchov, 
výmena okien a obkladu, monitoring 
jestvujúceho potrubia, nová vnútor-
ná kanalizácia a vodovod, nové obkla-
dy a sanita. Služba verejných toaliet 
bude, tak ako v minulosti, spoplatne-
ná a o ich otvorení a prevádzkovom 
čase budeme včas informovať. 

(JP)

Mesto buduje verejné toalety 

zosuvy v Nižnej Myšli (okres Košice), 
zosuv na Horárskej ulici v Prešove, 
starý zosuv v Handlovej, či druhá eta-
pa sanácie skalného brala pod hra-
dom Strečno.
Minister životného prostredia Ján 
Budaj (OĽANO) tvrdí, že k úspešné-
mu riešeniu zosuvov je nevyhnutná 
zainteresovanosť a spolupráca minis-
terstva so samosprávou, vlastníkmi 
ohrozených nehnuteľností, respektí-
ve s orgánmi štátnej správy.

(TASR)

Mesto Handlová prijalo na posled-
nom minuloročnom zastupiteľstve 
viacero všeobecne záväzných na-
riadení. Najdiskutovanejším na 
sociálnych sieťach bolo Všeobecne 
záväzné nariadenie č. 8/2020, kto-
rým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadene mesta Handlo-
vá č. 2/2016 o nakladaní s komunál-
nymi odpadmi a drobným staveb-
ným odpadom na území mesta 
Handlová (ďalej VZN), ktorým sa 
zmenil interval zvozu komunálne-
ho odpadu od rodinných domov. 
Aby sme predišli dezinformáciám, 
prinášame stručné odpovede na 
desať otázok, ktoré odzneli.

1. Prečo sa mení interval odvážania 
smetí a zároveň sa zvyšuje cena ?
Tieto dve veci spolu nesúvisia. Cena 
za odvoz komunálneho odpadu na 
súčasný rok sa počíta na základe 
údajov z predchádzajúceho obdobia. 
Úspora zo zníženia frekvencie zberu 
KO z rodinných domov sa prejaví v 
cene za odvoz KO až v nasledujúcom 
období, takže ako triedime sa ukáže 
až na ďalší rok a tým bude aj ovplyv-
nená výška poplatku.  

2. Má zmena intervalu odvozu sme-
tí niečo spoločné s tým, že pridali k 
odvozu ďalšiu obec?
Nie, nemá. Zmena intervalu je spôsob 
ako ušetriť náklady v danom roku, a 
tým pádom nenavyšovať poplatok 
v nasledujúcom roku. Viac obcí (zá-
kazníkov) znamená vyššie tržby pre 
mestskú spoločnosť HATER-HANDLO-
VÁ, spol. s r.o. a optimálnejšie, či efek-
tívnejšie využitie technickej a perso-
nálnej kapacity. Spoločnosť taktiež 
myslí na povinnosti, ktoré nás čakajú 
a to je triedenie kuchynského odpadu 
(BRKO).  Od júla 2021 vznikne úplne 
nová zberová povinnosť (BRKO), kde 
vyhláška hovorí o intervale zvozu v 
letných mesiacoch min. 2 x za týždeň 
a s tým súvisia tiež vyššie náklady.

3. Platí mesto viac ako obce? Prečo?
Výpočet poplatku za zber KO je šitý 
na mieru podmienkam v jednotlivých 
mestách a obciach, ktoré sú v každej 
obci/meste iné. Každá obec/mesto 
má preto inú výšku poplatku. Navy-
še, podľa správy Najvyššieho kontrol-
ného úradu, množstvo obcí rôznymi 
sumami dotuje zber KO z rozpočtu 
obce, čo zákonné úpravy nepovoľujú.  
Do výšky poplatku za KO tak, aby ho 
mesto platilo správne spracovanie a 
uloženie odpadov,  vstupuje množst-
vo premenných, ako sú náklady na 
kompostáreň, likvidácia čiernych 
skládok, ale aj čistenie ulíc napr. po 
rôznych verejných oslavách.  Náklady 
sú pre obce/mestá variabilné a teda 
poplatok je v každej obci/meste iný. 

4. Prečo sa zmena intervalu týka 
iba rodinných domov?
Medzi zberom KO z rodinných domov 
a sídlisk je veľký rozdiel. Pri zbere ko-
munálneho odpadu z RD sa použí-

vajú iné nádoby a iná technika. Na 
sídliskách sa za rovnaký čas a trasu 
vyzbiera viac odpadu ako pri RD. 

5. Ako k tomu prídu domácnosti, 
ktoré kúria uhlím, prípadne majú 
objektívne vyššiu produkciu?
Môžu požiadať o ďalšiu nádobu, pre-
tože popol z uhlia na rozdiel od po-
pola z dreva, nepatrí do bioodpoadu. 
Niektoré firmy už dnes ponúkajú uh-
lie, či už voľné alebo vo forme brikiet 
a garantujú Bio kvalitu, čiže takýto 
popol je vhodný ako aditívum do 
kompostu.  Pokiaľ však nenakupujú 
obyvatelia bio kvalitu, popol z uhlia 
patrí do nádoby a o tú je potrebné 
požiadať. Taktiež majú nárok na druhú 
nádobu tí, ktorí sa starajú o dlhodobo 
chorých pripútaných na lôžko. Určite 
si nepristavujte ku domu vlastnú ná-
dobu, nakoľko technika na vysypanie 
nádob vie uchopiť a vysypať iba tie 
nádoby, ktorými distribuuje mestská 
spoločnosť. Ďalšiu nádobu obdržia 
na požiadanie obyvatelia zdarma. 
Cieľom však je separovať viac.

6. Má mesto nejakú výhodu z toho, 
že má skládku na svojom území? 
Čo keby sme odpad odvážali inde?
Nesporná výhoda je v tom, že výz-
namná časť celkových nákladov - do-
pravné náklady - sú primerané vzdia-
lenosti skládky od mesta. Na základe 
zákona o odpadoch štát kompenzuje 
znečistenie prostredia skládkou. Keby 
sme KO odvážali do iného mesta, do-
pravné náklady by sa pomerne vý-
znamne zvýšili, čím by sa zvýšil aj po-
platok za KO. Mesto obdrží financie za 
,,environmentálnu záťaž“ prostredia, 
kde sa skládka nachádza, potrebné je 
tiež povedať, že na skládku sú klade-
né vysoké nároky na jej údržbu tak, 
aby nedošlo k znečisteniu podzem-
ných vôd a podobne.  

7. Ako sa počíta cena za smeti a čo 
všetko do tejto sumy vstupuje? 
Na tento výpočet existuje príslušný 
zákonný vzorec. Zjednodušene po-
vedané, všetky náklady spojené so 
zberom KO sa v ňom spočítajú a vý-
sledná suma sa vydelí počtom obyva-
teľov mesta. Náklady sú už vyššie spo-
mínané položky, ako je zvoz KO, jeho 
uloženie na skládku, odstraňovanie 
čiernych skládok, čistenie verejných 
priestranstiev a pod. 

8. Čo sa stane, ak odpad vyhodím 
inde – vytvorím čiernu skládku?
Náklady na odpratanie čiernych sklá-
dok sú súčasťou celkových nákladov 

na zber KO. V jednoduchosti pove-
dané, čierne skládky neúmerne na-
vyšujú výšku poplatku za KO. Čierne 
skládky sa likvidujú komplexne a teda 
nedochádza k separácií jednotlivých 
zložiek, čím sa zvýši hmotnosť KO ulo-
ženého na skládku aj o zložky, ktoré 
by sa inak vyseparovali. Nikto nechce, 
aby sme sa udávali, ale aby sme boli 
zodpovední a mali z toho v konečnom 
dôsledku čisté mesto a taký poplatok, 
ktorý zbytočne nerastie. Oznámenie 
umiestnenia odpadu (čiernej skládky) 
môže akákoľvek fyzická osoba alebo 
právnická osoba príslušnému orgánu 
štátnej správy odpadového hospo-
dárstva alebo obci, v ktorej územnom 
obvode sa táto nachádza. Najlepšie je 
kontaktovať ihneď príslušníkov MsP 
0905 499 384.

9. Ako zabrániť vytváraniu čiernych 
skládok?
Najdôležitejšie je predchádzať vzniku 
čiernych skládok. To sa dá dosiahnuť 
len tým, že obyvatelia budú zodpo-
vedne a disciplinovane narábať s od-
padom. Správny postup je popísaný 
v príslušnom VZN. 

10. Je nejaký zákon, ako dlho môže 
byť odpad v kuka nádobe? (smrad, 
baktérie a pod.)
Áno. Podľa zákona 79/2015 Z. z. o od-
padoch sú obce/mestá povinné ob-
čanom umožniť triedenie bioodpadu. 
Teda zabezpečiť, aby mali všetky do-
mácnosti možnosť kompostovať svoj 
biologicky rozložiteľný komunálny 
odpad alebo ho odovzdať do triede-
ného zberu. Znamená to, že rodinné 
domy musia mať vlastnú nádobu na 
kompostovanie alebo hnedý kontaj-
ner na zber tohto odpadu. Obyvatelia 
bytových domov musia mať pristave-
né zberné nádoby hnedej farby, prí-
padne s čitateľnou hnedou značkou. 
V oboch prípadoch musia byť zberné 
nádoby vyvážané minimálne raz za 
dva týždne (vyhláška 
Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky, ktorou sa vyko-
návajú niektoré ustanovenia zákona 
o odpadoch)

Od roku 2006 sme spustili v Hand-
lovej triedenie odpadu.  Handlovské 
školy odvádzajú kus dobrej práce s 
našimi školákmi, ktorí často zavádzajú 
triedenie do domácností. Stačí sa pri-
dať a nehľadať v týchto zmenách ne-
priateľa. Ďalším krokom bude váženie 
odpadu a teda spravodlivejší systém.

(JP)

10 otázok a odpovedí na tému komunálny odpad



4 CESTOVNÝ RUCH

Krajská organizácia cestovného 
ruchu Trenčín región vyhlásila v 
novembri štvrtý ročník súťaže o 
najlepšiu reštauráciu, či kaviareň 
v Trenčianskom kraji za rok 2020. 
Celý mesiac mala široká verejnosť 
príležitosť nominovať svoje obľú-
bené stravovacie zariadenie a od 
1. decembra do konca roka pre-
biehalo hlasovanie. Z celkového 
počtu 3046 hlasov pre 58 zariade-
ní patrilo až 452 hlasov víťazovi, 
ktorým sa stala reštaurácia Street 
Food Kitchen z Handlovej.

Majiteľom a zároveň jediným kuchá-
rom Street Food Kitchen je Ľubomír 
Pavelka. Všetko, čo o gastronómii vie, 
sa naučil v Anglicku, kde žil štrnásť 
rokov. „Z Handlovej do Anglicka som 
odišiel pred sedemnástimi rokmi. 
Vlastne som iba išiel na dovolenku 
pozrieť kamarátov, vo fabrike sa tam 
ale naskytla nejaká robota, tak som 
sa rozhodol, že tam ostanem. Neve-
del som po anglicky ani slovo, ale 
keď som si našiel priateľku z Walesu, 
rýchlo sa na mňa angličtina začala le-
piť.” Bol síce vyučený kuchár čašník, k 
vareniu mal vzťah, ale na Slovensku 
nikdy nevaril. V gastronómii preto 
začínal od nuly, ako umývač riadov. 
„Bola to jedna z najlepších reštaurácií 
v Liverpoole, chodili tam jedávať ce-
lebrity. Keď sa mi zlepšila angličtina, 
urobili zo mňa pomocného kuchára 
a po štyroch rokoch som sa vypraco-
val až na druhého hlavného kuchára. 
Bola to moderná európska kuchyňa. 
Mali pevné menu, ale každý týždeň 
robili špeciálne týždenné menu, to 
som obkukal a takto to robíme aj v 
Street Food Kitchen.” 

Ocenenie získal už aj v Anglicku

Druhou zastávku bola sieť talians-
kych reštaurácií Zizi. Aj tam bol 
druhý kuchár. „Robil som tam iba 
krátko, asi pol roka, lebo v reštau-
rácii, ktorá patrí do reťazca, som 
sa nemal šancu vyvíjať.” Po šiestich 
rokoch v Liverpoole sa presunul na 
juh Anglicka, kde získal veľmi dobrú 
prácu. Štyri sezóny bol šéfkuchárom 
talianskej reštaurácie. S novou pria-

Ocenený šéfkuchár: Som veľký detailista, potrpím si, aby všetko išlo cez moje ruky

teľkou cestoval po Anglicku, skúsili 
sa uchytiť v Londýne, skončili však 
napokon v Oxforde. “Dostali sme 
veľmi zaujímavú ponuku. Bohatá 
podnikateľka chcela otvoriť novú 
reštauráciu a hľadala manažérsky 
pár. Mali sme záujem a uspeli sme. 
K práci sme dostali aj byt a tam som 
mal prvýkrát skutočne voľné ruky, 
že som mohol robiť svoje menu.” Po 
troch rokoch začal Ľubomír pracovať 
pre americké vydavateľstvo Barefoot 
books, ktoré malo v Oxforde vlastnú 
reštauráciu. „Bol som hlavný kuchár, 
to bola moja asi najzodpovednejšia 

práca. Je to vydavateľstvo detských 
kníh, s pobočkami po celom svete. 
Predo mnou tú kuchyňu riadil kuchár 
s Michelinskou hviezdou, ale neve-
deli nájsť tú zlatú strednú cestu. Tam 
som varil dva roky, keď v centrále 
rozhodli, že zavrú Oxfordskú reštau-
ráciu a otvoria reštauráciu v Bostone 
v Amerike, ktorú som mal rozbehnúť. 
Nakoniec z toho nič nebolo, keď sa 
však v Oxforde rozkríklo, že Barefoot 
books končí, hneď som dostal nie-
koľko ponúk. Prestúpil som do Story 
museum, kde som prebral kuchy-
ňu po celebritnej kuchárke Sophie 
Christin. Ona bola známa z progra-
mov o varení v televízii BBC. Keď 
som kuchyňu po nej preberal, veľmi 
som sa bál, ale bol to veľký úspech. 
Boli sme vyhlásení za tretiu najlepšia 
reštauráciu v Oxforskom regióne.” 

Chceli niečo, čo v Handlovej 
ešte nebolo

Vtedy Ľubomír začal uvažovať nad 
niečím vlastným. „Domov, do Hand-
lovej, som chodieval v ročných inter-
valoch, niekedy sa nepodarilo ani to 
a nebol som doma aj dva roky. Keď 
som však prišiel, nebolo sa tu kde 
najesť. Jeden známy mi vtedy po-
vedal o týchto priestoroch, že budú 
voľné, či by som si ich nechcel pre-
najať. Radil som sa s priateľkou, sú-
hlasila, tak sme sa do toho pustili.” Pri 
rozbiehaní Street Food Kitchen Ľu-
bomírovi pomohla priateľka, ktorá v 
súčasnosti prednáša catering na Ox-
fordskej univerzite. „Ona tu nastavila 
svoju latku. Chceli sme ukázať niečo, 
čo tu ešte nebolo, aby zákazník hneď 
pri vstupe pocítil, že je tu vítaný. Z 
celého srdca nenávidím, keď sa prí-
dem niekam najesť a čašníčka sa tvá-
ri, akoby som ju otravoval. Reštaurá-
cia je o tom, že zákazník platí za to, 
aby ho dobre obslúžili a aby sa dobre 
najedol. Nie je to o ničom inom.” 

Základom sú kvalitné suroviny

Street Food Kitchen otvorili 16. feb-
ruára 2018 a Ľubomír v reštaurácii od 
začiatku uplatnil koncept pouličných 
jedál. „Prvý rok som varil celosvetovú 
kuchyňu. Robil som týždne národ-
ných kuchýň, Anglicko, Taliansko, 
Francúzsko a takto sme pokračovali. 
Z každého štátu som vybral štyri päť 
jedál, to bola ponuka týždňa. Mali 
sme aj kartu, na ktorej boli hambur-
gery, burritá, tacos, wrapy, cestoviny, 
casadie a pizza. Ale možnosti sme 
pomaly vyčerpali. Napríklad surovi-
ny na filipínsky týždeň na Slovensku 
zoženiem maximálne na štyri jedlá, 
keby som chcel variť ďalšie, surovi-
ny nemám šancu zohnať. Tak sme to 
začali robiť iba na báze týždenného 
menu. Robíme od šesť do desať jedál. 
Vždy máme nejaké typicky pouličné 
jedlá, ale aj nejaké luxusnejšie jedlo. 
Varím, čo mi napadne.” Potraviny 
nakupuje v špecializovanom reťazci, 
niektoré koreniny a bylinky mu však 
v balíkoch stále posiela priateľka z 
Anglicka. Práve kvalitné suroviny sú 
podľa Ľubomíra pri varení najdôle-
žitejšie. „Veľmi rád varím taliansku 
kuchyňu. Je najjednoduchšia, aj do 
nej ide najmenej ingrediencií, len 
musia byť talianske. O tom to je. Keď 
kúpim čerstvú bazalku, originálnu 
Buffalo mozzarelu, mäsitú taliansku 
rajčinu a urobím z toho jednoduchý 
šalát s talianskym olivovým olejom, 
je to rozdiel. Nechcem variť niečo, čo 
nemá hodnotu. Hľadám zlatú stred-
nú cestu, aby to jedlo malo chuť, aby 
to bolo pekné pre oko a aby to bolo 
cenovo primerané.”

Do reklamy nedal ani euro

Na začiatku pritom reštaurácii v 
Hand lovej sám veľkú nádej nedával. 
„Už v Bratislave a vo väčších mestách 
tieto pouličné jedlá frčali pred piati-
mi rokmi, tam to ľudia už poznali, ale 
Handlová je maličké mesto a done-
dávna tu nič také nebolo. Vyskúšali 
sme a uchytili sme sa. Za veľmi krátky 
čas sme bez akejkoľvek reklamy zís-
kali veľmi dobrú reputáciu.” Doteraz 
do reklamy neinvestoval ani euro. 
„Je to malá reštaurácia, máme len 
šesť stolov a veľmi malú kuchyňu, 

takže dokážem pripraviť len určité 
množstvo jedál. Nechcel som preto 
robiť žiadnu reklamnú kampaň, aby 
sa sem zrazu nenahrnulo veľa ľudí, 
ktorých by sme nestíhali obslúžiť. 
Teraz sa to stalo. Vyhrali sme krajskú 
súťaž a to, čo sa tu za posledné dni 
deje, je šialené. Rozvážame na množ-
stvo nových adries. Presne toho som 
sa bál. Nechcem stroskotať na tom, 
že niektorí ľudia budú nešťastní, že 
im z kapacitných dôvodov nedoká-
žem uvariť.” Jednoznačné víťazstvo 
v krajskej súťaži Ľubomíra prekvapi-
lo. Vedel síce, že má veľa zákazníkov 
z Prievidze a Bojníc, ale že vyhrá o 
stovky hlasov pred druhou reštau-
ráciou v poradí, nečakal. „Do súťaže 
nás prihlásila naša verná zákazníčka, 
ja som o tom ani nevedel. Aj som na 
to zabudol. Zistil som to, až keď mi 
kamarát gratuloval. Musel som sa ho 
však najprv opýtať, k čomu mi vlast-
ne gratuluje.”

Reputácia sa dá zruinovať 
mihnutím oka

Street Food Kitchen je rodinná firma. 
Ľubomírov otec pomáha s rozvozom 
jedál, mama pomáha v kuchyni. 
Druhého kuchára však prijať nech-
ce. „Ja som veľký detailista, potrpím 
si, aby všetko išlo cez moje ruky. Mal 
som tu v lete pomocníkov, ale keď 
som nevaril ja, už to nebolo ono. Roz-
hodol som sa, že aj keď uvarím me-
nej, budem variť sám. Radšej dvadsať 
spokojných zákazníkov, ktorí sa radi 
vrátia, ako urobiť stopäťdesiat porcií 
a pokaziť si pri tom meno. Vybudovať 
si reputáciu trvá strašne dlho, zrui-
novať ju sa však dá mihnutím oka.” 
Napriek relatívne malým priestorom 
sa sťahovať nechce. „Mám rád, keď 
mám veci pod kontrolou. Navyše je 
to hlavný ťah a zastavuje sa tu veľa 
pocestných. A páči sa mi fakt, že sme 
od ruky a stále máme svoju klientelu. 
Nie sme v centre, kam ľudia prídu aj 
keby nechceli. Sme iní a sme inde. Je 
to výzva. Už len to je úspech, že po 
troch rokoch fungujeme, a čoraz viac 
ľudí nás nachádza a chváli,” uzavrel 
ocenený šéfkuchár Ľubomír Pavelka.

Silver Jurtinus 

Ľubomír Pavelka v Street Food Kitche.                                                                                                            FOTO: ARCHÍV ĽP

Šéfkuchár pri príprave jedla.                                                                                                                              FOTO: ARCHÍV ĽP Jedlo musí byť podľa Ľubomíra Pavelku nielen chutné, ale musí aj dobre vyzerať.                       FOTO: ARCHÍV ĽP
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O zborovom speve a štyridsiatich 
rokoch práce v speváckych zbo-
roch sme sa rozprávali s vedúcou 
komorného zboru Artanno, diri-
gentkou a hlasovou pedagogičkou, 
Anežkou Balušinskou. 

Ako ste sa dostali k hudbe? Bola to 
priama cesta?
Od malička som veľmi rada spievala, 
rodičia to mali v krvi, s maminkou 
sme krásne “terckovali” a v rodine sme 
mali aj známeho operného speváka 
Štefana Hozu. Rodičia mi kúpili akor-
deón a chcela som sa prihlásiť do ľu-
dovej školy umenia. Žiaľ, nevzali ma, 
lebo som už bola staršia. Najprv som 
bola samouk a až v ôsmej triede som 
začala chodiť súkromne na akordeón 
a klavír. Zúčastňovala som sa všet-
kých speváckych súťaží, aj celoštát-
nych. V deviatom ročníku som bola 
členkou folklórneho súboru Vtáčnik. 
Po ukončení základnej školy bolo mo-
jou veľkou túžbou študovať spev na 
konzervatóriu, na prvýkrát ma však 
nezobrali. Neodradilo ma to, ako štu-
dentka gymnázia som rok chodila na 
súkromné hodiny spevu. Po roku som 
talentové skúšky na Konzervatóriu v 
Žiline urobila a veľký sen sa mi splnil. 
Bola som jeho poslucháčkou od roku 
1974 do roku 1980. Vnímať hudbu, 
dostať sa do jej hĺbky a dôsledne 
vypracovať každú vokalízu, pieseň, 
či áriu, ma naučila pani profesorka 
Dita Gabajová. Často si pri mojej pe-
dagogickej práci pripomínam jej slo-
vá: „Ak chceš byť so svojou prácou a 
výsledkami spokojná, rob to s láskou. 
Ak budeš raz učiť deti, prejavuj im lás-
ku. Len tak môžeš byť sama so sebou 
spokojná.” Mala pravdu.

Vašou prvou hudobnou zastávkou 
bol folk?
K roku 1980 patrí v mojom živote aj 
zrod folkovej skupiny Vločka. Zaujali 
sme vlastnou tvorbou, zúčastnili sme 
sa prvého ročníka festivalu Krem-
nické Gagy a zvíťazili na Hudobnom 
festivale mladých v Prievidzi a o rok 

neskôr v Bojniciach. Do dvoch ro-
kov sme patrili medzi špičku folko-
vej hudby. Vlastná hudobná tvorba, 
nové, nápadité prvky v hudobnom 
prejave, originálne texty, sólový a vo-
kálny prejav priniesli Vločke celý rad 
ocenení. V rokoch 1984 a 1985 sme 
účinkovali na legendárnom festivale 
Porta, koncertovali sme aj v NDR, na-
hrávali v Slovenskom rozhlase. Kapela 
sa rozpadla v roku 1987, s čím som sa 
dlho nevedela zmieriť.    

Kedy ste začali spievať v zbore?
Už počas štúdia na konzervatóriu som 
rada spievala v Dievčenskom spevác-
kom zbore a Žilinskom miešanom 
zbore. V roku 1977 sme reprezento-

vali Československo na medzinárod-
nom hudobnom festivale v anglic-
kom Llangollene vo Wallese. Bol to 
zážitok na celý život a ani vo sne mi 
nenapadlo, že o niekoľko rokov sa 
tam vrátim ako dirigentka vlastného 
zboru. A nie raz! Po konzervatóriu 
som nastúpila ako učiteľka spevu do 
ľudovej školy umenia v Bojniciach a 
okrem vyučovania som bola aj spe-
váčkou a hlasovou pedagogičkou 
Ženského speváckeho zboru pri ĽŠÚ 
v Bojniciach. Neskôr som spolupra-
covala aj s Prípravným a Detským 
speváckym zborom Prieboj, v roku 
1984 som začala dirigovať Prípravný 
spevácky zbor Priebojček. Po mater-
skej dovolenke som nastúpila do ĽŠÚ 

v Prievidzi a začala som spievať v Mie-
šanom speváckom zbore Rozkvet. V 
školskom roku 1989/1990 som zača-
la pracovať ako hlasová pedagogička 
a dirigentka Detského speváckeho 
zboru Úsmev.

Ako Vás “úsmeváci” prijali?
Úsmev dirigovala Magdaléna Orlíko-
vá, ktorá ma na smrteľnej posteli v 
roku 1989 požiadala: „Sľúb mi, Anež-
ka, že ich neopustíš, sú to všetko 
moje deti, uvidíš, ony Ti to s láskou 
vrátia.” Sľúbila som, že budem v jej 
práci pokračovať. Zdedila som zbor so 
110 členmi, od štvorročných detí po 
dospelých. Začiatky boli strastiplné, 
lebo zbor ma veľmi neprijal. Predtým 

Zbormajsterka: Mám rada všetky hudobné štýly. Zborový spev má svoje špecifiká
som totiž pracovala s konkurenčným 
zborom Prieboj a medzi Úsmevom 
a Priebojom bola neuveriteľná ume-
lecká rivalita. Navyše s dirigovaním 
som nemala skoro žiadne skúsenosti. 
Musela som sa všetko učiť. Tá cesta 
bola veľmi náročná a mnohé cenné 
rady mi dal Dr. Štefan Klimo, bývalý 
dirigent speváckeho zboru Lúčni-
ca, za čo som mu vďačná dodnes. S 
Úsmevom sme sa za niekoľko rokov 
zaradili medzi špičkové telesá na 
Slovensku, aj v Európe. Absolvovali 
sme najkrajšie a najťažšie súťaže na 
svete, medzi inými aj najťažšiu sveto-
vú súťaž v Llagollene, kde sme v roku 
1994 získal titul najlepší zbor sveta a 
špeciálnu cenu Sira Gwyna Williamsa. 
Za štyri roky práce sme sa dopracovali 
veľmi ďaleko. V roku 1996 sme súťaž 
absolvovali opäť, aj s ľudovou hud-
bou bratov Muchovcov z Terchovej, 
kde sme v ženskej kategórii vyspieva-
li druhé miesto. Zúčastnili sme sa ale 
aj súťaží vo Francúzsku, Španielsku, 
Švédsku, Dánsku, Belgicku, Nemecku 
a aj v Kanade.

Pomaly sa dostávame k roku 2000, 
kedy ste založili komorný spevácky 
zbor Artanno. 
V roku 1990 sme sa s rodinou presťa-
hovali do Handlovej a v roku 2000 
som začala učiť na handlovskej Zák-
ladnej umeleckej škole. Už v roku 
2000 vznikol zo žiakov školy Príprav-
ný spevácky zbor Barborky a vtedajšia 
pani riaditeľka školy dala podnet na 
založenie speváckeho zboru Artan-
no. Tvorili ho najmä učitelia ZUŠky a 
rýchlo sa nám začalo dariť. Keď som 
však už mala šesť zborov, musela som 
si vybrať tie, ktoré zvládnem. Skončila 
som v Rozkvete, medzičasom skončil 
aj Úsmev a začala som sa naplno ve-
novať speváckemu zboru Artanno. Za 
dvadsať rokov práce s Artannom sme 
absolvovali prekrásny umelecký život. 
Mali sme obrovské zázemie, podpo-
rovala nás miestna ZUŠka, aj Dom 
kultúry. Handlovská verejnosť nás 
pozná z tých najdôležitejších kultúr-

Komorný miešaný spevácky zbor 
Artanno vznikol v novembri roku 
2000, pred dvoma mesiacmi teda 
dosiahol okrúhle výročie dvadsať 
rokov. Oslavy sa kvôli pandémii ko-
ronavírusu nekonali, zbor však plá-
nuje v úspešnej práci pokračovať a 
na koncertné pódiá sa chce vrátiť 
hneď, ako to bude možné.   

Na pôde Základnej umeleckej školy 
v Handlovej vznikol pred dvadsiatimi 
rokmi Komorný miešaný učiteľský 
spevácky zbor na podnet vtedaj-
šej riaditeľky ZUŠ, Danky Bátorovej, 
keď v školskom roku 2000/2001 na-
stúpila do ZUŠ dirigentka známeho 
prievidzs kého  špičkového Detského 
a Dievčenského speváckeho zboru 
Úsmev, Anežka Balušinská. V roku 
2000 mal zbor 11 zakladajúcich čle-
nov a časom postupne odchádzali 
a prichádzali speváci a to nielen z 
Handlovej, ale aj z Prievidze, Bojníc, 
najďalej z Kostolnej Vsi. 
Aktívnou speváckou činnosťou a 
dobrým výberom zborovej literatúry  
sa dostáva zbor už od svojho vzni-
ku do povedomia Handlovčanov na 
rôznych  kultúrnych a spoločenských 
podujatiach mesta Handlová,  Domu 
kultúry mesta Handlová, Základnej 
umeleckej školy, oslavách význam-
ných výročí, bohoslužbách, tradič-
ných vianočných a novoročných kon-
certoch, benefičných podujatiach, 
vernisáži výstav, plesov, svadbách.

Neskôr zbor prijal názov Artanno a 
od roku 2009 sa zriaďovateľom zboru 
stal aj Dom kultúry mesta Handlová. 
Artanno reprezentuje mesto na me-
dzinárodných zborových prehliad-
kach, festivaloch a súťažiach. Zbor 
koncertoval viackrát v Českej repub-
like (Třinec, Zlín, Hodonín, Jeseník), v 
Nemecku, Poľsku, Francúzsku, dva-
krát v Belgicku a na medzinárodnej 
súťaži v Taliansku –  v Rimini, kde si 
v roku 2009 vyspieval v silnej konku-
rencii bronz.
V súčasnosti  v zbore spieva 14 spe-
vákov, zo ZUŠ  8  / soprán – Anežka 
Balušinská, Jana Radovičová, Zuzana 
Magdinová / alt – Mária Schwartzová, 
Alexandra Vargová, Jana Kočnerová, 
Iveta Gogová / kontraalt - Zuzana An-
jelová, Ľubica Šubová / tenor –  Jozef 
Varga / bas – Radoslav Hasík, Pavol 
Lihotský, Ján Pisch/ klaviristkou zbo-
ru je Alexandra Vargová, Jozef Varga 
a Iveta Gogová (akordeón). Umelec-
kou vedúcou od začiatku až dodnes 
Anežka Balušinská.
Komorný miešaný zbor Artanno v 
roku 2011 získal Cenu mesta Handlo-
vá, ktorá mu bola udelená pri príleži-
tosti 10. výročia založenia a za repre-
zentáciu zborového umenia doma i 
v zahraničí. Za dlhoročnú kultúrnu a 
osvetovú činnosť a za podiel na roz-
voji zborového spevu na Hornej Nitre 
zboru udelila Pamätný list riaditeľka 
Regionálneho kultúrneho centra v 
Prievidzi.

Oslavu 20. výročia založenia komorného zboru Artanno presunuli na tento rok

Dirigentka a hlasová pedagogička, Anežka Balušinská.                                                                                                                                                                                       FOTO: ARCHÍV AB

Členovia súboru na zájazde v Belgicku.                            .                                                                                                                                                                                           FOTO: ARCHÍV AB
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Mesto Handlová už tretí rok spo-
lupracuje so vzdelávacím progra-
mom Teach for Slovakia. 

V novembri prebehli dve online ško-
lenia pre učiteľov všetkých školských 
zariadení v meste. Na workshope Sku-
pinová práca sa zúčastnilo 25 učite-
ľov od materskej až po strednú školu. 
Spätná väzba bola pozitívna. Na škále 
od 0 po 10, kde 10 je najvyššie hod-
notenie, učitelia ohodnotili workshop 
„známkou“ 7,75. „Účastníci spomínali 
ako najcennejšiu skúsenosť príleži-
tosť vymieňať si vzájomné skúsenosti 
s kolegami. Ako priestor na zlepšenie 
určili jasnejšie komunikovanie nároč-
nosti školenia i väčšie množstvo no-
vých informácií, či poznatkov,“ pove-
dal Erik Tomásch z Teach for Slovakia.
Workshopu Mediálna gramotnosť 
sa zúčastnilo 10 učiteľov z druhého 
stupňa ZŠ a SŠ z Handlovej, priemer-
né hodnotenie dosiahlo 7,33. „Účast-
níci vnímali jeho najväčší prínos pre 
seba v zdieľaní konkrétnych zdrojov 
ako webstránok, videí, obrázkov a 
podobne,“ povedal Tomásch.

Každá škola má vlastnú klímu
 
Nový kalendárny rok začneme 
program Teach for Slovakia merať 
klímu na škole ZŠ Školská. Realizovať 
ho bude prostredníctvom dotazníko-
vého prieskumu organizácia Školský 
network. Dotazníky budú vypĺňať pe-
dagógovia, žiaci i rodičia. „Prieskum 
nám pomôže v identifikovaní silných 
stránok školy a jej priestoru na roz-
voj. Zároveň nám dá príležitosť sys-
tematickejšie vťahovať pedagógov 
do zmien na škole a takto posilňovať 
ich participáciu a aktívnu rolu v tva-

Spolupráca s Teach for Slovakia pokračuje

rovaní školského prostredia,“ uviedol 
Tomásch.

Čo je Teach for Slovakia?

Teach for Slovakia je súčasťou me-
dzinárodnej siete Teach for All, pôso-
biacej v 50 krajinách sveta, ktorá sa 
zameriava na systémovú zmenu vo 
vzdelávaní s dôrazom na zlepšenie 
situácie žiakov zo znevýhodnených 
prostredí. Programy v sieti Teach for 

Teach for Slovakia je súčasťou medzinárodnej siete pôsobiacej v 50 krajinách sveta.     ILUSTRAČNÉ FOTO: TFS

Pracovisko Materskej školy na ulici 
SNP v Handlovej zostane naďalej 
otvorené. Od 11. do 15. januára ho 
budú môcť však navštevovať iba deti, 
ktorých rodičia pracujú v kritickej in-
fraštruktúre alebo nemôžu vykonávať 
prácu z domu. Informovala o tom sa-
mospráva na oficiálnej stránke mesta.
Rodičia musia deti, ktoré chcú budúci 
týždeň navštevovať MŠ, nahlásiť ve-
deniu školy do 8. januára do 12.00 h. 
„Rodič, ktorý dieťa do MŠ prihlási, sa 
bude musieť prvý deň nástupu ráno 
preukázať potvrdením od zamestná-

All si počas svojej histórie vybudo-
vali know-how, ako pristupovať k 
vzdelávaniu žiakov z chudobného 
prostredia. Na Slovensku pôsobí od 
roku 2014. Záštitu nad programom na 
Slovensku drží prezidentka republiky 
Zuzana Čaputová a na jeho imple-
mentáciu dohliada 14-členná správna 
rada. Program na Slovensku funguje 
pod organizáciou Manageria.

(RED)

nych a spoločenských podujatí. Boli 
sme pri všetkých najvýznamnejších 
udalostiach mesta. 

Mali ste úspechy aj na súťažiach?
Súťaží sme sa veľmi nezúčastňovali, 
boli sme iba raz, na medzinárodnej 
súťaži v Rimini v roku 2009. Komor-
ných zborov totiž na Slovensku až tak 
veľa nie je. Skôr sú to vokálne skupiny, 
tých je viac, ale komorných spevác-
kych zborov je málo. Preto ani súťa-
že často našu kategóriu neotvárajú. 
Sústreďovali sme sa na koncertné 
podujatia, každý rok sme organizovali 
vlastný koncert.

Aký má Artanno repertoár?
Repertoár máme rôznorodý. Začali 
sme so sakrálnou tvorbou, vychádza-
li sme zo starej muziky, ale spievame 
aj úpravy slovenských a českých ľu-
dových piesní, robili sme spirituály, 
afrosongy, literatúra teda bola rôz-
norodá. Duchovná hudba však mož-
no bola na prvom mieste. Spracovali 
sme aj banícke piesne, upravil ich pre 
nás hudobný skladateľ Pospíšil z Čes-
ka. Keď som začala chodiť na svetové 
súťaže do porôt, stretávala som sa s 
tvorbou mnohých zborov a samozrej-
me som tie najzaujímavejšie skladby, 
čo sa mi páčili, doniesla domov.

Kto tvorí zbor dnes a koľko ľudí ním 
za dvadsať rokov prešlo?
Sme komorný zbor, začínali sme v 
malom obsadení, bolo nás asi desať, 
maximálny počet za ten čas bol štr-
násť. Neboli sme len Handlovčania, 
ale aj speváci z okolia, z Prievidze, Boj-
níc. Sme fanúšikovia zborového spe-
vu. Členská základňa sa stále mení, je 
to kolobeh zborového života. Úplne 
presne som to nepočítala, za tých 
dvadsať rokov súborom prešlo mož-
no pätnásť spevákov. Väčšinou sú to 

speváci s hudobným vzdelaním. Sú to 
ľudia, ktorí chodili do zborov, preto sa 
s nimi pracuje ľahšie. Dobrý zbor musí 
byť kolektív ľudí, ktorí sú pre túto prá-
cu nadšení. To vlastne ani nie je práca, 
je to koníček. Ľudia sa prídu aspoň raz 
za týždeň na tie dve hodiny na skúšku 
odreagovať od bežného pracovného 
života a ponoriť do hudby. Ľudia zo 
skúšok odchádzajú iní. Teraz máme 
aktuálne dvanásť členov. Doba nám 
však nepraje, skoro rok nespievať, 
to je pre takéto teleso veľmi smutné 
obdobie, ale tento problém máme 
všetci.

Vydali ste aj nejaké albumy?  
Doteraz sme vydali dve CD. Jedno si 
objednalo naše mesto, bývalý primá-
tor Podoba nám umožnil nahrať slo-
venské piesne, druhé CD je vianočné 
a nahrávali sme ho v kaplnke Bojnic-
kého zámku, kde je úžasná akustika. 
Tam sme nepotrebovali žiadne do-
datočné mikrofóny, žiadnu techniku. 
Celý život mi ozvučovacia technika 
robí veľké problémy, lebo skresľuje 
súzvuk, ktorý by človek chcel počuť. 
Koncerty sú najkrajšie v chrámoch. 
Tam človek počuje svoj hlas, kosto-
lom sa nesie krásny súzvuk s jemnou 
ozvenou, to je najväčšia radosť.     

Na ktoré koncerty spomínate naj-
radšej?
Najkrajšie roky s Artannom prišli asi 
po desiatich rokoch práce. Mali sme 
dobrý repertoár a už nás oslovovali a 
pozývali spievať. Úžasný koncert sme 
mali na pôde Europarlamentu v Štras-
burgu, bol to prekrásny zájazd, navští-
vili sme aj Belgicko, neuveriteľne sa o 
nás postarali. Bolo vidieť, že milujú 
zborový spev. Bývali sme v rodinách, 
ľudia boli srdeční a koncerty boli krás-
ne pripravené. Ale nezabudnuteľné 
boli aj koncerty v Čechách, v Poľsku v 

Taliansku, máme na čo spomínať.

Čo by zaznelo na koncere k dvad-
siatemu výročiu Artanna, keby sa 
mohol uskutočniť?
Koncertný program k dvadsiatemu 
výročiu bude rôznorodý. Väčšinou 
začíname sakrálnou tvorbou, budú 
to teda duchovné piesne, časť progra-
mu budú ľudové piesne, najväčšia 
časť programu by mala byť venova-
ná úpravám slovenských piesní, za-
spievame nejaké spirituály. Novinky 
nebudú žiadne, lebo nedávno odišli 
traja členovia, noví členovia si preto 
musia osvojiť starší repertoár, premié-
rové skladby teda neplánujeme. Nové 
skladby cvičiť nebudeme, ak trištvrte 

roka zbor neskúša, je to zlé. Radšej 
chceme zaspievať staršie skladby 
tak, ako si ich ľudia pamätajú, aby boli 
umelecky hodnotné.

Vy v zbore spievate soprán a záro-
veň dirigujete. Je to bežné? 
Nikdy som nebola zvyknutá pred 
zborom stáť. Ale pri komorných te-
lesách je to bežné. Stáť je potrebné 
pred veľkým zborom, pri komornom 
telese stačí pohľad, malé gesto a spe-
váci hneď vedia. Kontakt so spevák-
mi mám počas celého koncertu. Pred 
koncertom človeku stúpne adrenalín 
a tlak je obrovský. Keď však človek 
dobre zaspieva, je to úžasný pocit.

Aký hudobný štýl je Vám najbližší?
Bavila ma ľudová pieseň, ale v tom 
období sa nedala študovať ľudová 
hudba. Študovala som operný spev, 
ale neskončila som pri opere. Preto sa 
mi páči, keď spevák dokáže zaspievať 
operu, operetu, ľudovú pieseň, aj po-
pulárnu pieseň. Mám rada všetky hu-
dobné štýly. Ja mám napríklad rada aj 
rockové sklady, učím pop, páči sa mi 
folk, aj country, nemôžem povedať, 
že by som robila iba zborovú prácu. 
Zborový spev však má svoje špecifiká. 
Je založený na dobrej intonácii, dyna-
mike a kvalitnom výraze speváckeho 
repertoáru. 

Fotografia z nahrávania CD v kaplnke Bojnického zámku.                                                                                                                                                                                    FOTO: ARCHÍV AB

Silver Jurtinus

Materskú školu otvorili pre deti rodičov 
pracujúcich v kritickej infraštruktúre

vateľa, že povaha jeho práce mu ne-
umožňuje pracovať z domu,” uviedla 
riaditeľka handlovskej Materskej ško-
ly Marcela Jakubíková.
Nahlasovanie sa podľa nej netýka 
rodičov, ktorí sú nezamestnaní alebo 
čerpajú materskú, či rodičovskú do-
volenku. „Plánovaný nástup všetkých 
detí do MŠ je 18. januára. To zname-
ná, že v tomto termíne by sme mali 
otvoriť všetky pracoviská materskej 
školy. V prípade, že nastane zmena, 
budeme rodičov informovať,” dodala. 

(TASR)

Štátny pedagogický ústav v spoluprá-
ci s verejnoprávnou televíziou RTVS, 
neziskovou organizáciou Indícia a 
Pedagogickou fakultou Univerzity 
Mateja Bela v Banskej Bystrici pripra-
vili ďalšie pokračovanie televízneho 
vyučovania. Relácia Školský klub je 
určená žiakom a učiteľom prvého 
stupňa základných škôl a nadväzuje 
na vysielanie z jesenných mesiacov 
minulého roka.
Po prázdninách sa deti nevrátili do 
škôl a vzdelávajú sa dištančne. Relácia 
je určená najmä deťom,  ktoré nema-
jú prístup k online výučbe.  Vysielanie 
začalo 11. januára na Dvojke. Bude 
prebiehať od pondelka do štvrtka 
vždy od 9.00 do 10.00. Rovnako ako 
na jeseň, aj teraz bude každý deň 
venovaný jednej vzdelávacej oblasti 
alebo predmetu. „V pondelok budú 
televízni učitelia učiť slovenský jazyk 
a literatúru, v utorok sa budú venovať 
obsahu zo vzdelávacej oblasti Človek 

Školský klub - televízne vyučovanie pre 
žiakov prvého stupňa základných škôl

a spoločnosť, v stredu sa bude vyu-
čovať matematika a vo štvrtok príro-
dovedné predmety,“ približuje obsah 
vysielania Adriana Šišková, koordiná-
torka relácie zo Štátneho pedagogic-
kého ústavu.
Obsah odvysielaných relácií je v sú-
lade so Štátnym vzdelávacím progra-
mom a vzdelávacími štandardmi a je 
schválenými aj Ministerstvom škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR. Te-
levízne relácie môžu deti sledovať aj z 
archívu RTVS alebo na stránke: www.
ucimenadialku.sk/skolsky-klub.
Ku každej relácií sú vytvorené pracov-
né listy, ktoré môžu deťom vytlačiť 
rodičia. Škola ich zase môže distribu-
ovať tým deťom, ktoré nemajú doma 
potrebné technické vybavenie. Pra-
covné listy sú zverejňované aj v róm-
skom a maďarskom jazyku a relácia 
je tlmočená do posunkového jazyka. 

(MŠVVaŠ)
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Milan Cingel, 82 rokov,
naposledy bytom Partizánska 4.

Juraj Ďurjak, 57 rokov.
naposledy bytom Mierové námestie 25/9.

Miroslav Mikula, 61 rokov,
naposledy bytom Okružná 53.

Mária Boboková, rod. Žigová, 83 rokov,
naposledy trvale bytom 29. augusta 3.

Walerián Šarlej, 82 rokov,
naposledy bytom I. Olbrachta 5.

Milan Kružliak, 89 rokov,
naposledy bytom Partizánska 4.

Jozef Šály, 75 rokov,
naposledy bytom Údernícka 47/36.

Navždy nás opustili

Uzávierka Handlovského
hlasu č. 2 / 2021

je v utorok 19. januára.

Spomienka
Dňa 8. januára uplynul 

rok, čo nás navždy 
opustil náš milovaný 

manžel, otec, dedo 
Mikuláš Miroslav 

Gazdík. 

Odišiel si nám odkiaľ 
niet návratu. Navdžy 

ostaneš v našich srdciach a spomienkach. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú 

spomienku. Manželka a deti s rodinami.

Spomienka

Dňa 9. januára uplynulo 
1. výročie úmrtia nášho 

príbuzného, pána 
Júliusa Vargu. 

S úctou spomína celá 
rodina Gilanová. 

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

Spomienka
Dňa 1. januára uplynulo 

7 smutných  rokov, čo 
nás navždy opustil pán 

Jaroslav Giertl,

milovaný manžel, 
otec a brat. 

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
S láskou spomína manželka, deti 

a ostatná rodina. 

Spomienka
Dňa 18. januára uplynú 
tri roky, čo nás opustila 

naša milovaná mamička, 
starká a prastarká 
Anna Pappová. 

S láskou spomínajú dcéra 
a syn s rodinami.

9/1/1/2021/OI

2/1/1/2021/OI

3/1/1/2021/OI

5/1/1/2021/OI

Spomienka
Dňa 18. januára uplynú 

3 roky, čo nás navždy 
opustil milovaný manžel, 
otec, svokor a starý otec 

Jozef Korecz. 

Kto ste ho poznal venujte 
mu tichú spomienku.

7/1/1/2021/OI

Spomienka
Dňa 29. decembra 2020 
sme sa rozlúčili s našim 

drahým ocinom,
starkým a bratom, 

Stankom Antalom.

Tí, ktorí ste ho poznali, 
venujte mu, prosím, tichú 

spomienku.

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

Snívaj svoj večný sen,
v spomienkach sme s tebou každučký deň.

8/1/1/2021/OI

Spomienka
Dňa 2. decembra 2020 uplynul 1. smutný rok, 

odkedy nás navždy opustil pán 
Eugen Pospíšil.

S láskou spomína manželka, deti, vnúčatá 
a pravnučatá.

4/1/1/2021/OI

Spomienka
S veľkou a neutíchajúcou 

bolesťou v srdci sme si 
9. januára pripomenuli 

3. výročie od chvíle, 
kedy si nás navždy 

opustila naša milovaná 
manželka, mama, 
babka, prababka 

Katarína Makytová. 

S láskou na Teba spomínajú manžel Rudolf, 
dcéra Katarína s rodinou, syn Rudolf s rodinou, 

dcéra Slávka s rodinou a vnúčatá.

Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé nám bolo, 
osud vzal. Z Tvojich očí žiarila láska a dobrota, 

budeš nám chýbať do konca života. 
Hoci si odišla, žiješ stále naša milovaná. 

Lebo neumiera ten, kto žije v našich srdciach.

1/1/1/2021/OI

Spomienka
Dňa 14. januára uplynú 

4 roky odkedy nás opustil 
náš milovaný manžel, 

otec, starý otec 
Jozef Čerňava. 

S láskou spomína 
celá rodina.

Kto ste ho poznal, venujte mu tichú spomienku.

6/1/1/2021/OI

Očkovacia látka proti novému ko-
ronavírusu nemôže spôsobiť v tele 
človeka ochorenie COVID-19. 

Vakcína je geneticky upravená a ne-
obsahuje na tvorbu imunity živý ví-
rus. Pre TASR to vysvetlila hovorkyňa 
ministerstva zdravotníctva Zuzana 
Eliášová.
Na vytvorenie dostatočnej ochrany 
očkovaním sa musí vakcína Comirna-
ty od spoločnosti Pfizer-BionTech po-
dať dvakrát v intervale troch týždňov. 
Vakcína sa vstrekuje do svalu v hornej 
časti ramena. „Každý zaočkovaný dos-
tane potvrdenie o podaní očkovacej 
látky,” dodala Eliášová.
Ochrana proti ochoreniu COVID-19 
začína sedem dní po druhom očkova-
ní. V súčasnosti je známe, že asi 95 zo 
100 zaočkovaných ľudí je chránených. 
Ako dlho bude táto ochrana trvať, 
nie je ešte jasné. „Keďže ochrana ne-
nastupuje okamžite po očkovaní a nie 
je vyvinutá u všetkých zaočkovaných 
osôb, je nevyhnutné, aby ste napriek 
očkovaniu chránili seba a svoje oko-
lie dodržiavaním pravidiel,” zdôraznila 
Eliášová.
Očkovaní budú ľudia vo veku od 18 
rokov, s výnimkou tehotných žien. 
Každý, kto trpí akútnym ochorením 
so zvýšenou telesnou teplotou, by 
mal byť očkovaný až po uzdravení. 
Očkovaní by nemali byť ani ľudia s 
alergiou na niektorú zložku očkova-
cej látky. „Je nutná zvýšená opatrnosť 

Vakcína proti COVID-19 nemôže spôsobiť 
ochorenie. Neobsahuje totiž živý vírus

pri vakcinácii u ľudí užívajúcich lieky 
na riedenie krvi, so zníženým počtom 
krvných doštičiek alebo s poruchou 
zrážania krvi,” spresnila Eliášová.
Očkovanie môže byť sprevádzané via-
cerými vedľajšími účinkami. Reakcie 
sa zvyčajne vyskytujú do dvoch dní 
po očkovaní a zriedka trvajú viac ako 
jeden až dva dni. Objaviť sa môže 
bolesť a opuch v mieste vpichu, úna-
va, bolesť hlavy, bolesť svalov, bolesť 
kĺbov, triaška, horúčka. Medzi časté 

vedľajšie účinky patria aj začervena-
nie miesta vpichu a nevoľnosť. „Re-
akcie na vakcínu sú väčšinou mierne 
alebo stredne závažné a vyskytujú sa 
o niečo častejšie po druhej vakcinácii. 
Uvedené možné reakcie sú spôsobe-
né aktiváciou imunitného systému a 
nie sú prejavom infekcie COVID-19,” 
uviedla Eliášová.
Ak sa po očkovaní vyskytnú závaž-
nejšie, či dlhšie trvajúce príznaky, je 
potrebné sa obrátiť na lekára.

(TASR)

Spomienka
Dňa 19. januára 

sme si pripomenuli 
nedožitých 78 rokov 

Janka Juračku.

S láskou spomína 
syn Ján s rodinou.

Cesta
Život je prepožičaný dar

Vyčkávanie
Na toľko zimy

len plamienok lásky
Ján Juračka

10/1/1/2021/OI

Emília Astalošová, rod. Štiriová, 94 rokov,
naposledy bytom 29. augusta 49/1.

Erika Michale, rod. Schwartzová, 80 rokov,
naposledy bytom Robotnícka 24.

Karol Gálik, 68 rokov,
naposledy bytom Železničiarska 11. 

Magda Gürtlerová, rod. Moravčíková, 67 r.,
naposledy bytom Morovnianska cesta 10.

Jozef Madola, 73 rokov,
naposledy bytom SNP 19.

Mária Nedeliaková, rod. Závecká, 70 rokov,
naposledy bytom Športová 30.

Stanislav Antal, 83 rokov,
naposledy bytom Mostná 41.

Ing. Oto Kóňa, 57 rokov,
naposledy bytom Nedožery Brezany.

Virginia Balušíková, rod. Pevná, 93 rokov,
naposledy bytom 29. augusta 44.

Pavel Bielik, 75 rokov,
naposledy bytom Marka Čulena 3/2.

Jozef Habdák, 84 rokov, 
naposledy bytom Janka Kráľa 3.

Alfréd Kardoš, 89 rokov, 
naposledy bytom M.R.Štefánika 7.

Vincent Piňák, 41 rokov,
naposledy bytom Pionierov 10.

Ema Bitarovská, 83 rokov,
naposledy bytom Potočná 8.

Mária Lauková, rod. Pernišová, 86 rokov,
naposl. bytom Senior centrum sv. Kataríny.

Ján Mikuliak, 71 rokov
naposledy bytom Žiarska 20.

Ladislav Cingel, 83 rokov,
naposledy bytom Partizánska 4.

Elena Boboková, rod. Holeinová, 47 rokov,
naposledy bytom Okružná 43.

Mária Košová, rod. Hakelová, 80 rokov,
naposledy bytom Prievidzská 7/10.

Mesto Handlová vypláca rodičom 
príspevok pri narodení dieťaťa bez-
hotovostne na bankový účet. 

V roku 2020 mesto Handlová vypla-
tilo presne sto príspevkov pri naro-
dení dieťaťa. Príspevok pri narodení 
dieťaťa vo výške 70 eur môže mesto 
poskytnúť fyzickej osobe s trvalým 
pobytom na území mesta. Účel pos-
kytnutia dotácie je spojený s pokry-

Rodičia novorodencov dostali finančný príspevok 
tím výdavkov, ktoré vznikajú v súvis-
losti so zabezpečením nevyhnutných 
potrieb novorodenca. Oprávnenosť 
výdavkov overuje poverená zamest-
nankyňa sociálneho oddelenia mests-
kého úradu. V roku 2019 mesto pod-
porilo 133 rodičov.
Príspevok mesto vyplácalo od roku 
2008 počas dvoch rokov, zrušilo ho 
pre vtedajšiu hospodársku krízu. „Pos-
kytovanie príspevku pri narodení die-

ťaťa, nového občana mesta, vo výške 
70 eur je systémovým opatrením na 
podporu zvýšenia pôrodnosti a pod-
poru mladých rodín,” uviedla hovor-
kyňa mesta Jana Paulínyová. Samo-
správa tak chce podľa nej z Handlovej 
urobiť mesto priaznivé pre mladé 
rodiny, v tomto roku má v pláne tiež 
zabezpečiť rekonštrukciu ďalších elo-
kovaných pracovísk materských škôl.                                     

(RED)

Na Slovensku budú prioritne zaočkované osoby, ktoré sú v prvej línii a v teréne, potom osoby v rizikovom 
veku, onkologickí pacienti či pacienti s chronickými chorobami následne špecifické skupiny a potom ostatní 
obyvatelia nad 18 rokov.                                                                                                                      ILUSTRAČNÉ FOTO: TASR

Súťažili ste s vianočnou krížovkou.

V ostatnom čísle Handlovského 
hlasu z decembra minulého roku 
ste si mohli zasúťažiť s vianočnou 
krížovou. Do redakcie sme dostali 
15 správne vylúštených krížoviek, 
z ktorých sme vylosovali troch vý-

Vyžrebovali sme troch úspešných lúštiteľov krížovky
hercov tričiek HAIKONY a malých 
pozorností. 
Výhercami sú: Anna Hromníková, Mi-
lan Reichmann a Gerlinda Straková. 
Výhercov budeme kontaktovať.

Celé znenie tajničky: Handlovský 
hlas Vám praje pod vianočným 

stromčekom  „tašku plnú dobrých 
slov a nastávajúci rok plný splnených 
snov“. 
Na ďalšiu krížovku sa môžete tešiť 
opäť v jednom z našich rozšírených 
vydaní, ktoré pre Vás aj v tomto roku 
pripravíme raz štvrťročne.

(RED)



Klub bol založený v 50-tych rokoch 
dvadsiateho storočia a aktuálny 
počet členov sa v súčasnosti pohy-
buje okolo dvadsiatky.
                                                                                                   
Stolnotenisový klub Sokol Handlová 
dlhé roky reprezentuje mesto Hand-
lová na športovom poli v stolnom 
tenise. „Máme dve družstvá, ktoré 
hrajú 3. a 6. ligu v rámci Trenčianske-
ho kraja,“ povedal predseda klubu, 
Vladimír Čáp. Stolnotenisti trénujú 
dva až trikrát do týždňa a v období 
súťaže ešte cez víkendy hrajú súťaž-
né zápasy. „Posledný rok hrávame v 
Seniorcentrum Handlová na Krššáko-
vej, kde nám vedenie vyšlo v ústrety a 
umožnilo nám hrávať v ich telocvični. 
Od jari minulého roka je to problém, 
keďže zasiahol Covid a zariadenie 
zatvorili pre verejnosť, tým pádom aj 
pre nás. Takže od jari nemôžeme tré-
novať. Skúšali sme nájsť iné priestory 

v Handlovej, ale je to problém. Takže 
to riešime tak, že hrávame v Prievidzi,“ 
povedal Vladimír Čáp. Ďalším problé-
mom je podľa neho to, že zrušené sú 
aj súťaže a v minulom roku stihli odo-
hrať iba prvé dve kolá.
Z úspechov z ostatných rokov Vladi-
mír Čáp vypichol najmä niekoľko tur-
najov registrovaných hráčov v okrese, 
ktoré vyhrali členovia klubu Gafrik a 
Čáp. 
„Družstvo A sa po dlhých rokoch pre-
bojovalo opäť do 3. ligy, čo je už na-
ozaj vysoká súťaž. Naši dvaja najlepší 
hráči, Jaroslav Valent a Zdenko Gafrik, 
pravidelne figurujú medzi špičkou v 
rámci krajského rebríčka. Máme aj 
dvoch aktívne hrajúcich matuzalé-
mov, vyše sedemdesiatročných pá-
nov Jozefa Blahu a Viliama Nováka, 
ktorí si pamätajú ešte časy, kedy sa v 
Handlovej hrala 2. liga.
V budúcnosti by klub Sokol Handlo-

Stolnotenisti nie sú limitovaní svojimi parametrami

vá rád zorganizoval stolnotenisový 
turnaj pre neregistrovaných hráčov 
a turnaj pre registrovaných hráčov. 
„Chceli by sme osloviť mládež a začať 
sa venovať práci s mládežou a vycho-
vať si nasledovníkov. Doteraz  si však 
všetko financujeme sami, takže na to 
nemáme prostriedky. S mestom roku-
jeme o finančnej pomoci.“ So stolným 
tenisom je podľa predsedu stolnote-
nisového klubu ideálne začať okolo 
šiesteho až ôsmeho roku, ale nie je to 
nevyhnutné. „Členmi nášho klubu sú 
aj hráči, ktorí začali výrazne neskôr, 
niektorí až po štyridsiatke a po niekoľ-
kých rokoch hrajú 3. ligu. Ale mladší 
sa samozrejme ľahšie a rýchlejšie 
učia. Nie sú nutné špeciálne danosti. 
Stačí záujem a chuť trénovať a hrať. 
Výsledky sa dostavia. Hráči stolného 
tenisu nie sú limitovaní výškou, hmot-
nosťou, ani fyzickými parametrami,“ 
uzavrel Vladimír Čáp.

Stretnutie handlovských  stolnotenistov. Roter, Košičár, Hrúz, Ondriš, Čentés, Novák, Eder, Čáp, Blaho, Ratkovský, Ratkovský, Valent a Bátora.              FOTO: ARCHÍV VČ

Handlovský rybník (jeho oficiálny 
názov je „Vodná nádrž Pod šachtou“) 
patrí medzi jedno z najkrajších kútov 
Handlovej. V majetku ho má Miestna 
organizácia Slovenského rybárskeho 
zväzu Handlová (MO SRZ Handlová). 
Platí tam zákaz vodenia psov ako aj 
taká tá bežná vec, že odpad patrí do 
koša! Stáva sa totiž pravidlom, že od-
pad po štvornohých kamarátoch ale-
bo fľaše, obaly a kadečo iné tu končí 
len tak na zemi. Priebežne neporia-
dok upratujú členovia MO SRZ Hand-
lová, ale enormný nárast odpadkov 
v okolí rybníka, ktorý tvorí vstup do 
mesta, sa stáva neúnosným. Bohužiaľ, 
situácia sa opakuje aj na vodnej nádr-
ži Konštantín, v ich správe.

Nechcú robiť reštrikcie

Podľa Pavla Podlužanského z MO SRZ 

Handlovskí rybári sa boria s množstvom odpadu! Takto to podľa nich už ďalej nejde... 

Počas voľných dní rybník navštevuje množstvo ľudí. Nie všetci dodržiavajú pravidlá.               FOTO: ARCHÍV PD

Handlová: „Nielenže sa združenie sta-
rá o tento pekný kus našej prírody , ale 
MO SRZ je aj výhradným vlastníkom 
uvedeného areálu a celú údržbu ako 
aj poriadok znáša na vlastné náklady. 
Nechceme, aby rybník nebol dostup-
ný pre verejnosť, ani robiť reštrikcie, 
ale vadí nám, že tam návštevníci cho-
dia ako do rekreačnej zóny mesta a 
zanechávajú po sebe, a častokrát aj 
po psoch, neporiadok. Nechceme 
uzamknúť rampu cez hrádzu, i keď 
na to máme nárok. Je to krásny kus 
prírody, ktorým sa môžeme pýšiť“.  
Ako doplnil, mimo sezóny a najmä v 
zime, keď neprebieha rybolov, nie sú 
smetné koše osadené sáčkami na od-
padky. Platí jednoduché pravidlo, čo 
si do prírody donesieš, to si aj odnes 
a vyhoď na určené miesta.
Prispieť k čistote mesta môže každý z 
nás veľmi jednoducho. Členovia MO 

SRZ Handlová žiadajú návštevníkov, 
aby rešpektovali pravidlá a chránili 
naše najkrajšie zákutia a našu vodnú 
plochu. 

Kde hľadať informácie?

MO SRZ má 365 členov, z toho 50 
detí a radi privítajú aj nových členov. 
Žiadatelia a členstvo v MO SRZ Hand-
lová nájdu prihlášky na, resp. ostatné 
druhy žiadostí na stránke www.srzra-
da.sk/dokumenty-na-stiahnutie/. Do-
ručiť ich môžu záujemci riadne vypí-
sané na adresu združenia poštou: MO 
SRZ Handlová, Žiarska 44, P.O. BOX 35, 
972 51 Handlová
MO SRZ Handlová aktuálne informu-
je aj na svojom profile na facebooku, 
stačí si vyhľadať MO SRZ Handlová.

(JP)


