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Cesta rozprávkovým lesom bude 
tento rok v Handparku. Deti sa 
môžu tešiť na väčšinu tradičných 
atrakcií, na ktoré su zvyknuté.

Pracovníci Domu kultúry mesta 
Hand lová počas rok trvajúcej pandé-
mie koronavírusu nezaháľali. Najprv 
sa pustili do rekonštrukcie svojich 
kancelárií a plynule prešli do čistenia 
zvukolamov v kinosále. Neustále pre-
súvali termíny podujatí a pripravovali 
dramaturgický plán na neisté obdo-
bie. Nevynechali jedinú príležitosť a aj 
v najtvrdšom lockdowne vyťahovali 
svoje „disko auto“ a snažili sa bezkon-
taktne rozptýliť a rozveseliť Hand-
lovčanov. Minulé leto sa opatrenia na 
chvíľu uvoľnili a umožnili premietanie 
v kine Baník aj organizovanie letných 
podujatí na Námestí baníkov. Ľudia 
prišli. „Keď sme v júni obnovili pre-
mietanie, návštevnosť bola nižšia, ale 
potom diváci začali chodiť, dokonca 
v auguste sme mali v kine vyššiu náv-
števnosť ako pred pandémiou, ale to 
pripisujeme filmu Letní rebeli, ktorý 
sa nakrúcal v Handlovej, takže ľudia 
ho chceli vidieť. Ale aj pri akciách na 
námestí bolo vidieť, že ľudia sú z nú-
dzového stavu unavení, takže prišli a 
bolo ich dosť,“ povedal zástupca riadi-
teľky Domu kultúry, Branislav Čukan, 
ktorý bol okrem ekonómky jediným 
pracovníkom Domu kultúry, ktorý 
pracoval na 100% úväzok. Ostatní 
zamestnanci boli doma a prizývali 
ich len na výpomoc na konkrétne 
podujatia. Od júna sa však pracov-
níci Domu kultúry vracajú k plnému 
výkonu.

Jún bude patriť deťom

V júni sa uskutoční niekoľko podujatí 
k Medzinárodnému dňu detí. „Za-
čneme v utorok 1. júna. V spolupráci 
s Centrom voľného času a mestskými 
organizáciami sme pripravili Deň detí 

Opatrenia sa uvoľňujú, leto môže byť plné podujatí

na Hornom konci. Nebudú chýbať rôz-
na hry a súťaže, ale hlavne hľadanie 
tajomného pokladu. V nedeľu 6. júna 
sa presunieme za deťmi do Morovna. 
O 15.00 vypukne na letisku športové 
popoludnie plné hier a zábavy. Deň 
detí vyvrcholí v sobotu, 19. júna v 
Handparku. Brány Malej rozprávko-
vej cesty sa otvoria o desiatej ráno. 
Deti čakajú blázniví čerti z Čertovskej 
školy, ktorí si pre deti pripravili rôzne 
pekelné úlohy. Na deti budú pripra-
vení aj herci z divadielka NaTRAKY s 
krásnou rozprávkou Ako namaľovať 
dúhu. Vyvrcholením podujatia bude 
náučné dobrodružstvo o jednom 
veľmi špinavom kráľovstve. Spoloč-

ne navštívime Kráľovstvo odpadu. A 
aby toho nebolo málo, do Handparku 
dorazia aj obľúbení rozprávkoví hrdi-
novia Woody z Toz story a snehuliak 
Olaf z Ľadového kráľovstva,“ opísal 
dni detí v Handlovej Branislav Čukan. 

Na podujatiach budeme bez rúšok

Ak sa pandemická situácia nezhor-
ší, pracovníci Domu kultúry majú v 
pláne realizovať všetky nasledujúce 
podujatia naplánované v Celomests-
kom kalendári podujatí. „3. júna ot-
várame kino, 25. júna robíme národ-
ný výber pre Česko a Slovensko na 
Európsku spevácku súťaž Berlínska 

perla, na 27. júna pripravujeme vystú-
penie tanečnej školy Volcano. Verej-
nosť sa môže tešiť na kratochvíľky na 
námestí, nemal by chýbať handlovský 
kinematograf a plánujeme aj sériu 
koncertov pod holým nebom, v rám-
ci ktorého chcem zaradiť aj niekoľko 
koncertov vážnej hudby.“  
Branislav Čukan verí, že návštevníci 
budú miernejšie hygienické opat-
renia rešpektovať. „Z opatrení síce 
vypadli rúška, máme však povinnosť 
spisovať kontakty ľudí, ktoré musíme 
uchovávať dva týždne po podujatí a 
potom ich musíme zlikvidovať. Verím, 
že ľudia to pochopia.“

Silver Jurtinus

40. ročník podujatia Cesta rozprávkovým lesom prebehol v roku 2018 na lúke na Jednej studničke.                                                                                            FOTO: MILAN GROSS

Handlovčania už viackrát dokázali, 
že majú dobré srdce, keď pre našich 
psíkov z handlovskej karanténnej sta-
nice zorganizovali zbierky a vyzbierali 
krásne sumy. Viacero ľudí i firem nás 
dokonca oslovilo s tým, že by karan-
ténnej stanici radi prispievali pravi-
delne. Preto mesto Handlová zriadilo 
trvalý transparentný účet, na ktorý je 
možné poslať finančnú pomoc psí-
kom veľmi jednoducho, alebo si nas-
taviť i pravidelnú mesačnú platbu.
Doteraz zbierky pre karanténnu sta-
nicu komplikovala byrokracia. Ku 
každému daru pre psíkov musela 
byť mestom vyhotovená darovacia 
zmluva, ktorá musela prejsť niekoľko 
oddelení až k primátorke mesta, ktorá 
ju podpísala a následne bola riadne 
zverejnená a archivovaná. Celý tento 
komplikovaný proces vďaka trans-
parentnému účtu odpadá. Na trans-
parentný účet môžete poslať platbu 
jednoducho bankovým prevodom, 
alebo načítaním priloženého QR kódu 

Karanténna stanica Handlová zriadila transparentný účet
mobilným telefónom kedykoľvek, od-
kiaľkoľvek.

Na čo budú použité peniaze z 
transparentného účtu?

Predovšetkým na veterinárne poplat-
ky, teda zdravie psíkov. Mnohé psíky 
prídu do karanténnej stanice v zlom 
stave, potrebujú odblšiť, ostrihať, za-
očkovať, začipovať a dospelých psov 
čaká aj kastrácia ešte predtým ako 
môžu putovať do nového domova. 
Veľká časť psíkov sa k nám dostane 
z nevyhovujúcich podmienok, majú 
podlomené zdravie a potrebujú ďal-
šie vyšetrenia a liečenie. Posledný 
takýto prípad bola malá fenka Lola, 
ktorá k nám prišla vo vysokom štádiu 
gravidity a už tretí deň v karanténnej 
stanici po veľmi náročnom pôrode 
priniesla na svet jedno šteniatko, 
ktoré len vďaka obrovskej snahe a 
duchaprítomnosti príslušníkov mest-
skej polície prežilo. Nasledovali kont-

rolné vyšetrenia sono, Lolu čaká ďalej 
operácia nádoru na mliečnej žľaze, 
trhanie pokazených zubov a kastrá-
cia. Celý príbeh Loly a jej šteniatka si 
môžete prečítať na webstránke karan-
ténnej stanice: www.karantennasta-
nicahandlova.sk
Na webstránke nám rastie zoznam 
ľudí a organizácií, ktoré nám pomá-
hajú pri opatere o psíky, alebo ich 
umiestňovaní v nových domovoch. 
Odborné veterinárne zákroky však 
nie je možné robiť zadarmo a bez 
finančnej pomoci ľudí s dobrým srd-
com by to nebolo vôbec možné. Preto 
ďakujeme za každý váš príspevok na 
náš nový transparentný účet, ktorý 
psíkom spraví život zas o niečo kraj-
ším.

Lucia Chudá, koordinátorka prevencie MsP

Číslo účtu: SK0409000000005179412998

Načítajte QR kód a darujte ľubovoľnú sumu
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Informačné kancelárie pre obete 
trestných činov sídliace v každom 
krajskom meste rozširujú svoju 
pôsobnosť aj do ďalších miest, a to 
zriadením detašovaných pracovísk. 

Od 18. mája 2021 je v Prievidzi otvo-
rené detašované pracovisko infor-
mačnej kancelárie pre obete trest-
ných činov. Nachádza sa na treťom 
poschodí klientského centra Okres-
ného úradu Prievidza na ul. Gustáva 
Švéniho 3H. 
Obetiam alebo potenciálnym obe-
tiam je kancelária k dispozícii každý 
utorok v čase od 8:30 do 15:00 hod. V 

Informačná kancelária pre obete trest-
ných činov je už dostupná aj v Prievidzi

prípade záujmu o konzultáciu je pot-
rebné vopred si dohodnúť termín na 
telefónnom čísle 0908 793 725  ale-
bo 032/7411 250, prípadne mailom 
na adresu dasa.hvolkova@minv.sk. 
Viac informácií o prevencii kriminali-
ty a možnostiach pomoci nájdete na 
www.prevenciakriminality.sk.
Na Slovensku ide o prvé zavede-
nie systémovej služby pre obete 
trestných činov, ktorá je v gescii Mi-
nisterstva vnútra SR v spolupráci s 
jednotlivými partnermi. Informačné 
kancelárie sú vytvorené odborom 
prevencie kriminality kancelárie mi-
nistra vnútra SR.                              (MVSR)

Mesto Handlová hľadá nájomcu ne-
bytového priestoru na ulici Mostná 
7-15, ktorý donedávna slúžil ako pre-
dajňa potravín CBA. Ide o nebytový 
priestor o výmere 250 m2, ktorý tvorí 
prízemie bytového domu súp. č. 1947 
postavenom na pozemku parcela 
C-KN č. 1509/5 – zastavaná plocha 
o výmere 987 m2. Minimálna výcho-
disková cena prenájmu je 990,95 eur 
na mesiac, teda 11 891,40 eur na rok. 
Uzávierka predkladania návrhov je 

14. júna 2021 o 15.00. Súťažné návr-
hy musia obsahovať plánovaný účel 
využitia nehnuteľnosti aj ponúkanú 
výšku nájomného.
Presnú špecifikáciu predmetu súťaže, 
ako aj podmienky a časový priebeh 
súťaže záujemcovia nájdu na webo-
vom sídle mesta www.handlova.sk v 
sekcii Mestský úrad - Úradná tabuľa. 
Bližšie informácie na tel. čísle: 046/ 
519 25 21.

(RED)

Voľný obchodný priestor na prenájom
Primátorka mesta zrušila svoje prí-
kazy súvisiace s pandémiou koro-
navírusu. 

Epidemiologická situácia na Slovens-
ku sa zlepšuje. Okres Prievidza je už 
niekoľko týždňov po sebe v oranžovej 
farbe Covid automatu, ktorý určuje 
sadu opatrení na základe regionál-
neho epidemiologického rizika. Pri-
mátorka mesta, Silvia Grúberová, vy-
dala príkaz primátorky číslo 18/2021, 
ktorým zrušila všetky doteraz platné 
príkazy. Všetky organizácie zriadené 
alebo založené mestom sa teda opäť 
riadia už iba aktuálnymi vyhláškami 
Úradu verejného zdravotníctva SR a 
uzneseniami Vlády SR.
Okres Prievidza je podľa covid auto-
matu od 31. 5. 2021 v  žltej farbe, čo 
znamená 1. stupeň ostražitosti. Opat-
renia pre okres sa preto zmiernili. Po-
volená je prezenčná forma výučby 

Život sa po roku pomaly vracia do normálu
pre všetky typy škôl a školských za-
riadení. Obrady (sobáš, krst, pohreb, 
a pod.) sú povolené s dodržaním ka-
pacitných podmienok. V interiéri se-
denie na 50% (max. 250 osôb) a v ex-
teriéri 75% kapacity (max. 500 osôb). 
Kapacita na státie v interiéri 100 osôb 
a v exteriéri 250 osôb. Pohreby nema-
jú kapacitné obmedzenia.
Oslavy, večierky, svadby, kary sú po-
volené s dodržaním podmienky max. 
100 osôb v interiéri a 250 v exteriéri 
s povinným zoznamom účastníkov. 
Pot rebný je negatívny antigénový 
test, nie starší ako 24 hodín alebo PCR 
test nie starší ako 72 hodín.
Povinné je nosenie rúška v interiéri 
a na hromadných podujatiach aj v 
exteriéri, výnimky pri nosení rúška aj 
respirátora majú:
• deti do 6 rokov veku
• deti v materskej škole alebo v inom 
obdobnom zariadení pre deti

• osoby so závažnými poruchami au-
tistického spektra
• osoby so stredným a ťažkým men-
tálnym alebo sluchovým postihnutím
• osoby pri výkone športu
• fotografované osoby na čas nevy-
hnutný pre výkon procesu fotogra-
fovania
• osoby nevesty a ženícha pri sobáši, 
výkonní umelci pri podávaní umelec-
kého výkonu a účinkujúci pri nakrú-
caní dokumentárneho filmu
• tlmočníci do posunkovej reči v rámci 
výkonu povolania
• zamestnanec, ktorý sa nachádza na 
vnútornom pracovisku sám
• osoby v čase potrebnom na konzu-
máciu pokrmov a nápojov v zariade-
niach spoločného stravovania
• osoby v čase nevyhnutnom na úpra-
vu tvárovej časti v zariadeniach sta-
rostlivosti o ľudské telo.

(RED)

Onkologickú ambulanciu možno 
neskôr doplnia aj ďalší lekári. 

Kolkáreň, ktorú mesto neúspešne po-
núkalo na predaj od roku 2015, kúpila 
MUDr. Mária Pastorková Šafariková z 
Handlovej. Predajná cena klesla z pô-
vodných 136 000 eur na konečných 
50 000 eur. Zámerom novej majiteľky 
budovy je vytvoriť v nej onkologickú 
ambulanciu. Vo svojej žiadosti uvied-
la, že ambulanciu plánuje otvoriť čo 
najskôr, keďže sa na ňu hromadne 
obracajú pacienti s prosbou o pri-
jatie do starostlivosti, lebo v okrese 
Prievidza v ostatnom čase zrušili dve 
onkologické ambulancie. 
Podľa projektu, ktorý vypracoval Ing. 
Ivan Makovinský, by v budove mohli 
sídliť štyri ambulancie. „V prvom rade 
by som chcela začať prevádzkovať 
onkologickú ambulanciu. Podľa ná-
vrhu by sa tam dali umiestniť ešte 
dve, tri ďalšie ambulancie, preto v 
druhom kole sa budem snažiť dotiah-
nuť sem aj ďalších kolegov,“ povedala 
Mária Pastorková Šafariková. Celkovú 
investíciu na prispôsobenie stavby 
novému účelu projektant orientačne 
odhadol na 424 000 eur, práce na re-

Kolkáreň sa premení na zdravotné stredisko

konštrukcii budovy by podľa lekárky 
mali trvať dva až tri roky.
Zámerom novej majiteľky je okrem 
rekonštrukcie budovy aj vybudova-
nie nových parkovacích miest pre 
zamestnancov v dvorovej časti ob-

jektu a rozšírenie parkovacích miest 
na existujúcom parkovisku medzi 
kultúrnym domom a budúcim zdra-
votníckym zariadením.

Silver Jurtinus

Budova kolkárne bola daná do užívania v roku 1968, prístavba budovy prebehla v roku 1981.           FOTO: JP

V mesiaci marec 2021 podpísala 
Miestna akčná skupina Žiar (MAS 
Žiar) prvé zmluvy s podnikateľmi o 
poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku s celkovými oprávnenými 
výdavkami vo výške 135 473,32 eur, z 
toho nenávratný finančný príspevok 
predstavuje 74 510,33 eur. 
Svoje projekty predložili v rámci výz-
vy IROP-CLLD-P977-511-001 traja 
podnikatelia z územia MAS Žiar, kto-
ré združuje mesto Handlová a ďalších 
16 obcí.
Aktuálne sa realizujú tri pekné pro-
jekty. Projekt s názvom „S úsmevom 
na dvoch kolesách“ poskytne oby-
vateľom atraktívnu formu trávenia 
voľného času a vzhľadom k hornaté-
mu charakteru nášho regiónu určite 
podnieti k aktivite aj tých, ktorí by sa 
bežne pre cyklodopravu nerozhodli. 
Ďalšie dva projekty s názvom „Zvýše-
nie konkurencieschopnosti spoloč-
nosti zavedením novej technológie“ 
a „Malá peletizačná linka na výrobu 
peliet z pilín“ sú zamerané na výrobu 

nových výrob-
kov spracova-
ním drevného 
odpadu. Všet-
ky tri projekty 
sú momentál-
ne vo fáze rea-
lizácie.
Ak máte v hlave už nápad, o ktorého 
užitočnosti ste presvedčení, nevá-
hajte nás kontaktovať v pracovných 
dňoch od 8.00 h do 15.00 h v kan-
celárii MAS Žiar, Miestne kultúrne 
stredisko 367, Chrenovec-Brusno. 
Poskytneme Vám bezplatne všetky 
potrebné informácie, aby mohol byť 
aj Váš nápad zrealizovaný. Pre tých, 
ktorí nemajú skúsenosť s prípravou 
projektov, ponúkame bezplatné 
2-dňové informačné semináre, infor-
mačné dni k výzvam a konzultácie. 
Veríme, že pozitívnymi správami bu-
deme pokračovať aj v nasledujúcich 
mesiacoch a podporíme ďalšie dobré 
nápady, ktoré budú pre územie prí-
nosom. 

Erika Jonasová, projektový manažér MAS

MAS Žiar schválila prvé projekty pre 
podnikateľov. Poradí pri ich tvorbe
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Ako prebieha samotné sčítanie?

 + Mobilný asistent disponuje preukazom asistenta sčítania (môžete 
  požiadať o jeho predloženie) a v prípade, ak si nie ste istí, overte si totož- 
  nosť asistenta na kontaktnom mieste obce/mesta.
 + Sčítanie nemusí prebiehať priamo vo vašej domácnosti.
 + Pred príchodom mobilného asistenta majte pripravené vaše rodné číslo.
 + Otázky zo  sčítacieho formuláru nie sú zamerané na zisťovanie citlivých 
  údajov o vašej osobe, majetku, zdraví a i.
 + Pri sčítaní sa nebude vyžadovať, aby ste odovzdali a  podpísali akékoľvek 
  dokumenty.
 + Po sčítaní si môžete vyžiadať od asistenta potvrdenie o uskutočnení sčíta- 
  nia, ktoré sa vydáva len raz.
 + Mobilný asistent od vás nežiada finančnú hotovosť, tieto služby sú posky- 
  tované bezplatne. 
 + Počas celého sčítania dodržujte aktuálne platné opatrenia vlády SR  
  na zamedzenie šírenia vírusu COVID-19.

V prípade, ak... 

 + ...od vás niekto iný ako obec/mesto vyžaduje zaplatenie pokuty  
  za nesčítanie sa, túto pokutu neplaťte. Môže ísť o  podvodné konanie, 
  a preto bezodkladne kontaktujte políciu na č. 158 a informujte obec/mes 
  to. Obec/mesto udelí pokutu vždy len písomne.
 + ...samotné sčítanie bolo v  rozpore s  vyššie uvedenými opatreniami, 
  kontaktujte obec/mesto pre overenie danej situácie.
 + ...máte podozrenie, že bol na vás alebo vašej blízkej osobe spáchaný 
  podvod alebo iný trestný čin, bezodkladne kontaktujte políciu na č. 158  
  alebo informačné kancelárie pre obete trestných činov (IK) sídliace 
  v každom krajskom meste:

IK Bratislava - 0961/046 014 alebo 0908 794 281
IK Banská Bystrica - 0961/605 790 alebo 0908 734 357
IK Trnava - 033/5564709 alebo 0908 796 448
IK Trenčín - 032/74 11 250 alebo 0908 799 580

IK Nitra - 037/6549324 alebo 0908 798 671
IK Žilina - 041/511 74 25 alebo 0908 796 256
IK Prešov - 051/7082458 alebo 0908 796 810
IK Košice - 055/6001445 alebo 0908 734 961

(jednotný e-mail: pomocobetiam@minv.sk) 

3
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Ako prebieha samotné sčítanie?

 + Mobilný asistent disponuje preukazom asistenta sčítania (môžete 
  požiadať o jeho predloženie) a v prípade, ak si nie ste istí, overte si totož- 
  nosť asistenta na kontaktnom mieste obce/mesta.
 + Sčítanie nemusí prebiehať priamo vo vašej domácnosti.
 + Pred príchodom mobilného asistenta majte pripravené vaše rodné číslo.
 + Otázky zo  sčítacieho formuláru nie sú zamerané na zisťovanie citlivých 
  údajov o vašej osobe, majetku, zdraví a i.
 + Pri sčítaní sa nebude vyžadovať, aby ste odovzdali a  podpísali akékoľvek 
  dokumenty.
 + Po sčítaní si môžete vyžiadať od asistenta potvrdenie o uskutočnení sčíta- 
  nia, ktoré sa vydáva len raz.
 + Mobilný asistent od vás nežiada finančnú hotovosť, tieto služby sú posky- 
  tované bezplatne. 
 + Počas celého sčítania dodržujte aktuálne platné opatrenia vlády SR  
  na zamedzenie šírenia vírusu COVID-19.

V prípade, ak... 

 + ...od vás niekto iný ako obec/mesto vyžaduje zaplatenie pokuty  
  za nesčítanie sa, túto pokutu neplaťte. Môže ísť o  podvodné konanie, 
  a preto bezodkladne kontaktujte políciu na č. 158 a informujte obec/mes 
  to. Obec/mesto udelí pokutu vždy len písomne.
 + ...samotné sčítanie bolo v  rozpore s  vyššie uvedenými opatreniami, 
  kontaktujte obec/mesto pre overenie danej situácie.
 + ...máte podozrenie, že bol na vás alebo vašej blízkej osobe spáchaný 
  podvod alebo iný trestný čin, bezodkladne kontaktujte políciu na č. 158  
  alebo informačné kancelárie pre obete trestných činov (IK) sídliace 
  v každom krajskom meste:

IK Bratislava - 0961/046 014 alebo 0908 794 281
IK Banská Bystrica - 0961/605 790 alebo 0908 734 357
IK Trnava - 033/5564709 alebo 0908 796 448
IK Trenčín - 032/74 11 250 alebo 0908 799 580

IK Nitra - 037/6549324 alebo 0908 798 671
IK Žilina - 041/511 74 25 alebo 0908 796 256
IK Prešov - 051/7082458 alebo 0908 796 810
IK Košice - 055/6001445 alebo 0908 734 961

(jednotný e-mail: pomocobetiam@minv.sk) 

Primátorka Silvia Grúberová, prijala opatrovateľky Ľudmilu Danielčíkovú, Oľgu Pavlákovú a Zdenku Šajgalovú a pred ich odchodom do dôchodku ocenila ich dlhoročnú 
prácu. Vedúca sociálneho oddelenia Mestského úradu v Handlovej, Veronika Cagáňová, ocenila ich flexibilnosť  a ústretovosť hlavne v prípadoch, keď stále trvajúca 
pandemická situácia spôsobila, že niektoré opatrovateľky museli ostať doma alebo bolo potrebné niektorú službu posilniť. Primátorka mesta, s poďakovaním za ich 
prácu, odovzdala opatrovateľkám darčeky od mesta. Kvet, ako výraz vďaky, pridala v mene zamestnancov sociálneho oddelenia Mestského úradu Handlová, Zuzana 
Šaláteková. V Handlovej je aktuálne 29 opatrovateliek, ktoré poskytujú služby podľa individuálnych potrieb 84 klientom z radov Handlovčaniek a Handlovčanov. (JP)
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Invázne rastliny sú nepôvodné druhy 
rastlín ktoré sa k nám v minulosti  
dostali úmyselným alebo neúmy-
selným pričinením človeka, najmä z 
Ázie a Ameriky ako okrasné, prípadne 
medonosné rastliny. V nových pod-
mienkach sa veľmi rýchlo rozširujú a 
vytláčajú naše pôvodné druhy rastlín, 
nakoľko absentujú prirodzení nepria-
telia (choroby, parazity). Rýchlo sa 
prispôsobujú podmienkam nového 
prostredia, majú schopnosť prežívať 
nepriaznivé obdobia (sucho, záplavy), 
veľmi dobre sa rozširujú vegetatívne, 
pomocou podzemkov, hľúz. Menia 
pôvodné druhové zloženie ekosysté-
mov, vytvárajú nové typy rastlinných 
spoločenstiev, pričom vytláčajú naše 
pôvodné druhy. Rýchlo a agresívne 
(invázne) obsadzujú nové stanovištia 
napr. opustené a nevyužívané plochy, 
železničné násypy, skládky odpadu. 
Na svahoch v okolí vodných tokov a 
ciest môžu spôsobiť eróziu. Niektoré 
druhy rastlín môžu vyvolať peľové 
alergie alebo popáleniny.
Ochrana prirodzeného druhové-
ho zloženia ekosystémov v súlade 
s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 

Invázne druhy rastlín je potrebné likvidovať

543/2002 Z. z. o ochrane prírody a 
krajiny v znení neskorších predpisov 
zahŕňa:
1) reguláciu zámerného rozširovania: 
sledovanie ich výskytu, veľkosti popu-
lácií a spôsobu ich šírenia.
2) odstraňovanie nepôvodných dru-
hov: ktoré sa samovoľne šíria a vytlá-
čajú pôvodné druhy z ich prirodze-
ných biotopov a znižujú biodiverzitu.
Invázne druhy je zakázané dovážať, 
držať, pestovať, rozmnožovať, ob-
chodovať s nimi, ako aj s ich časťa-
mi alebo výrobkami z nich, ktoré by 
mohli spôsobiť samovoľné rozšírenie 
invázneho druhu. Vlastník (správca, 
nájomca) pozemku je povinný od-
straňovať invázne druhy zo svojho 
pozemku a o pozemok sa starať ta-
kým spôsobom, aby zamedzil opä-
tovnému šíreniu inváznych druhov, a 
to na náklady pôvodcu ich šírenia, ak 
je známy, inak na náklady štátu. 
Zoznam inváznych druhov a spôsoby 
ich odstraňovania ustanovuje príloha 
č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z, 
ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 
Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
Medzi najrozšírenejšie invázne druhy 

Plán kosenia verejnej zelene
Nekosenie vybraných častí podpo-
rí ochranu biodiverzity a prispeje k 
zmierneniu dopadov zmeny klímy.

Spoločnosť HATER - HANDLOVÁ, pos-
kytovateľ environmentálneho servi-
su pre mesto, začala kosiť v utorok 
18. mája. Kosenie je rozdelené na tri 
etapy. Prvá by mala byť ukončená do 
polovice júna, druhá etapa začne od 
druhej polovice júna do začiatku au-
gusta a tretia etapa od konca augusta 
do začiatku októbra. Handpark sa ko-
sil ako prvý a bude sa kosiť viackrát. 
Ostatné časti mesta sa budú kosiť 
trikrát.

• Handpark
• Ulica Mostná
• Ulica Okružná
• Ulica Morovnianska
• Ul. Prievidzská - ľavá + pravá strana
• Ulica ČSA až po LIDL
• Tržnica
• 29. augusta popri ZUŠ až po Detský 
domov
• 29. augusta od Hutira relax popri ve-
žičke až po kruhový objazd
• Ulica Partizánska - dvory až po Ha-
sičskú zbrojnicu, späť k lekárni sv. 
Kataríny
• Ulica SNP, Železničiarska
• Ulica Údernícka
• Ulica Dimitrovova
• Ulica 1. mája, Kasárne
• Ulice Lipová, Poštová

• Park na ČSA oproti SOŠ Handlová
• Ulica Ligetská
• Hôrka, Banícka kolónia

Niektoré vybrané plochy sa kosiť ne-
budú. V prvej etape sa nebudú kosiť 
niektoré plochy na uliciach Okružná, 
Morovnianska, Dimitrovova, Prievidz-
ská (smerom k záhradkám) a niektoré 
časti venčovísk.
Nekosením sa mestskej zeleni vrátia 
jej prirodzené vodozádržné a proti-
prachové vlastnosti a schopnosť zni-
žovať okolitú teplotu. Takéto kúsky 
nepokosenej zelenej plochy sa budú 
kosiť striedavo, vždy keď dorastú 
do určitej výšky. Neskoré kosenie 
a spontánny rast rastlín, či kvetov 
umožňuje reprodukciu a diverzifiká-
ciu rastlinných druhov, v ktorých sa 
môže ukrývať živá fauna a hmyz.
Plochy ostanú oživené kvetmi, pô-
vodnými lúčnymi druhmi a medonos-
né rastliny prilákajú včely. Zároveň 
vyššie lúčne, či trávnaté pásy plnia 
vodozádržnú a prachozádržnú funk-
ciu. Namiesto vysádzania zmesí lúč-
nych kvetov na ohraničenej ploche 
teda HATER - HANDLOVÁ ponechá 
na vybraných miestach prirodzený 
trávnatý porast.
Kosenie sa vykonáva vždy v závislosti 
od poveternostných podmienok. V 
prípade daždivého počasia  je možný 
posun termínov.

(HH)

rastlín na území mesta Handlová 
patria boľševník obrovský, pohán-
kovec japonský, pohánkovec český, 
pohánkovec sachalínsky, netýkavka 
žliazkatá, zlatobyľ kanadská a zlatobyľ 
obrovská.

Spôsoby odstraňovania 
inváznych druhov rastlín

O spôsoboch ničenia inváznych dru-
hov rastlín rozhodujú najmä spôso-
by ich rozmnožovania (vegetatívne, 
generatívne alebo obojaké), počet-
nosť na lokalite (výskyt jednotlivý, 
skupinový, masový, monokultúra), 
charakter a situovanie stanovišťa 
(najmä rovina, svah, blízkosť toku, 
typ pozemku), ohrozenosť a veľkosť 
lokality, ako i ďalšie biologické vlast-
nosti druhu.
Informácie a poradenstvo o spôso-
be likvidácie obyvateľom mesta po-
skytuje Ing. Peter Kerata z Referátu 
ochrany prírody a krajiny na telefón-
nom čísle 046/ 519 25 13, emailom 
peter.kerata@handlova.sk alebo 
osobne na mestskom úrade.

(JP)

Šťava z boľševníka obrovského obsahuje toxické látky, ktoré spôsobujú ťažké poleptanie a pľuzgiere na pokožke.                                                           FOTO: SLÁVKA KELLOVÁ

Zelené Ferrari spoločnosti HATER - HANDLOVÁ v zime odhŕňa chodníky a v lete mulčuje trávu.            FOTO: HH

Poslanci odsúhlasili zámer mesta 
kúpiť pozemky v lokalite Tri stud-
ničky. Pozemky vlastní spoločnosť 
Hornonitrianske bane Prievidza, 
a.s. a Rímskokatolícka cirkev. Mesto 
iniciovalo kúpu pozemkov po tom, 
čo spoločnosť Vaša, s.r.o. oznámila 
zámer vybudovať v okolí Troch stud-
ničiek zvernicu. Na takýto zásah do 
prírody reagovali Handlovčania veľmi 
emotívne. Tri studničky sú symbolom 
oddychovej zóny, majú bohatú tradí-
ciu a spája sa s nimi množstvo príjem-
ných zážitkov. „Ambíciu, aby lokalita 
Tri studničky ostala zachovaná máme 
a nevzdáme sa jej,“ povedala primá-
torka Silvia Grúberová. Hoci komuni-
kácia so spoločnosťou Vaša je podľa 
primátorky veľmi dobrá, so zámerom 

zriadenia zvernice v tomto rozsahu 
primátorka súhlasiť nemôže. „Bola by 
zabratá nielen polovica lúk na Troch 
studničkách, ale aj časť náučného 
banského chodníka vrátane štôlne a 
turistických trás. Rešpektujeme súk-
romné vlastníctvo, ale využívanie 
lesov je aj vo verejnom záujme. Upo-
zornili sme, že o túto lokalitu máme 
dlhodobý záujem,“ povedala Silvia 
Grúberová na rokovaní mestského 
zastupiteľstva.
Za zámer kúpiť pozemky o celkovej 
výmere 4 154 m2 hlasovali všetci prí-
tomní poslanci. Primátorka tak získala 
mandát na rokovania o kúpe pozem-
kov, ktoré by mali podľa jej slov mesto 
stáť do 4 000 eur, presnú sumu však 
ukážu až znalecké posudky.           (INU)

Zastupiteľstvo schválilo zámer odkú-
penia parciel na Troch studničkách

Výlet žiakov ZŠ Školská na Troch studničkách v roku 2017.                                                                                 FOTO: ZŠŠ

Zápis žiakov na plnenie povinnej 
školskej dochádzky pre školský rok 
2021/22 sa uskutočnil v dňoch 14. 
apríla až 21. apríla 2021 vo všetkých 
základných školách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Handlová. Na po-
vinnú školskú dochádzku v našich 

Výsledky zápisu do základných škôl pre školský rok 2021/22
základných školách bolo zapísaných 
135 detí. V triedach 1. ročníka bude-
me mať spolu 116 prvákov vrátane 
žiakov postupujúcich z 0. ročníka. 
V školách bude 7 tried 1. ročníka a 
jedna trieda nultého ročníka, do kto-
rého nastúpi 8 žiakov.

Priemerný počet žiakov vzdeláva-
ných v triede 1. ročníka bude v ZŠ 
Mierové námestie 17.5 žiakov, v ZŠ 
Morovnianska cesta 16 žiakov a v ZŠ 
Školská 16,3 žiakov.

Andrea Bacúšan Nevolná, 
metodička školského úradu

Počty žiakov a tried v 1. a 0. ročníku ZŠ v školskom roku 2021/22
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Dištančnému vyučovaniu sme sa 
nevyhli ani v novom školskom roku 
2020/2021. Využívali sme telefónne 
kontakty, mailové, prípadne rôzne  
aplikácie. Musíme vyzdvihnúť prácu 
pedagogických zamestnancov, ktorí 
sa danej situácii flexibilne prispôso-
bili a internet sa stal neodmysliteľnou 
súčasťou ich práce. Dôkazom toho je 
množstvo videí, nahrávok, scénok, 
výt varných prác, ktoré sme zverej-
ňovali na školskom facebookovom 
profile. 

Úspechy žiakov Anežky Balušinskej

Vzhľadom na závažnosť situácie sa 
zrušili všetky naplánované súťaže 
a prehliadky, a miesto nich chodili 
ponuky na prezentáciu žiakov onli-
ne formou. Forma takýchto súťaží je 
omnoho náročnejšia, pretože treba 
poslať súťažný repertoár prostred-
níctvom nahrávok, ktoré sa realizujú 
zväčša v domácom prostredí. Aj tu 
nám veľmi pomohli naši skvelí rodi-
čia, za čo im patrí naše poďakovanie. 
Do súťažných projektov sa zapojili 
žiaci hudobného aj výtvarného od-
boru.
Súkromná Základná umelecká škola 
Zvolen – PINK HARMONY  každoroč-
ne organizuje súťaž v klasickom a 
populárnom speve. Odborná komi-
sia na základe nahrávok rozhodovala 
o konečnom umiestnení súťažiacich,  
v ktorom naši žiaci potvrdili svoje 
kvality. Zlaté pásmo a 2. miesto si vy-
spievala Timea Ivaničová v kategórii 
Klasický spev aj v kategórii Populár – 
Muzikál. Strieborné pásmo v kategó-
rii Populár – Muzikál  dosiahli Liliana 
Gašparovičová a Adela Gazdíková, 
bronzové pásmo si vyspievali Arianka 
Gáborová a Veronika Feketová, ktorá 
spolu s Michalom Jakubisom získa-
la navyše aj Čestné uznanie. Čestné 
uznanie za klasický spev si odniesol 
Jozef Varga. Žiaci sú zo speváckej trie-
dy Anežky Balušinskej, DiS. art.
Na výsledky z výtvarných súťaží ešte 

stále čakáme, ale veríme, že aj z tých-
to prác sa nájdu také, ktoré zaujmú 
odbornú porotu.

Späť v normálnom režime

Vďaka zlepšeniu pandemickej situ-
ácie základná umelecká škola opäť 
pracuje v normálnom režime vo všet-
kých umeleckých odboroch. Osobný 
kontakt učiteľ - žiak je pre rozvíjanie 
nadania, kreativity, cítenia žiakov ne-
nahraditeľný. Motiváciou našej práce 
je vidieť usmiatych žiakov, ktorí sa 
rovnako ako učitelia  tešili z osobné-
ho stretnutia po dlhých mesiacoch 
online vyučovania.
Veľkú vďaku vyslovujeme všetkým ro-
dičom, bez ktorých by tento spôsob 
vzdelávania nebol možný. Práve rodič 
je veľmi dôležitým prvkom reťaze vo 
výchove a vzdelávaní.

Zápis žiakov do Základnej 
umeleckej školy v Handlovej

V školskom roku 2021/2022 sa tešíme 
aj na nových žiakov, ktorých týmto 
pozývame na prijímacie konanie, kto-
ré sa uskutoční v Základnej umeleckej 
škole v Handlovej a na elokovaných  
pracoviskách ZUŠ v termíne od 1. 6. 
2021 do  11. 6. 2021, v čase: od 13:00 
do 17:00 hod.
Elektronická prihláška a čestné vyhlá-
senie je na stiahnutie na webe školy   
www.zusha.estranky.sk.

 
Katarína Bundová, ZUŠ Handlová

Základná umelecká škola informuje
Projekt podpora zamestnateľnos-
ti v regióne horná Nitra nie je len 
o rekvalifikácii. Je to komplexná 
podpora pre zamestnancov HBP, 
a.s., kde rekvalifikácia je len časť z 
celého procesu.  

Baníctvo definuje hornú Nitru vyše 
storočia. Dnes, keď sa blíži útlm bans-
kej činnosti na hornej Nitre, prebieha-
jú intenzívne diskusie na tému: „Ako 
ďalej?“ Odpovede na ekonomické, 
hospodárske, sociálne, investičné a 
ďalšie otázky sa postupne skladajú 
do mozaiky. Aká bude budúcnosť 
hornej Nitry? Jedným z projektov, 
ktoré majú za úlohu vyriešiť problém 
nielen so zamestnanosťou, je Národ-
ný projekt Podpora zamestnateľnosti 
v regióne horná Nitra. Ťažká práca 
baníkov a hodnoty, ktoré ňou vytvo-
rili, si zaslúžia pozornosť, ale aj reálnu 
koncepciu, ktorú projekt zamestnan-
com ponúka. 

Z čoho pozostáva samotný projekt 
a ako vyzerá sled jednotlivých 

krokov?

1. Pokiaľ zamestnanec HBP, a.s. má 
ešte odpracovať niekoľko rokov, kým 
dovŕši starobný dôchodok, a ak je 
zrejmé, že z dôvodu útlmu ťažby uhlia 
príde o prácu, tak zamestnávateľ HBP, 
a.s. o tejto skutočnosti príslušného 
zamestnanca včas informuje. V tom-
to prípade má možnosť využiť všetky 
výhody projektu. Zamestnanec dos-
tane od svojho zamestnávateľa (odd. 
ľudských zdrojov) súhlas na zaradenie 
do projektu a dozvie sa informácie o 
ďalšom postupe. S pracoviskom TSK v 
Novákoch (Rastislavova 332, Pavilón 
„E“, 972 71 Nováky) uzavrie Dohodu o 
účasti v projekte. Následne mu bude 
pridelený tútor.
2. Povinnosťou zamestnanca v pro-
jekte je navštevovať elokované pra-
covisko podľa inštrukcií svojho tútora. 
Nemusí však už chodiť na svoje pra-
covisko na bani, ale po dobu 6 me-
siacov mu je naďalej vyplácaná jeho 
priemerná mzda. Po absolvovaní pro-
jektu (maximálne 6 mesiacov) končí 
jeho zamestnanecký pomer v HBP, 
a.s. a môže sa zamestnať u nového 
zamestnávateľa alebo registrovať na 
ÚPSVaR. Vstupom do projektu totiž 
nestráca nárok na odstupné, rentu, 
kompenzačný príspevok atď.
3. Počas projektu zamestnanec ab-
solvuje bilanciu kompetencií, vďaka 
ktorej zistí, aké sú jeho silné a slabé 
stránky, aký vlastný potenciál môže 
rozvinúť. Z toho vyplynie, aký rekva-

Horná Nitra hľadí vpred! Ako vykročiť? 
lifikačný kurz je pre neho najvhod-
nejší. Nie je povinnosť rekvalifikačný 
kurz absolvovať, ale veľkou výhodou 
projektu je, že zamestnanec má ná-
rok na dva kurzy hradené z projektu: 
jeden odborný (zváračský, SBS, vyso-
kozdvižný vozík, vodičské oprávne-
nie C atď.) vo výške 700 eur s DPH a 
jeden na rozvoj osobných zručností 
(jazykové kurzy, počítačové kurzy, ko-
munikácia, financie) vo výške 350 eur 
s DPH. Ak náhodou vybraný kurz pre-
výši uvedenú sumu, nárok na úhradu 
kurzu nezaniká, rozdielovú čiastku 
však doplatí účastník projektu. 
4. V rámci projektu má každý zamest-
nanec, ktorý do projektu vstúpil, 
možnosť po dohode so svojim tú-
torom navštevovať ľubovoľné kon-
taktné centrum (Handlová, Prievidza, 
Nováky), kde mu budú poskytnuté 
bezplatné služby v oblasti právneho, 
ekonomického, psychologického a 
sociálneho poradenstva. Kontaktné 

centrá navyše usporadúvajú viackrát 
do roka rôzne podujatia. Pracovníci v 
jednotlivých oblastiach na pravidel-
nej báze spracúvajú aktuálne témy 
vo forme seminárov, webinárov, dis-
kusných prednášok. Aktivity a pora-
denstvo v Kontaktných centrách sú 
určené všetkým zamestnancom HBP, 
a.s. bez ohľadu na to, či sa zapoja do 
projektu.
5. Informácie o ich usporiadaní resp. 
archív nedávno odvysielaných nájde 
každý bez problémov na internetovej 
stránke www.handlova.sk alebo pria-
mo v Kontaktných centrách.

Napríklad: Baník Alojz má 50 rokov, 
v HBP, a.s. odpracoval k dnešnému 
dňu 25 rokov. Zamestnávateľ mu 
oznámi, že z dôvodu útlmu ťažby prí-
de o prácu. Do dôchodku musí ešte 
odpracovať 14 rokov. Využije mož-
nosť a požiada HBP, a.s. o povolenie 
vstúpiť do projektu. Zamestnávateľ 
mu udelí súhlas. S týmto súhlasom 
pôjde na elokované pracovisko v 
Novákoch (Rastislavova 332, Pavilón 
„E“, 972 71 Nováky). Tam podpíše 
Dohodu o účasti v projekte a po-
trebnú dokumentáciu (spracúvanie 
osobných údajov na účely projektu, 
a pod.). V Novákoch mu pridelia tú-
tora, ktorý ho bude sprevádzať celým 
projektom. Od podpisu Dohody už 
nechodí na pracovisko bane, ale na 
pracovisko k tútorom. Tam absolvu-
je rôzne stretnutia. Stále poberá svoj 
priemerný banícky plat. Absolvuje 
kľúčovú bilanciu kompetencií, ktorá 
mu napovie, ktorým smerom sa ďa-

lej uberať. Po bilancii kompetencií sa 
ukáže, že má dobrý vzťah k fyziotera-
pii a rehabilitácii. Tým pádom vie, že 
rekvalifikačný kurz, ktorý by ho mal 
zaujať bude napríklad: kurz masér, 
kurz balneológie atď. Kurz sa otvára 
v konkrétnom dátume, na ktorý sa 
prihlási. Kurz stojí 550 eur s DPH. Ten-

to kurz mu je uhradený projektom. Po 
absolvovaní rekvalifikačného kurzu 
sa Alojz môže zamestnať ako masér v 
nejakej organizácií. Alojz však chce v 
tejto oblasti podnikať sám. Má mož-
nosť navštíviť Kontaktné centrum, 
kde mu bude poskytnuté bezplatné 
poradenstvo v oblasti práva a ekonó-
mie, kde mu pracovníci vysvetlia celý 
proces, ako začať, aké postupy budú 
nasledovať, aké povolenia treba vy-
baviť, ako založiť živnosť a podobne. 
Alojz toto všetko stihol za 5 mesia-
cov, má založenú živnosť, zariadený 
priestor, potrebné osvedčenia a môže 
začať v novej práci.

Navštívte Kontaktné centrum 
Handlová, ktoré sa nachádza 

v budove Podnikateľského 
inkubátora na 1. poschodí 

(Námestie baníkov 5).

Bližšie informácie o Kontaktnom 
centre Handlová nájdete 

na www.handlova.sk v sekcii 
Pre obyvateľov alebo v sekcii 

Transformácia regiónu. 

Tento projekt sa realizuje vďaka 
podpore z Európskeho sociálneho 

fondu a Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja v rámci 

Operačného programu Ľudské 
zdroje www.employment.gov.sk 

www.esf.gov.sk.

Branislav Ondruška, 
odborný pracovník pre oblasť psychológie

FOTO: WWW.THEJOBNETWORK.COM
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Aj napriek maximálnemu úsiliu 
zostali predsezónne ambície MBK 
Baník Handlová nenaplnené a po 
prvý raz v samostatnosti súťaže sa 
Handlovčania nepredstavili vo vy-
raďovacích bojoch. Zhovárali sme 
sa s prezidentom klubu, Jánom 
Spevárom.

Pred samotnou sezónou sa Horno-
nitrania ocitli v nelichotivej finančnej 
situácii a ich štart v súťaži bol viac 
ako ohrozený. Aj keď sa medzi bas-
ketbalovou verejnosťou začali šíriť 
tie najhoršie scenáre, vedenie MBK 
ich naplneniu predišlo. „Začiatok 
uplynulej sezóny bol pre nás priam 
hektický. Za extrémne krátke časové 
obdobie musel manažment Baníka 
zvládnuť dve náročné úlohy, ktorými 
boli financovanie klubu a vysklada-
nie hráčskej súpisky. Vírus COVID-19 
explicitne poznačil i širokú podnika-
teľskú sféru. Mnoho našich partnerov, 
ktorí sa v minulosti podieľali na ply-
nulom chode klubu, zrazu zápolili s 
vlastnými existenčnými problémami. 
Bolo teda pochopiteľné, že aj napriek 
veľkému chceniu, nemohli nášmu 
klubu pomôcť. Vážime si ale ich po-
moc v predchádzajúcich ligových roč-
níkoch, ako aj ich korektnosť a túžbu 
po návrate medzi našich podporova-
teľov,“ vysvetlil na začiatku rozhovoru 
prezident handlovského Baníka, Ján 
Spevár.

Bez podpory najvernejších 
by to nešlo

K iniciatíve zachrániť basketbal v 
našom meste sa pridali “Handlovskí 
fanatici,” ktorým na záchrane klubu 
nesmierne záležalo. Práve oni prišli 
s myšlienkou zriadenia transparent-
ného účtu, ktorý mal napomôcť k zá-
chrane Baníka. Tento nápad sa takmer 
okamžite pretavil do reality a na účte 
začala narastať pekná suma. Popri 
tom musel manažment klubu okrem 
generálneho sponzora presvedčiť 
niekoľko ďalších partnerov, bez pod-
pory ktorých by nebolo možné odo-
hrať sezónu. Vedenie MBK, ale ani 
priaznivci handlovského basketbalu 
sa nedokázali zmieriť s konštatova-
ním, že sa v športovej hale definitívne 
zhasne a basketbal v najtradičnejšej 
bašte Slovenska naposledy vydýchne. 
„Rozhodovanie o ďalšej existencii klu-
bu nebolo jednoduché. Často sme sa 
stretávali s názormi ekonómov, ktorí 
situáciu zjednodušovali slovami: „Ak 
na to máte, hrajte, ak nie, tak nehraj-
te!“ Tieto vyjadrenia nás ale neovplyv-
nili, pretože tu ešte bola jedna vec, a 
to tlkot našich veľkých handlovských 
sŕdc. Handlová je plná športovcov, 
ktorí pravidelne navštevujú zápasy 
handlovského Baníka. Medzi nimi ale 
nie sú výlučne basketbalisti. Ukončiť 
dlhoročné pôsobenie v najvyššej sú-
ťaži by bola z môjho pohľadu veľká 
tragédia. V Handlovej máme rozras-
tajúce sa zoskupenie pod názvom 
„Handlovskí fanatici.“ Im patrí obrov-
ská vďaka za ich súdržnosť v dobrom, 
aj zlom. Napriek tomu, že korona zat-
vorila brány športových hál, ja sám 
som bol svedkom, ako v treskúcej 
zime či daždi, povzbudzovali spoza 
okien pod holým nebom. To sa dnes 
len tak nevidí. Klobúk dole pred nimi, 
patrí im moja veľká vďaka,“ zdôraznil 
Spevár.

V Handlovej zavládol 
dôvod na radosť

Vďaka obrovskej túžbe a cieľavedo-
mosti členov správnej rady vyšla za-
čiatkom júna z útrob športovej haly 
radostná správa, ktorej posolstvom 
bolo, že “zeleno-čierni” sa napokon 

Ligový ročník 2020/2021 nedopadol z pohľadu handlovských “baníkov” podľa predstáv

medzi slovenskou basketbalovou 
elitou predstavia a nastúpia do svo-
jej 28. sezóny v ére samostatnosti 
slovenskej basketbalovej ligy. „Začať 
sezónu s tridsaťpercentne nižším 
rozpočtom ako v predchádzajúcom 
ročníku je zlý a doslova nesplniteľný 
sen. Matematika síce hovorila jasnou 
rečou, no my sme aj napriek tomu za-
čali skladať hráčsky káder. Museli sme 
sa zmestiť do finančných mantinelov, 
ktoré nás limitovali. Dnes ale môžem 
čestne prehlásiť, že členovia správnej 
a dozornej rady nepoberali za svoju 
prácu žiadne financie zo spomínané-
ho balíka, ktorý sa zabezpečoval pre 
chod sezóny. Za dôležité považujem 
dať do pozornosti, že sa nám podarilo 
asanovať pohľadávky z ostatných se-
zón a verím, že podobné starosti v bu-
dúcnosti úplne vymiznú. Pre upres-
nenie dodám, že financovanie klubu 
nezahŕňa len mzdy hráčov, ale sú tu 
i mnohé ďalšie aditívne výdavky. Tie 
nám pomáhali zvládať naši partneri, 
priatelia, fanatici a ostatní priaznivci 
handlovského basketbalu,“ uviedol 
Spevár.

Loď spoznala svojho kormidelníka

Prvým krokom bolo angažovanie 
34-ročného Čiernohorca Danila Ra-
kočeviča, ktorý prevzal kormidlo za-
chránenej handlovskej lode. “Baníci” 
napriek obavám a ohrozenému štar-
tu napokon vyskladali solídny tím. Na 
ich súpiske zotrvali odchovanci Má-
tych, Dolník, Stehlík a Mikič. Zmluva z 
predchádzajúcej sezóny pokračovala 
aj kapitánovi Jankovičovi, ktorému 
pribudla ďalšia povinnosť. Stal sa hra-
júcim asistentom trénera. Kontrakt s 
Baníkom predĺžila i jeho veľká opora, 
Marek Jašš. Premiérovo sa v handlovs-
kom drese predstavili Slováci Hlivák, 
Bolek a Krčmárik. Veľkou senzáciou 
v rámci celoplošných médií sa stalo 
angažovanie Gorana Bulatoviča. Slo-
venskú basketbalovú verejnosť táto 
informácia zaskočila, nakoľko ešte pár 
týždňov pred podpisom “Buliho” sa 
Handlová borila existenčnými prob-
lémami. Zostava bola doplnená o 
Srbov Zečeviča a Vicentiča, ktorí si to 
do Handlovej namierili spoza veľkej 
mláky. Tam vystupovali v prestížnej, 
zámorskej univerzitnej súťaži NCAA. 
„Skladať tím nie je nikdy jednoduchá 
záležitosť. Sú to nesmierne dlhé ho-
diny, dni, či týždne vyjednávania a 
hľadania vhodných adeptov na jed-
notlivé posty. Myslím si, že neprezra-
dím žiadne tajomstvo, keď poviem, 
že na Slovensku je veľmi málo kvalit-
ných domácich hráčov. Pokiaľ sa ale 
nejakí predsa len nájdu, ich finančné 
nároky sú pre tak malé mesto, akým 
je Handlová nereálne. Tesne pred 

začiatkom sezóny som sa zoznámil 
s trénerom Rakočevičom a hneď po 
úvodných rozhovoroch sme sa zhod-
li na predsezónnych ambíciách a cie-
ľoch. V trénerovi sme videli potenciál 
a túžbu po víťazstvách, ktorá bola 
častokrát silnejšia, ako v šatni medzi 
jeho zverencami. Vôbec nám nepre-
kážalo, že Handlová bude jeho prvým 
mužským profesionálnym tímom, na 
lavičke ktorého sa stane hlavným tré-
nerom. Verili sme, že pochopil, čo od 
neho chceme. On sám mal veľkú chuť 
odštartovať kariéru „head coacha“ a 
je jasné, že v nejakom klube začať 
musel. Bola to práve Handlová, ktorá 
mu prejavila svoju dôveru. Náš tím 
bol mladý a mňa tešilo, že na súpiske 
zostali najmä handlovskí odchovanci. 
Myslím, že každý z nich vzhľadom na 
svoje možnosti a nasadenie, dostal od 
trénera dostatočný priestor. Slováci 
boli doplnení skúseným kvartetom: 
Bulatovič, Jankovič, Rakočevič ml. a 
Jašš. Príjemným prekvapením bola 
rapídne rastúca forma Zečeviča, ktorý 
to nemal pod košmi súperov jedno-
duché,“ zhodnotil šéf handlovského 
Baníka.

Vysoké ambície narazili na realitu

Handlová prechádzala v rámci dlho-
dobej časti náročnou, priam až tŕnis-
tou cestou. Napriek výborným výsled-
kom z prípravy si Hornonitrania horší 
vstup do súťaže predstaviť nemohli. 
Na premiérový triumf čakali štyri 
kolá. Prvý bodový zisk zaznamenali 
v domácom stretnutí nad bratislavs-
kým Interom. V úvodných jedenás-
tich kolách ale zvíťazili iba dva razy, 
čo poznačilo ich mentálnu pohodu. 
„Musím uznať, že začiatok uplynulej 
sezóny nám nevyšiel. Treba ale po-
vedať, že až na pár výnimiek, končili 
zápasy v náš neprospech malými 
bodovými rozdielmi. Tento fakt na 
niečo poukazoval a staval nás pred 
ďalšie výzvy. V každom prípade sme 
dokázali zvíťaziť nad každým jedným 
súperom, to ale v konečnom hodno-
tení nestačilo. Vždy keď som sa ocitol 
v hráčskej kabíne, snažil som sa aj 
napriek zlým momentom chlapcov 
radšej povzbudiť ako kárať. Kritika 
a krik na psychike nikomu nepridá,“ 
skonštatoval Spevár.

Baníkov prenasledovali 
časté maródky

Handlovčanov začali sužovať zdravot-
né problémy a koncom októbra zo sú-
pisky vypadol Dušan Vicentič. Dieru 
po ňom zaplátal skúsený Čiernohorec 
Nikola Rakočevič, ktorý síce vdýchol 
vietor do handlovských plachiet, no 
na odlepenie sa z dna tabuľky to nes-

tačilo. Akoby toho nebolo málo, pos-
tupne prichádzali ďalšie zranenia. 
Tím sa oslabil o Boleka, Hliváka, Jašša 
a Bulatoviča. Chod Slovenskej basket-
balovej ligy pribrzdil i COVID-19, kto-
rý neobišiel ani handlovskú šatňu. „Čo 
sa týka zranení a maródiek, máme za 
sebou dve veľmi smolné sezóny. Som 
presvedčený, že je to zapríčinené aj 
zložením tímu. Je náročné zazmluv-
niť dvoch kvalitných hráčov na kaž-
dej pozícií. Tešíme sa, ak sa nám v tej 
ktorej sezóne podarí obsadiť aspoň 
jedného dobrého borca na každý 
post. Tým sa ale dvíha minutáž tímo-
vých lídrov, sú maximálne vyťažova-
ní a z toho plynú zranenia. K tomu 
všetkému sa pridalo šarapatenie 
vírusu COVID-19, ktorý zničil všetko 
krásne, patriace k basketbalu. Prítom-
nosť fanúšikov, atmosféra, vzájomné 
stretnutia medzi činovníkmi klubov a 
podpichovanie medzi fanúšikovský-
mi tábormi. To boli veci, bez ktorých 
sme absolvovali posledné a dlhé 
obdobie. Boli sme však vďační aj za 
to, že súťaž nebola prerušená úplne. 
Verte, že nebolo jednoduché absolvo-
vať medzi tréningovým procesom a 
jednotlivými zápasmi také množstvo 
testovaní, akým sme si museli prejsť. 
Samozrejme, ani my sme sa nevyhli 
nákaze a prešli sme povinnou karan-
ténou. A tu začal najmä pre našich 
legionárov ďalší stresujúci boj. Ocitli 
sa v dlhej izolácií bez svojich rodín, či 
priateľov. To taktiež zohralo význam-
nú úlohu v nastávajúcich ligových 
bojoch,“ pokračuje Spevár.

Po karenténe sa už nenadýchli

Po prekonaní povinnej karantény 
sa do služby znova prihlásil Dušan 
Vicentič, ktorý sa po absolvovaní 
vyšetrení v Srbsku vrátil na súpisku 
tímu. „Covidová“ prestávka poslúžila 
Handlovčanom na doliečenie vyš-
šie spomínaných zranení a po nej 
sa začiatkom decembra vrátili pod 
ligové koše. Po viac ako mesiaci sa 
teda opäť otvorili brány handlovskej 
športovej haly. Domáci Baník privítal 
v rámci 17. kola Iskru Svit. Handlov-
čania nielenže chceli získať dôležité 
body, no ich cieľom bolo pretrhnúť 
nepriaznivú sedemzápasovú šnúru 
prehier s podtatranským celkom. To 
sa im podarilo a zdalo sa, že ich výko-
ny naberú stúpajúcu tendenciu. Tieto 
plány ale následne zmarila Prievidza, 
ktorá vo vzájomnej konfrontácii 
uštedrila Handlovčanom druhú vzá-
jomnú prehru sezóny. Studená sprcha 
z baníckeho derby taktiež na psychike 
„zeleno-čiernym“ nepridala a „Rako-
čevičovci“ sa vrátili k neuspokojivým 
výkonom. Napriek tomu mali v tom-
to období ešte šancu na postup do 

vyraďovacích bojov. Povinné jazdy, 
najmä na domácej palubovke ale ne-
zvládli a aj napriek triumfu v Lučenci 
sa im Prievidžania bodovo vzďaľova-
li. K ambícii dosiahnutia prvej šestky 
neprispela ani nová americká posila 
James Hawthorne. „V tomto prípade 
sa nie je na čo vyhovárať. My sami 
sme nezvládli častokrát už vyhraté 
zápasy a v našom tíme nebola dob-
rá psychika. Za slabú kvalitu, neskú-
senosť alebo zlú fyzickú prípravu by 
som naše nevyrovnané výkony urči-
te neschovával. Každému je jasné, že 
nás topánka tlačila najmä pod košom. 
Zmenou herného štýlu sme sa snažili 
tento hendikep zmazať, no to sa ne-
podarilo. Napriek tomu dávam pomy-
selný klobúk dole pred tým, že sa o to 
chlapci pokúsili. Podobne ako ostatné 
tímy z druhej polovice tabuľky, aj my 
sme mali pred koncom dlhodobej 
časti ambíciu posilniť tím. Na súpis-
ke sa objavila dvojica hráčov, Nikola 
Rakočevič a James Hawthorne. Nikola 
potvrdil svoje kvality a odovzdal nám 
cenné skúsenosti zo španielskej ligy. 
James sa síce snažil pomôcť, no jeho 
príchod na dosiahnutie predsezón-
nych ambícií už nestačil,“ skonštato-
val Spevár.

Záver sezóny už nemali 
Handlovčania vo vlastných rukách

Za kľúčový okamih sezóny možno 
označiť stretnutie 39. kola, v ktorom 
„baníci“ opäť podľahli v priamej do-
mácej konfrontácii, svojmu najväč-
šiemu rivalovi z Prievidze. Následne 
premrhali vedenie nad Patriotmi z 
Levíc, s ktorými prehrali po predĺžení 
a o ich osude bolo prakticky rozhod-
nuté. Hornonitrania sa mohli už iba 
spoliehať na zakopnutie Prievidze. Tá 
ale zvládla záver dlhodobej časti vy-
nikajúco a poslala svojho regionálne-
ho suseda na predčasnú dovolenku. 
„Spoliehať sa na zakopnutie súpera 
nie je dobrá cesta. Treba hrať naplno 
stále a podávať konštantne vyrovna-
né výkony. Pozerať sa na výkony sú-
perov a kalkulovať kto, kedy a s kým 
musí prehrať, respektíve zvíťaziť, je 
nezmysel. Práve do takejto pozície 
sme sa ale v závere sezóny dostali a 
boli sme závislí od zakopnutia Prie-
vidze, s ktorou sme zvádzali boj o 
šiestu priečku. Navyše priame súboje 
o postup do play off sme proti naj-
väčšiemu ligovému rivalovi nezvlád-
li. Prievidžania v tom najdôležitejšom 
období začali predvádzať výborný 
basketbal, ktorý im priniesol zaslú-
žený postup do vyraďovacích bojov. 
My sme im k tomu mohli len zabla-
hoželať,“ dodal na záver handlovský 
prezident Ján Spevár.

Pavel Procner

MBK Handlová – sezóna 2020/2021. Horný rad zľava: Karol Kučera (športový manažér), Danilo Rakočevič (hlavný tréner), Peter Kollár (člen správnej rady), Pavel Procner (redaktor-komentátor), Mário Hudec (masér-terapeut), 
Dušan Vicentič, James Hawthorne, Aleksandar Zečevič, Saša Jankovič, Michal Dolník, Mgr. Ján Spevár (prezident klubu), MUDr. Erich Kozár (klubový lekár), Ing. Jozef Tonhauser (člen správnej rady), Mgr. Imrich Weisz (člen 
správnej rady), Ing. Rudolf Vlk (vedúci mužstva, člen správnej rady). Dolný rad zľava: Marek Jašš, Lukáš Bolek, Dalibor Hlivák, Adam Krčmárik, Goran Bulatovič, Nikola Rakočevič, Marek Novák
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645. výročie mesta Handlová, ktoré 
oslavuje naše mesto v tomto roku, 
si pripomíname na stránkach Hand-
lovského hlasu v každom jeho vydaní 
až do konca roka bádavou súťažou o 
pekné ceny. Správne odpovede na 
súťažné otázky nájdete v Monografii 
mesta 1, ktorá vyšla v roku 2017. Ten-
to rok  ju sprístupňujeme v digitálnej 
podobe na webovom sídle mesta 
www.handlova.sk v odkliku 645. vý-
ročie mesta. Pre tých, ktorí si chcú s 
nami zasúťažiť, nie sú majiteľmi Mo-
nografie mesta 1 a nemajú ani prístup 
na internet, nájdu túto knihu v našej 
mestskej knižnici, ktorá je otvorená aj 
počas núdzového stavu.

Ako sa zapojiť a pravidlá súťaže

1. Po zverejnení krátkeho textu o 
meste bude nasledovať otázka. Vašou 
úlohou bude otázku správne zodpo-
vedať. 
2. Do súťaže sa zapojíte tak, že napí-
šete odpoveď do formulára, ktorý náj-
dete vo vydaní Handlovského hlasu 
na tomto mieste, vypíšete kontaktné 
údaje a pošlete do redakcie do uzá-
vierky budúceho čísla novín.

3. Vystrihnite súťažný kupón, vyplňte 
a vhoďte do schránky na budove MsÚ 
v obálke s označením: Súťaž 645 ale-
bo odfoťte vyplnený kupón a pošlite 
fotografiu na adresu redakcie hand-
lovsky.hlas@handlova.sk, v predmete 
správy uveďte: „Súťaž 645“ 
4. Výhercov budeme losovať každé 
dva týždne. Vždy jedna/jeden z vás 
vyhrá pekné ceny k výročiu ako sú šál-
ky, tričká, pohľadnice, magnetky. Na 
konci roka všetky správne odpovede 
zo všetkých odpovedí vylosujeme a 
trom výhercom venujeme novú Mo-
nografiu mesta 2.

Súťažná úloha č. 6

S polstoročným oneskorením za 
rakúskymi krajinami sa začala prie-
myselná revolúcia, ktorá sa v našich 
podmienkach nazývala modernizá-
cia. Za štyri desaťročia od vyrovna-
nia sa v krajine podstatne zmenili 
hospodárs ke a sociálne pomery a 
tento modernizačný trend neobišiel 
ani Handlovú. Prioritou vlády sa stala 
výstavba železničnej siete. Rozvoj že-
lezničnej dop ravy a výstavba fabrík, 
kde na pohon zariadení slúžili parné 

stroje, si vyžadovali stále vyššiu potre-
bu uhlia. To dávalo Handlovej značnú 
perspektívu do budúcnosti, no pre 
komplikované dopravné pomery tu 
uhoľná ťažba dlho nenadobudla prie-
myselný charakter. Už pri snemových 
debatách o výstavbe železničnej tra-
te cez Považie v roku 1869 poslanec 
Pavol Madočáni upozornil, že je žela-
teľné uprednostniť trať cez Ponitrie, 
lebo v Handlovej sa nachádzajú vý-
znamné ložiská uhlia a Považie je prí-
liš blízko hranice, navyše v roku 1813 
rozvodnený Váh zmietol časti považ-
skej doliny i samotný Trenčín. V roku 
1874 zavítala do Handlovej komisia 
uhorských kráľovských železníc, kto-
rá niekoľko dní skúmala kvalitu uhlia 
a možnosti ťažby. V tejto súvislosti sa 
objavili prvé úvahy o železnici z Nitry 
do Prievidze a odtiaľ cez Handlovú do 
Turčianskej kotliny, kde by sa napojila 
na už existujúcu železničnú sieť. Na 
hospodárskej výstave v Nitre v ok-
tóbri 1882 návštevníkov zaujalo vys-
tavované handlovské uhlie. Prispie-
vateľ v slovenských hospodárskych 
novinách Obzor s údivom konštato-
val, že doposiaľ sa nenašiel žiadny 
podnikateľ, „ktorý by toto znamenité 

Otázka číslo 6: Koľko stálych 
zamestnancov pracovalo pri ťažbe 

uhlia v Handlovej v roku 1876?

Správna odpoveď:

......................................................................... 
Meno, Priezvisko:

.........................................................................
Email a/alebo telefónne číslo:

.........................................................................

Súhlas so spracovaním osobných údajov. 
Súhlas so spracovaním osobných údajov 
v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. Prevádz-
kovateľ, ktorému sa poskytujú osobné 
údaje: Mesto Handlová, Námestie baníkov 
7, 97251 Handlová , 0908 342 616, hand-
lova@handlova.sk. Doba uchovávania 
osobných údajov: do doby pominutia úče-
lu – zlosovanie výhier. Svojím podpisom 
dobrovoľne udeľujem prevádzkovateľovi 
súhlas so spracovaním mojich osobných 
údajov pre vyššie uvedené účely. Podrob-
nosti o ochrane osobných údajov sú do-
stupné na www. handlova.sk/ samospra-
va/ osobnyudaj.

Podpis: 

.........................................................................

ložisko uhlia výdatnejším spôsobom 
chcel obrábať. Hlavná príčina toho 
zanedbania je pravda nedostatok lac-
ného povozu, lebo keby železnica nit-
riansko-veľkotopoľčianska už aspoň 
hore po Prievidzu bola vystavená, 
spomenuté ložisko s prajným výsled-
kom peňažitým obrábať by sa mohlo“. 
Zatiaľ sa však ťažilo málo, roku 1876 
to bolo len 126 ton. Do konca storo-
čia sa ťažba zvýšila na 700 ton a počet 
zamestnaných stúpol na 40.

Losovanie 5. kola
Správna odpoveď na otázku 5. kola 
je „Na prvom mieste.“ Zo správnych 
odpovedí sme vyžrebovali Janu Bie-
likovú. ...
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Zapojte sa do hlasovania IV. ročníka 
súťaže o najkrajšiu fotografiu “Naše 
NAJ z MAS Žiar” na FB stránke Naše 
NAJ z MAS Žiar (https://www.facebo-
ok.com/nasenajzmasziar/). Súťažiaci 
posielali svoje fotografie s témou ‚‚Čo 
je môjmu srdcu najbližšie, zamerané 
na prírodu, ľudí, tradície, život či bu-
dúcnosť v území MAS Žiar. 
Víťazná fotografia bude tá, ktorá zís-
ka najviac „like“. Meno autora víťaznej 
fotografie bude zverejnené po ukon-

IV. ročník súťaže Naše NAJ z MAS Žiar
čení hlasovania na www.masziar.sk. 
Hlasovanie o najlepšiu súťažnú foto-
grafiu bude prebiehať v období od 
25. 5. 2021 do 15. 6. 2021.

Značkovaním vybraných chod-
níkov Klub slovenských turistov 
sprístupňuje širokej turistickej 
verejnosti atraktívne prírodné 
scenérie, prírodné zaujímavosti a 
výtvory aj vzácne historické a kul-
túrne pamiatky.

Turistický chodník cez Kunešovské 
lúky je pretrasovaný, preznačený a 
ďalej slúži verejnosti. Zmenu si vy-
žiadalo oplotenie súkromného po-
zemku. Členovia Klubu slovenských 
turistov si zmenu všimli a chodník 
preznačili z vlastnej iniciatívy. Ako 
priznal Milan Lomnický, predseda 
Klubu slovenských turistov regiónu 
Prievidza, mnohé turistické chodní-
ky boli vytvorené ešte za socializmu 
a dnes ich trasy narážajú na práva 
súkromných vlastníkov pozemkov. 
„Vtedy na vytvorenie turistickej tra-
sy stačila ceruzka, ktorou sa na mape 
urobila čiara. Dnes je to omnoho 
komplikovanejší a legislatívne ná-
ročný proces. Novú turistickú trasu 
schvaľuje úrad životného prostredia 
na základe žiadosti, množstva doku-
mentov a stoeurového kolku. Preto 
nové trasy vytyčujeme najmä v spo-
lupráci s mestami a obcami, ktoré 
o ne majú záujem. Teraz, napríklad, 
spolupracujeme s obcou Cigeľ na 
novej trase z Cigľa cez Jančekovú 

Značkovať chodníky môžu iba vyškolení turisti

skalu do Lehoty pod Vtáčnikom,“ 
povedal Milan Lomnický. 
Značenie turistických značených 
trás môžu vykonávať len vyškolení 
značkári Klubu slovenských turistov, 
ktorí absolvovali školenie a skúšky. 
Značkárom je udelený odznak „tu-
rista značkár“. Odznak má štyri trie-
dy, pričom najnižšia je IV. trieda a 
najvyššia I. trieda. V Prievidzskom 

regióne ich je vyškolených dvanásť 
a za značkovanie nedostávajú žiadny 
plat ani odmeny. „Každý turista ocení 
kvalitu značkovaného chodníka naj-
mä v extrémnych situáciách, ktoré 
môžu prichádzať náhle a nečakane. 
Značkári si pri svojej činnosti plne 
uvedomujú, že nedostatočné znače-
nie môže byt príčinou kolíznych situ-
ácii. Uvedomujú si, že turistický zna-
čený chodník vždy plnil podmienky 
bezpečnosti a spoľahlivosti najmä 
pri sťažených poveternostných pod-
mienkach,“ povedal Milan Lomnický. 
Podľa predsedu prievidzských turis-
tov značkovanie turistických chodní-
kov zásadným spôsobom prispieva 
k rozvoju turistického ruchu. „Tu-
ristické chodníky vedú k miestam, 
ktoré poskytujú občerstvenie alebo 
ubytovanie a z našej činnosti tak 
profitujú jej poskytovatelia,“ uzav-
rel. Značenie turistických chodníkov 
má na Slovensku takmer 150 ročnú 
tradíciu. Veľkému počtu trás vďačí-
me generáciám značkárov, ktorí na 
Slovensku udržiavajú sieť značených 
turistických chodníkov v dĺžke viac 
ako 14 000 km v správe Klubu slo-
venských turistov, z toho 450 km trás 
v regióne Prievidza.

Silver Jurtinus

Značkár Milan Balberčák pri obnove pásového turistického značenia.                                           FOTO: ARCHÍV ML

Milan Lomnický pri obnove turistického smerovníka.                                                                            FOTO: ARCHÍV ML
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USMERNENIE PRE DARCOV

Darca, ktorý prekonal akúkoľvek infek-
ciu dýchacích ciest podozrivú z CO-
VID-19 a COVID 19 (má pozitívnu ces-
tovateľskú anamnézu alebo anamnézu 
kontaktu s ochorením COVID-19 alebo 
osobou v karanténe) a nebol testovaný 
na COVID-19, môže znovu darovať krv 
28 dní po kompletnom vyliečení (28 dní 
bez príznakov a bez liečby).

Darca, ktorý podstúpil očkovanie proti 
ochoreniu COVID-19, môže znovu da-
rovať krv:
1. najskôr 14 dní po aplikácii každej 
očkovacej dávky mRNA vakcín (Pfizer/
BioNTech, Moderna) alebo proteíno-
vých vakcín (Novavax, Sanofi)
2. najskôr 28 dní po aplikácii každej 
očkovacej dávky vektorových vakcín 
(Astra Zeneca, Johnson&Johnson)

Po darovaní krvi je možné absolvovať 
očkovanie za 24 hodín, ak nie sú žiad-
ne ťažkosti súvisiace s odberom krvi.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Pavel Balna, nedožitých 80 rokov,
naposledy bytom ČSA 30/9.

Mária Brogyányiová, rod. Hromádková, 
68 rokov, naposledy bytom Mostná 3.

Katarína Marcikánová, rod. Petríková, 
83 r., pôvodne bytom Lipová 4.

Milan Čeri, 74 rokov,
naposledy bytom Jánošíkova 12.

Ivan Šandor, 42 rokov,
naposledy bytom Marka Čulena 18/4.

Marika Fajóva, rod. Reczaiová, 88 rokov,
naposledy bytom Dimitrovova 19/6.

Navždy nás opustili

Spomienka
Dňa 31. mája 

sme si pripomenuli 
nedožité 70. narodeniny 

môjho manžela a otca 
Milana Geržu. 

S láskou spomína 
manželka a deti 

s rodinami. 

Hoci si odišiel a niet ťa medzi nami, 
v našich srdciach ostávaš stále s nami.

1/11/6/2021/OI

Uzávierka novín
Handlovský hlas č. 12 / 2021

je v utorok 8. júna. 
Na distribučných miestach 
noviny budú 16. 6. 2021.

Národná transfúzna služba Martin
Podnikateľský inkubátor Handlová

vás pozývajú na

Kvapku krvi
Pravidelné darovanie krvi
v Podnikateľskom inkubátore

11. júna 2021 (piatok)
Začiatok o 8.00h

Prineste si občiansky preukaz,
kartu poistenca.

Bližšie informácie na t.č. 5444 013

USMERNENIE PRE DARCOV
Darca, ktorý  prekonal akúkoľvek  infekciu  dýchacích  ciest podozrivú z COVID-19 a CO-
VID 19 (má pozitívnu cestovateľskú anamnézu alebo  anamnézu kontaktu s ochorením  
COVID-19 alebo osobou v karanténe) a nebol testovaný na COVID-19,  môže znovu da-
rovať krv 28  dní po kompletnom vyliečení (28 dní bez príznakov a bez liečby).

Darca, ktorý podstúpil očkovanie proti ochoreniu COVID-19, môže znovu 
darovať krv:

1. najskôr 14 dní po aplikácii každej očkovacej dávky mRNA vakcín (Pfizer/BioNTech, 
Moderna) alebo proteínových vakcín (Novavax, Sanofi)

2. najskôr 28 dní po aplikácii každej očkovacej dávky vektorových vakcín 
(Astra Zeneca, Johnson&Johnson)

Po darovaní krvi je možné absolvovať očkovanie za 24 hodín, ak nie sú žiadne ťažkosti 
súvisiace s odberom krvi.

DIGITÁLNE KINO BANÍK
Program 3. - 7. júna 2021

NAPÄTIE
Horor  / GBR / MP 12 / titulky

93 min / 5 €
3. 6., 18.00

TOM A JERRY   
Animovaný / USA / MP / dabing

101 min / 5 €
4. 6., 16.00 / 6. 6., 16.00

MONSTER HUNTER  
Fantasy / USA / MP 15 / titulky

98 min / 5 €
4. 6., 18.00 / 6. 6., 18.00

V ZAJATÍ DÉMONOV 3 
Horor / USA / MP 15 / titulky

112 min / 5 €
4. 6., 20.00 / 5. 6., 20.00

DUŠA  
Animovaný / USA / MP 7 / dabing

100 min / 5 €
5. 6., 16.00

www.kino.handlova.sk

NÁDEJNÁ MLADÁ ŽENA  
Thriller / USA / MP 15 / titulky

113 min / 5 €
7. 6., 18.00

Premietame vždy! Aj pre jedného diváka. 
046 / 5 475 439

Dňa 30. mája 
uplynulo päť rokov,

čo nás navždy opustil 
náš milovaný otec, 

starý otec a prastarý otec 
Ladislav Lenk. 

S láskou spomínajú deti s rodinami 

2/11/6/2021/OI

Spomienka

Záujemcovia o očkovací certifikát 
môžu požiadať o jeho zaslanie. Do-
časné certifikáty majú byť platné do 
11. augusta, potom ich majú nahra-
diť tzv. zelené pasy.  O krajinách, ktoré 
budú dočasné certifikáty akceptovať, 
by mal informovať rezort zahraničia. 
Žiadosť treba vyplniť cez stránku vak-
cinacia.nczisk.sk. Informovali o tom 
riaditeľ Národného centra zdravotníc-
kych informácií (NCZI) Pavol Capek a 
generálny tajomník služobného úra-
du Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR 
Peter Ferjančík.
Súčasťou dočasného certifikátu je 
bezpečnostný prvok – QR kód, kto-
rý obsahuje overovací link. Dočasný 
certifikát by mal byť doručený do 24 
hodín po odoslaní žiadosti. O zaslanie 
certifikátu je možné požiadať už po 
absolvovaní prvej dávky vakcíny. „Na 
žiadosť o certifikát treba mať mobilný 
telefón, číslo, kde sa overuje prostred-
níctvom kódu a e-mailovú adresa, 
ktorá sa tiež overuje a na ktorú príde 
samotný certifikát,“ spresnil Capek. 
V prípade ľudí, ktorí nemajú e-mail, 
môžu o certifikát požiadať ich blízki.
Dočasný certifikát nie je totožný s 

Zaočkovaní už môžu dostať certifikát
potvrdením o absolvovaní očkovania, 
ktoré dostávajú ľudia vo vakcinačnom 
centre. „Samotné potvrdenie, ktoré 
dostanú vo vakcinačnom centre, je 
ekvivalent toho, čo dostali aj v minu-
losti, bolo to iba zjednotenie formátu. 
Je dvojjazyčné aj preto, že sa u nás oč-
kujú aj cudzinci,“ doplnil.
Akceptovanie dočasných certifikátov 
bude závisieť od bilaterálnych dohôd 
medzi krajinami. „Predpokladám, že 
toto sa vyjasní behom najbližších 
dní,“ podotkol Ferjančík s tým, že 
žiadosti o akceptovanie certifikátov 
sú doručované slovenskému rezortu 
diplomacie, ktorý by ich mal poslať 
diplomatickou cestou do okolitých 
krajín.
Certifikát má byť pri cestovaní do 
zahraničia povinný. Ferjančík odpo-
rúča, aby si občania pred cestovaním 
overili podmienky, ktoré platia v jed-
notlivých krajinách a tiež, či uznávajú 
slovenský certifikát. „Odporúčam mať 
stále pri sebe obidva doklady,“ spres-
nil s tým, že na území SR by mal stačiť 
doklad o zaočkovaní, ktorý vydávajú 
vo vakcinačných centrách.

(TASR)

Ponúkame Vám mäsko zo slovenského chovu: 

Nájdete nás na Morovnianskom sídlisku 
vedľa zdravotného strediska. 

Za podporu a nákup Vám srdečne ďakujeme.

Bravčové stehno – 3,49 €
Hovädzie stehno – 7,49 €
Javorické párky – 3,49 €
Toreador saláma – 8,49 €

1/11/6/2021/PI

So smútkom v srdci sme si 
29. mája pripomenuli 

1. výročie, kedy nás 
navždy opustila naša 

drahá mamička, družka, 
babka, prababka 

a praprababka 
Jolanka Opátová.

S láskou spomína smútiaca rodina.

„Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé nám bolo, 
osud vzal. Odišla si nám všetkým, ktorí Ťa radi 

mali. Odišla si bez toho, aby nám Tvoje ústa 
zbohom dali. Len ten, kto niekoho navždy stratí, 

vie, čo je bolesť a žiaľ. Tá rana v srdci stále bolí 
a zabudnúť nedovolí.“

3/11/6/2021/OI

Spomienka

Irena Althapová, rod. Tonhauserová, 94 r.,
naposledy bytom Dimitrovova 23/3.

 Jozef Vician, 81 rokov,
naposledy bytom Partizánska 38.

Tomáš Zorvan, 81 rokov,
naposledy bytom Prievidzská 29/17.

Eva Harišová, rod. Vallová, 56 rokov,
naposledy bytom 29.augusta 1/35.

Ján Ujček, 64 rokov,
naposledy bytom Železničiarska 41.

 Štefan Žifčák, 57 rokov,
naposledy bytom 29. augusta 23.

Na ščítanie ostávajú posledné dni

K 31. marcu evidoval Trenčiansky sa-
mosprávny kraj 90 percent online sčí-
taných obyvateľov. Svojím výsledkom 
patrí k tým najlepším. K 24. máju kraj 
eviduje 91,8 percenta sčítaných.
V treťom týždni asistovaného sčíta-
nia sa počet sčítaných v Slovenskej 
republike zvýšil na 5 023 877 obyva-
teľov, čo predstavuje takmer 90 per-
cent. Spolu sa od začiatku projektu 
asistovane sčítalo 179 870 ľudí, čo je 
takmer 3,2 percenta obyvateľov SR.

V Handlovej bolo 2. mája sčítaných 13 
788 obyv, k 31. máju 2021 sčítaných 
14 740 obyvateľov. 
Mesto Handlová vytvorilo dve kon-
taktné miesta. Na mestskom úrade 
pôsobia dvaja sčítací asistenti. K dis-
pozícii sú v pondelok až piatok od 
9.00 do 15.00 h na oddelení eviden-
cie obyvateľstva v kancelárii číslo 1. 
Traja sčítací asistenti sú k dispozícii aj 
v mestskej knižnici denne v pondelok 
až piatok od 9.00 – 16.00 h.  (TASR, RED)



K trénerskému štábu ŠBK Handlo-
vá sa pridal Tibor Jány, ktorý má 
bohaté skúsenosti z mužských aj 
ženských extraligových tímov a 
trénoval aj reprezentáciu U18. 

Ako sa zrodila spolupráca s klubom 
ŠBK Handlová?
S klubom som v kontakte už dlhšie 
obdobie, ale spolupráca bola len v 
rámci letných kempov, v ktorých som 
zväčša pôsobil ako hosť. Viackrát sme 
pri rozhovoroch s Jankom Beránekom 
rozoberali aj možnosť dlhodobého 
pôsobenia v ŠBK. Konkrétne kontú-
ry spolupráce sme riešili až pred pár 
dňami. O všetkom rozhodla momen-
tálna situácia v ŠBK a môj návrat na 
Slovensko. Ján Beránek mi predostrel 
jeho zámer týkajúci sa rozvoja  klubu. 
Projekt ma presvedčil,  a tak sme sa v 
krátkom čaše dohodli.

Minulú sezónu ste pôsobili v čes-
kom ženskom extraligovom tíme 
SBS Ostrava. Aké bolo vaše pôso-
benie v Českej republike pred pan-
démiou a počas nej?
V úvode trochu poopravím skutoč-
nosti. V minulej sezóne som pôsobil 
v SBŠ Ostrava ako hlavný tréner SCM 
a viedol som družstvá U19 a U17 v 
extralige ČR. Súťaž sa pre Covid-19 
nedohrala a 15. marca 2020 sme hrali 
posledný zápas. Situácia pred pan-
démiou bola rovnaká ako aj inde. V 
Ostrave som bol prakticky 6. sezón. 
Začal som s družstvami U13 a prí-
pravkami. Postupne som sa dostal k 
juniorským a ženským družstvám. Za 
vydarené obdobie považujem hlav-
ne  sezóny  2016/2017 a 2017/2018, 
v ktorých sme s juniorkami postúpili 
až do finále extraligy U19 ČR. Vybo-
jovali sme strieborné medaily,  takže 
som aj dvojnásobný vicemajster ČR. 
Po pandemických opatreniach sa to 
aj v Čechách otočilo hore nohami,  
tréningy boli individuálne, trénovali 
sme v parku vo dvojiciach, potom po 
skupinách, dokonca  sa príprava zača-
la v štandardnom režime. Rozbehli sa 
aj súťaže, ale už v začiatkoch  nastali 
veľké problémy, družstvá sa uzatvá-
rali do karantény, súťaž sa  vlastne ani 
nehrala. 

Prichádzate naspäť do Handlo-
vej,  kde ste začali s basketbalom 
ako hráč a aj tréner. Niekoľkokrát 
ste viedli aj extraligový Baník, ale 
najväčší úspech ste zožali v sezóne 
2003/2004 s E.S.O. Lučenec, s kto-
rým ste získali titul proti Svitu. Aký 
rozdiel je medzi vtedajším basket-
balom a tým dnešným?
Je to tak. V Handlovej som začal s 
basketbalom. Ten si ma získal  na celý 
život. V Lučenci to bol majstrovský 
titul, ale našim finálovým súperom 
bol Chemosvit Svit. V Lučenci to 
bolo plodné obdobie. Okrem titulu 
a víťazst va v slovenskom pohári sme 
postúpili zo skupiny FIBA CUP, získali 
sme bronz aj striebro a stali sme sa 
i víťazmi vtedajšieho Českosloven-
ského pohára. Aj po návrate do Han-
dlovej  sme sa v sezóne 2004/2005 
dostali až do finále, ale nestačili sme 
na družstvo Nitry. Pripomínam, že 
ani tento úspech handlovského bas-
ketbalu zatiaľ nebol prekonaný. A 
rozdiely v basketbale? Je to všetko 
omnoho rýchlejšie. Technická vys-
pelosť vo všetkých postoch je kva-
litnejšia a strelecká potencia hráčov 
narástla. Pravidlá sú neúprosné. Hrá 
sa prakticky 14 a menej sekúnd. Hrá-
či sú tak nútení  mať omnoho širšiu 

paletu riešení v herných situáciách. 
Streľba za 3 body je už samozrejmá 
aj pre pivotmanov, hoci v Handlovej 
trojky vždy dominovali.

Momentálne sa vrátite do Handlo-
vej s inou úlohou. Tou je výchova 
mládeže. Počas posledných rokov 
sme vás videli v telocvični v úlo-
he špeciálneho hosťa a viedli ste 
nemálo tréningových jednotiek. 
Ako vnímate  kempy pre rozvoj 
mladých hráčov, ktoré organizuje 
klub? 
Z môjho pohľadu je to ďalšia vhodná 
forma basketbalového rozvoja. Atmo-
sféra kempu je voľnejšia ako klasický 
tréningový proces. Hosťujúci tréneri 
prinášajú spestrenie, a to napríklad 
vo forme riadenia tréningovej jed-
notky alebo spôsobu učenia rôznych 
zručností. Hlavne je to však  o zábave, 
súťažiach, rivalite atď.
 
Minulú a túto sezónu poznačila 
nielen športovú obec, ale aj celú 
spoločnosť pandémia Covid-19. 
Pre pandémiu sa mládežnícke súťa-
že úplne odstavili. Aký máte názor 
na skoro dva roky bez basketbalu 
a aké to bude mať dôsledky v bu-
dúcnosti?
Dve sezóny sa to na športoviskách 
poriadne zamotávalo, ale hlavne sa 
skoro vôbec organizovane netréno-
valo. Mladšie mládežníčke kategórie 
ako U9 až U15  by nemuseli utrpieť 
nejakú citeľnú ujmu, až hádam na 
situácie, keď ich zlákala pohodlnejšia 
činnosť bez povinností a námahy, kto-
rej sa počas pravidelného tréningu 
nedá vyhnúť. Ak hráči vydržali a pri-
chádzajú na športoviská, je to super. 
Skôr sa to môže dotknúť kategórie 

Trénerom mládežníkov ŠBK bude Tibor Jány

U17 a U19. Môže sa stať,  že vlastne  
vypadne jedna celá veková kategória.

Aký tím budete trénovať a aké ciele 
máte do najbližšieho obdobia?
Podľa dohody prevezmem družstvo 
U17 - kadetov, ale samozrejme, bu-
dem nápomocný pri tvorbe spoloč-
nej metodiky pre všetky kategórie, pri 
riešení ďalších úloh v klube. V najbliž-
šom období bude prebiehať v rámci 
pandemických možností kvalitný tré-
ningový proces.

Ján Beránek, predseda ŠBK: 
„Víziu  na spoluprácu s Tiborom Jánym 
som v sebe nosil už dlhší čas. Som veľ-
mi rád, že sa rozhodol pomôcť nášmu 
klubu a prijal ponuku, ktorú sme mu 
predostreli. Myslím si, že bude obrovs-
kým prínosom pre náš všetkých - od 
trénerov až po hráčov. Prevezme par-
tiu, ktorú som trénoval posledných šesť 
rokov. Určitým spôsobom mi bude za 
nimi smutno, ale prišiel čas odovzdať  
chlapcov do rúk práve tomuto skvelé-
mu trénerovi. Ja sa tak budem môcť 
ďalej a intenzívnejšie venovať rozvoju 
klubu, aj tým najmenším, ktorých je 
potrebné  neustále motivovať k tomu, 
aby v  tejto šialenej dobe športovali. “

Trénerská kariéra Tibora Jányho
2019/20 - SBS Ostrava
2018/19 - BKM Lučenec
2014/15 - SBŠ Ostrava
2013/14 - Slovanka Basket Praha
2012/13 - Sparta Praha 
2011/12 - MBK Handlová
2010/11 - MŠK BK Žiar nad Hronom 1. 
liga muži + juniori

Ivan Morvay

Handlovčan Tibor Jány získal ligový titul a Česko-slovenský pohár s tímom E.S.O Lučenec v ročníku 2003/04, 
titul Majster Slovenska 2010/11 U19 s tímom Žiar nad Hronom a striebornú medailu s klubom SBŠ Ostrava 
U19 v rokoch 2016/17 a 2017/18.                                                                                                  FOTO: BASKETPORTAL.TV

Milí športoví priatelia, rodičia, priaz-
nivci najpopulárnejšej hry. Mesto 
Handlová, MFK Baník Handlová v 
spolupráci s rodičmi, sponzormi a 
podnikateľmi z mesta pripravujú 
Futbalový kemp pre deti od 7 do 13 
rokov v rekreačnom stredisku Margi-
ta-Ilona pri Leviciach v dňoch 11. - 17. 
júla 2021. Cieľom kempu je zdokona-
liť fyzickú zdatnosť, hernú disciplínu, 
morálno-vôľové vlastnosti, prekonať 
pohodlnosť a samozrejme zabaviť 
sa a získať nových priateľov, ako aj 
relaxovať pri vode a naučiť sa plávať, 
resp. zdokonaliť sa. Kempu sa dopo-
siaľ zúčastnilo 70 detí. Tento rok po-
čítame s účasťou 40 detí, 4 trénerov, 
2 animátoriek, 1 plaveckej trénerky a 
zároveň masérky, takže za tri roční-
ky prekročíme hranicu stovky detí, 
športovcov. Súčasťou kempu je strava 

Tretí ročník Futbalového kempu: 
Do tretice všetko dobré!

päťkrát denne, dvojfázový tréning s 
rozcvičkou, plavecký výcvik, voľnoča-
sové aktivity, ako aj prípravné zápa-
sy s Levicami. Nezabúdame ani na 
kultúrne vyžitie – diskotéka a rôzne 
súťaže, hry. Cena pobytu je 160 eur, 
čo zahŕňa stravovanie, ubytovanie, 
kúpanie, tobogany, tričko a šiltovku s 
logom MFK a kempu a poistenie po-
čas celej doby pobytu. Záujemcovia 
sa môžu nahlásiť u trénerov MFK – 
Rosíval Dávid, Juríček Martin, Drexler 
Gabriel – počas tréningového proce-
su do 5. júna 2021. Alebo u organi-
zátora podujatia Mgr. Jozefa Juríčeka 
(0905 632 436, mgr.jozef.juricek@
gmail.com), kde získajú podrobnejšie 
informácie. Tešíme sa na Vašu účasť s 
pozdravom: So športom je svet krajší, 
ako aj s týždňom bez mobilu, či?

Jozef Juríček
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