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22.. PPllaassttoovvýý  kkoonnttaajjnneerr  ((nnaalleeppoovvaaccíí))  
GX-UHFT.AD663 
 
Tag umiestnime nnaalleeppeenníímm  ttaagguu na kontajner. Pred nalepením dôkladne očistite miesto nalepenia od nečistôt 
a mastnôt. Nalepenie tagu na znečistený povrch znižuje jeho životnosť. Etiketu prelepte cez tag spôsobom, aby 
prekryla celú plochu tagu. Miesto nalepenia tagu dodržte čo najpresnejšie, podľa metodických pokynov a 
predlohy.  
Integrovanou súčasťou je etiketa podľa obr. v bode 2 vrátane postupu nalepenia. 

  
 

 

 

 
 
 

3. Párovanie ku kontajneru  - ďalší krok  po montáži tagu  

Na priradenie tagu ku kontajneru používajte mobilný terminál s aplikáciou gx Správa kontajnerov. Pri vypĺňaní 
údajov ku kontajnerom postupujte podľa popísaného postupu manuálu. 
 

Pozn.: spôsob je ilustratívny, inštalácia sa môže líšiť podľa špecifík projektu.  

Nádoby na odpad očipujú. 
Všetok odpad sa bude vážiť.
Strana 2

Ministerstvo vyhlásilo nezáväznú 
výzvu na projektové zámery.
Strana 3

V okolí Troch studničiek prebieha 
ťažba dreva. Čo tam vznikne? 
Strana 4

Ocenenie vynikajúci pedagóg 
získali tento rok tri dámy. 
Strana 5

ZŠ Mierové námestie spolu s ŠBK 
otvárajú športovú triedu.
Strana 8

Začal sa najväčší investičný projekt mesta v roku 2021

Medzi ulicami Morovnianska cesta a Okružná čoskoro začne stavebný ruch.                                                                                                                                                              FOTO: INU

Telefonická linka 0915 874 998 
bude dostupná v pracovné dni v 
čase od 9.00 h do 15.00 h.

Mesto Handlová zriaďuje od pondel-
ka 22. marca 2021 telefonickú linku 
pre nahlasovanie do „čakárne“ na oč-
kovanie proti COVID-19 pre všetkých, 
ktorí nemajú prístup na internet ale-
bo majú problém s prihlásením sa. 
Službu poskytuje mesto Handlová v 
spolupráci s Centrom voľného času v 
Handlovej. Mesto dáva do pozornos-
ti, že nemá vplyv na systém registrá-
cie - čakárne, nevie ovplyvniť ponuku 
očkovacích miest, termín ani výber 
vakcín. Systém registrácie spravuje a 
pravidlá určuje Ministerstvo zdravot-
níctva SR a Národné centrum zdra-
votníckych informácií.

Pripravte si informácie 

Telefonická služba má pomôcť tým, 
ktorí sa na webe www.korona.gov.
sk nevedia zaregistrovať sami, oproti 
iným záujemcom však nie je nijako 
zvýhodnená. Zamestnanci mesta ne-
môžu volajúcim zaručiť skorší termín 
vakcinácie, iba za nich vyplniť elektro-
nický formulár v prípade, že budú k 
dispozícii voľné miesta.
V úvode telefonátu zodpovedný 
zamestnanec Centra voľného času 
požiada o súhlas so spracovaním 
osobných údajov. Všetky údaje, ktoré 
občan nahlási telefonicky budú pou-
žité výlučne na účel nahlásenia na oč-
kovanie, nebudú archivované ani inak 
použité a zamestnanci na druhej stra-
ne linky boli riadne poučení o ochra-
ne osobných údajov.

Predtým, ako využijú občania linku 
na nahlasovanie, mesto žiada, aby 
si prip ravili nasledovné dokumenty, 
resp. informácie, čím urýchlia po-
skytnutie služby. Pred zavolaním si 
pripravte tieto informácie: Meno, 
priezvisko, rodné číslo, názov zdra-
votnej poisťovne, kontaktné tel. číslo 
alebo email, (môže byť číslo a email 
na rodinného príslušníka alebo oso-
by, ktorej dôverujete, nie však kontakt 
na mesto) adresa trvalého pobytu: 
ulica, číslo domu, PSČ a mesto.

Telefonická linka 0915 874 998 
bude dostupná v pracovné dni v 
čase od 9.00 h do 15.00 h. V inom 
čase bude linka nedostupná. Linka 
bude zriadená od 22. marca 2021 
predbežne do 30. apríla 2021.

(RED)

Mesto ponúka pomoc pri hlásení na očkovanie

Na sídlisku Morovnianska cesta 
býva takmer tretina obyvateľov 
Handlovej, ľuďom však chýbal 
priestor pre voľnočasové aktivity, 
detské ihriská aj oddychová zóna. 
To sa čoskoro zmení.  

Výzva zameraná na zlepšenie envi-
ronmentálnych aspektov v mestách 
prostredníctvom budovania prvkov 
zelenej infraštruktúry, adaptáciu na 
zmenu klímy a zníženie znečistenia 
ovzdušia a hluku vyšla 31. marca 
2017. Sprostredkovateľský orgán, 
Trenčiansky samosprávny kraj, na 
tento cieľ vyčlenil 1 milión eur. Mesto 
Handlová bolo pripravené. „Vypra-
covanie architektonickej štúdie pre 
revitalizáciu nevyužitého územia na 
Morovnianskom sídlisku, vo vnút-
robloku medzi ulicami Morovnian-
ska cesta a Okružná, sme zadali 
ešte v roku 2016. Riešenie navrhla 
projekčná kancelária Študio-21 plus 
s bohatými skúsenosťami zo sever-
ských krajín Európy, kde sa riešenia 
takéhoto charakteru osvedčili a sú 
absolútnym štandardom v každom 
meste,” povedal vedúci oddelenia 
mestských projektov, Peter Cagáň. 
Žiadosť o nenávratný finančný prís-
pevok mesto podalo 30. júna 2017, 
schválená bola 10. októbra 2019, 
kvôli pandémii koronavírusu sa však 
realizácia projektu posunula na rok 
2021.

Kvalita života na sídlisku stúpne

V rámci revitalizácie územia mesto 
vybuduje nové chodníky a spevne-
né plochy, vodné hry, zrekonštruu-
je verejné osvetlene, vysadí zeleň a 
vybuduje detské ihrisko s lavičkami. 
„Cieľom projektu je zveľadenie spo-
ločného priestoru a vybudovanie 
priestoru pre odpočinok a relax,” po-
vedal Cagáň. Rozloha revitalizované-
ho územia je 6 652 metrov štvorco-
vých. Obyvatelia tejto lokality podľa 
neho nebudú musieť dochádzať za 
vybavenosťou tohto typu do iných 
lokalít v meste. Na okraji sídliska 

navyše súkromný investor plánuje 
postaviť obchodné centrum a v bu-
dúcnosti by tam mala pribudnúť aj 
vlaková zastávka, čím sa v tejto loka-
lite zvýši kvalita života. Multifunkčné 
ihrisko vo vnútrobloku ostane. Samo-
správa ho opraví z vlastných zdrojov.

Polmiliónový projekt 

Verejné obstarávanie na revitalizáciu 
vnútrobloku vyhrala prievidzská fir-
ma TMG a.s. Zmluvu s dodávateľom 
prác podpísala primátorka mesta, Sil-
via Grúberová, 16. marca. Spoločnosť 
by podľa zmluvy mala práce ukončiť 
najneskôr do dvanástich mesiacov. 
“Veľmi sa teším, že pristupujeme k 
veľkému projektu revitalizácie vnút-
robloku najväčšieho sídliska v meste 
Handlová. Priestranstvo bude upra-

vené tak, aby na ňom deti aj starší 
mohli tráviť svoj voľný čas,” povedala 
po podpise zmluvy primátorka. 
Celkové náklady na projekt sú vy-
číslené na 513 tisíc eur, mesto bude 
projekt spolufinancovať sumou 29 
304 eur.
Mesto bude hradiť aj následné pre-
vádzkové výdavky týkajúce sa na-
príklad udržiavania zelene, údržby 
a ošetrovania mobiliáru (lavičky-ná-
tery, konštrukčné opravy a údržba 
poškodených častí prvkov pre deti a 
pod.), odvoz komunálneho odpadu a 
energie (osvetlenie, revízie el. zaria-
dení a pod.). Handlovská samospráva 
verí v úspech projektu, ktorý prispeje 
ku zvýšenej kvalite života Handlovča-
nov a rozšíri možnosti relaxu.

(RED)

Pozvánka 
na mestské 

zastupiteľstvá
Primátorka mesta 
Handlová, Silvia 

Grúberová, zvolala
19. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva.
Konať sa bude za 

sprísnených hygienických 
opatrení vo štvrtok 

25. marca 2021  
o 14.00 hodine vo veľkej 

zasadacej miestnosti MsÚ.

20. zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva zvolala 

primátorka mesta
formou videokonferencie 

prostredníctvom 
komunikačnej aplikácie 

ZOOM 
v piatok 26. marca 2021 

o 9.30 hodine.

Program rokovania je 
zverejnený na webovom 

sídle mesta 
www.handlova.sk, 

priamy prenos sa bude 
vysielať na Youtube kanáli 

RTV Prievidza.
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Obľúbená celoslovenská kampaň 
nabádajúca ľudí využívať na cestu do 
práce ekologické dopravné prostried-
ky bude v tomto roku opäť v netradič-
nom termíne.
Dalšou novinkou je aj registrácia 
samospráv a tímov. Po minulé roky 
sa spúšťala v marci, tento rok bude 
otvorená 1. apríla 2021. Súťažná časť 
kampane prebiehala tradične v máji, 
v roku 2020 sa pre pandémiu korona-
vírusu presunula na september. Ten-
to rok sa prvýkrát v jej histórii bude 
šliapať do pedálov v júni. „Veríme, že 
už za lepších epidemiologických pod-
mienok a v teple,“ uviedol Michal Ma-
jer z koordinačného tímu kampane.
Do 7. ročníka národnej kampane Do

Do práce na bicykli budeme jazdiť v júniZastupiteľstvo bude rokovať cez internet
V marci sa budú konať hneď dve za
sadnutia mestského zastupiteľst
va za sebou. Prvé bude venova
né zmene rokovacích poriadkov, 
druhé by už malo prebehnúť prost
redníctvom videokonferencie.

Primátorka mesta, Silvia Grúberová, 
zvolala prezenčnú formu rokovania 
mestského zastupiteľstva na štvrtok 
25. marca 2020 o 14.00 h do veľkej 
zasadacej miestnosti mestského úra-
du. Poslanci budú rokovať o návrhoch 
nových rokovacích poriadkov pre ro-
kovanie mestského zastupiteľstva, 
mestskej rady a stálych komisií pri 
mestskom zastupiteľstve. Hlavnou 
navrhovanou zmenou v rokovacích 
poriadkoch je umožnenie online ro-
kovania prostredníctvom videokonfe-
rencie. Všetky rokovacie poriadky boli 
prerokované v príslušných komisiách. 
Zmenu rokovacích poriadkov poslan-
ci musia schváliť prezenčne.  

Podmienky účasti na rokovaní

Účasť verejnosti na rokovaní je mož-
ná v prípade, ak sa osoba preukáže 
negatívnym výsledkom PCR testu 
alebo antigénového testu nie star-
ším ako 7 dní. Účastník rokovania 
sa môže tiež preukázať dokladom o 
prekonaní ochorenia COVID-19 alebo 
dokladom o absolvovaní očkovania 
proti ochoreniu COVID-19 aj druhou 
dávkou vakcíny. Diskusné príspevky 
obyvateľov k programu alebo k samo-

správnej problematike je možné tiež 
zasielať do utorka 23. marca do 12.00 
h na adresu zastupitelstvo@handlo-
va.sk alebo vhodením písomného 
diskusného príspevku do schránky 
na budove MsÚ. 

Rokovanie cez videokonferenciu

Online rokovanie mestského zastupi-
teľstva primátorka Sivia Grúberovíá 
zvolala na piatok 26. marca. Začiatok 
prihlasovania cez aplikáciu ZOOM je 
9.00 h, začiatok rokovania 9.30 h. Dis-

kusné príspevky obyvateľov k progra-
mu alebo k samosprávnej problema-
tike je možné zasielať do utorka 23. 
marca do 12.00 h na adresu zastupi-
telstvo@handlova.sk alebo vhodením 
písomného diskusného príspevku do 
schránky na budove MsÚ. O výsledku 
rokovania pri online forme cez video-
konferenciu, ak poslanecký zbor ta-
kúto formu 25. marca schváli, budú 
obyvatelia informovaní v najkratšom 
možnom čase maximálne do 48 ho-
dín audiovizuálnym alebo zvukovým 
záznamom zverejneným na www.
handlova.sk a zápisom zverejneným 
do piatich dní.

Ako doručiť podnet? 

„Našu snahou bolo, je a bude, aby sa 
obyvatelia mohli aktívne podieľať na 
činnosti samosprávy. Prosíme, aby 
obyvatelia doručili svoje návrhy k 
programu elektronicky na adresu za-
stupitelstvo@handlova.sk alebo pod-
net k prerokovaným bodom vhodili 
do schránky umiestenej na budove  
mestského úradu, najmenej 48 hodín 
pred rokovaním do 12.00 h. Program 
rokovania je vždy zverejnený na na-
šom webovom sídle minimálne 3 dni 
pred rokovaním. Doručené otázky tý-
kajúce sa bodov programu alebo ob-
čianskych iniciatív predložíme všet-
kým poslancom na rokovaní formou 
videokonferencie,“ uviedla primátor-
ka mesta Handlová, Silvia Grúberová.

(RED)

Vypaľovanie porastov bylín, kríkov 
a stromov je zákonom zakázané. 

Počet požiarov, ktoré vznikajú pri vy-
paľovaní trávy a porastov, v ostatných 
rokoch v prievidzskom regióne klesá. 
Napriek tomu musia hasiči každoroč-
ne bojovať s ohňom na otvorených 
plochách, pričom jeho likvidácia vô-
bec nie je jednoduchá. „Niektorí ľudia 
si stále mylne myslia, že vypaľovanie 
trávy nie je nezákonné, že ide o čiste-
nie plôch od suchých porastov. Zákon 
o ochrane pred požiarmi však jasne 
hovorí, že občania, ale aj právnické 
osoby, či organizácie nesmú vypaľo-
vať porasty bylín, kríkov a stromov,“ 
povedal Stanislav Kmeť, riaditeľ 
Okresného riaditeľstva hasičského a 
záchranného zboru v Prievidzi.

Škody za takmer 50 miliónov eur

Na území Slovenskej republiky vznik-
lo podľa jeho slov v roku 2020 9 356 
požiarov, ktoré spôsobili škody vo 
výške viac ako 45 620 890 eur.  V po-
rovnaní s vlaňajším rokom sa počet 
požiarov znížil o 10 percent, priame 
škody spôsobené požiarmi však stúpli 
o 8 641 275 eur. Pri požiaroch v roku 
2020 bolo usmrtených 54 osôb a 210 
sa zranilo. „Najväčší podiel malo vy-
paľovanie trávy a suchých porastov, 
ktorým bol zapríčinený vznik 1387 
požiarov. Z hľadiska počtu požiarov 
v štatistike požiarovosti každoročne 
dominujú požiare, ku ktorým dochá-
dza v prírodnom prostredí. V roku 
2020 evidujeme v kategórii požiarov 
v prírodnom prostredí 5 662 požiarov. 
Najväčší výskyt požiarov trávnatých 
porastov bol zaznamenaný v mesiaci 

Požiare vlani spôsobili väčšie škody
apríl, a to 21,2 % z celkového počtu 
požiarov,“ povedal Kmeť. 

Pokuta vyše 300 eur

Na území okresu Prievidza vzniklo 
V minulom roku 187 požiarov, ktoré 
spôsobili škodu vo výške 6 795 525 
eur. Pri týchto požiaroch boli usmr-
tené štyri osoby a desať ľudí utrpelo 
zranenia. Štatisticky evidované sú šty-
ri drobnejšie lesné požiare s priamy-
mi škodami 4 700 eur a uchránený-
mi hodnotami 100 eur. Vypaľovanie 
trávy a suchých porastov zapríčinilo 
vznik 51 požiarov s priamymi škodami 
7 320 eur. Riaditeľ Okresného riaditeľ-
stva hasičského a záchranného zbo-
ru v Prievidzi upozornil, že v prípade 
zistenia porušenia Zákona o  ochrane  
pred  požiarmi môžu orgány štátne-
ho požiarneho dozoru udeliť fyzickej 
osobe v blokovom konaní pokutu do 
výšky 100 eur a v priestupkovom ko-
naní až do výšky 331 eur.

Ako predchádzať riziku 
vzniku požiaru

• dodržujte zásady protipožiarnej bez-
pečnosti pri činnostiach so zvýšeným 
nebezpečenstvom vzniku požiaru ale-
bo v čase zvýšeného nebezpečenst va 
vzniku požiaru
• v čase zvýšeného nebezpečenstva 
vzniku požiaru v prírode nefajčite a 
nepoužívajte otvorený oheň
• dodržiavajte zákaz vypaľovania po-
rastov
• nezakladajte oheň na miestach, kde 
by sa mohol rozšíriť
• v prípade vzniku požiaru poskytnite 
osobnú a vecnú pomoc

práce na bicykli sa munilý rok zapojila 
aj handlovská samospráva. Ako pove-
dala lokálna koordinátorka projektu 
Vanda Matiašková z Oddelenia mar-
ketingu a komunikácie Mestského 
úradu v Handlovej, mestskí úradníci 
vytvorili dva tímy. „Do práce dochá-
dzalo na bicykli spolu šesť úradníkov. 
Názov nášich tímov bol Šimli na kole-
sách 1 a 2. Spolu sme urobili 94 jázd,
prešli na bicykloch 230 kilometrov a
ušetrili 57,68 kilogramov oxidu uhliči-
tého,“ povedala Matiašková.
 „Verím, že tento rok sa k nám pridajú 
ďalší zamestnávatelia aj jednotlivci z 
Handlovej,“ povedala Matiašková.

(RED)

Prevádzka materskej školy je obnovená
Prevádzka materskej školy je obno-
vená od pondelka 22. marca vo všet-
kých pracoviskách materskej školy, 
okrem elokovaného pracoviska na 
základnej škole Morovnianska cesta. 
Deti z tejto triedy môžu navštevovať 
škôlku Morovnianska cesta.
Pred vstupom do materskej školy sa 
zákonní zástupcovia detí musia pre-

ukázať pri vstupe do budovy negatív-
nym výsledkom testu na Covid-19 nie 
starším ako 7 dní alebo predložením 
potvrdenia o výnimke testovania 
(napr. o prekonaní ochorenia Covid 
19) a vypísať čestné vyhlásenie.
Negatívny test musia mať aj osoby, 
ktoré budú dieťa z materskej školy 
popoludní preberať.                                   (RED)

Spoločnosť HATER HANDLOVÁ 
bude tento rok ladiť systém váže
nia odpadu.

Spoločnosť HATER HANDLOVÁ aktu-
álne umiestňuje na všetky nádoby 
na odpad čipy. Tie by mali neskôr 
dopomôcť k spravodlivejšiemu sys-
tému platieb za odvoz a spracovanie 
odpadu. „Zatiaľ to povinnosť zo záko-
na nie je. V dnešnej dobe by sme však 
naozaj mali vedieť, kto koľko odpadu 
vyprodukuje. Tak, ako si vieme skon-
trolovať množstvo dát, ktoré sme za 
mesiac v telefóne minuli,  tak by sme 
si mohli vedieť skontrolovať aj množ-
stvo vyprodukovaného odpadu, aby 
ľudia neplatili za niekoho, kto vôbec 
nemá záujem separovať. Platiť za sku-
točné množstvo vyprodukovaného 
odpadu je spravodlivejšie ako platiť 
paušálny poplatok,” povedal konateľ 
spoločnosti HATER HANDLOVÁ, Vla-
dimír Borák.

Vrecia bude nutné označiť

Vzhľadom k tomu, že v meste sa na-
chádza niekoľko typov nádob, pra-
covníci firmy HATER musia použiť aj 
viacero typov RFID čipov alebo QR 
kódov. „Pracujeme na tom, aby zadný 
vyklápač na vozidle bol autonómny, 
čo znamená, že úloha pracovníka os-
tane nezmenená. Autonómny systém 
zosníma váhu odpadu bez toho, aby 
do toho pracovník zasahoval. Nádo-
by očipujeme všetky, pri vrecovom 
zbere však budú musieť ľudia nalepiť 
pridelený QR kód na každé vrece. Pri 
ich zbere budú pracovníci používať 
čítačku QR kódov,” doplnil Borák. 
Takto bude môcť firma poskytujúca 
pre mesto environmentálny servis, 
presne priradiť ku každej adrese pres-

Všetky kontajnery očipujú. Budú poskytovať dáta

né množstvo vyprodukovaného od-
padu. „Ľudia, ktorí separujú do vriec, 
dostanú obálky s nálepkami s QR kód-
mi na celý rok. Na každý plánovaný 
zber jednu nálepku. Ak bude niekto 
v separovaní aktívny a nebudú mu 
nálepky stačiť, pridelíme mu ďalšie. 
Stačí zavolať a my mu ich prinesieme,” 
dodal Vladimír Borák.

Systém nebude možné oklamať

„Vážiť chceme všetky druhy odpa-
dov. Prvý mesiac budeme systém 
nastavovať, potom budeme vážiť aj 
separovaný zber, aby systém mohol 
vypočítať mieru vytriedenia na danú 
domácnosť, respektíve stanovisko. To 
by mohol byť smerodajný údaj, ktorý 
by mohol viesť k spravodlivejšiemu 
nastaveniu poplatkov pre obyvate-
ľov v budúcnosti,” povedal Borák. 
Doteraz podľa neho mesto poznalo 
len celkovú hmotnosť jednotlivých 
druhov odpadu podľa katalógových 
čísel a cena za jeho odvoz sa rozpočí-

tavala na všetkých obyvateľov. Tento 
priemerný údaj ale nehovoril nič o 
tom, či rodina separuje a predchádza 
vzniku odpadov alebo nie.

Kamery a GPS

Náklady na inštaláciu váh do všetkých 
vozidiel dosiahnu približne stotisíc 
eur. Okrem zariadenia na čítanie dát 
z čipov, na zvozové autá inštalujú aj 
kamerové systémy, aby bol zvoz mo-
nitorovaný. „Niektorí ľudia si nespl-
nia povinnosť, nevyložia nádobu do 
šiestej rána a potom tvrdia, že sme 
im odpad neodviezli. S kamerovým 
systémom budeme môcť dokázať, že 
keď sme išli okolo, nádoba vyložená 
nebola. Všetky vozidlá sú už dnes 
vybavené GPS systémom. Vieme 
presne, kedy ktoré vozidlo na ktorej 
ulici bolo. S kamerovým systémom 
navyše aj uvidíme, aká bola na ulici 
situácia.” Podľa riaditeľa firmy HATER 
budú kamery na všetkých vozidlách v 
priebehu tohto roka.                Silver Jurtinus (RED)

                                                                                                        TTeecchhnniicckkáá  ppooddppoorraa: 02/21 29 99 99 
                                                                                                                                      http://helpdesk.gxsolutions.eu/Login 
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MMAANNUUÁÁLL  NNAA  IINNŠŠTTAALLÁÁCCIIUU  TTAAGGOOVV    
Označenie nádob prebieha montážou tagu podľa typu kontajnera. Tag predstavuje elektronické 
označenie, ktorý slúži na automatickú identifikáciu kontajnera počas výsypu alebo prevozu. 
 

1. Montáž RFID tagu  

Pri montáži RFID tagu na kontajner postupujte podľa pokynov v tabuľke. Presnosť montáže ovplyvňuje 
spoľahlivosť identifikácie. Na montáž používajte výhradne tagy dodávané spoločnosťou GX Solutions.  
V prípade potreby používať iné tagy, vopred kontaktujte k montáži našu spoločnosť.  
 

2. Etiketa k RFID tagu* 

Tvorí vizuálny doplnok riešenia. Je zdrojom užívateľských informácií 
k parametrom kontajnera a má ochrannú funkciu RFID tagu. Etiketu umiestnite 
vždy na viditeľné miesto na kontajneri. Pred nalepením očistite miesto 
nalepenia od nečistôt, mastnôt a hrdze. Nalepenie etikety na znečistený 
povrch znižuje životnosť etikety, ohrozuje čitateľnosť informácií, čo má vplyv 
na výsledné dáta. 

 
*etiketa môže mať aj zákazkové parametre podľa požiadaviek klienta  
 

11.. KKoovvoovvýý  kkoonnttaajjnneerr  ((nniittoovvaaccíí))  
GX-UHFT.Exo 600 
Tag umiestnime spôsobom odolného nniittoovvaanniiaa podľa obrázka. Pred nitovaním očistite kontajner na mieste 
montáže tagu. Umiestnenie tagu dodržte čo najpresnejšie podľa metodických pokynov a predlohy. 
Súčasťou inštalácie je etiketa podľa obr. v bode 2 vrátane postupu nalepenia. 

  
 

 

 

 

Umiestnenie kódu na popolnici.                                                                                                               FOTO: GX SOLUTIONS

Hlasovacie karty pre online zastupiteľstvo. FOTO: IN
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O dotácie v celkovej sume 18 mi
liónov eur mohli žiadať iba firmy 
pôsobiace v okresoch Prievidza a 
Partizánske. Zo 169 žiadostí boli z 
Handlovej tri.

Výzvu na predkladanie žiadostí o pos-
kytnutie nenávratného finančného 
príspevku na rozvoj podnikania ma-
lých a stredných podnikov vyhlásilo 
Ministerstvo hospodárstva SR 13. feb-
ruára 2020. Dotačná schéma je súčas-
ťou iniciatívy Európskej komisie za-
meranej na transformáciu uhoľného 
regiónu horná Nitra. Cieľom výzvy je 
podporiť rozvoj podnikania a zvýše-
nie konkurencieschopnosti malých a 
stredných podnikov prostredníctvom 
podpory projektov zameraných na 
uvedenie nového alebo inovované-
ho produktu na trh alebo na inováciu 
produkčného procesu.

Z takmer stovky žiadostí jediná

Do prvého kola výzvy bolo podľa 
hovorkyne ministerstva, Kataríny 
Matejkovej, predložených 99 žiados-
tí. Jediným uchádzačom o dotáciu 
z Handlovej bola spoločnosť MLAĎ 
- PLASTY, s.r.o., ktorá získala dotáciu 
101 600 eur. Predmetom projektu je 
obstaranie strojov, prostredníctvom 
ktorých firma zvýši kvalitu výroby, 
zníži hluk a odpad a zlepší svoju kon-
kurencieschopnosť na domácom i 
zahraničnom trhu. Firma zároveň vyt-
vorí dve pracovné miesta pre ľudí zo 
znevýhodnených sociálnych skupín.

V hre je ešte jedna firma

Ukončenie vyhodnotenia všetkých 
žiadostí predložených v 1. kole výzvy 
sa podľa hovorkyne predpokladá v 
priebehu niekoľkých týždňov. V 1. 

Možnosť získať dotácie handlovské firmy nezaujala

kole výzvy sa však už žiadna žiadosť, 
ktorá by mala miesto realizácie v 
Handlovej, nenachádza. Firma z Veľ-
kej Čausy, ktorá svoj zámer chcela 
realizovať v Handlovej, podporu ne-
získala. „V rámci druhého kola výzvy 
bola doručená jedna žiadosť o nená-
vratný finančný príspevok s miestom 
realizácie v meste Handlová. Predpo-
klad ukončenia hodnotenia žiadostí 
v tomto kole je v 3. štvrťroku 2021,“ 
napísal tlačový odbor ministerstva. 

Výzva je uzavretá

Podľa Kataríny Matejkovej žiadatelia 
o poskytnutie nenávratného finanč-
ného príspevku predložili v 1. kole 
žiadosti v celkovom objeme približne 
15 miliónov eur. Na výzvu minister-

stvo pôvodne vyčlenilo desať milió-
nov eur, vzhľadom na vysoký záujem 
v rámci prvého hodnotiaceho kola re-
zort hospodárstva neskôr prostriedky 
navýšil na 18 miliónov eur. Výzvu mi-
nisterstvo uzavrelo 31. októbra 2020.
Úspešní žiadatelia môžu v rámci svo-
jich projektov nakupovať dlhodobý 
majetok, napríklad stroje, prístroje, 
zariadenia, softvér alebo licencie za 
účelom inovácie produktov a proce-
sov. Podporené mohli byť projekty 
realizované výlučne na území okre-
sov Prievidza a Partizánske, pričom 
rozhodujúce bolo miesto realizácie 
projektu, nie sídlo žiadateľa. Maxi-
málna výška pomoci bola na úrovni 
85 percent z celkových oprávnených 
výdavkov.

Silver Jurtinus

Ministerstvo investícií, regionál
neho rozvoja a informatizácie 
Slovenskej republiky zverejnilo 
nezáväznú výzvu na projektové 
návrhy a zámery, ktoré sa budú 
uchádzať o podporu z Fondu spra
vodlivej transformácie. Projektové 
zámery môžu žiadatelia odosielať 
prostredníctvom online formulára.

Ako uviedol hovorca Ministerstva 
investícií, regionálneho rozvoja a 
informatizácie Slovenskej republiky, 
Andrej Šuríček, z Fondu spravodlivej 
transformácie sa budú môcť podporiť 
iba tie projekty, ktoré budú zaradené 
v Pláne spravodlivej transformácie. 
„Akčný plán obsahuje vyše 200 pro-
jektových zámerov. Tie, ktoré sa týka-
jú infraštruktúry, budú financované z 
iných zdrojov ako z Fondu spravodli-
vej transformácie. Projektové návrhy, 
ktoré nebudú oprávnené v rámci Fon-
du spravodlivej transformácie bude 
ďalej posudzovať medzirezortná pra-
covná skupina a bude pre ne hľadať 
najvhodnejšie zdroje financovania,“ 
povedal Andrej Ďuríček. Ako doplnil, 

celková alokácia Fondu spravodlivej 
transformácie pre Slovensko je 459 
miliónov eur. 

Transformovať sa budú štyri kraje

Európska únia vytvorila samostat-
ný Fond spravodlivej transformácie, 
ktorý má riešiť sociálno-ekonomické 
dôsledky transformácie území v rám-
ci prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo. Na Slovenku sa tento 
proces začal v novembri 2020, kedy 
sa začala spolupráca Ministerstva 
investícií, regionálneho rozvoja a in-
formatizácie SR a konzultačnej spo-
ločnosti PricewaterhouseCoopers na 
príprave Plánu spravodlivej transfor-
mácie. Podieľajú sa na ňom tiež zain-
teresované strany v regiónoch horná 
Nitra, Trenčiansky samosprávny kraj, 
Košický samosprávny kraj, Bansko-
bystrický samosprávny kraj a Brati-
slavský samosprávny kraj.

Čo odporučil JASPERS?

Pracovná skupina pre prípravu Akč-

Ministerstvo vyhlásilo novú výzvu. „Indikatívne projekty“ sa môžu hlásiť odznova

Galéria odpadkovGaléria odpadkov
IHLY NIE SÚ Z PLASTU  

Použité autoinjektory, inzulínové 
perá, striekačky a podobné zdravot-
nícke pomôcky nepatria do separo-
vaného zberu. Upozornil na to riadi-
teľ spoločnosti HATER-HANDLOVÁ, 
Vladimír Borák. „Chápem, že ľudia, 
ktorí tieto pomôcky musia používať, 
to myslia dobre a keďže takmer celý 
tento výrobok je vyrobený z plastu, 
v dobrej viere ho hodia do žltej ná-
doby na plast. Ale na konci je ihla, 
ktorá je použitá a môže poraniť pra-
covníkov, ktorí vyseparované plasty 
dotrieďujú.“ Podľa jeho ďalších slov 
sa v minulosti tieto produkty objavo-
vali v plastoch sporadicky, ich počet 
však v ostatnom čase narastá a už ide  
o niekoľko sto kusov na jeden zvoz.
Správne zlikvidovať použité jedno-
razové medicínske pomôcky tohto 
typu znamená odovzdať ich v lekárni 

alebo ošetrujúcemu lekárovi. „Zdra-
votnícke pomôcky obsahujúce ihly 
treba dať do plastovej fľaše alebo pri 
väčšom množstve do plastovej ban-
dasky, nádobu uzavrieť a takto odo-
vzdať v lekárni alebo lekárovi. Overil 
som si, že organizácie v meste, ktoré 
takéto pomôcky u svojich klientov 
používajú, ich likvidujú správne, 
zákonným spôsobom. Nesprávne s 
týmto odpadom teda zrejme nakla-
dajú súkromné osoby, ktoré chcem 
touto formou požiadať, aby odpad 
likvidovali správne a neohrozovali 
pracovníkov, ktorí s vyseparovaný-
mi zložkami odpadu prichádzajú do 
kontaktu,“ uzavrel riaditeľ spoloč-
nosti poskytujúcej environmentálny 
servis pre mesto Handlová.

(RED)

Použité injekčné striekačky a autoinjektor z nádoby na plasty.                                           FOTO: HATER-HANDLOVA

ného plánu transformácie regiónu 
horná Nitra požiadala ešte v roku 
2019 JASPERS (Spoločná pomoc na 
podporu projektov v európskych re-
giónoch) o posúdenie siedmych pro-
jektových zámerov, ktoré by mohli 
byť financované ešte z peňazí vyč-
lenených pre programové obdobie 
2014-2020. (1. Výskum prírodného 
mikrobiálneho plynu v Hornonit-
rianskej kotline pre jeho potenciálnu 
ťažbu - HBP Prievidza, 2. Rozšírenie 
opráv železničných vagónov a Ino-
vatívna výroba podvozkov železnič-
ných nákladných vagónov vrátane 
výskumu a vývoja - HBP Prievidza, 
3. Výskumno-vývojové centrum pre 
podzemné technológie - GA Drilling, 
4. Inovatívna výroba železničných 
podvozkov vrátane výskumu - HBP 
Prievidza, Tatravagónka  Poprad, 5. 
Vybudovanie vývojovo-výrobného 
centra pre rozvoj elektro-mobility a 
riadenie služieb - MSM Group, Rozvoj 
sociálnych služieb v meste Prievidza 
- Mesto Prievidza, Termochemické 
spracovanie pneumatík - Hutira Slo-
vakia)

JASPERS projekty vyhodnotil v máji 
2020, pričom ku každému z nich vyp-
racoval zvlášť stanovisko. Doplnenie 
žiadateľov Ministerstvo investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizá-
cie SR JASPERSu poslalo v júni 2020. 
Obsah záverečnej správy však známy 
nie je. Podľa hovorcu ministerstva, 
Andreja Ďuríčeka, odpoveď, ako a či 
môžu správu sprístupniť, zatiaľ nema-
jú. Podľa Ďuríčeka „do novej výzvy na 
projektové návrhy a zámery, ktoré sa 
budú uchádzať o podporu z Fondu 
spravodlivej transformácie sa budú 
môcť prihlásiť aj projekty, ku ktorým 
sa už JASPERS vyjadril.“

Peniaze z obdobia 2014  2020

Zámer financovať niektoré transfor-
mačné projekty ešte z programového 
obdobia 2014 - 2020 však podľa Ďurí-
čeka naďalej pretrváva. „Ministerstvo 
investícií, regionálneho rozvoja a in-
formatizácie zohrávalo kľúčovú úlohu 
pri identifikácii finančných prostried-
kov a realizácii výziev z programové-
ho obdobia 2014 - 2020. Ministerstvo 

zatiaľ zabezpečilo alokáciu približne 
55 mil. eur pre transformujúci sa re-
gión hornej Nitry,“ povedal Ďuríček. 
Podľa neho ide o 18 mil. eur na výzvu 
na podporu malých a stredných pod-
nikov, 12 mil. eur na projekt Podpora 
zamestnanosti v regióne horná Nitra, 
plus jeden milión eur na vytvorenie 
implementačnej jednotky projektu 
a 23 mil. eur na obchvat mesta Prie-
vidza.
Okrem toho podľa Ďuríčeka na mi-
nisterstve pripravujú ďalšie výzvy na 
podporu regiónu hornej Nitry. „Mi-
nisterstvo rozhodlo spolufinancovať 
projekt vykurovania mesta Prievidza 
do výšky 5 mil. eur a zo súčasného 
programového obdobia v rámci 
IROP by sme chceli podporiť rozvoj 
sociálnych služieb v meste Prievidza 
so 60 novými pracovnými pozíciami. 
Analyzujeme tiež možnosti zvýšenia 
energetickej efektívnosti budov na 
hornej Nitre cez Štátny fond rozvoja 
bývania,“ uzavrel hovorca Ministerst-
va investícií, regionálneho rozvoja a 
informatizácie SR, Andrej Ďuríček.

Silver Jurtinus

Jedna z mála handlovských firiem, ktorá sa uchádzala o dotáciu, bola  MLAĎ-PLASTY. Získala vyše stotisíc eur.

Štatistický úrad zatiaľ neoznámil nový 
termín spustenia asistovaného sčíta-
nia. Mesto odporúča, aby sa obyvate-
lia sčítali elektronicky do 31. marca. V 
Handlovej je poverený organizáciou 
sčítania Tibor Kolorédy, prednosta 
MsÚ. „Tí, ktorí sú zdravotne nezvý-
hodnení a nebudú sa môcť napríklad 
dostaviť do kontaktných miest, ktoré 
plánujeme v meste zriadiť v mestskej  
knižnici a na mestskom úrade, budú 
môcť požiadať o sčítanie mobilného 
asistenta. Samozrejme, o termíne 

spustenia tejto služby budeme in-
formovať.“ Zároveň prednosta MsÚ 
upozorňuje, že aktuálne nikto nie je 
poverený sčítaním a preto ktokoľvek, 
kto sa vydáva za sčítacieho komisára, 
tak koná neoprávnene. Aj v prípade, 
že bude služba spustená, mobilní 
asistenti budú vždy reagovať až na 
požiadavku obyvateľa na zabezpeče-
nie služby sčítania.  
Ak sa niekto vydáva za sčítacieho ko-
misára, koná protiprávne! Je potreb-
né ihneď kontaktovať príslušníkov 

Mestskej polície Handlová 0905 499 
384 alebo PZ 158.
Elektronické sčítanie obyvateľov pre-
bieha do 31. 3. 2021 a je najbezpeč-
nejším spôsobom, ako si splniť svo-
ju povinnosť. Vďaka jednému kliku 
prispejete k lepšej budúcnosti Vášho 
mesta a Slovenska.  Kliknite a sčítajte 
sa už dnes www.scitanie.sk.
Ďakujeme všetkým Handlovčankám 
a Handlovčanom, ktorí sa sčítali. K 22. 
marcu je vás 72 % zo všetkých 16 532 
obyvateľov mesta.                                                      (JP)

Asistované sčítanie sa posúva. Najlepšie je sčítať sa elektronicky
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Ministerstvo investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie SR (MIRRI 
SR) vyhlasuje novú výzvu na pred-
kladanie žiadostí o štátnu dotáciu na 
podporu rozvoja regiónov. Výzva je 
určená pre mimovládne organizácie, 
ktoré môžu získať dotáciu od 10- do 
50-tisíc eur.
„Podpora regiónov je pre nás kľúčo-
vou prioritou. V tejto výzve podporí-
me sumou 1,1 milióna eur mimovlád-
ne organizácie, ktoré bývajú zvyčajne 
jedným z hlavných aktérov rozvoja 
potenciálu regiónov, starostlivosti o 
kultúrne dedičstvo, životné prostre-

die, či verejné zdravie,“ vyhlásila vice-
premiérka a ministerka regionálneho 
rozvoja Veronika Remišová.
Do výzvy sa môžu zapojiť občianske 
združenia, neziskové organizácie, či 
regionálne rozvojové agentúry, kto-
ré pôsobia v oblasti regionálneho 
rozvoja. Žiadatelia môžu predkladať 
projekty, ktoré sú zamerané na:
• rozvoj vnútorného potenciálu úze-
mia (napr. výsadba pôvodných odrôd 
ovocných stromov v sade spravova-
nom miestnou komunitou)
• podporu predchádzania sociálneho 
vylúčenia (napr. vzdelávanie neza-

mestnaných mladých, zlepšenie hy-
gienickej úrovne detí z marginalizo-
vaných rómskych komunít)
• rozvoj sociálnej infraštruktúry regió-
nu (napr. zdieľané bývanie, projekty 
inklúzie medzi seniormi, handicapo-
vanými a väčšinovou spoločnosťou)
• rozvoj turistickej infraštruktúry 
(napr. budovanie altánkov, lavičiek, 
náučných tabúľ)
• starostlivosť o kultúrne dedičstvo  
(napr. oprava a rekonštrukcia pamia-
tok)
• na ochranu životného prostredia 
(napr. protipovodňové zádrže, revi-

Rozvoju regiónov pomôže dotácia 1,1 milióna eur pre projekty mimovládnych organizácií
talizácia zelene)
• komunitné aktivity
„Vzhľadom na pretrvávajúcu pande-
mickú situáciu je možné tiež predkla-
dať projekty, ktoré pomôžu zmierniť 
dopady COVID-19 na život ľudí v 
regiónoch,“ upozornila ministerka 
Remišová.
Minimálna výška dotácie je 10 000 
eur, maximálna 50 000 eur. Maximál-
ny podiel dotácie na oprávnených 
výdavkoch je 90 %. Žiadosti možno 
predkladať na predpísaných tlačivách 
do 15. apríla 2021 vrátane.
MIRRI SR sa snaží proces predklada-

nia žiadostí zjednodušovať prostred-
níctvom vopred pripravených for-
mulárov a elektronického podania. 
Kompletné vyplnené žiadosti spolu s 
prílohami podpísané kvalifikovaným 
elektronickým podpisom odporúča 
podávať prostredníctvom elektro-
nickej podateľne cez ústredný portál 
verejnej správy. V takomto prípade 
môžu žiadatelia, okrem ušetrenia 
svojho času, získať dodatočné bonu-
sové body.
Kompletnú výzvu  a dokumenty náj-
dete na: www.mirri.gov.sk.

mirri.gov.sk

Podľa majiteľa bol les dlhé roky za
nedbávaný po všetkých stránkach. 
Po vyčistení by v lese mala vznik
núť obora pre zver.

V lese v okolí Troch studničiek aktu-
álne prebieha ťažba dreva. Majiteľ 
lesa, spoločnosť Vaša s.r.o. z Novák, 
plánuje vyťažiť 2300 kubických met-
rov dreva a ťažba by mala prebie-
hať približne do konca mája. Nejde 
však o holorub, ale o ťažbu v zmysle 
schváleného lesného hospodárskeho 
plánu. „Plány sa schvaľujú na desať-
ročné obdobia a teraz beží tretí rok 
aktuálneho decénia. Bolo už nutné 
tam vykonať výchovnú ťažbu, ktorá 
sa nám nakopila za celé obdobie, 
ktoré les vlastníme, ale neťaží sa tam 
hlava-nehlava, ťaží sa len to, čo tam 
nepatrí. Zdravé stromy musia mať 
dostatok svetla, to je účel ťažby. Od-
borným lesným hospodárom je Jo-
zef Krč, bývalý vedúci Lesnej správy 
v Handlovej a na práce v lese sme 
si najali odbornú firmu. Do leta by 
mal byť les skultivovaný a vyčistený,” 
povedal Jozef Gombarčík. „Teraz je 
mäkko, technika tam narobila koľaje 
a ťažba určite znepríjemnila vychádz-
ku návštevníkom. Všetko však po 
ukončení ťažby dáme do pôvodného 
stavu. Po nás potopa v tomto prípade 
určite platiť nebude,” doplnil. 

V lese vybudujú zvernicu

Ťažbou sa však plány spoločnosti 
Vaša s lesom nekončia. Zámerom je 
vybudovať tam zvernicu. „Zvernicu 
sme si už dali zaregistrovať s tým, 
že bude slúžiť na chov zveri pod-
ľa všetkých zákonných náležitostí,“ 
povedal Gombarčík. Firma tiež plá-
nuje požiadať o zmenu účelu lesa, 
z hospodárskeho na les osobitného 
určenia, kde hlavným cieľom bude 
chov zveri za účelom skvalitnenia 
genofondu jelenej a danielej zveri. 
„Budú tam základné kmeňové stavy 
vysokej, dančej a srnčej zvery. Bude 
tam muflón, možno nejaké diviaky. 
Chceme, aby zloženie bolo pestré a 
pestrorodé,” odhalil plány Gombar-
čík. Rozloha obory bude 62 hektárov. 
„Chceme tam chovať trofejové kusy s 
kvalitným genofondom. Bude to dosť 
nákladné. Krmivo tam bude potreb-
né dovážať, o zver sa bude potrebné 
starať, ošetrovať ju. Nie je to biznis, je 
to dlhodobá investícia,” povedal ko-
nateľ firmy. Celkové náklady na zalo-
ženie obory odhadol na stotisíc eur.

Zdroj pitnej vody

Na pozemkoch firmy vyvierajú pra-
mene pitnej vody pre mestskú časť 
Morovno. Ťažba dreva ani ďalšie 
plány firmy podľa Gombarčíka zdroj 
pitnej vody neohrozia. „Zástupcovia 
Stredoslovenskej vodárenskej pre-
vádzkovej spoločnosti a.s. a Vaša 
s.r.o. sa stretli na mieste ťažby, kde 

Investor sľubuje na Troch studničkách atrakciu

vytýčili hranice plochy záchytu vod-
ných zdrojov Tri studničky I. a II. ako 
aj prívodné potrubie do vodojemu 
Morovno. Stretnutia sa zúčastnil aj 
zástupca Stredoslovenskej vodárens-
kej spoločnosti, a.s. ako vlastníka 
uvedených vodných zdrojov a prí-
vodného potrubia. Na mieste bolo 
dohodnuté, že ťažba ako aj ťažobné 
stroje sa vyhnú vodným zdrojom a 
prívodnému potrubiu do vodojemu 
tak, aby minimalizovali riziko nega-
tívneho vplyvu,” povedala Slavomíra 
Vogelová, riaditeľka marketingu a ko-
munikácie spoločnosti Veolia SK. To, 
či prebiehajúca ťažba aj po prijatých 
opatreniach zo strany vlastníka po-
zemkov môže mať negatívny vplyv 
na kvalitu vody v mestskej časti Mo-
rovno teraz alebo v budúcnosti, však 
vodárenská spoločnosť momentálne 
posúdiť nevie. „Ťažbu, ktorá prebieha 
v zmysle lesného hospodárskeho 
plánu, nemôže Stredoslovenská vo-
dárenská prevádzková spoločnosť 
ovplyvniť,” doplnila Vogelová. 

Návštevníci budú môcť 
pozorovať zver

Jozef Gombarčík si uvedomuje, že 
cez ich pozemky vedú aj turistické 
a náučné chodníky. Niektoré z nich 
bude nutné pretrasovať, projekt však 
podľa neho bude mať pozitívny prí-
nos pre cestovný ruch. „Priestory oko-
lo chatky ponecháme otvorené, ne-
budeme ich ohradzovať. Budú voľne 

prístupné pre verejnosť. Vybudujeme 
tam altánok, stolíky, bude to omnoho 
viac kultúrne ako teraz. Bude vidieť, 
že sa o to niekto stará.” Spoločnosť 
vlastní kus parcely aj popri turistic-
kom chodníku na Malý Gríč, tam plá-
nujú vybudovať posedenie z dreva. 
Na ich pozemku sa nachádza aj stará 
banícka štôlňa, ktorú plánujú sprí-
stupniť. „Nechceme Handlovčanom 
spôsobiť žiadnu ujmu, naopak, chce-
me, aby to bola pýcha mesta. Z toh-
to projektu môže vzísť niečo krásne 
a návštevníci budú môcť pozorovať 
zver, pre deti to bude zážitok.” Podľa 
Jozefa Gombarčíka to bude vizitka 
firmy. „Podnikáme od roku 1991 a 
určite nechceme riskovať naše dob-
ré meno. V katastri mesta Handlová 
vznikne krásny prírodný kultúrny 
stánok a verím, že tam budú radi 
chodiť Handlovčania a že tam budú 
radi vodiť svojich hostí. To bude pre 
nás najväčšia odmena,” uzavrel Jozef 
Gombarčík. 
„Pre nás je podstatný verejný záujem 
a to, aby naši obyvatelia mohli do le-
sov chodiť, aby mohli naše tradičné 
miesta navštevovať a za rekreačným 
účelom ich aj využívať. Časť pozem-
kov na Troch studničkách vlastnia 
aj Hornonitrianske bane Prievidza a 
cirkev a o týchto chceme ďalej roko-
vať tak, aby ich mohli naši obyvatelia, 
či turisti naďalej využívať,“ povedala 
primátorka Silvia Grúberová.

Silver Jurtinus

Zasadala správna rada Handlovské lesy
Na zasadnutí boli zvolení predse
da, podpreda a zapisovateľ správ
nej rady.

Handlovské lesy, n.o. je nezisková or-
ganizácia, ktorú založilo v decembri 
2020 mesto Handlová a bude posky-
tovať všeobecne prospešné služby v 
oblasti vypracovávania projektov sú-
visiacich s tvorbou a ochranou život-
ného prostredia a ochranou zdravia 
obyvateľstva a na podporu regionál-
neho rozvoja a zamestnanosti. Záro-
veň bude  poskytovať poradenstvo a 
vykonávať odbornú činnosť’ v oblasti 
životného prostredia a lesníctva.

Lesy dostali ochrancu

Členovia správnej rady zo svojich 
radov zvolili na stretnutí 17. marca 
2021 svojho predsedu, podpredsedu 
a zapisovateľa. Predsedom správnej 
rady sa stal Radoslav Iždinský. Podľa 
jeho slov, všetci máme povinnosť si 
chrániť našu zeleň okolo, starať sa o 
ňu a zveľaďovať ju: „Mesto Handlová 
vlastní lesné pozemky rôzneho cha-
rakteru. Zákonnou povinnosťou kaž-
dej samosprávy je starať sa a zveľaďo-
vať svoj majetok. Preto sme na tento 
účel zriadili neziskovú organizáciu 
Handlovské lesy, n.o. Zároveň chceme 
využívať naše lesné pozemky predo-
všetkým na verejné účely, čo je jasne 
zadefinované právnou formou - ne-
zisková organizácia, ktorá sa zo záko-
na zriaďuje za účelom poskytovania 
všeobecne prospešných služieb pre 
čo najširšiu časť obyvateľov Handlo-
vej“, uviedol predseda správnej rady.
Za riaditeľa neziskovej organizácie 
bol na rokovaní Mestského zastu-
piteľstva (MsZ) mesta Handlová v 
decembri minulého roka schvále-
ný Jozef Maďar. Na prvom stretnutí 
správnej rady bol oficiálne menova-
ný a podrobne predstavil svoje vízie 
a zámery. Uviedol tiež, že: „Hlavnou 

myšlienkou neziskovej organizácie je 
priblížiť bohaté handlovské lesy Han-
dlovčanom a návštevníkom a zabez-
pečiť lesom čo najširší servis v rámci 
starostlivosti a ochrany. Podľa Ústavy 
Slovenskej republiky lesná pôda ako 
neobnoviteľný prírodný zdroj požíva 
osobitnú ochranu zo strany štátu a 
spoločnosti. Nová nezisková organi-
zácia má pred sebou veľa náročných 
úloh. Cieľom je, aby handlovské lesy 
mali svojho „ochrancu“, ktorý ich 
bude chrániť a zveľaďovať pre nás 
všetkých,“ uviedol riaditeľ. Svoju čin-
nosť bude riaditeľ n.o. vykonávať bez 
nároku na odmenu.

Pracovať začali v marci

Na MsZ 14. 12. 2020 schválením uzne-
senia č. 764 poslanci schválili štatút a 
prvých členov správnej rady, dozor-
nej rady a riaditeľa neziskovej orga-
nizácie Handlovské lesy, n.o., v zmysle 
čl. IV bod 2 Štatútu neziskovej organi-
zácie. Svoju činnosť organizácia ofi-
ciálne začala 17. marca 2021, prvým 
zasadnutím správnej rady a potvrdila 
prvých členov v tomto orgáne spo-
ločnosti. V správnej rade Handlovské 
lesy, n.o. je zástupca primátorky mes-
ta Radoslav Iždinský, ktorý bol zvole-
ný za predsedu, poslanec MsZ Arpád 
Koszta, ktorý bol zvolený za pod-
predsedu, poslankyňa MsZ Danica 
Baranovičová, Lina Gregor a referent 
oddelenia mestských projektov MsÚ, 
Martin Podoba. Dozornú radu tvoria 
primátorka mesta Handlová, Silvia 
Grúberová, poslankyňa MsZ Alžbeta 
Orthová a Vladimír Buzalka.
Štatút Handlovské lesy n.o. a zaklada-
cia listina je zverejnená na webovom 
sídle mesta Handlová v sekcii Pre oby-
vateľov - Mestské organizácie.
Kontakty na Handlovské lesy n.o.: 
email: handlovskelesy@handlova.sk, 
tel,: +421 46 519 25 35.

(JP)

Ťažba dreva na Troch srudničkách by mala byť ukončená do konca mája.                                                     FOTO: TG

Keď sa v Handparku v roku 2019 pri 
silnom vetre polámali stromy, dal 
si vlastník pozemku, rímskokato-
lícka cirkev spracovať arboristický 
prieskum. Na základe prieskumu 
potom vyrúbali 27 drevín. „Za vy-
rúbané dreviny musí byť vykonaná 
náhradná výsadba. Túto by sme 
chceli riešiť cielene v rámci celkovej 
koncepcie parku,“ povedal Peter Ke-
rata z referátu životného prostredia 
mestského úradu. 
Podľa Vladimíra Boráka, riaditeľa 
spoločnosti HATER HANDLOVÁ je v 
parku relatívne veľa stromov, ktoré 
sú v zlom zdravotnom stave, preto 
sa najprv zamerajú na ozdravné 
rezy. V druhej fáze sa zamerajú na 
úpravu kríkov. V tretej fáze sa budú 
zaoberať pôdopokryvnými rastlina-
mi  a trávnatými porastami. 

O druhovej skladbe stromov, ktoré 
bude potrebné vysadiť, rozhodne 
mesto. „Budú to pomaly rastúce a 
okresné dreviny, aby nás park priťa-
hoval,“ povedal Borák.
Náhradnú výstavbu zaplatí rímsko-
katolícka cirkev. Náklady odhanduje 
na 1 500 eur. Je to záväzok z obdo-
bia, kedy park ešte nebol v nájme 
mesta. „Chcel by som osloviť rodiny 
z farnosti ale aj ostatných Handlov-
čanov. Mohli by si adoptovať strom. 
Budú mať v parku zasadený svoj 
strom, mohli by sa oň starať a mož-
no ich deti, keď budú mať vlastné 
rodiny,  budú môcť povedať, tento 
strom sme s rodičmi zasadili my,“ 
ponúkol možnosť adocie handlov-
ský farár Peter Repa. 

(RTV PD)

Ľudia si môžu v Handparku adoptovať strom
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Za posledný rok sme si školy veľa 
neužili. Kvôli koronavírusu sú ško
ly dlhé mesiace zatvorené a my sa 
učíme doma. 

Učitelia, rodičia a už aj  žiaci sa hneva-
jú. Všetci veľmi chceme, aby sa školy 
zase otvorili a aby sme mohli normál-
ne fungovať. Obmedzenia spôsobu-
jú, že sa cítime zle, lebo... Dôvodov 
sťažovať sa a frflať je dosť. Všetci ich 
poznáme. Ja sa im ale snažím vyhý-
bať a myslím pozitívne. V dištančnom 
vzdelávaní som si našla veľa plusov a 
tie mi pomáhajú byť v pohode. 
1. Ráno nemusím skoro vstávať ako 
do školy. Nemusím si vyberať obleče-
nie (ak chcem, sedím na online hodi-
ne aj v pyžame) a  netrávim toľko času 
pred zrkadlom. A večer nemusím ísť 
tak skoro spať.
2. Počas online hodín mám väčší 
pokoj, nikto ma nevyrušuje, pretože 
mikrofóny používajú žiaci len vtedy, 
keď treba. Škoda, že sa niektorým 
nedá zvuk vypnúť aj v škole. To by 
boli parádne hodiny.
3. Úlohy si musím vypracovávať sama, 
čo ma núti viac rozmýšľať a sústrediť 
sa. A ešte pozorne čítať, lebo zadanie 
mi nemá kto ústne vysvetliť. Zlepšu-
jem sa tak v čítaní s porozumením a v 
samostatnosti.
4. Na vyriešenie jednotlivých úloh 

Zostať doma nemusí byť len pohroma. Desať vecí, ktoré som si pri online výuke uvedomila

mám viac času, sama si stanovím, 
kedy ich budem robiť.
5. Mám dostatok času riešiť aj časovo 
dlhšie úlohy ako napr. projekty, na 
ktoré by sme cez normálne vyučo-
vanie nemali veľa času. Takéto úlohy 

Pri príležitosti Dňa učiteľov Mikrore-
gión handlovskej doliny každoroč-
ne odovzdáva ocenenie Vynikajúci 
pedagóg. Toto ocenenie je často 
sprevádzané potleskom od kolegov, 
starostov a všetkých, ktorým záleží na 
vzdelávaní. Tento rok podobne ako 
minulý sa do našich životov votrela 
zákerná choroba, ktorá nám nedo-
volila prichystať pre učiteľov verejné 
podujatie. V tejto ťažkej dobe patrí 
vďaka aj všetkým rodičom, z ktorých 
sa stali učitelia. Vašu prácu a trpezli-
vosť si veľmi vážime, a preto Vám vy-
slovujeme veľké ďakujeme.

Beáta Marková

Pani učiteľka Mgr. Beáta Marková 
pracuje v Základnej škole Mierové 
námestie Handlová od roku 2006, je 
aktívna, snaživá s otvoreným prístu-
pom pomáhať druhým, jej životnou 
filozofiou je  zodpovedné plnenie 
zverených úloh, chvályhodná je jej  
maximálna angažovanosť v  práci s 
deťmi druhého stupňa.
Žiaci pod jej vedením dosahujú úspe-
chy v rôznych výtvarných súťažiach 
na úrovni okresu, kraja, ale aj Slovens-
ka. Úspechmi boli popredné miesta  
v celoslovenských súťažiach „Vojaci 
očami detí“, „Krajina Lubetha“, „Ja a 
môj olympijsky deň“, „Spomienky na 
Vianoce“, či návrh obálky na žiacku 
knižku. Výtvarné práce, ktoré vznikajú 
pod jej vedením sú neodmysliteľnou 
súčasťou našej mestskej súťaže „Príro-
da očami detí“. 
Opakovane pekné úspechy dosahu-
je so žiakmi v celoslovenskej súťaži 
„Ochranárik čísla tiesňového volania 
112 a civilnej obrany“, kde sa  v tomto 
školskom roku umiestnili žiaci na pr-
vom a treťom mieste v rámci okresu. 
Jej aktivity sa netýkajú len výtvarných 
prác. Každoročne sa úspešne zapája 
so žiakmi do aranžérskej súťaže „Prie-
vidzská kytica“ a „Vianočný svietnik“. 
Žiakov vedie nielen k súťaživosti, ale 
aj estetike a úcte k starším občanom. 
So žiakmi navštevuje Seniorcentrum 
v Handlovej pri rôznych aktivitách, 
ako je zdobenie perníkov,  výroba veľ-
konočných ozdôb, aranžovanie kytíc.

Svoju kreativitu predstavuje aj pri 
aktivitách ku Dňu Zeme. Ku svojim 
kolegom je ústretová a vždy ochotná 
pomôcť. Poďakovanie jej patrí aj za 
vždy krásne vyzdobené a upravené 
priestory našej školy. Na pracovisku 
je uznávaná pre jej odbornú zdatnosť 
a tvorivý prístup k práci.   

Ivana Doležalová

Pani učiteľka Mgr. Ivana Doležalová 
odpracovala v školstve už 27 rokov. 
Je skúsenou učiteľkou na 1. stupni 
ZŠ. Trpezlivo a oddane hľadá cestu 
ku každému žiakovi.  Pre svojich žia-
kov je ich druhou mamou. Spolu s 
generáciami detí bojovala s prvými 
písmenkami, číslicami, násobilkou i 
vybranými slovami.  Svoje dlhoročné 
skúsenosti  rada odovzdáva  začínajú-
cim kolegom. Pracuje v projekte „Ze-
lená škola“. Oceňujeme jej dlhoročné 

pedagogické majstrovstvo. Pani uči-
teľke prajeme pevné zdravie a elán 
do života.

Ľudmila Pogadlová

Mgr. Ľudmila Pogádlová je riaditeľkou 
ZŠ Školská v Handlovej. V školstve pô-
sobí už 34 rokov. Začínala ako učiteľ-
ka matematiky a fyziky, neskôr sa sta-
la zástupkyňou školy v Prievidzi. Od 
roku 2012 je riaditeľkou ZŠ Školská v 
Handlovej. Vedie kolektív 28 učiteľov.
Rola riaditeľky je pre ňu hlavne o ve-
dení, vďaka ktorému škola napreduje 
a drží krok s dobou. Energia a pozi-
tívne naladenie ju neopúšťa ani po 
rokoch.
Úspešne sa jej podarilo zrekonštruo-
vať priestory školy, zriadiť moderné 
učebne – jazykovú, prírodovednú, 
učebňu techniky. Zariadila gymnas-
tickú telocvičňu s posilňovňou. Ob-

novila priestory pre činnosť školského 
klubu detí. 
Pod jej vedením sa zvýšila úroveň 
vzdelávacích výsledkov žiakov, čo 
sa prejavilo nielen v Testovaní 5, ale 
žiaci školy sa umiestnili v okresných, 
krajských aj celoslovenských kolách 
recitačných, literárnych, športových 
súťaží. 
O kvalite vyučovacieho procesu, o 
podmienkach a dosiahnutých výs-
ledkoch žiakov vypovedá aj portál 
INEKO, ktorý zaradil školu v posled-
ných rokoch pôsobenia pani riadi-
teľky Ľudmily Pogádlovej ako „školu 
s výbornými výsledkami žiakov“. V 
okrese Prievidza získala škola spo-
medzi základných škôl krásne piate 
umiestnenie.
Pani riaditeľka zapája pedagógov aj 
žiakov do projektov, zefektívňuje spo-
luprácu pedagogického tímu. Úprim-
ne jej záleží na rozvoji a napredovaní 

školy. Nebojí sa odvážnych rozhodnu-
tí a nových nápadov. Ako riaditeľku 
školy ju oslovila vízia programu Te-
ach for Slovakia, ktorá ponúka šancu 
kvalitného vzdelania pre všetky deti 
bez ohľadu na prostredie, z ktorého 
pochádzajú.
V škole pracujú pod jej vedením tri 
účastníčky leaderschip programu. 
Okrem úspešného riadenia školy sa 
stretáva s kolegami z iných škôl, vy-
mieňa si skúsenosti, zúčastňuje sa 
webinárov, je členkou Klubu riadite-
ľov.
V náročnom období šíriacej sa epi-
démie vydávala citlivé rozhodnutia, s 
rozvahou čelila novému a nepozna-
nému. Zvažovala riziká a dôsledky. 
Vytvárala pozitívnu atmosféru, riešila 
neočakávané udalosti a organizovala 
prácu na diaľku pre svojich zamest-
nancov.

Andrea Bacúšan Nevolná, školský úrad 

Komisia tento rok na základe návrhov vybrala dve pani učiteľky a pani riaditeľku, ktoré majú dlhoročnú prax vo vzdelávaní a fungovaní v škole. Ocenenie získali Beáta Marková, Ivana Doležalová a Ľudmila Pogadlová.

Za prácu a trpezlivosť vyslovili veľké ďakujeme trom pedagogičkám

zlepšujú naše vyjadrovanie, učíme sa 
pri nich hľadať a spracovať informá-
cie, logicky uvažovať a zlepšujeme sa 
v práci na počítači. To všetko budeme 
v živote potrebovať.
6. Ak mi po vyučovaní zostane čas, 

môžem si prečítať dobrú knihu alebo 
pozrieť dobrý seriál. Keby som chodi-
la do školy a na tréningy, mala by som 
zhon a nebol by na to čas.
7. Športové tréningy prebiehajú on-
line, takže môžem ďalej trénovať a 

udržovať sa v kondícii. Tréneri sú su-
per, že to nevzdali, a snažia sa s nami 
trénovať aspoň takto.
8. Mám viac času starať sa o seba a 
blízkych. Začala som žiť zdravšie. Pod-
ľa receptov na internete varím zdra-
vé jedlá pre celú rodinu. Okrem toho 
viac doma pomáham mamine, lebo 
ona nemá toľko voľného času ako ja.  
Teším sa, že robím niečo dobré pre 
seba aj pre rodinu.
9. Každý deň som na čerstvom vzdu-
chu a športujem. S maminou sa ve-
nujeme rýchlej chôdzi a intervalovým 
tréningom, korčuľujeme sa, snoubor-
dujeme. Síce nie v lyžiarskych stredis-
kách, ale na okolitých lúkach a v pek-
nej prírode. Príroda a šport nás vždy 
nabijú pozitívnou energiou.
10. Veľa času trávim s rodinou. Veľa 
sa rozprávame o všetkom možnom. 
Prišla som na to, že s maminou sa dá 
celkom dobre porozprávať. Snaží sa 
ma pochopiť, aj keď som v puberte. Ja 
sa zase snažím pochopiť jej dospelác-
ke rady. Je s ňou fakt zábava.  
Keby nebola korona,  možno by som 
veľa z tohto nikdy nezažila. A to by mi 
bolo ľúto. Vírus mi síce veľa vzal, ale aj 
veľa dal. Takže som v podstate za to, 
že sme doma, aj vďačná. Ale aj tak mi 
škola chýba.

Šárka Štupáková (7.roč.), ZŠ, Mierové námestie

Príroda a šport nás vždy nabijú pozitívnou energiou.                                                                                                                                                                                             FOTO: ARCHÍV ŠŠ
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8. marec – Medzinárodný deň žien – 
je neoddeliteľnou súčasťou mesiaca 
marec. Tak, ako po iné roky, aj teraz 
sme ostali verní tradíciám, a nezabud-
li sme si pripomenúť tento sviatok as-
poň symbolicky, v úzkom kruhu oby-
vateľov zariadenia a zamestnancov. 
Od rána nám všetkým spríjemňovali 
náladu tóny známych melodických 
pesničiek, ktoré prispeli k tejto sláv-
nostnej atmosfére, a vyvolali v nás 
spomienky na tie časy dávno minulé.
Každú dámu riaditeľka osobne navští-
vila na izbe, obdarovala kvietkom, 
chutným koláčikom a zablahoželala 
ku Dňu žien. V očiach obdarovaných 

Sviatok žien v senior centre
sa zračilo dojatie, prekvapenie a  ra-
dosť z toho, že aj napriek tejto nároč-
nej dobe sme na nich nezabudli. Aj 
obed sa niesol v slávnostnom duchu: 
riaditeľka Emília Nyitrayová, za mu-
žov pán Smíšek - obyvateľ zariadenia, 
predniesli príhovor a popriali všetkým 
ženám veľa zdravia, spokojnosti, tr-
pezlivosti do ďalšieho života. 
Na sviatočný deň nezabudli ani prí-
buzní, ktorí si uctili svoje mamičky, 
staré mamičky kytičkou kvetov, po-
hľadnicou, či sladkým potešením. 

Senior centrum Handlová

Karanténna stanica Handlová začína-
la rok 2021 s prázdnymi kotercami a 
odvtedy z nej každý zo psíkov bez do-
mova putoval do novej rodiny hneď 
po uplynutí karanténneho obdobia, 
zdravý, zaočkovaný, začipovaný a pri-

pravený na nový život. Aby to bolo tak 
aj naďalej, dostali psíky vlastnú novú 
webstránku. Jej hlavným poslaním 
je poskytovať informácie o psoch v 
karanténnej stanici, ktoré si aktuálne 
hľadajú nový domov, čím sa zvyšujú 
ich šance na peknú budúcnosť.
K novej webstránke pribudlo aj nové 
logo karanténnej stanice, ktorého 
autorom je Stanislav Stehlík. Vďaka 
jasnej vizuálnej identite a ľahko dos-
tupnému prehľadnému popisu na 
webstránke, sa naši nájdení psíci ne-
stratia tak ľahko v spletitom priestore 
internetu a rýchlejšie sa informácie 
o nich rozšíria po sociálnych sieťach 
a celoštátnych i medzinárodných 
webstránkach. To je pre našu stani-
cu veľmi dôležité, keďže len málo 
umiestnených psov ostáva v regióne 
a väčšina cestuje za novým domovom 
do iných kútov Slovenska, nezriedka 
až za hranice.
Nová webstránka je tiež priestor, kde 
sa návštevník dozvie všetky potrebné 
informácie o karanténnej stanici, jej 
činnosti a aktivitách a nechýba ani 
priestor pre poďakovanie množstvu 

ľudí, ktorí psíkom pomáhajú. V nepos-
lednom rade dostali na webstránke 
možnosť nepriamo rozpovedať svoje 
silné životné príbehy niektorí z nájde-
ných psíkov, ktorí sa navždy zapísali 
v našich srdciach. Veríme, že vzbudia 
v ľuďoch cit pre zodpovednosť, aby 
bolo stále menej tých psov, ktorí 
budú poznávať koterce útulkov, či 
karanténnej stanice.
Webstránku zhotovilo oddelenie 
komunikácie a marketingu mesta 
Handlová v spolupráci s príslušníkmi 
Mestskej polície Handlová.  Náklady 
na jej prevádzku sú 16,20 eur ročne 
za prenájom domény a hostingového 
priestoru. Veríme, že nízke náklady a 
jednoduchosť spravovania zabezpe-
čia, že webstránka bude dlhé roky 
pomáhať nachádzať psíkom nový 
domov, šíriť dobré meno mesta prost-
redníctvom ich úspešného umiest-
ňovania a informovania o aktivitách 
karanténnej stanice.
Navštívte novú webstránku karantén-
nej stanice na adrese: www.karanten-
nastanicahandlova.sk

Tomáš Gríger

Karanténna stanica má nové logo a web

V Novej Lehote platí znížená rýchlosť jazdy
Zónová značka platí na všetkých 
cestách zóny v oboch smeroch.

V mestskej časti Nová Lehota bola zní-
žená rýchlosť dopravy na 30 km/hod. 
„V uvedenej časti sa pohybujú po ceste 
starší občania ako aj deti a osadením 
dopravných značiek sa zvýši bezpeč-
nosť a plynulosť cestnej premávky,“ 
povedal Ivan Kartáč z referátu dopravy 
Mestského úradu v Handlovej. Obme-
dzenie sa nebude týkať cesty I. triedy 
číslo 9, ktorá je cestou európskeho 
významu. Ako doplnil, rýchlosť v No-
vej Lehote mesto znížilo na podnet 
poslankyne mestského zastupiteľstva 
Alžbety Orthovej.
Dopravné značky „Zóna 30“ a „Koniec 
zóny 30“ osadili pracovníci spoločnos-
ti Hater – Handlová spol. s.r.o. Zónová 
značka platí na všetkých cestách zóny 
v oboch smeroch jazdy po značku, kto-
rá ju ukončuje. V Zóne 30 má na všet-
kých križovatkách prednosť vozidlo 
prichádzajúce z pravej strany. (RED)

645. výročie mesta Handlová, kto-
ré slávi naše mesto v tomto roku, si 
budeme pripomínať na stránkach 
Handlovského hlasu v každom jeho 
vydaní až do konca roka bádavou sú-
ťažou o pekné ceny k výročiu. Námety 
na texty o Handlovej čerpáme z Mo-
nografie mesta 1,  ktorá vyšla v roku 
2017 a tento rok  ju sprístupňujeme v 
digitálnej podobe na webovom sídle 
mesta www.handlova.sk, kde nájde-
te tiež správne odpovede. Knihu v 
digitálnej podobe nájdete na webo-
vom sídle mesta www.handlova.sk v 
odkliku 645. výročie mesta. Pre tých, 
ktorí si chcú s nami zasúťažiť a nie sú 
majiteľmi Monografie mesta 1, nema-
jú prístup na internet, nájdu túto kni-
hu 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 vpíšte 
odpoveď do formulára, ktorý nájde-
te vo vydaní Handlovského hlasu na 

tomto mieste, vypíšete kontaktné 
údaje a pošlete do redakcie. 
3. Na zaslanie odpovedí môžete vy-
užiť:
• Vystrihnite súťažný kupón, vyplňte a 
vhoďte do schránky na budove MsÚ v 
obálke s označením: Súťaž 645
• odvoďte 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 
šálky, tričká, pohľadnice, magnetky. 
Na konci roka všetky správne odpo-
vede zo všetkých odpovedí vylosuje-
me a trom výhercom venujeme novú 
Monografiu mesta 2.

Súťažná úloha č.1

Horná Nitra je jeden z mineralogicky 
chudobnejších regiónov na území 
Slovenska. Minerálne druhy sa tu 
oproti rudným žilám v Banskej Štiav-
nici, v okolí Banskej Bystrice, v Krem-
nici, alebo Spišsko-gemerskom rudo-
horí vyskytujú len v málo atraktívnych 
ukážkach. Nedisponuje zlatými, strie-

bornými alebo medenými žilami, ale
ložiskami uhlia, „čierneho zlata“, ktoré 
sú síce mineralogicky chudobné, no 
o to viac zaujímavé. Systematickou 
prácou na haldách v okolí Handlovej
sa do súčasnosti určilo už 24 druhov 
a variet. Niektoré sú dokonca prvo-
pismi pre Slovensko. Všetky sa našli 
na haldách stabilizačného násypu, 
vo Východnej šachte a v okolitých 
vulkanitoch. Tie z uhoľných ložísk 
sú vzácnejšie, naopak minerály vul-
kanických hornín sú relatívne bežné 
druhy, nachádzajúce sa v mnohých 
lokalitách na Slovensku.
Ktorý minerál je pomenovaný podľa 
rieky na Sicílii, kde sa tieto minerály 
našli historicky prvýkrát? Tvrdosť: 
6 – 7, farba rôzna a veľmi variabilná. 
Minarál je je varietou chalcedónu, 
ktorý je mikrokryštalickou odrodou 
kremeňa. Je vzácny, v uhlí vytvára 
geódky do max. 2 cm. Bežnejší je v 
paleobazaltoch (melafýroch) na loka-
lite Východná šachta, kde tvorí výpl-
ne mandlí do veľkosti až 13 cm, jeho 
štruktúra je však málo výrazná. Jeho 
farba je v odtieňoch bielej, sivej a žl-
tej. Bežne je sprevádzaný sideritom a 
kalcitom.

Správna odpoveď:

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

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

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

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

Otázka číslo 1:
Ako sa volá minerál?

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: 

Lúštili ste s nami krížovku 
o monografiu mesta

Do redakcie sme obdržali dvanásť 
správne vylúštených tajničiek z Han-
dlovského hlasu č. 5/2021. Správne 
znenie tajničky: „Starosta Grolmus a 
farár Viliam Fegyvereš, ...osem milió-
nov korún“. Všetky správne odpovede 
sme zaradili do zlosovania. Výhercom 
sa stal: Rudolf Korecz. Víťaza budeme 
kontaktovať. Gratulujeme!
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Jaroslav Chobot, 68 rokov,
naposledy bytom Partizánska 3/39.

Tibor Peniaško, 58 rokov,
naposl. bytom Morovnianska cesta 23/18.

Ing. Július Ciglan, 85 rokov,
naposledy bytom v Prievidzi.

Jaroslav Ďurčo, 60 rokov,
naposledy bytom Prievidzská 35/18.

Karol Parady, 57 rokov,
naposledy bytom Marka Čulena 2/1.

Rudolf Makyta, 76 rokov,
naposledy bytom Morovnianska cesta 1/16.

Anna Sršňová, rod. Bolemanová, 74 rokov,
naposl. bytom Morovnianska cesta 17/16.

Štefan Andrezal, 80 rokov,
naposledy bytom Kapitána Nálepku 50.

Anton Gaman, 76 rokov,
naposledy bytom v Rudnianskej Lehote.

Mária Peniašková, rod. Hlaváčová, 68 r., 
naposl. bytom Morovnianska cesta 23/18.

Mária Róžová, rod. Fardová, 76 rokov,
naposledy bytom 29. augusta 1/65.

Mgr. Želmíra Rosenbergerová, rod. Páne-
ková, 73 rokov, naposledy bytom Gagarina 7.

Ing. Jaroslav Trgiňa, 82 rokov,
naposledy bytom ČSA 26/9.

Slavko Sršeň, 74 rokov,
naposledy bytom Morovnianska cesta 17/6.

Milan Šuba, 72 rokov
naposledy bytom Partizánska 8/6.

Vít Mucha, 45 rokov,
naposledy bytom Morovnianska cesta 29/6.

Anton Rosenberger, 78 rokov
naposledy bytom Gagarina 7.

Jozef Bahno, 73 rokov,
naposledy bytom Partizánska 7/2.

Július Maliniak, 61 rokov
naposledy bytom Údernícka 20.

Ľudovít Gregor, 71 rokov,
naposledy bytom 29. augusta 1/68.

Anna Litwiaková,  rod. Holicová, 72 rokov,
naposledy bytom ČSA 18/5.

Navždy nás opustili

Riadková inzercia
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo 
ponúka na prenájom nebytový priestor 
v obchodnom dome v Handlovej, v centre 
mesta, na ul. SNP 1. Priestor má 50 m2 
a nachádza sa v prízemnej časti obchodného 
domu, kde bola stávková kancelária. 
Priestor je prístupný priamo zvonku, z ulice, 
je vhodný na maloobchodnú činnosť, prípadne 
prevádzku kaviarne, občerstvenia... Priestor je 
k dispozícií na prenájom od marca 2021. 
Bližšie informácie: +421 465 199 109, 
+421 915 783 345, nehnutelnosti@pd.coop.sk

Spomienka
Dňa 23. marca uplynul 

smutný prvý rok, 
čo nás navždy opustila 

naša najdrahšia 
mamička a babička 

Margita Struhárová 

z Handlovej. 
S láskou a úctou spomína najbližšia rodina 

a príbuzní.

Smútok a žiaľ v srdci máme, 
na Teba s láskou spomíname, 

len na krátky lúčime sa čas, 
vo večnosti zídeme sa zas.

1/6/3/2021/OI

 

Spomienka
Dňa 4. apríla 2021 

uplynie 8 rokov, odkedy 
nás opustila manželka, 

mama a babka 
Anna Magulová. 

S láskou a úctou 
spomínajú manžel Jozef, 

dcéra Evka s rodinou 
a syn Martin s rodinou.  

Od života pre seba nič si nežiadala, 
všetko len pre svoje deti a rodinu.

Svoje zlaté srdce si nám dala,
večný kľud nech dá Boh Ti za odmenu. 

2/6/3/2021/OI

Spomienka
Dňa 29. marca

uplynie už 10 rokov, 
čo nás opustila 

Lýdia Hallonová 
rod.Prokeinová 

a osud jej tak nedovolil 
s nami dlhšie byť, 

ale v našich srdciach 
bude stále žiť. 

Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú 
spomienku. Manžel, synovia, vnuk a sestra.

3/6/3/2021/OI

Spomienka
„Stíchlo srdce Tvojej 

šľachetnej bytosti, ktoré 
pre nás najdrahším 

pokladom bolo, nás si tu 
zanechala v zármutku, 

bolesti, len vďačná 
spomienka, mamička 

drahá, na Tvoju lásku ako 
drahokam zostala…“

S bolesťou v srdci si dovoľujeme pripomenúť 
všetkým známym, že 18. marca 2021 uplynulo 

10. rokov, čo nás navždy opustila naša milovaná 
mamička Mgr. Mariana Sabová, 

ktorá navždy zostane v našich srdciach. 
Ďakujeme za tichú spomienku 

všetkým, ktorí nezabudli.
S láskou a úctou spomína dcéra Silvia 

a syn Peter s rodinami.
4/6/3/2021/OI

Spomienka

Dňa 15. marca uplynul rok, čo nás navždy opustil 
náš milovaný Ladislav Horváth

 a dňa 27. 1. uplynuli už 2 roky, čo nás opustila 
aj jeho manželka Gitka Horváthová. 

Mamina, ocino, milí naši rodičia. V neznámy svet 
odišli ste spať, zaplakal každý, kto Vás mal rád. 

Tam v raji nebeskom pokoj večný máte, 
buďte našimi anjelmi a na zemi nás chráňte. 

S láskou a úctou spomína celá rodina.

6/6/3/2021/OI

Spomienka
Dňa 29. marca uplynú 
3 roky, čo nás navždy 

opustil milovaný manžel, 
otec, starký, krstný otec, 

brat, švagor, pán 
Milan Oboňa. 

Kto ste ho poznali 
venujte mu, prosím, 

s nami, tichú spomienku.

Že čas žiaľ zahojí, je len klam, 
čím ďalej ubieha tým viac chýbaš nám. 

Spi sladko ocko náš, snívaj svoj večný sen, 
v spomienkach sme pri Tebe každý deň.

7/6/3/2021/OI

Spomienka
Odišiel si cestou, 

ktorou ide každý sám, 
len brána spomienok 

ostala dokorán. 
Ten, kto Ťa poznal, 

si spomenie 
a ten Ťa mal rád, 

nikdy nezabudne. 

Dňa 7. apríla uplynú 2 roky, čo nás opustil 
Jaroslav Hlaváčik.

S láskou spomína manželka Monika, syn 
Jaroslav s priateľkou, dcéra Monika s priateľom, 

syn Peter s priateľkou, vnúčatá Marek a Ruženka. 

8/6/3/2021/OI

Spomienka
Dňa 5. apríla uplynie 

5 rokov, čo nás navždy 
opustila naša milovaná 

mama a babka 
Lýdia Schniererová. 

Kto ste ju poznali 
spomínajte s nami.

Smútiaca rodina.
5/6/3/2021/OI

Spomienka
Dňa 23. marca sme si 

pripomenuli 31. výročie 
kedy nás navždy opustil 
milovaný manžel, otec 

a starý otec 
Milan Nemec 

z Handlovej. 

S láskou a úctou spomína celá rodina.
Čas plynie ako tichej vody prúd, 
kto ťa mal rád nevie zabudnúť.

9/6/3/2021/OI

Spomienka

Vo veku 76 rokov nás 
navždy opustil pán 

Anton Gaman. 

S láskou a úctou spomína 
najbližšia rodina. 

10/6/3/2021/OI

11/6/3/2021/OI

Uzávierka novín
Handlovský hlas č. 7 / 2021

je v utorok 30. marca. 
Na distribučných miestach 

noviny budú 7. 4. 2021.  

Život je cesta neistá, plná skúšok, 
prekvapení, ktoré nie vždy sú prí-
jemné,  ale aj krásnych  zážitkov. 
Smer svojej cesty životom nie vždy 
dokážeme zmeniť. Nikto z nás netuší 
kedy a kde nás zastihne koniec našej 
životnej púte. 
10. marca 2021, nás navždy opustila 
pani Mária Róžová rod. Fardová, vo 
veku 76 rokov.
Milá, usmievavá vždy veselá osôb-

ka, ktorá svojim prístupom k ľuďom 
a vystupovaním rozžiarila nejedno 
srdce a potešila dušu.
Pani Róžová sa stala v roku 2012 
predsedníčkou Denného cen-
tra Hand lová – Klub dôchodcov v 
Hand lovej, kde celé roky stmeľovala 
kolektív seniorov, organizovala pre 
svojich priateľov športové, kultúrne 
podujatia, plné smiechu, radosti a 
pesničiek. O práci  pani Róžovej ako 
predsedníčky Denného centra Han-
dlová – Klub dôchodcov, svedčia na-
sledovné jej slová:
„Niekedy len tak sedíme, urobíme 
si kávu, čaj a rozprávame sa o svo-
jich radostiach, starostiach, máme aj 
rozprávača dobrých vtipov, často si 
zaspievame a snažíme sa byt’ stále 
veselí. Je nám spolu dobre. Preto sa 
stretávame niekedy aj mimo Klubu.“
Od roku 2015  pracovala ako členka 
stálej Komisie zdravotnej, sociálnej a 
ochrany verejného poriadku pri MsZ 
Handlová, kde sa vždy snažila bojo-
vať za „svoj“ milovaný klub a ľudí, 
ktorí ho pravidelne navštevovali. 
Aktívne spolupracovala so sociálnym 
oddelením MsÚ Handlová v oblasti 
práce s našimi seniormi. K svojej prá-
ci na rôznych postoch  pristupovala 
svedomito a zodpovedne, práca pre 
Handlovčanov ju tešila a napĺňala. 
I touto cestou spomíname na Ma-
rienku a rodine vyslovujeme  hlbokú 
a úprimnú sústrasť. „Česť jej pamiat-
ke.“

Odišla predsedníčka klubu dôchodcov

MESTSKÁ KNIŽNICA 

HANDLOVÁ 

OSLAVUJE 98 ROKOV 

22. - 26. MAREC 

ČLENSKÉ ZADARMO

pridajte sa k nám

(RED)



Grantový program Športuj aj Ty!
Šport je súčasťou zdravého životného 
štýlu, deťom poskytuje radosť z po-
hybu, sebadôveru vo vlastné schop-
nosti a priestor pravidelne na sebe 
pracovať. Šport deti formuje, učí ich 
dlhodobo zvládať prekážky. Učí ich 
víťaziť, ale aj zvládať prehry. Podporiť 
deti pri športovaní vo všetkých regió-
noch Slovenska chce Nadácia SPP.
Grantový program je zameraný na 
rozvoj športových aktivít, určených 
pre deti a mládež vo veku od 6 - 18 ro-
kov a ľudí so zdravotným znevýhod-
nením vo veku 6 - 26 rokov. Cieľom 
grantového programu je podpora 
zdravého životného štýlu detí, mláde-
že a ľudí so zdravotným znevýhodne-
ním; sprístupňovanie športových a re-
kreačných aktivít pre deti a mládež a 
ľudí so zdravotným znevýhodnením; 
podpora domácich športových prete-
kov a turnajov a zlepšenie príležitostí 
pre mladé talenty.
Nadácia podporí projekty zamerané 
na rozvoj rekreačného a výkonnost-
ného športu; pravidelnú tréningovú 
a záujmovú činnosť; športové podu-
jatia a aktivity a športové tábory a 
sústredenia. 

O finančnú podporu sa môžu uchá-
dzať tieto subjekty:
• športové kluby (športové organizá-
cie: združenia, spolky a kluby, zaobe-
rajúce sa podporou športu a športo-
vým rozvojom detí a mládeže)
• telovýchovné jednoty
•  mimovládne organizácie (občianske 
združenia, nadácie, spolky, neziskové 
organizácie, neinvestičné fondy)
• dobrovoľné hasičské zbory
• obce, mestá, centrá voľného času
Jeden subjekt môže predložiť maxi-
málne jeden projekt. 
V tomto ročníku Nadácia SPP na  pod-
poru  verejnoprospešných  projektov  
a aktivít  vyčlenila  celkovo  90 000 
eur. Maximálna výška podpory na je-
den projekt je 5 000 eur.
Jediná možnosť ako prihlásiť a pred-
ložiť projekt je prostredníctvom 
elektronického formulára na stránke 
www.nadaciaspp.egrant.sk. Vyhlaso-
vateľ výzvy upozorňuje, aby žiadate-
lia venovali pozornosť jeho správne-
mu vyplneniu.  Po odoslaní už nie je 
možné v projekte nič meniť ani dopĺ-
ňať. Termín uzávierky projketov je  do 
31. marca 2021. (RED)

Baníci podali proti Interu najlepší výkon sezóny

Handlovskí basketbalisti hostili v 
doh rávke 33. kola Niké SBL bratislav-
ský Inter. Vo svojom poslednom vy-
stúpení proti Lučencu síce naznačili, 
že sa o play off zo všetkých síl pobijú, 
no svoj osud už nemajú výlučne vo 
vlastných rukách. Spoliehať sa musia 
aj na zakopnutie Prievidze, ktorá si 
ale v posledných dvoch stretnutiach 
pripísala dva cenné triumfy nad Pat-
riotmi z Levíc. Handlovčanom tak 
odskočila už na tri víťazstvá.

Existenčný zápas “baníci” zvládli

Šesť kôl pred koncom dlhodobej čas-
ti tak zostali postupové nádeje “baní-
kov” len v teoretickej rovine. Zápas 

proti Interu bol z ich pohľadu exis-
tenčný a iné ako plný bodový zisk si 
dovoliť nemohli. Inter ale bojuje o 
druhú priečku tabuľky a po dvoch 
prehrách v rade prišiel na hornú Nit-
ru s jasným cieľom. Preto sa v Hand-
lovej očakával atraktívny basketbal.
Handlová nastúpila bez svojej krí-
delnej opory Sašu Jankoviča a na 
súpiske absentoval aj Branislav Má-
tych. Napriek tomu domáci začali s 
obrovskou energiou a agresívnou 
obranou. Po obrátke to boli opäť 
Handlovčania, ktorí ukázali väčšiu 
chuť zvíťaziť a nadviazali na učebni-
covú obranu z prvej polovice. Pred 
záverečným klaksónom tretej časti 
skóroval Rakočevič a domáci znova 

odskočili do dvojciferného vedenia, 
53:42. Aj bodový účet poslednej 
štvrťky otváral trojkou Rakočevič a 
jeho tím ušiel na 16 bodov, 58:42. Od 
tejto chvíle mali nad stretnutím do-
máci absolútnu kontrolu a Interu sa 
už nadýchnuť nedovolili. Dve minúty 
pred koncom sa dostali do najvyššie-
ho, 19-bodového vedenia 77:58 a po 
vynikajúcom výkone zvíťazili 79:63. 
Udržali si tak postupové nádeje do 
vyraďovacích bojov, no na šiestu 
Prievidzu stále strácajú dve víťazstvá.

Povedali po zápase

Asistent trénera MBK Handlová, Saša 
Jankovič, si myslí, že baníci predvied-
li najlepší výkon v sezóne. „Od prvej 
sekundy sme hrali maximálne kon-
centrovane a agresívne. Uvedomo-
vali sme si, že stále bojujeme o play 
off a za dnešný výkon som na spo-
luhráčov nesmierne hrdý. Hrali sme 
ako tím a bili sme sa o každú loptu. 
Do konca sezóny už nezostáva veľa 
zápasov, no my to nevzdávame a 
pokiaľ tu ešte je nádej na play off, 
urobíme všetko pre to, aby sme sa 
doň dostali.”
Najlepší zápas sezóny to bol aj podľa 
centra MBK Handlová, Aleksandara 
Zečeviča, „Bojovali sme o každú lop-
tu a najdôležitejšie bolo, že sme na 
slovo plnili pokyny trénera. Vďaka 
tomu sme zaslúžene zvíťazili.”
S výkonom proti Interu bol maximál-
ne spokojný aj Ján Spevár, prezident 
MBK Handlová. „Opäť sa potvrdili 
moje slová, že do Handlovej sa pre 
body nechodí. Play off je pre nás už 
iba v teoretickej rovine, no my sa o 
postup budme biť do samého konca. 
Už nemáme čo stratiť a čakáme na 
každého súpera, ktorý do Handlovej 
zavíta.”             

  Pavel Procner, mbkhandlova.eu

Od úvodu bol najväčšou oporou svojho tímu Goran Bulatovič. Na snímke v prieniku cez Malovca a Fuseka v stretnutí 19. kola s Interom Bratislava.             FOTO: MBKH

Marek Jašš v stretnutí 5. kola s Interom Bratislava 83:76.                                                                             FOTO: MBKH


