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Pozvánka 
na mestské 

zastupiteľstvo
Primátorka mesta 
Handlová, Silvia 

Grúberová, zvolala
18. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva.
Konať sa bude za 

sprísnených hygienických 
opatrení v pondelok 
14. decembra 2020 

o 9.00 hodine v kinosále 
Domu kultúry 
v Handlovej. 

Program rokovania 
nájdete na webovom sídle 
mesta www.handlova.sk, 
priamy prenos sa bude 

vysielať na Youtube kanáli 
RTV Prievidza.

Na ulici 29. augusta mesto vybuduje 
5 parkovacích miest, na ulici Parti-
zánskej 6 plôch pre parkovanie 29 
áut a v lokalite Mierové námestie 
vznikne 9 parkovacích miest.
Mesto vyhlásilo verejné obstarávanie 
na stavebné práce 14. októbra 2020, 
ponuku predložilo šesť uchádzačov. 
Najnižšiu cenu predložila spoločnosť 
TMG a. s. z Prievidze. Vybudovanie 
parkovísk by malo stáť 61 007,90 
eur s DPH.
Samotné budovanie parkovísk je sú-
časťou plánovaných zmien v oblasti 
upokojenia dopravy v meste. V sú-
časnosti zamestnanci mesta komu-
nikujú s obyvateľmi a hľadajú rieše-
nia, aby výstavba parkovacích miest 
mala čo najmenší dopad na okolitú 
verejnú zeleň.
Pri určovaní miest nových parkovísk 
sme sa opätovne stretli s tým, že 

Do konca roka by malo pribudnúť 43 parkovacích miest
obyvatelia vysadili dreviny na verej-
né priestranstvá pred tým ako od-
konzultovali typ vysadenej dreviny 
s príslušným oddelením mestského 
úradu. „Ide o nevhodnú výsadbu 
stromov na inžinierskych sieťach a 
bez dodržania odstupov medzi jed-
notlivými stromami,“ povedal Peter 
Kerata z referátu ochrany prírody a 
krajiny Mestského úradu v Handlo-
vej. Niektoré náletové dreviny budú 
odstránené, tie stromy, ktoré rok-
mi dorástli, sú zdravé a plnia svoju 
funkciu bez ohrozenia obyvateľov a 
majetku, je snahou mesta ponechať.
Prípravu budovania parkovacích 
plôch komplikujú aj samotné inži-
nierske siete, teda systém rozvodov 
plynu, elektriny, vody, kanalizácie a 
teplovodov, ktoré sú uložené v zemi 
na pozemkoch zamýšľanej výstavby. 
Všetci majitelia inžinierskych sietí 

Vianočný čas a podujatia v Handlovej budú iné, netradičné
Rok 2020 je oproti predchádza
júcim rokom v mnohom iný a iné 
budú aj tohtoročné Vianoce.  

Mikuláš sa nebude konať na Námestí 
baníkov, ale mesto Handlová a Dom 
kultúry Handlová organizujú  tento 
rok „Putovného Mikuláša“ mestom, 
ktorý spolu s anjelom a čertom na 
svojom koči ťahanom koňmi bude 
rozdávať mikulášsku náladu po mes-
te. Na svoju púť mestom sa vydá Mi-
kuláš v sobotu 5. decembra, kedy o 
15.00 bude prechádzať pre Domom 
kultúry v Morovne a o 16.00 sa objaví 
pred kostolom sv. Mikuláša v Novej 
Lehote. V Handlovej môžu detičky 
pozdraviť Mikuláša z okna svojej izby 
alebo z chodníka v nedeľu 6. decem-
bra. Mikulášov polárny koč vyrazí o 
15.00 spred Domu kultúry v Hand-
lovej a pokračovať bude na uliciach: 
Československej armády, Mostná, 
Okružná, Morovnianska cesta, Mie-
rové námestie, Lipová, 1. mája, Par-
ková, Cintorínska, Partizánska, SNP a 
Železničiarska.

Handlovská kapustnica bude 
úplne iná

16. ročník tradičnej benefičnej „Hand-
lovskej kapustnice“ sa bude konať v 
sobotu 12. decembra a bude veno-
vaný podpore gastroprevádzok na 
území mesta a Handlovskej doliny. 
Bude sa konať v prevádzkach na úze-
mí mesta a obcí handlovskej doliny 
v čase ich otváracích hodín, ktoré 
podľa platných protiepidemických 
opatrení môžu kapustnicu predávať 
cez okienko alebo na terasách. Kúpou 
kapustnice budú môcť ľudia podporiť 
svojich lokálnych podnikateľov. Vý-
robcovia handmade výrobkov, ktorí 
mávali  stánky na Námestí baníkov 
budú, po dohovore s podnikateľský-
mi subjektmi, svoje produkty môcť 
prezentovať tam, kde bude výdaj ka-
pustníc v rámci podujatia Handlovská 
kapustnica, čím dotvoria vianočnú 
atmosféru. Kvôli hygienickým opatre-

niam ale nebude možné, aby si oby-
vatelia odniesli kapustnicu vo svojich 
obedároch. Tradičnú kapustnicu or-
ganizuje Združenie obcí hand lovskej 
doliny – mesto Handlová a obce Ráz-
točno, Chrenovec-Brusno, Jalovec, 
Lipník, Veľká Čausa a Malá Čausa. 
Podujatie je zároveň i spomienkou na 
bývalého starostu obce Lipník a dlho-
ročného spoluorganizátora podujatia 
Ľudovíta Vojtku a bývalého starostu 
Veľkej Čause, pána Dušana Ďurdinu. 
Sledujte webové sídlo mesta www.
handlova.sk, kde budú postupne pri-
dávané prevádzky, kde budú predá-
vať kapustnicu.

Zbierka pre deti i seniorov 

Aj tento rok sa Handlová zapojila 

do zbierky Koľko lásky sa zmestí do 
krabice od topánok. Do vianočnej 
zbierky pre približne 150 osamelo 
žijúcich seniorov v Handlovej je mož-
né doniesť darčeky pre seniorov do 6. 
decembra na zberné miesto, ktoré sa 
nachádza vo vestibule Domu kultúry 
mesta Handlová. Darčeky je možné  
doniesť v pracovné dni v čase od 8.00 
h do 17.00 h. 
Zbierka darčekov pre 50 detí zo soci-
álne slabších rodín prebieha od 1. do 
11. decembra 2020. Darčeky najprv 
pôjdu do karantény a potom budú 
bezpečne odovzdané prostredníc-
tvom terénnych sociálnych pracov-
níkov. Organizátori zbierky, poslanec 
mestského zastupiteľstva Martin Urí-
ček a sociálne oddelenie mestského 
úradu, odporúčajú venovať deťom 

školské pomôcky, spoločenské hry, 
stavebnice, detské knižky, maľovanky, 
detskú hygienu, jednorazové plien-
ky, vianočné kolekcie alebo salónky. 
Zberné miesto je na sociálnom odde-
lení so sídlom pracoviska na Základ-
nej škole Morovnianska cesta.
Tento rok mesto už po druhýkrát  
plánuje organizovať bezplatný výdaj 
teplého čaju „Šimeľčaju“ úradníkmi zo 
stánku na námestí. Aktuálne čaká na 
stanovisko Regionálneho úradu ve-
rejného zdravotníctva v Prievidzi so 
sídlom v Bojniciach, ktorý určí pod-
mienky jeho konania, resp. ho povolí.

(JP)

musia s výstavbou súhlasiť. Kvôli 
parkoviskám bude mesto nútené 
preložiť aj dve lampy verejného 
osvetlenia.
Parkovacie miesta budú vyhotovené 
z polo vegetačných tvárnic, v loka-
lite Mierové námestie bude použitý 
asfalt.
Stavebník má v rámci zmluvného 
vzťahu s mestom povinnosť osadiť 
prenosné dopravné značenie počas 
výkonu prác, vrátane zabezpečenia 
dopravného projektu. Záručná doba 
na vybudované parkoviská je zmluv-
ne stanovená na päť rokov a začne 
plynúť od odovzdania a prevzatia 
diela objednávateľom.
Začiatok a dokončenie budova-
nia parkovacích miest v Handlovej 
bude závisieť od poveternostných 
podmienok.

(RED)

Vianočné osvetlenie inštaluje Mestský bytový podnik už od konca novembra.                                                                                                                                      FOTO: MILAN GROSS
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Mestská rada predrokovala sedem návrhov zmien mestských zákonov
Päťhodinové rokovanie handlovs
kej mestskej rady viedla primá
torka mesta, Silvia Grúberová a 
zúčastnili sa jej všetci členovia 
mestskej rady, Ivana Hromádková, 
Radoslav Iždinský, Lucia Jonásová, 
Iveta Jurkovičová, Blažej Litva a Jo
zef Stopka.

Na programe mestskej rady, ako po-
radného orgánu mestského zastupi-
teľstva, bolo spolu dvadsať bodov. 
Mestská rada predrokovala materiá-
ly, ktoré budú predmetom rokovania 
mestského zastupiteľstva v pondelok 
14. decembra. Pôvodne plánované 
zasadnutia poslancov 1. a 10. decem-
bra sú kvôli karanténe mestského 
úradu zrušené. 

Majetkové body

V nakladaní s majetkom mesta bolo 
prerokovaných sedem bodov. Vo via-
cerých prípadoch členovia mestskej 
rady identifikovali stavby, ktoré si 
obyvatelia vybudovali bez povole-
nia. Členovia mestskej rady ocenili, 
že väčšina Handlovčanov má záujem 
právny stav k nehnuteľnostiam zo-
súladiť so zákonom. Niekoľko bodov 
bude predmetom následných prero-
kovaní.
Aktualizácia „Zásad hospodárenia a 
nakladania s majetkom mesta” bude 
základným dokumentom určujúcim, 
akým spôsobom sa bude v Handlo-
vej realizovať predaj, nájom a kúpa 
nehnuteľností. Naposledy bol doku-
ment aktualizovaný v roku 2014. Po 
viacerých rozsiahlych diskusiách v 
odborných komisiách bola vytvorená 
cenová mapa ako výsledok porovna-
nia aktuálnych trhových cien a lokál-
nych pomerov. Cieľom nových zásad 
bude vyrovnať veľké disproporcie v 
cenách, určiť jasné a transparentné 
pravidlá v nakladaní s majetkom mes-
ta a stanoviť spravodlivý systém. Zá-
sady počítajú s účinnosťou od januára 
2022 a na odporúčanie mestskej rady  
budú predmetom rokovania zastupi-
teľstva začiatkom roka 2021.
Návrh Doplnku č. 2 k Všeobecne zá-
väznému nariadeniu mesta (ďalej 
VZN) č. 7/2019 o určení výšky do-
tácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
škôl a školských zariadení na území 

mesta Handlová mestská rada odpo-
ručila schváliť. V doplnku č. 2 k VZN 
č. 7/2019 sú zapracované reálne pot-
reby školských zariadení na území 
mesta Handlová v kontexte zmeny 
odhadu vo výnose podielovej dane 
na rok 2021 zverejneného Minister-
stvom financií SR.
Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 1/2015 
o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových 
miestach a trhový poriadok reaguje 
na odstránenie byrokratickej záťaže 
v súlade s nálezom Najvyššieho kon-
trolného úradu (ďalej NKÚ) a zapra-
covanie antibyrokratického zákona.
Zásadnou zmenou, ktorú upravuje 
návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 6/2019 o 
dani z nehnuteľnosti, je určenie úľav 
aj z dane z bytov a zmena rozsahu 
oprávnených osôb pri znížení daňo-
vej povinnosti. Doplnok reaguje tiež 
na odstránenie byrokratickej záťaže v 
súlade s nálezom NKÚ a zapracovanie 
antibyrokratického zákona. 

Poplatok za odpady  

Mestská rada odporučila zastupiteľs-
tvu schváliť návrh Doplnku č. 1 k VZN 
č. 5/2019 o poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. 
Doplnok určuje podľa vzorca, ktorý 
berie do úvahy počet obyvateľov, 
mieru vytriedenia a ďalšie relevant-
né vstupy, sadzbu poplatku vo výške 
0,08 eur za osobu a kalendárny deň, 
teda 29,24 eur/osoba/kalendárny 
rok, čo je navýšenie o 3 eurá na rok 
oproti minulému roku. Úľavy z pred-
chádzajúceho roka ostávajú v plat-
nosti, seniorom nad 65 rokov bude 
úľava uplatnená automaticky, zníže-
ný poplatok im bude určený priamo 
v rozhodnutí. Novinkou je možnosť 
minimálne dvoch splátok bez urče-
nia výšky celkovej platby poplatku 
pre domácnosť. Doplnok reaguje na 
odstránenie byrokratickej záťaže v sú-
lade s nálezom NKÚ a zapracovanie 
antibyrokratického zákona.
Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 3/2019 o 

poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 
reaguje na odstránenie byrokratickej 
záťaže v súlade s nálezom NKÚ a za-
pracovanie antibyrokratického záko-
na.
Návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 2/2016 
o nakladaní s komunálnymi odpad-
mi a drobným stavebným odpadom 
na území mesta Handlová navrhuje 
zmeniť interval vývozu komunálne-
ho odpadu pri rodinných domoch zo 
sedem na štrnásť kalendárnych dní, 
s cieľom efektívneho nakladania s 
verejnými prostriedkami a zvýšenia 
separácie v meste.
Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 9/2013 
o miestnych daniach na území mesta 
Handlová rozširuje okruh psov vyč-
lenených z predmetu dane z dôvodu 
ich spoločenskej prospešnosti, o psov 
slúžiacich útvarom policajného zboru 
Slovenskej republiky alebo Mestskej 
polícii Handlová. Takýto pes by po 
schválení  mestskými poslancami ne-
mal byť predmetom dane a jeho maji-
teľovi by nevznikla daňová povinnosť. 
V časti „Dane za užívanie verejného 
priestranstva“ sa dopĺňa medzi spô-
soby záberu verejného priestranstva 
užívanie verejného priestranstva za 
účelom politickej kampane, za ktorú 
sa bude platiť a mení sa logické uspo-
riadanie jednotlivých spôsobov oso-
bitného užívania verejného priestran-
stva a ich sadzby.

Predĺžia program rozvoja

Mestská rada odporučila, aby bol stra-
tegický dokument  mesta „Program 
rozvoja mesta na roky 2016-2020“ 
predĺžený do konca roka 2021. Ná-
sledný „Program rozvoja mesta na 
roky 2021 – 2027“ by mal byť schvále-
ný v auguste 2021 a bude obsahovať 
zámery v súlade s novým PHSR kraja, 
z Integrovanej územnej stratégie v 
gescii TSK a akčného plánu transfor-
mácie uhoľného regiónu hornej Nitry.

Hovorili o rozpočte mesta

Mestská rada odporučila Mestské-
mu zastupiteľstvu v Handlovej (ďalej 
MsZ) prerokovať návrhy rozpočtu 

mestských príspevkových organizácií 
na roky 2021, 2022, 2023, domu kul-
túry, mestskej knižnice a plány údržby 
opráv, návrhy rozpočtov mestských 
neziskových organizácií na roky 2021, 
2022, 2023, Asterion n. o, Jazmín n. o. 
a Senior centrum Handlová, n. o.
Návrh rozpočtu mesta Handlová, škôl 
a školských zariadení na roky 2021, 
2022, 2023 doplnila  svojim stano-
viskom hlavná kontrolórka mesta. 
Rozpočet mesta Handlová plánuje 
na strane príjmov aj výdavkov sumu 
15 185 584 eur s dostatočne vysokým 
prebytkom bežného rozpočtu na 
kompenzáciu výdavkov spojených s 
krytím dlhovej služby mesta, ostat-
ných záväzkov a vyrovnaním schod-
ku v kapitálovom rozpočte. Poslanci 
na svojom druhom decembrovom 
rokovaní budú schvaľovať tiež na 
odporúčanie mestskej rady rozpoč-
tové opatrenie – 6. zmenu rozpočtu 
mesta Handlová na rok 2020 a Kon-
solidovanú účtovnú uzávierku mesta 
Handlová za rok 2019, ktorej súčasťou 
je stanovisko nezávislého audítora. 

Informatívne správy

Mestská rada prerokovala informatív-
nu správu o činnosti škôl a školských 
zariadení na území mesta Handlová 
za školský rok 2019/2020  a Infor-
matívnu správu o činnosti DaMP za 
školský rok 2019/2020, v ktorej bol 
zrekapitulovaný bohatý program čin-
nosti Detského a mládežníckeho par-
lamentu mesta a práce jej 33 členov.
Informatívnou správou hlavná kont-
rolórka mesta Handlová oboznámila 
členov mestskej rady o výsledkoch 
plnenia a účinnosti opatrení prija-
tých ku kontrolným zisteniam, ktoré 
boli výsledkom kontroly č. 03/2018 
- poskytovanie dotácií športovým 
klubom a informovala o opatreniach 
prijatých primátorkou mesta na od-
stránenie zistených nedostatkov.
Návrh na založenie neziskovej organi-
zácie Handlovské lesy n.o. bol opätov-
ne prerokovaný potom, ako v zmysle 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v 
Handlovej z júna t.r. následne podalo 
mesto Handlová písomný návrh na 
registráciu neziskovej organizácie do 
registra vedeného Okresným úradom 
v Trenčíne. Mestu Handlová bolo do-
ručené Rozhodnutie o zastavení ko-
nania a to z dôvodu pripomienok zo 
strany registrového úradu. Prekážky 
registrácie videl registrový orgán v 
obsahu zakladacej listiny a štatútu. 
Dokumenty boli zosúladené pod-
ľa návrhu registrovaného orgánu a 
budú predmetom decembrového 
rokovania MsZ.

Mesto za plaváreň neplatí

V diskusii odzneli otázky ohľadom 
plavárne. Na základe exekučných 
titulov mesto platí za prácu priamo 
subdodávateľom, koncesionárovi ne-
platí. Po dokončení práce subdováva-
teľmi môže byť plaváreň skolaudova-
ná. Termín otvorenia plavárne zatiaľ 
nie je známy. Na rokovaní odznela 
informácia o postupnom splácaní 
korekcie za projekt seniorcentra a o 
zrušení projektu výmeny sedačiek v 
Dome kultúry Handlová. V budúcom 
období mesto bude projekt aktuali-
zovať. Členovia mestskej rady odpo-
ručili vykonať revíziu uznesení MsZ za 
posledné dva roky.

Jana Paulínyová

Lina Gregor sa vzdala 
mandátu poslankyne 
Poslankyňa 
mestského 
zastupiteľ-
stva, Lina 
G r e g o r 
(NEKA), sa k 
30. novem-
bru vzdala 
poslanec-
kého man-
dátu. Vo 
voľbách do 
orgánov sa-
mosprávy 10. novembra 2018 získala 
v 2. volebnom obvode 708 hlasov. 
Prvým náhradníkom v druhom vo-
lebnom obvode je nezávislý kandidát 
Mgr. Michal Galbavý, ktorý získal 503 
hlasov, druhou náhradníčkou je Mar-
ta Nguyen (NEKA) s 502 hlasmi, tretím 
náhradníkom je Peter Dudáš (NEKA), 
ktorý získal 500 hlasov. Nový posla-
nec zloží sľub na najbližšom rokovaní 
MsZ v pondelok 14. decembra.    (RED)

Trenčiansky samosprávny kraj 
zmenil svoj dotačný systém

Poslanci krajského parlamentu na 
poslednom tohtoročnom zasad
nutí zastupiteľstva schválili nové 
pravidlá pre poskytovanie dotácií 
z rozpočtu Trenčianskeho samos
právneho kraja (TSK). Predkladať 
sa budú elektronicky, a to do kon
ca marca príslušného kalendárne
ho roka.

Schváleným Všeobecne záväzným 
nariadením č. 36/2020 sa upravili 
podmienky a postup poskytovania 
dotácií, okrem iného sa aj doplnili 
možnosti ich použitia. Po novom sa 
predkladané žiadosti budú posu-
dzovať na základe kritérií s bodovým 
hodnotením. Body sa budú prideľo-
vať kvalite a originalite predloženého 
projektu, jeho udržateľnosti či finanč-
nej stránke, dôležitý je aj verejnopro-
spešný charakter či predpokladaný 

počet účastníkov na projekte.     
Rozširuje sa aj okruh žiadateľov, a to 
o obec, mesto či vyšší územný celok 
mimo územia TSK v prípade poskyt-
nutia pomoci pri likvidácií následkov 
živelnej pohromy, havárie alebo inej 
podobnej udalosti. „Najdôležitejšou 
zmenou je posun termínu a spôsobu 
podávania žiadostí. Tie je potrebné 
predložiť do 31. marca kalendárneho 
roka elektronickým spôsobom,“ pove-
dala vedúca finančného odboru Úra-
du TSK Renáta Ozimová s tým, že pre 
dotácie zamerané pre deti a mládež či 
na zdravotno-humanitárnu starostli-
vosť bude maximálna výška podpory 
na úrovni 80% z celkového rozpočtu, 
najviac do sumy 4 050 eur. V prípade 
ostatných žiadostí zostáva maximálna 
výška na úrovni 50%. 

www.tsk.sk

V diskusii odzneli aj otázky ohľadom plavárne a spustenia jej prevádzky.                                                                                                                                                                      FOTO: JP
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Trenčiansky samosprávny kraj v 
spolupráci s dopravcami SAD Tren
čín a SAD Prievidza spúšťa od 13. 
decembra 2020 možnosť cestova
nia v prímestskej doprave v rámci 
kraja na časové lístky. 

Vzhľadom na meniacu sa tarifu v 
prímestskej doprave, ktorá bude v 
platnosti od 13. decembra 2020, tak 
verejnosť môže cestovať za tie isté 
ceny ako doteraz, naviac s pridanou 
hodnotou. Časové lístky budú rozde-
lené na pásma podľa tarifných kilo-
metrov a sú k dispozícii pre skupiny 
Celé lístky a Zľavnené lístky. Župa 
tak prichádza s riešením ako nielen 
zefektívniť čas cestujúcich pri kúpe 
časových lístkov, ale aj ušetriť peniaze 
tých, ktorí si časové lístky obstarajú, 
pretože v daných dňoch môžu jazdiť 
neobmedzene.

Odkedy je možné cestovať na časo
vé lístky?
Cestovanie na časové lístky bude 
spustené od 13. decembra 2020. 

Na akom území sa bude dať na ča
sové lístky cestovať?
Cestovanie na časové lístky je možné 
na celom území Trenčianskeho kraja,  
a to v autobusoch prímestskej auto-
busovej dopravy – SAD Trenčín a SAD 
Prievidza. 

Bude sa dať na zakúpené časové 
lístky cestovať aj v MHD?
Nie, časové lístky platia len pre prí-
mestskú dopravu u dopravcov SAD 
Trenčín a SAD Prievidza.

Na koľko dní sa dajú časové lístky 
kúpiť?
Časové lístky sa dajú zakúpiť na 7 dní 
a 30 dní. Sú tzv. „plávajúce“, tzn., že 
keď si cestujúci kúpi lístok napr. na 7 
dní v utorok, bude naň môcť cestovať 
nasledujúcich 7 dní do pondelka na-
sledujúceho týždňa.

Čo je potrebné na kúpu časového 
lístka? Budú to špeciálne lístky ale

bo nové „preukážky“?
Časové lístky sa budú dať kúpiť len 
na čipovú dopravnú kartu dopravcov 
SAD Trenčín a SAD Prievidza, ktorú 
buď už vlastníte alebo si ju môžete 
zaobstarať. 

Kde si časový lístok môžem kúpiť?
Najrýchlejšou a najpohodlnejšou ces-
tou zakúpenia prvého časového lístka 
je e-shop. Ďalšou možnosťou je jeho 
zakúpenie priamo v cestovných in-
formačných kanceláriách dopravcov 
SAD Trenčín a SAD Prievidza a tiež u 
vodiča.

Čo to znamená, keď sa časové lístky 
kupujú podľa prejazdených tarif
ných kilometrov?
Napríklad: Doposiaľ pasažier cestoval 
z Prievidze do Novák, čo spadá do ta-
rifného pásma 10 km. Keď si predplatí 
časový lístok na 10 tarifných kilomet-
rov, môže cestovať na danej trase po 
dobu platnosti časového lístka bez 
obmedzenia a súčasne platiť časovým 
lístkom na akomkoľvek inom spoji do 
10 tarifných kilometrov po dobu plat-
nosti časového lístka. V praxi to môže 
vyzerať aj tak, že v pracovné dni bude 
cestovať z Prievidze do Novák a na-
späť, do práce a z práce, a cez víkend 
môže cestovať s časovým lístkom na-

Kraj zavádza v prímestskej doprave časové lístky

príklad z Prievidze do Nedožier, čo je 
do 10 tarifných kilometrov.

V akom predstihu si môžem zakú
piť časový lístok?
Časový lístok je možné si zakúpiť v 
deň cestovania tzn., pokiaľ si ráno 
kúpite časový lístok v cestovnej kan-
celárii, môžete naň v ten deň začať 
jazdiť.  Kúpiť si ho môžete aj u vodiča 
autobusu a hneď naň cestovať. Pokiaľ 
by si cestujúci chcel obstarať lístok v 
predstihu, môže tak urobiť buď cez 
e-shop alebo v cestovných informač-
ných kanceláriách dopravcov SAD 
Trenčín a SAD Prievidza, a to najskôr 7 
dní pred platnosťou 7-dňového časo-
vého lístka a 30 dní pred platnosťou 
30-dňového časového lístka. Samo-
zrejme, až po 13. decembri 2020.

Čo sa stane, ak mám napr. časový 
lístok 7dňový na 10 km a idem 
dlhšiu trasu?
Napríklad: Cestujúci má zakúpený ča-
sový lístok na vzdialenosť 10 tarifných 
kilometrov a cestuje na vzdialenosť 
13 tarifných kilometrov. V takomto 
prípade sa akceptuje 10 tarifných 
kilometrov z časového lístka a ces-
tujúci zaplatí cenu lístka na 3 tarifné 
kilometre, a to buď z dopravnej karty 
alebo v hotovosti.               www.sadpd.sk

Od 1. januára 2021 sa zmení cestovný 
poriadok Mestskej hromadnej dopra-
vy v Handlovej. Linka 307 201 - baňa 
Handlová, Nová Lehota, dedina, teda 
spoje číslo 7 a 10, premávajúce v 
dňoch školského vyučovania, budú 
zrušené.
Na linke 307 202 - sídlisko 
Morovnians ka cesta, baňa, Kremnic-
ká, Gewis - boli zrušené všetky spoje 
premávajúce v nedele a vo sviatky 
a zrušené zachádzanie cez zastáv-
ky: Gymnázium, Hviezdoslavova ul., 
Hôrky, kpt. Nálepku, Gagarinova ul., 
Sadová ul., Hurbanova ul. Na párnych 
spojoch je doplnená zastávka pri ve-
žičke.                               (RED, FOTO: IMHD.SK)

Od januára sa mení ces-
tovný poriadok MHD

Mestský úrad Handlová (MsÚ) zaz
namenal v priebehu týždňa od 23. 
do 26. novembra päť pozitívne tes
tovaných zamestnancov antigéno
vými testami (AG) na COVID19. 

Na základe rozhodnutia Regionálne-
ho úradu verejného zdravotníctva v 
Prievidzi so sídlom v Bojniciach (RÚVZ 
PD) z  26. novembra 2020, je MsÚ od 
piatka 27. novembra do štvrtka 3. de-
cembra (vrátane) v karanténe a pre 
verejnosť uzavretý. Pre obyvateľov je 
dostupná v pracovný čas telefonická 
linka na mieste prvého kontaktu 046 
519 25 11, ktorá poskytuje konzultá-
cie. 
Osobne je dostupná pre verejnosť na 
obdobie karantény – t.j. 5 pracovných 
dní výlučne agenda matričného úra-
du (úmrtia, rodné listy a pod.) Ove-
rovanie listín a iná odborná agenda 
oddelení MsÚ bude vybavená po 
uplynutí nariadenej karantény.
Na základe rozhodnutia RÚV PD boli 
zamestnanci testovaní PCR testami, 
s negatívnymi výsledkami. Všetci 
zamestnanci mesta, pozitívne alebo 
negatívne testovaní, sa riadia pokyn-
mi RÚVZ PD. Mesto Handlová, ako 
zamestnávateľ, organizuje prácu za-
mestnancov na MsÚ podľa aktuálnej 
pandemickej situácie tak, aby boli 
zabezpečené nevyhnutné odborné 
agendy zamestnancov za prísnych 
hygienických opatrení nariadených 

Mestský úrad je 5 dní v karanténe 
RÚVZ PD.
Karanténne opatrenia sa týkajú vý-
lučne zamestnancov pracujúcich v 
budove MsÚ Handlová na Námestí 
baníkov 7. Sociálne oddelenie s pra-
coviskom na Základnej škole Morov-
nianska cesta, Oddelenie mestských 
projektov so sídlom pracoviska na 
Námestí baníkov 8, Mestská polícia 
Handlová so sídlom pracoviska na Ná-
mestí baníkov 8 a aktivační pracovníci 
nie sú zahrnutí v karanténe a pracujú 
v normálnom pracovnom režime.
Z dôvodu karantény na MsÚ, primá-
torka mesta Handlová preložila ter-
míny dvoch zastupiteľstiev na jeden 
termín, t.j. zastupiteľstvá, ktoré sa 
mali konať v dňoch 1. a 10. decembra 
sa budú konať v pondelok 14. decem-
bra v Dome kultúry mesta Handlová 
od 9.00 h.  

Stále platia prísne hygienické 
opatrenia a núdzový stav

Na území Slovenskej republiky platí 
Núdzový stav, ktorý svojím uzne-
sením č. 718 z 11. novembra 2020 
vyhlásila vláda SR od 15. novembra 
2020 na obdobie 45 dní, teda do 30. 
decembra 2020. Uznesením vláda SR 
zakazuje uplatňovanie práva pokojne 
sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb, 
okrem osôb žijúcich v jednej domác-
nosti.

(JP)

Handlovská samospráva spustila 
osvetovú kampaň o odpadoch, kto-
rej súčasťou sú aj bannery na plagá-
tových plochách mesta. Za kampa-
ňou stojí Oddelenie komunikácie a 
marketingu Mestského úradu v Han-
dlovej, Mestská polícia Handlová a 
spoločnosť HATER-HANDLOVÁ, spol. 
s r.o. Cieľom kampane je poukázať 
na problém s objemným odpadom. 
Obyvatelia mesta totiž boli zvyknutí, 
že odpad uložený pri stojisku aj tak 
niekto odviezol. V lepšom prípade 
pracovníci spoločnosti HATER-HAN-
DLOVÁ, v horšom sociálne slabší 
spoluobčania, ktorí si z neho urobili 
„obývačku“ niekde v prírode a tento 
odpad potom nachádzajú dobro-
voľníci, ktorí čistia okolie mesta. Ale 
aj keď odpad odviezla a ekologicky 
zlikvidovala spoločnosť HATER-HAN-
DLOVÁ, niekto to vždy musí zaplatiť. 
A tým niekým sme my všetci.
Po novom už HATER-HANDLOVÁ ne-
bude odpad odložený pri stojiskách 
odvážať, ale označí ich nálepkami 
s textom „TOTO JE NAŠA VIZITKA“, 
„TOTO NIE JE UMENIE“, „VYHODENÉ 
PENIAZE“ a s ďalšími sloganmi. „Verí-
me, že kampaň prinúti ľudí zamyslieť 
sa nad reálnym dopadom svojich či-
nov. Ak niekto prerába byt, alebo si 
kúpil nový nábytok za stovky eur, ne-

mal by byť preňho problém zaplatiť 
odvoz odpadu v rádoch desiatok eur. 
A ak to nenapadne pôvodcovi odpa-
du, dúfame, že ich na to upozornia 
susedia, ktorým bude onálepkovaný 
odpad pod ich oknami prekážať,“ po-
vedala vedúca kancelárie primátorky 
Jana Paulínyová. 
Mestskí policajti budú okrem nále-
piek na odpad používať aj pokutové 
bločky. Vyložený odpad vedľa kon-
tajnerov je priestupkom proti § 48 
Všeobecne záväzného nariadenia o 
dodržiavaní verejného poriadku a 
verejnej čistoty so sankciou 33 eur.
Základnou myšlienkou tejto kam-
pane ostáva, aby sme si navzájom 
nehádzali odpadky pod nohy keďže 
handlovská samospráva je jednou z 
tých, kde naozaj nemusí žiadny od-
pad skončiť vedľa kontajnerov.  „Rozo-
bratím“ akéhokoľvek odpadu, ho vie-
me vytriediť. I keď je len málo miest a 
obcí na Slovensku, ktoré triedia viac 
ako 60% odpadu, nie je to nedosiah-
nuteľný cieľ.  Zatiaľ sme v Handlovej 
niečo za 30% vytriedeného odpadu. 
Našou vizitkou môže byť čisté mesto, 
prázdnejšia skládka komunálneho 
odpadu a udržanie výšky poplatku za 
zber, triedenie a uloženie odpadov, v 
primeranej miere.

(RED)
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V decembri začne v Handlovej fun
govať Kontaktné centrum, ktoré 
je súčasťou projektu Podpora za
mestnateľnosti v regióne horná 
Nitra. Úlohou podporného tímu 
je uľahčiť prechod zamestnancov 
HBP,a.s. do novej životnej situácie. 
Bude súvisieť s ukončením pôvod
ného zamestnania a hľadaním no
vej práce. Manažérom tímu je  Ing. 
Tomáš Šujan.

O čom je projekt podpory zamest
nateľnosti?
Samotný názov projektu hovorí, že 
ide o uľahčenie prechodu zamest-
nancov banského sektora do iných 
odvetví a ich uplatnenie na trhu prá-
ce. Vieme, že štátna podpora ťažby 
hnedého uhlia skončí v roku 2023 a 
projekt poskytuje baníkom služby, 
ktoré ostatní ľudia, ktorí prídu o za-
mestnanie, nemajú. Baníctvo je úzko 
špecializované zamestnanie a preto 
si baníci zaslúžia aj špeciálny prístup.

Ako teda vyzerá konkrétna pod
pora baníkov v praxi?
Baníci a nielen oni ale všetci zamest-
nanci Hornonitrianskych baní Prie-
vidza (HBP) budú mať v prípade, že 
podpíšu dohodu o účasti v projekte 
výhodu. Po podpise dohody zostanú 
ďalej zamestnancami HBP a ďalších 
šesť mesiacov budú poberať svoj 
priemerný plat. Nebudú však mu-
sieť chodiť do práce, namiesto toho 
sa budú zúčastňovať projektových 
aktivít. 

O aké aktivity pôjde?
Zamestnanci HBP najskôr začnú cho-
diť do projektového pracoviska v No-
vákoch, ktoré sídli v budove Strednej 
odbornej školy Nováky. Prvý krok 
bude vytvorenie bilancie kompeten-
cií uchádzačov. To je súhrn znalostí, 
schopností ale aj vlastností a iných 
osobnostných predpokladov jed-
notlivých uchádzačov. Bilancia kom-
petencií ukáže, na čo má ten-ktorý 
zamestnanec predpoklady, na aké 
pracovné miesto by sa hodil, v akom 
odvetví, aká rekvalifikácia je preňho 
optimálna a tak ďalej. Nie je to tak, 
že človek príde, vypíše dotazník a 
odíde. Vypracovanie bilancie kom-

petencií trvá minimálne 19 hodín a 
vypracuje ho akreditovaná inštitú-
cia. U niekoho bilancia kompetencií 
odhalí predpoklady na niektoré z re-
meselných, manuálnych zručností, v 
obsluhe strojov a zariadení, v staveb-
níctve alebo strojárskom priemysle 
či potravinárstve. Súbežne s tým 
napovie o osobnostných predpo-
kladoch, prípadne zručnostiach v 
práci s počítačmi, komunikačných 
zručnostiach. Každému to môže vy-
chádzať inak.

Čo je ďalší krok po vypracovaní 
bilancie kompetencií? 
Ďalšia fáza sú školenia a rekvalifi-
kačné kurzy. Každý človek zapojený 
do projektu má nárok na dva kurzy. 
Jeden pre profesné špecializácie a 
zručnosti v maximálnej hodnote 
700 eur a druhý kurz v hodnote 350 

eur. Ten sa bude týkať takzvaných 
mäkkých zručností, ako sú napríklad 
počítačová alebo finančná gramot-
nosť, komunikačné schopnosti a 
podobne. Toto všetko je plne fi-
nancované zo zdrojov európskeho 
sociál neho fondu a uchádzač za to 
nič neplatí.

Mám bilanciu kompetencií, absol
voval som dva kurzy, čo ďalej? 
Tieto prvé dve fázy budú trvať pri-
bližne dva až tri mesiace. Pritom sú-
bežne prichádza na rad pracovisko 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 
v Novákoch a kontaktné centrum, 
ktoré bude zriadené vo všetkých 
partnerských mestách. Centrá budú 
komunikovať najmä s najväčšími 
zamestnávateľmi v regióne, ale aj s 
menšími firmami. Každé pracovné 
miesto je pre nás dôležité. Nechce-

Projekt podpory zamestnateľnosti ľuďom ponúka veľké množstvo benefitov

me však všetko orientovať výhradne 
iba na nájdenie nového zamestna-
nia. Pracovníci kontaktného centra 
budú poskytovať aj všeobecné po-
radenstvo v hocijakej životnej situ-
ácii a budú ľuďom pomáhať riešiť 
aj ich súkromné problémy. Preto je 
súčasťou tímu aj psychológ, terénny 
sociálny pracovník, ktorý sa bude 
venovať pomoci priamo v rodinách 
bývalých baníkov.

Aké ďalšie profesie budú zastúpe
né medzi pracovníkmi kontaktné
ho centra?
V kontaktnom centre budú šiesti od-
borní pracovníci: právnik, psychológ, 
terénny sociálny pracovník, ekonóm, 
koordinátor komunitných aktivít a 
manažér tímu. To sú šiesti ľudia, ktorí 
budú prichádzať do priameho kon-
taktu s bývalými baníkmi a budú im 

poskytovať poradenstvo a podporu. 
Psychológ by mal motivovať ľudí k 
zlepšeniu kvality ich života. Ekonóm 
bude radiť pri zakladaní živnosti, ale 
aj pri spravovaní vlastných financií, 
pri prefinancovaní úverov, pôžičiek 
alebo dlhov. Potom je tam koordiná-
tor komunitných aktivít, ten by mal 
nadviazať spoluprácu s neziskovým 
sektorom a mal by podnietiť k tomu, 
aby sa do poradenských a podpor-
ných úloh kontaktného cent ra zapo-
jili aj občianske združenia, prispieť k 
organizovaniu rôznych voľnočaso-
vých, spoločenských aktivít. Mal by 
rovnako prispieť k aktívnej prezen-
tácii pracovných príležitostí, rekva-
lifikácií.

Kde v Handlovej je komunitné 
cent rum?
Komunitné centrum sídli v budove 
podnikateľského inkubátora na Ná-
mestí baníkov na 1. poschodí.

Projekt bude trvať tri roky. Čo je 
jeho cieľom?
Máme stanovený merateľný ukazo-
vateľ. Prácu by si malo nájsť aspoň 
700 ľudí zapojených do projektu. 
Môžu sa zamestnať alebo sa z nich 
stanú samostatne zárobkovo činné 
osoby. Rátame s tým, že masívny 
odliv zamestnancov HBP bude až v 
tom poslednom období, pred defi-
nitívnym ukončením podpory ťažby 
uhlia v roku 2023.

Ako by ste projekt opísali záu
jemcom jednoducho, niekoľkými 
vetami? 
Projekt ľuďom ponúka veľké množs-
tvo benefitov. Šesť mesiacov nebudú 
chodiť do roboty, pritom stále budú 
zamestnaní a budú poberať plat. Za 
ten čas si urobia nejaké kurzy, nau-
čia sa niečo nové, odborníci im niečo 
poradia, pomôžu im nájsť novú prá-
cu a keď sa to nepodarí, po šiestich 
mesiacoch môžu ísť na úrad práce, 
kde môžu byť registrovaní ďalších 
šesť mesiacov a poberať podporu v 
nezamestnanosti. Takže človek, kto-
rý pravdepodobne príde o prácu, má 
12 mesiacov na to, aby si v profesio-
nálnom živote našiel niečo, čomu by 
sa chcel venovať. 

Ing. Tomáš Šujan sa narodil v roku 1984. Po absolvovaní Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v odbore Ekonomika podnikov pracoval desať rokov ako 
projektový manažér Mikroregiónu Hornonitrie, kde pracoval na rôznych rozvojových aktivitách v regióne, okrem iného je spoluautorom Integrovanej stratégie územia 
Žiar, dnešného Občianskeho združenia Žiar, ktorého členom je aj mesto Handlová a obce handlovskej doliny. Od roku 2006 bol riaditeľom spoločnosti Obec Nitrianske 
Pravno, s.r.o., ktorá pre obec zabezpečuje technické služby, správu bytov, odpadové hospodárstvo, stavebné a ďalšie pridružené činnosti.                                    FOTO: INU

Príprava Plánu spravodlivej trans-
formácie regiónu oficiálne začala
Plán spravodlivej transformácie je 
strategický dokument dôležitý na 
čerpanie európskych peňazí pre 
potreby transformácie uhoľného 
regiónu horná Nitra. Ten bude 
schvaľovať Európska komisia.

Online poradou odštartovalo v pia-
tok 13. novembra spracovanie Plánu 
spravodlivej transformácie, ktorý je 
nevyhnutný pre čerpanie financií z 
Fondu spravodlivej transformácie. 
Ide o hlavný finančný nástroj na pod-
poru zmeny, ktorý by mal zmierniť 
sociálno-ekonomický vplyv transfor-
mácie hornej Nitry. Online stretnutia 
sa zúčastnil aj predseda TSK Jaroslav 
Baška, ktorý predstavil už rozbeh-
nuté aktivity v rámci transformácie 
hornej Nitry. „Ide najmä o projekty 
Lepší Trenčiansky kraj a Podpora za-
mestnateľnosti v regióne horná Nit-
ra. Mrzí nás však fakt, že prostriedky 
z Fondu spravodlivej transformácie 
nemôžu byť použité na rozvoj do-
pravnej infraštruktúry, ktorý tento 
región skutočne potrebuje,“ povedal 
trenčiansky župan.
Plán spravodlivej transformácie 

bude vypracovaný dovedna pre 4 
regióny, vrátane TSK. Jeho cieľom je 
identifikácia priorít a projektov, kto-
ré pomôžu regiónom zasiahnutým 
najväčším znečistením ovzdušia, a 
to najmä z priemyselnej výroby a ťa-
žobného priemyslu.
Fond na spravodlivú transformáciu 
je prvým pilierom Mechanizmu spra-
vodlivej transformácie. Jeho rozpo-
čet pre celú EU predstavuje 40 mld 
eur. 
Z fondu sa podporí diverzifikácia 
hospodárstva a rekonverzia dotknu-
tých území, ako je napríklad podpora 
produktívnych investícií v malých a 
stredných podnikoch, vytváranie no-
vých podnikov, výskum a inovácia, 
obnova životného prostredia, čistá 
energia, zvyšovanie kvalifikácie a re-
kvalifikácia pracovníkov, pomoc pri 
hľadaní pracovného miesta a aktívne 
začlenenie programov pre uchádza-
čov o zamestnanie, ako aj premena 
zariadení náročných na emisie CO2, 
ak tieto investície vedú k výraznému 
zníženiu emisií a ochrane pracov-
ných miest.

www.tsk.sk

Silver Jurtinus

Pracovné miesta sa budú obsadzo
vať výberovým konaním.

Mesto Handlová vyhlásilo výberové 
konanie na odborného pracovníka 
pre oblasť legislatívy v podpornom 
tíme Kontaktného centra Handlová 
počas trvania projektu „Podpora za-
mestnateľnosti v regióne horná Nit-
ra“ s miestom výkonu práce v meste 
Handlová. Náplňou práce bude pos-
kytovanie bezplatného právneho 
poradenstva v priestoroch kontakt-
ného centra v oblasti občianskeho, 
obchodného a pracovného práva.
Podmienkou prijatia je ukončené 
vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v 
odbore právo, prioritne špecializácia 
občianske a obchodné právo. Prax v 
odbore je vítaná, pozícia je vhodná aj 
pre absolventa. 
Pracovný pomer je na dobu určitú do 
ukončenia realizácie aktivít národné-
ho projektu v novembri 2023. Pracov-
ný úväzok je čiastočný na 20 hodín 
týždenne. Predpokladaný termín ná-
stupu je 18. január 2021. Hrubá mzda 
je 733 eur za mesiac.
Úplné znenie inzerátu záujemcovia 

Mesto prijme právnika pre projekt zamestnateľnosti 
aj referenta verejného obstarávania mestského úradu

nájdu na webovom sídle mesta www.
handlova.sk v sekcii Mestský úrad - 
Zamestnanie. Termín uzávierky prijí-
mania žiadostí o účasť vo výberovom
konaní je 10. decembra o 15.00 hod.
Dátum, miesto a hodinu výberového
konania oznámi výberová komisia 
tým uchádzačom, ktorí splnia poža-
dované kvalifikačné kritériá. 

Mesto Handlová prijme odborné
ho referenta verejného obstará
vania. Náplňou práce je zabezpečo-
vať verejné obstarávanie pre mesto, 
pripomienkovať zmluvy uzatvorené 
s dodávateľmi z hľadiska verejného 
obstarávania. Jeho úlohou bude aj 
vypracovávať a aktualizovať vnútor-
nú smernicu o verejnom obstarávaní.
Úspešný uchádzač by mal mať mini-
málne ročnú prax v oblasti verejného
obstarávania a mal by ovládať legis-
latívu, najmä zákona č.343/2015 Z. 
z. Mal by poznať európske smernice, 
rozhodovaciu a metodickú činnosť 
Úradu pre verejné obstarávanie a pro-
cesné pravidlá pri výkone dohľadu na
Úrade pre verejné obstarávanie.
Od úspešného uchádzača sa očaká-

va samostatnosť a flexibilita v práci, 
koncepčné a strategické myslenie, ko-
munikačné schopnosti, spoľahlivosť, 
precíznosť, rozhodnosť, lojálnosť aj 
organizačné schopnosti.
Ide o prácu na hlavný pracovný po-
mer s predpokladaným termínom 
nástupu 1. februára 2021.
Uzávierka písomných žiadostí o účasť
na výberovom konaní je 11. januára 
2021 o 16.00 hod.
Celé znenie oznámenia je zverejnené
na webovom sídle www.handlova.sk
v sekcii Mestský úrad - Zamestnanie.

(RED)
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Na území Handlovej máme k 26. 
11. 2020 registrovaných 1850 
psov. Okrem toho, že svojim ma
jiteľom robia radosť a sú verný
mi spoločníkmi, pri chybách vo 
výchove alebo nezodpovednosti 
majiteľa, vedia byť pre svoje oko
lie nepríjemné, stávajú sa zdrojom 
susedských sporov a v extrémnych 
prípadoch môžu ohrozovať okolie. 
Preto mesto Handlová v spolupráci 
s Mestským kynologickým klubom 
Handlová v areáli za futbalovým 
štádiónom, pripravilo krátku sériu 
článkov, v ktorých sa budú zaobe
rať najčastejšími problémami so 
psami, ich riešeniu a predchádza
niu.

V prvej časti sa budeme venovať 
jednému z najčastejších zdrojov su-
sedských nezhôd, a to je nadmerné 
štekanie psa. Pes šteká inštinktívne, 
je to preňho prirodzené správanie a 
preto si vyžaduje úsilie a pozornosť 
majiteľa, aby ho toto správanie vedel 
odnaučiť alebo kontrolovať. 

Prehnané štekanie na okoloidúcich

Bežné zaštekanie na okoloidúceho, 
potenciálneho narušiteľa teritória, 
prirodzene patrí k akustickému kolo-
ritu obytných štvrtí s rodinnými do-
mami a záhradami. Stáva sa však, že 
to pes preháňa, šteká že mu ide hrdlo 
roztrhnúť alebo skáče do plota, čo je 
hlavne pri väčších plemenách neprí-
jemná a stresová situácia. S týmto 
prejavom si väčšina majiteľov nevie 
poradiť a najčastejší dôvod je ten, 
že keď chcú psa utíšiť, začnú naňho 
kričať. Tým toto správanie len podpo-
rujú, pretože z pohľadu psa sa k jeho 
štekaniu pán pridáva. Práve naopak, 
ak je váš pes v štekajúcom vytržení, 
pristupujte k nemu pokojne a hneď 
ako prestane štekať, odmeňujte 
pamlskom, upokojujte. Tým mu dá-
vate najavo, že celý jeho rozruch bol 
neopodstatnený a nie je potrebný. 

Chce to trpezlivosť

Ideálne riešenie je naučiť psa pove-
ly “štekaj” a “ticho”. Môžete požiadať 
o pomoc odborníkov, alebo skúsiť 
výcvik samostatne, podľa literatúry 
alebo návodov na internete. Medzi 
deťmi z MsKK Handlová je napríklad 
veľmi obľúbený Youtube kanál “Ako 
so psom”, kde sú jednoduchým spô-
sobom vysvetlené princípy výchovy 
psa a konkrétne postupy na najrôz-
nejšie povely.
Ďalšie možné riešenia, ktoré síce 
nevyriešia podstatu problému, ale 

Ak pes neustále šteká, vychovajte jeho majiteľa

môžu pomôcť obmedzeniu prehna-
ného štekania psa na okoloidúcich 
je umiestnenie búdy ďalej od plota. 
Môžete tiež obmedziť priamy výhľad 
na ulicu, napr. živým plotom, alebo 
zamedziť priamy prístup k plotu.

Štekanie z osamelosti

Každý pes je smutný, keď majitelia 
odchádzajú z domu, niektoré psy 
však prežívajú doslova úzkosť a za-
víjajú alebo štekajú, niekedy celé ho-
diny. Predovšetkým v panelákových 
domoch je takýto sused skutočným 
terorom a majitelia psov si s týmto 
správaním nevedia poradiť, keďže 
nie sú doma, keď sa cirkus odohráva. 
Internet je opäť nevyčerpateľný zdroj 
návodov ako naučiť psa, aby vedel 
byť sám. 
Myslite na to, že psy neboli vyšľach-
tené do dnešného sveta. Chýba im 
stimulácia, aktivita, väčšinu času 
nemajú čo robiť a tak zabíjajú nudu 
napríklad aj štekaním. Vy máte svo-
ju prácu, školu, rodinu, kamarátov, 
záľuby a každodenné povinnosti. 
Ale pes má len vás. Preto ak chová-
te psa, musíte mať preňho dosť času 
na prechádzky a tráviť s ním čas. Čím 
energickejšieho psa máte, tým bude 
starostlivosť náročnejšia.
„Chyba sa najčastejšie stáva ešte na 
začiatku, pri výbere plemena. Ľudia si 
vyberajú plemeno psa, pretože sa im 
páči ako vyzerá, čo je obrovská chyba. 
Správne sa vyberá pes podľa množst-
va aktivity, ktorú bude potrebovať. Tá 
by mala byť primeraná vášmu život-
nému štýlu,“ tvrdí Tomáš Gríger, vedú-
ci Agility v MsKK Handlová.
Do bytu alebo k starším ľuďom je na 
výber množstvo nízkoenergetických 
plemien, ktoré radi strávia deň drie-
maním a celkom im budú stačiť krát-

ke prechádzky. Ak si zaobstaráte do 
bytu aktívne pracovné plemeno, na 
ktoré nebudete mať čas, budete mať 
postarané o problémy nielen vy, ale 
celá rodina a všetci vaši susedia.
Čo ak už máte doma psa, na ktorého 
energiu nestačíte? Aportovanie lop-
tičky alebo ťahanie o hračku je starý 
osvedčený liek. Je dôležité vedieť sa 
so psom hrať, pestujete si tak s ním 
vzťah. Alebo mu poschovávajte po 
byte alebo po záhrade maškrty. Ne-
zaberie vám to toľko času a psa to za-
baví. Na trhu je množstvo hračiek na 
žuvanie alebo dávkovače pamlskov, 
ktoré psa zamestnajú v záhrade aj v 
byte a ľahšie mu prejde čas bez vás.

Bezdôvodné štekanie

Niekedy ani nevieme, prečo pes šte-
ká. Ide hlavne o nočné štekanie, ktoré 
pobudí celú ulicu a ak sa pravidelne 
opakuje a dlho trvá, je veľmi neprí-
jemné pre celé okolie. Občas sa stane, 
že pes v noci zavetrí ježka alebo mač-
ku a ohlási to. Ale možno nemá čo ro-
biť, je znudený alebo sa bojí, tak šteká 
do tmy. Opäť je najlepšie vyhľadať na 
pomoc odborníka, ktorý rýchlo zistí 
príčinu štekania. Čo ale viete urobiť 
aj sami, je psa unaviť, aby v noci spal. 
Priemerný dospelý pes spí 12-14 ho-
dín denne, čo je dosť. Ale ak pes pres-
pí celý deň, pretože sa mu nikto neve-
nuje, tak v noci nemá čo robiť a šteká. 
Najviac problémových prejavov ako 
nadmerné štekanie sa prejavuje prá-
ve u psov, na ktoré majiteľ nemá čas, 
ktoré sú odsunuté príliš ďaleko v zo-
zname jeho priorít. Čo teda robiť pre 
dobré vzťahy so susedmi? Venovať sa 
svojmu psovi. A tým prichádzame na 
to najdôležitejšie.

Jedna rada nad všetky

To najdôležitejšie pre zodpovedného 
majiteľa akéhokoľvek psa v dnešnej 
dobe, čo opakujeme a budeme opa-
kovať stále dookola, až kým to všetci 
majitelia psov nepochopia: Svojho 
psa musíte vedieť unaviť! Fyzicky 
aj psychicky. Problémy správania 
(mimo týraných psov) sú spojené 
takmer vždy s nedostatkom aktivi-
ty. Energeticky nenáročné plemená 
potrebujú denne tri-štyri prechádzky 
okolo paneláku a sú šťastné. Najaktív-
nejšie plemená potrebujú minimálne 
tri-štyri hodiny intenzívnej aktivity 
denne a ani veľká záhrada im nemusí 
stačiť. Viete koľko energie má váš pes? 
Koľko aktivít s ním robíte? Stačia mu? 
Venujete mu dosť času?
Jedna z najdôležitejších aktivít so 
psom sú spoločné prechádzky a s 
tými prichádza druhý častý zdroj 
problémov, ktorým sú psy pustené 
navoľno bez vodítka. O nich si povie-
me v ďalšej časti série.

Darujte deťom radosť – benefičná zbierka

Milí Handlovčania, končí sa rok 2020, ktorý bol ťažký nie len 
pre naše mesto, ale pre celé Slovensko. Napriek nepriaznivej 
pandemickej situácií blížia sa najkrajšie sviatky celého roka 
– Vianoce.  Počas celého roku sme my, Handlovčania, prejavili 
veľkú spolupatričnosť, vzájomnú pomoc a toleranciu. 
Vianoce sú však sviatky, kedy sme viac vnímaví k potrebám a 
túžbam iných, zachmúrené  tváre sa nám rozjasnia, oči rozžia-
ria a srdiečka otvoria. 
Milí priatelia, dovoľujeme si Vás osloviť v tomto predvianočnom 
čase a požiadať Vás o pomoc pre tých, ktorí sú najviac zraniteľní, 
o pomoc pre deti, ktorých rodičia zvádzajú každodenný boj pri 
zabezpečení základných potrieb pre svoje deti. 
V tomto  roku by sme chceli urobiť radosť pod stromčekom 50 
rodinám. 
Tento rok je však úplne iný ako tie predchádzajúce. V rámci 
prijatých hygienických opatrení si nemôžeme dovoliť dať do 
vianočných balíčkov použité plyšové hračky a použité oblečenie. 
Do vianočných balíčkov preto odporúčame venovať deťom škol-
ské pomôcky, spoločenské hry, stavebnice, detské knižky, maľo-
vanky, detskú hygienu, jednorazové plienky, vianočné kolekcie 
alebo salónky.  
Zbierka pre deti z rodín bude prebiehať v čase od 1. 12. 2020 
do 11. 12. 2020. Darčeky pôjdu do karantény a bezpečne budú 
odovzdané predsedníctvom terénnych sociálnych pracovníkov.
Vyzbierané darčeky môžete priniesť na Sociálne oddelenie MsÚ 
Handlová sídliace na Základnej škole Morovnianska cesta  v 
pracovných dňoch. Telefonicky na čísle  0917 616 391 si môžete  
dohodnúť aj iný, individuálny termín. 
Každé dieťa si zaslúži nájsť pod stromčekom svoj darček a byť 
šťastné. 
Veríme milí Handlovčania, že i tento rok dokážeme, že vieme 
nezištne pomáhať a urobiť radosť mnohým deťom. V prípade 
akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na tel: 0905 542 596 Mar-
tin Uríček. Zbierku organizuje poslanec MsZ, Martin Uríček v 
spolupráci so sociálnym odd. MsÚ.
Všetkým vopred ĎAKUJEME. 

Chyba sa najčastejšie stáva ešte na začiatku, pri výbere plemena. Ľudia si vyberajú plemeno psa pretože sa im 
páči ako vyzerá, čo je obrovská chyba.                                                                                        FOTO: WWW.IHEARTDOGS.COM

Nočné štekanie je veľmi nepríjemné pre celé okolie.                                                   FOTO: WWW.IHEARTDOGS.COM

Mestský kynologický klub Handlová
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Nemocnica AGEL Handlová má od 
23. októbra nové vedenie. Riadi
teľkou sa stala skúsená manažérka 
Ing. Marta Eckhardtová, MPH. Ne
mocnicu prevzala v čase vrcholnej 
II. fázy pandémie koronavírusu, 
keď rovnako ako ostatné zdra
votnícke zariadenia riešia predo
všetkým zabezpečenie zdravotnej 
starostlivosti, covid pozitívnych 
pacientov, ale aj zamestnancov. 
Aké sú jej priority do najbližšieho 
obdobia, ako sa darí nemocnici 
bojovať s následkami pandémie 
nám Ing. Eckhardtová prezradila v 
rozhovore.  

Na úvod vás poprosíme o stručné 
predstavenie, kde ste doposiaľ pô
sobili, čomu ste sa venovali? 
Do nemocnice v Handlovej som prišla 
zo Zlatých Moraviec, kde žijem a kde 
som si  viac ako rok „užívala“ dôcho-
dok. Do odchodu do dôchodku som 
od roku 1991 pracovala v niekoľkých 
nemocniciach na pozíciách ako eko-
nomická námestníčka, neskôr ako 
riaditeľka. Začínala som v roku 1991 
v nemocnici Zlaté Moravce a končila v 
roku 2018 v nemocnici Levice na po-
zícii riaditeľky uvedenej nemocnice.  
Za uvedené obdobie som ešte pôso-
bila v špecializovanej nemocnici Zo-
bor v Nitre a v nemocnici Topoľčany, 
kde som jedno obdobie riadila dve 
nemocnice Topoľčany aj Levice.

V čom je podľa vás handlovská ne
mocnica osobitá? 
Nemocnica AGEL Handlová sa špe-
cializuje na poskytovanie ústavnej 
zdravotnej starostlivosti pre chro-
nicky chorých pacientov na ODCH s 
počtom lôžok 62. Jej špecifikum je v 
tom, že nemá ani jedno akútne odde-
lenie a akútna zdravotná starostlivosť 
sa poskytuje prostredníctvom ambu-
lancií a SVLZ (Spoločné vyšetrovacie a 
liečebné zložky). Nemocnica prevádz-
kuje jednodňovú zdravotnú starostli-
vosť s kapacitou 15 lôžok, kde najmä 
pracovisko cievnej chirurgie  je vyhľa-
dávané pacientmi nielen z Handlovej 
a jej blízkeho okolia, ale pacienti sem 
dochádzajú z celého Slovenska.

V akom stave ste nemocnicu prev
zali, v čom vidíte jej silné stránky a 
naopak, slabiny?
Nemocnica AGEL Handlová  je spo-
ločnosť, ktorá využitím  moderných 
diagnostických a terapeutických pos-
tupov zabezpečuje pacientom pos-
kytovanie ambulantnej zdravotnej 
starostlivosti na požadovanej úrovni. 
Reprofilizáciou lôžkovej zdravotnej 
starostlivosti smerom k poskytovaniu 
dlhodobej ošetrovateľskej a rehabili-
tačnej starostlivosti nemocnica získa-
la nadregionálny dosah. V operačnej 
liečbe zabezpečuje okrem vyhľadáva-
nej cievnej chirurgie aj poskytovanie 
výkonov všeobecnej chirurgie, gyne-
kológie a urológie prostredníctvom 
jednodňovej zdravotnej starostlivosti.
Všetko toto spolu s príjemným prost-

Nemocnica AGEL Handlová má novú riaditeľku

redím v zrekonštruovaných priesto-
roch polikliniky tvorí silné stránky Ne-
mocnice AGEL Handlová. Jej slabšou 
stránkou je možno malá atraktívnosť 
nemocnice  pre odborný personál, čo 
sa prejavuje nedostatkom lekárov a 
tiež aktuálny stav budov a zariadení 
lôžkovej časti nemocnice. To však 
chceme zmeniť.  

Aké sú vaše top priority na najbliž
šie obdobie?
Top prioritou na najbližšie obdobie 
je aspoň čiastočná rekonštrukcia od-
delenia dlhodobo chorých a vybudo-
vanie nadštandardných izieb vrátane 
sociálneho zázemia a rekonštrukcia 
kotolne. V budúcnosti mám za cieľ aj 
rozšírenie spektra poskytovanej zdra-
votnej starostlivosti o ortopédiu, ako 
aj obnovenie činnosti Domu ošetro-
vateľskej starostlivosti.

Už ste spomenuli situáciu s perso
nálom. Potrebujete nejaké pozície 
urgentne obsadiť?
Situácia s personálom nie je zlá, ale 
ani dobrá. Stále chýbajú lekári do 
špecializovaných ambulancií, na pre-
vádzkovanie ktorých má nemocnica 
povolenie. Je to predovšetkým inter-
ná a kožná ambulancia, ale aj Odde-
lenie fyziatrie balneológie a liečebnej 
rehabilitácie. Stav ošetrovateľského 
a strednozdravotného personálu 
máme  stabilizovaný. Mojou víziou 
pre budúce obdobie je zefektívnenie 
aj ďalších našich činností, rozšírenie 
poskytovanej zdravotnej starostlivos-
ti -  jednodňová zdrvotná starostlivosť 
v oblasti ortopédie, nové ambulancie 
ako napr. gastroenterologická, ORL. 
Všetko toto realizovať s orientáciou 
na potreby a záujmy pacienta, aby 

našu nemocnicu opúšťali len spokoj-
ní pacienti. Uvedené je však možné 
len v spolupráci s TOP manažmen-
tom, ktorý som tu stretla. Všetkým 
z celého srdca ďakujem za aktívnu 
spoluprácu a aj za to, že mi pomáha-
jú zdolávať prvé kroky v mne nezná-
mom prostredí.  

Ako sa odrazila aktuálna situácia s 
covidom na nemocnici? Plánujete 
nejake konkrétne opatrenia a zme
ny vyplývajúce z epidemiologickej 
situácie?
Ako všetky oblasti života, aj našu ne-
mocnicu ovplyvnila súčasná epide-
miologická situácia.  Rešpektujeme 
a realizujeme aktuálne nariadenia 
hlavného hygienika, aktívne spolu-
pracujeme s RÚVZ  a podarilo sa nám 
otvoriť mobilné odberové miesto, aby 
pacienti z nášho regiónu nemuseli 
dochádzať často niekoľko kilomet-
rov do iných miest. Ako zdravotnícke 
zariadenie sme sa spolupodieľali na 
projekte  ,,Spoločná zodpovednosť´´, 
kde sme antigénnym testom v oboch 
kolách plošného testovania otestovali 
takmer 1000 ľudí. 

Keď nie ste v nemocnici, čomu sa 
venujete? 
Mojou radosťou sú moje vnúčatá, 
ktorým som chcela venovať svoj 
voľný čas, ale osud rozhodol inak a 
ja som prijala ponuku na riadenie 
nemocnice v Handlovej, ktorá je sú-
časťou siete nemocníc AGEL SK.  Rada 
čítam knihy, aj keď na tie mám veľmi 
málo voľného, a tak to riešim väčši-
nou na dovolenke a tam prečítam aj 
jednu knihu denne.

www.nemocnicahandlova.agel.sk

Ing. Marta Eckhardtová, MPH                                                                                                                         FOTO: ARCHÍV ME

V očnej ambulancii Turčianske Teplice   
prijímame aj pacientov z Handlovej

Odkladanie vyšetrenia, liečby, či operácie 
očí môže priniesť mnohé riziká. Od prud-
kého zhoršenia existujúcich komplikácií, 
až po nezvratné poškodenie zraku. Je 
preto veľmi dôležité dbať o správnu pre-
venciu a neodkladať plánované zákroky. 
V očnej ambulancii UVEA v Turčianskych 
Tepliciach sme pripravení vám aj v čase 
obmedzení poskytovať profesionálnu a 
bezpečnú starostlivosť.

STAROSTLIVOSŤ O ZRAK 
NEODKLADAJTE

Mnohé ochorenia zraku, ako je napríklad 
ochorenie sietnice, rohovky, či sivý zákal, 
môžu bez adekvátnej liečby viesť až k úpl-
nej strate zraku. No aj bežné očné chy-
by ako je krátkozrakosť, ďalekozrakosť, 
či astigmatizmus sa vekom stupňujú a 
spôsobujú rôzne ťažkosti, napríklad bo-
lesti hlavy, či zahmlené videnie. Vyhľadať 
odborníka by ste preto mali už pri prvých
náznakoch komplikácií.

PRIJÍMAME AJ PACIENTOV 
Z OKRESU PRIEVIDZA

Ak máte záujem o preventívne vyšet-
renie zraku alebo liečbu konkrétneho 
ochorenia, v ambulancii v Turčianskych 
Tepliciach Vám vieme ponúknuť termín 
do jedného týždňa. Vďaka zrealizovanej 
rekonštrukcii ambulancie a posilne-
niu odborného tímu sme rozšírili počet 
vyšetrovaných pacientov. Vďaka tomu 
sme k dispozícii aj pacientom z okresu 

Prievidza, ktorých radi prijmeme medzi 
svojich pacientov.
Ambulancia je súčasťou očnej kliniky 
UVEA Mediklinik v Martine, kde vás v 
prípade zistených porúch zraku vieme
v krátkom čase dovyšetrovať 
prostredníct vom špecializovaných vy-
šetrení. Takisto, ak by ste potrebovali 
operačnú liečbu (operáciu sivého zákalu, 
okuloplastickú operáciu v okolí očí, ope-
račnú liečbu sietnice alebo rohovky, resp. 
iný typ operačnej liečby), vieme Vám po-
skytnúť termín do dvoch týždňov.

BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE

V každej našej ambulancii je stále pri-
oritou aj vysoký štandard bezpečnosti 
pacientov. Pri vstupe každému pacientovi
meriame teplotu, preverujeme jeho epi-
demiologickú anamnézu, obmedzujeme 
počet pacientov v čakárni a priestory kaž-
dé dve hodiny dezinfikujeme. Náš perso-
nál je pravidelne testovaný. Veríme, že 
vďaka vysokému štandardu bezpečnosti, 
krátkym čakacím lehotám a nadštan-
dardnému vybaveniu vám budeme môcť 
aj na ďalej poskytovať tie najlepšie služby.

Odkladanie vyšetrenia, liečby či operácie očí môže priniesť mnohé riziká. Od prudkého zhoršenia existujúcich 
komplikácií, až po nezvratné poškodenie zraku. Je preto veľmi dôležité dbať o správnu prevenciu a neodkladať 
plánované zákroky. V očnej ambulancii UVEA v Turčianskych Tepliciach sme pripravení vám aj v čase obmedzení 
poskytovať profesionálnu a bezpečnú starostlivosť. 

STAROSTLIVOSŤ O ZRAK NEODKLADAJTE 
Mnohé ochorenia zraku, ako je napríklad ochorenie sietnice, rohovky či sivý zákal, môžu bez adekvátnej liečby viesť až 
k úplnej strate zraku. No aj bežné očné chyby ako je krátkozrakosť, ďalekozrakosť či astigmatizmus sa vekom stupňujú 
a spôsobujú rôzne ťažkosti, napríklad bolesti hlavy či zahmlené videnie. Vyhľadať odborníka by ste preto mali už pri prvých 
náznakoch komplikácií.

PRIJÍMAME AJ PACIENTOV Z OKRESU PRIEVIDZA 
Ak máte záujem o preventívne vyšetrenie zraku alebo liečbu konkrétneho ochorenia, v ambulancii v Turčianskych Tepli-
ciach Vám vieme ponúknuť termín do jedného týždňa. Vďaka zrealizovanej rekonštrukcii ambulancie a posilneniu odborné-
ho tímu sme rozšírili počet vyšetrovaných pacientov. Vďaka tomu sme k dispozícii aj pacientom z okresu Prievidza, ktorých 
radi prijmeme medzi svojich pacientov. 

Ambulancia je súčasťou očnej kliniky UVEA Mediklinik v  Martine, kde vás v  prípade zistených porúch zraku vieme 
v krátkom čase dovyšetrovať  prostredníctvom špecializovaných vyšetrení. Takisto, ak by ste potrebovali operačnú liečbu 
(operáciu sivého zákalu, okuloplastickú operáciu v okolí očí, operačnú liečbu sietnice alebo rohovky, resp. iný typ operačnej 
liečby), vieme Vám poskytnúť termín do dvoch týždňov.

BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE 
V každej našej ambulancii je stále prioritou aj vysoký štandard bezpečnosti pacientov. Pri vstupe každému pacientovi 
meriame teplotu, preverujeme jeho epidemiologickú anamnézu, obmedzujeme počet pacientov v čakárni a priestory 
každé dve hodiny dezinfikujeme. Náš personál je pravidelne testovaný. Veríme, že vďaka vysokému štandardu bezpečnos-
ti, krátkym čakacím lehotám a nadštandardnému vybaveniu vám budeme môcť aj na ďalej poskytovať tie najlepšie služby.

V očnej ambulancii 
Turčianske Teplice
prijímame pacientov 
aj z okresu Prievidza

OBJEDNAJTE SA BEZ ČAKANIA
Zverte svoj zrak do našich rúk a objednajte sa na telefónnom čísle 043/422 03 60. 
Tešíme sa na vás v priestoroch Polikliniky v Turčianskych Tepliciach!

UVEA Martin 

OPERÁCIE OČÍ DO 2 TÝŽDŇOV
Zelená 1A, Tel. č.: 043/401 2612

UVEA Turčianske Teplice

OČNÉ VYŠETRENIE DO 2 TÝŽDŇOV 

Ulica 9. mája, Tel. č.: 043/422 03 60

15/23/11/2020/OI

Prevádzková doba odberového mies-
ta v Nemocnici AGEL Handlová s.r.o., 
Ul. SNP, je v pracovné dni od 8. do 14. 
hodiny s obednou prestávkou od 12. 
do 12.30 h a je prístupné všetkým. 
Nie je potrebné sa objednávať, stačí 
prísť, postaviť sa do radu a po odobra-
tí vzorky z nosohltana je výsledok 
známy do 15 minút. V handlovskej 
nemocnici je možné sa dať otestovať 
aj najspoľahlivejším PCR testom. Túto 
možnosť majú pacienti s covid pasom 
pondelok a štvrtok od 8.00 do 10.00 

hod. Pre samoplatcov je vymedzený 
čas v pondelok a štvrtok od 10.00 hod 
do 12.00 hod, pričom samoplatcovia 
sa musia objednať cez portál www.
agellab.sk.

Ako fungujú antigénové testy?

Tento typ testov je založený na sta-
novení bielkoviny, ktorá sa nachádza 
v obale vírusu. Sú citlivé v čase, keď 
je množstvo vírusu v sliznici nosa a 
hrdla najvyššie, t.j. 3-5 dní od nástu-

Bezplatné testovanie antigénovými testami v Handlovej

Algeziologická ambulancia pomáha pacien-
tom zbaviť sa bolesti modernými metódami
V prípade, že máte neutíšiteľné bo
lesti a vyčerpali ste takmer všetky 
možnosti liečby, je čas na návštevu 
algeziologickej ambulancie. V Ne
mocnici AGEL Handlová je takáto 
ambulancia pre pacientov k dispo
zícii dvakrát týždenne, a to v pon
delok a v stredu.

Algeziologická ambulancia diagnos-
tikuje a lieči pacientov s chronickou  
neutíšiteľnou bolesťou, ktorá môže 
byť nádorového aj nenádorového 
pôvodu a u ktorých zlyhali možnosti 
liečby prostredníctvom iných medi-
cínskych odborov. ,,Liečba algezio-
lógom má svoje využitie tam, kde 
štandardná liečba bolesti bola vyčer-
paná alebo zlyhala. Nie je určená pre 
pacientov, ktorí neboli nastavení na 
základnú liečbu bolesti, teda neuží-
vajú žiadne lieky od bolesti alebo ich 
užívajú len veľmi sporadicky,“ vysvet-
ľuje MUDr. Miroslav Pastucha, MPH, z 
ambulancie. Denne tam vyšetria až 20 
pacientov, ďalších 10 až 15 pacientov 
absolvuje infúznu analgetickú liečbu, 
ktorá je podávaná denne. ,,Podmien-
kou objednania pacienta na vyšet-
renie v algeziologickej ambulancii 
je, že pacient musí byť diagnosticky 
kompletne doriešený príslušnými 
odbornými lekármi, najčastejšie or-
topédom, neurológom prípadne 
neurochirurgom, ktorí aj vyšetrenie 
v algeziologickej ambulancii odpo-

rúčajú v prípade, že vyčerpali všetky 
možnosti ich liečby,“ hovorí lekár. 
Detských pacientov majú len veľmi 
zriedkavo, väčšinou ide o onkologic-
kých pacientov.
Najvyšší podiel pacientov tvoria pa-
cienti s bolesťami pohybového apará-
tu. ,,Ide najmä o bolesti chrbtice, bo-
lestivé stavy po operáciách chrbtice, 
či artrózy veľkých kĺbov. Venujeme sa 
aj pacientom s pretrvávajúcimi boles-
ťami po prekonaní pásového oparu, 
neuralgiami trojklanného nervu, fan-
tómovými bolesťami. Veľa pacientov 
prichádza aj s bolesťami, pri ktorých 
býva spúšťačom bolesti dlhodobá 
psychosociálna nepohoda pacientov 
rôzneho pôvodu. Ide o tzv. somati-
začné poruchy. Časť pacientov tvoria 
onkologickí pacienti s bolesťami, kto-
rých na vyšetrenie odporúčajú onko-
lógovia a často aj všeobecní lekári,“ 
opisuje Miroslav Pastucha.
Pri prvom vyšetrení je s pacientom 
podrobne rozobratá charakteristika 
bolesti, ktorou pacient trpí. Základom 
liečby bolesti v algeziologickej ambu-
lancii je farmakoterapia, či už celková 
alebo v menšej miere aj lokálna. V 
ambulancii tiež aplikujú infúznu lieč-
bu s vysokodávkovaným vitamínom 
C a aplikujú aj inhalačnú liečbu kys-
líkom. Pacienti sa môžu objednať na 
telefónnom čísle 0917 600 523, resp. 
046/5192730. 

www.nemocnicahandlova.agel.sk

pu prejavov ochorenia. Takisto ako 
pri PCR teste sa vzorka odoberá z no-
sohltana. Veľkou výhodou je rýchlosť 
stanovenia výsledku, ktorá je približ-
ne do 15 minút.

Ako fungujú PCR testy?

Test je založený na detekcii genetic-
kého materiálu vírusu. Po výtere z no-
sohltana sa materiál musí spracovať  
laboratórne, a preto celý proces trvá 
niekoľko hodín. (RED)
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Spomienka
Dňa 24. novembra 
sme si pripomenuli 
prvé výročie odkedy 
nás navždy opustila 

naša milovaná 
Anna Kešerüová. 

S láskou spomína 
manžel, dcéry, vnúčatá, 

blízka rodina a priatelia.

Osud ti nedovolil s nami dlhšie byť, 
ale v našich srdciach budeš ďalej žiť.

1/23/11/2020/OI

Lýdia Páleníková, rod. Kostolníková, 76 r.,
naposledy bytom Morovnianska cesta 26/6. 

Ondrej Priwitzer, 67 rokov,
naposledy bytom vo Voerde, SRN.

Vendelín Mačák, 73 rokov,
naposledy bytom Šmeralová 26/4.

Ing. František Páleník, 76 rokov,
naposledy bytom Morovnianska cesta 26/6. 

Rudolf Gatial, 76 rokov,
naposledy bytom Morovnianska cesta 76.

 Ing. Milan Užík, 55 rokov,
naposledy bytom Sadová 9.

Marián Baláž, 64 rokov,
naposledy bytom 29. augusta 38/4.

Štefan Ďurčovič, 52 rokov,
naposledy bytom ČSA 8/6.

 
Jozef Wollner, 76 rokov,

naposledy bytom Krššákova 1.

Jozef Vician, 75 rokov,
naposledy bytom Partizánska 3/11.

Lýdia Kováčová, rod. Bosiniová, 92 rokov,
Údernícka 13/1, naposledy Senior centrum.

Zlatica Mináriková, rod. Šuhajová, 75 rokov, 
naposledy bytom Dimitrovova 31.

Mária Jakubcová, rod. Nedeljaková, 
82 rokov, bytom v Nedožeroch - Brezanoch.

Alžbeta Vreteničková, rod. Vidová, 51 rokov,
naposledy bytom v Handlovej.

Alexander Babač, 85 rokov,
naposledy bytom Údernícka 14/1.

Milan Chlpík, 75 rokov,
naposledy bytom Morovnianska cesta 1809/41. 

Navždy nás opustili

Uzávierka Handlovského
hlasu č. 24 / 2020

je v utorok 8. decembra.
Noviny nájdete na distribučných 
miestach v stredu 16. 12. 2020. 

Riadková inzercia

Riadková inzercia neprechádza jazykovou korektúrou.
Za obsah zodpovedá zadávateľ. 

11/23/11/2020/ORI

Predám auto Fiat Bravo roč. 1997 
Farba: zelená. Cena: lacno /
dohodou. STK platná do marca. 
Kontakt: 0948 223 662

Spomienka
Dňa 12. decembra 
si pripomenieme 

prvé výročie, 
čo nás opustil 

Július Švarcz. 

Spomínajú priatelia 
Ján a Violka Dávidíkovci 

a priateľka 
Andrejka Kempná.

Posledné zbohom si musel dať, 
všetko pekné zanechať. 

Srdiečko unavené prestalo biť. 
Nebolo lieku, aby si mohol žiť. 

Tá rana stále v srdci bolí a zabudnúť nedovolí. 
To, že sa raz zahojí, je iba klamné zdanie.  

2/23/11/2020/OI

Spomienka

V decembri uplynie 10 rokov a 12 rokov, odkedy 
zomreli moji rodičia, mamička a ocko 

Ernestína a Jozef Ulbrikovci. 

S láskou spomína dcéra Mária s manželom 
a vnúčatá so svojimi rodinami.  

3/23/11/2020/OI

Spomienka
Čas rýchlo plynie, 

ale spomienky na Teba 
stále zostávajú. Dňa 5. 
decembra uplynie 14. 
rokov čo nás opustil 
manžel, otec, starký, 

prastarký a praprastarký 
Štefan Bielesch. 

S láskou spomína manželka, synovia, nevesty, 
vnúčatá, pravnúčatá a prapravnúčatá.  

Za tichú spomienku ďakujeme. 

6/23/11/2020/OI

Predám satelitnú anténu 
s príslušenstvom na dva televízory. 
Cena 25 €.  Kontakt: 0948 223 662

12/23/11/2020/ORI

Spomienka

Dňa 12. novembra nás 
vo veku 92 rokov navždy 
opustila naša dlhoročná 

spoluobčianka, pani 
Lýdia Kováčová, 
rod. Bosiniová. 

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

4/23/11/2020/OI

Spomienka
Dňa 6. decembra 

uplynie 14 rokov, odkedy 
nás opustil pán 

Ladislav Maďar. 

Mali sme ho radi a on 
mal rád nás. Tú lásku 
z našich sŕdc nezobral 

ani čas. 
Spomínajú manželka, dcéra Oľga s rodinou, 

dcéra Milada s rodinou, vnuci Miroslav, Ladislav, 
Simonka, Kajo, Paľko, pravnuci Leonard, Samko 

a pravnučka Emuška. 

5/23/11/2020/OI

Spomienka
Dňa 2. decembra uplynie prvý smutny rok, 

odkedy nás navždy opustil pán 
Eugen Pospíšil.

S láskou spomína manželka, deti, vnúčatá 
a pravnučatá.

7/23/11/2020/OI

Spomienka

Dňa 8. novembra, bolo 
prvé výročie, čo nás 

navždy opustil náš syn, 
brat, švagor, strýko 

Jozef Sivek. 

(Nar. 8. januára 1977)
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme,

 pri plameni sviečok na teba myslíme. 
Srdiečko unavené prestalo biť,
 nebolo lieku, aby si mohol žiť. 

Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť,
 no v našich srdciach budeš navždy žiť.

Veľmi nám chýbaš!
S láskou spomínajú rodičia a celá rodina.

8/23/11/2020/OI

Spomienka
Aj keď si odišla, v srdci ostaneš. 

7. decembra uplynú dva roky, odkedy nás 
navždy opustila naša maminka 

Emília Širáňová. 

S láskou spomína dcéra Vlasta s rodinou. 
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

9/23/11/2020/OI

9/23/11/2020/OI

Spomienka

Dňa 30. novembra sme 
si pripomenuli tretie 
smutné výročie, kedy 

nás opustila naša 
milovaná mamička, 
Vierka Vrzalová. 

Chýbaš. Deti Jaroslava a Jaroslav s rodinami 
a ostatná rodina. 

Ty už tam hore svoj večný pokoj máš, 
snáď neruší ti ho náš tichý plač. 

V rdiečkach našich navždy zostávaš. 

11/23/11/2020/OI

Spomienka

Dňa 28. novembra 
sme si pripomenuli 

8. výročie odkedy nás 
navždy opustila naša 
milovaná maminka 
Terézia Kozárová. 

S láskou spomínajú deti s rodinami. 

12/23/11/2020/OI

Spomienka
Smútiaca rodina 

s hlbokým žiaľom 
oznamuje, že dňa 

17. 11. 2020 
nás vo veku 67 rokov 

náhle opustil náš 
milovaný manžel, otec, 
starý otec, súrodenec, 

zať, švagor 
a náš bývalý dlhoročný spoluobčan 

Ondrej Priwitzer, 

naposledy bytom Voerde (SRN). 
Česť jeho pamiatke. 

Výjazd hasičov si v pondelok 23. no-
vembra vyžiadal požiar v pivničných 
priestoroch rodinného domu na Žiar-
skej ulici v Handlovej. Oheň zasiahol 
priestor o veľkosti 36 metrov štvor-
cových, v ktorých uskladnil majiteľ 
drevo, uhlie a ďalší horľavý materiál. 
Pri udalosti zasahovali šiesti prísluš-
níci Hasičského a záchranného zboru 
(HaZZ) z Handlovej s dvoma kusmi 
vozidiel, informoval v utorok hovorca 
hasičov v Trenčianskom kraji Marián 
Petrík.
Požiar sa do príchodu hasičov ne-

V pivnici rodinného domu horelo
úspešne pokúšal uhasiť oznamovateľ 
udalosti. „Profesionálni hasiči zasahu-
júci v dýchacích prístrojoch odstavili 
objekt od prívodu energií a s cieľom 
lokalizácie požiaru nasadili dva ha-
sebné prúdy za súčasného rozobera-
nia konštrukcií,” opísal Petrík.  
Po likvidácii požiaru požiarisko hasi-
či podľa neho skontrolovali termo-
víznou kamerou a následne miesto 
udalosti s poučením o ďalšom pos-
tupe odovzdali majiteľovi. „Príčina 
vzniku požiaru je v štádiu zisťovania,” 
dodal. (TASR)

DIGITÁLNE KINO BANÍK
Program od 3. decembra do 7. decembra 2020

MEKY
Dokument / CZE / MP 12

80 min / 5 €
3. 12., 17.00

VEĽKÉ DOBRODRUŽSTVÁ 
MALEJ PANDY

Animovaný / USA, RUS / MP
SK dabing /84 min / 5 €

4. 12., 16.00

BÁBOVKY
Komédia / ČR / MP 12

97 min / 5 €
4. 12., 18.00

MODELÁR
Triler / CZE / MP 12

110 min / 5 €
5. 12., 18.00 / 7. 12. 17.00 (FK)

MAŠKRTNÉ MEDVEDIE PRÍBEHY
Animovaný / CZE / MP

SK dabing / 52 min / 4 €
6. 12., 16.00

ŠARLATÁN
Životopisný / CZE / MP 12

118 min / 5 €
6. 12., 18.00

GAME MANIAC v Kine Baník

Bavia Ťa hry? Tak si poď zahrať 
DO KINA. Zober kamošov, hernú 

konzolu s bezdrôtovými ovládačmi, 
obľúbenú hru a príďte sa vyblázniť 
na obrovskom plátne so špičkovým 

zvukom.
Plátno: 10 x 4 m, uhlopriečka 10,7 m

Zvuk: Dolby Digital Surround 7.1
Projektor: Christie CP2220

Akciový cenník: 1 hod. - 11€, 
2 hod. - 18 €, 3 hod. - 22 €.

Dlhšie - individuálna dohoda.
Dohodnite si termín a čas prenájmu 

kinosály: 
Roman MARTINCA - 0915 393 941
Pokiaľ nehrá niekto iný, kinosála je 

voľná práve pre TEBA.
V priestoroch kina dodržujte 
pokyny organizátora a platné 

protiepidemiologické opatrenia.



O2 Športová akadémia Mateja Tótha 
je kvalitná voľnočasová aktivita v po-
dobe krúžkov na 1. stupni základných 
škôl. Akadémia pomocou prepraco-
vanej metodiky a školených trénerov 
poskytuje deťom všeobecný športový 
základ, ale aj motiváciu a pozitívny 
vzťah k pohybu. Tréningy sú vysklada-
né tak, aby deti športovali hravo, dbá 
sa na ich telesný aj duševný vývin a 
zároveň deti zistia, na aký šport majú 
najlepšie predpoklady.
Športová akadémia Mateja Tótha je 
projekt mobilného operátora O2. „Ne-

ZŠ Mierové námestie súťaží o 
športovú akadémiu Mateja Tótha

dostatok pohybu u detí je problém, 
ktorému sa venujeme už štvrtý rok. 
Našim riešením športová akadémia, 
ktorú môžete aj tento rok vybojovať 
pre deti,“ píše sa na stránke projektu. 
Každá škola, ktorá vyhrá tento pro-
jekt, získa odborné vedenie jednej 
20 člennej skupiny na celý školský rok 
zadarmo. O tom, v ktorých školách sa 
deti rozhýbu pod vedením olympijs-
kého víťaza Mateja Tótha, rozhodne 
verejnosť. Hlasovať za základnú školu 
je možné každý deň na stránke www.
akademia.o2.sk.                                (RED)

Pomôžte vyhrať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha pre našu školu.
Hlasujte za ňu na www.akademia.o2.sk. Škola, ktorá získa najviac hlasov

vyhrá jednu zo 40 O2 Športových akadémií Mateja Tótha na celý rok zadarmo.

Vyhrajte O22 Športovú akadémiu
Mateja Tótha pre našu školu

O aktivitách Automotoklubu Ba
ník Handlová sme sa rozprávali s 
jeho predsedom, Arpádom  Kosz
tom.

Kedy bol založený Automotoklub 
Baník Handlová a koľko máte čle
nov? 
Motoristika, mototuristika a snaha 
o súťaženie vždy stmeľuje ľudí s po-
dobnými záujmami, preto bola sna-
ha o založenie organizácie,  ktorá 
sa bude venovať a napĺňať záujmy 
motoristov. Prvé zmienky sa datu-
jú do roku 1957. AMK bol súčasťou 
Zväzarmu. V priebehu rokov bol AMK 
vo viacerých organizačných štruktú-
rach. V dnešnej dobe sme organi-
začnou jednotkou Autoklubu SR. V 
súčasnosti má AMK 32 členov. Mesto 
Handlová, ako aj Centrum voľného 
času Handlová organizujú viacero 
podujatí, pri ktorých zabezpečova-
ní pomáhajú aj členovia AMK Baník 
Handlová. V priebehu rokov sme sa 
zúčastnili pri zabezpečovaní Mo-
rovnianskej podkovy, Behu oslobo-
denia, Behu vianočná kapustnica a 
podobne.

História klubu je teda veľmi boha
tá. Ako fungoval v minulosti?
Členovia klubu mali vždy snahu nie-
len zúčastňovať sa, ale aj pripravovať 
rôzne motoristické podujatia. V mi-
nulosti sme organizovali motokroso-
vé aj motokárové podujatia. Moto-
krosové súťaže boli organizované 
nad kúpaliskom, Kebaňou (Šajblin-
gom) a na dolnom konci Handlovej. 
Veľmi zaujímavé boli motokárové sú-
ťaže na Námestí baníkov. O jednotli-
vých súťažiach by sa dalo rozprávať 
veľmi veľa. Niektoré boli organizo-
vané ako celoštátne v rámci celého 
Československa.

A čo automobilové súťaženie?
Viacerí členovia AMK sa zúčastňova-
li aj rôznych automobilových súťaží. 
Bolo záujmom, aby sa zapájali aj celé 
rodiny. Preto sa začalo s organizova-
ním mototuristickej súťaže Banícka 
rallye. V roku 2020 sme uskutočnili 
už 46. ročník tejto medzinárodnej 
mototuristickej súťaže. Účastníkom 

súťaže sa organizátori snažili vždy 
okrem súťaží v orientácii, plnení 
úloh a jazdy zručnosti, ukázať aj za-
ujímavosti krás Slovenska – prírody, 
histórie aj kultúry. V tomto roku to 
boli zaujímavosti Pohronia a mesta 
Zvolen. Aj touto cestou sa chcem 
poďakovať všetkým organizátorom, 
ktorí sa podieľali na  príprave, zorga-
nizovaní uvedeného podujatia, ako 
aj zabezpečenia. Nechcem menovať 
organizátorov, lebo za tieto roky 
ich bolo veľmi veľa. Našou snahou 
je prip ravovať aj súťaženie v Jazde 
zručnosti. Prvou jazdou zručnos-
ti sme začali na memoriáli Viktora 
Magdoléna. Odvtedy organizujeme 
viacero súťaží podobného charak-
teru. Veľmi dobrá je spolupráca s 
Agroproduktom v Handlovej, ktorá 
nám zapožičiava priestory letiska 
pre uskutočnenie uvedených jázd 
zručnosti na letisku v mestskej časti 
Morovno.

Pozornosť však venujete aj deťom 
a mládeži.
Celoročne sú súťažné posádky zapo-
jené do súťaže „Rodičia, jazdite opa-
trne!“ Táto súťaž má viacero kôl or-
ganizovaných po celom Slovensku. 

Každý rok organizujeme aj v Hand-
lovej dve kolá a to počas Veľkonoč-
nej rallye a Baníckej rallye. Od roku 
2008 členovia AMK zabezpečujú aj 
detskú dopravnú výchovu pre deti v 
základných školách, materských ško-
lách a iných školských zariadeniach. 
Od Autoklubu SR máme zapožičané 
dopravné ihriská. Dopravnú výcho-
vu zabezpečujeme na požiadanie 
základných škôl v ich  priestoroch. 
Každý rok zabezpečujeme detskú 
dopravnú výchovu aj na výstave 
Autoshow v Nitre, Deň otvorených 
dverí v Handlovej a mnoho iných 
podujatí. Zabezpečujeme tiež rôzne 
súťaže pripravované Centrom voľ-
ného času v Handlovej, ako je „Na 
bicykli bezpečne!“ atď. 
S Dopravným inšpektorátom Policaj-
ného zboru v Prievidzi organizujeme 
pravidelne každý rok Aktív vodičov. 
Vodiči sú informovaní o dopravnej 
nehodovosti v okrese Prievidza a o 
nových zmenách v zákonoch.

Aký bol rok 2020 pre handlovský 
motošport? 
Tento rok je veľmi špecifický a ne-
prajný. Riešili sme a pripravovali 
viacero podujatí a súťaží. Vzhľadom 
na nepriazeň COVID-u sme nemohli 
uskutočniť nami pripravované sú-
ťaže. Dúfame, že budúci rok bude 
priaznivejší. Nemohli sme uskutoč-
niť ani detskú dopravnú výchovu,  
ani súťaže pre deti. Už teraz pripra-
vujeme súťaže na rok 2021. Chcem 
sa aj touto cestou poďakovať členom 
AMK za pomoc pri prípravách a prie-
behu rôznych podujatí. Poďakovať sa 
mestu Handlová a Autoklubu SR pri 
finančnej podpore nami organizova-
ných podujatí v priebehu rokov. 

Jazdenie v zime má svoje špecifi
ká. Môžete poradiť čitateľom, ako 
jazdiť na snehu a v mrazoch?
Niet jednoduchšej rady, ako jazdiť 
ohľaduplne a hlavne prispôsobiť 
rýchlosť jazdy stavu vozovky. Bez-
pečná jazda je veľmi dôležitá, aby 
nedošlo k dopravným nehodám. 
Prajem veľa kilometrov bez nehôd 
všetkým motoristom.

Motošport má v Handlovej už 70-ročnú tradíciu

Jazdenie v zime má svoje špecifiká. Základná rada je však prekvapivo jednoduchá.            FOTO: ARCHÍV AMK

V roku 2020 sa uskutočnili už 46. ročník medzinárodnej súťaže Banícka rallye.               FOTO: ARCHÍV AMK

(RED)


