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Príčiny nešťastia sa vyšetrujú
Práce na uzatváraní miesta mimoriadnej udalosti prebiehali 
pod dozorom banských záchranárov. Tí sa nepretržite počas 
jedenástich dní striedali v troch zmenách. Denne na mies-
to nehody fáralo 60 ľudí, vrátane mechanikov a vedenia 
záchranárskych čiat.
Oblasť v mieste požiaru bola priestorovo uzatvorená. 
V súčasnosti sú vybudované bezpečnostné hrádze, ktoré 
definitívne izolovali miesto požiariska od ostatnej časti pod-
zemia. Ovzdušie je naďalej monitorované odberom vzoriek 
ovzdušia. 
Nasledujúce dva až tri mesiace bude uzavretý priestor 
sledovaný pravidelnými odbermi vzoriek ovzdušia a teploty, 
ktoré sa budú laboratórne vyhodnocovať. Na základe výsled-

kov meraní a písomného povolenia Obvodného banského 
úradu Prievidza miesto mimoriadnej udalosti preskúmajú 
banskí záchranári. 
V pondelok 17. augusta po splnení všetkých opatrení 
vedúceho likvidácie havárie a kritérií zabezpečujúcich bez-
pečnosť zamestnancov a banskej prevádzky bola obnovená 
ťažba uhlia na stenovom porube. Po obnovení ťažby vo 
Východnej šachte nedošlo k neočakávaným prevádzkovým 
ani bansko-geologickým problémom.

Príčiny a okolnosti vzniku banského nešťastia vyšetruje 
štátna banská správa -  Obvodný banský úrad v Prievidzi, 
polícia a špeciálna komisia ministra hospodárstva SR, zlo-
žená z domácich a zahraničných odborníkov. 

Adriana Siváková, hovorkyňa HBP, a.s.

Konto pomoci 
pozostalým 
Verejná zbierka
Mesto Handlová zriadilo na žiadosť 
svojich občanov 11.8.2009 Konto na 
pomoc pozostalým (verejná zbier-
ka),č.ú 0372606046/0900,IBAN SK84 
0900 0000 0003 7260 6046, BIC 
GIBASKBX, Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Každý Handlovčan, Slovák, Európan 
môže zmierniť dôsledky baníckej tra-
gédie v Handlovej a pomôcť rodinám 
obetí príspevkom na účet priamo 
vkladom na účet, vložením finančných 
prostriedkov do pokladne mesta, 
poštovou poukážkou. Zbierka bola 
povolená na základe žiadosti mesta 
Handlová zo dňa 10.8.2009 Obvodným 
úradom v Prievidzi, č. rozhodnutia: 
2009/010010/02659 - 002 a jej úče-
lom je pomoc rodinám obetí banského 
nešťastia. Uvádzame postupný stav 
konta  (nájdete aj na www.handlova.sk 
spolu s rozhodnutím konať verejnú 
zbierku):

Postup pri delení finančných 
prostriedkov z účtu zbierky

Mesto Handlová oznámilo, že všetci, 
korí chcú prispieť, môžu tak urobiť 10 
dní po poslednom pohrebe obete ban-
ského nešťastia (konal sa 27.8.2009), 
vzhľadom na to, aby pozostalé deti 
dostali finančnú čiastku v čo najkrat-
šom čase. Účet zbierky však bude 

prístupný ešte do 31.12.2009, v zmysle 
vydaného rozhodnutia o povolení 
konať verejnú zbierku. 
Dňa 7.9.2010 o 12.00 hod. dočasná 
komisia zriadená mestom, ktorej 
členov schválili poslanci MsZ mesta 
Handlová na zasadnutí 27.8.2009, 
prerozdelí celkovú sumu v zmysle 
spracovanej smernice, t.j. všetkým 
zaopatreným aj nezaopatreným deťom 
rovnakým dielom. Celkový počet detí 
je 40, z toho 23 nezaopatrených a 17 
zaopatrených (údaj overený Centrom 
pomoci pozostalým dňa 19.8.2009). 
V prípade ďalších príspevkov účet 
bude slúžiť pre účely zbierky ešte do 
31.12.2009 a proces prerozdelenia prí-
padných ďalších finančných vkladov sa 
bude opakovať v prvých dňoch januára 
2010. Mesto Handlová zverejní infor-
máciu o čistom výnose verejnej zbierky 
a spôsobe jeho využitia do 15 dní od 
odovzdania vyúčtovania Obvodnému 
úradu v Prievidzi, odbor všeobecnej 
vnútornej správy a túto informáciu 
zverejní v médiách. (www.handlova.sk. 
ďalšie printové a el. médiá).            JP

Deň/hodina

28.8.2009 o 11.00 
27.8.2009 o 15.00
26.8.2009 o 12.00
24.8.2009 o 12.00 
21.8.2009 o 14.00 
20.8.2009 o 13.00 
20.8.2009 o 8.00 
19.8.2009 o 16.00
19.8.2009 o 9.00 
18.8.2009 o 16.00 
18.8.2009 o 8.00 
17.8.2009 o 16.00  
17.8.2009 o 8.00 
14.8.2009 o 14.00 
14.8.2009 o 8.00  
13.8.2009 o 15.00 
12.8.2009 o 11.00 

Výška fin. 
prostriedkov/eur

106 946
95 297
84 828
80 802
75 509
71 295
69 640
68 650
66 890
61 100
52 743
51 170
44 611
41 140
26 270
25 727

705

Centrum pomoci 
pozostalým obetí 
banského nešťastia 

Otvorenie:   11.08.2009 (utorok),  
12.00 hod.  
Ukončenie:  21.08.2009  (piatok), 
16.00 hod.
V prevádzke 24-hodinová linka /0915 
114 926/, ktorú zabezpečovala Mgr. 
Veronika Rýšová, vedúca sociálneho 
odd. MsÚ
Poznámka : v rovnakom čase pracova-
lo  i sociálne oddelenie MsÚ každý deň 
do 16.00 hod.
Činnosť centra zabezpečovali :
Zástupkyne ÚPSVaR Prievidza, 
Sociálna poisťovňa, pobočka 
Prievidza, Mesto Handlová, sociálne 
oddelenie /11 ľudí/
Náplňou Centra bol dennodenný 
kontakt osobný i telefonický s pozos-
talými,
kontaktovanie zranených, poskytova-
nie potrebných informácii, spracová-
vanie žiadostí k vdovským a sirotským 
dôchodkom, spracovávanie podkladov 
k štátnym dávkam a prídavkom na 
deti, poskytované psychologické pora-
denstvo odborným pracovníkom,
koordinácia inštitúcií, spolupráca 
a súčinnosť (HBP Prievidza, polícia, 
matrika, jednotlivé dotknuté samo-
správy, Krízový intervenčný tím atď.), 
vybavovanie vecných a pobytových 
darov, organizačné pokyny k verejnej 
rozlúčke pozostalým, personálne 
zabezpečenie verejnej rozlúčky 
/pozostalí/, príprava organizácie poby-
tu pre rodiny v blízkej budúcnosti.
Zabezpečenie ďalšej činnosti 
Telefonická linka naďalej k dispozícii 
v obmedzenom čase.
Úlohy centra plynulo prejdú na sociál-
ne oddelenie MsÚ
Kontakt: Mgr. Veronika Rýšová, Jana 
Polakovičová, Sociálne odd. MsÚ 046 
/5475 351.


