
HANDLOVSKÉ NOVINY9. STRANA

33.. kkoolloo,, 0077..1100..22000066
11. MBK Handlová − BK Levice
12. Inter Bratislava − E.S.O. Luèenec
13. MBK RIEKER Komárno − CASTA SPU Nitra
14. Slávia TU Košice − Chemosvit Svit
15. BK Dolný Kubín − 04 AC LB Spišská Nová Ves
44..  kkoolloo,,  1111..1100..22000066
16. BK Levice − 04 AC LB Spišská Nová Ves
17. Chemosvit Svit − BK Dolný Kubín
18. CASTA SPU Nitra − Slávia TU Košice
19. E.S.O. Luèenec − MBK RIEKER Komárno
20. MBK Handlová − Inter Bratislava
55..  kkoolloo,,  1144..1100..22000066
21. Inter Bratislava − BK Levice
22. MBK RIEKER Komárno − MBK Handlová
23. Slávia TU Košice − E.S.O. Luèenec
24. BK Dolný Kubín − CASTA SPU Nitra
25. 04 AC LB Spišská Nová Ves − Chemosvit Svit
66..kkoolloo,,  1188..1100..22000066
26. BK Levice − Chemosvit Svit
27. CASTA SPU Nitra − 04 AC LB Spišská Nová Ves
28. E.S.O. Luèenec − BK Dolný Kubín

29. MBK Handlová − Slávia TU Košice
30. Inter Bratislava − MBK RIEKER Komárno
77..kkoolloo,,  2211..1100..22000066
31. BK Levice − MBK RIEKER Komárno
32. Slávia TU Košice − Inter Bratislava
33. BK Dolný Kubín − MBK Handlová
34. 04 AC LB Spišská Nová Ves − E.S.O. Luèenec
35. Chemosvit Svit − CASTA SPU Nitra
88..kkoolloo,,  2255..1100..22000066
36. BK Levice − CASTA SPU Nitra
37. E.S.O. Luèenec − Chemosvit Svit
38. MBK Handlová  − 04 AC LB Spišská Nová Ves
39. Inter Bratislava − BK Dolný Kubín
40. MBK RIEKER Komárno − Slávia TU Košice
99..kkoolloo,,  2288..1100..22000066
41. Slávia TU Košice − BK Levice
42. BK Dolný Kubín − MBK RIEKER Komárno
43. 04 AC LB Spišská Nová Ves − Inter Bratislava
44. Chemosvit Svit − MBK Handlová
45. CASTA SPU Nitra − E.S.O. Luèenec

(pou�ité materiály  www. basket.sk)

Zaèala sa basketbalová exttraliga − Rozpis zápasov na mesiac október 

Basketbalový turnaj kadetov

Vdòoch 1. a 2. septembra 2006 sa v
�iari nad Hronom uskutoènil bas−
ketbalový turnaj kadetov za úèasti

viacerých majstrov Slovenska.

Školský basketbalový klub Handlová
obsadil na turnaji celkom 2. miesto
so skóre 297 : 249 s nasledovnými
výsledkami : 
ŠBK Handlová 

MŠK BK �iar B   91 : 73
ESO Luèenec     76 : 63
BKP B. Bystrica 84 : 54
MŠK BK �iar A   46 : 59

Strelci za ŠBK :  Morávek 50, T.Mrviš 48,
Kováèik 48, Matyaš 39, Majerèák 26,
Prokein 23, U�ík 14, Jány 9, Bacúšan 8,
Demeter 6, M. Mrviš a M. Daubner 4. 

Jaro Daubner

MMoojjee  oosspprraavveeddllnneenniiee..
Vá�ený pán primátor, teda Peter,

chcem sa Ti touto cestou ospravedlni� za
zaèiatok a èiastoène aj priebeh osláv
Mestských baníckych dní. 

Deò baníkov je najväèším sviatkom
Handlovèanov, na ktorom máme
príle�itos� pochváli� sa svojou prácou.
Vïaka Tebe a Tvojej práci máme na
chválu o dôvod viac. Je smutné a
zará�ajúce, �e si na Teba nik
nespomenul, nik Tvoju neúèas�
neospravedlnil. Na zaèiatku mi ve¾mi
chýbalo, �e obèania neboli privítaní aj v
mene Tvojom ako primátora mesta,
chýbalo mi ospravedlnenie Tvojej
neúèasti a s ním popriatie Ti skorého
uzdravenia. 

Ospravedlòujem sa Ti za všetkých,
ktorí tak poèas slávnosti i v televíznom
zázname po oslavách mali urobi�, no
neurobili. 

Verím, �e na toto zabudnutie si
Handlovèania u� èoskoro, vo vo¾bách,
spomenú. Som presvedèený, �e budeš
pokraèova� v práci a naviac s novozv−
olenými spolupracovníkmi, ktorí si Tvoj
prínos pre mesto v ostatnom období
vá�ia a nezabúdajú naò vzápätí, èo sa im
na krátky èas vytratíš z oèí z dôvodov,
ktoré by mnohých z nich zlomili. 

; Na záver sa ospravedlòujem V.
Horváthovi, preto�e  za uverejnenie tejto
mojej sebareflexie mu ako vydavate¾ovi
Handlovských novín nepôjdu dotknutí
zablaho�ela�. Ale som rád, �e máme v
meste noviny, v ktorých sa mô�e uvere−
jni� aj nepríjemná pravda.

Mgr. Celestín Èernák

Medzinárodný projekt  " EUROPRAKTIKANTI  
v oblasti ekonómie, podnikového a obchodného
poradenstva", programu LEONARDO da VINCI.

Vškolskom roku 2005/2006 zaèali uèitelia a študenti pracova�
na projekte s názvom F.E.D.E.R.I.C.A.  Projekt bol zameraný
na odbornú a jazykovú prípravu študentov a realizoval sa for−

mou trojtý�dòovej odbornej stá�e v máji 2006. 
Po nieko¾komesaènej odbornej, kultúrnej a jazykovej príprave
malo 15 študentov odboru obchodná akadémia a technickoadmin−
istratívny pracovník mo�nos� absolvova� odbornú prax v talianskom
Campobasso.  

Študenti mali za úlohu vyu�i� doterajšie vedomosti a zruènosti
vo svojom odbore na novom pracovisku, doplni� si ich a získa�
nové. Základné pracovné témy − Zákonník práce, Zákon o sociál−
nom zabezpeèení, Miestna kultúra podniku, obchodná a úradná
korešpondencia a moderné komunikaèné technológie. 

Okrem odborných zruèností úèastníci získali aj mo�nos� spoz−
na� taliansku kultúru, historické pamiatky, prírodné zaujímavosti,
nových ¾udí, ich zvyky, nadviaza� nové kontakty a priate¾stvá. 

V dòoch 17. septembra 2006 a� 7. októbra 2006 sme hos−
tite¾mi našich talianskych partnerov. Odbornú stá� budú absolvo−
va� na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi. Podobne,
ako naši študenti, budú spoznáva� našu krajinu, zvyky, históriu,
kultúru. 

V  priestoroch našej školy a na Mestskom úrade v Handlovej
sme ich privítali v dòoch 19. a 25. septembra 2006 spolu so všetký−
mi partnermi, ktorí nám pomáhajú s realizáciou praxe.  

Spolu s talianskymi študentmi budú praxova� aj niektorí naši
študenti − zo 4. A triedy − Bielický Mojmír, Jíroš Norbert, zo 4. B
triedy − Zuzana Fabianová, Viera Valachová, Ivana Plavcová, Mirka
Hianiková, zo 4. C triedy Jakub Dobrotka a Marek Haviar, ktorí sa
budú stara� aj o výpoètovú techniku. 

Mana�ment projektu tvorili títo pedagógovia − Mgr. Jozef
Barborka, Ing.Silvia Maruniaková, Ing. Adriana Alsharabiová, Ing.
Mária Beòušová a Ing.Alena Kubová.

Na realizácii odbornej praxe so školou spolupracujú tieto

inštitúcie:
Úrad práce a sociálnych vecí, Prievidza, Slovenská sporite¾òa,
Prievidza, Sociálna pois�ovòa, Prievidza, Všeobecná zdravotná
pois�ovòa, Prievidza, Mestský úrad Handlová, Nezisková organizá−
cia HELP Handlová.

Poznávajme sa navzájom

To je názov v poradí u� štvrtého medzinárodného projektu,
ktorý sa realizuje na Zdru�enej strednej škole obchodu a
slu�ieb v Handlovej. Okrem vzájomného spoznávania sa budú

študenti venova� aj ekonomickým a environmentálnym témam.
Našimi partnermi budú tentokrát študenti súkromného lýcea −
"Lycee Estran − Charles de Foucauld" z francúzskeho BRESTU. 
Cie¾ projektu − zdokonalenie sa v anglickom a francúzskom jazyku,
poznávanie ¾udí a krajiny našich partnerov, pou�ívanie moderných
informaèných a komunikaèných technológií, uvedomenie si význa−
mu trvalo udr�ate¾ného rozvoja a propagácia tejto myšlienky aj vo
svojom okolí.

Program a náplò práce − Projekt sa stane súèas�ou vyuèova−
cieho procesu našej školy. Na hodinách cudzích jazykov, dejepisu,
hospodárskej geografie, biológie a ekológie a aplikovanej infor−
matiky budú získava� poznatky týkajúce sa projektu, zdokona¾ova�
sa v cudzích jazykoch a v pou�ívaní moderných IKT, spracováva�
zozbierané informácie a zostavova� ich do výsledného produktu
projektu.

Po mesaènej odbornej, kultúrnej a jazykovej príprave sa štu−
denti odboru obchodná akadémia strávia dva októbrové tý�dne vo
francúzskom meste BREST. 
Vzájomné spoznávanie slovenských a francúzskych študentov bude
ïalej pokraèova� prostredníctvom internetu a� do februára 2007,
keï prídu naši partneri na Slovensko. Radi im predstavíme našu
školu, mesto,  kultúrne a  historické pamiatky, prírodné zaují−
mavosti a srdeèných, pohostinných Slovákov.

Za mo�nos� získa� neocenite¾né poznatky  a nezabudnute¾né
zá�itky ïakujeme Európskej komisii, ktorá nám pridelila grant v
rámci programu SOCRATES.

Zdru�ená stredná škola obchodu a slu�ieb v Handlovej informuje

Napísali ste nám...


