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Voktóbri 2006 vypracovali všetky školy a školské zari−
adenia hodnotiace správy za predchádzajúci školský
rok.  

Z týchto správ sa verejnos� dozvie:
− základné identifikaèné údaje o škole
− poèet všetkých, ako aj novoprijatých �iakov
− dosahnuté výsledky �iakov a študentov
− uèebné odbory, ktoré škola ponúka
− kvalifikáciu uèite¾ov

Školy budú zverejòova� do akých projektov sú zapojené,
aké majú priestorové podmienky a vybavenie, ko¾ko finan−
cií dostávajú zo štátneho rozpoètu, ko¾ko na základe vzdelá−
vacích poukazov a príspevkov rodièov.

Správy budú zverejnené najneskôr do 31. decembra
2006 na obvyklom mieste v škole, školskom zariadení.
Nájdete ich aj  webovej stránke Mesta Handlová
www.handlova.sk . 

Medzinárodný tý�deò vzdelávania 
V rámci "Medzinárodného tý�dòa vzdelávania" (13.−17.

novembra 2006) pripravujeme v spolupráci so školami a
školskými zariadeniami podujatia a vzdelávacie aktivity.

Podujatia sú zaradené v Kalendári celomestských podujatí
a sú súèas�ou osláv 630. výroèia prvej písomnej zmienky o
Handlovej.
− Akadémia škôl a školských zariadení

15. novembra 2006 (streda) o 15.00 hod Dom kultúry 
Mesta Handlová

− Výstava výtvarných prác �iakov "Èím �ije Handlová"
13. novembra 2006 a� 19.novembra 2006 v èitárni 
Domu kultúry Mesta Handlová.

Pripravujeme aj tvorivé dielne pre �iakov i pedagógov,
ktoré sa budú realizova�  na základe ponuky a záujmu.
Bli�šie informácie o týchto pripravovaných podujatiach
nájdete na webovej stránke nášho mesta a teletexte 3.TV.
Gratulujem výhercovi 3. Roèníka sú�a�e ,, O pohár mesta
primátora", v mimoškolskej èinnosti, ktorú tento rok
získala ZŠ MOROVNIANSKA CESTA. A prajeme ve¾a úspe−
chov do ïalšej èinnosti všetkým školám v našom meste.

Mgr. Jaroslava Maslíková
Školský úrad v Handlovej

Hodnotiace správy škôl a školských zariadení

Ako sa nám darí 
s triedením odpadu?

Separovaný zber odpadu sa stal
neodmyslite¾nou súèas�ou niek−
torých obyvate¾ov mesta Handlová

a obcí Handlovskej doliny. Mô�eme
poveda�, �e pre nás prvý štvr�rok máme
za sebou a nezostáva nám niè iné ako
hodnoti�.

Za tri mesiace trvania sepa−
rovaného zberu odpadu sme vyzbierali
46 ton papiera, 60 ton skla, 1,4 tony
VKM, 1,2 tony kovových obalov a 31 ton
plastov. Spolu 139,4 ton druhotných
surovín neskonèilo na skládke.

V prvom rade chcem všetkým
zúèastneným poïakova�, a som rád, �e
separovaný zber odpadu mal pozitívny
ohlas. No musím podotknú�, �e to
naj�a�šie máme len pred sebou. Do
konca roka 2006 musíme naplni�
urèité mno�stvá vyzbieraných surovín,
ktoré vôbec nie sú nízke. Zatia¾ sme
pribli�ne v polovici cesty.

Nezabudnite na termíny odvozu
triedených surovín v mesiaci novem−
ber:
Mesto Handlová:   8. 11. − plasty, papi−
er

15.11. − plasty
22.11. − kov. obaly
29.11. − plasty, papier

Nová Lehota:
10. 11. − plasty, papier
24. 11. − plasty, kov. obaly, sklo

Mgr. Vladimír Borák

Pomoc zaèínajúcim podnikate¾om je jedným z
hlavných cie¾ov Podnikate¾ského inkubátora v
Handlovej, ktorý v týchto dòoch vstupuje do

závereènej fázy výstavby. Dòa 31. októbra 2006 zaène pro−
ces odovzdávania stavby s jej následnou kolaudáciou.
Ukonèí sa tak prvá etapa projektu, ktorý by mal prispie� k
vytvoreniu nových pracovných miest v našom meste. Okrem
stavebných prác však intenzívne pokraèuje aj ostatná nevyh−
nutná èinnos� potrebná na spustenie podnikate¾ského
inkubátora k 1. januáru 2007. Po zalo�ení a registrácii
neziskovej organizácii Asterion, n.o. ktorá bude spravova�
inkubátor boli v septembri vytvorené  riadiace orgány a
následne bola zriadená výberová komisia, ktorej úlohou
bolo posúdi� �iadostí a vybra�  prvých záujemcov o pod−

nikanie v inkubátore. Výberová komisia sa zišla v dòoch 17.
a 19. októbra 2006 a odporuèila Správnej rade na schvále−
nie zoznam uchádzaèov. V zmysle uzavretej zmluvy medzi
mestom Handlová a Národnou agentúrou pre rozvoj
malého a stredného podnikania, agentúra tento zoznam
uchádzaèov posúdi z h¾adiska plánovaného projektu. Potom
budú jednotlivým vybratým podnikate¾om pridelené priesto−
ry a na základe po�iadaviek samotného rozèlenenia
priestorov a ich technického vybavenia (štruktúrovaná
kabelá�, voda, odpad, EBS a pod) sa zaène s úpravou týchto
priestorov. Tento proces sa uskutoèní v mesiacoch novem−
ber − december tak, aby od 1. januára 2007 mohli pod−
nikatelia spusti� svoje prevádzky. 

Vladislav Horváth

Správy z podnikate¾ského inkubátora


