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Zvedenie Eura – upo-
zornenia a odporúčania

Euro sa na Slovensku zavedie 
1.1.2009.
Všetky hodnoty teraz uvedené v 
korunách sa na eurá prepočítajú 
presne konverzným kurzom 1 euro 
= 30,1260 korún. Už teraz môžeme 
vidieť informačné ceny aj v eurách 
vo všetkých obchodoch a na ďalších 
miestach.

Po 1.1.2009 budeme môcť až do 
16.1.2009 platiť okrem eur aj koruno-
vými bankovkami a mincami. Obchody 
však budú vydávať iba v eurách. 
Pokiaľ neminieme slovenské koruny v 
obchodoch, bude ich možné bezplat-
ne vymeniť v bankách. Banky budú 
mince vymieňať pol roka a bankovky 
rok po zavedení eura. Národná banka 
Slovenska bude mince vymieňať ešte 5 
rokov a bankovky neobmedzene. 

Pre uľahčenie prechodu na euro 
odporúčame všetkým občanom:

1. Uložte si svoje úspory do banky ešte 
pred zavedením eura. Koruny na účte 
alebo vkladnej knižke vám banka sama 
automaticky zmení na eurá, bez akých-
koľvek poplatkov, bez žiadostí z vašej 
strany. Slovenské koruny na vašom účte 
prepočíta banka na eurá presne podľa 
oficiálne stanoveného konverzného 
kurzu. Banka si nemôže určiť žiaden 
iný kurz. Ponuky od neznámych osôb 
na výmenu „výhodnejším“ kurzom 
sú podozrivé, nakoľko sa s nimi spája 
riziko šírenia falošných peňazí.

2. Vyhnite sa výmenám na ulici, alebo 
ponukám od osôb vydávajúcich sa za 
predstaviteľov bánk, samospráv, alebo 
iných inštitúcií, ktorí vás môžu navštíviť 
u vás doma.
Nik nemá právo žiadať od vás informá-
cie o tom, koľko máte doma peňazí, 
aké sú sériové čísla vašich bankoviek, 
alebo ako a kedy si ich plánujete vyme-
niť za eurá. Peniaze, ktoré si neuložíte 
teraz na účet, je najlepšie vymeniť za 
eurá vo vašej banke po zavedení eura. 

3. Banka od vás nebude požadovať kvôli 
prechodu na euro žiadne informácie. 
Nepodávajte nikomu pod zámienkou 
prechodu na euro informácie o prístu-
pe k Vášmu účtu, ako napr. číslo účtu, 
heslá, alebo PIN kód! 

Program Kina Baník 
6. 12. SO o 18,00 h /USA/
tragikomédia
KONEČNE SPOLU    
Chcela dieťa, má ho mať!
Hrajú: Helen Hunt, Cilin Firth

10. 12. ST o 17,00h /USA /anim. 
komédia/ čes. dabing 
VESMÍRNI OPIČIACI  
Prvý človek vo vesmíre bol Gagarin, 
šimpanz Ham je zatiaľ posledný… 
dúfajme, že sa vráti!

13. 12. SO o 18,00 h / USA / animova-
ný, dobrodružný, sci-fi /čes. tit. /
STAR WARS: THE CLONE WARS 
Hviezdne vojny dostávajú prvým celo-
večerným animovaným filmom úplne 
novú podobu.

17.12. ST o 18,00 h /USA/ rom. 
dráma  
NOCI V RODANTHE  
Blížiaca sa búrka spojí osudy dvoch 
ľudí, ktorí hľadajú útechu a jediný 
magický víkend v nich prebudí emó-
cie, ktoré úplne zmenia ich životy.
Hrajú: Richard Gere, Diane Lane, 
Christopher Meloni.

Podujatia DK
na vianočný mesiac

DECEMBER
5. decembra 2008 o 17.00 h na 

Námestí baníkov - MIKULÁŠ - 

všetky deti poteší krásna rozprávka. 

Na záver príde Mikuláš, ktorý rozžiari 

Handlovský vianočný stromček. 

10. december 9.00 hod. Mikuláš 
pre deti MŠ - divadelné predsta-

venie divadla ,,Čirkášik“ a študentov 

Súkromnej strednej odbornej školy 

Handlová

13. december 2008

Handlovská kapustnica - 
benefičné podujatie spojené s ochut-

návkou vynikajúcich kapustníc z celej 

Handlovskej doliny.

31. december 2008 o 22.00 

SILVESTER na Námestie baníkov 

- Silvestrovské oslavy spojené s ohňo-

strojom a Richtárskou viechou. 

Privitajme spolu rok 2009!

Filmový klub REBEL 
2008/2009

4. decembra 2008 19.00h

TY, KTORÝ ŽIJEŠ 
Réžia: Roy Andersson
Švédsko, Nemecko, 2007, 92 min. 
Sny a nočné mory moderného bizarné-
ho sveta, v ktorom človek 21. storočia 
prepadá do totálnej izolácie a beznádej-
ného chaosu, sa prebúdzajú k svojmu 
tragikomickému životu.
11.decembra 2008 19.00h
4 MESIACE, 3 TÝŽDNE A 2 DNI 
Réžia: Cristian Mungiu
Rumunsko 2007, 113 min.
Mladá študentka sa za pomoci 
kamarátky chystá ukončiť nechcené 
tehotenstvo. To, čo nasleduje, natrvalo 
poznamená obe dievčatá aj ich vzájom-
ný vzťah.
18.decembra 2008 19.00h

SKAFANDER A MOTÝĽ 
Réžia: Julian Schnabel
Francúzsko 2007, 112 min.
Príbeh šéfredaktora časopisu Elle, ktorý 
po náhlej mozgovej príhode ochrnul na 
celé telo. 

Základná umelecká škola 
pozýva na koncerty

10.12. o 16:30 hod
Vianočný koncert v ZUŠ 
11.12. 16:30 hod
Klavírny koncert v ZUŠ
15.12. 16:30 hod
Vianočný koncert v ZUŠ
17.12. 18:00 hod
Vianočný koncert 
v kostole sv. Kataríny

Strávte predvianočný čas s hudbou...

Informácie z knižnice
Prvý novembrový týždeň bol v knižnici zameraný na tému Európska únia. 
Cyklickým podujatím „Mladý a aktívny Európan“ sme sa zapojili, spolu s ostat-
nými mestskými organizáciami pracujúcimi s mládežou, do podujatí v rámci 
Európskeho týždňa mládeže. Desať tried handlovských základných a stredných 
škôl, spolu 210 študentov, si rozšírilo vedomosti o histórii, vzniku, symboloch a 
inštitúciách EU. Súčasťou krátkych informačných prednášok bol kvíz zameraný 
na EÚ a všetci účastníci sa mohli v dotazníku vyjadriť k otázkam týkajúcich sa 
príležitostí pre mladých.    
               

Pripravujeme v decembri

2. a 3. 12. - Handlová a jej patrónka sv Katarína. (ZŠ MN)
-     Mikulášske vrece kvízov, súťaží a zábavy (pre 1. st. ZŠ podľa záujmu 
       jednotlivých tried) 
-     Vianoce s vôňou perníkov (zdobenie perníkov a výzdoba stromčeka 
       v knižnici v spolupr. s MOMS)
-     Vianoce v rozprávke (čítanie vianočných rozprávok - pre MŠ, ZŠ)
-     Lupienky z tvorby Milana Rúfusa (80. výročie narodenia. Literárne
       popoludnie s Úniou žien)
-     Adventný kalendár (literárna súťaž pre malých čitateľov - vyhodnotenie 
       koncom roka)

Elektronická knižnica Handlová v skúšobnej prevádzke

V tomto období Mestská knižnica Handlová spúšťa prevádzku elektronickej 
mestskej knižnice. Skúšobná prevádzka je spustená od konca novembra 2008. 
Navštívte www.kniznica.handlova.sk, prečítajte si zoznam literatúry, a dajte nám 
vedieť ako ste spokojní. 

MsK


