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DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Dňa 12. novembra 2008 bol v Základnej 
škole Morovnianska cesta Handlová 
tradičný jesenný Deň otvorených dverí. 
Pracovníci školy každoročne ponúkajú 
rodičom i handlovskej verejnosti prehli-
adku záujmovej činnosti svojich žiakov. 
Návštevníci si môžu pri tejto príležitosti 
prezrieť vnútorné priestory školy, učebne. 
Pri vstupe do budovy svietili ozdobné 
zábavné tekvice a tekvičky. Výstavku 
pripravili najmenší žiaci. V školskej 
jedálni vybrané deti z jednotlivých tried 
súťažili o najzaujímavejší tanier priprave-
ný z jesenných plodov, ovocia i zeleniny. 
Počítačom sa venovali starší žiaci z roč-
níkov 5 – 9 v dvoch učebniach. Novinku 
- brušné tance predviedli zvodné tanečni-
ce. Šikovné ruky starších dievčat vyrábali 
vianočné ozdoby. V školskej kuchynke 
sme rodičov ponúkli jednoduchým 
občerstvením. Potom si svoje svaly mohli 
odskúšať v posilňovni. Súčasťou podujatia 
bola slávnostná imatrikulácia prváčikov. 
V priestoroch školy pracuje aj detská 
organizácia Fénix. Jej činnosť prezentovali 
členovia otvoreným stánkom. Prítomní 
mohli na fotodokumentácii i v kronike 
vidieť výsledky bohatej rôznorodej činnosti 
detí od najmenších po najstarších. 

Vianočné prázdniny
 

Vianočné prázdniny sa začínajú 
22.decembera 2008 a končia 
7. januára 2009. Posledný deň 
vyučovania pred začiatkom 
prázdnin je 19. december 2008 
(piatok). Začiatok vyučovania po 
prázdninách je 8. január 2009 
(štvrtok).
Prevádzka materskej školy počas 
prázdnin bude prerušená vo 
všetkých elokovaných triedach 
MŠ Ul. SNP 27 Handlová, a to od 
24.decembra 2008 do 6. januára 
2009. 
Všetkým prajeme veselé Vianoce 
a krásne prázdniny!

Minister ocenil aj 
Handlovčanov 
Pamätné listy sv. Gorazda získalo celkom 
30 žiakov základných a stredných škôl na 
Slovensku. Boli medzi nimi aj študenti 
Spojenej školy Handlová Martin Bašti, Patrik 
Brigant a Metod Rybár. Ocenenie získali za 
úspešnú reprezentáciu školy v súťaži Cisco 
olymp 2008 a prevzali si ho v Bratislave pri-
amo z rúk ministra školstva SR Jána Mikolaja 
pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov. 
„Získané ocenenia sú dôkazom toho, že ste 
úspešne obstáli v tvrdej konkurencii ostatných 
štátov. Ukázali ste, že naše školstvo má dobrú 
tradíciu a všetky predpoklady na to, aby sa 
transformovalo a reagovalo na nové požiadav-
ky súčasnej doby,“ povedal vo svojom príhovo-
re oceneným študentom minister školstva.

Spojená škola v Handlovej oslavova-
la 60. výročie svojho vzniku 

V živote každého človeka sú chvíle, na ktoré nezabúda. Sú 
nezmazateľne vryté v jeho mysli, našli si kútik v jeho srdci 
a často, veľmi často sa k nim vracia....
Handlovou sa v novembri niesla správa: „Spojená škola 
– Banícke učilište – má výročie, má 60 rokov!“
História školy je úzko spätá s históriou mesta. Začala písať 
svoje dejiny s prívlastkom banícka. Počas 60 rokov prešla 
mnohými zmenami. Postupne, podľa potrieb doby a regiónu, 
sa v chlapčenskej škole objavili prvé dievčatá, vznikli nové 
atraktívne študijné i učebné odbory. Škola si dokázala obhájiť 
svoje miesto i v sieti škôl a počtom žiakov patrí k najväčším 
v Trenčianskom kraji.
7. novembra 2008 sa celá škola obliekla do slávnostných 
šiat. 
Dom kultúry v Handlovej sa zaplnil. Začala sa slávnostná 
akadémia, na ktorej sa okrem bývalých aj terajších zamest-
nancov, rodičov, bývalých a súčasných žiakov a priateľov školy 
zúčastnili i mnohí významní hostia: štátny tajomník MŠ SR 
Ing. Jozef Habánik, PhD, delegácia Trenčianskeho samo-
správneho kraja a poslancov TSK na čele s predsedom MUDr. 
Pavlom Sedláčkom, prezident Konfederácie odborových 
zväzov PhDr. Miroslav Gazdík, predseda OZ PŠaV Ing. Ján 

Gašperan, riaditeľka Krajskej školskej inšpekcie Trenčín Mgr. 
Anna Pechová, delegácia Krajského školského úradu na čele 
s prednostom PhDr. Miroslavom Holčekom, predstavitelia 

štátnej a verejnej správy a zástupcovia 
podnikov a organizácii.
Po odznení príhovorov riaditeľa školy 
Mgr. Jozefa Barborku, štátneho tajom-
níka MŠ SR Ing. Jozefa Habánika, pred-
sedu Trenčianskeho samosprávneho 
kraja MUDr. Pavla Sedláčka a prednostu 
Krajského školského úradu v Trenčíne 
PhDr. Miroslava Holčeka, ktorí spomí-
nali, hodnotili, bilancovali a priali našej 
jubilantke všetko najlepšie, odovzdal 
predseda Trenčianskeho samosprávne-
ho kraja MUDr. Pavel Sedláček do rúk 
riaditeľa školy Mgr. Jozefa Barborku 
ďakovný list zamestnancom a žiakom 
školy. Taktiež odovzdal ďakovné listy 
oceneným pracovníkom školy. Následne 

prednosta Krajského školského úradu v Trenčíne PhDr. 
Miroslav Holček odovzdal riaditeľovi školy ďakovný list 
Spojenej škole v Handlovej a predseda OZ PŠaV Ing. Ján 
Gašperan kryštálovú plaketu za spoluprácu s odborovým 
zväzom. 
Pamätné listy si z rúk riaditeľa školy Mgr. Jozefa Barborku 
prevzali aj bývalí zamestnanci školy Štefan Bôžik, PhDr. 
Miroslav Holček, Marián Januščák, Vladimír Kádaši, 
Alexander Kollárik, Jozef Kvasnica, Anton Michele st., Mgr. 
Erika Nemcová, Helena Petríková, Mgr. Milan Potančok 
a Rudolf Sapančik.
Slávnostná akadémia pokračovala kultúrnym programom, 
v ktorom sa snúbila minulosť s prítomnosťou, spomienky 
s dynamikou a rytmom súčasného života.
Recepcia, na ktorej si starší i súčasní zamestnanci i pozvaní 
hostia vymieňali zážitky, spomínali na minulosť, načrtávali 
budúcnosť, bola príjemným stretnutím.
60 dobrých rokov je za nami a my všetci zo srdca škole želá-
me ešte veľa dobrých rokov, veľa úspešných krokov a najmä 
veľa dobrých žiakov.

Spojená škola Handlová

CVČ Relax 
na december 2008

Mikuláš v Dorke 
– charitatívne podujatie DaMP-u pre  
deti osamelých rodičov
4.12.08 od 15,00 h, Dorka 
Mikuláš v Relaxe 
– zábavno-súťažné podujatie pre  
najmenších v meste
5.12.08 od 15,00 h, CVČ Relax  
Turnaj vo vybíjanej 
– súťaž žiakov 5.-6.roč. ZŠ
9.12.08 od 13,00 h, ZŠ MC 
Turnaj vo vybíjanej 
– súťaž žiačok 5.-6.roč. ZŠ
10.12.08 od 13,00 h, ZŠ MC 
Ochranársky večer 
– premietanie filmov s prírodovednou 
tématikou a voľná
diskusia na tému „Ochrana prírody“
13.12.08 od 17,00 h, CVČ Relax 
Turnaj vo vybíjanej 
– súťaž žiakov 3.-4.roč. ZŠ 
16.12.08 od 13,00 h, ZŠ MC  
Turnaj vo vybíjanej 
– súťaž žiačok 3.-4.roč. ZŠ 
17.12.08 od 13,00 h, ZŠ MC   
Vianočné tradície 
– tvorivé dielne pre deti aj ich 
rodičov
18.12.08 od 15,00 h, CVČ Relax  


