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V piatok 14. marca sa uskutoènila na Spojenej škole
v Handlovej “Konferencia k 5. výroèiu zapojenia školy do
programu NetAcad” − globálnej vzdelávacej iniciatívy.
Zároveò si pripomenula 5. výroèie otvorenia laboratória
poèítaèových sietí technológií Cisco a spustenie èinnosti
LCNA Handlová.
Riadite¾ Spojenej školy Mgr. Jozef Barborka konštatoval, �e 5.
rokov pôsobenia školy v tomto programe pova�uje za
úspešné, èo potvrdzuje aj dosiahnuté ocenenie − Najlepšia
lokálna akadémia pre rok 2005−2006. Zapojenie do progra−
mu NetAcad celkovo hodnotil ako vydarenú lokálnu apliká−
ciu globálnej iniciatívy, ktorá úspešne reprezentuje nielen
školu ale aj mesto. 

Internet je sie�ou ¾udí − tak zaèal svoju prezentáciu Ing.
František Jakab, PhD.
koordinátor NetAcad pre SR a súèasne zástupca firmy Cisco
Slovakia. Oboznámil prítomných s históriou projektu
sie�ového akademického programu, ktorý na Slovensku
zaèal v roku 1999 budovaním pilotnej siete, dnes funkènej
a orientovanej na zvyšovanie kvality. Ako uviedol, za podstat−
né pova�uje budovanie strategických partnerstiev privátnych
a štátnych inštitúcií. To je k¾úèom k úspechu, ktorý otvoril aj

dnes úspešný program Net Acad. Vyjadril
svoje poïakovanie Slovenskej sporite¾ni
a.s., ako hlavnému sponzorovi, ktorý sa
v poèiatku nebál riskova�. 
K ïakovným slovám sa pridal aj primátor
mesta Handlová Ing. Rudolf Podoba,
ktorý podporuje myšlienku vytvára� také−
to partnerstvá a poïakoval pedagógom,
ktorí dokázali zapáli� študentov pre
oblas� IT technológií. Konferencie sa
zúèastnila produktová mana�érka
Soitron a.s. Bratislava, Marianna
Richtáriková. Informovala o význame
a obtia�nosti certifikaènej skúšky CCNA
(robí sa výluène v anglickom jazyku) a o
okam�itej vyu�ite¾nosti poznatkov a zruè−
ností študentov programu NetAcad v ka�−
dodennej praxi firiem. O�ivením bola
úèas� troch bývalých absolventov z praxe

a pätnástich súèasných študentov Spojenej školy, ktorí pre−
vzali svoje certifikáty, potvrdzujúce úspešné absolvovanie
skúšky − Cisco Certified Network Associate − CCNA. Pod¾a slov
pedagóga Jána Krauska, ktorý sa chlapcom venuje, je to aj
ocenenie ich morálnych kvalít a on sám obdivuje ich nadše−
nie, keï èasto namiesto vo¾ného èasu študujú. Certifikáty
najlepším študentom programu NetAcad z Handlovej
odovzdával Mgr. Peter Juráš, generálny riadite¾ sekcie
regionálneho školstva MŠ SR. Príjemným spestrením bola
prezentácia Róberta Rakovicsa, študenta Spojenej školy,
ktorý si vyskúšal svoje prezentaèné zruènosti. Bude ich
potrebova� u� èoskoro na medzinárodnej konferencii pro−
gramu NetAcad vo Vysokých Tatrách a na študentskej sú�a�i
programu sie�ových akadémií Cisco OLYMP 2008.
Regionálne a národné kolá sa uskutoènia u� 3. apríla 2008
v Bratislave a Košiciach, medzinárodné kolo v júni 2008
v Brne. Konferencie sa ïalej zúèastnili zástupcovia ŠKÚ,
UPSVaR Prievidza, zástupcovia MŠ SR, SLSP, zástupcovia
TSK, zástupcovia Mesta Handlová, ktorí na záver navštívili
laboratórium poèítaèových sietí v priestoroch Spojenej školy
Handlová.

JP

Handlovskí študenti − špecialisti v IT

Staneme sa lídrom v LEADERI?
OZ �iar s prvými úspechmi

Ka�dý z nás vie, �e roky 2007 − 2013 sú pre Slovenskú repub−
liku najdôle�itejšie v èerpaní prostriedkov zo štrukturálnych
fondov EÚ. V rámci štrukturálnych fondov sa naša republika
po prvýkrát zapája do prístup LEADER. Prístup je urèený na
vyrovnávanie regionálnych rozdielov pre vidiek. Regióny
vytvorené pod¾a špecifických podmienok sa mô�u uchádza� v
tomto programe o nemalú finanènú podporu. Podporené
budú na základe vypracovanej stratégie. Pokia¾ územie získa
finanèné prostriedky, rozde¾uje ich na základe vlastnej
stratégie prostredníctvom miestnej akènej skupiny. 
Aj naše mesto Handlová sa preto stalo súèas�ou miestnej
akènej skupiny s názvom �iar. 
Miestna akèná skupina �iar zahàòa územie Handlovskej
doliny a Hornonitria. Je tvorená katastrami mesta Handlová

a šestnástich obcí : Cíge¾, Ráztoèno, Jalovec, Chrenovec−
Brusno, Lipník, Malá Èausa, Ve¾ká Èausa, Nedo�ery−Brezany,
Pravenec, Poruba, Poluvsie, Malinová, Chvojnica, Tu�ina,
Nitrianske Pravno a K¾aèno.
Naše územie spája potenciál pre rozvoj cestovného ruchu,
baníctvo, �eleznica a nemecké tradície.
Prvým úspechom OZ �iar je získanie nenávratného
finanèného príspevku vo výške 397 200 Sk zo zdrojov
Trenèianskeho samosprávneho kraja, ktoré sú urèené na
spracovanie stratégie. 
V súèasnom období sa aktívni zástupcovia jednotlivých obcí
zapájajú do jej prípravy. Ak chcete svojimi nápadmi a názor−
mi prispie� k zlepšeniu kvality �ivota a k rozvoju nášho
regiónu, viac informácií získate v Turisticko − informaènej
kancelárii ZOHD v Podnikate¾skom inkubátore v Handlovej. 

Erika Jonasová
mana�ér

Pomô�te zachráni�
handlovské pamätihodnosti

Dnes na tému 
Klub mláde�e − Lamika

Jednou z popredných evidovaných
pamätihodností v našom meste, ktorá si
zaslú�i našu pozornos� je aj niekdajší
Banský hotel, ktorí sme dlhé roky poznali
ako Klub mláde�e a v poslednom období
ako Lamiku. Budovu sa nám
Handlovèanom, s najväèšou pravde−
podobnos�ou podarí zachráni�. Stala sa
jednou zo šiestich priorít v oblasti
regionálneho rozvoja.

Myšlienka postavenia budovy vznikla
v rokoch 1910 − 1911. Pôvodne mal objekt
slú�i� ako banský hotel k prechodnému
ubytovaniu technikov a administratívnych
pracovníkov Západouhorskej kame−
nouho¾nej úèastinnej spoloènosti. Po
druhej svetovej vojne sa objekt zaèal
vyu�íva� ako Dom techniky, v ktorej bola
umiestnená banícka odborná kni�nica.

V rokoch 1975 − 1980 prešla budova
rozsiahlou rekonštrukciou a prestavala sa
na Klub mláde�e, z prostriedkov
mláde�níckej organizácie SZM. Toto
obdobie sa spája s premyslenou a system−
atickou prácou s mláde�ou, ktorí pod
vedením Doda Suchého pripravovali ve¾a
zaujímavých akcií, na ktoré vtedajšia
mláde� dodnes s rados�ou spomína. Od
roku 1991 bola budova prenajímaná na
podnikate¾ské úèely ako diskotéka, heròa
èi pohostinstvo. Z tohto obdobia ostal
v pamäti názov podniku, ktorý bol
vytvorený skrátením  krstných mien
prvých nájomcov /Laco − Milan − Karol/.
Prenájom objektu skonèil v roku 2005,
kedy budovu odkúpilo Mesto Handlová od
Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s.
Dnes je celý objekt v technicky nevyhovu−
júcom stave a znièené bolo aj murované
oplotenie areálu. 

Primátor mesta, Ing. Rudolf Podoba
predstavil víziu vyu�itia tejto budovy
v budúcnosti, a to vybudovanie stálej
muzeálnej kultúrnej ustanovizne mapu−
júcej históriu priemyselnej �a�by uhlia
v našom meste. Ambiciózny plán otvori�
múzeum, ktoré by sa stalo centrom
baníctva, uchovania a rozvoja baníckych
tradícií, by malo svojich návštevníkov
privíta� pri príle�itosti osláv stého výroèia
priemyselnej �a�by uhlia v Handlovej  v ro−
ku 2009. 
Veríme, �e i ostatné pamätihodnosti v na−
šom meste bude mo�né podobným spô−
sobom zachráni�, o�ivi� a vráti� im našu
pozornos� a vá�nos�, ktorú si urèite
zaslú�ia.       
Skúsme spolu otvori� "šuplíky", v
ktorých nájdeme históriu našej
Handlovej.   Ak máte kúsok z
histórie tejto pamiatky kontaktujte
nás. MsÚ Handlová, è.d. 11,  046
519 25 30, socu2@handlova.sk.  

(krátené)   J .�išková, J. Oswaldová, J. Maïar
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