
Erbová tvorba je neodmysliteľnou súčasťou 
európskeho kultúrneho dedičstva. Naša 
mestská heraldika nepatrí len minulosti, 
ale je súčasťou kvality života a identity jej 
obyvateľov. Preto je dobré, aby sme si ju 
trochu pripomenuli.
Najstaršia známa pečať Handlovej pochád-
za z 15.storočia. Starší Handlovčania ju 
poznajú z obalu knihy Handlová, ktorá 
vyšla v roku 1966. No nájdeme ju aj vo 
vývoji heraldických symbolov, ktorý opisuje 
aj kniha Handlová z roku 2001. Už tu jasne 
vidieť svätú Katarínu, patrónku farského 
kostola aj nášho mesta. Pochádzala z 
Alexandrie. Jej kult sa začal v 9. storočí 
na vrchu Sinaj, kde sa v kláštore dodnes 
nachádzajú jej relikvie. 
Spolu so svätou Barborou a Margitou 
patrí medzi tri sväté panny a medzi 14 
pomocníkov v núdzi. Niet divu, že si ju 
aj Handlovčania zvolili za svoju patrónku. 
Bola krásna a múdra. Odmietla sobáš s 
cisárom Maximiliánom argumentujúc, že 
je „nevestou Kristovou.“ Protestovala tiež 
proti prenasledovaniu kresťanov. Lámali ju 
v kolese a nakoniec bola sťatá. V ikonografii 
nášho erbu je zobrazená s kráľovskou koru-
nou, so zlomeným kolesom a mečom.
 Svätá Katarína sprevádzala na symboloch 

mesto Handlovú až do 19. storočia - o čom 
svedčí Handlovská jarmočná štandarda z 
roku 1843, ale aj pečať a erb mesta z roku 
1880. Po 2. svetovej vojne sa z erbu nášho 
mesta vytratila. Ostalo len jej zlomené kole-

so. V roku 1991 sa 
Heraldický register Slovenskej republiky 
oboznámil so žiadosťou Mestského úradu 
v Handlovej o vystavenie erbovej listiny 
pre naše mesto. Heraldická komisia klad-
ne posúdila terajšiu podobu erbu mesta 
Handlová, ktorú nakreslil pán Ladislav 
Čisárik a odporučila ho na ďalšie používa-
nie. Súčasne ho zapísala aj do Heraldického 
registra Slovenskej republiky. Uznala, že 
erb rešpektuje všetky, po stáročia zacho-
vané heraldické pravidlá erbovej tvorby a 
dala súhlas, že mesto Handlová ho môže 

používať, či už vo farebnej, čiernobielej 
alebo inej podobe. Tento erb sa používa v 
mestskej pečati. Do praktického používania 
sa tak dostali dva rovnocenné erby. Ten 
so svätou Katarínou, aj ten so zlomeným 

kolesom. Obidva sú zapísané v 
Heraldickom registri Slovenskej 
republiky pod signatúrou H-l/
91. Používanie symboliky mesta 
je upravené v Štatúte mesta 
Handlová, ktorý je schválený 
ako Všeobecne záväzné naria-
denie (VZN) mesta Handlová č. 
5/2007. V tretej časti sa dozviete, 
že právo použiť erb mesta je 
viazaný na súhlas primátora, 

vydáva sa na obdobie 1 roku a ten kto ho 
chce využívať musí písomne uviesť na aký 
účel bude použité. Erb mesta nájdete i na 
listinách, ktoré obsahujú nariadenia, uzne-
senia a alebo rozhodnutia orgánov mesta 
alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti.

Skúsme spolu otvoriť „šuplíky“, v ktorých 
nájdeme históriu našej Handlovej. Ak viete 
niečo zaujímavé o našich erboch kontak-
tujte nás. MsÚ Handlová, č.d. 11, 046 519 
25 30, socu2@handlova.sk.V.W. 
Komisia pre evidenciu pamätihodností.
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       Pri príležitosti regionálnych osláv 
Dòa baníkov v Handlovej bolo 30. 
augusta 2008 po prvýkrát udelené oce-
nenie „Plaketa za rozvoj baníctva na 
hornej Nitre“. Vyhlasovate3⁄4mi ocenenia 
sú : mesto Handlová, Hornonitrianske 
bane Prievidza a Združenie miest a ob-

cí hornej Nitry . Nové 
ocenenie je najvyšším 
profesijným a sta-
vovským uznaním za 
výsledky profesijnej 
èinnosti v prospech 
rozvoja baníctva 
v hornonitrianskom 
regióne. 

Plaketa za rozvoj 
baníctva na hornej 
Nitre je prejavom 
verejného uznania, 
má za cie3⁄4 spolo-
èensky a morálne 
oceniť významné èiny, 
aktivity a prínos jed-
notlivcov pri rozvoji 
baníctva na hornej 
Nitre. Ocenenie 
bude ude3⁄4ované za 
celoživotný aktívny 
prínos pre baníctvo, 

významnú podporu baníctva, vedecké 
a výskumné práce podporujúce rozvoj 
baníctva na hornej Nitre a mimoriadne 
záslužné èiny v banskej prevádzke. 
            Kandidátov na udelenie ocenenia 
môžu navrhovať odborné spolky a spo-

loèenské skupiny (Hornonitrianske 
bane Prievidza, Združenie miest 
a obcí hornej Nitry, mesto Handlová, 
Slovenská banská komora, Slovenská 
banícka spoloènosť, Odborový zväz 
pracovníkov baní, geológie a naftového 
priemyslu, Handlovský banícky spolok, 
Spolok priate3⁄4ov Bane Nováky a iné 
banícke spolky pôsobiace v regióne). 
Z návrhov vyberie nominaèná komisia 
päť, ktoré vyhlási za nominácie. Roène 
možno udeliť najmenej jednu a najviac 
päť cien. Ocenenie môže byť udelené aj 
im memoriam. Súèasťou ocenenia je 
plaketa vo forme umeleckej plastiky 
a finanèná odmena 10 000 Sk.

       Autorom grafického návrhu 
plakety, je akademický maliar Rudolf 
Cigánik z Handlovej.
       V roku 2008 boli na ocenenie 
nominovaní: 

ZA CELOŽIVOTNÝ AKTÍVNY PRÍNOS 
PRE BANÍCTVO NA HORNEJ NITRE:

       Ing. Ján Trangoš
       Ing. Milan Pešl
       Ing. Igor Reiff
       Ing. Otokár Manasil – in memoriam

ZA VEDECKÉ A VÝSKUMNÉ PRÁCE 
PODPORUJÚCE ROZVOJ BANÍCTVA 
       Prof. Ing. Jozef Hatala, CSc. 
         – in memoriam

Pri príležitosti regio-nálnych osláv 
ministerstvo životného prostredia SR 
sa rozhodlo oceniť siedmich geológov, 
bývalých zamestnancov HBP, a.s.

Èestné uznanie in memoriam:
       Ing. Anton Gahýr 
       Ing. Eduard Rolfes 

Cena ministra in memoriam:
       RNDr. Miroslav Šimeèek 

Èestné uznanie:
       Miroslav Zajac

Cena ministra:
       Ing. Pavel Karoly
       Ing. Arpád Magura 
       Ing. Ján Sobota

Za uchovávanie baníckych tradícií boli 
udelené diplomy Ministra hospodár-
stva SR Jánovi Procnerovi a Vojtechovi 
Héglimu.
Jana Paulínyová, mesto Handlová, 
Adriana Siváková, HBP a.s.

Nové regionálne ocenenie: „Plaketa za rozvoj baníctva na hornej Nitre“

Mestská polícia 
Handlová upozoròuje

       V uplynulom období boli 
zaznamenané žiadosti o finanèné 
príspevky na útulok k pre odchyte-
ných psov v Handlovej od doposia3⁄4 
nezistených osôb. Útulok spravuje 
MsP Handlová, ktorá týmto upozo-
ròuje verejnosť, že takéto žiadosti 
o peòažné príspevky sú neopráv-
nené.
       V prípade, že sa stretnete s ta-
kouto èinnosťou ihneï informujte 
MsP na tel. èísle 168 00.

PRIMÁTOR MESTA
Ing. Rudolf Podoba
zvoláva
17. Mestské
zastupite3⁄4stvo

vo štvrtok
25. septembra 2008
do ve3⁄4kej zasadacej miestnosti MsÚ.

Rokovania Mestského
zastupite3⁄4stva sú verejné


