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Handlová úspešná v čerpaní 
prostriedkov z fondov EÚ

Základná škola na 
Morovnianskej ceste sa rekonštruuje 

Ako ste sa už dočítali v niektorom z minulých vydaní 
HN, mesto Handlová získalo finančné prostriedky 
vo výške 983 995,49 eur na projekt rekonštrukcie 
a modernizácie Základnej školy na Morovnianskej 
ceste. Celkové náklady na realizáciu projektu sú vo 
výške 1 035 784,73 eur, pričom z vlastných zdrojov 
mesto Handlová spolufinancuje akciu sumou 
51 789,24 eur. 

Stavebné práce boli v letnom období v plnom prúde. 
Väčšina prác je hotová a chýba už len málo, aby škola 
dostala svoju novú tvár. Na budove sú vymenené 
okná a vstupné dvere. Budova školy ako aj strecha 
sú zateplené, fasáda zmenila svoj vzhľad. V škole 
sa zriaďujú a vybavujú tri nové odborné učebne. 
Pribudli nové kvalitné počítače, notebooky, tlačiarne, 
dataprojektor, scanner. V ďalšom období sa učebne 
vymaľujú, vybavia novým interiérovým zariadením, 
pribudne jazykové laboratórium a interaktívne tabule. 

Komplexné ukončenie realizácie projektu bude v roku 2010, 

avšak žiaci základnej školy sa budú učiť v kvalitnejších pod-
mienkach a s novým vybavením oveľa skôr. 

Mesto Handlová získalo prostriedky 
z eurofondov na rekonštrukciu už 
druhej základnej školy 

Mesto Handlová v priebehu mesiacov jún - júl 
2009 podalo tri projektové žiadosti zamerané 
na rekonštrukciu a modernizáciu škôl v rámci 
možností, ktoré nám ponúka Regionálny operačný 
program. V hodnotení projektových žiadostí nám bol 
schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 
895 414,80 eur na rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ 
Mierové námestie pod názvom Prestavba, zateplenie 
a zriadenie učební. Mesto Handlová sa bude podieľať na 
projekte sumou 47 127,09 eur.

Realizácia projektu predpokladá rekonštrukciu hlavnej 
budovy ZŠ , 6-triedneho pavilónu A-B a budovy družiny s je-
dálňou. Akcie: zateplenie strechy; obvodových múrov; oprava 
žľabov a zvodov; výmena okien a vstupných dverí; drobné 
stavebné úpravy v interiéroch; vznik novej PC učebne, čitárne 
so študovňou (IKT), jazykového laboratória; nákup interiéro-
vého a IKT vybavenia. 

V roku 2009 sa projekt vo vzťahu k MVaRR SR skompletizuje 
v zmysle legislatívy a záväzných dokumentov pre podpis 
zmluvy. Začiatok realizácie projektu odhadujeme na jar 
2010. O ďalšom vývoji vás budeme informovať. 

Referát regionálneho rozvoja a strategického plánovania, MsÚ

Handlovský program podpory 
vzdelávania a zamestnania začína

Nezisková organizácia Help, n.o. v mesiaci október začína 
s realizáciou projektu pod názvom: „Handlovský program 
podpory vzdelávania a zamestnania“, ktorý je financovaný 
z finančného mechanizmu EHP, nórskeho finančného 
mechanizmu a štátneho rozpočtu SR. 
Našim hlavným cieľom je zvýšenie miery zamestnanosti 
v Handlovej a okolí. Budeme pomáhať občanom nájsť uplat-
nenie na trhu práce formou individuálneho poradenstva. 
Zameriame sa tiež na rekvalifikácie a ďalšie vzdelávanie 
nezamestnaných občanov, zvyšovanie miery ich pracovných 
zručností, motivácie a pomoci pri riešení ich zložitých 

sociálnych, ľudských a ekono-
mických problémov. Oslovíme 
aj zamestnávateľov v našom 
regióne za účelom vyhľadáva-
nia vhodnej práce pre našich 

klientov a s ponukou doškolovania a rekvalifikácie jeho 
zamestnancov, aby sa predišlo strate zamestnania. Doba 
realizácie projektu je 20 mesiacov. 
Administrátora, tútorov a koordinátorov projektu nájdete 
v priestoroch na Námestí baníkov 8 (nad mestskou polí-
ciou). Bližšie informácie o projekte nájdete na www.han-
dlova.sk prípadne kontaktujte Mgr. Danu Kmeťovú, MsÚ 
Handlová, č. d. 28, Tel.: 046/519 25 50, 0905 884 813
e-mail: kmetova@handlova.sk.

Výstava EKOTRH 2009 je za nami
Vraj tohtoročná sezóna neveľmi priala úrode... Viac ako 400 vystavených exponátov 
na 14. ročníku EKOTRH – u, však tomu nenasvedčovalo.
Vstúpili ste do spoločenskej miestnosti CVČ a mali ste chuť zahryznúť sa do jabĺč-
ka, ovoňať kvety, odtrhnúť obrovské papriky... Od 22. do 24. 9.2009 ste v CVČ Relax 
Handlová mohli obdivovať nielen dopestované ovocie a zeleninu. Každý, kto sa 
zúčastnil otvorenia, okoštoval chutné koláče z domácej kuchyne. Domáca výroba 
z domácich sliviek – sladké pokušenie od našich záhradkárov (ďakujeme p. 
Sirotňákovej). Ako každý rok i teraz, bolo na výstave farebne a voňavo. Svoje výpes-
tky a úrodu prezentovalo 14 záhradkárov. Prechádzka výstavou však bola i o umení 
a zručnosti. Viac ako 20 vystavovateľov z radov našich žiakov, umelcov, zberateľov, 

pripravili malé výstavky. Dozvedeli ste sa, ako sa postarať o úrodu, čím hnojiť. 
Tohtoročnú výstavu otvoril poslanec MsZ Arpád Koszta. Pozvanie handlovských 
záhradkárov prijal poslanec NR SR Jaroslav Izák, za primátora mesta prišiel jeho 
zástupca Dušan Klas. Už v prvý deň ju navštívili žiaci z handlovského Gymnázia 
a postupne zo všetkých škôl v meste.

V závere výstavy si najúspešnejší vystavovatelia prevzali ceny z rúk primátora mesta 
Rudolfa Podobu. Kto sa nimi stal, nájdete na www.handlova.sk. 
Na záver poďakovanie mestu Handlová, všetkým handlovským záhradkárom, 
školám, CVČ Relax, SZOPK A. Kmeťa, MsK Handlová, RKC v Prievidzi a všetkým, 
ktorí vystavovali.

JP

Október 2009
 v Centre voľného času 

Relax Handlová

Turnaj v malom futbale 
5.- 9.roč.
žiačky ZŠ - obvodové kolo podľa 

SAŠŠ
1.10.09 od 12,00 h. na ZŠ Školská
 

Slávnostné otvorenie
kurzu spol. tanca spol.
výchovy 
2.10.09 od 15,00 h. v CVČ Relax 

Nitra-Zobor 
celodenný turisticko - poznávací výlet
pre verejnosť
10.10.09 od 7,00 h., zraz pred DK 

Maľovanie na PC 
zábavná súťaž zručnosti 
15.10.09 od 15,00 h.  v CVČ Relax  

Šachový turnaj 
organizovaný v rámci Dní športu
2009 – súťaž žiakov ZŠ
15.10.09 od 14,00 h. v CVČ Relax 

Maratón v aerobiku
v rámci Dní športu 2009 
pre mladých do 18 rokov
 24.10.09 od 9,30 h. v CVČ Relax 

Halloween 
tvorivé dielne pre deti MŠ a ZŠ
30.10.09 od 10,00 h. v CVČ Relax 

Bližšie informácie o podujatiach 
v CVČ na tel. 046 5475 377.


