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Boli ste v obraze?
Výsledky Ankety
Mesto Handlová má dlhodobo snahu pravdivo a včas-
ne informovať obyvateľov mesta o svojich aktivitách 
a tým budovať pocit spolupatričnosti a dôveru obyva-
teľov prostredníctvom pravidelnej, včasnej komuni-
kácie, realizovanej dostupnými kanálmi. 
Z týchto dôvodov samospráva mesta dlhodobo udržu-
je niekoľko informačných kanálov:
a)    internetová stránka mesta 
b)    úradná tabuľa mesta
c)    plagátové plochy, plagáty
d)    bulletiny, letáky 
e)    miestne periodikum  - mesačník Handlovské  
       noviny
f)    veľkoplošné pútače, transparenty
g)    mestský rozhlas
h)   regionálna televízia – t.č. RTV
i)     internetový terminál na Plavárni mesta
j)     osobný a písomný styk
k)    iné formy komunikácie s obyvateľmi mesta  
       (verejné diskusie a pod.)

Mesto Handlová z hľadiska informovanosti urobilo 
prieskum spokojnosti a využívanosti  informačných 
kanálov v meste opakovane, v roku 2006 a v roku 
2009. V mesiaci jún 2009 Mesto Handlová a Komisia 
pre komunikáciu a informatizáciu pri MsZ mesta 
Handlová vyhlásila anketu STE V OBRAZE?, cieľom 
ktorej bolo zistiť, odkiaľ Handlovčania získavajú 
informácie o dianí v meste a ako sú spokojní s ich 
kvalitou.

Anketa ,, Ste v obraze“ 2009
Anketový prieskum bol realizovaný Mestom Handlová 
a Komisiou pre komunikáciu a informatizáciu 
v priebehu mesiac jún 2009. Zapojilo sa spolu 380 
hlasujúcich, z toho podpísaných lístkov bolo 239.  
Mesto Handlová okrem zverejnenia anketových líst-
kov v Handlovských novinách a internetovej stránke 
mesta www.handlova.sk využilo aj anketárov, ktorí 
sa osobne pýtali na podujatiach mesta , napr. Cesta 
rozprávkovým lesom, na podujatí, ktoré organizovala 
Spojená škola Handlová – Deň zdravia. Anketárov 
robili členovia DaMP mesta Handlová, zapojila sa 
MO Matice slovenskej, študenti SOŠ, za čo ďakuje-

me. 22.7.2009 členovia Komisie pre komunikáciu 
a informatizáciu vyžrebovali troch výhercov, ktorí 
,nahlas“ vyjadrili svoj názor a podpísali sa. Výsledky 
overil prednosta MsÚ Ing. Jozef Tonhauser, z povere-
nia primátora mesta. Výhercovia získali vecné ceny 
od mesta Handlová, sponzorsky prispel predseda 
Komisie pre komunikáciu i informatizáciu.

Výsledky ankety STE V OBRAZE 2009
Informačné kanály, ktoré občania využívajú najviac 
1.    písomný styk 
2.    informačné tabule mesta a osobný styk 
3.    vysielanie mestského rozhlasu v RTV
Zhodnotenie spokojnosti s informačnými kanálmi (1. 
najväčšia spokojnosť)
1.    písomný styk 
2.    plagátové plochy, informačné tabule mesta, 
osobný styk, vysielanie mestského rozhlasu v RTV, 
mestský rozhlas (všetky infokanály približne na 
jednej úrovni)
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(Pokračovanie na str. 3)

Tieto heslá zneli v uliciach slovenských miest na 
jeseň roku 1989 a naše mesto Handlová nebolo 
výnimkou. Proti čomu sme vlastne bojovali a čo 
sme chceli zmeniť?

Pred novembrom 1989 vládol v Československu totalitný 
režim, ktorý bol založený na presadzovaní moci jednej 
strany vo všetkých oblastiach, často aj násilnými a bez-
právnymi metódami. Ľudia sa nemohli slobodne zhro-
mažďovať, slobodne písať, slobodne cestovať. Každý, kto 
prejavil iný ako „oficiálny názor“ sa stal terčom sledo-
vania, predstavitelia cirkvi boli perzekuovaný, kultúrny 
a pedagogickí pracovníci, ktorí neboli v strane nemohli 
vykonávať svoju činnosť. Všetky médiá boli pod kontro-
lou strany a tomu sa podriaďovalo aj vysielanie. Nebolo 
možné slobodne podnikať, neexistoval trh a súkromné 
vlastníctvo, všetko patrilo pracujúcemu ľudu. 

Udalosti, ktorými sa začal koniec totalitnej éry vtedajšej 
Československej socialistickej republiky, sa začali 16. 

novembra na Mierovom Námestí v Bratislave, kde sa 
stretli vysokoškolskí a stredoškolskí študenti pri príleži-
tosti Medzinárodného dňa študentstva.
Brutálny policajný zákrok o deň neskôr proti účastní-
kom v Prahe vyvolal rozhorčenie verejnosti a protest-
né akcie: okupačný štrajk na vysokých školách v 
Československu, ku ktorému sa pripojili herci všetkých 
divadiel.

Televízia ani rozhlas v prvé dni neprinášali informácie 
o nepokojoch v Prahe a v Bratislave. Informácie sa  do 
Handlovej dostávali od ľudí, ktorí sa z týchto miest 
vracali domov. Boli strohé a obsahovali výzvy študentov, 
hercov a čítali sme si ich pod pouličnou lampou na 
Námestí 25. Februára (Dnes Námestie baníkov). Aj tieto 
však stačili, aby sme zorganizovali večerný protestný 
sprievod, ktorý začal pred Národným domom a prešiel 
mestom až na Morovnianske sídlisko.
Handlovčania sa potom rýchlo prispôsobili udalos- 

tiam. Baníci nevyfáraním žiadali odstúpenie vedenia, 
na Generálny štrajk sme zase vyfárali až na Námestie 
25. Februára, organizovali sa okrúhle stoly, vznikli 
kluby VPN, založili sa pobočky nových politických 
strán, zorganizovali sme stretnutia na športovej hale 
a pod. Postupne sa začal sa normálny politický zápas, 
ktorý ovplyvňoval život v našom meste. Do popredia sa 
popri ľuďoch s čistými a úprimnými úmyslami postupne 
dostávali aj karieristi a chamtivci, ktorí ideály, s ktorými 
sme privítali 17. november veľmi rýchlo odsunuli na 
vedľajšiu koľaj. Ale to bol obraz celej ponovembrovej 
krajiny, ktorý trvá dodnes.

„Slobodné voľby, dosť bolo KSČ“– heslá, ktoré 
sme v prvé dni Nežnej revolúcie v Handlovej skando-
vali a hlavne doposiaľ nepoznaný pocit slobody, nádeje 
a presvedčenia, že sa veci dajú zmeniť, to nám ostalo 
z novembra 1989 a aj to si dnes pri dvadsiatom výročí 
pripomíname.

November 1989 
20. novembra - študenti vstúpili do okupačného 
štrajku, podporeného štrajkom hercov a divadelníkov
20. novembra  - vznikla Verejnosť proti násiliu (VPN)
24. novembra - odstúpilo Jakešovo vedenie KSČ
26. novembra - konalo sa historické stretnutie 
Občianskeho fóra na čele s Václavom Havlom a federál-
nou vládou v pražskom Obecnom dome
27. novembra od 12.00 do 14.00 – Generálny štrajk 
na území celej republiky
29. novembra - ústavným zákonom bol zrušený člá-
nok 4 Ústavy ČSSR o vedúcej úlohe KSČ v spoločnosti 
a monopolnom postavení marxizmu-leninizmu vo 
výchove a vzdelávaní. Skončil sa mocenský diktát KSČ. 
Za prezidenta bol zvolený Václav Havel
10. decembra 1989 - predsedom parlamentu sa stal 
Alexander Dubček. Prezident ČSSR rozhodol, že v júni 
1990 sa v Česko-Slovensku uskutočnia slobodné voľby.

Vladislav Horváth, foto internet

Chceme slobodné voľby! Dosť bolo KSČ!


