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Kamery už aj 
na sídliskách
Keď sa v roku 2005 začali budovať prvé 
kamerové systémy mestských polícií, 
názory ľudí boli rozporuplné. Niektorí to 
chápali ako posun k väčšej bezpečnosti, 
iní mali pocit, že budeme žiť v „policaj-
nom štáte“. Inak tomu nebolo ani v Han-
dlovej, keď v roku 2006 mesto získalo 
finančné prostriedky na prvé štyri kamery. 
Dnes máme v Handlovej osem kamier 
a ďalšie dve by mali pribudnúť do konca 
roka. Ich existenciu už ani nevnímame. 
Spomenieme si na ne, keď potrebujeme 
pomoc. A vtedy sme veľmi radi, že sú...

Bc. Milan Pepich, poverený riadením MsP 
Handlová:
Na financovanie kamerového systému 
sme od začiatku využívali grant na pre-
venciu kriminality. Systém funguje tak, že 
štát financuje schválené projekty do výšky 
80 %, zvyšok je spolufinacovanie mesta. 

V prípade ďalších dvoch kamier v Handlo-
vej sú náklady 24 100 EUR, z čoho mesto 
kofinancuje čiastkou 4 100 EUR. 
Kde pribudnú nové kamery?
Nová kamera pribudne na Mostnej ulici. 
Monitorovať bude priestor pred pohos-
tinstvom, obchodmi, detské ihrisko, tele-
fónnu búdku... Druhá bude na Okružnej 
ulici pred poliklinikou. Som veľmi rád, že 
sa dostávame s kamerovým systémom aj 
mimo centra mesta na sídliská.

Ako funguje obsluha kamier?
Obsluhu kamier a stálu službu pri 
kamerovom systéme považujem pre 
efektívne využívanie kamerového systému 
za najdôležitejšiu. A mimoriadne dôležité 
je, aby títo pracovníci vedeli, čo si majú 
na záberoch všímať. V Handlovej máme 
24 hodinovú službu. Okrem príslušníkov 
polície sa o kamerový systém starajú aj 
pracovníci chránenej dielne. Ide o obča-
nov so zníženou pracovnou schopnosťou, 
ktorí pracujú na 4 hodinový úväzok.

Čo kamerové systémy priniesli? Je  to 

naozaj krok k väčšej bezpečnosti?
Keď sa s tým začínalo, nevedeli sme do 
čoho ideme. Dnes môžem zodpovedne 
povedať, že v Handlovej sú výsledky vyni-
kajúce. Samozrejme, ako pri všetkom, je 
to o ľuďoch. Len kamery nestačia, treba 
sa tomu intenzívne venovať. Mnohokrát 
sme poskytovali na vyžiadanie zábery 
štátnej polícii, chodia aj občania s pros-
bou o pomoc. Tu si treba uvedomiť, že 
zo zákona sa zábery archívujú 7 dní. A tak 
netreba čakať.
Pred nedávnom sa vďaka kamerovému 
systému podarilo zadržať osoby podozrivé 
z krádeže tesne po čine. Posledný prípad 
spred pár dní: pán dostal pokutu za 
poškodenie cudzieho vozidla na parko-
visku. Mal pochybnosti a na zábere našej 
kamery zistil, že pokutu dostal oprávnene. 
Každý takýto prípad, väčší či menší, ma 
presviedča o tom, že budovanie kamero-
vých systémov bol dobrý krok aj v našom 
meste.

Zhovárala sa: D.Reindlová

Európske osudy 
študentov ocenených 
mestom Handlová
Cenu mesta Handlová za rok 2008 pre-
vzali prvýkrát v histórii aj študenti. Boli 
to traja dvojnásobní víťazi národného 
kola a víťazi medzinárodného kola 
súťaže Networking Academy Games. 
Držitelia Ceny mesta Handlová 
potvrdzujú svoje kvality v oblasti 
informačných technológií a šíria dobré 
meno Handlovej v rámci Európy. 
Martin Bašti je prvý z ocenených. 
Dnes je študent prvého ročníka 
Fakulty informačných technológií 
VUT Brno. Druhým z ocenených bol 

Metod Rybár. V súčasnosti študuje na 
gymnáziu  v nemeckom Neuerburgu. 
Zostane tam vďaka štipendiu vlády 
SR po celý rok. Na Strednú odbornú 
školu Handlová sa vráti až do štvrtého 
ročníka. Svoje postrehy z pobytu na 
zahraničnej škole Metod uverejňuje na 
blogu www.merodrybar.blogspot.com. 
Zahanbiť sa nedajú ani viacerí ich ďalší 
spolužiaci. Róbert Rakovics pokračuje 
v štúdiu počítačových sietí na FIIT STU 
Bratislava. Štvrtáci a tretiaci odboru 
mechanik počítačových sietí Martin 
Rajnoha, Michal Duda, Peter Halaška 
a Tomáš Drozda boli v novembri dva 
týždne na partnerskej škole v Plzni. 
Využili svoje skúsenosti z medzinárod-

nej súťaže NAG 2009 a lektorovali tam 
vzdelávanie českých partnerov v rámci 
medzinárodného programu NetAcad 
pre oblasť počítačových sietí. Nebolo to 
len o štúdiu. Navštívili niektoré české 
firmy. Veľmi príjemná a zaujímavá bola 
návšteva pivovaru Plzeň.
Patrik Brigant a Patrik Žiško odovzdá-
vajú svoje vedomosti a skúsenosti 
prvákom tu v Handlovej už ako cer-
tifikovaní inštruktori. Majú na to. Sú 
držitelia medzinárodného certifikátu 
CCNA pre oblasť počítačových sietí. 
Patrik Brigant je tretím zo študentov, 
ktorí vlani prevzali z rúk primátora 
Cenu mesta Handlová.

Ing. Ján Krausko, SOŠ Handlová            

“Kde bolo, tam bolo, 
na Slovensku a v Nórsku“ 
Návšteva študentov a učiteľov z Nórska 

Fond NIL na podporu spolupráce v oblas-
ti vzdelávania umožnil Strednej odbornej 
škole v Handlovej zapojiť sa do medzi-
národnej spolupráce so strednou školou 
v nórskom Trondheime v projekte s ná-
zvom “Kde bolo, tam bolo, na Slovensku a 
v Nórsku“ alebo Povesti a ľudové remeslá. 
Ústrednou témou bolo historické dedič-
stvo oboch krajín a vzájomné spoznávanie 
sa jeho prostredníctvom. 
Po polročnej vzájomnej komunikácii sa 
Nóri a Slováci zišli 3.10.2009 v Handlovej. 
Nórski študenti boli ubytovaní v rodinách, 
aby sa čo najviac spoznali a komuniko-
vali so slovenskými. Po nedeľnom relaxe 

nasledoval pracovný program. Účastníci 
prezentovali svoje krajiny, ich históriu, 
kultúru a zvyklosti na workshopoch.  
Projekt obohatil účastníkov nielen novými 
informáciami, skúsenosťami a zážitkami, 
ale aj priateľskými vzťahmi. Z našej 
školy boli v pracovnej skupine študenti 
z 2.B, 2.C, 2.D, 3.C, 3.D, 3.A a 4.A trie-
dy. Nórski partneri ocenili prijatie na 
Mestskom úrade v Handlovej, program 
v škole a všetky realizované podujatia na 
Slovensku. Druhý týždeň boli projektové 

aktivity presunuté do našich hôr – do 
Západných Tatier. 
Všetci účastníci projektu sa už tešia 
na ďalšie stretnutie v Nórsku, ktoré sa 
uskutoční v máji 2010. Mimoriadne 
oceňujeme spoluprácu, pochopenie 
a entuziazmus riaditeľa partnerskej školy 
pána Haralda Volana. K úspešnému usku-
točneniu tohto projektového stretnutia 
prispela výborná spolupráca s agentúrou 
SAIA, n.o., odborom medzinárodnej 
spolupráce TSK v Trenčíne a všestranná 
podpora vedenia našej školy.   
Tento projekt je spolufinancovaný                
z Finančného mechanizmu Európskeho 
priestoru, Nórskeho finančného mecha-
nizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej 
republiky prostredníctvom Fondu NIL na 
podporu spolupráce v oblasti vzdelávania.

Novootvorené prevádzkarne 
v októbri 2009

- dámske, pánske, detské kaderníctvo, predaj  
 vlasovej kozmetiky, Školská 10
- potraviny–večierka, Mierové námestie 250
- cukráreň, Námestie baníkov 20
- second hand, Námestie baníkov 19

Zrušené prevádzkarne 
v mesiaci október 2009

- poskytovanie služieb v oblasti poisťovníctva,             
 Lipová 8
- papierníctvo, Mierové námestie 250
- Army shop, M.R. Štefánika 33 


