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Reprezentačný ples mesta - áno alebo 
nie?
Nákladné róby, vyberané jedlo a pitie, snobská spoločnosť ... Kto to má rád? Kto 
to potrebuje? Patrí takáto forma zábavy do malého mesta?  A je naozaj ples len 
o róbach a chodia naň len snobi?
O tradícii reprezentačného plesu mesta Handlová, ale aj o tom, prečo ho tento 
rok nahradila Novoročka, hovoríme s Braňom Čukanom, dramaturgom Domu 
kultúry Handlová.

Akú tradíciu má v Handlovej mestský ples?
Mestský ples v Handlovej bol pätnásťkrát. Výnimkou bol len jeden rok, kedy sa ples 
neorganizoval. Čo sa týka návštevnosti, z roka na rok bolo o niečo menej ľudí, čo 
určite súvisí aj so zvyšovaním životných nákladov.

Obaja sme zažili obdobie, keď v dome kultúry riaditeľoval Dodo Suchý. 
Jemu na úrovni plesov mimoriadne záležalo, pamätáš?
Ja si pamätám plesy práve v tomto období, od roku 1996 do roku 2000. Tie mali 
rekordnú návštevnosť a nemal som pocit, že by boli snobské. My sme sa snažili 
úroveň posúvať z roka na rok. Predvlani v Handlovej ples moderoval Michal Hudák, 
vlani Marián Geišberg, tento rok sme mali v pláne Romana Pomajba prípadne Mira 
Nogu. Chceli sme sa priblížiť celoslovenskému trendu organizovania plesu, kde 
moderuje hviezda slovenského šoubiznisu a predstaví sa aspoň jeden významný 
hudobný hosť. Darilo sa nám to aj vďaka spolupráci s Domom kultúry v Žiari nad 

Hronom, zladili sme dramaturgie a podelili sa o náklady. Okrem toho sme sa vždy 
usilovali dať priestor aj šikovným Handlovčanom. Nejde len o tanečné páry, ale 
napr. už medzinárodne uznávaný barman a someliér Michal Sekereš niekoľkokrát 
na plese robil barmana a pripravoval miešané nápoje.

Prečo tento rok mestský ples nebol?
My sme ples pripravovali, ale boli aj názory, že Handlovej viac svedčí jednoduchšia 
zábava. Pripravili sme teda tanečný bál, kam sa môže prísť zabaviť ktokoľvek, 
oblečený v čomkoľvek.
Potvrdil sa názor, že toto Handlovej pristane viac?
Záujem bol o polovicu nižší ako o posledné dva plesy. Možno aj preto, že takýto typ 
zábavy je v roku viackrát, kým ples je len raz. Novoročka bol bál, ale ľudia aj tak 
prišli v plesových róbach a očakávali od nej práve plesovú atmosféru.

Takže Braňo, tvoj osobný názor – mestský ples v Handlovej áno alebo 
nie?
S mestským plesom je to ako s gagom v humornej hre. Pokiaľ je priveľa prestá-
vok, ten gag ale aj ples, sa veľmi ťažko vyťahujú naspäť do tej istej kvality a aj do 
zvyku. Ak  budeme s organizovaním mestských plesov pokračovať s podobnými 
prestávkami, budeme mať podľa mojich skúseností stále väčšie a  väčšie problémy 
s návštevnosťou. A môj názor? Myslím si, že podujatie takého typu, ako je mestský 
reprezentačný ples do Handlovej patrí. Je to súčasť spoločenského života mesta 
a jediná príležitosť v roku, kedy sa nielen primátor, ale aj ostatní predstavitelia 
mesta majú možnosť stretnúť so svojimi partnermi v neformálnej atmosfére.

Zhovárala sa Dana Reindlová

ČO BY SME MALI VEDIEŤ 
O VOĽBE PREZIDENTA
Termín konania voľby vyhlasuje predseda NR SR najneskôr 
55 dní pred dňom jej konania. Vyhlásenie voľby sa uverej-
ňuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

Kandidátov na prezidenta navrhuje najmenej 15 poslancov 
Národnej rady Slovenskej republiky alebo občania, ktorí 
majú právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, a 
to na základe petície podpísanej najmenej 15 000 občanmi. 
Návrhy na voľbu sa odovzdávajú predsedovi Národnej rady 
Slovenskej republiky najneskôr do 21 dní od vyhlásenia 
volieb. (Z ústavy SR, 6. hlava, Výkonná moc, prvý oddiel, 
Prezident SR). 

Návrhy  na registráciu sa doručujú predsedovi NR SR. Ak 
návrh spĺňa podmienky ustanovené zákonom, oznámi  ich 

Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.
Voľba prezidenta SR sa riadi podľa Zákona č. 46/1999 Z.z. 
z 18. marca 1999 o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej 
republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplne-
ní niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 515/2003 
Z.z., zákona č. 167/2008 Z.z. a zákona č. 445/2008 Z.z.

Informácie pre voličov
Všetci oprávnení voliči obdržali do svojich schránok ozná-
menie o zápise do zoznamu oprávnených voličov, o čase a 
mieste konania voľby prezidenta do 1. marca 2009. 

Volič je povinný pred hlasovaním preukázať 
sa preukazom totožnosti
Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky majú občania 
Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň voľby dovŕšili 18 
rokov veku a zdržiavajú sa v deň voľby na území Slovenskej 

republiky. Občania volia v deň voľby podľa miesta trvalého 
pobytu v určených volebných okrskoch a volebných miest-
nostiach
Voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v 
ktorom je zapísaný do zoznamu oprávnených voličov, vydá 
mesto Handlová na jeho žiadosť voličský preukaz. Voličské 
preukazy sa vydávajú do 20. marca 2009.

Hlasovanie - Oprávnený volič hlasuje osobne, nie je 
možné zastúpenie. 
Oprávnený volič dostane hlasovací lístok v miestnosti na 
hlasovanie a hlasuje tak, že na hlasovacom lístku v prísluš-
nom rámčeku urobí značku „X“ a upravený hlasovací lístok 
vloží do schránky na hlasovanie. Hlasovanie je tajné.
V meste Handlová je zriadených 18 volebných okrskov.
Zoznam okrskov a ďalšie informácie nájdete na internetovej 
stránke mesta www.handlova.sk a vo výveske mesta.

JP+VH

Občas sa dejú  zaujímavé veci 
Je celkom bežné, že sa na  sviatky domácnosti  
zásobia väčším množstvom potravín, nápojov, 
ovocím, zeleninou, jednoducho všetkým, čo 
je na sviatky  potrebné. Občania Handlovej sa 
koncom roka zásobili minerálkami a nealko-
holickými nápojmi v obaloch  z plastových fliaš. 
Objem odpadov zrejeme narástol aj v súvislosti 
s príchodom novej meny. Pocítili to aj v spoloč-
nosti HATER Handlová, s.r.o. pri zbere plastov 
v mesiacoch december a január ( 29.12.2008 
bol zrealizovaný mimoriadny zber). 

Celkovo za mesiac bolo vyzbierané také množstvo plastov, ktoré sa dá porovnať 
s letnými mesiacmi, teda viac než 7,0 ton. V mesiaci február sa zrejme zásoby 
definitívne minuli a stav sa vrátil  do normálnych „koľají“. V zbere  dosahujeme 
sotva polovičné množstvá. Chceme aj touto cestou poďakovať všetkým, ktorí boli 
trpezliví a pochopili situáciu so zlikvidovaním  väčšieho objemu odpadov v našich 
domácnostiach. Mimoriadny nárast objemu odpadov sa občas nedá predpokladať.

HATER Handlová spol. s r.o.

Nestlačené plastové 
fľaše zaberajú v nádobách 
zbytočne veľa miesta


