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Vitaj leto!
Tak, a je to opäť za nami. Vysvedčenia 
sú rozdané, posledné „zatĺkačky“ pred 
rodičmi prezradené. Ešte pár dní bude 
trvať nadšenie alebo smútok a sklama-
nie – podľa toho, čo ste priniesli domov. 
Ale možnosť spať do desiatej, nemyslieť 
na písomku z matiky či chémie a neko-
nečné dni prázdninovej pohody všetko 
rýchlo vyliečia.
Posledné roky leto vždy prináša do 
Handlovej otázku letného kúpaliska. 
Každý z posledných primátorov mal 
túto tému vo svojom volebnom pro-
grame. Každý sa snažil, urobil jeden-
-dva kroky vpred a potom narazil vždy 
na ten istý problém – peniaze. Nikto 
z nás sa myšlienky znova vybudovať 
v Handlovej letné kúpalisko nevzdal. 
Verím, že sa to nakoniec podarí 
a Handlovčania nebudú musieť v lete 
za vodou cestovať. Mladí zoberú ráno 
deku, plavky a vyrazia tak, ako kedysi 
my, na Lesnú. Rozložia sa pod stromom 
na kopci, alebo si úplne hore zahrajú 
volejbal, potom si skočia do „trojky“...  
A domov pôjdu, až keď plavčík odpíska 
záverečnú. 
Milí Handlovčania, prajem vám pekné 
leto a príjemnú dovolenku, nech ju 
budete tráviť kdekoľvek. Tento rok pár 
dní „výdychu“ potrebujeme viac ako 
inokedy. Hospodárska kríza prináša 
okrem konkrétnych problémov aj 
obrovský psychický tlak. Pokúste sa 
vypnúť, doprajte si oddych, buďte s ro-
dinou. A skúste spolu so mnou veriť, 
že druhá polovica roka bude pre nás 
všetkých lepšia.

Ing. Rudolf Podoba, 
primátor Handlovej

Už čoskoro, 1. júla uplynie sto rokov, 
kedy Západouhorská kamennouhoľná 
spoločnosť začala s výstavbou Bane 
Handlová a položila základy priemysel-
nej ťažby uhlia nielen na hornej Nitre, 
ale aj na Slovensku.

Historické výročie podnietilo Horno-
nitrianske bane Prievidza v spolupráci 
s mestom Handlová k  myšlienke uspo-
riadať pre odbornú banícku verejnosť 
medzinárodnú konferenciu. Odbornú 
záštitu nad jej konaním prevzal pán  
Ľubomír Jahnátek, minister hospodár-
stva Slovenskej republiky.
Sedemdesiat účastníkov konferencie, 

banských odborníkov zo Slovenska, 
Čiech a Poľska malo možnosť v piatok 
26. júna vypočuť si v priestoroch 
Podnikateľského inkubátora v Hand-
lovej 11 prednášok venovaných histórii, 
súčasnosti, ale aj perspektívam ťažby 
uhlia na Slovensku.

Prednášajúcim sa  podarilo zhromaždiť 
zaujímavý materiál  dostatočne mapu-
júci  100-ročnú  etapu hospodárskych 
dejín Slovenska. Význam konferencie 
zameranej na „100 rokov priemyselnej 
ťažby hnedého uhlia na Slovensku“ je 
v tom, že zdokumentuje ucelené obdo-
bie dejín uhoľného baníctva, načrtne  

jeho vízie, smerovanie a perspektívy 
v kontexte hospodárstva Slovenskej 
republiky a zároveň ponúkne pohľad 
na energetickú stratégiu našich  zahra-
ničných susedov.   
  

Posolstvom baníckej odbornej verej-
nosti je, že ťažba hnedého uhlia na 
hornej Nitre  storočnicou nekončí, 
má kontinuitu a perspektívu. Jediný 
primárny domáci energetický zdroj 
Slovenska  - hnedé uhlie má aj naďalej 
svoj priestor v bezpečnostno-strategic-
kej úlohe štátu.  

Adriana Siváková, 
tlačová hovorkyňa HBP, a.s., foto V. Horváth

Medzinárodná konferencia 
„100 rokov priemyselnej ťažby  hnedého uhlia na Slovensku“


