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Múzeum 
v Handlovej bude 

Aj keď dnes budova LAMIKY pôsobí pomerne 
moderne (a hlavne ošarpane) má za sebou kus 
baníckej histórie. Približne v 30-tych rokoch 
20.storočia bola táto budova postavená ako Ban-
ský hotel. Neskôr slúžila ako Technická knižnica 
a potom dlhé obdobie ako Klub mládeže Kontakt 
pri vtedajšom Celozávodnom výbore SZM Baňa 
Handlová. V ponovembrových rokoch sa z nej 
stala LAMIKA - diskoklub a reštauračné zariade-
nie. Keď v roku 2005 mesto Handlová odkúpilo 
túto budovu od Hornonitrianskych baní za 3 
milióny korún, urobilo tak so zámerom zriadiť 
tu banské múzeum. Od zámeru po začiatok 
realizácie tejto myšlienky prešli 4 roky. To, že 
sa začína v roku 100.výročia priemyselnej ťažby 
uhlia v Handlovej má v sebe kus symboliky.

Ing. Rudolf Podoba, primátor Handlovej: 
„Matkou banských miest na Slovensku je Banská 
Štiavnica. To je nespochybniteľné, ak hovoríme  
o rudnom baníctve. Ak hovoríme o uhoľnom ba-
níctve, toto prvenstvo patrí Handlovej. Dnes, keď 

má handlovské ložisko uhlia pred sebou ešte 10 
-15 rokov ťažby a my už pomaly vidíme svetielko 
na konci banského tunela, je povinnosťou našej 
generácie zachovať tu odkaz, že toto mesto sa 

rozvíjalo hlavne vďaka 
baníctvu.“

Kto bude zriaďo-
vateľom banského 
múzea v Handlo-
vej?

Ing. Rudolf Podoba, 
primátor Handlovej: 
„Po dlhodobých ro-
kovaniach s Vládou 
SR a Ministerstvom 
životného prostredia 
SR sa nám podarilo, 
že si túto myšlienku 
osvojili.  
Zriaďovateľom múzea 

v Handlovej bude Ministerstvo životného prostre-
dia SR prostredníctvom Slovenského banského 
múzea v Banskej Štiavnici.  Mesto Handlová od-
predalo za týmto účelom budovu LAMIKY za 1 Sk 
štátu. Je to náš vklad do vytvorenia múzea“.

PhDr. Jozef Labuda, CSc. riaditeľ Slovenského 
banského múzea: „Slovenské banské múzeum 
spravuje v Banskej Štiavnici sedem expozičných 
celkov venovaných histórii baníctva. Expozícia 
uhoľného baníctva v Handlovej bude našou pr-
vou vzdialenejšou expozíciou“.

Čo sa z Banskej Štiavnice presunie 
do Handlovej?

PhDr. Jozef Labuda, CSc. riaditeľ Slovenského 
banského múzea: „V roku 1999 sme pri našom 
banskom skanzene otvorili uhoľnú expozíciu. 
85 percent jej exponátov pochádzalo práve                  
z Handlovej. Počas snehovej kalamity bola časť 
expozície takmer zničená. Práve tieto exponáty 

nájdu miesto v handlovskom múzeu a v podstate 
sa vrátia tam, kam právom patria.“

Ako ďaleko sú prípravy múzea 
v Handlovej? 
Ing. Rudolf Podoba, primátor Handlovej: 
„V rámci rozpočtu Ministerstva životného pro-
stredia SR boli vyčlenené finančné prostriedky 
na rekonštrukciu budovy. Výstavba bude pre-
biehať  v rokoch 2009 a 2010. Slovenské ban-
ské múzeum vypísalo verejné obstarávanie na 
projektovú dokumentáciu. Dnes je dokumen-
tácia pre územné a stavebné konanie hotová. 
Začiatkom júna bolo vypísané verejné obstará-
vanie na dodávateľa stavebných prác. Dúfam, že 
rekonštrukcia sa začne už v júli.“.

Aké sú plánované náklady?
Ing. Rudolf Podoba, primátor Handlovej: 
„V tomto roku štát preinvestuje 7 miliónov ko-
rún a v budúcom roku by to malo byť 6 miliónov. 
Celková investícia bude 13 miliónov korún čo je 
465 tisíc EUR“.

Okrem odborného zdokumentovania histórie 
baníctva v Handlovej a novej turistickej atrak-
cie, ktorá bude súčasťou banského náučného 
chodníka, sa zriadením múzea dá do poriadku 
aj jedna z chátrajúcich budov v širšom centre 
mesta. Ako naznačuje architektonická štúdia, 
spracovaná Handlovčanom Ing.arch. Patrikom 
Juríčekom, budova a jej okolie bude omnoho 
atraktívnejšie. Atraktívne bude aj múzeum 
samotné. Ak čakáte výstavné siene a sterilné 
muzeálne prostredie, mýlite sa. Návšteva hand-
lovského banského múzea by mala byť zážitkom. 
Baníckym zážitkom, so všetkým, čo k tomu pa-
trí. Ale zachovajme ešte kúsok tajomstva... 
Na záver už len jedna z myšlienok primátora 
Handlovej, ktorý verí, že toto múzeum bude 
mostom medzi dvoma baníckymi regiónmi, 
ktoré k sebe historicky patria.

Dana Reindlová

Školský rok 2008/2009 
pre tanečnú školu VOLCANO 
opäť úspešný!
Žiaci súkromnej základnej umeleckej školy 
VOLCANO sa zúčastnili 5. celoslovenských súťaží 
a absolvovali 26 vystúpení a akcií nielen v Handlovej, 
ale po celom Slovensku.
2. miesto – celoslovenská súťaž H nad T Cup 2008  
v Bratislave – choreografia Na vidieku – show dance 
mládež
1. miesto – celoslovenská súťaž v Rajci 
- choreografia Save the world /voľná tvorba, HVK/
2. miesto – celoslovenská súťaž v Rajci 
- choreografia Agentky /disko, HVK/
3. miesto -  celoslovenská súťaž v Rajci 
- choreografia Shut up and Dance /hip – hop, HVK/

4. miesto – celoslovenská súťaž v Rajci 
- choreografia Letušky /disko, JVK/
5. miesto – celoslovenská súťaž v Rajci 
- choreografia Ťa zabijem! /hip – hop  sólo HVK/

Celoslovenská súťaž ZUŠ v Bojniciach 
2. miesto – choreografia AGENTKY /disco dance, HVK/ 

2. miesto – choreografia LETUŠKY /disco dance, JVK/ 

3. miesto – choreografia THRILLER /show dance, HVK/ 

3. miesto – choreografia ŠKAREDÉ KÁČATKO 
/scénický tance, deti 9-11rokov/ 
3. miesto – choreografia AKČNÉ SESTRY /show 
dance, deti 9-11 rokov/ 
cena poroty - /deti 9-11 rokov, za tanečný výraz/ 
 
Festival moderného tanca v Handlovej 
(28. mája 2009)
Hlavná cena poroty v kategórii hip-hop mládež 

- choreografia   Shut up and Dance
Hlavná cena poroty v kategórii disco juniori - chore-
ografia Letušky
Saltare Orbis Malacky - celoslovenská súťaž (13. 
júna 2009)
Špeciálna cena poroty - choreografia THRILLER 
/open kategória, HVK/
 2. miesto - choreografia SAVE THE WORLD /open 
kategória, HVK/
 3. miesto - choreografia AGENTKY /disko, HVK/
 3. miesto - choreografia ŠKAREDÉ KÁČATKO 
/scénické chorografie, DVK/

Škola každý rok končí sezónu záverečných vystúpe-
ním, ktoré sa konalo 19. júna 2009 v Dk Handlová. 
Predstavilo sa 8 tanečných tried a viac ako 110 
tanečníkov..

P. Kováčiková, Volcano


