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Rozpočet mesta Handlová 
na rok 2010
Tradične primátor mesta zvolal mimo-
riadne zastupiteľstvo, ktorého hlavným 
bodom rokovania bolo schválenie 
rozpočtu mesta Handlová na roky 
2010, 2011 a 2012.

V prvý decembrový štvrtok poslanci  
v úvode schválili zmeny v rozpočte 
DK Handlová podľa vývoja hospodá-
renia v tomto roku, pričom nedošlo 
k zmene výšky transferu od mesta. 
Následne schválili rozpočty plavárne, 
knižnice a DK, zobrali na vedomie roz-
počty neziskových organizácii mesta 
Asterion, n.o., Help, n.o. a Jazmín, n.o. 
(o rozpočtoch rozhoduje správna rada 
organizácií, ktorú volia poslanci MsZ). 
Po rozprave a otázkach poslancov bol 
schválený rozpočet mesta na rok 2010 
(výhľadovo aj na roky 2011 a 2012). 
Poslanci schválili vyrovnaný rozpo-
čet na rok 2010 vo výške 8 037 402 
€. K rozpočtu poslanci zobrali na 
vedomie i stanovisko hlavnej kontro-
lórky mesta.
Výška rozpočtu mesta sa však napo-
kon zmenila na poslednom zasadnutí 
MsZ 10.12.2009. 
Mestu Handlová bol zaslaný príspe-
vok zo ŠFRB a Ministerstva výstavby 
a regionálneho rozvoja SR na výstav-
bu bytoviek na Ul. Dimitrovová, ktorý 
bolo nutné zapracovať do rozpočtu 
do konca roku 2009. Poslanci na 
svojom poslednom zastupiteľstve 
schválili zmenu rozpočtu mesta na rok 
2010 o sumu 2 255 883 € na strane 
príjmov aj výdavkov. Rok 2010 teda 
začne mesto Handlová s vyrovnaným 
rozpočtom vo výške 10 293 285  €.      
(V minulom roku 2009 mesto hospodá-
rilo s rozpočtom 8 269 534€ (249 128 
tis. Sk).
Na poslednom decembrovom zastupi-
teľstve poslanci schválili i nové VZN 
č. 6 /2009 o určení výšky dotácie 
na prevádzku a mzdy na žiaka škôl 
a školských zariadení na území mesta 
Handlová. VZN nadobudlo účinnosť 
1. januára 2010, a jeho schválenie 
si vyžiadala nová platná legislatíva 
SR (Zákon č. 179/2009 Z. z., ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 
Z. z. o financovaní základných škôl, 
stredných škôl a školských zariadení 
v znení neskorších predpisov a o zme-
ne a doplnení zákona č. 596/2003 Z. 
z. o štátnej správe v školstve a škols-
kej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov). 
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Zápis do 1.ročníka základnej školy
Mesto Handlová oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka 
ZŠ sa uskutoční 1.februára 2010 v čase od 8.00 do 
17.00 h. vo všetkých základných školách v zriaďovateľ- 
skej pôsobnosti mesta, t.j. ZŠ Školská, ZŠ Morovnianska 
cesta a ZŠ Mierové námestie.
Zápisu sa zúčastní rodič (zákonný zástupca) spolu s die-
ťaťom. Prineste so sebou rodný list dieťaťa a občiansky 
preukaz. V prípade, že je dieťa zdravotne postihnuté, 
prineste aj doklad o zdravotnom stave. Zápisu sa zúčast-
nia všetky deti, ktoré do 1. septembra 2010 dovŕšia šesť 
rokov.  Taktiež deti, ktoré mali odloženú školskú dochádz-
ku k 1.9.2009, sa opakovane zúčastnia zápisu do školy.  

Odklad povinnej školskej dochádzky
Dôvodom na odklad školskej dochádzky je nedosiah-
nutie školskej spôsobilosti (nepriaznivý zdravotný stav, 
psychická nezrelosť a pod.). Svoje rozhodnutie rodič 
oznámi pri zápise do školy a o odklad písomne požiada 
riaditeľa školy. Žiadosť je potrebné doplniť stanoviskom 
lekára, psychológa či riaditeľa materskej školy. O odklade 
povinnej školskej dochádzky rozhoduje riaditeľ základnej 
školy.
Ak sa zápis o rok posunie, rodič si môžete vybrať, či 
jeho dieťa bude navštevovať materskú školu alebo nultý 
ročník základnej školy.

 Ak sa chcete dozvedieť viac o škole, na ktorú sa chys-
táte zapísať svoje dieťa, prečítajte si správu o výchov-
no-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2008/09. 
Všetky správy nájdete na webovej stránke mesta 
www.handlova.sk – Školstvo v Handlovej. Pri rozhodo-
vaní Vám pomôžu aj odporúčania známych. Najlepšie je 
ísť sa aj s budúcim prváčikom do školy pozrieť a zistiť, či 
sa mu tam páči. 

Prianie všetkým školopovinným
Všetkým žiakom na území mesta Handlová želáme 
úspešné zakončenie 1. polroka šk. roku 2009/2010
Polročné prázdniny 1. február 2010.
Nástup do školy 2.2.2010.

Školský úrad

Handlovský program podpory 
vzdelávania a zamestnania
Nezisková organizácia Help, n.o. organizovala 
16.12.2009 v priestoroch Podnikateľského inkubátora 
prvý workshop pri príležitosti začatia realizácie projektu 
SK0097 pod názvom: „Handlovský program podpory 
vzdelávania a zamestnania“, ktorý je spolufinancovaný 
z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného 
mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

Jeho program bol zameraný na predstavenie hlavných 
projektových aktivít. Aktivita tútoring je zameraná na indi-
viduálne poradenstvo pre nezamestnaných občanov pri 
hľadaní uplatnenia na trhu práce. Starostlivosť poskytuje-
me 60 klientom. Zatiaľ sa nám podarilo pomôcť 11 našim 
klientom nájsť prácu. V rámci aktivity celoživotné vzdelá-
vanie sme otvorili kurz informatiky pre začiatočníkov, kde 
naši klienti získavajú počítačové zručnosti. Plánujeme 
rozbehnúť aj jazykové kurzy a rekvalifikačné kurzy, ktoré 

uľahčia našim klientom vstup na trh práce. Pomoc zo 
strany projektu je nasmerovaná aj k zamestnávateľom. 
Primárnym cieľom aktivity je sieťovanie zamestnávateľov 
a sprevádzanie zamestnaním je nadväzovanie dlhodo-
bej spolupráce s firmami v našom regióne, za účelom 
zefektívniť umiestňovanie nezamestnaných občanov na 
trhu práce – s dôrazom na trvalú udržateľnosť získa-

ných pracovných miest. Priamo z tejto aktivity 
vyplýva aj možnosť poskytovať pomoc formou 
bezplatných vzdelávacích aktivít a rekvalifikač-
ných kurzov pre zamestnancov firiem, ktoré sú 
zaradené do siete spolupráce. Táto pomoc je 
nasmerovaná zamestnancom, ktorí sú ohrození 
stratou zamestnania alebo na udržanie daného 
pracovného miesta potrebujú požadovanú 
rekvalifikáciu. Pomoc pri hľadaní zamestnania 
poskytujeme pre nezamestnaných občanov, 
ale aj pre osoby so zdravotným postihnutím, 
ktorí nie sú v evidencii ÚPSVaR a chcú si nájsť 

prácu.
Kontakty: 
-     Mgr. Pavel Jonas, koordinátor pre sieťovanie 
zamestnávateľov a tútoring tel.: 0948 800 812, 
e-mail: jonasp.help@gmail.com, 

-     Oľga Letavajová, koordinátor pre sieťovanie zamest-
návateľov a vzdelávanie Tel.: 0948 800 811, 
e-mail:letavajova.help@gmali.com.                  
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