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Prváčikovia začali školský rok
V tomto školskom roku do prvého ročníka ZŠ nastúpilo 
v meste Handlová 131 žiakov. Pre prvákov na ZŠ Mierové 
námestie sa začalo vyučovanie trochu neskôr - 7.9.2010, 
ostatné ZŠ mali začiatok vyučovania 2.9.2010.
Na ZŠ Mierové námestie nastúpilo 56 detí, na ZŠ Školská 33 
a na ZŠ MC 42,  čo je spolu 131 prvákov. ZŠ Morovnianska 
cesta otvorila aj jednu triedu nultého ročníka, ktorú navšte-
vuje 10 žiakov. Už tradične primátor mesta navštívil všetkých 
handlovských prváčikov, ktorí v tomto školskom roku zasadli 
do školských lavíc. 
Do školských lavíc našich základných škôl zasadlo spolu 
1211 žiakov, z toho: 
ZŠ Mierové námestie – 479 žiakov;
ZŠ Morovnianska cesta - 383 žiakov;
ZŠ Školská ulica – 349 žiakov.

Pokles počtu žiakov na ZŠ naďalej 
pokračuje - v porovnaní s počtom 
žiakov v minulom školskom roku 
máme o 74 žiakov menej. 
Pravidelnú činnosť v školských 
kluboch detí v tomto školskom roku 
bude navštevovať 227 detí. 
V materskej škole máme 348 detí, 
z toho je 131 detí päť a viacroč-
ných.
Na pravidelnú činnosti v Centre 
voľného času RELAX je zapísaných 
351 detí.
Základná umelecká škola, Poštová 
58 má 426 žiakov, z toho 267 žiakov 
v individuálnom vyučovaní a 159 
žiakov v skupinovom vyučovaní.

Prevádzka Materskej školy, Ul. SNP 27, 
Handlová v školskom roku 2010/11
Jesenné prázdniny: 29.10.2010 – 2.11.2010 
Materská škola s elokovanými triedami v prevádzke.
Vianočné prázdniny: 23.12.10 – 7.1.2011
Materská škola s elokovanými triedami bude v prevád-
zke do štvrtku 23.12.2010. Prevádzka bude prerušená 
od 27.12.2010  do 31.12.2010 (5 pracovných dní).
Prevádzka v materskej škole vo všetkých elokovaných 
triedach začne v pondelok 3.1.2011.
Polročné prázdniny: 31.1.2011 (pondelok)  – mater-

ská škola s elokovanými triedami v prevádzke.
Jarné prázdniny: 14.2.2011 – 18.2.2011
Materská škola prevádzku zabezpečuje v triedach na 
Ul. SNP 27, Handlová. Ostatné pracoviská budú mimo 
prevádzky.

Veľkonočné prázdniny: 21.4.2011 – 26.4.2011 
– materská škola s elokovanými triedami bude v pre-
vádzke okrem veľkonočných sviatkov, t.j. okrem dní 
22.4. 2011 (piatok) a 25.4.2011 (pondelok). 

Letné prázdniny: 1.7.2011 – 2.9.2011
Júl 2011 – v prevádzke budú elokované triedy 

Morovnianska cesta, ostatné pracoviská budú mimo 
prevádzky.
August 2011 – v prevádzke budú triedy na Ul. SNP 27, 
ostatné pracoviská mimo prevádzky.
V piatok 2.9.2011 bude prerušená prevádzka vo všet-
kých triedach materskej školy. V novom školskom roku 
2011/12 sa prevádzka začne od 5.septembra 2011. 
Zápis do 1.ročníka ZŠ pre školský rok 2011/12 sa 
uskutoční v čase polročných prázdnin, t.j. 31. januára 
2011 (pondelok) vo všetkých základných školách v na-
šej zriaďovateľskej pôsobnosti. 

Referát školstva

Budova Domu služieb na predaj
HBP, a.s. ponúka na predaj budovu Dom služieb s.č. 13 na pozemku, parcela č. 
1019 – zastavaná plocha a nádvorie,  zapísanú na LV 32, k.ú. Handlová.
V okolí nehnuteľnosti je kompletná občianska vybavenosť, v blízkosti sú materská 
a základné školy, nemocnica s poliklinikou, dom kultúry, obchody, obchodné domy, 
hotely, banky, úrady mesta. Lokalita sa zaraďuje do absolútneho centra mesta.
Charakteristika:
Budova Domu služieb je samostatne stojaca, má jedno podzemné podlažie a tri 
nadzemné podlažia. Orientácia uličného priečelia so vstupom do budovy je smerom 
západným. Orientácia miestností je v smere východ - západ. Technický stav objektu 
je úmerný veku stavby.
Využitie:
Na prízemí, prvom a druhom podlaží sú umiestnené drobné prevádzky služieb pre 
obyvateľov mesta, rôzne predajne a kancelárie. Na treťom podlaží sú kancelárie 
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Samostatný vstup do budovy je pre dva 
byty. 
Všetci užívatelia prevádzkových, kancelárskych  a bytových priestorov sú v nájom-
nom vzťahu k vlastníkovi budovy.
Možnosti ďalšieho využitia:
Iné využitie objektu sa v danom stave nedá predpokladať. Rezerva plochy pre ďal-
šiu výstavbu tvorí až trojnásobok súčasnej zástavby. V bezprostrednom susedstve 
stavby má spoločnosť vo vlastníctve pozemky na parc. č. 1028/1 o výmere 3070 m2 
a 1029 o výmere 232 m2 zapísané na LV 32 v C-registri a pozemok č. 583 o výmere 
1461 m2 zapísaný na LV 3340 v E-registri.
Cena: Predmetná nehnuteľnosť bude predaná záujemcovi s najvyššou cenovou 
ponukou. 
Záver: S využitím nehnuteľnosti nie sú spojené žiadne technické ani právne riziká.
Kontakt: JUDr. Pavol Rafaj, vedúci útvaru právneho, kontakt: mobil 0918777009, 
e-mail: prafaj@hbp.sk
Adresa pre písomné ponuky:   
                                       Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
                                       sekretariát generálneho riaditeľa 
            Matice slovenskej 10,    
                971 01  Prievidza
Termín ukončenia ponukového konania: 19.10.2010


