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Spoločnosť, ktorá zamestnáva 
Handlovčanov 
Spoločnosť RIALTO s.r.o., so sídlom v Partizánskom, vznikla 
v roku 1992, ako spoločný slovensko - taliansky podnik a je 
najväčším slovenským výrobcom značkovej športovej obuvi. V 
súčasnosti zabezpečuje RIKO SPORT S.r.l., ktorý je majorit-
ným spoločníkom, kompletný vývoj modelov od prototypu až po 
vzorky, vrátane šablón, kopýt a foriem. Poskytuje pre RIALTO 
kompletné know-how v realizácii najnovších technológií a mate-
riálov, technickú podporu v zabezpečovaní špeciálnych obuv-
níckych strojov a prítomnosťou svojich technikov na Slovensku 
aj nevyhnutnú pomoc pri výrobe. RIALTO zabezpečuje nákup 
materiálov a kompletnú výrobu obuvi od výroby obchodných 
vzoriek až po realizáciu objednávok do celého sveta. 
Spoločnosť zamestnáva k 22.9.2010 celkom 1729 zames-
tancov, čím sa radí medzi najväčších zamestnávateľov na 
Slovensku. Spoločnosť má 5 výrobných závodov: v Bošanoch, 
Nitrianskom Pravne, Handlovej a Sobranciach. Zároveň vlastní 
majoritný podiel v spoločnosti EVASPORT s.r.o. Klenovec 
s 270 zamestnancami. Od začiatku roka 2010 k dnešnému dňu 
bolo prijatých 396 pracovníkov. Do konca roku bude prijatých 
ďalších 100 zamestnancov.
Od roku 1993 spoločnosť vyrobila a vyviezla na západné trhy 
26 miliónov párov obuvi a zvrškov. Predpoklad pre rok 2010 je 
2,3 milióna párov. Spoločnosť dosahuje pribl. 30% podiel na 
výrobe obuvi na Slovensku a v súčasnosti je denná výroba 
pribl. 9.500 párov trekkingovej obuvi. Celá výroba je určená na 
export do krajín západnej Európy a do zámoria. Celý rozsah 

výroby je orientovaný na značkovú obuv pre zahraničné firmy 
ako je LOWA, TECNICA, PUMA, ZAMBERLAN, BERGHAUSE, 
ELTEN, UVEX. 
V roku 2010 je predpoklad tržieb spoločnosti RIALTO vo výške 
70 miliónov EUR. Investície dosiahnu vyše 2,5 milióna EUR 
do technológií a rozšírenia výrobných závodov v Handlovej              
a Nitrianskom Pravne. 
V roku 2003 otvorila spoločnosť závod v centre Handlovej           
s 200 pracovníkmi. Stav pracovníkov sa postupne stabilizo-
val na hranici 170 zamestnancov. Závod mal dve kompletné 
šijacie dielne, z ktorých sa jedna špecializuje na zvršky LOWA               
a druhá na zvršky BERGHOUSE Anglicko. Od apríla tohto roku 
prebieha v závode rozsiahla rekonštrukcia. K pôvodnej budove 
bola pristavená nová výrobná hala pre šijaciu linku č. 3. a zá-
roveň bol kompletne prestavaný pôvodný hospodársky pavilón 
na sekaciu dielňu. Od júla tohto roku bolo priebežne prijatých 
97 nových pracovníkov a do konca roku presiahne celkový 
počet 290 zamestnancov. Výroba na novej linke bola spustená 
16 augusta, čím sa vytvoril predpoklad na postupné zvýšenie 
kapacity o 30%. Do konca roku bude dosiahnutá denná výroba 
v objeme 1500 párov. Celková výroba v roku 2010 dosiahne 
v závode Handlová 250 000 párov zvrškov. V roku 2011 sa 
očakáva nárast na 340 000 párov. Prestavba závodu v tomto 
roku, otvára ďalšie možnosti na rozšírenie výroby. Všetko však 
bude záležať na kvalite výroby a včasnom plnení objednávok 
pre zákazníkov. 
Závod v Handlovej sa stal dôležitou súčasťou spoločnosti 
RIALTO s.r.o. Vedenie spoločnosti tohtoročnou investíciou 
zároveň potvrdzuje pôvodné vyhlásenia z roku 2003 o dlhoroč-
nom pôsobení v meste Handlová.  

• Operačný program Zamestnanosť 
 a sociálna inklúzia, 
 Kód výzvy OP ZaSI – FSR – 2009/2.1/09, 
 Kód ITMS 27120130306
• Prioritná os č.2 - Podpora sociálnej inklúzie,  
 Opatrenie 2.1 - Podpora sociálnej inklúzie   
 osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo 
 sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja slu- 
 žieb starostlivosti s osobitným zreteľom na MRK
• Miesto realizácie projektu: 
 Handlová, Prievidza, Trenčiansky kraj
• Časový rámec realizácie projektu   
 18.08.2010 – 31.07.2012
• Rozpočet projektu: 
 Celkové oprávnené výdavky: 
 75 894,83 €, NFP: 72 100,09 €
• Prijímateľ: 
 Mesto Handlová, Námestie baníkov 
 č. 7, 972 51 Handlová, 
 Kontaktná osoba: Mgr. Veronika Rýšová, 
 Telefón: 046/5475351, Fax:046/5425614, 
 E-mail: socialne@handlova.sk,
 www.handlova.sk 
• Ciele projektu: 
 Zvýšenie kvality života občanov 
 s osobitným zreteľom na MRK, predchádzanie 
vzniku krízových situácií v rodinách a zamedzenie 
nárastu sociálno-patologických javov, zlepšenie 
životnej situácie a opatrenia k integrácii, zníženie 

sociálnej deprivácie permanentnou sociál-
nou prácou, opatrenia k zvýšeniu kvality 
bývania RK a k ich aktivite a zodpovednos-
ti.
• Cieľové skupiny:
rómska komunita (cca 1 102), bezdomovci (cca 70), 
občania v nepriaznivej sociálnej situácii, deti, plnoleté 
fyzické osoby, rodiny, komunity ohrozené sociálnym 
vylúčením, vylúčené alebo marginalizované (cca 2 
000), občania s ťažkým zdravotným postihnutím(cca 
50), starí a osamelí ľudia odkázaný na pomoc (cca 
750), rizikové skupiny detí a mládeže, mladiství bez 
ukončenia povinnej školskej dochádzky (cca 40), 
mladí dospelí po ukončení ústavnej starostlivosti        
a náhradnej rodinnej starostlivosti (cca 10).
• Hlavný cieľ projektu: 
Zvýšiť kvalitu života občanov Handlovej ohrozených 
sociálnym vylúčením prostredníctvom rozvoja slu-
žieb starostlivosti, s osobitným zreteľom na margi-
nalizovanú rómsku komunitu.
• Špecifické ciele: 
Predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, 
ochrana práva a právom chránených záujmov 
detí, predchádzanie prehlbovaniu a opakovaniu 
porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a 
sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb 
a zamedzenie nárastu sociálno-patologických 
javov, zlepšenie životnej situácie integrácia sociálne 
vylúčených skupín obyvateľov najmä marginalizova-

ných rómskych komunít, s ohľadom na ich špecifické 
potreby a podmienky prostredníctvom nevyhnutnej 
osobitnej pomoci, zníženie sociálnej deprivácie 
prostredníctvom permanentnej sociálnej práce v pri-
rodzenom rodinnom, otvorenom prostredí, zvýšenie 
kvality bývania rómskej komunity, zvýšenie ich aktivi-
ty a zodpovednosti za riešenie svojej situácie.
• Hlavné aktivity:
aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na 
vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych 
spoločenstiev a senzibilizačné aktivity, opatrenia         
v oblasti využívania dávok a príspevku na bývanie na 
zákonom stanovený účel, poskytovanie poradenstva 
v oblasti hygieny, dochádzky detí a využívania dávky, 
prevencia sociálno-patologických javov v rodine a 
komunite, sociálna práca v komunitách s klientom, 
rodinou a komunitou, vykonávaná v jeho prirodze-
nom prostredí, sprevádzanie klienta v súvislosti s 
riešením jeho nepriaznivej sociálnej situácie, činnosti 
na podporu a zabezpečenie sociálnej integrácie 
ohrozených a marginalizovaných skupín, činnosti na 
zlepšenie dostupnosti a kvality služieb starostlivosti o 
soby, rodiny a komunity.
• Podporné aktivity: riadenie projektu, 
publicita a informovanosť.

Rozvoj služieb starostlivosti o skupiny občanov ohrozené sociálnym 
vylúčením, s osobitným zreteľom na marginalizovanú 
rómsku komunitu v Handlovej

Úspešný projekt mesta Handlová

Mesto Handlová
v spolupráci s Help, n. o.
plánujú otvoriť
● VŠEOBECNÉ JAZYKOVÉ KURZY  
    anglický nemecký, francúzsky
    pre začiatočníkov, 
    mierne pokročilých a pokročilých
● ŠPECIALIZOVANÉ JAZYKOVÉ   
    KURZY 
    nemecký a anglický jazyk pre 
    opatrovateľky
● VŠEOBECNÉ POČÍTAČOVÉ   
    KURZY 
    pre začiatočníkov 
    a mierne pokročilých
● ŠPECIALIZOVANÉ POČÍTAČOVÉ  
    KURZY 
    - Microsoft Excell - Microsoft Word
    - Svet PowerPoint-u a tvorba fotoal- 
    bumov - Komunikácia prostredníc- 
    tvom internetu - Microsoft Windows  
    XP + práca s médiami

Kurzy sa budú otvárať podľa záuj-
mu občanov.
Možnosť úhrady kurzu na dve splátky.
Kontakt: Mgr. Dana Kmeťová
MsÚ Handlová č. dverí 28
Telefón: 046/519 25 50, 0905 884 813
E-mail: kmetova@handlova.sk


