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Handlová na výstave 
cestovného ruchu
Na minulom ročníku výstavy cestovného ruchu 
ITF Slovakiatour sa mesto Handlová prezentovalo 
v stánku Trenčianskeho samosprávneho kraja 
a realizovalo expozíciu venovanú 100. výročiu 
priemyselnej ťažby uhlia. V tomto roku sme sa na 
výstave boli pozrieť tiež, hneď v deň jej otvorenia 
21. januára 2010. 
Mesto Handlová sa na tohtoročnom 16. ročníku 
prezentovalo skromnejšie, no propagačné materi-
ály o Handlovskej doline, ste mohli nájsť v stánku 
TSK i tento rok. Novinkou bol práve vydaný malý 
propagačný leták o Turistickom náučnom banskom 
chodníku (TNBCH). Chodník sa podarilo otvoriť 
minulý rok v septembri a i tento malý krok možno 
považovať za úspech v budovaní cestovného 
ruchu na našom území. Propagačné letáky TNBH 
už teraz nájdete v TIK ZOHD v Podnikateľskom 
inkubátore Handlová, anglický a nemecký preklad 
sa bude tlačiť v priebehu 1. štvrťroka 2010.
Množstvo vystavovateľov bolo porovnateľné 

s minulým ročníkom. 
Stánok, ktorý sa v tomto 
roku niesol pod názvom 
„Sedem divov TSK“ 
otvoril predseda TSK 
Pavol Sedláček, navštívil 
ho prezident SR Ivan 
Gašparovič. V rámci otvá-
racieho ceremoniálu bola 
ocenená, okrem iných, 
folklórna skupina Hájiček 
z Chrenovca - Brusna 
a jej vedúci Ing. Emil 
Trgiňa za udržiavanie 
folklórnych tradícií. Tohto 
roku ste sa mali možnosť 
stretnúť aj s Milanom 
Rastislavom Štefánikom 
(v dobovej uniforme ho 
stvárnil predseda Klubu 
vojenskej histórie Tatranci). Samosprávny kraj 
si tak pripomenul 130. výročie jeho narodenia 
(Košariská). Zaujal i stánok, ktorý prezentoval 
Slovensko „ Malú veľkú krajinu“ a na výstavisku 

sme po prvýkrát videli i veľvyslanectvo Japonska. 
Okrem máp Tokya a pozvánok do Japonska, ste 
sa mohli naučiť skladať origami. 

JP

20. január 2010 - Prezident SR prijal 
zástupcov baníckych spolkov a cechov 
Slovenska.

Zástupcovia Združenia baníckych spolkov              
a cehov Slovenska po prvýkrát zavítali na pôdu 
Prezidentského paláca, aby sa stretli s hlavou 
štátu. Prezident Ivan Gašparovič v príhovore vyso-
ko ocenil namáhavú aj nebezpečnú prácu baníkov, 
ktorá aj v minulosti „plnila kráľovské pokladnice, 
ale práca baníkov nebola docenená“. Za zástupcov 
Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska 
sa prihovoril jeho predseda Jaroslav Malchárek. 
Okrem iného pripomenul význam baníckej pro-
fesie zvlášť v tých regiónoch Slovenska, kde 

dodnes pretrvávajú 
problémy so zabezpe-
čením zamestnanosti.

Stretnutia sa zúčastnil i primátor mesta Handlová 
Rudolf Podoba a členovia Handlovského banícke-
ho spolku. Na záver stretnutia odovzdali banícke 

spolky hlave štátu spoločný dar - drevorezbu 
s baníckym motívom od Handlovčana rezbára 
- Jána Procnera  
Zdroj: www.prezident.sk a JP, foto: HBS

Štatistické prieskumy v našom meste
Štatistický úrad SR, pracovisko Trenčín, uskutoční 
výberové zisťovania o štruktúre a úrovni príjmov 
a výdavkov domácností - štatistiku rodinných 
účtov. Rodinné účty patria k sociálnym štatistikám, 
ktorých cieľom je získať aktuálne informácie o 

životnej úrovni obyvateľstva. Zamestnanci ŠÚ SR 
si náhodne vyberú v Handlovej niektoré domác-
nosti a požiadajú ich o poskytnutie potrebných 
informácií. Prvé vybrané domácnosti začínajú 
zamestnanci už navštevovať a budú v návštevách 
postupne pokračovať v priebehu celého roku. 
Každý zamestnanec Štatistického úradu 
Slovenskej republiky bude vybavený osobitným 
poverením, ktoré ho, spolu so služobným preuka-
zom, oprávňuje na vykonanie tohto štatistického 
zisťovania. 

Všetky informácie a názory, ktoré ŠÚ SR                 
v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, 
budú anonymné a použité výlučne na štatistické 
účely. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon           
č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Za ochranu 
dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad 
Slovenskej republiky. Kvalita informácií z tohto 
štatistického zisťovania môže ovplyvniť mnohé 
z opatrení v sociálnej oblasti, ktoré bude na ich 
základe pripravovať Vláda SR v nasledujúcich 
obdobiach. 

JP

SPRÁVY Z MESTSKÉHO ÚRADU

POZVÁNKA
Primátor mesta Handlová Ing. Rudolf Podoba 

zvoláva 

mestské zastupiteľstvo Mesta Handlová 
na štvrtok 25. 2.2010 o 14.00 h 

do veľkej zasadacej miestnosti Msú Handlová.
Pozvánku s programom nájdete na internetovej 
stránke mesta www.handlova.sk, vývesnej 
tabuli pred MsÚ a plagátových plochách mesta. 
Rokovania poslaneckého zboru sú verejné.


