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Trojnásobní majstri Slovenska
Prestížna medzinárodná súťaž NAG 2010 (Networking 
Academy Games) je zameraná na počítačové siete. Preto 
sa jej každoročne zúčastňujú aj študenti Strednej odbornej 
školy Handlová, študijného odboru mechanik počítačových 
sietí. Študenti už tretíkrát zvíťazili v Stredoškolskej kategórii 
HS3 trojčlenných tímov. Postúpili do medzinárodného kola 
a  Slovensko budú reprezentovať v maďarskom Debrecíne 
v júni 2010. 
Víťazný tím roka tvoria Martin Rajnoha, Tomáš Drozda a 
Peter Halaška. Martin a Tomáš bojovali vo finále o postup do 
Maďarska aj v ďalších dvoch kategóriách, ale nepodarilo sa 
a skončili tretí na Slovensku. Zvíťaziť tri roky po sebe nie je 
jednoduché. Do programu NAG je na Slovensku zapojených 
62 stredných a vysokých škôl, viac ako 5000 súčasných 
študentov tak malo možnosť ukázať svoje vedomosti a 
schopnosti z oblasti počítačových sietí, ktoré získali štúdiom 
v rámci uvedeného programu. Výsledky študentov ocenil aj 
minister školstva Ján Mikolaj, ktorý prijal úspešných študen-
tov. Držíme palce a želáme úspech v Debrecíne.

Ján Krausko
Stredná odborná škola Handlová

Kalendárium oslobodenia Handlovej
Január 1945 
Ďalšia etapa evakuácie obyvateľstva Handlovej 
(v decembri 1944 bola nariadená evakuácia 
školoupovinných detí a ich učiteľov do severo-
východných Sudet). Išlo väčšinou o ženy, deti 
a starých ľudí. „Zostali len bojaschopní chlapci, 
muži, ktorí sa nechceli vzdať svojich statkov, 
pretože museli nakŕmiť dobytok a robotníci 
z bane... Bolo to neútešné obdobie. Ulice, ktoré 
sa predtým len tak hmýrili deťmi, zívali prázd-
notou. Ľudia chodili veľmi utrápení, zamyslení. 
Každý cítil, že prvý akt bol za nimi. Čo ešte 
príde? Tak sa pýtali ľudia sami seba, tak sme sa 
pýtali ľudí, od ktorých sme očakávali odpovede.“ 
(Spomienky evakuanta J. G.).
Február 1945 
Postupne začali v rôznych skupinách opúšťať Handlovú aj sedliaci, časť do Rakúska 
k príbuzným a známym a časť do Sudet. Dobytok si buď zobrali so sebou, predali 
alebo zabili. Poslední evakuovaní opustili Handlovú v prvej tretine februára.
Marec 1945 
26. marec 1945 – bombardovanie Handlovej. „Krátko pred Veľkou nocou sa v bani 
stalo nešťastie. Pri rozsiahlom požiari prišlo počas dňa o život šesť baníkov. V sobotu 
boli pochovaní a v pondelok mala byť omša za zomrelých. Ja som tam išiel tiež a stál 
som hore pri organe. Hlavný oltár stál uprostred kostola pod zachovanou klenbou. 
K omši za zomrelých sa zišlo veľa veriacich, na organovej plošine stálo kunešovské 
dievča z kolónie; väčšina mŕtvych baníkov pochádzala z jej obce. Krátko pred preme-
nou sa ozvala detonácia. Hneď za tým, ale bližšie, sme počuli buchnutie a puknutie. 
Farár zodvihol hlavu a počúval. Nato zobral sviatosti a odišiel rýchlymi krokmi do 
sakristie. Aj veriaci sa snažili čo najrýchlejšie opustiť kostol. Organista (kantor) Paull 
zavrel organ a hľadal spolu s nami ochranu vo vežovej izbietke nachádzajúcej sa za 
organom. Tejto omše sa v tichej modlitbe pri vedľajšom oltári zúčastnil aj slovenský 
kaplán (Š. Bičánik). Zdržiaval sa ešte pri oltári, keď na južnú strechu spadla bomba 
a explodovala. My sme sa tlačili v rohu izbietky a vstali sme až keď sa buchot utíšil. 
Pred nami sa otvorila diera a po organe nebolo ani stopy. Zospodku sa k nám predral 
tichý vzlykot. Tmavé oblaky prachu sa prevaľovali cez rozvalenú strechu kostola. 
Cez trosky sme sa dostali dole, aby sme pomohli nariekajúcemu. Aký hrozný obraz! 
Slovenský kaplán ležal pod kamennými úlomkami a nejavil známky života. Ešte kým 
sme stihli odvaliť jeden trám, sklonila sa hlava umierajúceho k večnému spánku.“ 
(výpoveď neznámeho očitého svedka).
V marci zostali v Handlovej väčšinou len banskí robotníci, pretože banský podnik sa 
snažil udržať výrobu v chode tak dlho ako to išlo. Keď ale sovietske oddiely prišli do 

Svätého kríža nad Hronom (dnešný Žiar nad Hronom) – 15 km vzdušnou líniou od 
Handlovej – bol vydaný rozkaz na evakuáciu. „...Na Veľký piatok, 30.3., vydali roz-

hlasom rozkaz, že všetci majú v sobotu o 8:
00 h ráno stáť na stanici s 30 kg batožinou. 
Na to odvolali obedňajšiu pracovnú zmenu v 
bani. Na veľkonočnú sobotu to ale na stanici 
nevyzeralo na organizovaný transport. Nebol 
pripravený vlak a ani to  nevyzeralo, že by bol 
v najbližších hodinách nejaký k dispozícii. Boli 
tam len otvorené, uhlím naložené vagóny. Aby 
sa čakajúci nejako pohli dopredu, časť mužov 
začala vykladať uhlie z vagónov a časť zača-
la z dreva zhotovovať prístrešky do vagónov. 
Niektorí sa vrátili domov a dobalili si ešte veci. 
Na večer boli prípravy hotové. Do vagónov sa 
muselo zmestiť 25-30 ľudí a preto nebolo 
možné si vo vagónoch ľahnúť. Nad ránom 

(1.4.) prišla konečne toľko očakávaná lokomotíva a okolo 4-5 hodiny ráno sa vlak 
pohol.“ (výpoveď  neznámeho očitého svedka). Nemeckí vojaci začali demontovať 
rôzne strojné zariadenia a súčiastky, hlavne v elektrárni.
31. marec 1945 – krátko po obede opúšťa Handlovú konvoj posledných nemeckých 
obyvateľov. Sovietske vojská začali delami ostreľovať obranné postavenia Nemcov 
a bombardovať mesto, pričom bomby zasiahli rozvodňu a odstavili elektráreň.

Apríl 1945
1. až 2. apríl 1945 – odchod nemeckých vojsk smerom na Prievidzu. Pokus o likvidá-
ciu dopravného spojenia smerom na Prievidzu a Hornú Štubňu.
3. apríl 1945 – prienik sovietskeho pešieho pluku tzv. Miškovského smerom od 
Zvolena a Banskej Bystrice cez Kozie chrbty a lazy nad Ráztočnom. Svojim útokom 
od Dolného konca zabránili úplnému zničeniu viaduktov na trati Handlová – Horná 
Štubňa a Handlová – Prievidza. Pri ústupe Nemcov sa boj preniesol do stredu obce, 
okolia povrchu bane a elektrárne. Okolo piatej hodiny poobede boje ustali a Handlová 
bola v rukách sovietskych vojsk.
Obsadzovanie Slovenska sa skončilo 1. mája. Na jeho území operovala rumunská 
armáda, Červená armáda a 1. čs. armádny zbor. V tomto období sovietske bezpeč-
nostné orgány (NKVD) presídlili z nášho územia na nútené práce do Sovietskeho 
zväzu asi 10.000 občanov. Slovenská vláda a prezident Jozef Tiso odišli do rakúske-
ho exilu (Kremsmünster). Československá vláda, pod vedením Zdeňka Fierlingera, 
zložila v Košiciach sľub do rúk prezidenta Eduarda Beneša.

Mgr. Diana Kmeťová Miškovičová, členka Komisie pamätihodností mesta

Fotografie zapožičané z Fotodokumentácie SNM Múzea Bojnice
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CVČ Relax  apríl 2010
Otvorenie XXXXIII.roč. Handlovské športové 
hry – súťaž žiakov ZŠ v plávaní 08.04. od 8,00 
h., Plaváreň Handlová (harmonogram HŠH 
nájdete na www.handlova.sk 

XXVII. ročník Behu oslobodenia mesta 
Handlová – žiaci ZŠ.SŠ a dospelí
09.04. od 14,00 h., Námestie baníkov                

Šachový turnaj k oslobodeniu mesta Handlová- 
deti, mládež, dospelí
10.04. od 8,30 h., CVČ Relax

Kynologický výcvikový seminár „Rozumieť si 
so psom“  -  v spolupráci s MsKK v Handlovej – pre 
širokú verejnosť  
17.04. od 9,00 h. , CVČ Relax                          

„Dni Zeme“ – celomestský prírodovedný kvíz pre 

žiakov 2. st. ZŠ
19.04. od 10,00 h., CVČ Relax                          

Dopravná súťaž  – pre žiakov ZŠ v spolupráci 
s AMK a AK Baník Handlová 
22.04. od 10,00 h., areál bývalej ZŠ Krššáková 
Čistenie studničiek – v lokalite „Zelená oáza“ 
T: 24.04. od 9,00 h., Na Zelenej oáze  
Beh oslobodenia mesta Handlová
9. apríla 2010, o 14.00 hod, Námestie baníkov
Organizuje CVČ Handlová

Pretek  Boccia - pre  telesne post. športov-
cov 
Termín: sledujte internetovú stránku mesta 
www.handlova.sk 
Organizuje: ŠKZP Pegas Remata 

JP


