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Najlepší  žiaci Handlovej
Dňa 18. júna 2010 primátor mesta Handlová Ing. 
Rudolf Podoba prijal v obradnej sieni MsÚ najlep-
ších žiakov škôl v meste, v tomto roku netradične, 
spolu so zlatými paralympionikmi Jakubom Krakom, 
Jurajom Mederom a reprezentačným trénerom 
Dušanom Šimom.
Ako povedal primátor mesta vo svojom príhovore:
„Nie je náhoda, že sme vás, najlepších žiakov v mes-
te, pozvali spoločne s úspešnými športovcami. Chceli 
sme vám ukázať na živom príklade, ako sa svojou 
húževnatosťou, disciplinovanosťou  a silou vôle dá 
dopracovať na vyššie méty, na vrchol. Hovorí sa, 
že: „Jestvujú len dva spôsoby ako pristúpiť k životu: 
ako obeť alebo ako odvážny bojovník. Musíš sa 
rozhodnúť, či chceš konať. Ak sa nerozhodneš, ako 
budeš hrať so životom, on sa zahrá s tebou“. Naši 
paralympionici nám to ukázali v priamom prenose, že 
keď chuť, sila a odvaha nechýba, dá sa siahnuť aj na 
to najcennejšie, na zlato.
Vy, milí mladí priatelia - žiaci handlovských škôl, ste 
na najlepšej ceste. Už teraz dosahujete veľmi dobré 
výsledky,  nielen v učebnom procese, ale i v športe 
a iných disciplínach. Dajte si preto tichý a tajný závä-
zok, či sľub,  že sa v živote pokúsite o dosiahnutie 
takého úspechu, aby vaši  rodičia a učitelia, ba i 
naše mesto, ale aj naše Slovensko boli  na vás hrdé 
a mohli si povedať, to je naše dieťa, môj žiak, to  je 
náš Slovák“. 
Pri výbere žiakov boli zohľadnené vynikajúce výsled-
ky vo výchovno-vzdelávacom procese, výsledky 
v rôznych oblastiach záujmovej činnosti, výrazné 
úspechy v riešení predmetových olympiádach a rôz-
nych súťaží. Za vynikajúce výsledky vo výchovno-
-vzdelávacom procese,  reprezentáciu školy a mesta 
v školskom roku 2009/2010 si odniesli Pamätný list 
mesta títo žiaci:

ZŠ Mierové námestie, Handlová 
Lucia Ivanová, žiačka 8. A triedy, 

Žaneta Machová, žiačka 9. B triedy 
Maroš Minárik, žiak 7. A triedy
Lenka Kružlicová – za aktívnu činnosť v Detskom 
a mládežníckom parlamente Mesta Handlová (návrh 
CVČ)

ZŠ Morovnianska cesta, Handlová
Kristián Bako, žiak 9.B, 
Žaneta Keratová, žiačka 6.A
Dominika Stanislavova, žiačka 7.B triedy

ZŠ Školská ul.
Michaela Hanešová, žiačka 8.Atriedy zameranej na 
rozšírené vyučovanie matematiky  a prírodovedných  
predmetov, 
Kristína Kiššová, žiačka 8.A triedy zameranej  na 
rozšírené vyučovanie matematiky a prírodovedných 
predmetov
Michaela Brathová, žiačka 5.A triedy

Špeciálna základná škola 
Juliana Zelenáková, žiačka 9. ročníka
Ľudmila Balážová, žiačka 8. ročníka
Veronika Cicková, žiačka 7. ročníka 

Gymnázium Ivana Bellu v Handlovej
Nora Paľovová, žiačka štvrtého ročníka v študijnom 
odbore zameranom na cudzie jazyky, s dĺžkou štúdia 
osem rokov.
Ján Strmeň, žiak druhého ročníka v študijnom 
odbore zameranom na cudzie jazyky, s dĺžkou štúdia 
osem rokov.
Ján Jendrušák, žiak druhého ročníka v študijnom 
odbore zameranom na cudzie jazyky, s dĺžkou štúdia 
osem rokov.

Základná umelecká škola v Handlovej
Bianca Oboňová – hra na klavír
Slavomír Dobrotka – spev
Zuzana Ondrejková – hra na flaute

Gratulujeme.
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Maroš  Šedík
Dávid  Prokein
Jakub  Valach
Matej  Berenyi
Martin  Madaj
Adrián  Csémi
Sebastian Lošonczi
Zuzana  Neuvirtová
Linda  Fridrichová
Sara  Paradyová
Dominika Alžbeta  Škreková
Katarína  Poláčková
Nina  Matejkinová

referát evidencie

Vydarený projekt 
polície na ZŠ Školská
Spolupráca škôl s políciou je v dneš-
nej dobe prakticky nevyhnutná. 
Okrem riešenia priestupkov, ktorých 
sa deti školského veku, najmä 
v období dospievania dopúšťajú, pri-
chádzame s mužmi i ženami zákona 
do kontaktu v škole i pri zaujímavých 
preventívno-výchovných aktivitách. 
Na našej škole prebiehal, v práve 
končiacom školskom roku, zaujíma-
vý celoštátny projekt polície Správaj 
sa normálne, ktorý prezentovalo 
Obvodné oddelenie PZ v Handlovej. 
Do V.A triedy v pravidelných inter-
valoch prichádzali za deťmi lektori- 
špecialisti por. Michal Pánis a ppor. 

Peter Pažitný.  Deti obdržali ku 
každej prezentovanej téme pracovný 
zošit. O téme si najskôr porozpráva-
li, potom riešili úlohy v pracovnom 
zošite. Postupne sa tak rozprávali 
na témy vytvárania negatívnych 
nefor-málnych skupín, zákerných 
drog, patologického hráčstva-
-gamblerstva, alkoholu i fajčenia, 
ale i rasizmu, či petárd. Dozvedeli 
sa, ako polícia tieto negatívne javy 
rieši. Spestrením boli i propagačné 
materiály. Deti prejavili živý záujem 
a vždy sa na príchod pánov  policaj-
tov veľmi tešili. Za aktivitu dostávali 
samolepky. Aj preto, že im ochotne 
odpovedali na všetky otázky.V trie-
de úplne spontánne vládol princíp 
Policajti sú naši kamaráti.
Aby naše hodnotenie projektu bolo 

autentické uvádzame výpovede  
deti:
Jarka L.:  Ujovia policajti boli milí, 
mali disciplínu, boli pre nás autoritou. 
Všetci sme ich počúvali a pýtali sme 
sa na všeličo. Veľa sme sa naučili. 
Mňa najviac zaujali ukážky zbraní. 
Dominika O.:  Vždy sme sa tešili 
na ďalšie stretnutie. Mňa zaujalo 
veľa propagačných materiálov a tiež 
zbrane. Potešila som sa darčekom 
pre všetkých na záver – pexesu 
a peknej peňaženke. 

V závere chceme poďakovať lek-
torom i pánovi riaditeľovi OO PZ 
mjr. Ing. Miroslavovi Šatkovi za 
ústretovosť polície počas celého 
školského roka.
                      Mgr. Jozef Ondriš


