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Potvrdili špičkovú medzinárodnú úroveň

Centrum voľného
času Relax

Študenti Strednej odbornej školy Handlová si zmerali sily
s kolegami so susedných štátov.

na letný mestský tábor

v maďarskom Debrecíne

V Debrecíne vybojovali vynikajúce 2. miesto. Informatici z Handlovej už
tretí rok patria medzi najlepších v Európe vo svojom študijnom odbore.
(Rok 2008 Brno 1. a 3. miesto, rok 2009 v Bratislave 2. miesto, rok 2010
Debrecín 2. miesto). Medzinárodná súťaž NAG 2010 (Networking Academy
Games) sa konala 25. až 26. júna 2010 v maďarskom Debrecíne. NAG
2010 je prestížna súťaž budúcich profesionálov pre oblasť IT, so zameraním
na počítačové siete. Súťaže sa zúčastnili špičkoví stredoškolskí aj vysokoškolskí študenti zo Slovenska, Česka, Ukrajiny, Bulharska, Rumunska
a Maďarska, ktorí predtým museli vyhrať svoje národné kolá. Študenti
Strednej odbornej školy Handlová súťažili v kategórii HS3 stredoškolských
trojčlenných tímov. Náš tím v zložení Martin Rajnoha, Tomáš Drozda a
Peter Halaška obsadil pekné 2. miesto a potvrdil tak už tri roky po sebe,
že akadémia počítačových sietí SOŠ Handlová patrí k najlepším v Európe.
Na 1. mieste sa umiestnili Maďari, tretí boli Rumuni, ktorí vlani v Bratislave
zvíťazili. Slováci boli v Debrecíne úspešní aj v ďalších dvoch kategóriách. V
kategórii PT (simulačný program počítačových sietí) zvíťazil Maroš Kukan
zo strednej školy Nové Zámky, druhé miesto obsadil študent so ŽU Žilina.
V univerzitnej kategórii UNI získal 3. miesto tiež vysokoškolák zo Žiliny.
Zaujímavosťou je to, že tento vysokoškolák na národnom kole v Bratislave
skončil v tejto kategórii až za našim Tomášom Drozdom. Tretiak Tomáš
Drozda, zo študijného odboru mechanik počítačových sietí, bol na národnom kole v kategórii UNI (do 26 rokov) tretí na Slovensku. Podobne bol tretí
v národnom kole aj Martin Rajnoha v kategórii PT tiež do 26 rokov. Obaja
zanechali v národnom kole za sebou viacerých vysokoškolákov z TUKE, ŽU
a STU Bratislava. Škoda, že v Debrecíne mohli súťažiť len v kategórii HS3.
Za zmienku stojí aj to, že víťaz UNI kategórie z Debrecína je Martin Danko z
FIT VUT Brno a je to Slovák z Koceľoviec od Rožňavy. V Brne študuje veľa
našich medailových študentov. Napríklad Handlovčan Martin Bašti. Tento
rok nám do Brna odchádza Martin Rajnoha a budúci rok sa tam chystá aj
Tomáš Drozda. Bojovali za slovenské farby poslednýkrát?
Spolu s našimi študentmi sme prežívali nielen radosť z ich vynikajúceho
umiestnenia na medzinárodnej súťaži, ale aj radosť z víťazstva našich
futbalistov nad talianskym mužstvom. Ján Krausko, SOŠ Handlová

Handlová pozýva deti

Využite voľný čas s priateľmi, hrami,
súťažami v termínoch:

2. - 6. 8.2010
9. – 13. 8.2010

vždy od 8.00 h do 15.00 h
Bližšie informácie v CVČ Relax
Handlová, Nádaždyho 2, Handlová
tel:
5475 377, mobil: 0918 525 034.
Poplatok 1 eur za deň.

Mesto Handlová
v spolupráci s Help, n.o.

Poďakovanie

pripravujú na september 2010
otvorenie

vzdelávacích kurzov

akreditovaných Ministerstvom školstva SR:

jazykové kurzy

- anglický, nemecký, francúzsky
pre začiatočníkov, mierne pokročilých a pokročilých;

počítačové kurzy

pre začiatočníkov a mierne pokročilých.
Kurzy sa budú otvárať podľa záujmu
občanov.
Možnosť úhrady kurzu na dve splátky.

Kontakt:
Mgr. Dana Kmeťová
MsÚ Handlová č. dverí 28
Telefón: 046/519 25 50, 0905 88
48 13
E-mail: kmetova@handlova.sk

Novootvorené
a zrušené

prevádzkarne v júni 2010
- Predaj zmrzliny, rozšírený o pizzériu a predaj minútiek z jedál,
Námestie baníkov 19 (pri BILLE)
pánske, dámske a detské kaderníctvo, Partizánska 38 (objekt
DOS)

ANKETA STE v obraze RTV?

Letná vysielacia štruktúra RTV Prievidza

Ako ste spokojní?
Zvýšila alebo
znížila sa kvalita
vysielania v našej
regionálnej televízii?
Hlasujte v ankete na www.handlova.sk, napíšte na internetovú diskusiu mesta, alebo napíšte svoj názor a vložte do schránky Povedzte nám, povedzte primátorovi vo
vestibule MsÚ, resp. napíšte na handlova@handlova.sk
Vysielanie RTV Prievidza môžete sledovať aj na www.rtvprievidza.sk
Anketa potrvá do konca septembra 2010.
Anketu organizuje mesto Handlová.

Premiéra v piatok o 17.00 h
00.00 – 02.00 Regionálne spektrum
02.00 – 02.30 Letné SPRÁVY + SPRÁVY plus
02.30 – 09.00 Regionálne spektrum
09.00 – 09.30 Letné SPRÁVY + SPRÁVY plus
09.30 – 17.00 Regionálne spektrum
17.00 – 17.30 Letné SPRÁVY + SPRÁVY plus
17.30 – 21.00 Regionálne spektrum
21.00 – 21.30 Letné SPRÁVY + SPRÁVY plus
21.30 – 24.00 Regionálne spektrum

Sledujte vysielanie RTV Prievidza!

UNICEF Slovensko ďakuje
všetkým Handlovčanom, ktorí
prispeli v zbierke na podporu
dopravy vakcín proti novorodeneckému tetanu pre mamy
a ich deti v Laose v rámci
“Týždňa modrého gombíka“.
Handlovčania prispeli sumou
253,40 €.
Celkovo bolo vyzbieraných na
Slovensku 105 059,90 €, čo
ochráni 200 tis. životov detí
v Laose.

Vedenie RTV Prievidza oznamuje svojim divákom, že
počas letných prázdnin t.j. od 2.7 do 27.8.2010 bude
RTV Prievidza vysielať nasledovne:

JP

- Textilná galantéria, rozšírená
o zákazkové krajčírstvo,
Námestie baníkov 13
- Predaj plastových, hliníkových
okien a dverí, Podnikateľský inkubátor
- Presťahované prevádzkarne:
Predaj textilu, odevov, obuvi a rozličného tovaru, presťahované z Ul.
SNP 16 na Ul. SNP 3
Zrušené prevádzkarne:
- Zákazkové krajčírstvo, Lipová 8

