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ZŠ Školská na prahu jubilejného 
školského roka
„ Dobrý deň, pani učiteľka, dobrý pán riaditeľ, ako sa máte? Janka, to sú 
tvoje detičky ? Áno. Filip pôjde od septembra k Vám, tak ako ja i jeho ocino. 
A počúvam, že dnes tí žiaci vyvádzajú viac ako my. Aj my sme boli kvietka, 
ale asi nie až také. Pravda, pán riaditeľ.  ? „  
Bežný rozhovor, ktorému by väčšina ľudí nepripisovala zásadný význam , ale 
pre učiteľa je to večný motivátor. Bol som jeho účastníkom .Nič nie je pre nás 
krajšie, ako keď sa žiak i po rokoch pozdraví, prihovorí , zaspomína a pred-
staví svoju rodinku. A tí žiaci, dnes a vtedy, všetko ide s dobou – a tá dnešná 
je hektická a hodnoty sa menia.  
2. septembra sa opäť otvoria brány našej školy. Po lete, ktoré i tí dávno 
dospelí nazývajú  prázdninami, pretože ho v detstve prežívali tak intenzívne 
ako dnes ich deti, ožívajú budovy i areál našej Zdravej školy detským džavo-
tom a vravou pedagógov. Veď zážitkov bolo neúrekom. Nedá nespomenúť, 
že toto leto bolo iné. Naše mesto postihla udalosť, ktorá prekvapila všetkých. 
A tu je namieste vysloviť myšlienku, že deti prežívajú ťažké chvíle inak ako 
my, dospelí. Príčina je jasná, spoliehajú sa na svojich rodičov, cítia sa pri nich 
bezpečne. Deti si i tak užili dni voľna a práve ich spontánnosť a neopakova-
teľný detský pohľad na svet sú historicky hnacím motorom pre nás učiteľov 
a vychovávateľov. 
2. septembra zazvoní školský zvonec. A bude to po päťdesiatykrát. Nový 
školský rok je pre nás jubilejným. 50 rokov je doba, počas ktorej sa vystrie-
dali v školských laviciach i za katedrou generácie žiakov a ľudí za katedrou. 
V tomto príspevku nechceme bilancovať, ale určite tak urobíme v ďalších 
mesiacoch i v predvečer samotného sviatku školy.
 2. septembra naša škola vstupuje do nového roka s novými úlohami a pred-

savzatiami. Prioritou školy bude kredit a imidž školy. Chceme ho zvyšovať 
kvalitnými výsledkami, osobným nasadením riaditeľa školy i všetkých zamest-
nancov. V prvom rade  k spokojnosti rodičov, zriaďovateľa. Naša škola už od 
začiatku 90. rokov  aplikuje systémovo humanizmus v každodennej praxi, 
rodičia našich žiakov sú pre školu partnermi a vzťah pedagóg – žiak je zalo-
žený na vzájomnej dôvere a kooperácii. Toto všetko ide ruka v ruke s nároč-
nosťou na žiaka a zodpovednosťou pedagógov. V mikroregióne i v meste sme 
známi ako organizátori kreatívnej mimoškolskej a záujmovej činnosti.  Nebude 
tomu inak ani v jubilejnom roku. Plán práce je vrchovato naplnený aktivitami 
v zmysle pedagogicko-organizačných pokynov Ministerstva ŠVV a Š SR.
A keď sme už pri tom jubileu, naše oslavy vyvrcholia vo februári. Škola kon-
štituovala organizačný štáb, ktorý pracuje podľa vypracovaného scenára. Ten 
zahŕňa celoročné originálne aktivity ale i Deň D - 4.2.2011, kedy sa stretnú 
terajší i bývalí zamestnanci, rodičia, bývalí žiaci ( dnes úspešní odborníci, 
vedci, počítačoví experti, podnikatelia, ale i výborní pracovníci v rôznych 
odvetviach ) sponzori, priatelia školy i ďalší hostia na troch podujatiach  v DK 
Handlová ( na výstave, na celovečernom programe žiakov i na slávnostnom 
večere),  ktoré nesú, rovnako ako pripravovaný bulletin, spoločný názov Keď 
jubiluje škola.
Škola má 50 rokov a je to na nej poznať. Potrebuje údržbu. Oslávencom sa 
dávajú darčeky. A preto i my žijeme v očakávaní, že projekt modernizácie 
školy ( zateplenie, nová fasáda, plastové okná, učebne a pomôcky ), ktorý 
mesto Handlová – náš zriaďovateľ opätovne podá pre našu školu, po oča-
kávanej jesennej výzve, bude úspešný. Škola má nádherný areál a zmoder-
nizované budovy by dotvorili tú správnu atmosféru „druhého domova“ našich 
žiakov ako zvykneme spoločne našu Zdravú školu nazývať. Úspech v projekte 
by bol pre nás najkrajším darčekom.

Mgr. Jozef Ondriš, riaditeľ školy

Mestský kynologický klub Handlová pozýva
Súťaž pre deti, mládež a všetkých majiteľov psíkov rôz-
nych plemien v kategóriích:
- súťaž Agility – beh psíkov cez prekážky
- súťaž v poslušnosti psíkov 
- súťaž v Free style – cvičenie rôznych kúskov so 
psíkom
- súťaž v Dog dancingu – tanec so psíkom
Kedy? 18.9.2010
Kde? areál MsKK Handlová (futbalový štadión – škva-
rové ihrisko)
viac informácií na: www.mskkhandlova.estranky.sk 

CVČ Relax pozýva na Deň „D“
V stredu 8. 9.2010 o 14,00 hod. na Námestie baníkov 
v Handlovej
Uvidíte a zažijete prezentáciu voľnočasových aktivít v 
meste - krúžky, kluby, súbory z CVČ,ZŠ, MŠ,OZ,ŠK, 
prezentačnú jazdu cyklistov „Na kolesách proti rakovine“ 
spojenú s charitatívnou zbierkou, zábavné súťaže na 
tradičných aj netradičných vozidlách (skrátka na kolies-
kach..), prezentáciu práce kynológov, požiarnikov aj 
mestskej polície.

Pozvánka na I. ročník šachového turna-
ja konaného na počesť obetí banského 
nešťastia v Handlovej
Termín:   4. september 2010
Hracia miestnosť: CVČ Relax Handlová, 
       F. Nádaždyho 2

Prezentácia: od 8:15 hod do 8:50 hod
Systém hry: švajčiarsky, 2x15 minút , 9 kôl
Technické podmienky:  každá dvojica prinesie jedny 
šachy a hodiny

Štartovné:  dospelíé: 3 EUR
Deti, študenti a seniori(1949) 1,5  EUR
Ceny: 
finančné( budú rozdelené zo štartovného nasledovne.
35 % , 25 %, 20 %, 10 %,5% a 5% na vecné ceny pre 
deti, seniorov a neregistrovaných)  
Občerstvenie:          bufet vedľa hracej miestnosti
Rozhodca:                Mgr Kriško Milan
Organizačný pracovník: Mgr František Krajčovič,   
       Okružná 34/6
                                   tel. 046/5473174, 0915/340616
                                 e-mail  f.krajcovic@email.cz    
Upozornenie : Pred začiatkom turnaja bude vykonaná 
pietna spomienka na obete banského nešťastia polože-
ním kvetov pri pomníku v blízkosti areálu CVČ Relax 
Organizátori Šachový klub Handlová, mesto Handlová 
CVČ Relax Handlová 

Mesto Handlová 
v spolupráci s Help, n. o.                      
pripravujú v septembri 2010 
otvorenie

VZDELÁVACÍCH KURZOV
akreditovaných Ministerstvom 
školstva SR:

● JAZYKOVÉ KURZY ●
- anglický, nemecký, francúzsky  
pre začiatočníkov, mierne pokroči-
lých 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


