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16. 8. 2010
Ráno o 6.00 h zvolal primátor mesta Handlová Ing. Rudolf Podoba krízový 
štáb, ktorý postupne zbiera informácie o spôsobených škodách. V teréne  sú 
zamestnanci mesta, zástupcovia mestských organizácií – Mestský bytový pod-
nik s.r.o., HATER Handlová spol. s r.o. Boli povolaní všetci verejnoprospešní 
pracovníci a postupne sa odstraňujú nánosy blata, konárov a naplavenín.
Mesto oficiálne eviduje jednu obeť povodní (muž, F.L. r.n.1968) a jednu 
osobu nezvestnú.
Doprava v meste je obmedzená kvôli rozsiahlym škodám na miestnych 
komunikáciách. Je obmedzená mestská hromadná doprava, nepremáva na 
Uliciach Ligetská a Kremnická. 
V meste sa zišli opätovne členovia záchranárskych zložiek, príslušníci vojska 
( cca do 60), policajného zboru, ťažké mechanizmy  a pomoc poskytli aj HBP, 
a.s. Prievidza.
Zasiahnuté sú najviac oblasti na Ul. Ligetská, Horný koniec, 
Pstruhárska, Cintorínska a Dolný koniec.
O 15.00 Handlovú zasiahol ďalší príval dažďa. Voda nebezpečne stúpala na 

Dolnom konci. Našťastie sa z koryta nevybrežila.
Železnica je stále nepriechodná.
Z dôvodu vysokej hladiny vôd aj naďalej trvá 3. stupeň povodňovej aktivity. 
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17.8.2010
Mestá hromadná doprava nepremáva na Ul. Ligetská a v oblasti Kunešov. 
V ostatných častiach mesta premáva MHD podľa platného cestovného pori-
adku. Približne o 14.00 h sa podarilo obnoviť funkčnosť miestneho rozhlasu. 
Nie sú však funkčné vetvy na sídlisku Morovnianska cesta a Mostná.
Povodňami zasiahnuté oblasti mesta Handlová navštívil prezident SR Ivan 
Gašparovič, minister obrany SR Ľubomír Galko, minister sociálnych vecí 
a rodiny SR Jozef Mihál. V podvečerných hodinách prišla do Handlovej pred-
sedníčka vlády SR Iveta Radičová a minister vnútra SR Daniel Lipšic. Všetci 
navštívili povodňami zasiahnuté oblasti Handlovej, premiérka  a minister 
vnútra sa zúčastnili zasadnutia krízového štábu.
Primátor mesta Handlová Ing. Rudolf Podoba po rokovaniach s členmi 
vlády predniesol potreby mesta Handlová. Premiérka a minister obrany SR 
prisľúbili, že príslušníci ozbrojených zložiek budú vykonávať odstraňovanie 
škôd v meste, pokiaľ to bude v Handlovej potrebné. Premiérka deklarovala 
finančnú pomoc mestám a obciam postihnutých povodňami na úhradu čis-
tenia mesta spôsobených škôd a spolu s ministrom práce SR prisľúbili, že 
sa pokúsia urýchliť legislatívnu úpravu systému zapojenia občanov do prác 
na odstraňovaní škôd po takýchto živelných pohromách. Primátor mesta 
deklaroval ministrovi vnútra potrebu systémových preventívnych opatrení 
pred takýmito živelnými pohromami.  

19.8.2010
Mimoriadna situácia v Handlovej stále trvá. Nepretržitá prevádzka tel. čísla 
krízového štábu 046/ 519 25 11 19.8.2010 bola o 19.00 h  ukončená.
Bolo dezinfikovaných približne 40 miest nahlásených na krízový štáb, mesto 
rozváža dezinfekčné prostriedky od darcov.
Pokračuje sa v odstraňovaní škôd na vodných tokoch aj s nasadením ťaž-
kej vojenskej techniky, techniky od Správy povodia Váhu (7 mechanizmov), 
techniky HATER Handlová spol s r.o., MsBP Handlová s.r.o , HBP, a.s 
Prievidza a ďalších menších mechanizmov (píly a pod.).
Väčšia skupina príslušníkov ozbrojených zložiek čistila od naplavenín, 
konárov a stromov celú Ulicu 29. augusta, a priľahlé Ulice Duklianska a Ná- 
daždyho. V ostatných oblastiach mesta sa odstraňujú nahromadené kopy 
naplavenín, ktoré ľudia vyniesli z obytných domov.

Cintorínska ul, 10:11, 15. august 2010

Ul. F. Nádaždyho, 10:12, 15. august 2010

Dolný koniec, 16:20, 16. august 2010


