
Mesačník obyvateľov Handlovej a okolia

Handlovské noviny
Pochod vďaky SNP absolvovalo takmer 1 600 turistov

Február  2014

Už 39. ročník Pochodu vďaky 
SNP privítal 1 577 turistov, 
ktorí si uctili pamiatku obetí 
prvej a druhej svetovej vojny. 
Trasa zimného turistického 
pochodu v horách viedla z 
Kultúrneho domu v Cigli (450 
m nadmorskej výšky), až do 
prírodnej rezervácie Biely ka-
meň (1 140 m nad morom). 

Handlovčania mali možnosť 
odviezť sa do Cigľa autobusom 
od Domu kultúry v Handlovej. 
Aj keď v sobotu na pochode 
už bolo počasie príjemné, deň 
pred tým  dážď urobil svoje. 
Blato v tomto ročníku jedno-
značne hralo prím pred snehom. 

Napriek tomu sa v Handlovej 
zaprezentovalo  329  účastní-
kov  z Handlovej a handlovskej 
doliny. 
Pochod bol výborne zorganizo-
vaný a  všetci prišli z Handlovej 
včas aj na slávnostné otvorenie 
v Cigli, ktorého sa zúčastnil aj 
premiér Vlády SR Robert Fico, 
pod ktorého záštitou sa pochod 
konal.  
Po položení vencov k Pamätníku 
padlých v prvej a druhej sve-
tovej vojne privítal účastníkov 
pochodu predseda organizač-
ného výboru a starosta obce 
Cigeľ Štefan Mjartan.  Takéto 
slávnostné otvorenie nám vždy 
pripomenie hlavnú myšlienku 

pochodu: Každoročne  si uctiť  
padlých vo vojne a odporcov 
fašizmu.
Tohto ročníka sa z Handlovej zú-
častnilo 108 detí  v doprovode 
rodičov a pedagógov. Ako každý 
rok prišli žiaci  zo Základnej ško-
ly  na Ulici Školská,  zo Základ-
nej školy Ráztočno a študenti   
z Gymnázia Handlová. Do  cieľa  
však prišlo o 39  účastníkov viac, 
ktorí sa zaprezentovali v Cigli, 
ale opätovne, ako minulý rok,  
sa rozhodli absolvovať trasu  
z Cigla do Handlovej, pretože 
ako sami povedali „ v Handlovej 
je super o ľudí postarané“. Takže 
v cieli sme privítali a nakŕmili 
368 účastníkov. (pokrač. na str.4) 

Veľkí tvoria veľké veci, 
dobrí trvácne.  

Maria von Ebner -Eschenbachová

0907 774 280, 0465444013

Podnikateľský inkubátor 
v Handlovej ponúka priestory na 

SVADBY, KARY, 
OSLAVY, 

STUŽKOVÉ
FIREMNÉ PODUJATIA

www.inkubatorhandlova.sk

 Máme za sebou tak trochu 
veľkonočné Vianoce. Na strom-
čeku by podľa počasia  naozaj 
lepšie vyzerali čokoládové za-
jačiky a kraslice. V záhradách 
rozkvitli jarné kvietky, tráva je 
zelená a jablone napučali. Zim-
ný pochod v Cigli bol tiež jarný 
a namiesto bežiek bolo treba 
gumáky. Svet je hore nohami....
 Neviem, či je to preto, čo písa-
li na Facebooku, že už aj zima si 
radšej vybrala Ameriku, alebo sú 
to naozaj tie klimatické zmeny 
(len potom nechápem vlaňajší 
Sibír na Slovensku) …. v každom 
prípade, táto zima síce nie je 
pekná, ale veľmi priateľská. Opý-
tajte sa hocikoho zo samosprávy, 
či by ju vymenil. Ani za svet! Po 
vlaňajších nákladoch na zimnú 
údržbu je táto zima balzamom 
pre rozpočty miest a obcí. Príro-
da je naozaj nekonečne múdra a 
spravodlivá. A tam, kde si nevie 
poradiť človek, nastupujú asi 
vyššie sily :) 
 Takže, dík Peninbaba, Mrá-
zik, či kto to tam má v kompe-
tencii za nečakané vylepšenie 
�nančnej bilancie samospráv. 
Pomohlo. A teraz, ak by ste sa 
neurazili, môžete aj trošku po-
snežiť, nech si aspoň na chvíľku 
môžeme nechať padať snehové 
vločky na tvár. Predsa len, sme 
na to už za tie roky zvyknutí.

Rudolf Podoba, 
primátor mesta Handlová

14.2.  Valentín
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Handlová 
na facebooku!
Like!

Pozvánka na MsZ
Primátor mesta Handlová Ing. 
Rudolf Podoba zvoláva 

mestské zastupiteľstvo 
štvrtok  27.2.2014 
o 14.00 h
do Veľkej zasadacej 
miestnosti MsÚ Handlová.
Pozvánku s programom nájdete 
na www.handlova.sk, vo 
vývesnej tabuli pred MsÚ a na 
plagátových plochách mesta. ie 
poslaneckého zboru je verejné.

Získajte informácie 
o dianí v meste 
priamo do svojej 
emailovej schránky

Aby vám žiadna 
informácia neušla a vedeli 
ste najaktuálnejšie 
informácie z Handlovej, 
zaregistrujte sa na oficiálnej 
internetovej stránke mesta 
www.handlova.sk. Pridajte 
sa k už zaregistrovaným!

Systém varovania 
obyvateľov 
Siréna sa bude najbližšie 
skúšať v piatok 14 . februára 
2014 o 12.00 h. 

Termíny príležitostných trhov 
 v Handlovej na rok 2014   
Mesto Handlová pre rok 2014 udeľuje  súhlas s konaním predajných akcií – príležitostných 
trhov  v prenajatých priestoroch. Termíny sú stanovené z dôvodu ochrany podnikateľov 
a živnostníkov vykonávajúcich svoju podnikateľskú činnosť na území mesta Handlová. 
Termíny sú stanovené na posledný deň v týždni - nedeľu. Konanie príležitostných trhov 
je povolené v nasledovných termínoch:

Jarné:       2. 3. 2014   a    6. 4. 2014
Letné:   15. 6. 2014   a  29. 6. 2014
Jesenné:  21. 9. 2014   a   5.10. 2014
Zimné:   16. 11. 2014 a 7.12. 2014

Predávajúci je povinný požiadať mesto o vydanie súhlasu k predaju najneskôr 5 dní pred 
začiatkom konania akcie. 
Viac informácií vám poskytne aj Odd. daní, poplatkov a podnikateľskej činnosti MsÚ 
Handlová, 046 519 25 53.
• POZOR! Novela zákona priniesla nové povinnosti: V súlade s § 3 ods. 1 novely zákona 
č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach v znení platných predpisov, ktorá nadobudla účinnosť dňa 1.1.2014, 
je predávajúci povinný pri podaní žiadosti o vydanie povolenia na zriadenie trhového 
miesta a na predaj výrobkov a pskytovanie služieb na trhovom mieste (trhovým 
miestom je aj príležitostný trh) predložiť  fotokópiu strany označenej ako 
ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z jeho knihy elektronickej registračnej pokladnice, na 
ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, 
alebo predložiť čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie je 
povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú 
pokladnicu

• Mesto Handlová v súlade s § 3 zákona NR SR č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja 
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 
455/1991Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov ako aj v zmysle 
§ 10, ods. 3) VZN č. 1/2009 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach, rôzne  predajné akcie organizované podnikateľskými 
subjektmi je možné organizovať len na základe písomného súhlasu mesta Handlová
• Ak podnikateľský subjekt prenajme vstupné haly a priestory rôznych kultúrnych, 
športových a iných zariadení na dočasný predaj formou stánkov s dočasným 
stanovišťom alebo formou prenosného predajného zariadenia (stánky, pulty, stojany 
a pod.), považuje sa takýto predaj za príležitostný trh 
• Cieľom zákonnej úpravy o podmienkach predaja výrobkov je, aby sa predaj výrobkov 
nepreniesol z trhovísk nekontrolovateľne do takýchto priestorov a aby aj takýto predaj 
bolo možné kontrolovať zo strany orgánov dozoru. Súčasne je potrebné, aby predávajúci 
ale aj prenajímajúci pri týchto  formách predaja plnili povinnosti upravené zákonom 
o podmienkach predaja výrobkov, ako aj povinnosti uložené vo VZN mesta Handlová č. 
1/2009 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
Zároveň mesto Handlová vyzýva podnikateľské subjekty, ktoré majú stále 
prevádzky na území mesta, aby sa zapojili aj do takého spôsobu predaja 
svojich výrobkov a rozšírili tak ponuku predajcov z iných regiónov.

Gymnázium 
Ivana Belu Tradičný Gymnáziálny ples 

14. ročník
8. február 2014 o 19.00h

Podnikateľský inkubátor
 Handlová

http://gibha.edupage.org/  - 046/5475336, 0901918350

MASÁŽE 
HOTEL BANÍK

JÁN PUKAČ     0905 594 371
JARMILA PUKAČOVÁ
              0915 713 512
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V utorok 14. januára bol v Banskom mú-
zeu v Handlovej kontrolný deň. Po dvojro-
čnej prestávke by sa mali práce na múzeu 
zintenzívniť. Termín  jeho dokončenia je 
stanovený na koniec letných prázdnin. 

Ministerstvo životného prostredia SR uvoľnilo 
ešte v minulom roku �nančné prostriedky na jeho 
dokončenie.  Ťažké banské mechanizmy, ktoré 
budú súčasťou expozície, by sa mali inštalovať v  
apríli za pomoci Hornonitrianskych baní Prievidza 
a.s.  
S prácami na múzeu sa začalo ešte v roku 2009.  
Pre nedostatok �nančných prostriedkov boli pred 
dvomi rokmi prerušené. To sa podpísalo aj na 
technickom stave budovy. 
Jozef Hurbánek, stavbyvedúci Remeslo  Stav-
mat s.r.o: Je to vidieť na odutých omietkach, ktoré 
zatiekli. To, že nebola zrealizovaná strecha,  vidieť 
na sádrokartónových stropoch, na kazetách, ktoré 
boli zatečené, je to vidieť na izolante stropu, povale, 
ktorá navlhla a bude sa musieť vymeniť, lebo ťažko 
vyschne a bude plniť svoju funkciu.
Okrem dokončenia stavebných prác v interiéri,  sa 
začne aj s úpravou vonkajších priestorov. Dodávateľ 
týchto prác vzíde z verejnej súťaže.  V banskom mú-
zeu by mali získať prácu traja zamestnanci. 

RTV Prievidza

Kontrolný deň v Banskom múzeu
Po prvýkrát v marci
Pre poberateľov dávok v hmotnej núdzi platia 
od januára tohto roka  nové pravidlá. Pre obec či 
mesto musia odpracovať v rámci malých obecných 
služieb či dobrovoľníckej práce 32 hodín mesačne.

V Handlovej sa táto povinnosť týka približne 450 ľudí. 
Systém by mal fungovať tak, že ak mesto poberateľovi 
poskytne prácu a ten ju odmietne, stráca nárok na 
dávku v hmotnej núdzi. Výnimkou sú niektoré skupiny, 
ktoré takúto prácu vykonávať nemusia. Sú to napríklad 
poberatelia starobného dôchodku, invalidi s postihnu-
tím nad 70 percent a matky, ktoré sa celodenne starajú 
o deti.
Pokračovať bude aj projekt aktivačných prác. V tomto 
prípade si za dávku vo výške 124 € musíte odpracovať 
viac ako 64 hodín mesačne. Dnes je v Handlovej do 
aktivačných prác zapojených viac než 100 občanov. 
Podmienky pre aktivačné práce sú takéto: poberateľ 
musí byť uchádzačom o zamestnanie, musí byť evido-
vaný na úrade práce viac ako 12 mesiacov a v minulosti 
nebol zapojený do aktivačných prác.
Na úrade práce by malo vzniknúť aktivačné centrum, 
ktoré bude riadiť hlavný koordinátor. Mesto Handlová 
má snahu nájsť zmysluplnú prácu pre všetkých pobera-
teľov dávky v hmotnej núdzi. Prvýkrát bude povinnosť 
odpracovať si dávku v hmotnej núdzi v marci 2014.

RTV Prievidza

Dávky v hmotnej núdzi si musia odpracovať

Zástupcovia Združenia ba-
níckych spolkov a cechov Slo-
venska sa v piatok 10. januára 
2014 už po piaty raz stretli v 
Prezidentskom paláci s hlavou 
štátu . Na stretnutí boli aj pred-
stavitelia Združenia baníckych 
a hutníckych spolkov Českej 
republiky.  

Ani na piatom stretnutí nechýbali 
zástupcovia Handlovského baníc-

keho spolku- vrátane primátora 
mesta Handlová Rudolfa Podobu.  
Prezident SR vo svojom príhovore 
zdôraznil, že „banícke a hutníc-
ke remeslo je ťažká, náročná a 
zodpovedná práca. Baníctvo a 
hutníctvo patrili vždy nesporne k 
najvýznamnejším a aj najzaujíma-
vejším priemyselným odvetviam 
v slovenskej histórii. V dejinách 
našej krajiny majú baníctvo a hut-
níctvo bohatú tradíciu, za ktorú 

nadobudlo veľkú úctu.“ Slovenský 
prezident pripomenul, že obe tie-
to činnosti dali aj impulz k vzniku 
prvého európskeho spoločenstva 
– Európskeho spoločenstva pre 
uhlie a oceľ, ktoré sa stalo zákla-
dom dnešnej podoby európskej 
integrácie. Stretnutie sa aj v tom-
to roku nieslo v príjemnej a pria-
teľskej atmosfére. 

Zdroj: www.prezident.sk  a JP  

Prezident SR Ivan Gašparovič sa stretol so zástupcami 
Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska

Jubilanti 
70, 80, 85, 90 a viac rokov 

sa v mesiaci január 
2014 dožili

Mária  Husarovičová
Alžbeta  Barbolyásová
Gizela  Božoková
Katarína  Jeneiová
Emil  Kubinec
Viera  Rűckschlossová
Ladislav  Linkesch
Dušan  Schlosser
Irena  Vršková
Valéria  Kotrasová
Ľubica  Zárubová
Alžbeta  Dolníková
Mária  Koštialová
Ján  Laco
Emília  Štírblová
Edita  Brázdovičová
Gertruda  Raríková
Viliam  Krajčo
Otília  Bartalská
Štefan Iskra
Anna  Mikulová
Jozef  Schuster

Narodené detičky 
december 2013/január 2014

Peter  Hyrja
Matej  Štálnik
Adam  Balcar
Norbert  Záriš
Ela  Čurmanová
Natália  Kollárová
Barbora  Mačáková
Dominika  Švecová
Nela  Beňadiková
Lenka  Marasová

Opustili nás  
december 2013/január 2014

Anton Gastgeb  62 rokov
Ondrej Paulo  93 rokov
Jaroslav Giertl  54 rokov
Lukáč Wohland  68 rokov
Ladislav Hajdú  79 rokov
Štefan Vinklárik  69 rokov
Erika Kuzminová  79 rokov
Mária Bašková  86 rokov
Mária Kováčová  58 rokov
Anna Šišoláková  87 rokov
Tatiana Lekárová  58 rokov
Klára Schnűrerová  70 rokov
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Pochod vďaky......

V  Handlovej sme v cieli oceňo-
vali aj najstarších  účastníkov  –  
Františka Hradňanského  (1936 ), 
Jána Blažeja ( 1936), najmladších  
účastníkov  –  Kristínku  Viciano-
vú ( 2008), Danielku Markovú ( 
2008), Magdalénku Kotianovú 
( 2008), Paulínku Fabianovú 
(2008) a Ninku Vilárovú (2008). 
Všetci boli odmenení malými 
upomienkovými  predmetmi..
Aj napriek blatu bola prechádzka 
prírodou krásny zážitok. Kto bol, 
ochutnal aj výborne „ochutený 
a silný“ čaj na Troch studničkách 
a fantastický guláš. Každého 
potešila sladkosť a ovocie na 
doplnenie stratených kalórií. Te-
šíme  sa opäť 17. januára 2015 na 
okrúhly štyridsiaty ročník. Tra-
dičnými organizátormi boli : TJ 
Partizán Cigeľ a TJ Plameň Hand-
lová, v spolupráci s obcou Cigeľ, 
mestom Handlová, Slovenským 
zväzom protifašistických bojov-
níkov, Združením miest a obcí 
hornej Nitry, Trenčianskym 
samosprávnym krajom a Regio-
nálnou radou klubu slovenských 
turistov Prievidza 
Naše veľké poďakovanie patrí 
všetkým sponzorom, bez kto-
rých by sa pochod nezrealizoval. 
Všetkých nájdete aj v propaga-
čnej brožúrke s propozíciami 
pochodu, ktorá sa každoročne 
vydáva.
 Zdroj: www.sme.sk 

a Jana Polakovičová

V mesiaci február 2014 sa budú 
jednotlivé zložky zvážať nasle-
dovne: 

Mesto Handlová, Nová Lehota, 
Horný koniec
 papier 5. a 19.2.2014
 plasty 12.a 26.2.2014
 kovy 11.2.2014
Mestská časť Morovno, dolný 
koniec
 plasty 7. a 21.2.2014
 papier 14.2.2014
 kovy 28.2.2014 

Žiadame obyvateľov mesta, aby 
v prípade plastových odpadov 
(PET fľaše) a objemnejšieho pa-
pierového odpadu tento stláčali 
a neznižovali tak kapacitu kon-
tajnerov na ich zber. Aktuálny 
kalendár nájdete aj na www.han-
dlova.sk, Kam s odpadom v Han-
dlovej.  

Zber veľkoobjemného 
odpadu v roku 2014 sa 
bude konať v Handlovej 
a mestských častiach šty-
rikrát 

Z dôvodu racionalizačných opa-
trení bol už po druhý rok zber 
veľkoobjemného odpadu dvakrát 
do roka. Vzhľadom na požiadav-
ky obyvateľov mesto Handlová 
pristupuje k zvýšeniu počtu 

zvozu VOO. V roku 2014 sa bude 
veľkoobjemný odpad zbierať 
v týchto termínoch:

 17. - 19.3. 2014
 23. - 25.6. 2014
 29., 30. 9. a 1.10. 2014
 1.- 3.12. 2014

Ulica je krásny dom – upracme 
si v ňom!

Termíny jarného a jesenného 
upratovania na rok 2014:

Jarné upratovanie 
7. -18.4. 2014

Jesenné upratovanie 
2. – 17.10. 2014

Ďakujeme Handlovčanom, že vyu-
žijú stanovené termíny.  Bližšie in-
formácie o zbere, ako aj informácie 
o jarnom a jesennom upratovaní, 
budú vždy aktuálne zverejňované 
v komunikačných kanáloch mesta 
Handlová.

JP

Prevádzky 
D e c e m b e r   2013:

Novootvorené:
- Predajňa mäsa a mäsových 
výrobkov, Námestie baníkov 20
 
Presťahované:
- Potraviny Anna , 
 zo Žiarskej 12 na Žiarsku 18
  
Zrušené:
-  predaj textilu, 
 Námestie baníkov 20
-  predaj tlače a tabakových  
 výrobkov, súčasť autobusovej  
 zastávky na Prievidzskej ul.
-  Vivi market, 
 Mierové námestie 250
-  predajňa papierníctva 
 a drogérie , MC č. 1

Dňa 30.12.2013 bol 
mestu Handlová, ako do-
tknutej obci, doručený 
zámer činnosti

„Lom Remata - obno-
venie ťažby na ložisku 
stavebného kameňa 
(dolomitu)“ navrho-
vateľa TOWEER BC a.s., 
Košovská cesta 11B, 971 
01 Prievidza, ktorý bol 
predložený Okresnému 
úrad Prievidza – Odbor 
starostlivosti o ŽP.

Mesto Handlová v zmysle ust. 
§ 23 ods. 4 zákona NR SR č. 
24/2006 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov v znení nes-
korších predpisov informuje 
verejnosť o vyššie uvedenom 
zámere činnosti.
Do zámeru bolo možné nahli-
adnuť na Oddelení výstavby, 
ÚP, dopravy a OŽP Mestského 
úradu v Handlovej denne 
v čase od 8,00 hod. do 14,00 
hod.  po dobu 21 dní ododňa 
zverejnenia tejto informácie na 
vývesnej ploche mesta, tzn. do 
22.1.2014.
K uvedenému zámeru vydalo 
mesto Handlová aj obec Rá-
ztočno súhlasné stanoviská, 
nakoľko nový prevádzkovateľ 
zohľadnil aj ekologické opatre-
nia. Zámer rieši ťažbu na roky 
2014 -2018.

Klub abstinentov – nezávislé 
stretnutia už aj v Handlovej 
každý utorok
 
 Asociácia klubov abstinujúcich Slovenska (AS-
KAS) rozšírila  v závere minulého roku svoje pôso-
benie aj do Handlovej. Mesto Handlová podporilo 
vznik Klubu abstinentov Handlová, ktorý začal svoje 
pôsobenie v našom meste v závere roku 2013. Pries-
tory pre činnosť poskytol Dom kultúry mesta Han-
dlová. Všetci tí, ktorí chcú pomôcť sebe, aj tí, ktorí 
majú o združovanie záujem môžu prísť do klubu  do 
domu kultúry každý utorok v čase od 15,30 do 18,00 
h.  Informácie o činnosti, odborné poradenstvo, či 
pomoc záujemcom poskytne odborný garant Jozef 
Čecho v čase stretnutí klubu, alebo na tel. čísle 0915 
988 285.
 Členom ASKAS – u je v súčasnosti 43 klubov abs-
tinujúcich a členom sa môže stať každá mimovládna 
nezisková organizácia, každá svojpomocná skupina 
abstinujúcich osôb. Členstvo vzniká podaním 
prihlášky, kde záujemca voľnou formou písomne 
prehlási, že dobrovoľne vstupuje k občianskemu 
združeniu ASKAS.
ASKAS je, čo do počtu klubov a ich členov, jediná 

organizácia pôsobiaca na celom Slovensku. Pred-
nostne sa zaoberá celoživotným  doliečovacím pro-
cesom osôb závislých na alkohole a iných drogách. 
Za rozhodujúci obsah svojej činnosti považuje ok-
rem iného aj poskytovať svojim členom komplexné 
poradenské služby, základný informačný servis a tr-
valú pomoc k prehlbovaniu účinnosti ich vlastného 
pôsobenia v tejto oblasti.
 Združovanie a účasť abstinujúcich v kluboch je 
veľmi dôležitým faktorom pre zlepšenie zdravého 
životného štýlu spoločnosti. Ako vyplynulo zo 
záverečného vyhlásenia účastníkov XVI. Kongresu 
ASKAS v roku 2010 v Prešove – Sigorde, je potrebná 
intenzívnejšia spolupráca zo strany štátnych orgá-
nov, orgánov miestnych samospráv a médií.
 ASKAS je občianskym združením podľa zákona 
č. 83/1990 Zb. Vzniklo  19. 5. 1994 na základe jeho 
registrácie na MV SR pod č. VVS/1-900/90-7155. 
Vystupuje ako mimovládna, nezávislá, nepolitická, 
nezisková organizácia, sledujúca všeobecne pro-
spešné ciele, predovšetkým v oblasti života v absti-
nencii a striedmosti od alkoholu a iných drog, per-
manentného doliečovania drogovo závislých osôb, 
zdravého spôsobu života, moderného a zdravého 
životného štýlu.
     www.askas.sk 

Zvoz separovaných 
zložiek odpadu



Poďakovanie
MC Lienka veľmi pekne ďakuje primátorovi nášho mesta Ing.Rudolfovi 
Podobovi, za osobný �nančný príspevok Lienke, ktorý použijeme na 
úhradu energií v našom materskom centre. Krásny darček k Vianociam. 
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V januári  2014 sa postupne začali na-
pĺňať izby v Senior centre. Ku koncu ja-
nuára sa stretlo v handlovskom zariade-
ní 23 klientov. Ešte stále je dosť miesta 
pre tých, ktorí potrebujú pomoc.

Kontakt: 
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o., Ul. 
Márie Krššákovej 1107/1, 972 51 Handlová 
e-mail: seniorcentrum@handlova.sk, IČO: 45 
741 191, DIČ: 2023791341
Riaditeľka: 
PhDr. Emília Nyitrayová, kancelária riaditeľky 
od 30.12.2013 v Senior centre, Tel: +421 (0) 
905 964 027
Vedúca THP:
Ing. Zuzana Krčová Tel: +421 (0) 905 357 409
Sociálny pracovník: 
Bc. Zuzana Selecká Tel: +421 (0) 917 127 450
Hlavná sestra: Dáša Duvačová, Tel. (telefón 
využíva zdravotný úsek SC Handlová, n.o.) 
Tel: +421 (0) 905 357 413
Neváhajte Senior centrum navštíviť osob-
ne: 
Otváracie hodiny Po - Pia: 7.00 – 18.00 Od-
porúčané návštevné hodiny  Po - Ne:  9.00 
– 11.30 a 13.00 – 18.00 h
Zariadenie poskytuje dva druhy služieb: 
Zariadenie pre seniorov (ZPS) s kapacitou 

80 klientov a Domov sociálnych služieb 
(DSS) s maximálnou kapacitou 20 klien-
tov.

Informácie pre KLIENTOV
V SENIOR CENTRE HANDLOVÁ n. o. sa  za 
sociálne služby určuje  úhrada:
Za pomoc pri odkázanosti: 
pri stravovaní a dodržiavaní pitného režimu, 
toalete, osobnej  hygiene, celkovom  kúpeli, 
obliekaní, vyzliekaní, zmena polohy, sedenia 
a státia pohyb po schodoch, rovine, orientá-
cii, dodržiavaní liečebného režimu, potreba  
dohľadu . 
Výška úhrady sa stanovuje na základe   prá-
voplatného rozhodnutia o odkázanosti 

Modelová situácia s najnižšou   platbou : 

Za pomoc pri odkázanosti: 
IV. stupeň odkázanosti  ( 3,20 € /deň  x 30 
dní)    96,00 €/mesiac
Za ubytovanie:                                                                                         
 3 – posteľová izba s príslušenstvom  (22,90 
m2) – ( 3,00 €/deň x 30 dní  90,00 €/mesiac
Za stravovanie:           
 pri racionálnej strave   (4,82 €/deň x 30dní)  
 144,60 €/mesiac                                                                               
Za upratovanie:                       

8x odobratá služba x 0,50 €  4,00 €/mesiac   
Za  pranie :
14 x odobratá služba x 1,00 €  
  14,00 €/mesiac
Za žehlenie a údrbu bielizne  šatstva:                                                                                 
14x odobratá služba x 0,70 €    9,80 €/mesiac 
Spolu:                 358,40 € / 30-dňový mesiac  
   

Poskytnite služby 
pre klientov Senior centra v Handlovej!

SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o. hľadá 
pre svojich klientov

pedikéra/pedikérku a kaderníka/
kaderníčku!
Podmienky:
 vlastná živnosť
 možnosť dochádzať za klientmi 
 do zariadenia
 cena za služby prijateľná 
 pre klientov

V prípade záujmu kontaktujte riaditeľku
SENIOR CENTRA HANDLOVÁ, n.o. 
PhDr. Emíliu Nyitrayovú
Tel: +421 (0) 905 964 027 do 14. februára 
2014.

SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o. otvorené

Vynikajúci 
pedagóg
Poznáte vynikajúceho pedagó-
ga a chcete mu prejaviť vďaku?  
Pošlite návrh na jeho ocenenie.
Združenie obcí Handlovskej do-
liny bude pri príležitosti Dňa uči-
teľov - 28. marca 2014 udeľovať 
ocenenie ,,Vynikajúci pedagóg“. 

Ocenenie je udeľované 
v štyroch kategóriách za:
- celoživotnú prácu a prínos 
pre rozvoj školstva, výchovy 
a vzdelávania
- prínos a úspechy dosiahnuté 
vo výchovno-vzdelávacom pro-
cese
- prínos a prácu v oblasti  vý-
chovy a mimoškolskej činnosti 
s deťmi a mládežou
- osobnú angažovanosť a pe-
dagogickú tvorivosť 

Ocenenie možno udeliť aj in 
memoriam.

Kandidátov na ocenenie môžu 
navrhovať školy, školské za-
riadenia, zriaďovatelia škôl a 
verejnosť. Všetky dôležité infor-
mácie o spôsobe navrhovania 
kandidátov a výbere ocenených 
sú uvedené v štatúte, ktorý 
nájdete webovej stránke mesta 
Handlová www.handlova.sk ale-
bo Združenia obcí handlovskej 
doliny (TIK) www.handlova.info. 
Návrh na udelenie ocenenia je 
potrebné doručiť najneskôr do 
14. februára 2014 v písomnej 
podobe na adresu: Spoločný 
školský úrad v Handlovej, MsÚ 
Handlová, Námestie baníkov 7, 
972 51 Handlová, Obálku označ-
te heslom Návrh  na ocenenie 
„Vynikajúci pedagóg 2014“ 
alebo elektronicky na e-mail: 
skolskyurad@handlova.sk, pred-
met správy: Návrh na ocenenie 
„Vynikajúci pedagóg 2014“.

Mesačník  Handlovské noviny 
je opäť vo svojom pôvodnom šate a vychádza od januára 2014 na 
štyroch stranách aj farebne.
Aj vzhľadom k požiadavkám obyvateľov, ktorým chýbali výtlačky, 
sa podarilo v tomto roku vrátiť počet výtlačkov na 4500 ks. 
Noviny nájdete aj na www.handlova.sk

2% pre Handlovský banícky spolok
Rozhodnite sa už dnes a podporte činnosť Handlovského baníc-
keho spolku venovaním 2% z daní. Bližšie informácie a tlačivá 
v budúcom čísle Hn.

FK REBEL FEBRUÁR 2014
6. februára 2014, 19.00 h WHISKY S VODKOU
Réžia: Andreas Dresen, Nemecko, 2009, 104 min.
13. februára 2014, 19.00 h NA SEVER
Réžia: Rune Denstad Langlo, Nórsko, 2009, 78 min.
20. februára 2014, 19.00 h  HANBA 
Réžia: Steve McQueen, Veľká Británia, 2011, 101 min.
27. februára 2014, 19.00 h  KRÁĽOVSTVO ZVERSTIEV
Réžia: David Michôd, Austrália, 2010, 113 min. 

Voľba prezidenta Slovenskej republiky
15. marec 2014

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 430/2013 
Z.z. vyhlásil Voľbu prezidenta Slovenskej republiky a určil deň jej kona-
nia na sobotu 15. marca 2014. Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta 
Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov 
oprávnených voličov, druhé kolo Voľby prezidenta Slovenskej republiky 
určil na sobotu 29. marca 2014.
Do okrskových volebných komisií je možné delegovať členov do 
13.2.2014.
Viac informácií o Voľbách prezidenta SR nájdete aj na www.handlova.sk 



Mestská polícia zaznamenala za 
mesiac december 2013 – január 
2014 (od 19.12.2013 do 19.1.2014)  
celkom 348 udalostí. 
Zaevidovaných bolo 67 priestup-
kov, z ktorých bolo 34 priestupkov 
oznámených občanmi mesta.  Z cel-
kového počtu bolo 11 dopravných 
priestupkov. V 1 prípade použili 
príslušníci TPNZOMV, tzv. papuču.
VZN č. 1/2009 o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhových miestach 
– 2 priestupky,  VZN č. 6/2010 
o dodržiavaní verejného poriadku 
a verejnej čistoty – 8 priestupkov, 
VZN č. 8/2013 o zákaze podávania 
alebo požívania alkoholických 
nápojov v územnom obvode mesta 
Handlová, Novej Lehoty a Morovna 
– 2 priestupky. Proti majetku bolo 
oznámených a riešených 8 priestup-
kov.  

Zákroky sa vykonávali aj na úseku verej-
ného poriadku, kde MsP riešila celkom 
8 priestupkov, z ktorých boli 3 prípady 
rušenia nočného pokoja, 1 prípad bol na 
úseku verejného pohoršenia a 4 prípady 
znečistenia verejného priestranstva.   Proti 
občianskemu spolunažívaniu riešila 1 
priestupok. Zákon 223/2001 o odpadoch 
bol porušený v 5. prípadoch.
V 11. prípadoch bol porušený Zákon 282/
2002 o niektorých podmienkach držania 
psov (nezabránenie voľnému pohybu psa, 
neprihlásenie psa do evidencie, neozná-
menie zmeny skutočnosti a údajov, ktoré 
sa zapisujú do evidencie, neodstránenie 
výkalov). Zákon č. 543/2002  o ochrane 
prírody a krajiny bol porušený v 1 prípade. 
Zákon č. 725/2004 o podmienkach prevád-
zky vozidiel a premávke na pozemných ko-
munikáciách bol porušený v 9. prípadoch. 
Zákon č. 39/2007 o veterinárnej starostli-
vosti - 1 priestupok.
Príslušníci mestskej polície odchytili  12 
túlavých psov, ktorí boli umiestnení v útul-
ku. 8 psov si zobrali ich pôvodní majitelia. 
Príslušníci MsP vykonali za uvedené obdo-
bie 99 zákrokov a 37 výjazdov k narušeným 
monitorovaným objektom. 
Kamerovým systémom bolo zistených 7 
priestupkov. 

Na žiadosť OOPZ Handlová, HaZZ a ties-
ňovej linky 112 bolo príslušníkmi MsP 
vykonaných 14 zákrokov. 

Niektoré udalosti MsP
od 19.12.2013 do 19.1.2014: 

20.12.2013 o 23:54 hod.  - telef. oznámené, že 
na vchodových dverách domu kultúry rozbil 
neznámy páchateľ sklenenú výplň. Hliadka po 
príchode na miesto zistila, že sklo na hliníko-
vých dverách je rozkopnuté zvnútra. Barmanka 
uviedla, že majú podozrenie na partiu  4 mladí-
kov, ktorí u nich sedeli a odišli chvíľu pred tým, 
ako zistili, že sklo je rozbité. Počas šetrenia prišiel 
za hliadkou mladý muž, ktorý sa priznal, že sklo 
rozbil neúmyselne. Priestupok proti majetku 
odložený záznamom. Úhrada spôsobenej škody 
je v štádiu riešenia. 
22.12.2013 o 01:20 hod. - telef. požiadala 
posádka RZP o súčinnosť na Ul. MC pri S-Pube, 
kde majú agresívneho pacienta. Na mieste 
bola podľa miestnej znalosti zistená totožnosť 
muža, ktorý bol zjavne pod vplyvom alkoholu, 
bol zranený a odmietal prevoz na ošetrenie do 
NsP Bojnice.  Uviedol, že nemá peniaze na cestu 
späť. Hliadka navštívila otca poškodeného na 
adrese trvalého pobytu, kde nikto nebol doma. 
Nakoľko stále odmietal prevoz do NsP a jeho 
zdravotný stav vyžadoval ošetrenie, bola na 
miesto privolaná hliadka OOPZ, ktorá robila 
asistenciu pri prevoze.
22.12.2013 o 02:40 hod. - hliadku oslovil 
taxikár, že z Prievidze do Handlovej viezol 4 
chlapcov, ktorí mu ušli z vozidla bez zaplatenia. 
Hliadka spozorovala chlapcov, ktorí utekali po 
Mostnej ulici najskôr smerom k sídlisku a ná-
sledne smerom k Lidlu. Hliadka ich chytila pri 
Lidli a zistila totožnosť osôb. Taxikár sa na mieste 
s mladíkmi dohodol, že mu peniaze vyplatia do 
22.12.2013 a hliadke MsP uviedol, že oznámenie 
podávať nebude. Oznámenie podá len v prípa-
de, ak mu za odvoz nezaplatia.
22.12.2014 o 15:35 hod. - tel. oznámené, že na 
Mostnej ulici pri vchode č. 61 mladý muž vytrhol 
zo zeme dopravnú značku a naháňa s ňou 
chlapcov po parkovisku. Po príchode na miesto 
čakal pred uvedeným vchodom podozrivý, kto-
rý uviedol, že od nervov vytrhol zvislú dopravnú 
značku informujúcu o priechode pre chodcov, 
ktorá bola ukotvená v zámkovej dlažbe na 
parkovisku pri vchode č. 61. Priestupok proti 
majetku ukončený v zmysle zákona. 
25.12.2013 o 00:46 hod. - hliadka spozorovala 
na Nám. baníkov, ako neznáma osoba prevrátila 
smetnú nádobu z betónu. Hliadka ho aj s parti-
ou zastavila, zistila totožnosť  a vyzvala, aby ná-
dobu na odpad vrátil na pôvodné miesto a ve-
rejné priestranstvo vyčistil. Výzvu uposlúchol. 
Priestupok ukončený v zmysle zákona. 

 27.12.2013 o 19:01 hod. - stála služba OOPZ 
požiadala hliadku MsP o preverenie oznamu 
na Ul. Úderníckej, kde oznamovala pani, že jej 
druha fyzicky napadol kamarát, ktorý bol u nich 
na návšteve. Po príchode hliadky sa v byte 
nachádzali tri osoby, ktoré boli značne pod 
vplyvom alkoholu. Pri kon�ikte došlo k zraneniu 
jednej osoby na tvári – tržná rana cca 4 cm. 
Lekárske ošetrenie odmietol. Na mieste došlo 
aj k poškodeniu majetku.  Vec bola oznámená 
na OOPZ.
28.12.2013 o 15:30 hod. - stála služba OOPZ 
Há požiadala o súčinnosť pri zákroku v baníckej 
kolónii, kde by malo dochádzať k hromadnej 
bitke. Na mieste bolo zistené, že jedna žena bola 
napadnutá viacerými osobami. Napadnutie vy-
volalo rozhorčenie medzi dvomi rodinami, ktoré 
sa navzájom slovne vyhrážali. Hliadka OOPZ na 
miesto privolala aj posily z Prievidze - 3 hliadky 
OOPZ. Situácia bola na mieste ukľudnená. 
V riešení OOPZ.
28.12.2013 o 16:35 hod. - tel. oznámila ošetru-
júca lekárka z NsP, že má problém s niekoľkými 
osobami, ktoré jej bránia v ošetrovaní a preveze-
ní pacientky, nakoľko sú rodinní príslušníci a oni 
si prevoz  neželajú. Rodinní príslušníci na mieste 
odmietali prevoz pacientky do NsP Bojnice. 
Po dohode doktorky s manželom pacientky, 
menovaný podpísal za manželku reverz a z NsP 
boli následne vykázaní. 
30.12.2013 o 20:09 hod. - tel. oznámené, že pri 
železničnej trati vedľa odstavených vagónov ne-
známe osoby už dlhšiu dobu niečo rozoberajú. 
Po príchode na miesto zistené, že pod vozňom 
sa nachádzal muž a žena pod vplyvom alkoholu, 
ktorí rozoberali koľajnice. U oboch bola zistená 
totožnosť. Pri koľajnici boli nachystané kovové 
matice a takisto aj jedna koľajnica dlhá cca 110 
cm. V igelitovej taške mali aj náradie. Priestupok 
proti majetku bol odovzdaný Železničnej polícii 
na ďalšie došetrenie. 
5.1.2014 o 18:45 hod. - tel. požiadala hliadka 
OOPZ Há o súčinnosť na Železničiarskej ulici, 
kde si mal neznámy muž podrezať žily. Hliadka 
na mieste zistila totožnosť muža, ktorý bol pod 
vplyvom alkoholu a na pravej ruke mal rezné 
rany. Na miesto bola privolaná RZP. Na miesto 
sa dostavila hliadka OOPZ, ktorá si vec 
prevzala. 

MsP Handlová – volajte 24 
hodín denne 046/168 00, 046/ 
5475 007 alebo 0905 499 384
a nezabudnite, ak ste 
svedkom protiprávnej 
činnosti, nahláste ju ihneď. 
Pozrite si aj odklik na 
www.handlova.sk Mestský 
útulok a staňte sa majiteľom 
psíka.
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Dobrá správa č. 34/2014
Na celoslovenskom zjazd Zväzu 
športovej kynológie v Banskej 
Bystrici dňa 25.1.2014 bol za 
rozvoj Kynológie na Slovensku 
ocenený Handlovčan Anton 
Šabík. Bol mu odovzdaný po-
hár a kniha o kynológii na Slo-
vensku. Zároveň je navrhnutý 
na medailu za rozvoj Kynológie 
na Slovensku a v zahraničí kto-
rú by si mal prevziať v Marci na 
Medzinárodnej výstave v Nitre.

Peter

Dobré správy z Handlovej

Pomôže zoznam 
majiteľov psíkov?
Psi nie sú zlí. Väčší problém býva s 
ich majiteľmi. Niektorí svojho psíka 
vychovajú a plnia si všetky povinnosti 
chovateľa, od zaplatenia daní až po 
to povestné vrecúško, ktoré odhodia 
do koša. Ale nie je ich veľa. Možno aj 
vy poznáte niekoho, kto svoje psíč-
karske povinnosti poriadne ignoruje. 
Aj preto mesto Handlová pripravuje 
zoznam evidovaných psov a jeho 
zverejnenie po aktualizácii evidencie. 
Nepôjde o databázu mien daňovníkov, 
nakoľko to zo zákona nie je možné, ale 
o zoznam psov, v ktorom si bude môcť 
ktokoľvek overiť riadne prihláseného 
psa podľa ulice, adresy či plemena. 
Každý Handlovčan si tak bude môcť 
pozrieť, či je susedov pes zaevidovaný. 
Každý pes, držaný nepretržite viac ako 
90 dní na území SR, podlieha evidencii 
psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť 
psa do evidencie v lehote do 30 dní. 
Možno práve tento zoznam pomôže, 
aby sme všetkých psíčkarov nehádzali 
do jedného vreca. 
 Handlovčania, ktorí psa ešte neprihlá-
sili, majú možnosť tak urobiť do konca 
januára.
Oddelenie majetku mesta, miestnych daní 

a podnikateľskej činnosti pri MsÚ

Kurzy v Handlovej pre každého     
  
Help, n.o. pripravuje  v najbližšej 
dobe otvorenie nasledovných 
kurzov:
• Počítačový kurz pre začiatočníkov, 
 otvorenie   17. 2. 2014
• Odborná spôsobilosť pracovníka SBS, 
 otvorenie 4.3.2014
 prihlásiť sa najneskôr 21.02. 2014 do 10,00 hod.
• Angličtina pre začiatočníkov, 

 termín otvorenia závisí od záujmu
• Nemčina pre začiatočníkov, 
 termín otvorenia závisí od záujmu
• Opatrovateľstvo s nemčinou, 
 termín otvorenia závisí od záujmu
• Obsluha motorových vozíkov, 
 otvorenie podľa individuálnych požiadaviek        

Do kurzu sa môžete prihlásiť už dnes: 
Help, n.o. Handlová, Námestie baníkov 8 (nad MsP,  2. 
posch.) tel.: 0905 884 813; 
e-mail: kmetova@handlova.sk; www.helpha.szm.sk

Poďakovanie
Občianske združenie Handlov-
čan ďakuje všetkým rodičom, 
učiteľom a ostatným členom,
ktorí v roku 2013 prispeli 2 
percentami na činnosť občian-
skeho združenia. Peniaze budú 
použité na obnovu ZŠ Školská.

Ján Spevár, predseda o.z.
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Volcano 
pozýva
Súkromná ZUŠ VOLCANO orga-
nizuje 2.ročník svojho autorské-
ho projektu VOLCANO DANCE 
WEEK - týždeň plný tanečných 
workshopov, pod vedením 
najlepších slovenských taneč-
níkov, lektorov a choreografov. 
Tento rok sme Týždeň tanca 
predĺžili – štartujeme v nedeľu 
9.2. a ukončíme ho vo veľkom 
štýle TANEČNOU SHOW v dome 
kultúry v sobotu 15.2.2014 o 
17.00 h. Tentokrát sa budeme 
vzdelávať od tanečnice, lektor-
ky a choreografky Viery Kozáko-
vej, ktorá hviezdila aj v tanečnej 

show Move UP a rovnako z tejto 
show k nám príde aj porotca 
Marek Marow Homola, ktorý je 
členom tanečnej skupiny The 
Pastels. Ďalej sa budeme veno-
vať kreatívnemu a modernému 
tancu, discu, herectvu...Za je-
den týždeň stihneme viac 
ako 10 workshopov, tanečné 
predstavenie a pre najmen-
ších organizujeme karneval. 
A stále nekončíme....čakajú nás 
celoslovenské a medzinárod-
né súťaže, vystúpenia, ďalšie 
skvelé workshopy a veľa aktivít, 
ktoré pravidelne organizujeme 
a vytvárame tak už 14 rokov ta-
nečnú tradíciu v našom meste, 
s pečaťou kvality zvanou VOL-
CANO.         Romana Homolová

Nové tepelné čerpadlo
a inteligentné elektroinštalácie
Stredná odborná škola Handlová získala 
�nančné prostriedky na vybavenie dvoch 
odborných učební. Slovenské elektrárne 
podporili formou �nančného daru a prí-
spevku z 2% dva projekty školy. Prostred-
níctvom �nančného daru od Slovenských 
elektrární sa nám podarilo inovovať od-
bornú učebňu inteligentných elektroinšta-
lácií a zároveň technicky dovybaviť systém 
X Comfort o prvky centrálneho riadenia 
systému. Cieľom projektu bolo rozšírenie 
existujúcej technológie o monitorovací a 
riadiaci systém a o komponenty, ktoré za-
bezpečujú spoluprácu systému na sieťovej 
úrovni.  www.zssha.edu.sk.

Mgr. Patrícia Steinhublová

CVČ Handlová  pozýva 
vo februári 2014

1. február 2014 od 18:00 v DK - Športbál 
- podujatie pre verejnosť, čiastočne �nanco-
vané z projektu „Sme v tom spolu“ (Mládež v 
akcii) a do�nancované súkromnými darcami 
a spoluorganizátormi (DaMP, Reštaurácia 
a coctail bar People – Michal Sekereš, Asoci-
ácia barmanov, Centrum voľného času, Dom 
kultúry mesta Handlová, Matúš Volf )

16.2.2014 od 15,00 h. v CVČ -  Veľký det-
ský karneval určený všetkým deťom mesta 
Handlová

22.2.2014 od 18,00 h. v CVČ - Venček - 
slávnostný ples, určený absolventom Kurzu 
spoločenského tanca a spoločenskej výcho-
vy a ich rodičom

26. februára 2014 o 18:00 v športovej hale 
Oceňovanie najlepších športovcov mesta 
Handlová v prestávke zápasu MBK Handlová: 
MBK Rieker COM-therm Komárno. 

Nový predseda Mikrore-
giónu handlovskej doliny 
(ZOHD)
Od decembra 2013 fungovalo Združe-
nie obcí handlovskej doliny bez svojho 
predsedu. Dňom úmrtia Ľudovíta 
Vojtku(9.12.2013) bol post predsedu 
neobsadený. 
Dňa 13.1.2014  sa stretli starostovia 
obcí handlovskej doliny s primátorom 
mesta Handlová, kde na zasadnutí  
volili nového predsedu ZOHD a všetci 
sa zhodli na novom predsedovi.
Predsedom ZOHD sa stal najmladší 
zo starostov nášho mikroregiónu, sta-
rosta obce Jalovec Ing. Peter Kotian.  
Gratulujeme a veríme, že aj pod jeho 
vedením bude mikroregión pokračovať 
v začatých projektoch. Aj TIK v Handlo-
vej funguje vďaka združeniu.

JP

HURÁ na zápis do školy!
Zápis  detí na povinnú školskú 
dochádzku do 1. ročníka ZŠ sa 
uskutoční  v pondelok 3.febru-
ára 2014 v čase od 8.00 do 
17.00 h vo všetkých handlov-
ských základných školách:
- Základná škola, Mierové 
námestie 255/27, Handlová
- Základná škola, Morovnian-
ska cesta 1866/55, Handlová
- Základná škola, Školská 
526/53, Handlová 
Zápisu sa zúčastnia všetky deti, 
ktoré do 1. septembra 2014 
dovŕšia šesť rokov a deti, ktoré 
mali v minulom školskom roku 
odloženú školskú dochádzku. 
K zápisu je potrebné priniesť 
rodný list dieťaťa a občiansky 
preukaz rodiča (zákonného 

zástupcu). V prípade, že je 
dieťa zdravotne postihnuté, aj 
doklad o zdravotnom stave.

Upozornenie: 
Ak dieťa vo veku zápisu do 1. 
ročníka odchádza s rodičmi  
na dlhší čas do zahraničia, tiež 
musí byť riadne prihlásené 
do základnej školy v mieste 
trvalého bydliska. Pri zápise 
zákonný zástupca oznámi, že 

dieťa si bude plniť povinnú 
školskú dochádzku v zahraničí 
a zároveň písomne požiada 
riaditeľa školy o povolenie plniť 
povinnú školskú dochádzku v 
zahraničí.  

HURÁ prázdniny!
Polročné prázdniny:  ponde-
lok 3.februára 2014. Začiatok 
vyučovania po prázdninách je 
utorok 4.februára 2014. 
Jarné prázdniny: 17. - 21.febru-
ára  2014. Začiatok vyučovania 
po prázdninách je pondelok 
24.februára 2014. Materská 
škola zabezpečuje počas 
jarných prázdnin prevádzku 
v elokovanom pracovisku na 
Morovnianskej ceste, ostatné 
pracoviská budú mať prevádz-
ku prerušenú. 

Utajené skutočnosti 
vášho šuplíka alebo staňte sa spo-
luautorom knihy o vašom meste

Už od roku 2009 sa postupne zbiera mate-
riál na monogra�u o meste Handlová. Aby 
faktogra�cká kniha slúžila svojmu účelu, 
čriepky nášho mesta nezostali v utajení 
pre ďalšie generácie, skúste sa zamyslieť, 
či nenájdete alebo neviete o kúsku his-
tórie Handlovej, ktorá je ukrytá možno 
v malých kronikách, zápiskoch alebo 
fotoalbumoch. Možno pri upratovaní 
podkrovia ... Ak sa raz dostanú do knihy, 
nestratia sa. Ak ste sa na chvíľu zamysleli 
a napadlo vám niečo, o čom ste ešte v ži-
adnej knihe o Handlovej nečítali, nevideli 
fotku, neváhajte nás navštíviť osobne, po-
šlite email, zavolajte. Vaše artefakty vám 

vrátime. Nevieme presne, ako sa podarí 
získať �nančné zdroje na monogra�u,ale  
veríme, že sa nájdu darcovia, resp. mesto 
získa mimorozpočtové zdroje.
Špeciálne hľadáme:
• miestnu tlač  ( Hlas baníka)
• úradné dokumenty staršieho dátumu
V prípade, že odtajníte svoje archívy a va-
še materiály budú zverejnené v publikácii, 
pri jej vydaní  sa stanete majiteľom jedné-
ho výtlačku. Materiál sa bude zbierať do 
konca apríla 2014.

Kontakty: Tel.: 046 519 25 39, 0908 
342 616, email: handlova@handlova.sk, 
predmet správy – Monogra�a Handlová, 
Navštívte kanceláriu č.22, MsÚ Handlová, 
1. poschodie vľavo. Staňte sa spoluauto-
rom knihy o vašom meste.

JP



Handlovčania dbajú o svoje fyzické 
i duševné zdravie !
Že plávanie je ideálna činnosť pre ľudí všetkých vekových kategórií 
a schopností,  ste potvrdili svojou zvýšenou návštevnosťou 
Plavárne mesta Handlová aj v roku 2013. Návštevnosť stúpla  
o 1 200 platených vstupov, čo je v priemere na 1 deň 110 platiacich 
návštevníkov. Okrem platiacich návštevníkov, služby plavárne 
bezplatne využívajú športové kluby detí a mládeže, športové triedy 
ako aj držitelia Janského plakety. Takýchto vstupov bolo 1 696.
Plavecký klub Handlová  aj v roku 2013  rozvíjal na plavárni svoju činnosť  
pre deti a mládež s cieľom vytvoriť pozitívny vzťah dieťaťa k pobytu vo 
vode, naučiť dieťa nebáť sa vody, upevniť pocit radosti a odvahy vo 
vodnom prostredí, oboznámiť deti s plaveckými štýlmi a zdokonaliť ich 
v plaveckej technike. Základný plavecký výcvik  absolvovalo 264  detí 
z materských a  základných škôl a 77 žiakov Špeciálnej základnej školy. 
Krúžkovú činnosť a plavecké kurzy zastrešovalo 6 trénerov, ktorí sa počas 
10 mesiacov venovali  123 deťom v rozsahu 2 hodiny týždenne
Keďže plávanie môže byť nielen aktívne, ale vykonávané aj ako cvičenie 
či zábava, plaváreň poskytuje  pre svojich návštevníkov aj iné zdravé 
aktivity vo vode i na suchu:  aquaaerobic, aqua�tness,  rôzne cvičenia 
pre ženy bez obmedzenia veku a stolný tenis. Obľúbený je pobyt vo 
fínskych saunách a v infrasaune.  Ženy, muži aj aktívni športovci využívajú 
ponúkané masáže. Hlavne v chladných a zimných mesiacoch vyhľadávajú 
návštevníci solárium, kde nielen  načerpajú energiu a odpočinú si,  ale 
sa i prehrejú. V mesiaci január bol v plavárni vykonaný celkový servis s  
výmenou žiariviek, štartérov a akrylových dosiek. Vertikálne solárium 
Garda Sun Ssunrise 8000 s novými 48 žiarivkami spĺňa najdôležitejšiu 
európsku normu, podľa ktorej žiarenie solária nesmie presiahnuť 
hodnotu 0,3W/m2.
Za rok 2013 celkovo Plaváreň mesta Handlová počas prevádzky  284 dní 
v roku privítala 39 855  návštevníkov t.j. 140 návštevníkov denne.
Prekonaj aj ty mimoriadne silného a húževnatého protivníka – lenivosť. 
Vyber si zo širokej ponuky služieb Plavárne mesta Handlová a pridaj sa!

Valentínska šou na plavárni
pohodový začiatok jarných prázdnin na Valentína
  
3. februára  2014   
v pondelok v čase polročných prázdnin  majú deti 
do 15 rokov
vstup zdarma v sprievode platiacej dospelej 
osoby

14. februára  2014   Valentínska  šou
Svetelná a laserová šou s  hudobnou  produkciou v predĺžených 
hodinách od 17.00 hod do 21.00 h hod.
Parná sauna a príjemný  relax  s miešanými nápojmi.  Od 18.00 
hod masáže.                                                                                           
 Vstupné  3 € /4 hodiny

17. februára -23. februára  počas jarných prázdnin, majú 
deti a mládež do 15 rokov zľavnený vstup len za 1€ .

Super ponuka  SOLÁRIA
Už v mesiaci február ponúkame zrekonštruované vertikálne 
solárium Gardasun sunrise 8000 s novými 48. žiarivkami , ktoré 
spĺňajú najdôležitejšiu Európsku normu, podľa ktorej žiarenie 
solária nesmie presiahnuť hodnotu 0,3W/m2.
Využite ponuku zdravého a lacného opaľovania, aj bez 
objednávky, v nepretržitej prevádzke od 9.00 do 20.00 h  na 
Plavárni mesta Handlová.
Informácie na www.handlova.sk  alebo  v pokladni plavárne,  na 
tel. čísle  0918 911 401 ( 9.00 -19.00 h )
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Sedacia súprava TORINO
Rozkladacia s úložným priestorom, automat, možnosť 
výberu poťahu. Rozmer 255x189x97x h. 87 cm,  spacia plocha 
195x126cm.

stará cena

499,-
nová cena

250,-

Ponúkame viac ako 
100 druhov sedacích súprav

Dov
oz

 zd
arm

a!

Predaj  na splátky
Podnikateľský inkubátor  Handlová

Sedacia súprava Kamil 230 x 150 cm
spacia plocha 190x 133,
možnosť výberu poťahu

Novoročná 
akcia 5% zľava
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Dnes doma je tak ticho ako nikdy predtým...
nie je tu tvoj hlas, ani smiech
a kroky pri dverách,
tak čo mohlo byť viac, ako cítiť ťa pri nás ?...
na chvíľu vrátiť čas.

Dňa 4.1.2014 uplynulo 10 rokov, 
čo náhle odišla, vo veku 67 rokov
naša mama 

Mária Holubcová, rod.Lomnická.

Spomínajú manžel Michal, deti Eva, Jaroslav a Katarína s rodinami.

 „Osud ti nedovolil s nami dlhšie byť, ale 
v našich  srdciach budeš stále žiť.“

Dňa 8.2.2012 uplynulo 11 rokov od 
úmrtia našej milovanej mamičky, babky 

Anny Vráblikovej.

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu 
s nami tichú spomienku. 

S úctou a láskou spomínajú synovia František s rodinou, Ján, 
Peter, Pavol, dcéry Anna s rodinou a Mária, vnučky Monika, 
Rebeka, Anna a Mária.

Dňa 4.12.2013 nás navždy opustil 

Milan Vagáň,

milovaný syn, krstný otec ,brat a kamarát. 

Odišiel človek s veľkým srdcom 
a obrovským zmyslom pre humor. 

Všetci, čo ste ho poznali, venujte, prosim, 
tichú spomienku tomuto skvelému 
chlapovi.

S láskou v srdci spomínajú mama, súrodenci, krstný syn 
s rodinou, ďalší príbuzní a kamaráti.

Odišiel si od nás, my ostali sme v žiali, 
no vždy budeš žiť v srdciach nás, 
čo sme ťa milovali.

Tak, ako z tvojho srdca žiarila láska 
a dobrota, tak nám budeš chýbať do 
konca života. 
Dňa 9.2.2014 uplynú 3 roky, čo nás 
navždy opustil náš drahý 

Rostislav Vysloužil. 
S láskou a úctou spomínajú a za tichú 
spomienku ďakujú manželka, sestra s rodinou, dcéry, synovia, 
vnúčatá, pravnúčatá a celá rodina. 

Dňa 17. januára 2014 si 
pripomíname 
20. výročie úmrtia 
nášho otca, starého otca 
a praotca pána 

Rehora Šaláka. 

S láskou a úctou 
spomínajú dcéry 
s rodinami. 

Dňa 22. januára 2014 
si pripomíname 
nedožitých 82 rokov 
našej mamy, starkej 
a prastarkej pani 

Heleny Šalákovej. 

Spomínajú dcéry 
s rodinami.

Dňa 20.1.2014 uplynulo 10 rokov, čo nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, otec 
a starký 

Silvester Gašparovič.

S láskou spomínajú manželka, dcéra a syn 
s rodinami.

Kto ho poznal, spomenie si. Kto ho mal 
rád, nezabudne.

Poďakovanie
Chcel by som poďakovať pani 
primárke Kôstkovej a celému 
personálu ODCH Handlová za 
prikladnú starostlivosť o moju 
ženu Helenu Vidovú, ktorá 
tam ležala od 17. novembra 
2013 do 10.01.2014. 

manžel  Štefan Vido 

Dňa 31.1.2014 
uplynulo 
7 rokov, čo nás 
navždy opustil 

Peter 
Hromádka.

Spomína rodina  
a priatelia.

Dňa 31. januára 
uplynulo 10 rokov, čo 
nás opustil náš drahý 

Karol Wölc. 

Kto ste ho poznali, 
venujte mu spomienku. 

Smútiaca rodina.

Dňa 10.2.2014 si pripomíname 
nedožitých 90 rokov nášho milovaného 
otca, starého otca a prastarého otca 

Jána Gürtlera.

S úctou a láskou spomína syn Ján 
s rodinou.

Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu 
tichú pomienku. 



Pohostinstvo Mexico
(vedľa OC LIDL)
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Prenajmem zariadené priestory  
na podnikanie

Priestory sú vhodné na kozmetický, 
kadernícky salón, nechtové štúdio...
a reštauračnú činnosť , bufet ...

Informácie  0905 383 515, alebo priamo 
v pohostinstve Mexico. Cena dohodou

Predstavujeme
Michal Hertlík 
30 rokov na 
trhu

Nie je veľa podnikateľov, 
ktorí svoje služby posky-

tujú nepretržite už 30 rokov. Jedným z nich je 
aj Handlovčan podnikateľ, poslanec, zberateľ, 
Michal Hertlík. Pri príležitosti výročia jeho 
�rmy sme mu položili zopár otázok.
Nie je trochu predčasné oslavovať 30 rokov 
podnikania, keď bariéry pre podnikanie 
spadli až po roku 1989?
Moje podnikateľské aktivity sa začali v roku 
1984, keď som otvoril prevádzku na výrobu 
akvárií a bytových doplnkov.
K tejto činnosti som vtedy potreboval  súhlas 

od zamestnávateľa na vykonávanie mimopra-
covnej činnosti.
Okrem toho, že podnikáš, 
si v meste známy ako 
zberateľ, ktorý nielen 
obohacuje svoje zbierky, 
ale pravidelne prispieva 
do spoločenského života 
organizovaním rôznych 
podujatí, ku ktorým 
vydávaš hodnotné 
pamätné listy, pečiatky, 
pohľadnice a pod. Čím 
prekvapíš Handlovčanov 
pri príležitosti  30. výročia  
svojej �rmy?
Zberateľstvo je moja vášeň, ktorej sa venujem 
od detstva. Pre mňa je fascinujúce objavovať 
históriu cez staré pohľadnice, pečiatky, doku-

menty 
a skla-

dať z nich historickú mozaiku miest, obcí, ich 
pamiatok, či významných osobností. Obzvlášť 

ma zaujíma naše mesto a jeho história a som 
rád, keď môžem významné udalosti  v meste 
zachytiť formou spomínaných pamätných 
listov, pečiatok, odznakov a prispievať 
k uchovaniu spomienok pre ďalšie generácie. 
Pri príležitosti výročia �rmy som vydal sériu 
magnetiek s historickými pohľadnicami mesta 
Handlová a kalendárom na rok 2014, ktoré 
dostane každý klient pri nákupe tovaru nad 
20€. Túto sériu plánujem postupne rozširovať 
a verím, že sa stane zaujímavou pamiatkou 
nielen pre obyvateľov ale aj pre návštevníkov 
nášho mesta.
Veríme, že �rma Michala Hertlíka aj napriek 
ťažkej ekonomickej situácii bude našim obča-
nom poskytovať svoje služby ďalšie desaťročia.
Za rozhovor ďakujeme a  prajeme veľa ďalších 
úspešných rokov v podnikaní a v zberateľstve.

VH

Kultúrne pamiatky
 nestratené v čase
V minulom čísle Handlovských novín sme informovali, 
že v roku 2014 vás budeme  postupne oboznamovať                  
s históriou pamätihodností, ich súčasným stavom, ale aj 
s krokmi, ktoré je možné a niekedy aj nutné podniknúť 
pre ich záchranu. Prinášame druhú časť.

Kostol Dobrého pastiera na Hornom konci
Rímskokatolícky kostol je zapísaný v Zozname pamä-
tihodností mesta Handlová, schválený MsZ ako VZN 
č. 3/2007 ako v poradí tretia pamätihodnosť. Malý 
kamenný misionársky kostolík postavil so svojimi po-
mocníkmi v rokoch 1939-1943 páter Anton Hanovski, 
poľský misionár nemeckej národnosti. Na stavbu kostola, 
zasväteného dobrému pastierovi, sa vyzbierali nemeckí 
veriaci obývajúci hornú časť Handlovej. Prvú svätú omšu 
tu slúžil páter Anton Hanovski na Vianoce 1943. Drevená 
zvonica, ktorá je súčasťou areálu kostola, bola do roku 
2006 nefunkčnou z dôvodu zlého technického stavu, 
hoci sa v nej nachádzali dva zvony. Po rokoch mlčania, sa 
zvony v novozrekonštruovanej zvonici  rozozvučali opäť 
1. júna 2007. Kamenná stavba Kostola dobrého pastiera 

si zaslúži naše uznanie, nielen pre svoju kamennú archi-
tektúru, ale aj pre svoju jedinečnosť v rámci nemeckých 
náboženských stánkov postavených na Slovensku, 
podobne ako drevené kostolíky na východe Slovenska. 
www.handlova.sk   

Poďakovanie za �nančný dar pri obnove 
strechy Kostola sv. Mikuláša v Novej Lehote 
Nielen Handlovčania, ale aj návštevníci, ktorí do Novej 
Lehoty, rozliehajúcej sa pod hlavným cestným ťahom 
spájajúcim Handlovú a Žiar nad Hronom zavítajú, 
obdivujú dominantu tejto prímestskej časti Kostol  sv. 
Mikuláša.  V priebehu roka 2013 Karpaty Art Gallery 
– Handlová, moje mesto, o.z. intenzívne pracovali spo-
ločne s Farnosťou Janova Lehota na nájdení �nančných 
prostriedkov, na obnovu prepadnutej strechy.  Iniciatíva 
členov o.z. bola úspešná. Strechu Kostola sv. Mikuláša, 
národnej kultúrnej pamiatky, sa podarilo ešte pred 
príchodom zimných mesiacov roka 2013 opraviť. Časť 
�nančných prostriedkov sa podarilo KAG – Handlová, 
moje mesto, o.z. zhromaždiť pri organizovaní prvého 
ročníka Juniálesu, konaného v Novej Lehote. Finančný 
dar, pomerne vysokej čiastky, europoslankyne MUDr. 
Anny Záborskej, prispel výraznou mierou k obnove a zá-
chrane kostola, za čo jej patrí veľké poďakovanie.

INFORMÁCIE Z KNIŽNICE
Vansovej Lomnička už čoskoro
Mestská knižnica v spolupráci s Úniou žien Slovenska 
usporiadajú 47. ročník okresnej súťaže v umelec-
kom prednese poézie a prózy. Súťaž sa uskutoční 
10. marca 2014 o 15.00 hod. v  mestskej knižnici. 
Ženy - neprofesionálne recitátorky, začínajú súťažiť 
v okresnom kole a postupujú do krajskej súťaže. 
Podmienkou súťaže je výber poézie alebo prózy, 
dĺžka prednesu je limitovaná na 5-8 min. Vyzývame 
dievčatá od 18 rokov a ženy, ktoré majú vzťah k ume-
leckému slovu, aby sa začali pripravovať a prihlásili sa 
v mestskej knižnici.

Pripravujeme vo februári:
P.O. Hviezdoslav - Literárne podujatie k 165. výr. nar.
25.2. Malá Vansovej Lomnička - 3. roč. Recitačnej súťaže 
dievčat (ZŠ, Gymnázium) 
Olympijské kruhy - Vznik a vývoj OH. Pre žiakov ZŠ
Fašiangy- - tvorivá dielňa. Ľudové tradície. Pre 1.st. ZŠ
Hodinka s knihou - Pravidelné stretnutia ZŠ MC v pobočke MC.
Čítame si - Pravidelné stretnutia detí MŠ v pobočke MC.

DM
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18.januára 2014 sa v Športovej hale v Handlovej 
odohral netradičný futbalový zápas, v ktorom si 
zmerali svoje športové sily študenti handlovského 
Gymnázia I. Bellu a študenti SOŠ s tímom Interna-
cionáli Slovenska pod vedením  predsedu vlády 
Roberta Fica. 

Aj keď plagát pozýval na futbalový zápas sloganom 
Kopnite si do Fica, kopalo sa iba do lopty v rámci pra-
vidiel fair-play hry. Konečný výsledok v prospech tímu 
Internacionáli Slovenska 11:8 je dôkazom toho, že 
o góly nebola núdza a diváci sa mali na čo pozerať. 
Poďakovanie za športový výkon patrí  študentom            
z .2.A , 3.A  a maturantom zo.4.A a oktávy  Gymnázia 
I. Bellu a študentom SOŠ, tímu Roberta Fica, divákom, 
ktorí prišli povzbudiť výkony športovcov a vytvorili tú 
správnu športovú kulisu, tanečnej skupine Volcano  
a samozrejme organizátorom a sponzorom tohto vy-
dareného podujatia.
Spomienkou na zápas budú dresy a lopty, ktoré pre-
miér odovzdal študentom stredných škôl.

  Mgr. Dagmar Strmeňová

Kopnite si do ... Fotogra�e z Panama city 
otvorili  sezónu 2014 
v Karpaty Art Gallery

Už v roku 2013 sa stalo pre Han-
dlovčanov  peknou tradíciou 
navštevovať  kultúrno- spolo-
čenské podujatia v priestoroch 
galérie Karpaty Art Gallery 
Handlová. V minulom roku sme 
zorganizovali celkovo 21 podu-
jatí a môžeme dodať, úspešných. 
Zároveň však musíme povedať,  
že pre našu galériu to znamená 
obrovský záväzok práve voči 
našim priaznivcom, no nič sa 
nemení, pretože pokračujeme 
ďalej. Dôkazom toho bola aj prvá 
vernisáž v roku 2014, ktorá 14.ja-
nuára priniesla prostredníctvom 
fotogra�í slnečné letné počasie  
pre návštevníkov. 

Pýtate sa prečo ? 
Pretože autor výstavy František 
Galbavý zachytil fotoaparátom 
krásy španielskej Panamy, v 
ktorej dlhší čas žil.  Aj napriek 
tomu, že výstava je označovaná 
ako tématická,  je to pravda len 
z hľadiska toho, že bola fotená 
v jednej oblasti.  Inak obsahuje 
skoro všetky aspekty bežného 
života obyvateľov Panama city.  
Pre obrovskú rozmanitosť tejto 
krajiny sme sa rozhodli urobiť 
túto vernisáž netradične a bola 
spojená s cestovateľskými zážit-
kami autora,  počas ktorej hostia 
kládli svoje otázky.  Zážitok bol 
umocnený projekciou a typic-
kou hudbou z Panamy.  Ak ste 
nestihli vernisáž a upútal vás 
tento článok, výstavu fotogra�í 
Panama Františka Galbavého si 
môžete pozrieť do 10.2.2014 v 
Karpaty Art Gallery Handlová, 
Námestie baníkov 2, budova bý-
valej Makyty na poschodí. 
Tešíme sa na Vás!

Jakub Cigánik, (krátené)

B A S K E T- L I V E 
WINTER CAMP 
2014 úspešne za nami 

Handlovská športová hala bola 
v polovici súťažného extrali-
gového ročníka 2013/2014 po 
prvý raz dejiskom zimného 
basketbalového campu pod 
názvom Basket Live Winter 
Camp 2014. V piatok 2.januára 

sa v Handlovej stretli deti z rôz-
nych kútov Slovenska, aby si 
pod vedením kvali�kovaných 
trénerov a odborníkov rozšírili 
svoj basketbalový kumšt, naučili 
sa niečo nové a strávili spoločný 
víkend v tradičnom basketbalo-
vom meste. Pod vedením pro-
fesionálnych trénerov Ľudovíta 
Smačka, Ondreja Haviara (ktorý 
je zároveň kapitánom extrali-
gového handlovského Baníka) 
a Dávida Krča, zbierali deti vo 
veku od sedem do osemnásť 

rokov nové zážitky a skúsenosti. 
Okrem toho sa mali možnosť 
stretnúť s hráčmi MBK Hand-
lová, proti ktorým si dokonca 
zmerali sily v exhibičnom zápa-
se. Camp pripravila spoločnosť 
Basket-Live, pod vedením jej 
zakladateľa Jána Beráneka, 
v spolupráci s mestom Handlo-
vá a reklamnými, či mediálnymi 
partnermi. Veríme, že takáto 
prvá lastovička osloví nabudúce 
aj viac Handlovčanov.  

Pavel Procner + JP
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OČNÁ optika M, s.r.o. 
Námestie baníkov 2, Handlová   

Multifokálne sklá od 50€ (za kus)
Rámy od 17€ 

AKCIA 1+1
pri zakúpení dioptrického rámu, druhý, 
akciový rám dostanete zdarma

Vyplnenú tajničku odovzdajte v predajni Sladká vášeň v Dome 
kultúry, v Podnikateľskom inkubátore kancelária č. 314, alebo 
pošlite na atohorvath@gmail.com. 

Zápis detí do materských škôl v Handlovej 
v školskom roku 2014/2015
V zmysle Školského zákona riaditeľka materskej školy zverejňuje po doho-
de so zriaďovateľom miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci 
školský rok. Postup pri zápise na predprimárne vzdelávanie:
Termín vydávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie: 
V dňoch 25.februára  2014 a 26.februára 2014 v čase od 08.00hod  – do 
10.00hod a od 14.00hod  – do 16.00hod
Termín odovzdania žiadostí na predprimárne vzdelávanie:
Písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti a o povin-
nom očkovaní dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast zákonný 
zástupca odovzdá v dňoch: 17.marca 2014, 18. marca 2014 a 19.marca 
2014 v čase od 08.00hod  – do 10.00hod a od 14.00hod  – do 16.00hod
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákon-
ný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného 
poradenstva a prevencie  a odporúčanie od všeobecného lekára pre deti 
a dorast. Ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím predkladá 
tiež vyjadrenie príslušného odborného lekára.
Termín vydávania rozhodnutí o prijatí dieťaťa na predprimárne vzde-
lávanie:
V dňoch 23.apríla 2014 a 24.apríla 2014 v čase od 11.00hod – do 16.00hod
Rozhodnutia bude vydávať riaditeľka za prítomnosti zástupkýň materskej 
školy.
Miesto vydávania žiadostí, odovzdávania žiadostí a vydávania rozhodnutí 
na predprimárne vzdelávanie: Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová – cen-
trálna budova Materskej školy

Viac informácií o organizácii zápisu do MŠ v Handlovej na šk. rok 2014/
2015 na www.handlova.sk a vývesnej tabuli pred MsÚ.
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„Skutočný priateľ ti dokáže podať pomocnú ruku...“

1. Roztopený cukor 
2. Paradajka 
3. Viazanka 
4. Vybuchujúca pyrotechnika 
5. Kurz tanca 
6. Oblička 
7. Akrylová farba 
8. „Papiere“, preukážky 
9. Štipľavé ochucovadlo 
10. Nejedlá huba, ktorá má v 
názve „meď“ 
11. Bývalý minister kultúry 
12. Múka hrubšia ako hrubá 
13. Americký horor z roku 
1996 
14. Jamy po dopade meteo-
ritov 
15. Čakan 
16. Následok kopnutia 
17. Pokračovateľ rodu 
18. Anténa, prijímač signálu 
19. Francúzsky skladateľ, 
krsným menom Yann 
20. Elegantní páni 
21. Škatuľa 
22. Malé okresné mesto v BB 
kraji 
23. Loď pendlujúca medzi 2 
prístavmi 
24. Pikoška

Výhercovia 1/2014: Anton Turčan, Oľga 
Skačanová, Valéria Bírešová.

Ide Paganini po púšti a stretne leva. 
Ten ho chce zjesť, no Paganini vraví:
- Joj, nezjedz ma, ja ti radšej zahrám.
- No tak dobre.
Lev počúva, očarený krásou majs-
trových tónov sa rozplýva nad 
melódiou. Po čase už na lúke leží 
početná skupinka levov, počúvajúca 
slastne znejúcu krásnu hudbu. Vtom 
príde jeden lev a bez mihnutia oka 
zožerie Paganiniho. Ten prvý lev 
unavene vraví:
- Ja som vedel, že príde to hluché 
hovädo!

Lekár po vyšetrení oznámi pacientovi, že mu 
zostávajú už len 3 minúty života.
Pacient v panike kričí na lekára:
Pre boha 3 minúty, to sa už nedá naozaj nič robiť?
Lekár:
Môžem vám ešte uvariť vajíčko na polomäkko.


