


Uplynulo už niekoľko rokov odvtedy, čo sa 
autorský kolektív po dohode s vedením 

mesta začal venovať dejinám Handlovej. Jednot-
liví autori ešte netušili, čo všetko ich pri skúma-
ní minulosti mesta čaká a čo všetko je potrebné 
sprístupniť čitateľom. Historické dokumenty 
pribúdali a umožnili preniknúť do neznámych, 
zabudnutých, tajomných, veselých i tragických 
osudov Handlovej a jej obyvateľov. Viac ako šesť 
a pol storočia nás delí od doby, čo sa po prvýkrát 
spomína v písomných prameňoch, ale pri pod-
robnejšom skúmaní sa potvrdilo, že na území 
Handlovej ľudia žili dávno predtým a zanecha-
li tu svoje stopy. Ak by sa zachovali pozostat-
ky ľudských kostier, ktoré boli začiatkom päť-
desiatych rokov 20. storočia náhodne objavené 
pri ťažbe uhlia, malo by mesto snáď nárok aj na 
svetový primát, lebo pri dodatočnej obhliadke 
miesta nálezu, zničeného následkom ľahostaj-
nosti a nevedomosti, odborník určil vek možno 
najstaršieho európskeho človeka na viac ako tri 
milióny rokov. 

Prešli veky a začiatkom 14. storočia sa v hor-
nej časti údolia riečky Handlovky usídlili ne-
meckí kolonisti. Ich pôvodným cieľom bolo do-
lovať v okolitých horách drahé kovy, ale tunajšie 
zdroje vzácnych rúd boli oveľa chudobnejšie 
ako v neďalekej Kremnici, a tak sa z Handlovej 
nestalo slobodné kráľovské banské mesto... 

Nasledujúce storočia sa obyvateľstvo muse-
lo živiť z toho, čo poskytli okolité lesy, pastvi-
ny a nie príliš úrodné políčka, ktoré húževnatí 
a pracovití karpatskí Nemci obrábali a zveľa-
ďovali. Ľudia vtedy ešte netušili, že v podzemí 
handlovského chotára sa skrýva veľké bohat-
stvo – rozsiahle zásoby uhlia. Keď priemyselná 
revolúcia v 19. storočí zmenila uhlie na strate-
gickú surovinu, začala sa nová etapa v dejinách 
Handlovej. Po rozvinutí priemyselnej ťažby 
začiatkom 20. storočia sa rýchlo zmenila na 
najvýznamnejšie priemyselné stredisko v tejto 

časti Slovenska. Búrlivá premena poznačila nie-
len život a spoločenské pomery obyvateľstva, 
ale aj podobu samotnej obce. Zakrátko prišlo k 
ďalšiemu zlomu; za temných časov na sklonku 
druhej svetovej vojny viac ako polovica pôvod-
ných obyvateľov bola prinútená navždy opustiť 
svoj pôvodný domov. 

To bol začiatok ďalšej éry v dejinách mesta. 
Najnovšia doba spojená s industrializáciou a 
hlbokými spoločenskými premenami vtlačila 
Handlovej úplne novú tvár. A práve tieto zmeny, 
aké sotva nájdeme v iných mestách na našom 
Slovensku, sú pre skúmateľov histórie priam 
fascinujúce. Umožňujú hlbšie sa zoznámiť so 
spoločenským a politickým vývojom a ich do-
padmi na život ľudí. Pritom je pozoruhodné, že 
k minulosti Handlovej sa viaže prekvapujúce 
množstvo písomných aj obrazových dokumen-
tov. Mnohé údaje, ktoré sa v nich nachádzajú, 
umožňujú nielen bližšie spoznať minulosť Han-
dlovej, ale dopĺňajú aj mozaiku našich národ-
ných dejín o doposiaľ neznáme a zabudnuté 
fakty. Pokladáme za svoju povinnosť ich sprí-
stupniť. Aj preto sa pôvodne plánovaný rozsah 
rukopisu podstatne rozšíril, a tak vlastné dejiny 
mesta od dávnoveku až po súčasnosť naplnia 
jednu značne objemnú knihu, ktorú teraz pred-
kladáme čitateľom. 

Na vydanie sa už pripravuje ďalší zväzok, 
ktorý prinesie kapitoly o okolitej prírode aj 
o kultúrnych, spoločenských, urbanistických 
pomeroch v minulosti aj súčasnosti mesta. Sme 
presvedčení, že zo spomenutých dôvodov Han-
dlová musí svoju jedinečnú dávnu i nedávnu 
minulosť ponúknuť čitateľom, aby sa poučili a 
rozšírili svoje poznatky o staršej i novšej histórii 
a predovšetkým, aby si upevnili pozitívny vzťah 
k mestu a celej našej vlasti. 

Handlová, október 2017, zostavovatelia
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Geologická stavba 
a tektonický vývoj 
regiónu mesta 
a jeho okolia

Región mesta Handlová v zmysle regionálneho 
geologického členenia Západných Karpát je lo-

kalizovaný na rozhranie Hornonitrianskej kotliny, 
pohoria Vtáčnik a Kremnických vrchov. Na seve-
re susedí s pohorím Žiar. Región a jeho okolie má 
zložitú geologickú stavbu a tektonický vývoj, ktorý 
prebiehal v období treťohôr, v geologickom čase bá-
den až sarmat, asi pred 15 až 10 miliónmi rokmi. 
Toto územie bolo predmetom záujmu odborníkov 
mnohých generácií kvôli výskytu uhlia. Podrobné 
informácie o oblasti tvorenej predovšetkým neo-
génnymi vulkanitmi a sedimentami sú prehľadne 
spracované v prácach Šimon (1987) a Šimon et 
al. (1997). Prínosom do poznania geológie tejto 
oblasti bola odborná práca Čechoviča z roku 1959 
(Čechovič, 1959), v ktorej autor podrobne rozpra-
coval problematiku uhoľných vrstiev. Prínosom 
jeho práce bolo, že časovo opísal dve vulkanické 
obdobia, ktoré formovali región. Prvý vulkaniz-
mus prebiehal v treťohorách, v čase báden, ešte 
pred uložením handlovského uhoľného súvrstvia. 
Druhý až po jeho uložení v čase sarmat. Ďalšiu 
významnú prácu publikovali v roku 1975 Valach 
a kolektív. Valach (1975) v nej opisuje výsledky 
veľkého množstva technických geologických prác, 
pričom databáza geologických informácií z vrtné-
ho prieskumu je dodnes jedinečným geologickým 
materiálom pre túto oblasť. Brlay (1974) opisuje 
nadčasovo stratovulkanickú stavbu v okolí Rematy 
pri Handlovej. Na základe geologického mapovania 
a geofyzikálných údajov dokázal, že handlovské 
uhoľné vrstvy, ktoré sú uložené vo Vtáčniku, ne-
pokračujú pod Kremnické vrchy. Konečný a Lexa 
(1979) zostavili originálnu geologickú mapu stre-
doslovenských neovulkanitov v mierke 1 : 100 000. 
Konečný et al. (1983) podali novú syntézu strati-
grafie a geológie opisovaného územia. Šimon et al. 
(1994, 1997) spracovali detailne región Handlovej 
s okolím a pripravili modernú základnú geologic-
kú mapu v mierke 1 : 25 000 s vysvetlivkami (list 
Handlová, Šimon et al., 1994) a regionálnu geolo-
gickú mapu pohoria Vtáčnik a Hornonitrianskej 
kotliny v mierke 1 : 50 000 s vysvetlivkami (Vtáč-
nik a Hornonitrianska kotlina, Šimon et al., 1997). 

Geologická stavba územia.
Región Handlovej a okolia je dominantne bu-

dovaný neogénnymi vulkanitmi a sedimentami 
geologického veku nazývaného báden až sarmat, 
ktorý je graficky znázornený na litostratigrafickej 
kolonke oblasti (obr. 3). Tu sú zobrazené formácie 
stredoslovenských neovulkanitov a litostratigrafic-
ké jednotky sedimentárneho neogénu spracované 
podľa prác Šimon et al. (1994) a Šimon et al. (1997). 

Počas obdobia neogénu v geologickom čase 
báden až sarmat sa vyvinul zložitý komplex vul-
kanických a sedimetárnych hornín. V spodnom 
bádene sa v stredoslovenských neovulkanitoch 
aktivizoval najstarší vulkanizmus, ktorý vytvoril 
lokálne vulkanické dómy andezitov s granátom. 
V tom čase toto územie podliehalo morskej in-
gresii zo severozápadno–juhovýchodného smeru 
a dochádzalo tak k morskej sedimentácii kordíc-
keho a kamenského súvrstvia, ktoré sa v ďalšom 
období vyvinuli do formy vulkanosedimentárnej 
sukcesie. Sedimentácia kamenského súvrstvia 
ďalej pokračovala vývojom vulkanoklastických 
a vulkanosedimentárnych sukcesií s uhoľnou 
sedimentáciou. V Kremnických vrchoch bola se-
dimetácia kamenského súvrstvia vytesnená vý-
vojom kremnického vulkánu. Kremnický vulkán 
reprezentujú sukcesie zlatostudnianskej formácie 
bádenského veku. V strednom až vrchnom báde-
ne sa vyvinul sedimentačný priestor, v ktorom sa 
formovali taxodiové močiare s uhoľnou sedimen-
táciou handlovského súvrstvia. Na tomto území 
neskôr dochádza k jazernej sedimentácii repre-
zentovanej horninami košianského súvrstvia. 
V tom čase došlo k aktivizácii vulkanizmu po zlo-
moch a formovali sa extruzívne telesá Plešinskej 
formácie. Koncom bádenu dochádza k náhlym 
geologickým zmenám, ktoré postihli existujúce 
vulkanické a sedimentárne komplexy. Sformoval 
sa gráben, pričom okrajové zlomy grábenu dere-
formovali územie a v dôsledku toho vulkanické 
formácie a sedimentárne súvrstvia podľahli vý-
znamnej deštrukcii. Zmena paleogeografickej 
situácie spôsobila tvorbu prevažne mezozoického 
materiálu uloženého do nadložia zerodovaných 
geologických útvarov. Produkty sedimetácie re-
prezentuje lehotské súvrstvie. V súvislosti so 
vznikom grábenu sa aktivizoval vulkanizmus 
formácie Kľakovskej doliny, ktorej horniny sú 
synsedimentárne uložené so spodnou a vrchnou 
časťou lehotského súvrstvia. Formácia Kľakovskej 
doliny predstavuje sukcesiu niekoľkých malých 

vulkánov vytvorených na zlomovej línii grábe-
nu SV – JZ smeru. Vulkanity boli deštruované a 
ich produkty vypĺňali túto grábenovú štruktúru. 
V období sarmatu sa sformovali vtáčnický a re-
matský stratovulkán. Ich produkty reprezentujú 
vulkanity vtáčnickej formácie vo Vtáčniku a re-
matskej formácie v Kremnických vrchoch. Vtáč-
nická a rematská formácia prekrývajú tektonicky 
rozčlenený a denudáciou značne zarovnaný pale-
oreliéf územia. 

Geologická stavba a charakteristika vyčlenených 
geologických jednotiek, ktoré budujú región mesta 
Handlová a jeho okolia:

Kordícke súvrstvie 
Kordícke súvrstvie tvoria tieto geologické 

jednotky: tufitické ílovce, siltovce a pieskovce 
s vložkami redeponovaných tufov a uhlia; tu-
fitické ílovce a siltovce s polohami štrkov s ne-
vulkanickým materiálom. Kordícke súvrstvie 
je reprezentované tufitickými ílovcami, siltov-
cami a pieskovcami, redeponovanými tufmi, 
epiklastickými vulkanickými pieskovcami, 
vložkami uhoľných ílov a s polohami štrkov 
tvorených s nevulkanickým materiálom (Ši-
mon et al., 1994). Vek súvrstvia je na základe 
biostratigrafických dát a rádiometrického da-
tovania spodný báden (Konečný et al., 1983). 

21 Tufitické ílovce, siltovce a pieskovce 
s vložkami redeponovaných tufov a uhlia

Horniny vystupujú na povrch v hrúbke do 50 m vo 
vrchnej časti súvrstvia. Vyznačujú sa prítomnosťou 
polôh epiklastických, vulkanických pieskovcov 
a konglomerátov. Materiál tvoria v podstatnej miere 
kremeň, kremence, ruly, granity, ojedinele karbo-
náty. Prítomné sú však aj valúny andezitov. Vrstvy 
na povrch vystupujú len ojedinele medzi telesami 
zosuvov juhozápadne od Handlovej. 

20 Tufitické ílovce a siltovce s polohami 
štrkov s nevulkanickým materiálom

Horniny vystupujú na povrch v hrúbke 30 až 50 
m. Vyznačujú sa prítomnosťou polôh epiklastic-
kých vulkanických pieskovcov a konglomerátov. 
Materiál epiklastík reprezentujú amfibolicko–
pyroxenické andezity s ojedinelým granátom. 
Nevulkanický materiál tvorí kremeň, kremence, 
kremité ruly, granity a karbonáty.

Komplex andezitov s granátom 
Komplex andezitov s granátom tvoria tieto ge-

ologické jednotky: extruzívne dómy pyroxenic-
ko–amfibolických andezitov a extruzívne dómy 
pyroxenicko–amfibolických andezitov s granátom. 
Komplex budujú extruzívne telesá a ich extruzívne 
brekcie (Šimon et al., 1994). Extruzívne telesá do-
sahujú rozmery niekoľko 100 m, plošne rozsiahle 
majú charakter krátkych lávových prúdov veľkej 
hrúbky. Extrúzie aj prúdy buduje masívny andezit 
blokovej odlučnosti. V okrajových častiach andezity 
postupne prechádzajú do hnedastých extruzívnych 
brekcií s angulárnymi fragmentmi celistvého až 
mierne vezikulovaného andezitu v zoxidovanom 
drvenom matrixe. Vek komplexu je báden (Šimon 
et al., 1994). 

19 Extruzívne dómy pyroxenicko-
amfibolických andezitov

Extruzívne dómy tvorí hruboporfyrický an-
dezit. Andezit má výrastlice plagioklasu, am-
fibolu a pyroxénu. Základná hmota obsahuje 
drobný plagioklas, pyroxén, magnetit, drasel-
ný živec a kremeň. V telesách pozorovať auto-
metamorfnú hematitizáciu. V andezitoch gra-
nát nie je prítomný, ojedinele je pozorovaná 
prítomnosť augitu.

18 Extruzívne dómy pyroxenicko– 
amfibolických andezitov s granátom

Andezity tohoto typu sú stredne až hrubo-
porfyrické, tvorené výrastlicami plagioklasu, 
amfibolu, pyroxénu a ojedinelého granátu. 
Základná hmota je tvorená drobným plagio-
klasom, pyroxénom, magnetitom, draselným 
živcom a kremeňom. Charakteristická je veľmi 
často intenzívna autometamorfná hematitizá-
cia, s výnimkou okrajových častí telies.

Kamenské súvrstvie
Kamenské súvrstvie tvoria tieto geologic-

ké jednotky: epiklastické vulkanické horniny 
s  redeponovanými  pyroklastikami  s  uhlím; 
epiklastické  vulkanické  horniny  s  redepono-
vanými  pyroklastikami  a  vložkami  tufov; 
epiklastické  vulkanické  horniny  s  vložkami 
tufov. Kamenské súvrstvie je sukcesiou vul-
kanoklastických, vulkanosedimentárnych 
a sedimentárnych hornín s autochtón nymi 
pyroklastikami (Šimon et al., 1994). Súvrstvie 
sa vyvíjalo už od spodného bádenu vo fluvi-
álnom, limnickom a terestrickom prostredí 
v syneruptívnom a intereruptívnom geolo-
gickom období. Materiál poukazuje na pôvod 
z bádenských vulkanitov Vtáčnika a tiež na 
pôvod z deštruovaných bádenských vulka-
nitov Kremnických a Štiavnických vrchov. 
Hrúbka súvrstvia je variabilná, maximálne 
okolo 350 m.

17 Epiklastické vulkanické horniny s rede-
ponovanými pyroklastikami s uhlím 

Epiklastiká predstavujú sukcesiu striedajú-
cich sa polôh epiklastických vulkanických 
brekcií, konglomerátov, pieskovcov, siltovcov 
a ílovcov s  redeponovanými tufmi s ojedinelý-
mi preplástkami uhlia. Epiklastiká sú zložené 
z angulárnych, subangulárnych, suboválnych 
a oválnych fragmentov andezitov, pemzy a ne-
vulkanického materiálu veľkosti 1–20 cm. 
Matrix je piesčito–ílovitý. Horniny fragmentov 
reprezentujú granátické andezity, amfibolic-
ko–pyroxenické andezity, pyroxenické andezi-
ty, andezitové porfýry, kremence, granity, ruly 
a vápence. Uhlie je prítomné vo forme vložiek 
a šošoviek hrúbky niekoľko centimetrov.

16 Epiklastické vulkanické horni-
ny s redeponovanými pyroklas-
tikami a vložkami tufov

Vulkanoklastiká tvoria polohy striedajúcich 
sa epiklastík a redeponovaných pyroklastík. 
Horniny sú zložené zo suboválnych, ovál-
nych a dokonale oválnych fragmentov an-
dezitov a nevulkanického materiálu. Veľkosť 
fragmentov je od 1 do 30 cm. Vo vrstvách sú 
prítomné granátické andezity, amfibolicko–
pyroxenické andezity, pyroxenické andezity, 
andezitové porfýry, granity, kremence, ruly 
a vápence. Matrix je piesčitý. Súvrstvie pred-
stavuje prevažne vulkano–sedimentárny ma-
teriál, ktorý sa akumuloval v intervulkanic-
kom období vo fluviálnych podmienkach. 

15 Epiklastické vulkanické horniny  
s vložkami tufov

Epiklastiká reprezentujú polohy striedajúcich sa 
konglomerátov, brekcií, tufov a pieskovcov. Hor-
niny sú zložené z angulárnych, subangulárnych, 
suboválnych fragmentov, pemzy a nevulkanic-
kého materiálu. Andezity majú veľkosť od 1 do 
25 cm. Polohy sú charakteristické buď podpor-
nou stavbou fragmentov, alebo podpornou stav-
bou matrixu. Fragmenty sú pórovité, sklovité 
a celistvé. Pozorujeme sklzové štruktúry, obteka-
nie fragmentov a krížové zvrstvenie. Vo vrstvách 
je prítomné gradačné zvrstvenie (normálne a re-
verzné) a chaotické usporiadanie fragmentov. 
Matrix je tufovo–piesčitý. Horizont sa vyvinul vo 
fluviálno–limnickom prostredí a predstavuje vul-
kano–sedimentárny materiál, ktorý sa vyvinul 
v syneruptívnom období vulkanizmu Vtáčnika.

Obr. 2. Výrez z geologického profilu pre región Handlová z práce Šimon et al., 1997.

Obr. 3. Litostratigrafická kolonka vulkanitov 
a sedimentov báden-sarmatu.

Fotografia hore:

Pohľad z Veľkého Griča 
na lávové prúdy Bielej skaly 
vtáčnického stratovulkánu.
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Obr. 1. Výrez okolia mesta Handlová 
je z  geologickej mapy Šimon et al., 1997.

Legenda ku geologickej mape  
(Zostavil: L. Šimon, 2014). 

Číslo na výreze z geologickej mapy na obrázku č. 1 
a výreze z geologického rezu č. 2 (obr. 1 a obr. 2) 
súhlasí s číslom na geologickej mape Vtáčnik a Hor-
nonitrianska kotlina, 1997. Čísla označujú vyčlenené 
geologické jednotky (viď legenda).

KVARTÉR: Holocén: 1. antropogénne sedimenty:  navážky, 
haldy a odkaliská. 2. fluviálne nivné hliny, vcelku a) hlinité se-
dimenty vyšších nív. 3. fluviálno–organické humózne hliny, 
kalové až slatinné. 4. fluviálne nivné piesky. 5. proluviálne 
hliny a piesčité hliny, občas so štrkmi, nečlenený holocén. 6. 
proluviálne hlinité štrky s úlomkami. Nečlenený ris: 23. a) flu-
viálne piesčité štrky a štrky (nerozlíšené akumulácie 2. a 3. 
strednej terasy) b) fluviálne piesčité štrky s pokryvom mlad-
ších splachov. 24. a) proluviálne zahlinené štrky s úlomkami 
b) lokálne úlomkovito–štrkovité sedimenty (náplavový kužeľ). 
Stredný pleistocén: 32. proluviálne piesčité zahlinené a zvetra-
né štrky s úlomkami; a) staršie, b) mladšie. Spodný pleistocén: 
33. fluviálne štrky a reziduálne fluviálne štrky. Nečlenený 
premindel: 34. a) fluviálne štrky b) reziduálne fluviálne štrky 
z nerozlíšených akumulácií 2. a 3. strednej vysokej terasy, c) 
proluviálne zahlinené silne zvetrané štrky s úlomkami. Kvartér 
nečlenený: 35. a) deluviálno–fluviálne splachové hliny, piesči-
té hliny, b) deluviálno–proluviálne hliny piesčito–úlomkovité. 
37. polygenetické svahové hliny vcelku. 

NEOGÉN: Sarmat: Vtáčnická formácia: 65. lávové prúdy py-
roxenických andezitov. 66. lávové prúdy pyroxenických an-
dezitov. Pyroklastické vulkanické horniny: 68. bieloskalské 
pyroklastiká. Zlatojedlianske pyroklastiká: 69. prevažne tufy. 
70. blokové pyroklastické prúdy. 71. pemzové prúdy. 72. 
akrečné lapily, popolové prúdy, tufy a popol. 73. autochtónne 
pyroklastiká s redeponovanými pyroklastikami. Vtáčnické py-
roklastiká: 74. autochtónne napadané pyroklastiká: prevažne 
tufy a aglomeráty. 75. uloženiny prevažne pyroklastických 
prúdov. 76. redeponované pyroklastiká. Epiklastická: 77. pre-
važne hrubé brekcie. 78. brekcie s polohami pieskovcov. 79. 
strednozrnné zlepence. 80. zlepence s polohami pieskovcov. 

81. prevažne hrubé zlepence. 82. pieskovce. Rematská for-
mácia: 83. lávové prúdy pyroxenických andezitov. 84. lávové 
prúdy amfibolicko–pyroxenických andezitov. 85. blokové 
pyroklastické brekcie. 86. uloženiny pyroklastických prúdov. 
87. autochtónne aglomeráty a tufy. 88. prevažne hrubé epiklas-
tické vulkanické brekcie. Formácia Kremnického štítu: 106. 
lávové prúdy pyroxenických andezitov. 107. lávové prúdy am-
fibolicko–pyroxenických andezitov. 108. lávové prúdy amfibo-
licko–pyroxenických andezitov s biotitom. 109. tufy a redepo-
nované tufy. Vrchný báden: Formácia Kľakovskej doliny: 111. 
nečlenená formácia. 112. bazaltické andezity až bazalty: lávo-
vé prúdy, a) extruzívne dómy, b) gričské extrúzie. 113. lávové 
prúdy pyroxenických andezitov. 116. uloženiny pyroklastic-
kých prúdov. 117. freatopyroklastické uloženiny. 122. prevaž-
ne hrubé epiklastické vulkanické brekcie. Turčecká formácia: 
125. lávové prúdy pyroxenických andezitov. 126. leukokratné 
andezity. 128. redeponované pyroklastiká a epiklastické vul-
kanické brekcie. 130. redeponované tufy a epiklastické vulka-
nické pieskovce. 131. prevažne hrubé epiklastické vulkanické 
brekcie. 132. prevažne drobné vulkanické epiklastické brekcie 
a redeponované tufy. 133. uloženiny pyroklastických prúdov. 
Lehotské súvrstvie: 134. štrky, piesky a piesčité íly. Plešinská 
formácia: 136. extruzívne dómy pyroxenicko–amfibolických 
andezitov. 137. extruzívny dóm pyroxenicko–amfibolických 
andezitov. Košianske súvrstvie: 141. íly, slienité íly, diatomity, 
diatomické íly. Handlovské a novácke súvrstvie: 142. uhlie, 
uhoľné íly, ílovce, tenké preplástky redeponovaných vulka-
noklastík. Báden: Zlatostudnianska formácia: 143. nečlenená 
formácia. 144. subakvatické lávové prúdy a extrúzie pyroxe-
nického andezitu s brekciami. 145. epiklastické vulkanické 
brekcie. 146. intrúzie pyroxenického dioritového porfýru. 
Kamenské súvrstvie: 147. epiklastické vulkanické zlepence a 
pieskovce s polohami brekcií, redeponovaných pyroklastík, 
ílovcov a uhlia. 148. epiklastické vulkanické zlepence a pies-
kovce s polohami brekcií a tufov. 149. epiklastické vulkanické 
zlepence, brekcie, pieskovce a autochtónne pyroklastiká a) 
nečlenené súvrstvie. Komplex andezitov s granátom: 150. ex-
trúzie hyperstenicko–amfibolických andezitov. 151. extrúzie 
hyperstenicko–amfibolického andezitu s akcesorickým graná-
tom. Kordícke súvrstvie: 152. nečlenené súvrstvie. 153. tufi-
tické ílovce, siltovce s polohami štrkov s nevulkanickým ma-
teriálom. 154. tufitické ílovce, siltovce a pieskovce s vložkami 
redeponovaných tufov a ojedinele uhlia. 155. tmavé laminova-
né ílovce s vložkami jemnozrnných pieskovcov. Egenburg: 167. 

čausianske súvrstvie: íly, pieskovce, ílovce. 168. kľačnianske 
zlepence prevažne s obliakmi karbonátov. 

NEOGÉN – PALEOGÉN: Oligocén – miocén. Kišcel – eger: 169. 
pieskovcové vrstvy bielopotockého typu. 
PALEOGÉN (podtatranská skupina): Oligocén: 170. hutianske 
a zuberecké súvrstvie: nečlenené, a) polohy flyšového charak-
teru, b) ílovce menilitového typu. 171. balvanovité polymiktné 
zlepence. Eocén – oligocén: 172. okrajové (terchovské) sú-
vrstvie: ílovce, sporadicky brekcie, a) polohy karbonátových 
brekcií. 173. borovské súvrstvie: a) karbonátové brekcie, b) 
karbonátové brekcie a zlepence, organodetritické vápence. 

PALEOALPÍNSKE JEDNOTKY: HRONIKUM. Trias. CHOČSKÝ 
PRÍKROV: 174. lunzké vrstvy: bridlice, pieskovce (karn). 175. 
ramsauské a hlavné dolomity: dolomity a dolomitické vápence 
(stredný – vrchný trias); a) rauvaky. 176. wettersteinské vápen-
ce (ladin – karn). 177. reiflinské vápence (ladin). 178. gaderské 
vápence (ladin). 179. gutensteinské vápence (ladin). VEPORI-
KUM: Jura – krieda. KRÍŽŇANSKÝ PRÍKROV: 184. jaseninské 
súvrstvie, osnické súvrstvie, mráznické súvrstvie, párnické sú-
vrstvie (jura – krieda): 185. zelené a červené rádiolarity, slienité 
vápence, červené hľuznaté vápence (malm). 186. rohovcové 
vápence (doger – malm). 187. škvrnité kremité vápence. 188. all-
gäuské vrstvy: slienité škvrnité vápence (sinemúr – pliensbach). 
189. kopienecké vrstvy: piesčité bridlice, vápence (hetanž). 
Trias: 190. fatranské vrstvy: sivé organogénne a lumachelové 
vápence, slieňovce, bridlice (rét). 191. karpatský keuper: ílovité 
bridlice, pieskovce, dolomity (norik). 192. ramsauské dolomity, 
hlavné dolomity (stredný – vrchný trias). 193. gutensteinské a 
podhradské vápence (stredný trias). 
RÁZTOČNIANSKA SUKCESIA. Krieda: 213. porubské súvrst- 
vie: vápnité pieskovce, zlepence (alb). Jura: 214. krinoidové 
vápence, hľuznaté vápence so svetlými rohovcami, rádiolário-
vé vápence (jura). Trias: 215. súvrstvie karpatského keuperu: 
kremence, pestré bridlice (norik). 216. ramsauské a hlavné 
dolomity (stredný – vrchný trias). 217. gutensteinské vápence 
(stredný trias). 
KRYŠTALINIKUM ŽIARU: 220. biotitické pararuly. 222. grani-
toidné horniny. 223. hybridné biotitické granity až granodiori-
ty. 224. dvojsľudové porfyrické granity. 225. hrubozrnné mus-
koviticko–biotitické granity až granodiority. 226. nečlenené 
hronikum. 227. severné veporikum: a) ľubietovská skupina a 
skupina Veľkého Boku b) nečlenené kryštalinikum. 

Zlatostudnianska formácia 
Zlatostudniansku formáciu tvoria tieto geo-

logické jednotky: epiklastické vulkanické brek-
cie;  subakválne  lávové  prúdy  pyroxenických 
andezitov a extrúzie pyroxenického andezitu; 
dajky  pyroxenického  andezitu;  intrúzia  dio-
ritového  porfýru. Horniny zlatostudnianskej 
formácie vystupujú na povrch východne od 
Handlovej vo forme intruzívneho telesa diori-
tových porfýrov, lávových prúdov pyroxenic-
kých andezitov a vulkanoklastík (Šimon et al., 
1994). Lávové prúdy majú charakter subakvál-
neho pôvodu. Vulkanická formácia má vek bá-
den (Šimon et al., 1994). 

14 | Epiklastické vulkanické brekcie
Epiklastistické vulkanické brekcie vznikli pre-
miestnením hyaloklastitových brekcií. Brekcie 
vytvárajú polohy, ktoré majú 30 m hrúbku. 
Sú chaotické s náznakmi zvrstvenia materiá-
lu a zmien zrnitosti, tvorené angularnými až 
subangularnými fragmentami andezitov. Veľ-
kosť fragmentov je do 40 cm, pričom frakcie 
s priemerom 5 – 10 cm tvoria až 70 % obsahu. 
Matrix v hornine je tufo–piesčitý, netriedený a 
hnedastej farby.

13 Subakválne lávové prúdy andezitov  
a extrúzie pyroxenického andezitu

Vystupujú v hrúbke až do 200 m východne od 
Handlovej, tvoriac až 90 % komplexu. Ich cha-
rakteristickým znakom sú postupné prechody 
medzi andezitmi a andezitovými brekciami 
hyaloklastitového typu, indikujúcimi subakvál-
ny vývoj komplexu. Prítomné sú telesá extru-
zívneho typu a formy ako aj subhorizontálne 
uložené prúdy väčšej mocnosti. Masívne časti 
extrúzií a prúdov majú nepravidelne blokovú až 
doskovitú odlučnosť. Chaotické brekcie sú tvo-
rené angulárnymi až sférickými fragmentami 
celistvých až vezikulovaných andezitov tmavej, 
v menšej miere načervenalej alebo svetlej farby. 
Fragmenty veľkosti do 2 m nesú znaky pokra-
čujúcej dezintegrácie so vznikom matrix pozdĺž 
siete trhlín. Matrix je svetlá až mierne načerve-
nalá, drvená pórovitá lávová hmota. 

12 | Dajky pyroxenického andezitu
Dajky vystupujú ojedinele JV od Rematy. Tvorí 
ich masívny pyroxenický andezit sivej až tma-
vosivej farby.

11 | Intrúzia dioritového porfýru
Intrúzia vystupuje JV od Rematy. Intruzívné teleso 
je tvorené sivým pyroxenickým dioritovým až an-
dezitovým porfýrom. Intrúzia nie je homogénna. 
Pozorovateľné sú prechody z masívneho porfýru 
do brekciovitých variet. Teleso charakterizujú auto-
metamorfné premeny.

Handlovské súvrstvie:  
10  | Uhlie, íly, ílovce, tufitické ílovce
Na obrázku č. 4 je znázornená paleogeografic-
ká situácia oblasti Handlovej a širšieho okolia 
s vývojom uhlia v bádene. Handlovské súvrs-
tvie sa vyvíjalo počas močiarnej sedimentácie 
na úpätí dvoch stratovulkánov (štiavnické-
ho a kremnického stratovulkánu). Súvrstvie 
v spodnej časti tvoria piesčito–ílovité a tufi-
tické sedimenty s postupným prechodom do 
tmavých až čiernych ílov a ílovcov s uhoľnými 
slojmi. Vyvinuté sú dva uhoľné sloje. Spodný 

s hrúbkou 2 až 6 m a horný s hrúb-
kou 3 až 7 m. Ich vzťah je zložitý. 
Miestami sa spájajú a ich hrúbka 
sa zväčšuje, inde sa zmenšuje 
až do vyklinenia spodného sloja 
a zväčšovania hrúbky horného. 
Hrúbka spojených slojov je zväčša 
8 až 12 m. Uhlie po uhoľno–pet-
rografickej stránke patrí k hnedo-
uhoľným humitom. Najčastejšie 
sú prítomné detrity a pásikované 
detrity. Podľa stupňa preuhoľne-
nia uhlie zodpovedá hnedouhoľ-
nej ortofáze, lokálne aj hemifáze. 
Jeho kvalita závisí od stupňa pre-
uhoľnenia a obsahu anorganic-
kých prímesí. Súvrstvie vznikalo 
v prostredí taxodiových močiarov 
v období subtropickej a teplej miernej paleo-
klímy. Vrstvy zriedkavo obsahujú sladkovod-
nú a suchozemskú faunu a kosti cicavcov.  
Vek súvrstvia je vrchný báden (Šimon et 
al.,1994).

Košianske súvrstvie:  
9 | Íly, vápnité íly, tufitické íly
V nadloží sedimentov handlovského súvrstvia 
je vyvinuté hrubé súvrstvie ílov a vápnitých 
ílov. Poukazujú na vznik v prehlbujúcom sa ja-
zernom prostredí. Ide o monotónne súvrstvie 
svetlosivých, tmavosivých, zelenosivých až 
hnedastých ílov premenlivej vápnitosti, s ko-
lísavým zastúpením piesčitej prímesi, miesta-
mi diatomitických ílov až diatomitov. Majú 
črepinovitý rozpad a najmä v spodnej časti sú 
až laminované. Íly hojne obsahujú drobné zu-
hoľnatené rastlinné zvyšky. Miestami, hlavne 
vo vrchnej časti, sa lokálne objavujú vložky a 
šošovky štrčíkov, pieskov a uhoľných vrstvi-
čiek, čo svedčí o  splytčení jazera avzniku raše-
liniska. Súvrstvie obsahuje sladkovodnú faunu 
a flóru rovnakého zloženia ako v prípade han-
dlovského súvrstvia. Hrúbka košianskeho sú-
vrstvia sa zmenšila a v závislosti od tektoniky a 
erózie sa mení od niekoľkých metrov do 300 m. 
Jeho vek je vrchný báden (Šimon et al., 1994).

Plešinská formácia: 
8 | Extrúzie amfibolicko-pyroxenických 
      andezitov
Plešinská formácia reprezentuje súbor samo-
statných extruzívnych vulkanických telies. Ex-
truzívne telesá sú rozšírené po celej oblasti po-
horia Vtáčnik. Ich hrúbka je do 300 m. Telesá 
sú tvorené masívnymi horninami s brekciami. 
Horniny majú hnedosivú, svetlosivú až sivú far-
bu a hruboporfyrickú alebo strednoporfyrickú 
štruktúru s prejavmi slabej autometamorfnej 
premeny. V telesách má hornina vejárovitú ale-
bo strmú odlučnosť a prítomné sú aj vertikálne 
zóny drvenia. Na ich okrajoch sú vyvinuté ex-
truzívne brekcie, tvorené angulárnymi fragmen-
tami autometamorfných a sklovitých typov an-
dezitov. Fragmenty majú neostré prechody do 
matrixu. Matrix má charakter brekciovitej lávy 
a v dôsledku premeny má svetlejšiu farbu. Vek 
formácie je vrchný báden (Šimon et al., 1994).

Lehotské súvrstvie: 
7 |  Štrky, piesky, íly 
Lehotské súvrstvie prstovite preniká do for-
mácie Kľakovskej doliny. Vyvinulo sa aj na 

bazaltickom andezite gričského typu, ktorý je 
všeobecne považovaný za najmladšieho čle-
na formácie. Lehotské súvrstvie možno teda 
považovať za synvulkanické sedimentárne 
súvrstvie, vystupujúce ako relikt paleokanála 
riečneho toku generálne SJ smeru. Súvrstvie je 
zložené zo štrkov až zlepencov, pieskov, pies-
čitých ílov, ílov uhoľných a vrstvičiek uhlia. 
Materiál hrubých klastík pozostáva prevažne 
z mezozoických karbonátov, prítomné sú aj 
andezitové vulkanoklastiká, kryštalické bridli-
ce, granitoidy a paleogénne pieskovce. Okrem 
hruboklastického vulkanického materiálu sa 
tu nepravidelne striedajú polohy štrkov, pies-
kov, piesčitých ílov a ílov, prítomné sú aj uhoľ-
né íly so slojmi uhlia. Vek súvrstvia je vrchný 
báden (Šimon et al., 1994).

Obr. 4. Paleogeografický obraz okolia 
Handlovej v geologickom období báden.

Foto 1. Extrúzia Kňazovho kopca 
so stĺpcovou odlučnosťou pri Handlovej.
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je do 50 cm a obsahu až 80 %. Prítomné sú aj 
angulárne sklovité fragmenty. Matrix je mier-
ne spečený svetlohnedej alebo červenkastej 
farby. Drobnoúlomkovité pyroklastické prúdy 
obsahujú fragmenty andezitovej pemzy veľko-
sti do 10 cm. Niektoré fragmenty sú pomerne 
intenzívne spečené a ich matrix je tufový. Au-
tochtónne pyroklastiká reprezentujú zvrstve-
né a sčasti triedené aglomeráty a tufy v okolí 
Bralovej skaly. Ich matrix je netriedená a prí-
tomná je aj tufová substancia. Nachádzame 
tiež angulárne fragmenty celistvých a sklovi-
tých andezitov tmavej a červenkastej farby. 

1 | Lávové prúdy pyroxenických andezitov 
Lávové prúdy sa vyskytujú v okolí Bralovej 
skaly, Jelenieho vrchu a v okolí Prievidze. Nie-
ktoré sú tenké a intenzívne zbrekciovatelé, ale 
zaznamenali sme lávové prúdy s hrúbkou od 
niekoľko metrov až po 70 m s malým obsahom 
lávových brekcií. Spodná časť prúdov je zvyčaj-
ne masívna, doskovitej až blokovej odlučnosti, 
s prechodmi do mierne pórovitého andezitu vo 
vyššej časti. Lávové brekcie predstavujúce 30 
– 70 % prúdu sú struskovité až blokové s frag-
mentami pórovitej lávy veľkosti do 50 cm ulo-
žené v načervenalej pórovitej a drvenej lávovej 
matrix. Lávové prúdy pyroxenických andezi-
tov vytvárajú sukcesiu prúdov striedajúcich sa 
s vulkanoklastikami. Lávové brekcie sú zložené 
z fragmentov a blokov andezitov angulárneho 
tvaru. Matrix sa skladá z fragmentov andezitu 
a drvenej lávovej masy. Je červenoružovkastý, 
sivoružový a bordovohnedý. Andezity sú sivé, 
tmavosivé, celistvé alebo pórovité i sklovité, 
stredno- alebo jemnozrnné. V lávovom prúde 
pri Prievidzi sú vyvinuté hrubé lávové brekcie 
a v strednej časti masívne teleso s hrubodosko-
vitou až blokovitou odlučnosťou (Foto 5).

Tektonický vývoj územia
Z tektonického hľadiska sa územie formovalo 

v dvoch hlavných etapách, ktoré odrážajú pa-
leoalpínsky a neoalpínsky vývoj (Šimon et al., 
1997). Výsledkom paleoalpínského vývoja sú 
tektonické príkrovy tatrika, veporika a hronika. 
Vznikli strednokriedovou kolíziou a pri orogén-
nych pochodoch z mezozoických sedimentov 
paleooceánu „Tethys“. Paleoalpínske jednotky 
tatrika a veporika mali podobný geologický 
vývin. Staršie fázy vrásnenia sa v nich prejavili 
len germanotypnými pohybmi spojenými s pre-
menami, eróziou a kontinentálnou sedimentá-
ciou. Výrazne odlišný charakter (alpinotypný), 
spojený s ukončením sedimentácie a tvorbou 
tektonických jednotiek majú mladšie fázy vrás-
nenia. V koreňových zónach sú súčasťou týchto 
jednotiek aj prepracované zvyšky starších oro-
génov. Paleoalpínske jednotky po strednej krie-
de nezostali nedotknuté a zakonzervované do 
dnešných čias, ale boli ďalej modelované počas 
neoalpínskych pohybov. Tieto však už mali iný 
charakter (germanotyp ný), preto boli začlenené 
do blokov a rôzne ponore né podľa zlomov, ale-
bo prešmykov, resp. boli horizontálne posúvané 
alebo i stáčané. Pohorie Žiar, budované horni-
nami kryštalinika predstavuje priečnu hrasť se-
verozápadno–juhovýchodného smeru, širokú 6 
až 8 km, oddeľujúcu údolie hornej Nitry od Tur-
čianskej kotliny. Hrasť nepravidelne trojuholní-
kového, resp. vejárovitého tvaru je ohraničená 
okrajovými zlomami. K výzdvihu pohoria, resp. 

poklesu kotlín v jeho bezprostrednom okolí 
došlo vo vrchnom bádene až sarmate, pričom 
sa predpokladá, že viac–menej vertikálne po-
hyby po okrajových zlomoch pokračovali ešte i 
počas atickej fázy vrásnenia, kedy došlo k osa-
mostatneniu sa turčianskej, hornonitrianskej 
a ďalších výrazných vnútrohorských depresií. 
Kryštalikum Žiaru zo západnej a juhozápadnej 
strany, voči treťohornej výplni Hornonitrianskej 
kotliny, ohraničuje pravnianska poklesová tek-
tonická línia smeru severozápad–juhovýchod, 
s úklonmi 60 až 80 stupňov k juhozápadu až 
západu. Hrasťovo – prepadlinový vývoj stavby 
územia sa spájal s extenznými pohybmi, za-
príčinenými diapirickým výzdvihom v plášti, 
pri ktorom zohrali svoju úlohu aj transformné 
zlomy, vyvolané vývojom karpatského oblúka. 

Hrasť Žiaru rozdeľujú priečne zlomy juhozá-
padno-severovýchodného smeru na rad blokov. 
Tieto sú pokračovaním tektonických línií, ziste-
ných v Hornonitrianskej a Turčianskej kotline a 
prejavujú sa hlavne výraznými geomorfologic-
kými prvkami a tvorbou prameňov. Uklonené 
sú väčšinou k juhovýchodu, niektoré k severo-
západu. Po segmentovaní hraste došlo nielen 
k vertikálnym pohybom, ale väčšinou aj k hori-
zontálnym ľavostranným posunom. Jednotlivé 
bloky, v závislosti od ich pozície, boli denudo-
vané na rôznu eróznu úroveň a tak sa odlišujú 
svojím litologickým zložením. Hornonitrianska 
kotlina bola počas svojho vývoja pod vplyvom 
regionálneho paleonapätia, ktoré kontrolovalo 
sedimentáciu prostredníctvom aktívnych zlo-
mov. Neoalpínsky vývoj reprezentujú horniny 
paleogénu, molasové sedimenty a neovulkani-
ty. V eocéne až spodnom bádene bola kompres-
ná zložka paleonapätia orientovaná v smere 
severozápad–juhovýchod. V tomto období pô-
sobili aktívne poklesové zlomy severozápadno–
juhovýchodného smeru, ktoré sprostredkovali 
prepojenie sedimentačných priestorov paleogé-
nu a neskôr kontrolovali distribúciu sedimentov 
egenburgu a spodného bádenu. 

Od stredného do vrchného bádenu kompre-
sia kontinuálne rotovala do smeru sever – juh. 
V tomto období sa vytvorili štruktúrne podmien-
ky na sedimentáciu nováckeho, handlovského 

a košianskeho súvrstvia. Vo vrchnom bádene 
pokračovala rotácia kompresie v smere pohybu 
hodinových ručičiek ako dôsledok postupujúcej 
akrécie vo vonkajších Karpatoch. Od stredného 
sarmatu do pliocénu, pravdepodobne však až 
do kvartéru, kompresná zložka paleonapätia ro-
tovala zo smeru severovýchod – juhozápad do 
smeru severozápad – juhovýchod. 

Horninové celky paleogénneho veku, spolu 
so staršími útvarmi podložia, postihla germa-
notypná zlomová tektonika. Pozdĺž zlomov 
tu došlo k výrazným vertikálnym posunom, 
pričom pozorujeme aj prejavy horizontálnych 
pohybov. Kotlina ako taká vznikla na začiatku 
stredného miocénu. Vlastnú výplň kotliny chá-
peme ako jednu kryhu vyššieho rádu zo systé-
mu hrasťovo – prepadlinovej stavby, uklonenú 
na západ a rozčlenenú zlomami severovýchod-
ného, aj severozápadného systému na čiastkové 
kryhy. Hrásťovo-prepadlinová stavba sa v oblas-
ti spája s extenziou zapríčinenou diapirickým 
výzdvihom v plášti. Tieto výzdvihy zapríčinili 
otváranie panvy na listrických zlomoch SV 
systému. Jednotlivé kryhy sú rotované pozdĺž 
horizontálnej osi na západ, takže výsledkom je 
asymetrická stavba kotliny. 

Dôsledkom uvedenej aktivity bola vulkanic-
ká činnosť, ktorú na tomto území reprezentujú 
horniny komplexu andezitu s granátom. Tieto 
pyroklastiká predchádzali sedimentáciu vlast-
ného kamenského súvrstvia, ktorá smerom do 
nadložia plynulo prechádzala do nováckeho a 
handlovského uhoľného súvrstvia a tie do tzv. 
nadložných ílov košianskeho súvrstvia. Po jeho 
uložení územie postihla tektonická činnosť. Vý-
sledným efektom bol vznik hrasti a prepadlín, 
ktorými je územie rozbité na systém rôzne širo-
kých tektonických krýh na zlomoch severový-
chodno – juhozápadného a severozápadného až 
juhovýchodného smeru. Prítomné sú aj zlomy 
severo – južného a východo – západného sme-
ru. Detailné tektonické členenie územia na jed-
notlivé kryhy a ich medzné zlomy môžete ďalej 
študovať v práci Šimon et al., (1997).

Formácia Kľakovskej doliny 
Formáciu Kľakovskej doliny tvoria tieto geo-

logické jednotky: freatopyroklastické uloženi-
ny a gričské extrúzie andezitov. Budujú ju fre-
atopyroklastické uloženiny a gričské extrúzie 
bazaltických andezitov. Vek formácie je vrchný 
báden (Šimon et al., 1994).

6 | Freatopyroklastické uloženiny
Freatopyroklastiká sú sukcesiou pyroklastic-
kých prívalov a napadaných pyroklastík. Hrani-
ce medzi nimi sú ostré alebo prechodné. V po-
lohách sú fragmenty veľkosti hrubých popolov 
a lapíl, ojedinele sa vyskytu jú aj väčšie frag-
menty až do 8 cm. Fragmenty sú slabo pórovité 
a silno sklovité. Matrix je zložený zo skla a čias-
točne je palagonitizovaný. Farbu má zelenosivú 
a textúra horniny je masívna a kompaktná. 

5 | Gričské extrúzie andezitov
Reprezentujú extruzívne telesá, ktoré sa vyvi-
nuli mimo hlavného priestoru akumulácie pro-
duktov formácie Kľakovskej doliny. Telesá majú 
v centre radiálnu odlučnosť, k okraju s precho-
dom do stĺpcovitej (Foto 1, 2, 3), vejárovitej a 
laminovanej. Hornina je amfibolicko–pyroxe-
nický andezit, je sivej až sivočiernej farby a má 
celis tvú alebo mierne pórovitú textúru. 

Vtáčnická a rematská formácia
Vtáčnickú a rematsku formáciu tvoria tieto 

geologické jednotky: epiklastické vulkanické 
horniny, prievidzská vulkanoklastická aso-
ciácia, pyroklastické horniny a lávové prúdy 
pyroxenických andezitov. Vtáčnickú formáciu 
zastupuje vtáčnický stratovulkán, ktorý je naj-
rozsiahlejšou vulkanickou štruktúrou v rám- 
ci vývoja vulkanitov v pohorí Vtáčnik. Formácia 
má hrúbku od 100 m do 600 m. Typické lávo-
vé prúdy sa vyskytujú v oblasti Bielej skaly vo 

Vtáčniku. Vtáčnický stratovulkán (obr. 5) je 
výsledkom explozívno-efuzívnej vulkanickej 
aktivity v terestrickom a sčasti subakvatickom 
prostredí. Súčasne s vulkanickou aktivitou pre-
biehala deštrukcia vulkanickej stavby a erózia 
vulkanického materiálu. Tento bol transporto-
vaný formou sutinových prúdov a občasných to-
kov, ktoré utvárali prechodnú a periférnu zónu. 
Rematská formácia predstavuje relikty menšieho 
vulkánu, zložené z pyroxenických andezitov, s 
centrom na okrajových zlomoch kremnického 
grábenu JV od Rematy. Lávové prúdy v centrálnej 
vulkanickej zóne rematského vulkánu sú tenké 
a intenzívne zbrekciovatelé, zatiaľ čo v jeho pro-
ximálnej vulkanickej zóne dosahujú hrúbku až 
60 m.Vek formácií je spodný sarmat.

4 | Epiklastické vulkanické horniny 
Epiklastiká vystupujú v okolí Bralovej skaly. 
Predstavujú striedanie hrubých až drobných 
epiklastických vulkanických brekcií. Ojedinele 
sú prítomné aj vložky hrubých epiklastických 
vulkanických pieskovcov. Epiklastiká sú tvo-
rené fragmentami tmavej a svetlosivej farby. 
Majú angulárny, subangulárny a suboválny 
tvar, ich veľkosť je od 1 do 80 cm, v priemere do 
10 cm a hornina ich obsahuje do 60 %. Matrix je 
netriedená a hrubo piesčitá.

3 | Prievidzská vulkanoklastická asociácia
Prievidzská vulkanoklastická asociácia je lokali-
zovaná v severnej a severozápadnej oblasti Vtáč-
nika v miestach jej kontaktu s Hornonitrianskou 
kotlinou a pohorím Žiar. V oblasti vystupujú 
polohy do 30 m hrubé až blokové vulkanické 
brekcie. Brekcie reprezentujú pyroklastiká la-
harových aglomerátov typu debris avalanche. 
V ojedinelých prípadoch pozorujeme v telesách 
pyroklastík diery po reliktoch petrifikovaných 
stromov (foto 4). Brekcie sú charakteristické 
rôznorodosťou materiálu a zrnitosti. Niektoré 
pyroklastiká sú tvorené homogenizovaným mat-
rixom a sklovitými fragmentami andezitov. Prí-
tomné sú aj rôzne fragmenty andezitov, bazaltic-
kých andezitov, granitov, kremencov i šošovky 
uhlia a pieskovcov. Podstatnú časť tvoria pyro-
xenické a amfibolicko-pyroxenické andezity,  
ktoré majú angulárny a subangulárny tvar. Veľ-
kosť fragmentov sa pohybuje v rozmedzí od 1 
do 150 cm s obsahom od 5 do 70 %. Matrix je 
tufovo-piesčitý. Vo vulkanoklastickej asociácii 
je prítomný aj lávový prúd pyroxenického an-
dezitu. V ňom sú vyvinuté hrubé lávové brekcie 
a v strednej časti masívne teleso lávy s hrubodo-
skovitou až blokovitou odlučnosťou. Prievidzskú 
vulkanoklastickú asociáciu reprezentujú prevaž-
ne laharové produkty andezitového vulkanizmu, 
ktoré vznikli procesom suťových vulkanoklas-
tických lavín v syneruptívnom procese vývoja 
starovulkánu Vtáčnik. Vulkanity predstavujú 
vtáčnickú formáciu sarmatského veku. 

2 | Pyroklastické horniny
Pyroklastické horniny reprezentujú uloženi-
ny pyroklastických prúdov a autochtónne py-
roklastiká. Uloženiny pyroklastických prúdov 
sú lokalizované v okolí Bralovej skaly a v okolí 
Jelenieho vrchu. Evidujeme hruboúlomkovi-
té a drobnoúlomkovité pyroklastické prúdy. 
Hruboúlomkovité prúdy sú tvorené neopraco-
vanými, sférickými fragmentami pórovitého 
až napeneného andezitu. Veľkosť andezitu 

Foto 2. Pohľad na extrúziu Kňazovho 
kopca z Veľkého Griča.

Foto 3. Extrúzia Kňazovho kopca je výrazný 
morfologický tvar nad Handlovou.
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Obr. 5. Štruktúrno-geologická 
schéma pohoria Vtáčnik.
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Mineralógia Handlovej 
a jej najbližšieho okolia

Horná Nitra je jeden z mineralogicky chudob-
nejších regiónov na území Slovenska. Mine-

rálne druhy sa tu oproti rudným žilám v Banskej 
Štiavnici, v okolí Banskej Bystrice, v Kremnici, 
alebo Spišsko-gemerskom rudohorí vyskytujú len 
v málo atraktívnych ukážkach. Nedisponuje zla-
tými, striebornými alebo medenými žilami, ale 
ložiskami uhlia, „čierneho zlata“, ktoré sú síce 
mineralogicky chudobné, no o to viac zaujímavé. 
Niektoré z tunajších minerálov sú bezpochyby naj- 
kvalitnejšími  slovenskými ukážkami. Problemati-
ke mineralógie uhoľných ložísk sa na Slovensku 
venuje iba úzky okruh odborníkov. A to výhradne 
na handlovskom uhoľnom ložisku. Do roku 1990 
tu bolo známych iba 6 minerálnych druhov. Sys-
tematickou prácou na haldách v  okolí Handlovej 
sa do súčasnosti určilo už 24 druhov a variet. Nie-
ktoré sú dokonca prvopismi pre Slovensko. Všet-
ky sa našli na haldách stabilizačného násypu, vo 
Východnej šachte a v okolitých vulkanitoch. Tie 
z uhoľných ložísk sú vzácnejšie, naopak minerály 
vulkanických hornín sú relatívne bežné druhy, na-
chádzajúce sa v mnohých lokalitách na Slovensku.

Minerály uhoľného ložiska Handlová
1. KrEMEŇ | SiO2 (von Kolbe, 1505), 
názov je historický, pochádza zo slovanského slova 
twardy – tvrdý. Tvrdosť (T): 7, farba (F): číra, biela, 
sivá, čierna, ružová, fialová, zelená, modrá, žltá a i.  
Vzácny minerál uhoľných ložísk zriedkavo tvorí číre, 
dokonalé často obojstranne vyvinuté kryštály (ozna-
čované aj xx) do 4 mm, narastené na kalcite alebo 
samostatne v dutinách a puklinách pelosideritových 
konkrécií. Bežnejšie vytvára kryštalické plochy v du-
tinách a na puklinách uhlia spolu s chalcedónom. 

2. CHaLCEDÓN | SiO2

(Wallerius, 1747), názov je historický, podľa dobové-
ho názvu mesta Kalchidón v Malej Ázii. T: 6 – 7, F: 
sivá, zelenkastá, modrastá, žltá a i. Relatívne bežný 
minerál, vypĺňa dutiny v uhlí o veľkosti cca 15 cm2, 
kde narastajú pekné hroznovité a kvapľovité agregá-
ty. Najčastejšie však vytvára žilky mocnosti 1 mm 
– 1 cm v uhlí. Bežne sa vyskytuje v asociácii s mar-
kazitom. Je bielej, sivej, sivomodrej až modrej farby.

CHALCEDÓN - veľkosť vzorky 100 x 100 mm.

KREMEŇ - veľkosť kryštálov kremeňa je 2 mm.

Foto 5.  
Lávový prúd pyroxenického andezitu 
s hrubodoskovitou až blokovitou odlučnosťou.

Foto 4. 
Vulkanoklastiká typu suťovej lavíny s dierou 
po relikte petrifikovaného stromu. 

Fotografia hore:

Pohľad na lávové prúdy Bielej skaly 
vtáčnického stratovulkánu.
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nej detailný popis s mapkou miesta nálezu. Tento ex-
ponát je umiestnený v súkromnom múzeu pána Jána 
Procnera v Handlovej. V baniach sa našli aj pozostat-
ky rýb vo veľmi dobrom stave. Časť jednej z nich má 
30 cm, žiaľ nie je zachovaná celá, nakoľko sa pri ťažbe 
poškodila. Väčšina týchto skamenelín je pre výskum 
bezcenná, nakoľko nie je možné určiť o aký druh ide.

Minerály vulkanických 
hornín okolia Handlovej
20. TrIDYMIT | SiO2

(von Rath, 1868), pomenovaný podľa gréckeho tri-
dymos – trojčatný. T: 6,5 – 7, F: číra, biela, žltá, sivá. 
V okolí Handlovej sa tridymit vyskytuje na viacerých lo-
kalitách. Najkrajšie kryštáliky do veľkosti 3 mm pochá-
dzajú z lokality Kňazov kopec. Najbohatšie kryštalické 
drúzy s kryštálmi do 2 mm vypĺňajú dutinky v andezite 
z opusteného lomu nad časťou Nová Lehota, na ľavej 
strane cesty I/50 v smere do Žiaru nad Hronom. Vysky-
tuje sa aj v kamennom mori pod vrchom Veľký Grič.

21. OPÁL | SiO2·nH2O
Názov pochádza zo staroindického slova upala – dra-
hocenný kameň. T: 5,5 – 6, F: číra, biela, žltá, červená, 
hnedá až čierna, zelená, modrá, vzácne pestrofarebná 
opalescencia (drahý opál). Pri zvážaní dreva sa v ro-
koch 1993 – 1994 na lokalite Sedlo pod Vysokou našli 
vzorky hľúz opálu v andezite do veľkosti cca 15 cm. Je 
rôznych farebných odtieňov od zelenej až po hnedú.

22. OPÁL DrEVNÝ | SiO2·nH2O
T: 5,5 – 6, F: číra, biela, žltá, červená, hnedá až čier-
na, zelená, modrá, vzácne pestrofarebná opalescencia 
(drahý opál). Spolu s opálom sa pri zvážaní dreva v ro-
koch 1993 – 1994 na lokalite Sedlo pod Vysokou našli 
aj vzorky hnedého opálu drevného s pekne zachova-
lou štruktúrou letokruhov. Úlomky dosahovali max. 
12 cm. V posledných rokoch sa na lokalite dajú nájsť 
iba malé úlomky do 2 cm.

23. aMFIBOL | skupina minerálov
(Werner, 1789), pomenovaný podľa gréckeho amfibo-
los – dvojaký. 400 m SV od lokality Obratná, približne 
2,5 km východne od Handlovej, sa v silne zvetraných 
andezitoch nachádzajú kryštály čiernej farby s vyso-
kým leskom, vo veľkosti do 1 cm. Podobné kryštály, 
často zdvojčatené, sa nachádzajú aj v lokalite Sedlo 
pod Vysokou v blízkosti výskytu opálov drevných. Pri 
šlichových prácach boli minerály skupiny amfibolu náj-
dené aj v hornom toku všetkých prítokov Handlovky.

3. aCHÁT | SiO2 | (Plínius st., 77), pomenovaný podľa 
rieky Agates na Sicílii, kde sa acháty historicky  našli 
prvýkrát. T: 6 – 7, F: rôzna a veľmi variabilná. Achát 
je varietou chalcedónu, ktorý je mikrokryštalickou 
odrodou kremeňa. Je vzácny, v uhlí vytvára geódky 
do max. 2 cm. Bežnejší je v paleobazaltoch (melafý-
roch) na lokalite Východná šachta, kde tvorí výplne 
mandlí do veľkosti až 13 cm, jeho štruktúra je však 
málo výrazná. Farba achátov je v odtieňoch bielej, si-
vej a žltej. Bežne je sprevádzaný sideritom a kalcitom.

4. JaSPIS | SiO2 | Historický latinský názov iaspis má 
pôvod v jeho perzskom alebo asýrskom pomenovaní. 
T: 6 – 7, F: variabilná od červenej, cez žltú, žltohnedú 
až po zelenkastú. Vzácny, očká jaspisu sa vyskytujú 
v paleobazaltoch (melafýroch) spolu s kalcitom, kre-
meňom a sideritom iba na lokalite Východná šachta. 
Veľkosť dutiniek s výplňou jaspisu nepresahuje 3 mm.

5. OPÁL | SiO2·nH2O | Názov pochádza zo staroindic-
kého slova upala – drahocenný kameň. T: 5,5 – 6, F: 
číra, biela, žltá, červená, hnedá až čierna, zelená, mod-
rá, vzácne pestrofarebná opalescencia (drahý opál). 
Na uhoľnom ložisku sa vyskytujú iba dve známe varie-
ty opálu – hyalit a hydrofán.

HYaLIT | SiO2·nH2O | (Werner, 1794), pomenovaný 
podľa gréckeho hyalos – sklo. T: 5,5 – 6, F: priehľadný.
Jednoznačne ide o najkrajšie slovenské hyality. Vy-
skytli sa však iba v jedinej poruche v brekciovitom 
andezite pri ťažbe na XI. úseku západ v roku 1997 
v asociácii s markazitom. Agregáty hyalitu boli veľké 
aj niekoľko desiatok cm2. Vytváral číre hroznovité 
zoskupenia s charakteristickým skleným leskom, 
ktoré pokrývali plochy o veľkosti niekoľko m2. Vzác-
nejšie sa vyskytoval v podobe kvapľov do veľkosti 
1 cm. Dochovaných je iba niekoľko desiatok vzoriek.

HYDrOFÁN | SiO2·nH2O (Dana, 1837), 
pomenovaný podľa gréckeho hysdro – voda a fános – 
objavujúca sa. T: 5,5 – 6, F: biely. Jediná známa vzor-
ka hydrofánu z Handlovej pochádza z haldového ná-
lezu v júni 2014. Vypĺňa časť dutiny prekremenelého 
uhlia spolu s chalcedónom a markazitom. V spodnej 
časti dutinky prechádza do hyalitu.

6. KaLCIT | CaCO3  | (Plínius I., 77), pomenovaný 
podľa latinského calx – vápno. T: 3, F: číra, biela, 
žltá, červená, hnedá, zelená, modrá, černa. Nád-
herné drúzy sploštených romboédrických kryštálov 
kalcitu veľkosti do 6 cm, bielej, ružovkastej až oran-
žovej farby, sa našli roku 2001 pri prerazení ryoli-
tového telesa v uhoľnom sloji v 8. úseku Východnej 

všetky vzorky pochádzajú z haldy na stabilizačnom 
násype. Prvá vzorka sa našla v roku 1994, ďalšie až o 
15 rokov neskôr. Je biely až bezfarebný, tvorí výplne 
v puklinách a dutinách pelosideritových konkrécií. 
Zriedkavejšie vytvára dokonale vyvinuté kryštály do 
veľkosti 11 mm v asociácii spolu s baritom, ferrieri-
tom, sideritom a kremeňom. Kryštáliky majú sklený 
až matný lesk. Zaujímavosťou je jeho zelenožltá fluo-
rescencia v UV svetle.

18. JaNTÁrOVÉ HMOTY | prírodné živice 
(Breihaupt, 1820), pomenované podľa latinské-
ho succinum – šťava. T: 2 – 2,5 F: žltá a hnedožltá, 
oranžová, červenohnedá, hnedočierna, žltozelená, 
čierna. Jantárové hmoty sa na ložisku vyskytujú vo 
viacerých typoch. Je však veľmi problematické 
určiť, o aký typ hmoty ide. Žlté náteky až kvapôč-
ky do veľkosti 1 cm boli nájdené na puklinách silne 
preuhoľnatených hornín. Z jediného kusa nájdené-
ho v roku 2006 na halde stabilizačného násypu sa 
zachovali dve vzorky. Na halde Východnej šachty sa 
v roku 2013 podarilo nájsť prekremenelý kmeň stro-
mu, v ktorom sa vyskytli dutinky s čiernočervenými 
agregátmi o veľkosti do 15 mm. Opticky sú identické 
s duxitom z mosteckej panvy v ČR.

19. FOSÍLIE | odtlačky listov, zuby a kly mastodonta, 
ryby. Slovo fosília má pôvod v latinskom fodere – ko-
pať a fossa – jama.

1. Fosílna flóra: hnedé uhlie, ktoré vzniklo v ne-
ogéne, obsahuje zvyšky približne 70 druhov rastlín. 
Najhojnejšie sa nachádzajú zvyšky plavúňov (Lyco-
podium sp.), jedľovca (Keteleeria sp.), sekvoje (Sequo-
ia), orecha (Juglans) a bresta (Ulmus). Zaujímavým je 
nález zvyškov ginka, stromu, ktorého fosílne pozo-
statky sa dochovali už vo vrstvách prvohorných sedi-
mentov. Za 300 miliónov rokov sa ginko nezmenilo. 
Dnes tento strom rastie voľne len v Ázii.

2. Fosílna fauna: v hnedom uhlí je mnoho zvyškov 
živočíchov – časti rýb, lastúr, cicavcov, ale aj masto-
donty rodu Tetralophodon a Zygolophodon, dva z troch 
druhov, ktoré na Hornej Nitre  žili. Ich pozostatky sa 
našli v podobe zubov, klov a kostí. Tieto treťohorné 
miocénne cicavce sa živili výhradne rastlinnou potra-
vou, ktorej mali v tom období nevyčerpateľné množ-
stvo. Zuby sa stále nachádzajú vo veľmi zachovalom 
stave. Sklovina je hnedej až čiernej farby. Kosti tých-
to zvierat sú vzácne, väčšinou sú rozlámané a ľahko 
zvetrávajú. Niektoré však obsahujú rôzne minerálne 
zložky, v dôsledku čoho sú pevnejšie a nezvetrávajú. 
Pri zuboch sú problémom korene, ktoré sú prevažne 
zuhoľnatené. Jedna zo stoličiek mastodonta je však 
kompletne zachovaná. Je preopalizovaná a existuje k 

šachty na stene 208087-95. Ryolit obsahoval geódy 
vyplnené kryštálmi kalcitu o objeme až 5 litrov.

7. araGONIT | CaCO3

(Davila, 1767), pomenovaný podľa oblasti Aragón-
sko v Španielsku. T: 3,5, F: číra, biela, vínovožltá, 
zelená, fialová, červená, modrastá. Oranžové lú-
čovité až radiálne agregáty  aragonitu do 2 cm sa 
našli na jedinej vzorke v pukline pelosideritovej 
konkrécie v roku 2013.

8. DOLOMIT | CaMg(CO3)2

(de Saussure, 1792), pomenovaný podľa francúzske-
ho mineralóga D. de Dolomieua. T: 3,5 – 4, F: biela, 
sivá, červenkastá, hnedá. Pekné biele klencové 
kryštály do 6 mm sa sporadicky vyskytujú v pe-
losideritoch v asociácii s kalcitom a kremeňom.

9. SIDErIT | Fe2+CO3

(Beudant, 1832), pomenovaný podľa gréckeho si-
deros – železo. T: 4 – 4,5, F: hnedá, sivá, hnedočierna. 
Drobné kryštály tvoria výplne puklín pelosiderito-
vých konkrécií v asociácii spolu s baritom, whewel-
litom a kremeňom. Majú hnedú až zlatistú farbu a 
silný lesk. Jednotlivé kryštáliky sideritu veľkosťou 
nepresahujú 2 mm.

10. BarIT | BaSO4

(Licetus, 1640), pomenovaný podľa gréckeho ba-
rys – ťažký. T: 3 – 3,5, F: číra, biela, sivá, oranžová, 
 červená, hnedá. Na handlovskom uhoľnom ložisku 
ide o relatívne vzácny minerál. Tvorí priehľadné ta-
buľkovité kryštály, vzácne až do veľkosti 12 mm. Sú 
bezfarebné, prípadne majú žltkastý nádych, vždy so 
silným skleným leskom. Vyskytuje sa výhradne v du-
tinách a puklinách pelosideritových konkrécií  spolu 
s ferrieritom a whewelitom.

11. SaNIDÍN | (K,Na)AlSi3O8

(Nose, 1808), názov pochádza z gréckeho  sanis – ta-
buľka a idos – vidieť. T: 6, F: sivá, žltá, červenkastá. 
Sanidín je pre Handlovú posledným opísaným mine-
rálom. V dutinách andezitu  tvorí dobre vyvinuté, číre 
až biele kryštály do  veľkosti 7 mm. 

12. MarKaZIT | FeS2

(Henckel, 1725), historický arabský názov pre pyrit 
a jemu podobné minerály. T:6 – 6,5, F: svetložltá, má 
nábehové sfarbenie. Ide o najbežnejší rudný minerál 
na handlovskom uhoľnom ložisku. Bežne tvorí žilky 
o mocnosti do 1 cm v uhlí. Krásne  ukážky markazitu 
sa našli pri otvorení poruchy v brekciovitom andezite 
v roku 1997 na XI. úseku západ. Spolu s hyalitom tu 

drúzy markazitu pokrývali plochy až niekoľko m2. Star-
šie zdroje hovoria o kopijovitých kryštáloch markazitu 
až 15 cm veľkých. V súčasnosti sa dajú markazity zbierať 
aj na haldách, veľkosť kryštálu však nepresahuje 2 mm.

13. PYrIT | FeS2 | (Dioscorides, 50), názov je od-
vodený z gréckeho pyr – oheň. T: 6 – 6,5, F: žltý, 
mosadznožltý, s pestrými nábehovými farbami. 
Ide o vzácnejší sulfid, vyskytuje sa iba na lokalite 
Východná šachta. Veľkosť kryštálov nepresahuje 
3 mm. Majú kubický tvar so silným leskom.

PYRIT - veľkosť agregátu 8 mm

14. SFaLErIT | ZnS
(Agricola, 1546), pomenovaný podľa gréckeho sfale-
ros – klamný. T: 3,5 – 4, F: biela, žltá, žltohnedá, hne-
dá, čiernohnedá, čierna, červená, zelená. Zaujímavý 
je nález jednej vzorky z roku 2005 na halde stabili-
začného násypu. Kryštáliky sfaleritu majú medovú 
farbu a ich veľkosť je do 0,5 mm.

15. JarOSIT | KFe3(SO4)2(OH)6  (Breithaupt, 1852), 
pomenovaný podľa  lokality Barranco Jaroso v Špa-
nielsku. T: 3 – 4, F: žltá, hnedá, hnedočervená. V Han-
dlovej je jarosit relatívne bežný minerál. Vzniká rozkla-
dom pyritu a  markazitu v uhlí na haldách. Je rôznych 
farebných  odtieňov od hnedej až po žltú.

16. FErrIErIT  |  (Graham, 1918), pomenovaný pod-
ľa kanadského geológa W. F. Ferriera. T: 3 – 3,5, F: 
číra, biela, ružová, oranžová, zelenkastá. Minerály 
zo skupiny ferrieritu majú na handlovskom uhoľnom 
ložisku zastúpenie vo viacerých morfologických for-
mách. Ide o vzácne zeolity uhoľných ložísk, docho-
vaných je iba niekoľko desiatok vzoriek. Prvý typ má 
bielu farbu, vypĺňa pukliny v pelosideritoch a tvorí 

ihličkovité kryštály do veľkosti 2 mm na plochách aj 
20 cm2. Vzácne sú kryštáliky usporiadané do radi-
álnych a guličkovitých agregátov veľkosti do 1 mm. 
Druhý typ reprezentujú kryštalické kôry v puklinách 
pelosideritových konkrécií, na ktoré narastajú barity 
a whewellity. Kryštáliky sú veľké iba 0,5 mm a majú 
tabuľkovitý habitus. Len zriedkavo boli pozorované 
až 1 mm veľké, pekne vyvinuté, tabuľkovité kryštá-
ly. V súčasnosti prebieha detailný výskum minerálov 
skupiny ferrieritu.

17. WHEWELLIT | Ca(C2O4)·H2O
(Brooke, Miller, 1852), pomenovaný podľa anglické-
ho prírodovedca W. Whewella. T: 2,5, F: číra, biela, 
žltkastá. Vzácny organický minerál uhoľných ložísk, 

24. aLMaNDÍN | Fe2+
3 Al2(SiO4)3

(Agricola, 1546), pomenovaný je podľa lokality Ala-
banda v Turecku. T: 6 F: fialovočervená, ružová, 
hnedastá. Najkrajšie ukážky almandínu z Handlovej 
sa vyskytujú na lokalite Meteor. Tvorí fialovočervené 
zrná v andezite, zoskupené s amfibolom. Ich veľkosť 
nepresahuje 8 mm. Niektoré zrná majú čiastočne za-
chované kryštalické plochy. Zvýšený obsah alman-
dínu – granátu bol zistený pri šlichovom prieskume 
na toku bezmenného potoka pod Jednou studničkou. 
V jednom šlichu zostalo niekoľko desiatok drobných 
kryštálov granátu veľkosti 0,5 – 3 mm.

25. CHaBaZIT – Ca | Ca2[Al4Si8O24].13H2O
(Bosc d Àntic, 1788), pomenovaný podľa gréckeho 
chabazios – melódia. T: 4,5, F: číra, biela, žltá, ze-
lenkastá, ružovkastá, červenkastá. Nález chabazitu 
pochádza z r. 2012 z  lokality Mierová lúka (kataster 
obce Ráztočno). V silne rozpadavom andezite vzác-
ne nasadajú max. 1 mm veľké, biele až priehľadné, 
kryštály chabazitu na plochu drobnokryštalického 
číreho heulanditu. Lokalita bola objavená len vďaka 
terénnym úpravám pre novú lyžiarsku zjazdovku.

26. HEULaNDIT – Ca | 
(Ca0,5+,Na,K)9[Al9,Si27072].24H2O | (Brooke, 1822), po-
menovaný podľa anglického zberateľa J. H. Heulanda 
(1778 – 1856). T: 3,5 – 4, F: biela, sivá, červená,  zelená, 
hnedá. Jediný nález pochádza z roku 2012. Na lokalite 
Mierová lúka (kat. Ráztočno), v silne rozpadavom an-
dezite, pokrýva plochy niekoľko cm2 veľké, zložené z 
drobných kryštálikov silného lesku. Vzácne tvorí kryš-
táliky až 2 mm veľké. Lokalita bola tak isto objavená 
pri terénnych úpravách novej lyžiarskej zjazdovky.

27. KaLCIT | CaCO3 | (Plínius I., 77), pomenova-
ný podľa lat. calx – vápno. T: 3, F: číra, biela, žltá, 
červená, hnedá,  zelená, modrá. Najkrajšie kalcity 
z okolia Handlovej pochádzajú z asi 200 m dlhého 
zárezu starej vojenskej cesty Handlová – Nedo-
žery – Brezany, priamo nad obcou Ráztočno, pod 
vrchom Hájska skala. Dokonalé skalenoédre kalci-
tu veľkosti až 6 cm, sivej, bielej až žltkastej farby, 
sa dajú nájsť aj v súčasnosti. Najčastejšie tie väč-
šie kryštály nasadajú na prvú generáciu kalcitov, 
tvoriacu drúzy o ploche aj niekoľko desiatok cm2, 
kde ich veľkosť spravidla nepresahuje 7 mm. Zau-
jímavý je výskyt variety kalcitu – lublinitu, ktorý 
vytvára na kryštáloch snehobiele plste, tvorené 
z jemných kalcitových vlákien.

Po útlme ťažby je zberu obmedzený a je čoraz väč-
ší  problém  nájsť  čo  i  len  dokumentačnú  vzorku 
minerálu. Obe haldy sa rekultivujú a na Východnú 
šachtu  sa  od  roku 2013 hlušina nevyváža. Haldy 
sa  zavážajú  zeminou,  zvyšná  časť  je  prirodzene 
zrekultivovaná  náletovým  porastom.  Je  otázkou 
času, kedy bude možné minerály  a  fosílie  z han-
dlovského uhoľného ložiska vidieť iba v múzeách 
a  súkromných  zbierkach.  Veľký  potenciál  však 
skrývajú okolité vulkanity, sedimentárne horniny 
a pegmatity, ktorým nebola zo strany mineralógov 
venovaná  dostatočná  pozornosť.  Ktovie,  možno 
práve Handlová získa titul typovej lokality pre mi-
nerál, ktorý bude pre svet opísaný prvýkrát. 

WHEWELLIT – veľkosť kryštálov 4 mm.

OPÁL DREVNÝ – veľkosť vzorky 55 x 45 mm.

LIST BREZY – dĺžka listu 55 mm.

13 KALCIT – veľkosť vzorky 155 x 125 mm.

HYALIT - veľkosť vzorky 150 x 100 mm.

MARKAZIT - veľkosť vzorky 70 x 60 mm.

BARIT - veľkosť kryštálikov baritu 5 mm.

KALCIT - veľkosť vzorky 200 x 130 mm.

FERRIERIT – veľkosť agregátov ferrieritu 1 mm. 

TRIDYMIT - veľkosť agregátu 3 mm.
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p r a v e k p r a v e k

Hoci Handlová bola podľa písomných správ 
založená až koncom stredoveku, archeolo-

gické doklady z jej územia poukazujú na prítom-
nosť človeka v regióne už stáročia pred týmto 
obdobím. Navyše môžeme vysloviť predpoklad, 
že dosiaľ známe nálezy nezachytávajú celkový 
obraz pravekého a včasnostredovekého vývoja. 
Archeologickým svedectvám z územia mesta sa 
doteraz nikto komplexnejšie nezaoberal. Spome-
núť však treba list miestneho kronikára Martina 
Prôčka, v ktorom spísal dovtedajšie poznatky 
o predhistorickom vývoji mesta. List je uložený 
v dokumentácii Archeologického ústavu v Nitre.1

Z najstaršieho obdobia dejín, z paleolitu 
(600000 – 8300 pred n. l.), nepoznáme dosiaľ 
žiadne nálezy. V neďalekej Prievidzi a v Bojni-
ciach je však zaregistrovaných viacero lokalít, 
ktoré hovoria o pomerne intenzívnom osídlení 
horného Ponitria. Vzhľadom na to, že paleolitic-
kí lovci potrebovali na prežitie rozsiahly lovecký 
revír, je pravdepodobné, že pri získavaní potra-
vy prichádzali aj do Handlovskej kotliny. Tomu 
napovedá aj skutočnosť, že podľa mineralogic-
kej expertízy niektoré kamenné nástroje, náj-
dené v Bojnickej jaskyni, boli vyrobené zo su-
rovín nachádzajúcich sa na Pohroní.2 Jediným 
spojovacím koridorom medzi Horným Ponitrím 
a Pohroním mohla byť len Handlovská kotlina.

Zhruba pred 7 000 rokmi nastúpilo teplejšie 
a vlhkejšie obdobie. Do strednej Európy začali 
prúdiť z juhu prví roľníci (tzv. neolitická revo-
lúcia).3 Pre ich spôsob života však neposkytovali 
hornaté časti slovenského územia vhodné pod-
mienky. Handlovská kotlina s nie príliš kvalitnou 
hnedozemnou pôdou bola porastená prevažne 
listnatými lesmi. Hoci múzejník Oldrich Krupica 
zaradil Handlovú medzi náleziská mladoneolitic-
kej lengyelskej kultúry,4 relevantnými nálezmi 

z toho obdobia nedisponujeme. Ani pre neskorú 
dobu kamennú (eneolit, doba medená; 3 200 – 
1 900 pred n. l.) nie je z Handlovej dosiaľ dolože-
né žiadne priame osídlenie. V tejto dobe sa začali 
používať medené nástroje. Začalo sa s vyhľadá-
vaním rúd farebných kovov. Hospodársky vý-
znamné sa tak stali aj regióny, dovtedy poľnohos-
podársky neatraktívne. Dôkazom, že prospektori 
exploatovali aj rudné bohatstvo Handlovskej kot-
liny, je hromadný nález medených predmetov 
objavený priamo v katastri mesta.

Depot bol nájdený roku 1929 pri stavbe želez-
ničnej trate spájajúcej Handlovú a Hornú Štubňu. 
Pri odstraňovaní balvanov, ktoré bránili výstavbe, 
našli robotníci na návrší zvanom „Na Pstruhá-
roch“ (na poli miestneho roľníka Jozefa Langa) 
5 medených predmetov – sekerku, sekeromlat a 
tri kusy suroviny v tvare okrúhleho koláča. Ná-
lezy boli odovzdané do vtedajšieho Slovenského 
národného múzea v Martine (dnes SNM – Etno-
grafické múzeum), kde sú uložené dodnes. De-
pot bol zakrátko publikovaný vtedajšími najvýz-
namnejšími slovenskými archeológmi.5 V tom 
čase to bol jediný podobný eneolitický nález 
z územia Slovenska a dodnes patrí k unikátnym 
objavom.6 Plochá sekerka s vejárovitým ostrím je 
14,7 cm dlhá a max. 1,5 cm hrubá. Podľa subtíl-
nosti ju možno považovať za klin alebo dlátko. 
Masívnejší sekeromlat s otvorom pre porisko, je 
dlhý 32 cm a max. široký 7,8 cm. Jeden koniec 
má zahrotený, zatiaľ čo jeho tylová časť je takmer 
plochá; používala sa zrejme ako kladivo. Jednu 
stranu nástroja zdobia jamky, rozložené symet-
ricky po ploche. Účel tejto výzdoby nie je jasný 
– mohlo ísť o výrobné či vlastnícke značky ale-
bo o kultový symbol. Obidva predmety sa veľmi 
výrazne odlišujú aj váhou (38,5 dkg u sekerky 
a 225 dkg u sekeromlatu). 

O pozadí tohto nálezu napovedajú spomenu-
té tri kusy medenej suroviny tvaru okrúhlych 
koláčov. Odlievali ich tak, že horúci kov naliali 
do jám – preto sú na hornej strane ploché, za-
tiaľ čo na druhej oblúkovité a pórovité. Ich prie-
mer sa pohybuje medzi 11 – 14 cm a váha medzi 
47 – 75 dkg. Koláče boli podrobené metalografic-
kej analýze s výsledkom, že obsahujú stopové 
prvky striebra (Ag), arzénu (As), antimónu (Sb) 
a bizmutu (Bi), pričom absentuje železo (Fe).7

Depot dokumentuje existenciu diaľkového 
obchodu s medenou surovinou ešte pred nástu-
pom doby bronzovej. Možno predpokladať, že 
táto meď pochádza z rudy, vyťaženej z lokál-
nych povrchových ložísk, a tu bola aj vytavená. 
Z toho možno usudzovať, že už pred 4000 rokmi 
viedla Handlovskou kotlinou obchodná cesta, 
a že práve v tejto dobe sa zrejme uskutočnili prvé 
antropogénne zásahy do krajiny, ako rúbanie 
priesekov v lesoch pre komunikácie, plošné odles-
ňovanie pre výstavbu remeselných dielní a pod.8 

Z nasledujúcej, bronzovej doby (1 800 – 800 
pred n. l.) poznáme z Handlovej dva nálezy. Pr-
vým z nich je bronzová sekerka, ktorá je uložená 
v Prírodovednom múzeu vo Viedni.9 Zaujíma-
vejší je druhý predmet, konkrétne misa, vytepa-
ná z bronzového plechu. Ide o nález z kameňo-
lomu v polohe Pfaffenberg, ktorý bol náhodne 
objavený počas trhacích prác. Misa má široký, 
nízky tvar s baňatým telom, valcovitým hrdlom 
a kónickým ústím. Telo má zdobené troma pás-
mi pukličiek a dno koncentrickými kruhmi. Na 
pleciach misy sú upevnené dve rozdielne držad-
lá, navyše upevnené rôznym spôsobom – jedno 
vo vodorovnej a druhé vo vertikálnej polohe. Je 
možné, že bola opravovaná. Bronzové nádoby 
boli vo svojej dobe veľmi cenným artefaktom. 

Bádatelia predpokladajú, že slúžili k ceremo-
niálnym účelom, možno dokonca ako súčasť 
kultových vozíkov.10

Dokázateľne skutočný počiatok osídlenia 
katastra mesta možno datovať najneskôr do ob-
dobia sliezsko-platenickej kultúry (halštatská 
doba, 8. – 4. storočie pred n. l.). Dosiaľ síce ne-
bolo lokalizované miesto, kde stála osada toh-
to ľudu, ale poznáme pohrebisko, objavené pri 
stavbe ovčinca JRD v polohe Pstruháre. Keďže 
pohrebiská sa nenachádzali príliš ďaleko od 
sídlisk, ale v tom istom mikroregióne, možno 
existenciu nekropole považovať za doklad, že 
v blízkosti stáli príbytky komunity, ktorá tu 
pochovávala svojich zosnulých. Nálezy v roku 
1956 zachránil už spomenutý kronikár M. Prôč-
ko, ktorý spolu s pracovníkom múzea v Bojni-
ciach J. Porubským odkryl šestnásť hrobov. 
O dva roky preskúmala ďalších sedem hrobov 
Z. Pivovarová, archeologička z toho istého mú-
zea. Hroby boli bez výnimky žiarové. Spálené 
kostičky vložili do hlinených urien, vyrobených 
voľne v ruke (hrnčiarsky kruh v tom čase ešte 
nepoznali). V čase výskumu už bolo pohrebisko 
zdevastované, takže žiadna urna sa nedocho-
vala celá. Podľa črepov išlo o hrncovité, vázo-
vité a misovité tvary. Urny boli vkladané do jám 
s kamenným obložením a prekryté kamenným 
násypom. K ceste na druhý svet dostávali po-
chovaní aj ďalšie nádoby alebo drobné bronzové 
predmety (špiráliky, tyčinky). Zaujímavý je kú-
sok železa (jeden z prvých dokladov existencie 
tejto suroviny zo slovenského územia) a hline-
né koliesko, pravdepodobne kultový predmet.11

Pre ďalšie storočia nie sú z územia dnešnej 
Handlovej zatiaľ známe žiadne archeologické 
nálezy. To sa týka aj včasnostredovekého ob-
dobia. Snáď len náhodný objav železnej strelky 
z neďalekého Ráztočna, datovanej do 9. storo-
čia, naznačuje, že ani v tejto dobe nebola Hand-
lovská kotlina pustá.12 

Ak sumarizujeme dosiaľ známe poznatky 
o predhistorickom období, musíme konštatovať, 
že sú len torzovité. Naznačujú, že prítomnosť 
ľudí už v tejto dobe súvisela s exploatáciou prí-
rody a baníctvom.

Depot medených nástrojov 
z polohy „Na Pstruhároch“ 
(SNM-Etnografické 
múzeum Martin):

Obr. 1. Medená sekerka 
s vejárovitým ostrím, 
ktorá mohla slúžiť aj ako 
klin alebo dlátko.

Obr. 2. Masívna sekera 
s jednostranným ostrím.

Obr. 3 – 5. Medené koláče – 
doklad ťažby a spracovania 
medi na území Handlovej.

Obr. 6. Misa z tepaného 
plechu z doby bronzovej, 
nájdená v polohe Pffafenberg 
(SNM-Etnografické 
múzeum Martin).

Na fotografiách hore: 

Strana 40: 
Nálezisko „Na Pstruhároch“ 

Strana 41: 
Kňazov vrch, známy 
aj ako Pfaffenberg.
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s t r e d o v e k s t r e d o v e k

Slovenské dejiny začínajú na prelome 5. a  6. sto-
ročia, keď sa kmeň Slovenov začal usadzovať 

v naddunajských priestoroch karpatskej kotliny. 
Pri svojom postupe na juhozápad sa stretli naši 
predkovia so zvyškami predchádzajúcich etnic-
kých spoločenstiev (najmä Germánov). Zrejme 
práve od nich prebrali názvy niektorých pohorí 
a veľkých vodných tokov. od zvyškov staršieho 
obyvateľstva si osvojili mnohé výdobytky neskoro-
antickej civilizácie. to prispelo k rýchlemu civili-
začnému vzostupu a rozmachu pôdohospodárstva 
a remesiel. koncom 60. rokov 6. storočia prenik-
li do karpatskej kotliny Avari na čele s kaganom 
Bajanom a v medziriečí dunaja a tisy vytvorili 
kaganát. vďaka momentálnej vojenskej prevahe si 
začali podmaňovať aj Slovanov žijúcicj po obvode 
karpatského oblúka. Po polstoročí tvrdej avarskej 
nadvlády došlo k povstaniu slovanských kmeňov 
v rokoch 623 – 624. Pod vedením franského kup-
ca Sama sa im podarilo Avarov viackrát poraziť. 
Víťazné slovanské kmene si zvolili Sama za krá-
ľa. kmeňový zväz nazývaný samova ríša úspešne 
odolával pokusom o obnovu avarskej nadvlády 
i protekcionizmu zo strany Franskej ríše. roku 
631 dokonca pri vogastisburgu (neďaleko rakús-
keho mesta Linz) porazili samovi slovania vojská 
franského kráľa dagoberta. 

Po smrti kráľa sama v polovici 7. storočia sa 
jeho ríša rozpadla. To využili Avari a znovu si 
podmanili časť naddunajských Slovenov žijúcich 
v južných regiónoch dnešného Slovenska. Tento 
stav trval až do posledného desaťročia 8. storočia. 
Franský kráľ karol veľký a jeho syn Pipin viacerý-
mi vojenskými výpravami zlomili moc avarských 
kaganov a dobyli aj centrálny avarský hrink (zem-
né opevnenie), kde našli ohromný poklad ulúpe-
ný Avarmi v predchádzajúcom období v západnej 
Európe.1 Oslabenie avarskej moci využili okolité 
slovanské kniežatá, zlikvidovali ich vojenské dru-
žiny a zmocnili sa väčšiny nimi kontrolovaných 
území. Tak vzniklo na prelome 8. a 9. storočia na 
juhozápadnom Slovensku Nitrianske kniežatstvo. 
Rovnaký vývin prebehol aj na južnej Morave, kde 
vzniklo Moravské kniežatstvo. 

V oboch kniežatstvách začali v priebehu prvej 
tretiny 9. storočia kristianizačné aktivity. Misio- 
nári sem prichádzali hlavne z Franskej ríše, ale aj 
severného talianska a Grécka (Byzantska). vďaka 
písomným prameňom i archeologickým nálezom 
je tento proces lepšie zdokumentovaný na území 
Nitrianskeho kniežatstva. Ešte v predveľkomorav-
skom období knieža Pribina nechal na svojom sí-
delnom majetku v Nitre postaviť prvý kresťanský 
kamenný kostol, ktorý roku 828 vysvätil salzbur-
ský arcibiskup Adalrám. spomínaný kostol v Nitre 
sa stal sídlom arcipresbytera, ktorý riadil misijné 
aktivity bavorských misionárov v Pribinovom 
kniežatstve.2 oba štátne celky mali tendenciu 
rozširovať svoje územia na úkor svojich susedov. 
Blízkosť oboch kniežatstiev (ich centrá boli od 
seba vzdialené necelých 100 km) viedla nakoniec 
k vzájomnej mocenskej konfrontácii asi roku 833, 
resp. 835, z ktorej vyšiel víťazne moravský knieža 

1 MARSINA, Richard et alii. Slovensko očami cudzincov. Pra-
mene k dejinám Slovenska a Slovákov II. Bratislava : LIC 1999, 
s. 138.

2 Uvádza sa to v prameni o obrátení Bavorov a korutáncov na 
vieru. Tamže, str. 142. 

Mojmír II. Porazený nitriansky knieža Pribina mu-
sel so svojou rodinou a časťou svojej družiny odísť 
do exilu. Vďaka okolnosti, že Pribinova manželka 
pochádzala z významného veľmožského rodu Wil-
helmovcov, prijal ho franský kráľ Ľudovít Nemec 
a udelil mu ako léno oblasť dolnej Panónie južne 
od Blatenského jazera (dnes Balaton v Maďarsku).  

Násilným pripojením Nitrianskeho kniežatstva 
k Moravskému kniežatstvu sa datuje veľkomo-
ravská fáza slovenských dejín pod vládou Moj-
mírovcov, ktorá trvala do začiatku 10. storočia. 
vo veľkomoravskom období za vlády rastislava 
a najmä svätopluka došlo k nebývalému mocen-
skému i hospodárskemu vzostupu centrálnych 
oblastí tohto najvýznamnejšieho štátneho útvaru 
západných Slovanov v 9. storočí. Kráľ Svätopluk I. 
(871 – 894) vďaka expanzii do susedných Slovanmi 
obývaných krajín rozšíril hranice tohto štátneho 
útvaru. koncom jeho vlády dosiahla svätopluko-
va ríša najväčší územný rozsah a moravská elita 
sa v mnohých ohľadoch začínala rovnať franskej. 
v tomto období došlo k vytvoreniu samostatnej 
moravsko-panónskej cirkevnej provincie na čele 
s arcibiskupom Metodom a slovanský liturgický 
jazyk vychádzajúci z macedónskeho nárečia bol 
uznaný rímskou kúriou. Ani v období najväčšie-
ho rozmachu Veľkej Moravy sa nestrácali prejavy 
veľkomoravského dualizmu. Nitra sa stala sídlom 
údelných kniežat (vojvodov) v rámci mojmírov-
skej dynastie a druhé známe biskupstvo na veľkej 
Morave bolo celkom logicky založené v Nitre roku 
880.3 krátko potom tu bola postavená aj biskupská 
katedrála sv. emeráma.

Nepochybne v tomto období došlo k zintenzív-
neniu osídľovacích procesov aj v regióne hornej 
Nitry. v rámci budovania územnosprávnych ob-
vodov (žúp) bolo na travertínovej kope nad osa-
dou Bojnice vybudované hradisko s vojenskou 
posádkou. Aj keď dosiaľ nebola táto skutočnosť 
potvrdená archeologicky, jazykoveda hovorí, že 
miestne názvy typu Bojnice, Bojničky (pri Hlo-
hovci) a Bojná znamenajú prítomnosť vojenského 
elementu vo svojom najbližšom okolí. Prebieha-
júci archeologický výskum mohutného veľkomo-
ravského hradiska v chotári Bojnej to celkom spo-
ľahlivo potvrdil.4 Horná Nitra okrem toho v rámci 
služobníckej organizácie musela zásobovať cen-
trálne hradiská svätoplukovej ríše rôznymi pro-
duktami. okrem stavebného dreva a potravín išlo 
aj o decht, ktorý sa vyrábal suchou destiláciou 
mierne tlejúceho dreva. V najbližšom okolí Bojníc 
a v dedine koš sa našli celé batérie týchto špecia-
lizovaných výrobných zariadení.5 

Po smrti Svätopluka I. roku 894 došlo k zápasom 
medzi jeho synmi Mojmírom II. a Svätoplukom II., 
do ktorých sa zamiešali Frankovia. Mojmír II. roku 
902 ešte dokázal poraziť plieniacich Maďarov, kto-
rí sa roku 896 usadili na severovýchodných hrani-
ciach Veľkej Moravy. Veľkomoravský štát zanikol 
najpravdepodobnejšie v roku 906, keď Starí Maďari 
porazili v Zadunajsku vojsko vedené Mojmírom II. 

3 MARSINA, Richard (ed.) Codex diplomaticus et epistolaris 
Slovaciae I (ďalej iba CDSl). Bratislavae: Vydavateľstvo SAV 
1971, pag. 23 – 25, num. 30. 

4 PIETA, Karol – RUTTKAY, Alexander – RUTTKAY, Matej 
(eds.) Bojná. Hospodárske a politické centrum Nitrianskeho 
kniežatstva. Nitra: Archeologický ústav SAV 2006.

5 REMIÁŠOVÁ, Marta. Najstaršie osídlenie horného Ponitria. 
In Horná Nitra. Vlastivedný zborník 11, 1984, s. 49.

a vzápätí zničili aj opevnené centrum v priestore 
dnešných Mikulčíc na južnej Morave. Východná 
časť Veľkej Moravy (územie Nitrianskeho knie-
žatstva) sa rozpadla na menšie územnosprávne 
celky, na čele ktorých stáli príslušníci veľkomo-
ravskej elity. Južné oblasti Slovenska v priebehu 
dvadsiatych a tridsiatych rokov 10. storočia začali 
kontrolovať staromaďarskí náčelníci. Juhozápad-
ného slovenska sa zmocnil vojvodca Lél, ktorý sa 
zdržiaval v priestore medzi Nitrou a Hlohovcom. 
Na strategických miestach tohto priestoru sa usa-
dili strážne jednotky pozostávajúce z jednotlivých 
staromaďarských kmeňov (Megyer, Kér, Kűrt, Gy-
armat, keszi).

 

Ak sme o obyvateľoch naddunajských priesto-
rov doteraz hovorili ako o slovanoch, resp. 

Slovenoch, od 10. storočia začíname používať et-
nonymum Slováci, pretože práve v tomto období 
sa definitívne rozpadá slovanská jazyková jednota 
a začínajú sa formovať samostatné západosloven-
ské jazyky – slovenčina, čeština a poľština. Preto 
ani na území Slovenska nemohli žiť v tomto obdo-
bí ťažko definovateľní Slovania, ako sa to prezen-
tuje v niektorých starších prácach. Uvedomujeme 
si pritom, že správnejšie by bolo používať pôvodné 
etnonymum „Sloven“, ktoré bolo živé až do 14. sto-
ročia. Potom sa však etnonymum zmenilo na „slo-
vák“, ktoré pretrvalo až do súčasnosti.6 Preto kvôli 
zrozumiteľnosti a ľahšej orientácii hovoríme už od 
10. storočia o slovákoch, a krajinu, ktorú obývali, 
nazývame slovenskom.

Zánik Veľkej Moravy začiatkom 10. storočia 
neznamenal prerušenie sídelnej kontinuity tu-
najšieho slovenského obyvateľstva, ktoré si udr-
žalo svoj jazyk, kultúru a základné kresťanské 
zvyky. Vojvodca Lél sa spoločne so Šúrom (Súr) 
a Bulčuom (Bulcsu) roku 955 zúčastnili na vojen-
skej výprave, ktorej cieľom bolo dobyť biskupské 
mesto Augsburg v južnom Nemecku. Ako po-
mocné jednotky využívali spomínaní velitelia aj 
pomocné oddiely slovenov (slovákov), ktorých 
nútili korbáčmi, aby srdnato útočili proti dobre 
opevnenému mestu. obliehaní Augsburčania po-
slali kráľovi Otovi I. správu o svojej zúfalej situ-
ácii. Ten urýchlene zhromaždil vojenské oddiely 
z celej krajiny a urýchlene pritiahol k mestu. vďa-
ka momentu prekvapenia sa podarilo obkľúčiť 
vojsko obliehateľov a postupne ho úplne zničili. 
staromaďarských veliteľov vojska zajali a obesili. 
Arpádovci sa na spomínanom ťažení nezúčastnili 
a vďaka tomu sa bez boja zmocnili všetkých území 
popravených náčelníkov. Rokom 955 skončili ko-
ristnícke výpravy do západnej Európy a staroma-
ďarské etnikum sa muselo vydať na tŕnistú cestu 
usadlého spôsobu života, ktorému sa priúčali od 
starousadlého obyvateľstva. Nitru ovládli Arpá-
dovci, no v severnejších oblastiach slovenska sa 
uchovali staršie územnosprávne celky s rôznou 
mierou závislosti od Starých Maďarov. Arpádovci 
pri budovaní uhorského štátu cieľavedome nadvä-
zovali na staršiu veľkomoravskú územnosprávnu 
organizáciu a využívali aj hospodársky potenciál 

6 Paradoxne zmenu zo slovena na slováka nenasledovalo 
označenie pre ženské pohlavie (Slovenka), ani adjektívum 
slovenský a prekvapujúco ani označenie krajiny, ktorú 
sloveni obývali (slovensko).

starousadlého obyvateľstva. o všestrannej recep-
cii nového spôsobu života, pre ktorý Maďari do-
vtedy nemali jazykové vyjadrenia, svedčia dodnes 
zachované západoslovanské jazykové „výpožičky“ 
v maďarskom jazyku. od polovice 10. storočia 
vzniká v priestoroch prieniku starých Maďarov 
do starších slovanských sídelných oblastí belobrd-
ský kultúrny horizont ako prejav synkretizmu 
(prekrývania) pôvodne celkom odlišných kultúr. 
spomínaný belobrdský horizont spadá do obdobia 
polovice 10. až konca 11. storočia. 

Jasné kontúry Uhorska sa začali črtať za vlády 
prvého uhorského kráľa Štefana I., ktorý sa v zápa-
se o nástupníctvo po otcovi Gejzovi mohol oprieť 
o vojenskú pomoc slovenských veľmožov a ich dru-
žín. Za jeho vlády pokročila kristianizácia najmä 
maďarského obyvateľstva a vybudovala sa vyššia 
i nižšia cirkevná organizácia. Nepochybne zo star-
ších tradícií vychádzalo zriadenie údelného vojvod-
stva v Nitre. Jeho vládcovia (potomkovia Gejzovho 
brata Michala) pochádzali z pôvodne vedľajšej vet-
vy dynastie Arpádovcov a v niektorých obdobiach 
sa stali konkuretmi panujúcich uhorských kráľov. 
Disponovali totiž vlastným vojskom, razili min-
ce (vojvodské denáre) a v niektorých obdobiach 
viedli aj samostatnú zahraničnú politiku. keď 
začiatkom 12. sto-
ročia kráľ koloman 
údelné vojvodstvo 
zrušil, slováci stra-
tili vlastný územno-
správny rámec pre 
ďalší vývoj. Pomer-
ne slabou náhradou 
za túto stratu bolo 
obnovenie Nitrian-
skeho biskupstva, 
ktoré nepochybne 
nadviazalo na vte-
dy ešte živú tradíciu 
existencie biskup-
stva z 9. storočia.

kontinuita slovenského osídlenia na hornej 
 Nitre nebola prerušená ani v turbulentných časoch 
vzniku nového Uhorského kráľovstva na prelome 
10. a 11. storočia. Tento priestor ovládal veľmožský 
rod nitrianskych Poznanovcov, ktorí pomohli 
vojvodovi Štefanovi na začiatku jeho vlády poraziť 
vzburu pohanov pod vedením kopáňa, vďaka čomu 
si Poznanovci uhájili veľkú časť svojich rodových 
majetkov. Horná Nitra však prešla v bližšie 
nedefinovanom čase do rúk iného rodu veľmožov 
slovenského pôvodu – Hontovcov. Nazdávame 
sa, že Poznanovci vydali hornú Nitru spolu 
s ďalšími majetkami ako venný majetok bližšie 
neznámej poznanovskej neveste, ktorá sa vydala 
za niektorého zo synov veľmoža Honta. Z tohto 
majetku však Poznanovci ešte predtým vyčlenili 
časť územia ležiaceho južne od Bojníc, ktoré 
darovali Zoborskému benediktínskemu kláštoru. 
v priebehu 12. storočia vďaka tejto okolnosti získal 
spomínaný majetok nové pomenovanie opatovce 
nad Nitrou.7

7 PÚČIK, Marek. V písmach zaznamenané. In Opatovce nad 
Nitrou v stredoveku. Prievidza: Patria I. 2013, s. 47.

Handlová 
v stredoveku

Slovensko 
súčasťou 
arpádovského 
Uhorského 
kráľovstva 
(10. – 14. stor.)

Kráľ Koloman. Iniciála 
s motívom jeho korunovácie. 
(Maľovaná kronika).

Na prelome 
5. a  6. storočia 
sa kmeň Slovenov 
začal usadzovať 
v naddunajských 
priestoroch Kar- 
patskej kotliny.

Samova ríša 
úspešne odolávala 
pokusom o obnovu 
avarskej nadvlády 
i protekcionizmu 
zo strany 
Franskej ríše.

Na prelome 
8. a 9. stor. vzniklo 
na juhozápadnom 
Slovensku Nitrianske 
kniežatstvo. Rovnaký 
vývin prebehol aj na 
južnej Morave, kde 
vzniklo Moravské 
kniežatstvo.

Zánik Veľkej Moravy 
začiatkom 10. sto- 
ročia neznamenal 
prerušenie sídelnej 
kontinuity tunajšieho 
slovenského 
obyvateľstva, ktoré si 
udržalo svoj jazyk, 
kultúru aj základné 
kresťanské zvyky. 

Po smrti Svätopluka 
roku 894 došlo k zá- 
pasom medzi jeho 
synmi Mojmírom II. 
a Svätoplukom II.

Rokom 955 skončili 
koristnícke výpravy 
do západnej Európy.
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s t r e d o v e k s t r e d o v e k

vďaka Zoborskej listine z roku 1113 sme relatív-
ne presne informovaní o stave osídlenia centrálnej 
časti Prievidzskej kotliny. okrem Bojníc tu samoz-
rejme existovala Prievidza, južne od nej Nováky, 
ďalej Kocúrany a vzdialenejšie Račice. Išlo teda iba 
o osady, ktoré priamo susedili s chotárom opato-
viec nad Nitrou.8 Hoci ich nemáme v tomto čase 
doložené, nepochybne tu už existovalo starobylé 
Pravno a zrejme aj ďalšie menšie osady v okruhu 
výšinného hradiska na vyšehrade.

v priebehu 12. storočia pokračovalo zahus-
ťovanie včasnostredovekého osídlenia. Začal sa 
osídľovať priestor po oboch stranách Prievidzské-
ho potoka (dnes Handlovky) a vznikli tu osady: 

8 MARSINA, Richard (ed.). CDSl I. Bratislavae : SAV 1971, pag. 
66, nr. 67.

Čausa, Lipník, Chrenovec, Brusno, Jalovec, Ráz-
točno a naostatok aj Morovno.9 V Chrenovci, ktorý 
bol zrejme najvyvinutejším sídlom v tomto mikro-
regióne vznikla v tomto období fara, ktorej podlie-
hali spomínané dediny ako filiálky.10 Farár Čemo, 
ktorý bol zároveň aj bojnickým vicearcidiakonom, 
priznal svoj ročný príjem vo výške 1 a štvrť hrivny, 
čo svedčí, že ešte aj v prvej tretine 14. storočia išlo 
o pomerne malé sídla.

v Uhorsku koncom 12. storočia skončila éra 
patrimoniálneho štátu, v ktorom mal dominantné 
postavenie kráľ. Patril mu rozhodujúci podiel všet-
kej osídlenej i neosídlenej pôdy a nerastného bo-
hatstva. Pri svojich rozhodnutiach nemusel dbať na 
mienku svojich dvoranov. Pomery sa začali rých-
lo meniť po smrti Bela III. počas vlády jeho synov 
Imricha a Ondreja II. Štedré donácie z kráľovských 
majetkov začali ohrozovať vrstvu kráľovských 
servientov, ktorí roku 1222 prinútili kráľa ondre-
ja II. vydať Zlatú bulu. Mala im garantovať staršie 
zaužívané práva, najmä však dedičnosť ich majet-
kov. Kráľ však ustanovenia buly nedodržiaval, čo 
vyvolávalo nespokojnosť jeho prvorodeného syna 
Bela, ktorý po nástupe na trón začal s dôkladnou 
revíziou donácií svojho otca a strýka Imricha. 
v druhej polovici 30. rokov 13. storočia podporil 
vznik privilegovaných stredovekých miest, ktoré 
sa mali stať protiváhou rastúcich mocenských am-
bícií šľachty. Jeho úsilie bolo prerušené ničivým 
tatárskym vpádom, ktorý odhalil vážne nedostat-
ky v systéme obrany krajiny. Po odchode tatárov 
kráľ oživil mestotvorný proces a umožnil všetkým 
šľachticom budovať opevnené sídla (hrady).  Okrem 
toho pozýval hostí z cudziny, ktorí sa mohli usa-
diť vo vyľudnených priestoroch kráľovstva. Hornej 
Nitre sa tatárske plienenie našťastie vyhlo. Straty 
na životoch postihli iba vojnopovinné obyvateľstvo 
(šľachtu a drobné zemianstvo), ktoré muselo brá-
niť krajinu. V celom Uhorsku sa začalo rozširovať 
osídľovanie na nemeckom (zákupnom) práve, kto-
ré bolo výhodnejšie ako staršie zvykové právo.

emancipácia šľachty pokročila v druhej polo-
vici 13. storočia, keď došlo k mocenskému zápasu 
medzi Belom IV. a jeho synom Štefanom V. Klasic-
ká feudálna anarchia zavládla v krajine počas pa-
novania Ladislava IV. Kumánskeho (1272 – 1290), 
ktorý sa ani po dosiahnutí dospelosti o správu 
krajiny príliš nestaral. Moc na seba strhli prísluš-
níci najvýznamnejších šľachtických rodov, ktorí 
si postupne vybudovali rozsiahle dŕžavy a v nich 
rozhodovali nezávisle od kráľa. tak to bolo aj na 
hornej Nitre, ktorá bola doménou dvoch význam-
ných šľachtických rodov. Zrejme starším a autoch-
tónnym šľachtickým rodom tu boli Diviackovci, 
ktorým patril včasnostredoveký hrad vyšehrad 
s majetkami na nitrianskej i turčianskej strane. 
okrem toho spomínanému rodu patrilo celé údolie 

9 Tri z týchto lokalít (Čausu, Brusno a Morovno) považuje 
maďarský historik Gy. Györffy za písomne doložené už roku 
1225 ako majetok cisterciánskeho kláštora klostermarienberg 
(Borsmonostor) v Burgenlande. GYÖRFFY, György. Az 
Árpád-kori Magyarország történeti földrajza IV. Budapest : 
Akadémiai kiadó 1998, ss. 361, 366, 424. Nazdávame sa, že 
nejde o správnu lokalizáciu, lebo na hornej Nitre nejestvuje 
žiadna indícia o tom, že spomínané lokality boli cirkevným 
(kláštorným) majetkom. 

10 SEDLÁK, Vincent (ed.). Monumenta Vaticana Slovaciae. 
Tomus I. Rationes collectorum pontificiorum in annis 1332 – 
1337. Trnavae – Romae MMIII, pag. 22, nr. 10. Editor loka- 
lizuje ako Čermany, ale zrejme ide o faru v Chrenovci. 

riečky Nitrice od Nitrianskych Sučian až po hrani-
ce Trenčianskej župy na severe. Prvý raz je najstar-
ší známy predok rodu Blažej z Diviak nad Nitricou 
doložený roku 1210.11 takmer celá Prievidzská kot-
lina patrila Pangrácovi z rodu Hont-Poznanovcov, 
ktorý žil v prvej polovici 13. storočia. Zanechal po 
sebe troch synov (Pangráca, kazimíra a Lamper-
ta). V bližšie neznámom čase zrejme ešte pred ta-
társkym vpádom došlo medzi spomínanými brat-
mi k majetkovej deľbe, na základe ktorej majetky 
v Nitrianskej župe pripadli prostrednému synovi 
Kazimírovi. Jemu treba pripísať prestavbu staršej 
fortifikácie v Bojniciach na celokamenný hrad, 
ktorý sa stal mocenským a správnym centrom 
hont-poznanovských majetkov na hornej Nitre. 
kazimír po sebe zanechal celkom 7 synov. Boli to 
Pangrác, Ugrin, Peter, Lampert, Ladislav, Pribislav 
a Štefan. Medzi nimi vynikal najmä Peter, ktorý 
donútil svojich bratov, aby mu vydali menšiu vý-
chodnú polovicu územia Prievidzskej kotliny spo-
lu s trhovým miestom Prievidzou. Peter sa na svo-
jom získanom majetku niekedy koncom 60. rokov 
13. storočia usadil a nechal si tu postaviť kamenný 
hrad, resp. obytnú vežu. K hradu patrilo okolo 15 
osád od Novák na juhu až po Nedožery na severe. 
okrem toho k tomuto novému hradnému panstvu 
patrili rozsiahle lesy na hranici s Tekovskou žu-
pou, kde bola v polovici 14. storočia založená nová 
osada Handlová. kazimírov syn Peter bol nebojác-
ny človek. Kvôli bližšie nešpecifikovanej kráľov-
skej krivde sa vzbúril proti Ladislavovi IV. Ten sa 
ho pokúsil roku 1276 pokoriť a pritiahol s menším 
kráľovským vojskom k jeho hradu v Prievidzi. voj-
sku sa veľmi nedarilo, pretože nemalo obliehacie 
stroje a posádka sa srdnato bránila. streľbou z lu-
kov a vrhaním kameňov sa im podarilo zraniť väč-
ší počet obliehateľov. Nevedno, ako sa celá záleži-
tosť urovnala, ale Peter zostal pánom svojho hradu 
a všetkých k nemu patriacich majetkov.12

Kazimírovi synovia sa už začiatkom 90. rokov 
13. storočia stali spojencami mocibažného Matúša 
Čáka a spoločne sa podieľali na plienení cirkev-
ných majetkov. Kráľovské mandáty Ondreja III., 
ktoré ich volali na zodpovednosť, jednoducho ig-
norovali. Ich spojenectvo vydržalo do roku 1297, 
keď sa Matúš ako čerstvo zosadený palatín roz-
hodol skonfiškovať rozsiahle majetky Kazimíro-
vých synov, ktorých prestal považovať za svojich 
spojencov. Bez varovania im zabral hrady Bojnice, 
Prievidzu, Tematín a Čachtice. Kráľ Ondrej III. síce 
Matúšovi Čákovi nariadil, aby násilne odňaté pan-
stvá vrátil pôvodným majiteľom, ale trenčiansky 
oligarcha jeho želanie ignoroval. Rovnaké problé-
my mal kráľ aj s ostatnými veľmožmi, ktorí presta-
li rešpektovať kráľovskú vládu. K tomu všetkému 
sa ešte pridala smrť jeho milovanej matky Tomasi-
ny Morosiniovej, čo údajne u kráľa vyvolalo veľký 
smútok a depresiu. Keď kráľ Ondrej III. začiatkom 
roka 1301 náhle zomrel, rozpútal sa boj o to, kto 
zasadne na uprázdnený trón.

11 CDSl I, pag. 130, num. 164. Bližšie por. LUKAČKA, Ján. Vývin 
osídlenia a majetkových pomerov v oblasti hornej Nitrice do 
16. storočia. In Horná Nitra. Vlastivedný zborník 14, 1990, ss. 
82–105. Tenže. Stredoveké osídlenie diviackovskej domény 
Vyšehradu. In Horná Nitra. Vlastivedný zborník 15, 1992, ss. 
43 – 52. 

12 BORSA, Iván (ed.). Regesta regum stirpis Arpadianae critico-
diplomatica II/2-3. Budapest. Akadémiai Kiadó 1961, pag. 
174, num. 2749.

Začiatok 14. storočia sa niesol v znamení zá-
pasu o uhorskú korunu medzi dynastiou Pře-

myslovcov a neapolských Anjouovcov. Najmä vďa-
ka podpore rímskej kúrie napokon z tohto zápasu 
vyšiel víťazne Karol Róbert, ktorý vzápätí odrazil 
aj nároky vojvodu ota dolnobavorského. svojich 
vnútorných protivníkov z radov šľachtickej oligar-
chie kráľ postupne mocensky eliminoval. Najväčší 
úspech v boji s oligarchami dosiahol 15. júna 1312 
v bitke pri rozhanovciach na východnom sloven-
sku, kde sa mu podarilo zničiť vojská Omodejo-
vých synov z rodu Abovcov a expedičný zbor Ma-
túša Čáka, ktorý údajne počítal 1700 kopijníkov. 
Matúšovo panstvo sa týmto neskončilo, lebo až 
do svojej prirodzenej smrti (18. marca 1321) kon-
troloval jadro svojej dŕžavy na západnom a čias-
točne aj strednom slovensku. Poznáme aj meno 
jeho prievidzského kastelána, ktorým bol Ladislav 
syn Ivánku z rodu Péč (Peech).13 Jeho úlohou bolo 
zabezpečiť obranyschopnosť hradu v prípade na-
padnutia a vyberať pre svojho zemepána Matúša 
poplatky a naturálie zo všetkých osád patriacich 
k hradu v Prievidzi. v tomto 
čase už zrejme fungovala aj 
mýtna stanica v Prievidzi 
a pravdepodobne aj v ráz-
točne, z ktorých tiež plynuli 
pomerne slušné príjmy pre 
Matúša Čáka. Ako kaste-
lán si mohol Ladislav pone-
chať jednu tretinu poplatkov 
a naturálií a zvyšné dve tretiny 
odovzdával do trenčína. Je zau-
jímavé, že už 10 dní po smrti 
trenčianskeho oligarchu rytier 
Mikuláš, syn Omodeja z rodu 
Gut-keled, šopronský župan, 
zhromaždil vojsko a postupne sa 
zmocnil 4 hradov na Ponitrí. Prvým 
boli oponice, druhým Uhrovec a na hornej Nitre sa 
mu vzdali kasteláni Prievidze a Bojníc. slabý od-
por bývalých familiárov a kastelánov Matúša Čáka 
si možno vysvetliť prísľubom kráľa Karola Róber-
ta o ich beztrestnosti, ak nebudú klásť odpor.14 

Zaujímavé je, že viacerí potomkovia Kazimí-
rovej (bíňskej) vetvy Hont-Poznanovcov sa po 
smrti Matúša Čáka Trenčianskeho dožado-
vali vrátenia svojich pôvodných majetkov. 
Mali totižto k dispozícii privilegiálne lis-
tiny, ktoré potvrdzovali ich majetkové 
nároky na hrady Prievidzu, Bojnice, 
Tematín a Čachtice. Karol Róbert ich 
nároky však odmietol s poukázaním 
na fakt, že on spomínané hrady dobyl 
silou zbraní od Matúša Čáka a jeho ná-
stupcu Štefana Čecha. Okrem toho im 
vyčítal, že sa nezapojili do bojov s oli-
garchami, čím sa definitívne 
pripravili o právny nárok na 
svoje niekdajšie majetky.15

13 Ladislav sa ako kastelán spomína roku 1308. ENGEL, Pál. 
Magyarország világi archontológiája 1301 – 1457 (ďalej iba 
Magyarország világi archontológiája), str. 396.

14 SEDLÁK, Vincent (ed.). Regesta diplomatica nec non 
epistolaria Slovaciae II (ďalej iba RDSl II) Bratislavae: 
Academia Scientiarum Slovaca 1987, pag. 401, num. 921.

15 LUkAČkA, Ján. Formovanie vyššej šľachty na západnom 
Slovensku. B ratislava. Minor 2002, str. .....

Matúš Čák Trenčiansky,  
uhorský šľachtic a vojvodca.

vpravo: vpád tatárov, 1241.

Zoborská listina z roku 1113.

V Uhorsku koncom 
12. storočia skončila 
éra patrimoniálneho 
štátu, v ktorom 
mal dominantné 
postavenie kráľ.

Tatársky vpád odha- 
lil vážne nedostatky 
v systéme obrany 
krajiny.

1297 – Matúš Čák 
bez varovania zabral 
hrady Bojnice, 
Prievidzu, Tematín 
a Čachtice. 

Kráľ Ondrej III. 

Slovensko za vlády 
Anjouovcov 
(1301 – 1387)

kremnické dukáty z doby 
Karola Róberta.
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Po zlomení moci posledných oligarchov začiat-
kom 30. rokov 14. storočia sa kráľ Karol Róbert 
mohol sústrediť na konsolidáciu anarchiou roz-
vráteného kráľovstva. vďaka reformám – minco-
vej, daňovej a zemepanskej banskej slobode – sa 
nanovo rozbehol mestotvorný proces, oživila sa 
banská ťažba a zintenzívnil vnútorný i zahranič-
ný obchod. dlhotrvajúci vnútorný mier v krajine 
mal blahodarný vplyv na celkovú konsolidá-
ciu pomerov. Uhorské kráľovstvo v tomto 
období zaznamenalo nebývalý hospodár-
sky, kultúrny a populačný rast. 

Pozitívne vývinové trendy pokračo-
vali aj za Ľudovíta I. Veľkého, ktorý nad-
viazal na politiku svojho otca. Zaplietol 
sa síce do nákladných vojen o neapolské 
dedičstvo, ktoré skončili nezdarom, ale 
uhorskú šľachtu odmenil aspoň symbolic-
ky vydaním dekrétu, v ktorom potvrdil pod-
statné články Zlatej buly Ondreja II. Všetci prí-
slušníci šľachtického stavu sa mali tešiť rovnakým 
výsadám bez ohľadu na veľkosť svojho majetku. 
Rovnako malo byť garantované šľachtické vlast-
níctvo pôdy dedičné v celom rode.16 Ľudovítovo 
postavenie v regióne strednej Európy sa posilnilo 
roku 1370, keď sa na základe nástupníckých zmlúv 
stal aj poľským kráľom. Išlo však iba o personálnu 
úniu a Ľudovít sa v Poľsku takmer nezdržiaval. 
Výkon moci prenechal kráľovskej rade zloženej 
z predstaviteľov významných magnátskych rodov. 
Anjouovcom sa v Uhorsku podarilo výrazným 
spôsobom obmedziť rast šľachtických majetkov. 
dosiahli to aj vďaka novému spôsobu honorovania 
najvyšších kráľovských hodnostárov. Neudeľovali 
im väčšie majetkové donácie, ale prepožičiavali im 
iba príjem z konkrétne určených hradných pans-
tiev v čase, keď zastávali kráľom zverenú funkciu.

v priebehu 14. storočia vyvrcholili priaznivé 
hospodárske i spoločenské premeny, ktoré priblí-
žili Uhorsko k západnej Európe. V tomto období sa 
v krajine udomácnila šľachtická rytierska kultúra. 
Popri šľachte sa v spoločnosti výraznejšie začali 
presadzovať mešťania, ktorí sa venovali remeslu 
a obchodu. okrem kráľovských a zemepanských 
miest vzrástol v priebehu 14. stor. najmä počet 
mestečiek, kde sa konávali pravidelné týždenné 
trhy a od konca 14. stor. aj jarmoky. Pozoruhodne 
sa koncom Ľudovítovej vlády zvýšilo sebavedomie 
slovákov. v mnohých mestách a mestečkách sa za-
čali dožadovať spoluúčasti na ich správe, čo sa im 
v mnohých prípadoch aj podarilo.

16 SEDLÁK, Vincent et alii. Pod vládou anjouovských kráľov. 
Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov IV. Bratislava : LIC 
2002, s. 179 – 185, č. 59. 

Na území slovenska existovali v druhej polovi-
ci 13. a v prvej polovici 14. storočia stále regi-

óny, kde bolo iba veľmi riedke osídlenie. Naopak, 
v niektorých regiónoch západnej Európy sa poci-
ťoval prebytok obyvateľstva. Títo ľudia sa usilovali 
nájsť si nový domov v stredovýchodnej Európe, 
teda v Čechách, Poľsku a Uhorsku, kde ešte stále 

neboli osídlené podhorské a vyššie po-
ložené horské regióny. Už kráľ Belo 

IV. po odchode Tatárov pochopil, 
že doosídlenie krajiny z prebyt-
kov domáceho obyvateľstva 
bude trvať desaťročia. Preto sa 
rozhodol povolať do Uhorska 
cudzích osadníkov, ktorí sem 
prichádzali najmä z nemec-

kých krajín. Nemecké obyvateľ-
stvo žilo na území Slovenska už aj 

pred tatárskym vpádom. doklady na 
jeho prítomnosť sú zo Spiša, banskoštiav-

nickej oblasti, Bratislavy a jej okolia. Ich komunity 
však neboli veľmi početné. Po tatárskom vpáde sa 
Nemci hromadne usádzali jednak vo vidieckych 
sídlach, ale predovšetkým v novovznikajúcich 
privilegovaných mestách. 

Vo vidieckom prostredí sa začalo uplatňovať 
osídľovanie na nemeckom (emfyteutickom) práve, 
ktoré bolo v porovnaní s domácim zvykovým prá-
vom oveľa výhodnejšie. okrem toho sa pri zaklada-
ní novej osady spísala tzv. šoltýska listina, v ktorej 
sa relatívne veľmi presne formulovali práva a povin-
nosti nových osadníkov, ktoré nemohol svojvoľne 
meniť ani zemepán. Hostia boli prevažne Nemci, ale 
nachádzame medzi nimi aj ľudí domáceho pôvodu, 
ktorí disponovali právom sťahovania. Od zemepána 
dostali noví osadníci do užívania pomerne značné 
rozlohy pôdy (obyčajne 1 lán, čo predstavovalo vý-
meru okolo 60 jutár, čo sa rovná cca 15 ha). Za jeho 
užívanie platili zemepánovi ročne stanovenú sumu 
peňazí alebo nezmincovaného striebra. okrem toho 
mu odvádzali iba symbolické množstvo naturálií 
a darov pre zemepanskú kuchyňu. Namiesto povin-
nosti pohostenia zemepána odovzdávali tiež natu-
rálie alebo menší finančný poplatok. Hostia mohli 
slobodne disponovať so svojim majetkom a po spl-
není predpísaných povinností sa mohli odsťahovať 
na iné miesto. Okrem toho museli platiť aj kráľov-
skú daň. Hostí z cudziny spravidla priviedol lokátor, 
ktorý organizoval aj zakladanie novej osady. oby-
čajne to bol zámožný mešťan disponujúci prime-
raným kapitálom nazývaný škultét alebo lokátor. 
Zrejme v začiatkoch budovania nového sídla pomá-
hal novým osadníkom aj finančne. Hostia usadení 
na vidieku zvyčajne neboli povinní vykonávať pre 
svojho zemepána robotné povinnosti, ak sa usadili 
na novovyklčovanej pôde. Zemepán potom lokáto-
ra ustanovil za dedičného richtára. Noví osadníci 
boli na určitú dobu (od 8 do 16 rokov) oslobodení 
od všetkých platieb. dedičný richtár získal slobod-
ný lán (trvalo oslobodený od akýchkoľvek poplat-
kov), mohol si na svojich pozemkoch postaviť mlyn 
a ďalšie hospodárske objekty (jatku, pílu, ševcovňu, 
pekáreň, krčmu) a mal aj nižšiu súdnu právomoc 
a poberal aj jednu šestinu z feudálnej renty platenej 
osadníkmi zemepánovi.17

17 sokoLovskÝ, Leon. správa stredovekej dejiny na slovensku 
v stredoveku. Bratislava: , 2002, str.

Na hornej Nitre sa začalo nemecké obyvateľstvo 
vo väčšom počte usádzať koncom 20. a začiatkom 
30. rokov 14. storočia. Prílev nemeckého obyva-
teľstva pocítila najmä trhová osada Prievidza, ale 
aj Pravno, ktoré sa stalo centrom prospektorov 
vyhľadávajúcich drahé kovy (zlato a striebro). 
Predpokladá sa, že noví nemeckí osadníci prišli na 
hornú Nitru z Kremnice, ktorá sa roku 1328 stala 
privilegovaným kráľovským banským mestom. Zo 
Svätokrížskej kotliny viedla jediná schodná ces-
ta na hornú Nitru cez územie porastené pekným 
svetlým lesom (seperdew), ktorý rástol po oboch 
brehoch Prievidzského potoka. vo vyšších polo-
hách samozrejme rástli ihličnaté lesy, ktoré sa v la-
tinčine nazývali „silva nigra“, čiže Čierny les. Zrej-
me už v polovici 14. stor., keď definitívne zanikol 
Prievidzský hrad a správa hornonitrianskych ma-
jetkov sa skoncentrovala na hrade v Bojniciach, za-
čali bojnickí kasteláni uvažovať o možnosti osídliť 
spomínaný Pekný les novými osadníkmi. Možno 
to bolo už za dlhoročného bojnického kastelána 
Jána, syna bána Gileta a jeho podkastelána Jána 
Fodora z Leloviec, resp. v čase, keď sa stal honorár-
nym držiteľom Bojnického hradného panstva pala-
tín Ladislav opoľský, ktorý udelil škultéciu dediny 
ondrejova ves (Andreasdorf, dnes koš) roku 1367 
Nikelovi synovi detricha.18 

Celá doterajšia literatúra o Handlovej tvrdí, že 
táto nová osada bola založená 8. marca 1376 Hen-
richom krikerom, synom Hannesom s povolením 
a súhlasom uhorského Ľudovíta I. Veľkého. Už len 
z letmého pohľadu na spomínanú škultétsku listinu 
je jasné, že celá je štylizovaná v minulom čase, čo 
znamená, že v čase vydania predmetnej listiny už 
nová osada stála. svedčí o tom aj ďalší dokument vy-
daný ostrihomským arcibiskupom tomášom teleg-
dim. Listina bola žiaľbohu sekundárne použitá ako 
súčasť misála, čím sa pravá tretina spomínaného 
dokumentu úplne zničila. Zo spracovanej  archon-
tológie ostrihomských arcibiskupov však vieme, že 
tomášov pontifikát spadal do rokov 1367 – 1375, tak-
že mohla byť vydaná iba v spomínanom časovom 
rozpätí. Dôležité však je, že zo zachovaného textu je 
zrejmé, že arcibiskup Tomáš vyjadril súhlas s tým, 
aby Henrich (Heydlinus) z novej osady, kde je dedič-
ným richtárom, zaplatil každoročne na oktávu Zja-
venia Pána (polovica januára) sumu 32 zlatých z ti-
tulu cirkevného desiatku. Arcibiskup sa zaväzuje, že 
o každej realizovnej platbe vydá Henrichovi osobit-
nú kvitančnú listinu.19 Z výšky zaplateného desiat-
ku je zrejmé, že išlo o pomerne veľkú osadu, ktorej 
obyvatelia už začali hospodáriť a boli schopní plniť 
si svoje finančné záväzky voči cirkevnej vrchnosti.

Teraz sa vráťme k zneniu listiny vydanej kráľom 
Ľudovítom I. v prospech Henricha Krikera, syna 
Hanusa. Ten kráľa informoval, že na akomsi lesna-
tom mieste, ktoré sa volá Pekný les (Zeperdew) le-
žiacom pri Prievidzskom potoku a patriacom k hra-
du Bojnice, dovtedy prázdnom a bez ľudí, založil 
z vlastnej usilovnosti novú dedinu (villam locavit) 
a zhromaždil v nej ľudí pre nás a úžitok nášho ma-
jestátu. Za záslužné skutky spomínaného Henricha 
sa kráľ rozhodol darovať mu jeden slobodný lán 
alebo slobodnú usadlosť (fundum curie liberum), 
ktorá bude na večné časy oslobodená od platenia 

18 Maďarský krajinský archív, zbierka stredovekých listín 
(ďalej iba MOL DL) č. 5588.

19  MOL DL 47994.

kráľovskej dane spolu s richtárstvom či škultéciou 
v spomínanej dedine, ku ktorej patrí 60 jutár zeme 
spolu s lúkami a ostatnými náležitosťami onej slo-
bodnej usadlosti či lánu. tento majetok bude de-
dičným právom patriť nielen spomínanému Hen-
richovi, ale aj jeho detným deťom. Ostatní ľudia 
a hostia, ktorí sa tu zhromaždili a usadili, alebo sa 
sem budú chcieť v budúcnosti usadiť, musia ako 
ročný peňažný cenzus za celú komunitu zaplatiť 
sumu 140 zlatých a ešte k tomu odovzdať ako dar 
trikrát ročne 1 zlatý od každej usadlosti, a to prvý 
na sv. Juraja, druhý na Michala Archanjela a tretí 
na Vianoce. Spomínané dary môžu odovzdať pria-
mo nám, alebo nášmu bojnickému kastelánovi. 
V prípade, ak sa bude vyberať mimoriadna daň, 
budú musieť obyvatelia prispieť v rovnakej výš-
ke, ako obyvatelia okolitých dedín. spomínaného 
škultéta Henricha a jeho dedičov kráľ oslobodzuje 
od povinnosti vojenčiť v kráľovskom vojsku (exer-
cituare non tenentur). Z pomerne vysokého daňo-
vého zaťaženia je jasné, že noví osadníci už mali 
postavené obydlia i hospodárske stavby a dokázali 
produkovať taký zisk, z ktorého mohli zaplatiť krá-
ľovskú daň a k tomu aj dary vo výške troch zlatých 
od každej usadlosti. Na skoršie založenie Handlo-
vej poukazuje aj absencia ustanovenia o oslobo-
dení osadníkov na 8 prípadne až 16 rokov bežná 
v štandardných škultétskych listinách. Keďže išlo 
o založenie osady na mieste lesného porastu, musí-
me predpokladať dlhšiu možno až 16 ročnú lehotu, 
počas ktorej boli osadníci oslobodení od platenia 
akýchkoľvek poplatkov. Na základe týchto skutoč-
ností možno ustáliť, že s klčovaním Pekného lesa 
sa mohlo začať už začiatkom 60. rokov 14. stor.

Súčasťou každej škultétskej listiny bolo určenie 
kompetencií dedičného richtára v súdnictve. kráľ 
Ľudovít v tomto prípade postupoval obvyklým 
spôsobom ako v ostatných osadách založených 
na zákupnom práve. Henrich kriker (a jeho dedi-
čia) získal právo rozsudzovať vo všetkých men-
ších sporoch, ktoré sa vyskytli medzi osadníkmi. 
Za porušovanie zaužívaných právnych zvyklostí 
mohol osadníkov aj pokutovať. Z vybratých pokút 
si mal ponechať jednu tretinu a zvyšné dve tretiny 
musel odovzdať priamo kráľovi alebo bojnickému 
kastelánovi. V ťažkých kriminálnych deliktoch, 
ku ktorým sa počítali lúpeže, vraždy a podpaľač-
stvo, dedičný richtár Henrich nemal právo 
súdiť, ale zadržaných delikventov mu-
sel odovzdať na odsúdenie kráľovskému 
súdu, resp. bojnickému kastelánovi. 

Spomínaný slobodný lán alebo usadlosť 
v rozlohe 60 jutár (cca 15 ha) predstavoval 
najväčší dar, ktorý získal každý zákupný 
richtár. Bola to zaslúžená odmena za rôz-
norodé aktivity spojené so založením kaž-
dej novej osady. v prípade Handlovej z ne-
skorších prameňov vieme, že spomínaný 
lán bol situovaný na východnej strane far-
ského kostola sv. kataríny. Patrili k nemu 
v malej miere oráčiny a ďalej lúky, pasien-
ky a značný kus lesa. Priamo v škultétskej 
listine kráľ Henrichovi umožňuje postaviť 
si okrem vlastnej usadlosti aj ďalšie stav-
by hospodárskeho charakteru. Mohol tu 
prevádzkovať krčmu (thaberna), vodný 
mlyn a jatku. v závere listiny sa ohraničuje 
chotár novozaloženej osady. Vytyčovanie

Osídľovanie 
na nemeckom 
(zákupnom) 
práve a založenie 
Handlovej

Bitka pri rozhanovciach.

Ľudovít I. prijíma 
poľskú korunu.

Ľudovít I.

Prílev nemeckého 
obyvateľstva koncom 
20. a začiatkom 
30. rokov 14. storočia.

Určenie kompetencií 
dedičného richtára 
v súdnictve.

Vprao: Zlatá pečať Belu IV.

Vo vidieckom 
prostredí sa 
začalo uplatňovať 
osídľovanie na 
nemeckom práve.

Nemecké 
obyvateľstvo žilo na 
území Slovenska už 
aj pred tatárskym 
vpádom.

Pečať Ľudovíta I.

Listina ostrihomského 
arcibiskupa Henricha.
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chotárnej hranice začalo na východnej strane 
pri veľkom potoku, ktorý tvorí spoločnú hranicu 
s chotárom banského mesta kremnice. spomína-
ný hraničný potok ďalej smeruje do údolia a odtiaľ 
hranica handlovského chotára pokračuje popod 
vrch nazývaný Kozí chrbát (Cygenruck). Odtiaľ 
smeruje k Prievidzskej riečke (Handlovke). Ďalej 
hranica stúpa na jeden vrch, na ktorom rastie če-
rešňa. Z tohto miesta klesá k Morovnianskemu po-
toku a ďalej ide proti prúdu až k jeho prameňu (ad 
caput huius fluvii). Z tohto miesta hranica smeruje 
k majetku Svätý Kríž (dnes Žiar nad Hronom) a na 
tomto mieste ohraničenie chotára končí.20 

Nepísanou výsadou osád založených na zákup-
nom práve bola možnosť postaviť si vlastný 

farský kostol. Malo to aj svoje praktické dôvody. 
Nové sídla v priebehu 14. storočia vznikali na okra-
joch osídleného priestoru vzdialené od najbližšie-
ho farského kostola aj 5 až 10 kilometrov. Obyva-
telia takto situovaných osád sa 
dožadovali, aby cirkevná vrch-
nosť súhlasila so stavbou sak-
rálneho objektu priamo v novej 
osade. takto sa postupovalo aj 
v prípade Handlovej. Henrich 
kriker bol aj v tomto smere 
veľmi prezieravý. Bolo mu jas-
né, že chodiť na bohoslužby do 
najbližšieho farského kostola 
v Chrenovci vzdialeného sko-
ro 10 km je neúnosné. Preto 
sám, alebo spolu s niekoľkými 
ďalšími osadníkmi navštívili 
niekedy na prelome 60. a 70. 
rokov 14. storočia ostrihomské-
ho arcibiskupa tomáša, aby 
získali jeho súhlas so stavbou 
nového kostola. Ako Nemcom 

20 originál škultétskej listiny pre Handlovú sa nezachoval. 
Znenie dokumentu však poznáme z konfirmačnej listiny kráľa 
Žigmunda Luxemburského z r. 1401. Slovenský národný archív, 
ústredný Pálfiovský archív (ďalej iba sNA, ÚPA), Arm. v, Lad. 
6, fasc. 5, nr. 1.

im bolo veľmi blízke patrocínium sv. kataríny 
(rovnaké zasvätenie farského kostola mala aj su-
sedná kremnica), preto celkom prirodzene chceli 
za svoju patrónku a ochrankyňu práve spomínanú 
sväticu. ostrihomský arcibiskup im v tomto smere 
vyhovel s tým, že budú musieť namiesto cirkevné-

ho desiatku v naturáliách platiť 
paušálny poplatok 32 zlatých.21 

Keďže Handlová vznikla 
na kráľovskej pôde, patrilo aj 
patronátne právo nad kostolom 
sv. kataríny kráľovi Ľudovítovi 
I. Ten však jeho vykonávanie 
preniesol na svojho bojnického 
kastelána. Z titulu patronátne-
ho práva mohol kráľ dosadzo-
vať (investovať) farára, ak sa 
uprázdnilo v konkrétnej loka-
lite miesto. vo svojom novom 
úrade však musel získať súhlas 
diecézneho biskupa. Už v 14. 
storočí si farári veľkých fár 
mohli vydržiavať pomocníkov 
– kaplánov, ktorí im pomáhali 
v pastorácii.

21 Porovnaj s poznámku č. 19.

Nevedno, či v Handlovej v prvej fáze osídľova-
nia nevznikla provizórna drevená kaplnka, ktorá 
bola až neskôr nahradená kamennou stavbou. Isté 
však je, že v 80. rokoch 14. storočia v centrálnej 
časti osady v blízkosti usadlosti dedičného rich-
tára postavili kamenný gotický farský kostol za-
svätený sv. Kataríne. Získať farára nebol zrejme 
žiaden veľký problém, pretože Handlová bola už 
v tomto čase pomerne veľkým sídlom. osadníci 
museli vyčleniť dostatočne veľký pozemok nielen 
na stavbu kostola, ale museli zabezpečiť aj prime-
rané bývanie pre farára. Budova fary a stredovekej 
školy obyčajne stála v tesnej blízkosti kostola.22 
Miestny farár mal garantovaný príjem od die-
cézneho biskupa (v tomto prípade arcibiskupa), 
ktorý mu musel z cirkevného desiatku prepustiť 
1/16, čo v tomto konkrétnom prípade predstavo-
valo 2 zlaté. Okrem toho každý farár mal príjem 
zo štolárnych poplatkov. Išlo o presne stanovené 
peňažné platby, resp. naturálie za všetky základné 
bohoslužobné úkony ako bol krst, ohlášky, sobáš 
a naostatok aj pohreb a slúženie zádušných omší. 
Dokonca aj keď sa niekto z farníkov oženil alebo 
vydal mimo fary, musel zaplatiť farárovi odškod-
né. rovnako pomerne vysoké pokuty vyberal fa-
rár od mladých ľudí, ktorí sa telesne spoznali ešte 
pred uzavretím sobáša. Na sviatok zasvätenia 
farského kostola (v Handlovej na katarínu) boli 
farníci povinní poskytnúť svojmu dušpastierovi 
primerané pohostenie a nápoje (víno alebo pivo).23

existencia stredovekých škôl v 14. storočí ne-
zakladala možnosť vyučovania dietok v dnešnom 
slova zmysle. Farár, resp. kaplán sa snažil obozná-
miť odrastajúce deti so základmi kresťanskej vie-
rouky, aby mohli byť pripustené k prvému svätému 
prijímaniu. Nemožno vylúčiť, že koncom 14. storo-
čia sa niektorí miestni farári mohli venovať zvlášť 
nadaným chlapcom a učili ich základom tzv. trívia 
(čítania, písania a počítania).24 

22 Zmienka o fare a škole v blízkosti farského kostola sa zachovala 
z roku 1342 v Diviakoch nad Nitricou. MES III. 

23 RDSl II, pag. 347 – 348, num. 787.
24 Príklad takéhoto vyučovania nadaného žiaka farárom sme našli 

roku 1378 v Tekovskej župe. Pochádzal z Kálnej nad Hronom 
a za vzdelaním chodil k farárovi do susedného tekovského 
Hrádku. Keďže rodičia chlapca neboli šľachtici, zemania 
z Hrádku milého školáka chytili, rôznym spôsobom ho trápili 
a celého zúboženého ho prepustili k rodičom. BOTKA, Tivadar 
(ed.). Bars vármegye hajdan és most. Pest 1868, pag. 61 – 63, 
num. 50. 

Kráľ Ľudovít I., ktorý súhlasil so založením Han- 
dlovej, zomrel roku 1382 v kráľovskej kúrii 

v Trnave. Nemal šťastie na mužských potomkov 
a pre tri svoje dcéry sa usiloval nájsť tých najlep-
ších manželov a vládcov. To sa mu napriek znač-
nému úsiliu celkom nepodarilo. Najstaršiu z dcér, 
Katarínu, plánoval Ľudovít zosobášiť s francúz-
skym princom. katarína však predčasne zomrela. 
Pre prostrednú dcéru Máriu vyhliadol nádejného 
ženícha v osobe druhorodeného syna českého krá-
ľa a cisára Karola IV. – Žigmunda Luxemburského. 
Spoločne mali vládnuť v Poľsku. Najmladšia dcéra 
Hedviga sa mala stať manželkou vojvodu Wilhel-
ma z rodu rakúskych Habsburgovcov. Po smrti Ľu-
dovíta sa však nič z pripraveného nástupníckeho 
programu nerealizovalo. Žigmunda v Poľsku od-
mietli a uhorské stavy tiež nejavili ochotu prijať 
ho za svojho kráľa. radšej korunovali za kráľovnú 
jedenásťročnú Máriu, ktorá robila svoje prvé vla-
dárske kroky pod kuratelou svojej matky Alžbety. 
Žigmund odišiel do Čiech hľadať pomoc a peniaze 
u svojho brata, aby sa dostal na uhorský trón. To sa 
mu podarilo až roku 1385, keď vtrhol s vojskom do 
Budína a prinútil kráľovnú Máriu k sobášu. Za krá-
ľa ho však korunovali až v marci 1387, keď sľúbil 
uhorskej šľachte, že bude rešpektovať jej výsady. 
Pravou rukou kráľa Žigmunda sa stal šľachtic poľ-
ského pôvodu Štibor zo Štiboríc a Beckova, ktorý 
mu oddane slúžil až do konca života roku 1414. Šti-
bor a jeho brat Andrej za svoje verné služby získali 
roku 1388 hrad a panstvo Beckov, kde sa usadili aj 
so svojimi rodinami. Beckov bol v tom čase mes-
tom, na čele ktorého stál dedičný richtár. 

Richtárstvo sa však uvoľnilo a bratia zo Štiboríc 
sa rozhodli roku 1389 darovať tretinu richtárstva 
Petrovi krikerovi, synovi Henricha, ako odme-
nu za verné služby, ktoré Štiborovi a jeho bratovi 
Ondrejovi už dlhší čas preukazuje a v nádeji, že 
tak bude činiť aj v budúcnosti. Donácia však mala 
platiť iba pre Petra Krikera a jeho dedičov muž-
ského pohlavia. Na darovanej tretine richtárstva 
získal Peter slobodný lán spolu s poliami, lesmi, 
lúkami, pasienkami a orechovým sadom. Na vy-
členenej tretine richtárstva si Peter kriker mohol 
zriadiť jatku a pekáreň chleba. Okrem toho Štibo-
rovci darovali Petrovi aj mestský kúpeľ situovaný 
pred mestskou bránou a získal aj možnosť, aby si 
v chotári Beckova mohol postaviť vodný mlyn na 
mieste, ktoré uzná za vhodné.25 

Pred rokom 1393 sa na hornej Nitre zásadným 
spôsobom zmenili vlastnícke pomery. tunajšie naj-
väčšie hradné panstvo v Bojniciach prešlo po tak-
mer 70 rokoch z kráľovských do šľachtických rúk. 
Novým majeteľom sa stal významný magnát Leus-
tach z Jelšavy z rodu Ratoldovcov, ktorý až do roku 
1396 zastával úrad palatína. Samozrejme Leustach 
sa v Bojniciach takmer nezdržiaval a svoje zeme-
panské kompetencie preniesol na svojich oddaných 
kastelánov, ktorých si vyberal zo svojej početnej fa-
miliarity. Maďarský historik Pál Engel sa nazdával, 
že palatín Leustach získal Bojnické hradné panstvo 
v rokoch 1393 – 1396.26 

25 sNA, ÚPA, arm. v, Lad. 6, Fasc. 3, nr. 2.
26 Magyarország világi archontológiája, str. 271. Listina bojnického 

kastelána Jakuba syna Abraháma vydaná 12. mája 1393 však 
celkom jasne svedčí, že palatínovi Leustachovi patrilo Bojnické 
panstvo už pred vydaním spomínanej listiny. Zaujímavý na tom 
je fakt, že listinu spísal nemeckopravniansky farár Ján. SNA, 
ÚPA, Arm. 5, Lad. 6, fasc. 4, nr. 1.

Cirkevné pomery

Handlová v období 
neskorého 
stredoveku

Nemcom bolo veľmi 
blízke patrocínium 
sv. Kataríny, preto 
si ju vyvolili za 
svoju patrónku. 

Henrich Kriker bol 
dobre zapísaný na 
kráľovskom dvore.

Vpravo: Výjav zo života 
sv. kataríny, 1420.

Pečať kráľa 
Žigmunda.

1387 – korunovácia 
Žigmunda za kráľa 
Uhorska.

Na hornej Nitre 
sa zásadne zmenili 
vlastnícke pomery.

Iluzívna veduta starej 
Handlovej od neznámeho 
autora z 19. storočia môže 
predstavovať stredovekú 
dedinu s kamenným 
kostolom uprostred. 

Na fotografii hore: 
Zachovaná gotická nika v kostole sv. kataríny v Handlovej.

Henrich kriker bol dobre zapísaný na kráľov-
skom dvore. Prejavilo sa to aj v znení kráľovskej 
výsadnej listiny, najmä jej metačnej časti. Bežným 
spôsobom sa chotár novoosídlených lokalít ohrani-
čoval za účasti kráľovho poverenca z radov miestnej 
šľachty a zástupcu hodnoverného miesta. v tomto 
prípade sa kráľ spoľahol na reláciu (správu) od sa-
motného Henricha krikera, a tú potom nechal za-
písať aj do privilégia. Hoci Handlová mala pomerne 
veľký chotár, jeho ohraničenie bolo dosť stručné. 
v neskoršom období dochádzalo k sporom so su-
sedným mestom kremnicou o priebeh spoločnej 
východnej hranice.
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dedičom Petra krikera sa stal jeho syn Juraj, 
zvaný po nemecky Jorg. Po otcovi a starom otco-
vi zdedil aj prímenie kriker, a rovnako po svojich 
predkoch bol dedičným richtárom dediny zvanej 
po nemecky krikershof (krikerov dvor). roku 1401 
už bol dospelý a zrejme aj ženatý. Začiatkom ja-
nuára 1401 vyhľadal kráľa Žigmunda a predložil 
mu originál škultétskej listiny vydanej Ľudovítom 
I. roku 1376. Žigmund Luxemburský svojmu ver-
nému a zvlášť milému žiadateľovi Jorgovi vyhovel 
a škultétsku listinu nechal od slova do slova prepí-
sať a opatriť svojou kráľovskou pečaťou.27 

Začiatkom 15. storočia sa objavujú aj prvé 
správy o chotárnych sporoch medzi osadníkmi 
Handlovej a kremnickými baníkmi. vyššie sme 
konštatovali, že spoločná hranica medzi Handlo-
vou a kremnicou nebola dostatočne presne urče-
ná. Kremničania pri vyhľadávaní a ťažbe drahých 
kovov priveľmi nedbali na chotárne medzníky, čo 
vyvolávalo hnev na strane Handlovčanov. tí sa im 
snažili zabrániť v ďalšej ťažbe tak, že ničili banské 
diela v blízkosti chotárnej hranice v čiernych le-
soch (tak sa označovali ihličnaté porasty). 

kremničania (richtár Peter drüsel) sa nakoniec 
na jar roku 1406 sťažovali kráľovskému taverníko-
vi Mikulášovi Treutelovi nielen na Handlovčanov, 
ale aj na ostatných susedov, najmä turčianskych 
zemanov z Hája a Mútneho. Zakázal im, aby ne-
znepokojovali a nepoškodzovali banské diela 
kremnických baníkov. v odôvodnených prípadoch 
sa mohli kremnickí baníci proti takýmto násilným 
útokom brániť.28 

Zachované pramene neumožňujú bližšie osvet-
liť príčiny, prečo sa začiatkom júna 1416 rozhodol 
dedičný richtár Juraj syn Petra zvaný Henel predať 
svoje zdedené majetky v Beckove a Handlovej. dňa 
3. júna predstúpil spolu so svojím synom Ladisla-
vom pred Nitriansku kapitulu, ktorá v stredoveku 
i novoveku fungovala ako hodnoverné miesto, 

27 Porovnaj pozn. č. 20.
28 Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív Nitre, pobočka 

Kremnica, Fond I, lad. 2, fasc. 3, nr. 18.

Handlová bola od svojho založenia súčasťou 
Bojnického hradného panstva. Palatín Leus-

tach z Jelšavy a ani jeho syn Juraj sa v Bojniciach 
veľmi často nezdržiavali a správu hradného pan-
stva prenechávali na svojich kastelánov. turnian-
sky župan Juraj zomrel roku 1427 bez dedičov 
a všetky jeho majetky pripadli ako odúmrť do 
rúk kráľa Žigmunda. V tomto období prebiehali 
v podstate neúspešné križiacke výpravy, ktorých 
cieľom bolo poraziť vojská husitov v Čechách. Kráľ 
akútne potreboval financie na vedenie vojny. Pre-
to sa rozhodol 7. februára 1430 darovať Bojnické 
hradné panstvo Leonardovi, Jánovi, valentínovi 
a Jakubovi, synom Barda onofriho pochádzajúce-
ho z Florencie.33 Nebohý otec obdarovaných Bar-
do bol schopným finančníkom a kráľ Žigmund ho 
poveril správou kráľovských tridsiatkových (col-
ných) staníc. Bardo sa v Uhorsku natrvalo usadil, 
oženil a jeho synovia sa už považovali za uhor-
ských šľachticov, ktorí preukazovali kráľovi cen-
né vojenské služby najmä v bojoch s husitmi na 
Morave. Po dvoch mesiacoch od vydania donačnej 
listiny sa 9. apríla 1430 uskutočnilo úradné vove-
denie obdarovaných Onofriovcov do trvalej držby 
hradného panstva. to v tom čase pozostávalo zo 
samotného hradu v Bojniciach, dvoch miest (Prie-
vidze a Nemeckého Pravna), mestečka Bojnice 
a 18 dedín. Handlová sa medzi dedinami spomína 
na druhom mieste, čo zrejme odrážalo ľudnatosť 
a hospodársky význam dediny v rámci panstva.34 

Nevedno, akým spôsobom sa dotkla Handlovej 
husitská výprava organizovaná veliteľmi Jánom 
Čapkom zo sán (veliteľom sirotkov) a Prokopom 
Holým (vodcom táboritov) na územie slovenska 
v septembri-novembri 1431. obe vojská sa v okolí 
Žiliny spojili a odtiaľ tiahli na východ do Liptova, 
kde ľsťou bez odporu dobyli hrad Likavu, ktorý 
patril kráľovnej Barbore Celjskej. Ďalším cieľom 
husitov sa mala stať Kremnica, ktorej sa už dáv-
nejšie vyhrážal ďalší husitský veliteľ Ján z Messen-
peka vypálením. Nakoniec sa z Liptova husitské 
vojsko vydalo na cestu do turca a odtiaľ ďalej na 
juh na hornú Nitru. Bez odporu sa zmocnili Prie-
vidze, ktorú vyplienili a vypálili. Či sa zdržiavali 
aj plienením širšieho okolia, nie je celkom isté. Je 
však známe, že husiti boli protinemecky zamera-
ní a nenechali si ujsť príležitosť napadnúť ich ma-
jetky. Handlovčania však mali výhodu v tom, že 
boli obklopení hustými lesmi a zrejme sa preven-
tívne ukryli v nich nielen so svojimi cennosťami, 
ale aj zápražným dobytkom.35 oveľa konkrétnej-
šia správa o pohybe husitov sa zachovala z roku 
1434. v tom roku organizoval tzv. holdovaciu jaz-
du veliteľ topoľčianskych husitov Ján Šmikovský. 
Zrejme vtedy znovu napadli Prievidzu a potom sa 
pohli smerom na východ do Lipníka, kde pomohli 
Tomášovi Kerekovi zaujať jeho pôvodný majetok. 
odtiaľ postupovali ďalej smerom na Handlovú 
a možno nemeckým obyvateľom vyrúbili holdova-
cí poplatok. Dlho sa tu však nezdržiavali a cez lesy 
zamierili do Svätokrížskej kotliny a pokračovali 
až k Novej Bani a Hronskobeňadickému opátstvu, 
kde očakávali oveľa bohatšiu korisť.36 

33 MOL DL 12198.
34 MOL DL 12199.
35 VARSIK, Branislav. Husitské revolučné hnutie a Slovensko. 

Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1965, str. 71 – 78. 
36 Tamže, str. 227.

Po skončení husitských vojen (posledné posád-
ky odišli z územia slovenska koncom roka 1434) 
sa zdalo, že krajina si vydýchne a ľudia sa nebudú 
musieť báť o svoje životy a majetky. Kráľ a cisár 
Žigmund Luxemburský zomrel po 50 rokoch vlády 
v Znojme a na trón nastúpil manžel jeho jedinej 
dcéry Alžbety, Albrecht Habsburský. Ten sa ale 
z uhorskej koruny dlho netešil, pretože vo vojen-
skom tábore na juhu Uhorska sa v neskorom lete 
1439 nakazil červienkou a na ceste do rodného 
Rakúska zomrel. Jeho manželka Alžbeta v požeh-
nanom stave chcela uhájiť korunu pre svojho ešte 
nenarodeného potomka. Uhorské stavy však boli 
iného názoru a boli by radšej prijali za kráľa do-
spelého muža, ktorý by bol schopný organizovať 
obranu proti Turkom, ktorý sa už tlačili k južným 
hraniciam Uhorského kráľovstva. Alžbeta skutoč-
ne porodila 22. februára 1440 v komárne syna La-
dislava v. Pohrobka, ktorého nechala ako 3-mesač-
ného korunovať v Stoličnom Belehrade za kráľa. 

Uhorskí magnáti napriek tomu vyslali do Poľska 
delegáciu, ktorá žiadala poľského kráľa Vladisla-
va II., aby im dal svojho prvorodeného 15-ročné-
ho syna vladislava, ktorý bude hneď po príchode 
do krajiny korunovaný. s tým poľský dvor po is-
tom váhaní súhlasil. Tak sa stalo, že krajina mala 
zrazu dve korunované hlavy. kráľovná vdova 
Alžbeta ani v tejto ťažkej situácii nerezignovala 
a v lete 1440 najala schopného 
vojenského veliteľa Jána Jiskru 
z Brandýsa, aby hájil nároky 
kráľovnej a jej syna Ladislava. 
Ján Jiskra prišiel do Uhorska 
s početným vojenským sprie-
vodom a za krátky čas obsadil 
venné majetky kráľovnej, ktoré 
tvorili predovšetkým stredo-
slovenské banské mestá, hrady 
Zvolen a vígľaš, ako aj východo-
slovenské mestá košice, Prešov, 
Bardejov a Šarišskú župu. Treba 
zdôrazniť, že väčšinu Jiskrov-
ho vojska tvorili bývalí husitskí 
bojovníci. Mnohí z nich dobre 
poznali územie slovenska, veď 
sa tu zdržiavali ako členovia po-
sádok stacionovaných najmä na 
juhozápadnom slovensku. títo 
najatí žoldnieri si veľmi dobre 
rozumeli s miestnym sloven-
ským obyvateľstvom. 

Handlová 
v rukách 
Onofriovcov

Uvedenie Onofriovcov do držby Bojníc v roku 1430.

kráľ Ladislav Pohrobok.

Husitská vozová hradba.

so žiadosťou, aby spísala jeho úmysel predať jed-
nu tretinu dedičného richtárstva v meste Beckov 
v Trenčianskej župe so všetkými príslušenstvami 
Petrovi zvanému Leykeb, obyvateľovi Handlovej 
(Henellehotha), jeho manželke Osanne a ich de-
ťom Jánovi, Margaréte a Barbore na večné časy 
(dedične) za sumu 300 zlatých.29

Na druhý deň, teda 4. júna 1416 Nitrianska ka-
pitula spísala ďalšiu listinu, ktorou dedičný richtár 
Juraj (nemecky Jorg) syn Petra zvaný Henel (so 
súhlasom svojho syna Ladislava) deklaroval, že sa 
rozhodol predať všetok svoj majetok v Handlovej 
patriaci k jeho dedičnému richtárstvu. Keďže jeho 
zemepánom už nebol kráľ, ale rytier Juraj syn pa-
latína Leustacha z Jelšavy, musel Jorg Henel získať 
aj jeho súhlas. Jorg predložil zástupcom kapituly 
privilegiálnu listinu, v ktorej spomínaný Juraj syn 
Leustacha vyjadril súhlas s predajom. kupujú-
cim aj v tomto prípade bol Peter syn Jána Leyke-
ba z Prievidze, jeho manželka Osanna a ich deti 
Ján, Margaréta a Barbora. Keďže sa predávalo celé 
richtárstvo spolu so všetkými náležitosťami, ktoré 
tvorili mlyn, krčma a jatka, kúpna cena predstavo-
vala 1000 zlatých a ešte k tomu aj 2 baly (postavy) 
českého súkna, čo predávajúca strana aj potvrdila 
s dodatkom, že si v budúcnosti nebudú robiť žiad-
ne nároky na predané majetky. Jorg a jeho syn 
Ladislav sa zaviazali, že ak by niekto spochybnil 
a napadol úplné vlastnícke práva kupujúceho Petra 
Leykeba na richtárstvo v Handlovej, budú kupujú-
cich brániť na vlastné náklady.30 

Paradoxne, nová osada sa iba krátko volala po 
svojom skutočnom zakladateľovi Henrichovi kri-
kerovi; názov krikershof sa neujal. Nakoniec jej 
dal svoje meno Henrichov vnuk Jorg (syn Petra) 
zvaný Henel. ten ju ako najvýznamnejší obyva-
teľ a dedičný richtár spravoval približne 20 rokov. 
Jeho prímenie Henel, resp. Henul sa ujalo ako de-
finitívny miestny názov v podobe Henellehotha, 
resp. v jednoslovnom názve Hendlowa.

o kupcovi Petrovi Leykebovi (zapisoval sa aj 
ako Leykeh či Leykem) vieme, že roku 1408 bol 
richtárom mesta Prievidze a zrejme medzi rokmi 
1408 – 1416 získal aj nejaký majetok v Handlovej.31 
Peter Leykeb nepochybne patril k stredovekým 
veľkopodnikateľom, ktorí disponovali značným 
finančným kapitálom a zapájali sa do diaľkové-
ho obchodu nielen so súknom ale aj s meďou, čo 
obchodníkom prinášalo značné zisky. tie potom 
čiastočne investovali aj do zaujímavých nehnu-
teľností vo svojom najbližšom okolí. Peter Leykeb 
sa spomínanou kúpou stal dedičným richtárom 
v Handlovej. A tento úrad zastával až do svojej 
smrti niekedy koncom 20. rokov 15. storočia. 

Jeho dedičom bol syn Ján a dcéry Margaréta 
a Barbora. Nie je však jasné, či sa po smrti otca 
Petra magister Ján ujal spravovania dedičného 
richtárstva a dediny Handlovej, pretože roku 1430 
už bol notárom tajnej kráľovskej kancelárie a po-
užíval titul magister, čo naznačuje, že absolvoval 
niektorú zo stredovekých univerzít.32

29 sNA, ÚAP, Arm. v, Lad. 6, fasc. 3, nr. 2.
30 sNA, ÚPA, Arm. v, Lad. 6, Fasc. 3, Nr. 3.
31 ŠTEFÁNIK, Martin – LUKAČKA, Ján (eds.). Lexikon stredovekých 

miest na Slovensku. Bratislava: Prodama 2010, s. 358. 
32 tieto skutočnosti sa uvádzajú v konfirmačnej listine kráľa 

Žigmunda Luxemburského vydanej 18. januára 1430. SNA, 
ÚPA, Arm. v, Lad. 6, fasc. 3, nr. 6.

Žigmund I.

1440 – kráľovná 
Alžbeta najala na 
ochranu práv svojho 
syna vojenského 
veliteľa Jána Jiskru 
z Brandýsa.

Žigmund Luxem- 
burský svojmu zvlášť 
milému žiadateľovi 
dedičnému richtárovi 
Jorgovi Krikerovi 
škultétsku listinu 
potvrdil a opatril 
svojou kráľovskou 
pečaťou.

Chotárne spory 
medzi osadníkmi 
a kremnickými 
baníkmi sa neraz 
riešili aj ničením 
banských diel.
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V tom čase ľudí, žijúcich v stredoslovenskom 
banskom regióne určite veľmi vystrašilo silné zeme-
trasenie, ktoré postihlo tento región začiatkom júna 
1443. Boli zničené niektoré banské diela, popadali 
veže kostolov a popraskali múry kamenných hradov 
a domov. Pravda, Handlovčania bývajúci v prevaž-
nej miere ešte v zrubových stavbách, veľké škody 
nezaznamenali. Mohol však byť poškodený ka-
menný kostol sv. kataríny. otrasy zaznamenali 
aj v širšom regióne. Do stredovekého kódexu túto 
výnimočnú udalosť zapísal farár Benedikt v tur-
čianskom sv. Martine. Väčšie i menšie otrasy boli 
zaznamenané aj v nasledujúcich rokoch.37 Možno aj 
tieto hrozivé prírodné úkazy pohli ľudí k tomu, aby 
boli vzájomne ohľaduplnejší. o tom svedčí aj „večný 
mier“, ktorý uzavreli majitelia Bojnického hradné-
ho panstva onofriovci, ktorí sa hlásili k stúpencom 
Jána Huňadyho a kráľa vladislava. 

dňa 10. augusta 1443 sa zišli s Jiskrovým kapi-
tánom oškerdom a zástupcami 5 stredoslovenských 
miest. Onofriovci sa zaviazali, že budú obyvateľom 
stredoslovenských banských miest garantovať bez-
pečný príchod na hornú Nitru, slobodné obchodo-
vanie (kúpu a predaj tovarov) a rovnako aj bezpečný 
odchod počas spiatočnej cesty domov. rovnaké pod-
mienky však žiadali aj od druhej strany v prípade 
obchodovania onofriovských poddaných v kremni-
ci a ostatných banských mestách.38 obdobný „večný 
mier“, ktorý však dlho nevydržal, uzavrel Ján Jiskra 
z Brandýsa 4. mája 1449 s Mikulášom Balickým, 
bratmi komorovskými a Pangrácom zo svätého 
Mikuláša. Zmluva bola spísaná v češtine so slova-
kizmami, ktorej dobre rozumeli všetky stránky, pre-
tože všetci aktéri dohody boli slovanského pôvodu. 
Vďaka tomu mohli napriek napätým vzťahom po-
kračovať obchodné kontakty medzi obyvateľstvom 
hornej Nitry a banskými mestami.39 

Aj keď sa onofriovci k spomínanému „večnému 
mieru“ nepridali, vo vlastnom záujme podporovali 
obchodné aktivity so stredoslovenskými banskými 
mestami. Onofriovci mali aj sami ambície podieľať 
sa na čulých obchodných stykoch. svedčia o tom aj 
aktivity kremnického mešťana a veľkoobchodníka 
Stanka Wilhelmoviča, ktorý viackrát v priebehu 
roka 1452 dodal onofriovcom na ich hrad v Bojni-
ciach väčšie množstvá súkna. Keďže spomínaní 
šľachtici sa s platením za tovar neponáhľali, stan-
ko ich prinútil, aby mu vystavili dlžobný úpis, čo sa 
skutočne stalo 9. septembra. Ján a Bardo, synovia 
Onofriho, sa písomne zaviazali, že do dvoch me-
siacov vyplatia Stankovi Wilhelmovičovi sumu 300 
zlatých. Ak by sa však prihodilo, že svoj záväzok 

nebudú vedieť splniť, dajú Stankovi do 
zálohu svoj majetok, či dedinu kri-

kershau (possessionem seu villam 
nostram krikershaw). 

k takejto situácii aj došlo, 
pretože ani po piatich rokoch 
onofriovci dlh nesplatili a stan-
ko Wilhelmovič sa stal záložným 

držiteľom Handlovej. Pre istotu si 
22. apríla 1457 nechal prepísať spo-

mínaný dlžobný úpis v kremnickej 

37 BEŇKO, Ján. Starý Turiec. Martin : Vyd. Osveta 1996, str. 228.
38 Štátny archív Nitra, pobočka Archív mesta Kremnice, Tomus I, 

fons 26, fasc. 1, nr. 15a. 
39 LUkAČkA, Ján et alii (ed.) Pramene k dejinám slovenska 

a Slovákov VI, Bratislava : LIC 2004, str. 37 – 39, č. 10. 

mestskej kancelárii.40 Stanko Wilhelmovič ne-
obchodoval iba so súknom. V bližšie neznámom 
čase deponoval u svojich šľachtických zákazníkov 
onofriovcov 200 centnárov banskobystrickej medi 
v hodnote 900 zlatých a Bardovi Onofrimu navyše 
ešte požičal 400 zlatých. Keď roku 1470 začal dlh 
vymáhať, Bardo z Bojníc sa vraj naň už nepamätal 
a poprosil svojho veriteľa, aby mu úpis poslal. stan-
ko tak aj urobil, ale Bardo medzitým zomrel a jeho 
bratia mu nevrátili ani dlžobný úpis, ani peniaze 
a o medi sa rozpomenuli, že ju dali k dispozícii Pan-
grácovi zo Svätého Mikuláša.41 

onofriovci z Bojníc v druhej generácii v priebe-
hu 70. a 80. rokov postupne vymreli bez potom-
stva. Posledný mužský príslušník Onofrius zomrel 
roku 1485. Posledná ženská príslušníčka rodu Ka-
tarína (dcéra Valentína Barda) prežila svojich bra-
tov najmenej o 10 rokov. Bola vydatá za českého 
šľachtica Martina Brcála z Dobré, ktorý spolu so 
svojím bratom Mikulášom patrili k popredným ve-
liteľom Jána Jiskru. V manželstve sa im narodilo 
viacero detí, ale ani jedno sa nedožilo dospelosti. 
Manželia žili v Porube, ale svoje deti nechali po-
chovať vo farskom kostole sv. Martina v Bojniciach 
v kaplnke sv. Žofie.42 

Hradné panstvo Bojnice sa stalo opäť kráľov-
sým majetkom v čase panovania Mateja Korvína.

40 Štátny archív Banská Bystrica, pobočka Banská Bystrica, 
fond Banskobystrická mestská rada, Fasc. 6, nro. 20.

41 Štátny archív Banská Bystrica, pobočka mesto Banská Bystrica, 
fond Banskobystrická mestská rada, Fasc. 16, nro. 17.

42 MOL DL 62619.

Bojnické hradné panstvo bolo v rokoch 1485 – 
1489 kráľovským majetkom. Kráľ Matej Kor-

vín od polovice 80. rokov 15. storočia cieľavedome 
posilňoval postavenie svojho nemanželského syna 
Ján Korvína. Dňa 26. júna 1489 vydal donačnú lis-
tinu pre opoľské a liptovské knieža Jána Korvína, 
ktorou mu udeľuje uprázdnené hradné panstvo 
Bojnice spolu so všetkými jeho majetkami.43 

dňa 21. augusta toho istého roku sa v prítom-
nosti nitrianskeho kanonika lektora Gašpara z 
Bánoviec a kráľovho poverenca Petra z Práznoviec 
uskutočnilo slávnostné vovedenie Jána korvína do 
držby celého panstva. Okrem hradu išlo o tri sídla 
mestského charakteru (oppida) Prievidzu, Nemec-
ké Pravno a Bojnice a 16 dedín ako aj 2 mýtne sta-
nice v Nedožeroch a Ráztočne.44 

O veľkosti jednotlivých sídiel nemáme žiadne 
bližšie informácie. Vieme však, že dediny zalo-
žené na zákupnom práve boli pomerne ľudnaté 
a obyvatelia disponovali niektorými osobitnými 
výsadami, napr. právom sťahovania. Na základe 
údajov prvých zachovaných portálnych súpisov sa 
dá odhadnúť približný počet domov i obyvateľov 
jednotlivých sídiel. Roku 1531 máme doložených 
v Handlovej celkom 89 usadlostí, čím sa Handlová 
zaraďuje k najväčším dedinám na území Nitrian-
skej župy na konci stredoveku. Ak vychádzame 
z predpokladu, že v jednom dome vtedy žilo od päť 
do sedem ľudí, vychádza nám, že Handlová mohla 
mať začiatkom 16. storočia od 445 do 623 obyvate-
ľov, ktorí boli takmer všetci nemeckej národnos-
ti.45 Aj keď nedisponujeme konkrétnymi prameň-
mi, vieme, že správu obce mali aj na prelome 15. 
a 16. storočia dedičia Petra Leykema (Leykeba). 
Dôležitá v tomto smere je listina vydaná 26. októb-

43 MOL DL 37666.
44 MOL DL 37667.
45 MOL, Archív uhorskej komory, portálne súpisy Nitrianskej 

župy z roku 1531. (Fotokópie v knižnici Historického ústavu 
sAv).

ra 1523, ktorú zrejme spísal miestny farár Ján. Ňou 
sa Handlovčania obracajú na všetkých okolitých 
šľachticov i obyčajných ľudí, duchovné i svetské 
osoby, aby im dali na pamäť, že už skončili časy, 
keď sa celá komunita krikerákov hašterila a zmie-
tala v nepokoji. teraz si však zvolili za pána rich-
tára Jána Goldpergera (koltpergerz), ozajstného 
dediča (richtárstva). Zvolený bol nielen hlasmi 
mladých, ale aj starších, aby pôsobil v prospech 
celej komunity Handlovčanov. 

Na znak pravosti sme túto listinu spečatili našou 
väčšou pečaťou. My všetci sa okrem toho zaväzujeme, 
že mu (richtárovi) budeme vo všetkom nápomocní 
(pripravení podať pomocnú ruku) a rešpektovať ho 
ako ozajstného dediča a richtára spoločne s našimi 
potomkami. Toto všetko sa stalo v prítomnosti múd-
rych a opatrných 12 prísažných (consules) našej 
obce Andreasa Wollenta, Juraja Obertha (?), Pavla 
Gerolima, Juraja Kraussa, Jána Rundschlusa, Jura-
ja Georincka, Jakuba Sutora (obuvník), Petra Stor- 
czera, Eliáša Gregera, Michala Priwiczera, Gaš-
para Maczeka, Gregora Sattlera (Zotlerz) ako aj 
nášho pána farára Jána.46 Zo spomínanej listiny 
vyplývajú viaceré zaujímavé 
skutočnosti. Predovšetkým 
je jasné, že Handlová pred-
stavovala na konci stredo-
veku relatívne samostatnú 
samosprávnu komunitu na 
čele s dedičnými richtármi, 
ktorých však v ich úrade 
musela schváliť (potvrdiť) 
komunita všetkých Handlov-
čanov. dedičný handlovský 
richtár nemohol robiť zásad-
né rozhodnutia bez súhlasu 
prísažných (konzulov). Ich 
počet (12) bol rovnaký ako 
v privilegovaných stredove-
kých mestách, čo bolo zvy-
kom aj v ostatných lokalitách 
založených na zákupnom 
práve. výnimočný je údaj 
o používaní 2 pečatidiel už 
koncom stredoveku v Hand-
lovej. okrem tzv. menšieho 
pečatidla, ktorým sa pečatili 
menej dôležité dokumenty, 
používali už aj väčšie pečatidlo. Dokumentom 
opatreným väčšou pečaťou sa pripisovala väčšia 
vážnosť a záväznosť. Je veľkým šťastím, že na lis-
tine z roku 1523 sa zachoval odtlačok gotického 
pečatidla, ktorého vznik kladie Jozef Novák už do 
polovice 15. storočia. kruhopis vyrytý v gotickej 
pečati znie: sigillum henellehotha. v strede 
pečatného poľa je na polmesiaci koru-
novaná sv. katarína. Jej koruna má na 
vrchole malý latinský krížik a gloriolu 
okolo hlavy. V pravej ruke drží svätica 
nápadne veľký meč, v ľavej zasa svoj 
atribút – ozubené koleso.  Pečatidlo 
Handlovej je prekrásnou ukážkou 
drobnej gotickej plastiky.47

46 sNA, ÚPA, Arm. v, Lad. 6, fasc. 3, nr. 7.
47 NOVÁK, Jozef. Pečate miest a obcí na Slovensku I. zväzok A – 

M. Bratislava : Filozofická fakulta UK 2008, str. 275.

Handlová 
na prelome 
15. a 16. storočia

Ján Korvín, nemanželský 
syn Mateja Korvína.

Busta kráľa Mateja Korvína.

Začiakom júna 1443 
postihlo región silné 
zemetrasenie.

voľba richtára Goldpergera 
1523 – odpis.

odtlačok gotického 
pečatidla z roku 1523.
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Za vlády Ľudovíta II. (1516 – 1526) 
z rodu poľsko-českých Jagelovcov 

sa v krajine prehlbovala anarchia. keď 
po otcovej smrti roku 1516 zdedil koru-
nu, mal iba 10 rokov a v dobe jeho ne-
zletilosti spravovala Uhorsko regent-
ská rada, ktorá nedokázala skrotiť 
ambicióznych šľachticov, ned-
bajúcich o záujmy kráľovstva. 
Medzi nimi vynikal bohatý 
slovenský magnát Ján Zápoľ-
ský. Patrila mu temer pätina 
Slovenska; jeho pozemkové 
vlastníctvo na našom území 
prekračovalo rozlohu milión 
hektárov. v štrnástich slo-
venských stoliciach vlastnil 
27 hradov s 314 dedinami 
a mestečkami, medzi nimi 
aj Handlovú. Ďalších 45 pan- 
stiev ovládal v ostatných 
častiach Uhorska. Ján Zápoľský bol synom poľskej 
kňažnej Hedvigy Tešínskej a mocného oligarchu 
Štefana Zápoľského, pochádzajúceho z drobného 
šľachtického rodu usadeného v dedinke Zapolje 
na hraniciach Bosny. narodil sa na Spiši asi v roku 
1487 a zdedil nevídaný majetok. Už jeho otec sa po-
hrával s myšlienkou zabezpečiť synovi 
Jánovi uhorskú korunu, lebo vladi-
slav II. dlhú dobu zostával slobodným 
a nemal legitímnych potomkov. na-
vyše uhorské stavy prijali na sneme 
v roku 1505 zákon zakazujúci zvoliť 
v budúcnosti za kráľa cudzinca. Lesk 
a vplyv Jána Zápoľského zvýšil vydaj 
jeho sestry Barbory za poľského kráľa, 
no najmä porážka sedliackej vzbury 
vedenej Jurajom Dóžom v roku 1514. 
Príslušníci nižšej šľachty ho velebili 
ako záchrancu, v radoch uhorských 
magnátov mal však len málo sympati-
zantov pre svoj nízky pôvod a bezoh-
ľadné spôsoby, ktorými vynikal aj jeho 
mladší brat Juraj Zápoľský. 

vinou oligarchov podobného raze-
nia ako Ján Zápoľský sa v krajine stupňovali zmätky 
a anarchia. Do kráľovskej pokladnice prúdila sotva 
pätina príjmov v porovnaní s dobou energického 
Mateja Korvína. Obranyschopnosť poklesla, peňazí 
na žold pre vojenské posádky v pohraničí nebolo, 
a to v čase, keď na južných hraniciach Uhorska 
mohutnela osmanská ríša. Za vlády Selima I. (1512 
– 1520) sa jej územie rozšírilo o Sýriu a egypt, 
takže bola päťnásobne väčšia a mala štyri-
krát viac obyvateľov ako Uhorsko. Bez 
ohľadu na osmanské nebezpečenstvo 
sa v Uhorskom kráľovstve vytvorili 
dve znepriatelené frakcie. o moc 
a vplyv súperili národná strana na 
čele s Jánom Zápoľským a strana 
dvorská, podporujúca panovníka 
a jeho mladú manželku Máriu z rodu 
Habsburgovcov. Keďže šľachta národ-
ného tábora bola početnejšia, o Zápoľ- 
skom sa už verejne hovorilo ako o budúcom 
uhorskom kráľovi. keď Selimov nástupca sultán 
Sulejman v roku 1521 obsadil pevnosti Belehrad 
a Šabac, kontrolujúce južné hranice Uhorska, na 

žalostnom stave krajiny sa nič nezmenilo. 
Skôr naopak, Zápoľský nadviazal tajné styky 

s tureckým sultánom a v tichosti pripravoval pre-
vrat. napätie medzi Zápoľskovcami a panovní-

kom bolo také veľké, že bratia sa z obáv pred 
nečakaným uväznením nikdy neobjavili na 
kráľovskom dvore spolu. kým jeden vyjed-

nával s kráľom, druhý stál na 
čele vojska v blízkosti Budína 

pripravený zasiahnuť. Také-
to pomery neveštili pre kra-
jinu nič dobré. Jej osud sa 

naplnil na sklonku leta roku 
1526. Sultán Sulejman I. v bitke 
pri Moháči porazil menejpočetné 
vojsko uhorského a českého kráľa 
Ľudovíta II. a počas úteku z bojis-
ka zahynul aj panovník. niekoľkí 

súčasníci potvrdili, že jeho smrť mal 
na svedomí Juraj Zápoľský, ktorého vzápätí 

rozsekal kráľov pobočník. v bitke padli aj siedmi 
biskupi, 500 šľachticov a asi dvadsaťtisíc radových 
vojakov. Ján Zápoľský boj proti Turkom sabotoval. 
od roku 1511 zastával funkciu sedmohradského 
vojvodu a disponoval asi 15-tisícovou armádou. na 
výzvu panovníka síce svoje vojsko zhromaždil, ale 
ku kráľovským silám sa nepripojil a jeho oddiely 

nečinne zaháľali v tábore pri Segedí-
ne. Ich veliteľ čakal na výsledok boja 
a na to, aký osud postretne kráľa. 
Smrť bezdetného Ľudovíta II. otvori-
la Zápoľskému cestu na uhorský trón 
a pomohla uspokojiť jeho neskrotné 
ambície. Mal veľkú podporu v radoch 
nižšej a strednej šľachty, ale väčšina 
magnátov  aj palatín ondrej Bátory ho 
nenávideli, čo mu komplikovalo pozí-
ciu. Zápoľský najprv plánoval uzavrieť 
sobáš s kráľovnou Máriou, vdovou po 
Ľudovítovi II. a požiadal ju o ruku. 
Jej dôverníkovi, kráľovskému poklad-
níkovi Alexejovi Turzovi (Alexius, 
Alex Thurzo), sľúbil darovať panstvo 
Bojnice, ak ho bude podporovať. Má-
ria však nebola ochotná vydať sa za 

človeka, ktorý nepriamo spôsobil smrť jej manže-
la a usilovala sa uhorský trón zabezpečiť svojmu 
bratovi Ferdinandovi Habsburskému, v tom čase 
iba 23-ročnému arcivojvodovi Rakúska, a tak Zá-
poľského plány na sobáš stroskotali.1 Ferdinand si 
na dedičstvo po Jagelovcoch nárokoval na základe 
rodinných zväzkov a starších dynastických zmlúv. 

v Uhorsku ho podporovali magnáti znepriate-
lení so Zápoľským, racionálne uvažujúca 

šľachta, ktorá si uvedomovala osman-
skú hrozbu, a tiež kráľovské mestá. 
vzhľadom na jeho nemecký pôvod 
mal aj sympatie väčšiny nemecky 
hovoriaceho obyvateľstva v Uhor-
sku. Ako ho vnímalo obyvateľstvo 
Handlovej, nevedno, zatiaľ však 

muselo prejavovať vernosť zemské-
mu pánovi Jánovi Zápoľskému. Ten 

sa už 10. novembra 1526 nechal v Sto-
ličnom Belehrade zvoliť a hneď na druhý 

deň aj korunovať za uhorského kráľa. 

1 SASINEK, Franko V.: Stručný dejepis Uhorska, diel III. Tur-
čiansky sv. Martin 1912, s. 6.

Slovenskému 
magnátovi Jánovi 
Zápoľskému patrilo 
27 hradov, 314 dedín 
a mestečiek, medzi 
nimi aj Handlová.

Sultán Sulejman 
(1520 – 1566).

vpravo: 
korunovačná medaila 
Jána Zápoľského.

v strede: 
náhrobok Štefana Zápoľského.

Raný novovek 
1526 – 1711
Doba ťažkých 
skúšok

Magnátska frakcia a zástupcovia niekoľkých 
miest si v decembri na bratislavskom zhromažde-
ní zvolili za panovníka Ferdinanda, a tak Uhorsko 
malo odrazu dvoch kráľov. Po stroskotaní miero-
vých rozhovorov vypukla v júli 1527 medzi nimi 
vojna. Ferdinandovi žoldnieri obľahli hrad Devín 
patriaci Zápoľskému a po niekoľkých dňoch ho do-
byli. Panovník hrad aj panstvo okamžite daroval 
palatínovi ondrejovi Bátorymu, čím aj naznačil, 
aký osud čaká aj ostatné Zápoľského majetky. ná-
rodný kráľ nedokázal dostatočne rýchlo zmobili-
zovať vojsko, opustil Budín a ušiel za Tisu. 

Ferdinand obsadil hlavné mesto a po prvom ví-
ťazstve sa nechal korunovať. Už na druhý deň po 
korunovácii, 4. novembra 1527, daroval Bojnice aj 
s celým panstvom kráľovskému taverníkovi Alexe-
jovi Turzovi (Alexius, Alex Thurzo), ktorý dostal 
aj ďalšie Zápoľského hrady – Likavu, oravu, Rich-
navu, Spiš, ale aj banské mestá Gelnicu a Smolník. 
Ako panovník v darovacej listine uviedol, zradou 
kráľa Ľudovíta II. a uzurpáciou uhorskej koruny 
sa Zápoľský dopustil velezrady, a preto boli všetky 
jeho majetky v Uhorsku skonfiškované.2 

nový majiteľ Bojníc musel hrad najprv ovlád-
nuť, ale k boju pravdepodobne ani nedošlo. Hradná 
posádka kapitulovala. Bola to zásluha bojnického 
kastelána Petra Horváta, ktorému Ferdinand I. na 
príhovor Alexa Turzu potvrdil držbu kúrie v Ráz-
točne, ktorú predtým dostal od Zápoľského.3 

novými vlastníkmi Bojnického panstva, zem-
skými pánmi v Handlovej i v ostatných obciach 
sa stali Turzovci – mocný a vplyvný rod, pochá-
dzajúci zo spišských Betlanoviec. Prvým v rade 
turzovských majiteľov bol Alexius Turzo, ktorý 
bol od roku 1521 komorským grófom v kremnici a 
kráľovským pokladníkom. Tieto funkcie rozmno-
žili jeho moc a vplyv. Ešte pred moháčskou bitkou 
získal panstvá Šintava, Hlohovec a Tematín. Vďaka 
priazni Ferdinanda I. si dŕžavy rozšíril, a to najmä 
prostredníctvom konfiškácií majetkov Zápoľského 
a jeho prívržencov. Do polovice štyridsiatych ro-
kov 16. storočia vlastnil v deviatich slovenských 
stoliciach 13 hradov aj s príslušnými dedinami. 
k Bojnickému hradnému panstvu patrilo 23 dedín 
a mestečká Prievidza, Bojnice i Pravno. Tvorilo 
kompaktné územie v Hornonitrianskej kotline. 
S celkovou rozlohou asi 30-tisíc hektárov pôdy pat-
rilo k najväčším na Slovensku. Alex Turzo spravo-
val majetky aj s pomocou ambicióznej manželky 
Magdalény Sékejovej (Székely) s predikátom de 
Ormošd. Vzali sa až po Moháčskej bitke, v ktorej 
zahynul jej prvý manžel Tomáš Séči (Széchy). 

2 Maďarský krajinský archív (Magyar országos levéltár, ďalej 
MOL) Budapešť, archív Uhorskej kráľovskej kancelárie, krá-
ľovské knihy – libri regii, kniha 1, str 54 – 56 DvD verzia (ďalej 
len libri regii).

3 Tamže, str. 41.

Ján Zápoľský po porážkach v rokoch 1527 a 1528 
musel z Uhorska ujsť. Útočisko našiel v susednom 
Poľsku, odkiaľ vyvíjal horúčkovitú diplomatickú 
činnosť. Keďže Habsburgovci zároveň viedli voj-
nu proti francúzskemu kráľovi, Zápoľského emi-
sári získali v Paríži prísľub pomoci a aj pápež bol 
ochotný ho podporiť. Rozhodujúci význam však 
malo uzavretie dohody so sultánom Sulejmanom. 
v lete 1529 prišla Zápoľskému na pomoc celá tu-
recká armáda, vydobyla mu späť Budín a niekoľko 
týždňov neúspešne obliehala Viedeň. Zápoľskovci 
zatiaľ obsadili veľké časti Slovenska. na sklonku 
novembra 1529 vojvodcovia Jána Zápoľského, Pe-
ter a Mikuláš kostkovci zo Sedlíc zaujali aj pan-
stvo Bojnice.4 Ich nájazd sa iste nezaobišiel bez 
následkov. v polovici septembra 1530 osmanské 
pomocné oddiely vyplienili mnoho dedín na úze-
mí medzi váhom a Hronom. veľké škody napácha-
li na Ponitrí, no našťastie, severnejšie od Topoľčian 
neprenikli. Tesne pred Vianocami však silný turec-
ký oddiel hercegovinského pašu Amurata nečaka-
ne prepadol Bojnice. obyvateľstvo si zachránilo 
životy na hrade, no Turci mestečko vypálili do tla.5 

Od tej doby sú k dispozícii už presnejšie údaje 
o jednotlivých sídlach, keďže sa začala pravidelne 
vyberať vojenská daň, takzvané subsídium. Súpisy 
vybraných peňazí, doplnené ďalšími podrobnos-
ťami, sa zachovali takmer neporušené. Na sneme 
roku 1528 Ferdinand I. presadil zákon, umožňu-
júci vyberať mimoriadny poplatok na obranu pred 
Turkami. Táto tzv. portálna daň sa vymeriavala od 
brány (latinsky porta), ktorá bola vchodom na sed-
liacky dvor alebo do domu mešťana. Až do konca 
16. storočia možno jednu portu stotožniť s jedným 
domom, ktorý však mohlo obývať aj viacero, zväč-
ša spríbuznených rodín. Snem v roku 1530 vyhovel 
požiadavke panovníka a odhlasoval platbu jeden 
zlatý ročne od jednej porty. od daňovej povinnosti 
bol oslobodený richtár, chudobní poddaní s hnu-
teľným majetkom menším ako 10 zlatých, novopo-
stavené domy a aj vyhorenci na dobu 3 až 6 rokov. 

V roku 1531 vyberal a zapisoval daň slúžny 
horného obvodu nitrianskej stolice Pavol Aponi. 
v Handlovej (v súpise Henlowa) zdanil 72 domov, 
6 bolo opustených; 8 chudobných a 5 nových do-
mov nepodliehalo daňovej povinnosti. v Hand-
lovej teda stálo do 100 domov a hoci bola ešte 
dedinou, patrila k najľudnatejším sídlam celého 
Bojnického panstva. napríklad v Prievidzi zdanili 
len 67 domov, no v mestečku sa nachádzalo vyše 
pol stovky opustených alebo chudobných domov. 
v nemeckom Pravne vybrali daň zo 62 port, počet 
opustených bol len päť. Handlová v tej dobe pat-
rila k najväčším dedinám v regióne hornej nitry, 
ba delila sa o popredné miesta v rámci celej nit-
rianskej stolice. Celková výška dane vybranej na 
území nitrianskej stolice predstavovala 3206 zla-
tých, pričom v hornom okrese, ktorý bol na rozdiel 
od ostatných osmanským pustošením prakticky 
nedotknutý, to bolo 944 zlatých, najviac spomedzi 
všetkých štyroch okresov. V roku 1533 obce opäť 
navštívil Pavol Aponi, aby vybral po jednej zlatke 
od porty. 

4 MATULAY, Ctibor: Mesto Banská Bystrica. Katalóg admini-
stratívnych a súdnych písomností II. Archívna správa Mv Bra-
tislava, 1980, s. 280 – 281. 

5 Turci na Slovensku 1530. Slovenský letopis, 1877 (II.) s. 50 
aj ISTVÁNFFY, Nicolaus: Regni Hungarici historia ... libri 
XXXIv. kolín n. R. (Coloniae Agrippinae) 1724, s. 108. 

Vojna dvoch 
kráľov jedného 
kráľovstva

Ferdinand I. (1526 – 1564).
Ján Zápoľský.Ľudovít II. (1516 – 1526).

Po porážke 
Zápoľského roku 1527 
daroval panovník 
hrad Bojnice spolu
s celým panstvom 
Alexejovi Turzovi. 
Turzovci sa tak 
na dlhé obdobie stali 
zemskými pánmi  
aj v Handlovej.

Ferdinandove florény.
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v Handlovej, ktorá v je v súpise uvedená pod 
názvom „Helnowa lehottha“ zdanili 70 port, 13 
bolo chudobných, deväť opustených a jedna, pat-
riaca richtárovi, bola spod povinnosti oslobodená. 
Situácia sa dramaticky nemenila ani v roku 1536, 
i keď počet zdanených gazdovstiev mierne klesol 
(na 60). Štyri domy boli opustené, no ďalšie štyri 
novopostavené a tie sa nezdaňovali, rovnako ako 
domy richtára a panského sluhu. Počtom zdane-
ných port sa Handlová stále radila medzi popredné 
sídla v celej nitrianskej stolici, i keď Prievidza so 
75 a nemecké Pravno s 80 zdanenými gazdovstva-
mi ju v tomto období prevyšovali. v oboch mesteč-
kách panovali nepomerne lepšie podmienky pre 
poľnohospodárstvo, ako v málo úrodnom, zväč-
ša zalesnenom handlovskom chotári. Ľudnatosť 
obce však vyniká pri porovnaní s okolitými síd-
lami: v Morovne aj Jalovci boli štyri, v Chrenovci 
a Lipníku po päť, v Brusne šesť a v Ráztočne 20 
zdanených gazdovstiev.6 Daňové súpisy z tridsia-
tych rokov 16. storočia potvrdzujú, že v Handlovej 
a v podstate na celom Bojnickom panstve pano-
vali relatívne stabilizované pomery, na rozdiel od 
iných častí krajiny ničenej občianskou vojnou. 

No vojna iste zasiahla aj do každodenného ži-
vota nášho obyvateľstva. Raz jedna, inokedy dru-
há bojujúca strana hrozbami i sľubmi lákala pod 
svoje zástavy každého, kto dokázal v ruke udržať 
zbraň. na sv. Marka (25. apríla) roku 1530 hlavný 
kapitán čiastok Horného Uhorska, čiže Slovenska, 
a zároveň aj poradca kráľa Jána Zápoľského, Pe-
ter kostka (písal sa aj kozka) zo Sedlíc, táboril so 
svojimi tlupami pri Tekovskom sv. Kríži (dnes Žiar 
nad Hronom). odtiaľ vyzval všetkých obyvateľov 
Nitrianskej a Tekovskej stolice bez rozdielu stavu 
a hodnosti, aby každý, kto dokáže niesť zbraň, po-
silnil rady jeho vojska. Podľa kostkovej výzvy vše-
obecnú mobilizáciu si naliehavo vyžaduje obrana 
krajiny proti jej najhorším nepriateľom – nemcom. 
na jednej strane kostka sedliakom sľúbil slobodu, 
no tým, ktorí by výzvu neuposlúchli, hrozil zabi-
tím, povraždením synov, spálením domov i celých 
dedín. Richtárom v závere pod hrozbou trestu 
smrti prikázal postarať sa o to, aby každý obyva-
teľ bol s jeho príkazom oboznámený.7 nepochybne 
takéto výzvy nepadli u nemeckého obyvateľstva 
Handlovej i celého Hauerlandu na úrodnú pôdu, 
navyše boli poddanými Alexa Turzu, ktorý zacho-
vával Ferdinandovi neotrasiteľnú vernosť. 

o niekoľko mesiacov neskôr sa Handlovčania 
i všetci ostatní obyvatelia nitrianskej stolice mu-
seli podrobiť výzve Ferdinandovho vojvodcu Rog-
gendorfa. Ten zo svojho tábora pri Budíne naria-
dil nitrianskej stolici, aby mobilizovala všetkých 
bojaschopných chlapov, zaopatrila ich potravou 
na 15 dní a vyslala do jeho tábora. na znak nalie-
havosti situácie prikázal nosiť po obciach krvavý 
meč. Roggendorf stoličným predstaviteľom pripo-
menul, čo v predchádzajúcich týždňoch Turci na 
území stolice spôsobili a za pôvodcu všetkého zla 
označil Zápoľského. na záver na adresu „domá-
ceho“ kráľa Jána I. zdôraznil: „Kým nebude tento 
mor kráľovstva, zradca kresťanstva aj so svojimi 

6 MOL Budapešť, archív Uhorskej komory, Sekcia E, portálne 
súpisy – e 158 – nitrianska stolica. Connumeratio portae (ďa-
lej portálne súpisy nitrianskej stolice) 1531, s. 34.

7 Maďarská krajinská knižnica Széchenyiho, Budapešť (ďalej 
Mkk), oddelenie rukopisov, folia latina, 3804 / Iv. s. 133, sú-
časný jednoduchý opis.

kumpánmi a tureckými pomocníkmi z krajiny vy-
hnaný, pokoj nenastane“.8

Vojna o uhorskú korunu trvala až do roku 1538, 
keď Ferdinand I. s Jánom I. vo veľkom varadíne 
uzavreli mier a krajinu si rozdelili na dve časti. Za 
jedenásť rokov bojov, prerušovaných aj prímerím, 
trpeli bez rozdielu všetci obyvatelia vojenskými 
výpravami i plienením spôsobeným jednou či dru-
hou stranou. Mnohí šľachtici využívali chaos a ne-
zriadené pomery a v mene Habsburga alebo Zápoľ-
ského lúpili, kde sa len dalo. Bez ohľadu na prísahu 
vernosti niekoľkokrát vymenili strany, prechá-
dzali z tábora kráľa Jána do tábora Ferdinanda. 
V tomto smere vynikali lúpežní rytieri, bratia Ján 
a Rafael Podmanickí. Do roku 1533 boli v službách 
Zápoľského, potom prešli k Ferdinandovi, ale od 
roku 1535 opäť v mene „národného kráľa“ dranco-
vali majetky veľmožov, verných Ferdinandovi. 

Keďže Turzo patril medzi hlavných Zápoľského 
nepriateľov, cieľom nájazdov ich trojtisícového voj-
ska, pripomínajúceho skôr bandu lúpežníkov, sa 
niekoľkokrát stalo aj Bojnické panstvo. na stred-
nom Slovensku v oblasti siedmich banských miest 
panovala mimoriadne zložitá situácia. Jedna aj 
druhá strana vymáhala finančnú podporu, no pe-
niaze k dispozícii neboli. Mestá v tom období vlast-
nila kráľovná vdova Mária, ktorá sledovala vlastné 
záujmy a na ich ochranu chcela poslať obávaných 
španielskych žoldnierov. Predstavitelia banských 
miest, združených v mestskom zväze nazvanom 
Heptapolitana (Sedemmestie) sa zľakli, že budú 
musieť živiť španielsku soldatesku a kráľovským 
komisárom v roku 1532 oznámili, že ak to takto 
pôjde ďalej, radšej sa aj s baníkmi odsťahujú.9 

Cesta z Prievidze cez Handlovú ku kremnici a 
cez Tekovský sv. Kríž do údolia Hrona nadobudla 
v tomto období strategický význam. Bola najkrat-
ším spojením medzi viedňou, Bratislavou a hos-
podársky dôležitou stredoslovenskou banskou ob-
lasťou. Na jeseň 1536 bratia Podmanickí obsadili 
hrádok v Žabokrekoch a získali tak kontrolu nad 
trasou vedúcou údolím nitry. Zablokovali prísun 
potravín do banských miest, kde hrozil hlad. Preto 
turčiansky župan Štefan Revaj a Alex Turzo zorga-
nizovali ozbrojené oddiely a pokúsili sa Žabokre-
ky oslobodiť, no pevnosť sa im dobyť nepodarilo.10 
Bratom Podmanickým prišla na pomoc veľká sku-
pina dobrodruhov z Čiech, Moravy, Poľska a se-
verného Slovenska. v roku 1537 sa na Bojnickom 
hrade zišli zástupcovia šiestich slovenských stolíc 
– Nitrianskej, Turčianskej, Oravskej, Zvolenskej, 
Tekovskej a Liptovskej, aby so zástupcami ban-
ských miest uzavreli spoločný obranný zväz s cie-
ľom zabrániť vpádom Turkov, ale aj lúpežníkov, 
ktorých počet sa neustále zvyšoval.11 Po podpísaní 
mieru medzi Zápoľským a Ferdinandom I. roku 
1538 sa pomery začali upokojovať, no len na krát-
ky čas. v roku 1539 sa stále slobodný, no starnúci 
Ján Zápoľský, niekdajší bojnický zemský pán, ože-
nil s oveľa mladšou poľskou princeznou Izabelou. 
V júli sa mladomanželom narodil vytúžený syn 
a dedič. Pokrstili ho dvomi menami – po otcovi Ján 

8 Pray Georgius: epistolae procerum regni Hungariae, pars I. 
Posonii 1806, s. 363 – 365.

9 MATULAY, C. c. d. s. 322 – 323. 
10 MATULAY, C., c. d. s. 465 – 6, tiež Lukinich Imre II. s. 561, 

568, 570. 
11 Magyarország vármegyei és városai, Bars vármegye, Buda-

pešť, s. a. s. 340.

Henlowa lehottha na daňovom 
(portálnom) súpise z r. 1533.

a po dedovi, poľskom kráľovi – Žigmund. Šťastné-
ho otca však radostná správa o narodení potomka 
zastihla vo vážnom stave, keď ho krátko predtým 
ranila mŕtvica. Tesne pred smrťou požiadal svoju 
manželku, synových tútorov a tureckého sultána, 
aby naplnili dedičské práva novorodenca na uhor-
ské kráľovstvo. Bolo to zjavné porušenie mierové-
ho záväzku s Ferdinandom I., kde bolo dohodnuté, 
že v prípade Zápoľského smrti mu pripadne zvy-
šok Uhorska. Ferdinand I. sa pokúsil obsadiť úze-
mia pod kontrolou Zápoľskovcov, ale turecký sul-
tán im prišiel na pomoc. na konci augusta 1541 pri 
Pešti a Budíne porazila početná osmanská armá-
da oddiely Ferdinandových žoldnierov a Turci sa 
zmocnili aj hlavného mesta krajiny. Sulejman vy-
hnal z Budína všetkých kresťanských obyvateľov 
a urobil z neho sídlo tureckej provincie – pašalíku. 
Kráľovnej Izabele aj s maloletým Jánom Žigmun-
dom vykázal územie za Tisou a Sedmohradsko. 

od roku 1541 v Uhorsku zúrila vojna Habsbur-
govcov s Turkami a zároveň aj konflikt so Zápoľ-
skovcami, ktorí sa usilovali obsadiť Ferdinandom 
kontrolované územia. Boje trvali až do uzavretia 
mieru so sultánom Selimom II. v Drinopoli roku 
1568. konečným výsledkom bolo rozdelenie Uhor-
ska na tri časti. Jeho južnú a centrálnu časť oku-
povali Turci, Slovensko, severné a západné časti 
dnešného Maďarska a zvyšky Chorvátska zostali 
v moci Habsburgovcov. Sedmohradsko s priľah-
lými oblasťami sa stalo samostatným štátom pod 
tureckým protektorátom, kde spočiatku vládol Ján 
Žigmund a potom sedmohradskými stavmi volené 
kniežatá. V prvej etape vojny sa Turci roku 1543 
zmocnili ostrihomu, a tak sa niekdajšie sídlo arci-
biskupa a hlavy katolíckej cirkvi v Uhorsku zme-
nilo na centrum osmanskej provincie – sandžaku. 
Jeho severná hranica už o niekoľko rokov prebie-
hala neďaleko nitry a Levíc. 

v dobe veľkej ofenzívy osmanskej armády mal 
aj Alex Turzo dni života už spočítané. V roku 1543 
spísal poslednú vôľu a tu v tieni blížiacej sa smrti 
priznal, že bezohľadne nakladal so svojimi podda-
nými a mnohým uškodil. Ako uviedol v závete, bol 
k tomu donútený aj ťažkými pomermi a zložitými 
úlohami, ktoré musel riešiť. Prosil všetkých o od-
pustenie a prosbu mali úradníci v každej dedine 
jeho rozsiahlych panstiev tlmočiť ľudu. Prikázal 

tiež odstrániť všetky neprá-
vosti, znížiť poddanské po-
vinnosti a tým, ktorí utrpeli 
najväčšiu ujmu, prikázal 
dať náhradu.12 Gesto veľko-
možného pána malo iste na 
životné pomery v dedinách 
Bojnického panstva priaz-
nivý účinok, ale o tom, či sa 
jeho závet skutočne naplnil, 
písomné pramene mlčia. 

12 Testament Alexa Turzu publikoval jezuita Karol WAGNER 
v Analecta Scepusii sacri ac profani. I. viedeň 1773, s. 168–176. 

V roku 1545 sa opäť vyko-
nal daňový súpis v nitrian-
skej stolici. večne prázdna 
kráľovská pokladnica potre-
bovala peniaze na vojenské 
výdavky. v dôsledku voj-
nových výprav sa pomery 
v mnohých obciach menili 
a predchádzajúce súpisy už 
neboli aktuálne. v Handlo-
vej napočítal stoličný slúžny 
70 port schopných zaplatiť 
daň, takže obec prispela 
sumou 70 zlatých. Bolo to 
najviac v celom Bojnickom 
panstve; v Prievidzi zdanili 
66, v Pravne 55, v Bojniciach 
18 a v Morovne 6 port. Celko-
vo tu odviedlo daň 399 port 
a z každej museli jej držite-
lia zaplatiť poldruha zlatého 
kráľovskej dane. v polovici 
16. storočia panstvo Bojnice 
patrilo k hospodársky najrozvinutejším regiónom 
s početnou populáciou. vzhľadom k mimoriad-
ne zložitej situácii v bojoch s Turkami museli na 
vojsko prispieť aj kňazi, ktorí doposiaľ požívali da-
ňovú imunitu. Handlovský farár zaplatil jeden zla-
tý, pravniansky dva, prievidzský jeden zlatý a 50 
denárov a košovský 70 denárov. Aj tieto čísla čosi 
napovedajú o hospodárskych pomeroch farnosti.13 

Zemským pánom na Bojnickom panstve, teda 
aj v Handlovej, bola ambiciózna vdova po Alexovi 
Turzovi, Magdaléna Sékejová (Székely) z Ormoš-
du, spolu s dcérami Annou a Alžbetou. Manželom 
Anny bol kráľovský taverník ondrej Bátory, naj-
vyšší vojenský veliteľ v Uhorsku a hlavný župan 
dvoch stolíc. Alžbeta bola zosobášená s Adamom 
Ungnadom a po jeho smrti s Juliusom Salmom. Ale 
ich matka sa čoskoro tiež vydala – za moravského 
grófa Jána z Perštajna a Helfenštajna a navyše mala 
ešte dcéru z prvého manželstva s Tomášom Séčim. 
následne vypukli spory o Bojnické panstvo, keď-
že si naň súdnou cestou nárokoval Alešov mladší 
brat, Ján Turzo. Magdaléna Sékejová sa odmiet-
la podriadiť a za zločin nevery voči kráľovi mala 
pykať stratou majetkov i hlavy. Kráľ Ferdinand I. 
však vyhovel početným intervenciám a roku 1549 
trest zrušil a nariadil vrátiť jej majetky.14 

vypukli však ďalšie spory, ktoré doriešil panov-
ník roku 1553, keď potvrdil držbu Spišského a Boj-
nického panstva trom vetvám turzovského rodu. 
To bol dôvod k častejším nedorozume-
niam medzi Turzovcami, pri ktorých sa 
aj tasili šable. napokon sa podarilo spo-
ry urovnať a koncom 80. rokov 16. sto-
ročia väčšina Bojnického panstva prešla 
do rúk spišského župana Krištofa Turzu, 
ktorý bol synovcom Alexa Turzu. Krišto-
fovi patrili aj panstvá Hlohovec, Tematín 
a Richnava na Spiši. Bojnické panstvo 
istú dobu spravoval jeho najstarší syn 
Stanislav II. Turzo. Urbár, ktorý nechal 
spísať, sa v roku 1614 renovoval.15 

13 Portálne súpisy nitrianskej stolice, 1545 a 1546, s. 175 a 196
14 Libri regii, zv. 2 s 329 – 330. 
15 MOL Budapešť, archív Uhorskej komory, urbaria et conscrip-

tiones, u et c fasc. 2, nr. 27.

V auguste 1541 
porazila osmanská 
armáda oddiely 
Ferdinandových 
žoldnierov a Turci 
sa zmocnili hlavného 
mesta krajiny.

Mnohí šľachtici 
využívali chaos 
a nezriadené pomery 
a v mene Habsburga 
alebo Zápoľského 
lúpili, kde sa dalo.

Vojna o uhorskú 
korunu trvala až 
do roku 1538, keď 
Ferdinand I. s Jánom I. 
vo Veľkom Varadíne 
uzavreli mier a 
krajinu si rozdelili 
na dve časti. 

„Morowna a Henlowa lehotha“ 
na súpise z roku 1536.

Urbár, renovovaný roku 1614; 
detail titulnej strany a súpis 
s charakteristickými mena-
mi miestnych obyvateľov.

Ján Žigmund Zápoľský, 
jediný syn a dedič 
Jána Zápoľského.

Alexius Turzo (Alexej, Alex, 
Elek Thurzo) a jeho podpis.

Cesta z Prievidze 
cez Handlovú ku 
Kremnici a do údolia 
Hrona nadobudla 
strategický význam.
Bola najkratším 
spojením medzi 
Viedňou, Bratislavou 
a stredoslovenskou 
banskou oblasťou.
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Po jeho smrti roku 1586 prešli vlastnícke 
práva na brata Alexa II., ktorý mal s man-
želkou Barborou Zrínskou štyroch synov 
a tri dcéry. Keď Alex II. Turzo v roku 1594 
zomrel, o zisky z Bojníc sa delili Stani-
slav III., Mikuláš II. a krištof III. 

o osudoch Handlovej v druhej polovi-
ci 16. storočia nemáme, s výnimkou nie-
koľkých zachovaných daňových súpisov, 
žiadne podrobnejšie správy. Na základe 
snemového rozhodnutia z roku 1549 sa 
z každej porty vyberala mimoriadna dáv-
ka už vo výške 1 zlatý a 30 denárov, lebo 
Ferdinand I. potreboval zaplatiť žoldnie-
rov, ktorých poslal do Sedmohradska. 
Týkalo sa to aj Handlovej, ktorá je v súpi-
se uvedená ako Henlova Lehotha. Skresle-
ný názov Henlova vznikol snáď nepozor-

nosťou pisára, no prívlastok „lehota“ naznačuje, že 
obyvateľstvo malo v rámci vtedajších feudálnych 
vzťahov v porovnaní s inými obcami slobodnejšie 
postavenie. namiesto obvyklých poddanských po-
vinností platili dohodnutú sumu, čo napokon po-
tvrdzuje slobodná voľba dedičného richtára z roku 
1523 aj urbár zo začiatku 17. storočia. v roku 1549 
v Handlovej zdanili 78 port, teda prosperujúcejších 
výnosnejších gazdovstiev. Stáli tu štyri nové domy 
a tie niekoľko rokov nepodliehali daňovej povin-
nosti (rovnako sa nezdaňovali ani chudobné do-
mácnosti). Dve hospodárstva ich držitelia opustili 
alebo rodiny vymreli. v takomto prípade ich síce 
okresný slúžny do zoznamu zachytil, ale pocho-
piteľne nezdanil. Podľa vtedajších zvyklostí bola 
od dane oslobodená aj richtárska usadlosť. Z úda-
jov v súpise vyplýva, že celkovo bolo v Handlovej 
okolo 90 domov a žilo tu asi 700 – 800 ľudí. V tom 
istom roku zdanili v Prievidzi 95 port, v Pravne 70,  
v Bojniciach 24 a v Morovne (Morawno) šesť. V po-
rovnaní so susednou Handlovou to bola malá de-
dinka, ktorá však počtom domov ani veľmi nezaos-
távala za inými v okolí. okrem šiestich zdanených 
gazdovstiev boli v Morovne dve opustené, jedno 
chudobné a jedno patrilo richtárovi. v obci stálo 
spolu asi 10 domov so 60 – 70 obyvateľmi.16 

Život všetkých ľudí bez rozdielu ovplyvňoval 
vývoj konfliktu s Osmanskou ríšou a prívržencami 
Jána Žigmunda Zápoľského, ale aj rozšírenie refor-
mácie, ktorá sa v druhej polovici 16. storočia ujala 
aj v obciach Bojnického panstva. najväčší problém 
však predstavovali Turci, ktorí po päťročnom prí-
merí roku 1552 obnovili boje. 

na ochranu neobsadených častí územia sa za-
čal budovať systém opevnení a zároveň sa presta-
vovali staršie hrady tak, aby odolali delostrelectvu. 
všetky spoločenské vrstvy museli na obranu fi-
nančne aj materiálne prispieť, najviac ale poddaní 
a mešťania. V roku 1556 sa vyberalo po 50 dená-
rov od každej domácnosti na výstavbu opevnení 
a zároveň vrchnosť žiadala vozy na prepravu sta-
vebného materiálu. Z peňazí vyzbieraných na tur-
zovských majetkoch sa mali vykonať opevňovacie 
práce na nitrianskom hrade a okolo mesta nitry. 
Snem zaviedol aj pracovnú povinnosť. Z každej 
porty sa od roku 1567 muselo odpracovať 12 dní 
zdarma, Handlovčania mali na výstavbe opevne-
ní stráviť dohromady 1000 dní. Snem rozhodol, 

16 Portálne súpisy nitrianskej stolice, Registrum connumerati-
onis primi subsidii, a. 1549, s. 210 – 213.

že obyvateľstvo Nitrianskej stolice má budovať 
pevnosti Nové Zámky, Komjatice a Šurany. Splniť 
si takúto povinnosť nebolo jednoduché, cesta na 
tieto pracoviská trvala aj štyri dni, navyše na juhu 
šarapatili Turci. Peňažné príspevky do kráľovskej 
pokladnice, verejné práce a zásobovanie vojska 
neboli jedinou povinnosťou voči štátu. V prípade 
naliehavej potreby sa obyvatelia všetkých spolo-
čenských tried s výnimkou duchovenstva museli 
osobne podieľať na obrane krajiny. Aj keď od roku 
1568 panoval medzi Habsburgovcami a osman-
skou ríšou mier, lúpežné výpady Turkov sa každo-
ročne opakovali. kongregácia nitrianskej stolice 
sa v septembri 1573 uzniesla, že na obrane jej juž-
ných území, ktoré ohrozujú a sčasti okupujú Tur-
ci, sa bude podieľať vojenským kontingentom aj 
každé panstvo. Bojnické malo postaviť do 25 chla-
pov.17 Keďže Turci obsadením Budína roku 1541 
prerušili hlavné cestné spojenia s východnými 
časťami krajiny, jediné bezpečné spojenie z Vied-
ne do Horného Uhorska, ale aj do Sedmohradska a 
podunajských kniežatstiev, viedlo cez Bratislavu, 
Trnavu a odtiaľ cez Považie či Ponitrie do Turca 
a popod Tatry ďalej na východ. Význam cesty cez 
Hlohovec a Topoľčany k Bojniciam vzrástol a zria-
dilo sa tu aj pravidelné poštové spojenie. navyše 
v Bojniciach sa k nej pripájala cesta vedúca cez 
Handlovú zo stredoslovenských banských miest. 
No vydať sa v tých dobách na cestu od Prievidze 
cez lesnaté masívy do údolia Hrona vyžadovalo 
značnú dávku statočnosti. 

v dôsledku vojen a nezriadených pomerov sa 
v priebehu prvej polovice 16. storočia veľmi roz-
šírila bieda a s ňou aj zbojníctvo. Zo zbehnutých 
vojakov a rôznych dobrodružných živlov sa sfor-
movali početné zbojnícke skupiny. Riedko obýva-
né hory na strednom Slovensku sa stali nielen ich 
útočiskom, ale aj operačným priestorom. Zbojní-
kov priťahovalo okolie siedmich banských miest, 
keďže sem smerovali kupecké karavány so záso-
bami potravín a rôznym tovarom. odtiaľto sa do 
viedne vozili zlaté dukáty a strieborné toliare vy-
razené v kremnickej mincovni. A tak nečudo, že 
v okolitých horách zbojníci často šarapatili. Ich 
prítomnosť potvrdzujú aj niektoré dnes už zabud-
nuté názvy v handlovskom chotári. v ohraničova-
cej listine z roku 1841 sa spomína Zbojnícka skala 
(Räuberstein) i Zbojnícka jaskyňa (Räuberhöhle).18 

Zbojníctvo sa nekompromisne potieralo, no 
kým v krajine panoval chaos, nepomohli ani dras-
tické tresty. na sneme roku 1548 bolo prijatých 
niekoľko právnych noriem na jeho potlačenie. Lú-
pežiam malo zamedziť vyrúbanie stromov v hor-
ských oblastiach na vzdialenosť dvesto lakťov po 
oboch stranách ciest. Touto úlohou bolo poverené 
domáce obyvateľstvo. nevedno však, či Handlov-
čania očistili stráne tak, ako to zákon prikazoval, 
ani či to pomohlo zvýšiť bezpečnosť pocestných 
alebo kupcov. Rúbanie lesov bolo len zúfalým po-
kusom zamedziť rozšíreniu zbojníctva.19 Dolape-
ných zbojníkov obesili priamo pri ceste, kde lúpili 
a na výstrahu ich mali nechať visieť dlhú dobu. 

17 Magyarország vármegyei és városai, nyitra vármegye, s.a.s. 616.
18 Slovenský národný archív Bratislava (SnA), Panstvo Bojnice, 

kartón 89, i. č. 371 kart. s. 17.
19 Zákonný článok – (Articulus). 49/1548 paragraf 4.

Pre obyvateľstvo predstavovali lúpežníci rov-
naké zlo ako Turci. Ľudia sa báli o svoje životy, 
ohrozené boli aj ich majetky. Pod vplyvom dlho-
trvajúceho ohrozenia sa začala organizovať ozbro-
jená milícia, ktorú poznáme pod názvom sedliac-
ka stolica. Vznikla už v prvej polovici 16. storočia. 
Celá Nitrianska stolica bola rozdelená na pätnásť 
oblastí a každá si viedla osobitnú evidenciu prí-
slušníkov milície pod názvom zápis. Radoví čle-
novia sedliackej stolice sa cvičili v zbrani a bojo-
vom umení. Výzbroj aj žold im platili obce. Keď sa 
objavilo nebezpečenstvo, bol vyhlásený poplach 
a členovia sedliackej stolice sa museli dostaviť na 
zhromaždisko. Ak niektorá obec neuposlúchla vý-
zvu na mobilizáciu, dostala od podžupana pokutu 
40 zlatých. Z rozhodnutia nitrianskej stolice bola 
zavedená osobitná taxa na prenasledovanie zboj-
níkov – 1 zlatý od každej porty. Na sedliacku sto-
licu museli prispieť aj zemania sumou 25 denárov 
od každého kráľovského jutra (asi 40 árov) obrába-
nej pôdy. Takýto spôsob domobrany fungoval až 
do 18. storočia.

 V roku 1576 sa v celej krajine opäť spisova-
li a zdaňovali porty. V Handlovej ich bolo až 65, 
v Morovne iba dva a pol. v tomto období zaplatila 
obec Handlová viac ako Prievidza a nemecké Prav-
no dohromady. Prievidzi vymerali 36 port, Prav-
nu 26 a Bojniciam len 14 port. navyše v Hand-
lovej sa prostredníctvom tohto súpisu prvýkrát 
stretávame s ďalšou, doposiaľ nespomínanou 
spoločenskou kategóriou. Boli to želiari, latin-
sky inquilíni. Už v prvej polovici 16. storočia sa 
postupne menila štruktúra poddanského obyva-
teľstva. Sedliaci, zámožnejšia poddanská vrstva, 
počtom stagnovali, dokonca klesali, no pribúdali 
poddaní s malou, dokonca so žiadnou výmerou 
pôdy alebo hospodáriaci na klčoviskách. Tento 
proces štrukturálnej zmeny sa prejavil aj v Hand-
lovej, kde súpis zaznamenal 35 želiarskych rodín, 
v susednom Morovne šesť.20 

Želiari žili vo všetkých obciach a ich počet po-
stupne narastal. Keďže nemali pôdu na vlastnú 
obživu, museli si vlastnou šikovnosťou a podni-
kavosťou zaistiť iný zdroj živobytia pre seba i ro-
dinu. Prevádzkovali remeslo, povozníctvo, chov 
dobytka na prenajatých pozemkoch, nechali sa 
najímať na rôzne práce ako nádenníci. Handlovskí 
želiari využili hospodársku konjunktúru zaistenú 
prílevom peňazí posielaných do Uhorska na proti-
tureckú obranu z viacerých európskych krajín a vo 
väčšom množstve produkovali rôzne drevené vý-
robky, ponajviac šindle, ale aj rôzne druhy poľno-
hospodárskeho náradia – hrable, motyky, rýle a iné 
veci dennej potreby. Spočiatku ich štát nezdaňo-
val, no od konca 16. storočia už aj želiari podlieha-
li daňovej povinnosti. Mnohí svojou usilovnosťou 
dokázali nadobudnúť slušný majetok. Podľa záko-
na 62 z roku 1609 sa do jednej porty rátalo 12 že-
liarskych domov alebo štyri sedliacke. výška daní 
od sedliakov i želiarov rástla a od roku 1630 sa 
subsidium alebo rováš (daň) platil každoročne vo 
výške troch zlatých. To však zďaleka nebol koniec 
navyšovania daňovej povinnosti, lebo obrana pro-
ti Turkom a najmä vojnové konflikty odčerpávali 
z kráľovskej pokladnice veľa prostriedkov. 

20 MOL Budapešť. Archív Uhorskej komory, Sekcia E, portálne 
súpisy – e 58 – nitrianska stolica. Fotokópie v oddelení filmo-
vých materiálov Hist. ústavu SAv, i. č. 697, 1576.

Veľký ozbrojený konflikt s Turkami vypukol 
roku 1593. Táto vojna dostala pomenovanie Dlhá 
a po skončení v dôsledku trvania Pätnásťročná voj-
na. Začalo sa azda najrušnejšie, no zároveň aj naj-
tragickejšie obdobie v živote našich predkov, ktoré 
trvalo až do prvého desaťročia 18. storočia. Tu-
recké vpády, protihabsburské povstania, prepady 
lúpežníkov, násilie žoldnierov, domáceho vojska, 
vyberačov daní i panských úradníkov a k tomu 
ešte každodenný zápas o prežitie, poznačili osu-
dy každej obce. Na začiatku Pätnásťročnej vojny 
zaznamenali kresťanské vojská viaceré úspechy, 
keď dobyli niekoľko významných pevností, medzi 
nimi v roku 1595 aj ostrihom. ostrihomský san-
džak, siahajúci v niektorých rokoch až k Tribečs-
kým horám, prestal na desať rokov jestvovať. 

Cisár Rudolf II. uzavrel spojenectvo so sedmo- 
hradským kniežaťom Žigmundom Bátorym a va-
lašským vojvodom Michalom. všetko nasvedčo-
valo tomu, že Turci budú z Uhorska definitívne 
vyhnaní, no na uhorské bojisko sa osobne vypravil 
sultán Mohamed III. a osmanské vojsko pod jeho 
vedením zaznamenalo veľké úspechy. 

Na jeseň 1596 Turci dobyli pevnosť Jáger (Eger) 
a zvíťazili nad kresťanskou koalíciou v bitke pri 
Mezökeresteši. Vojna sa predlžovala, postupne 
vyčerpávala obe bojujúce strany a najmä obyva-
teľstvo, ktoré muselo dopĺňať rednúce rady vojska, 
zásobovať armády, znášať pobyt cudzích žold-
nierov a chrániť sa pred tureckým rabovaním. Na 
bedrách poddaného ľudu, ktorý sám trpel nedos-
tatkom, ležalo z veľkej časti aj financovanie armá-
dy bojujúcej proti Turkom. Aj preto sa spresňovali 
rôzne daňové súpisy. Cieľ bol jasný – vyžmýkať 
z poddaných čo najviac prostriedkov. v roku 1598 
okresní slúžni s asistenciou richtárov počítali pod-
danské domy v jednotlivých obciach. v Handlovej 
(Hendliowa) ich stálo 162, a týmto počtom sa obec 
radila na prvé priečky v rámci celej nitrianskej sto-
lice. v mestečku Prievidza bolo 169 poddanských 
domov, v nemeckom Pravne 124 a v Bojniciach 
117 domov. v celej nitrianskej stolici napočítali 
spolu 17 904 poddanských chalúp.21 

21 Tamže, rok 1598. 

Stanislav Turzo.

Zo zbehnutých 
vojakov a rôznych 
dobrodružných živlov 
sa sformovali početné 
zbojnícke skupiny. 
Pre obyvateľstvo 
predstavovali 
lúpežníci rovnaké 
zlo ako Turci. 

Obrana proti Turkom 
a vojnové konflikty 
odčerpávali z kráľov- 
skej pokladnice veľa  
prostriedkov. V roku 
1556 sa vyberalo po 
50 denárov od každej  
domácnosti na výs-
tavbu opevnení.

V dôsledku vojen 
sa v prvej polovici 
16. storočia veľmi 
rozšírila bieda a 
s ňou aj zbojníctvo.

Peší vojak...

Turecký 
bojovník.

Turecké vojny a 
protihabsburské 
povstania

1593 – 1711

Pätnásťročná vojna, 
to bol začiatok azda 
najdramatickejšieho 
obdobia v živote 
našich predkov, 
ktoré zasiahlo až 
šesť generácií.

Turci vlečú zajatcov.

1576 – v celej krajine  
sa opäť zdaňovali 
porty. V Handlovej  
ich bolo až 65, v Mo- 
rovne iba dva a pol. 
Handlová platila 
viac ako Prievidza 
a Nemecké Pravno 
dohromady. 
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v nasledujúcom roku postihla veľké časti nit-
rianskej a Tekovskej stolice pohroma. Vo februári 
1599 tekovský podžupan Albert Kálnaj upozornil 
mesto Kremnicu, že tatársky chán táborí so sil-
ným vojskom pri Budíne a má v úmysle vyplieniť 
a spustošiť okolie banských miest aj s Tekovskou 
a Hontianskou stolicou.22 Inváziu podnikli Tatári 

a Turci až na jeseň a zaplavili časti Tekov-
skej a nitrianskej stolice. Popolom 

tam ľahlo 100 obcí a asi 12 tisíc 
ľudí bolo odvlečených do za-

jatia. Turko-tatárske hordy 
prenikli do severnejších 

okresov stolíc len v men-
ších skupinách a Hand-
lovú neohrozili. Asi 
tisíc Tatárov sa márne 
pokúšalo dobyť opev-
nený kostol v Budči 
neďaleko Zvolena, no 
stroskotali na hrdin-
skej obrane miestneho 
obyvateľstva. najviac 
škôd utrpelo okolie To-
poľčian, Nitry, Piešťan 

a vrábľov. katastrofu 
potvrdzujú aj súpisy do-

mov v nitrianskej stolici. 
Roku 1600 ich napočítali už 

len 12 100, tretina bola vypá-
lená a vyplienená. v Handlovej 

vtedy stálo 164 domov, v Morovne 
deväť. Súpis potvrdzuje, že celé pan-

stvo Bojnice zostalo od pohromy ušetrené, 
keďže Turci a Tatári sem neprenikli. Napriek tomu 
ďalšie súpisy dokazujú, že počet domov v Handlo-
vej i ďalších obciach panstva klesal. v roku 1601 
ich v Handlovej zapísali do evidenčného súpisu 
už len 140.23 v týchto dobách predstavovali pre 
tunajšie obyvateľstvo veľké nebezpečenstvo tlu-
py hajdúchov. Pôvodne boli pastiermi dobytka, 
no v časoch osmanskej invázie sa začali vojensky 
organizovať a velitelia pohraničných pevností si 
ich zvykli najímať do služby. Boli však nespoľah-

liví a nedisciplinovaní; ak nedostali sľúbený 
žold, čo sa stávalo často, búrili sa. V roku 

1601 sa niekoľko početných hajdúšskych 
oddielov vzbúrilo, odmietli tiahnuť 

proti Turkom a začali rabovať dediny 
na Ponitrí. vtedajší zemepán Bojníc 
Mikuláš Turzo narýchlo zhromaž-
dil sedliacke oddiely z okolia a pri 
Laskári neďaleko novák sa s haj-
dúchmi zrazil v boji. Bitku prehral, 
mal vyše sto mŕtvych a množstvo 
ranených.24 Turzo ušiel do Bojníc a 
v okolitých obciach oplakávali obe-
te. následkom vyčerpávajúcej vojny 

s Turkami sa situácia všetkých spolo-
čenských vrstiev Uhorska ovládanom 

Habsburgovcami zhoršovala. navyše 
sa vyostrovala aj náboženská otázka. 

Cisár Rudolf II. sa pokúsil o rekatolizáciu 
a zároveň porušoval aj uhorskú autonómiu. 

22 Matunák Michal: Az 1599 évi Barsvármegyei tatárjárás. Ma-
gyar történelmi tár 1905, s. 590. 

23 Portálne súpisy nitrianskej stolice 1598/ s. 27, 1600/ s. 59. 
24 Slovenský letopis, Skalica 1877 (ročník II.) s. 230.

Reakciou bolo vypuknutie prvého veľkého pro-
tihabsburského povstania na jeseň 1604 pod vede-
ním magnáta Štefana Bočkaja. S tureckou vojen-
skou pomocou zaplavili jeho oddiely veľké časti 
Slovenska. Bočkajove tlupy tvorili z veľkej časti 
nedisciplinovaní hajdúsi. Ich prítomnosť budila 
u obyvateľstva strach. Už začiatkom marca 1605 
menšie húfy hajdúchov a Turkov prenikli cez Malý 
Šturec ku kremnici a plienili obce v bezprostred-
nom okolí. Na veľkonočný pondelok im za obeť 
padlo Sklené a kunešov, neskôr i ďalšie dediny.25 

Správca Bojníc Mikuláš II. Thurzo zostal ver-
ný panovníkovi, a preto hrad neotvoril povstalcom 
brány. keď však padol Zvolen, vydal kastelánovi 
príkaz kapitulovať. Obával sa aj o svoje obce, lebo 
hrozilo ich vyplienenie aj zdecimovanie obyvateľ-
stva. Bočkajovci, najmä kalvínski hajdúsi, prejavo-
vali voči nemeckému obyvateľstvu nenávisť, a ak 
by im boli nemecké dediny v Hauerlande vrátane 
Handlovej vydané napospas, zle by to s nimi do-
padlo. Povstanie napokon ukončil mier podpísaný 
vo viedni v júni 1606. Zakrátko bola v ústí rieky 
Žitava podpísaná aj mierová zmluva s Turkami, 
predbežne na 20 rokov. Turkom zostal v rukách 
ostrihom, a tak bolo juhozápadné Slovensko naďa-
lej vystavené nájazdom. Horšie však bolo, že cisár 
a uhorský kráľ Rudolf II. (I.) otáľal s ratifikáciou 
oboch mierových zmlúv. Desaťtisíc hajdúchov sa 
vzbúrilo a plienilo krajinu. na území nitrianskej 
stolice vypálili množstvo obcí, najmä v jej západ-
ných častiach. v tomto dramatickom období aj ne-
ďaleké Nedožery, Laskár i Nemecké Pravno ľahli 
popolom. o škodách napáchaných vzbúrencami 
sa dozvedáme zo súpisu komínov z roku 1608. 
Vrchnosť sa rozhodla, že komíny zdaní osobitnou 
taxou, veď dymiaci komín bol ešte v tých časoch 
známkou prosperity, keďže prevažná väčšina sed-
liackych chalúp komíny nemala a dym z otvorené-
ho ohniska alebo murovanej pece stúpal priamo 
do podstrešia. od jedného komína sa malo vybe-
rať poldruha zlatého osobitnej dane. V Handlovej 
narátali 20 komínov, rovnaký počet bol aj v Bojni-
ciach a Gajdeli (dnes Kľačno), v Tužine 18 a v Prie-
vidzi 32. v Morovne zdanili iba jeden komín. v ce-
lej nitrianskej stolici narátali len 907 komínov.26 

Zatiaľ, čo sa v regióne zdaňovali komíny, udia-
li sa v krajine veľké politické zmeny. Cisárov brat, 
arciknieža Matej sa po dohode s ďalšími Habsbur-
govcami rozhodol odstrániť z trónu do choromy-
seľnosti upadajúceho Rudolfa. Zaistil si podporu 
uhorských stavov a v roku 1608 sa na čele vojska 
vydal na pochod k Prahe. Rudolf z uhorského trónu 
abdikoval a Matej sa nechal v Bratislave korunovať. 
Za korunu vďačil najmä uhorským magnátom, pre-
to im na sneme v roku 1608 urobil mnohé ústupky 
v náboženských aj politických záležitostiach. 

Šľachtici si po polstoročí mohli zvoliť palatína, 
ktorý reprezentoval uhorské stavy a zastupoval 
kráľa. voľba padla na Štefana Ilešházyho, ale ten 
už v nasledujúcom roku zomrel. Z nových volieb 
vyšiel víťazne Juraj VII. Turzo, syn Františka Tur-
zu a kataríny Zrínskej, častý návštevník hradu 
Bojnice. V tom čase zomrel Mikuláš II. Turzo, spra-
vujúci Bojnické panstvo za Bočkajovho povstania 
a majetku sa ujali Stanislav III. s mladším bratom, 

25 Matunák Michal: Z dejín kremnice, kremnica 1928, s. 19
26 Portálne súpisy nitrianskej stolice, connumeratio fumorum 

com. nitriensis 1608, s. 169 – 183. 

spišským županom Krištofom III. Turzom. Po smr-
ti krištofa III. bol v roku 1614 nanovo spísaný ur-
bár celého Bojnického panstva. napriek strohosti 
latinských záznamov poskytuje viaceré cenné 
údaje o Handlovej a jej obyvateľstve. Urbár meno-
vite zaznamenal 95 sedliackych a 76 želiarskych 
rodín a ich povinnosti voči zemepánovi. v obci 
bolo viac ako 170 poddanských chalúp, počet oby-
vateľov presiahol tisícku. v Morovne bolo len 13 
domácností, 6 sedliackych a 7 želiarskych.27 

Zložitá doba pre obyvateľov Handlovej nastala 
v roku 1619, keď do Uhorska so súhlasom sultána 
vtrhli vojská sedmohradského kniežaťa Gabriela 
Betlena. Betlen bol spojencom vzbúrených čes-
kých stavov, a tak sa vlastne začalo odvíjať prvé 
dejstvo veľkého európskeho konfliktu 30-ročnej 
vojny, ktorá sa niekoľkokrát prehnala aj naším 
územím. Betlen sa vyhlásil za obhajcu protestan-
tov a uhorských krajinských slobôd, habsburskými 
panovníkmi v minulosti len málo rešpektovaných. 
Väčšina šľachty na čele s palatínom Žigmundom 
Forgáčom prešla na jeho stranu. Urobil tak aj pa-
latínov švagor a majiteľ panstva Bojnice, Stanislav 
III. Turzo. Sedmohradské vojská prešli Sloven-
skom bez odporu a v septembri boli už v Trnave. 
Stavy Nitrianskej stolice sa tiež pripojili k odboju, 
odhlasovali všeobecnú mobilizáciu šľachty a na-
vyše nariadili z troch port postaviť jedného dobre 
ozbrojeného pešiaka.28 Tak asi 20 Handlovčanov 
muselo vstúpiť do vojska. Vedením Nitrianskeho 
regimentu Betlen poveril Stanislava Turzu. 

Cisár Ferdinand II. nemal poruke dostatok 
vojska, a tak už v októbri bol Betlen pri Viedni. 
V tiesnivom položení panovníkovi pomohol vý-
chodoslovenský magnát Juraj Druget, ktorý z Poľs-
ka doviedol desaťtisíc kozákov a odrezal Betlenove 
spojenia so Sedmohradskom. Preto Betlen v ja-
nuári 1620 uzavrel s cisárom prímerie na 
deväť mesiacov. Počas pokoja zbraní 
navštevoval uhorských magnátov 
na ich hradoch. Hostil ho aj Sta-
nislav Turzo v Bojniciach. Pro-
testanti Betlena všade vítali 
ako ochrancu viery. Knieža 
využil zaneprázdnenie Fer-
dinanda II. bojom s český-
mi stavmi a v auguste 1620 
zvolal snem do Banskej 
Bystrice. Tu uhorské stavy 
Betlena zvolili za uhorské-
ho kráľa. Jeho cieľom bolo 
ale upevnenie Sedmohrad-
ska, preto, aby si nezahatal 
cestu k možnému zmieru 
s Ferdinandom II., nedal sa 
korunovať. Prvá cesta nekoru-
novaného kráľa aj s početným 
sprievodom viedla do kremnice; 
mesto ho prijalo so všetkými pocta-
mi.29 Po vypršaní prímeria sa v septembri 
1620 obnovili boje. Spočiatku sa bojovalo len na 
hraniciach s Rakúskom. keď bitka na Bielej Hore 

27 MOL Budapešť, Archív uhorskej komory, urbaria et consc-
ripriones, U etc C/ 2: 27. Urbarium arcis Baimocz per spec-
tabilem ac magnificum condam Dominum Stanislaum Turzo 
seniorem, Anno 1614 denuo renovatum. 

28 nyitra vármegye, c. d. s. 622.
29 Matunák M, c. d. s. 231 – 231.

v novembri 1620 rozhodla o osude 
českého odboja, začala sa nová 

etapa konfliktu medzi Habsbur-
govcami a sedmohradským 

kniežaťom Gabrielom Bet-
lenom. Začiatkom januára 
1621 víťaz od Bielej Hory, 
cisársky generál Buquoi, 
vpadol z Moravy na Slo-
vensko a Betlenove oddiely 
ustupovali cez Prievidzu 
a Handlovú na východ. Ci-
sárski vojaci na konci mája 
obsadili Prievidzu a obce 
Bojnického panstva. Z dô-

vodov predchádzajúcej Tur-
zovej podpory Betlena sa tu 

správali ako na nepriateľskom 
území. Potom sa cisárska armá-

da pokúšala dobyť Nové Zámky. 
Betlen sa s doplneným vojskom z vý-

chodu ponáhľal pevnosti na pomoc. Šva-
gor Stanislava Turzu a uhorský palatín Žigmund 
Forgáč, ktorý medzičasom sedmohradské knieža 
opustil, spolu so Štefanom Pálfim prehradili úzku 
hronskú dolinu pod Zvolenom, aby zastavili jeho 
postup. Dňa 2. júla sa pri Jalnej a Trnavej Hore roz-
pútala bitka, ktorá trvala dva dni. Betlen zvíťazil 
aj vďaka tureckému pomocnému vojsku a ovládol 
celú oblasť. Oddiely ľahkej jazdy, pozostávajúce 

1606 – Povstanie 
ukončil mier pod- 
písaný v júni 
vo Viedni.

1619 – vojská 
Gabriela Betlena 
so súhlasom sultána 
vtrhli do Uhorska.

1620 – Betlen 
v januári uzavrel 
s cisárom prímerie 
na 9 mesiacov.

Juraj VII. Turzo.

Štefan Bočkaj.

Povstanie 
Štefana Bočkaja

Portrét Gabriela Bethlena, sed-
mohradského kniežaťa a vod-
cu protihabsburského povsta-
nia v tzv. kráľovskom Uhorsku 
na území dnešného Slovenska, 
ktoré bolo sčasti súčasťou trid-
saťročnej vojny. Portrét nama-
ľoval v druhej polovici 19. sto-
ročia neznámy autor.  
SnM – Múzeum Bojnice.

3. júl 1921 – po vyhra-
tej bitke pri Jalnej a 
Trnavej Hore, ktorá 
trvala dva dni, Betlen 
ovládol celú oblasť.

Ferdinand II.
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Františka Khuenová Pálffyová de Belassi, manželka Pavola Pálfiho, zanietená katolíčka a 
zakladateľka piaristického kostola, kláštora a školy v Prievidzi. SnM – Múzeum Bojnice.

z rôznych dobrodružných živlov, ako boli hajdúsi, 
kozáci, krymskí Tatári a Turci, šarapatili v okoli-
tých krajoch a spôsobili obyvateľstvu veľké súže-
nie. Sedmohradské vojsko triumfovalo v bitke pod 
novými Zámkami, čo naklonilo Ferdinanda II. 
k mierovému rokovaniu. Mier, podpísaný v Mi-
kulove začiatkom januára 1622, bol výhodný pre 
obe strany. Po uzavretí mieru sa v meste Šoproň 
zišiel uhorský snem, ktorý mal okrem iného zvoliť 
namiesto zomretého Forgáča nového palatína. Tes-
nou väčšinou zvíťazil bojnický zemepán Stanislav 
Turzo. Získal 80 hlasov, kým jeho konkurent, kato-
lícky magnát Mikuláš esterházy, 75 hlasov. 

v roku 1623 podnikol Betlen ďalšiu vojenskú 
výpravu ako spojenec českého trónu pozbaveného 
Fridricha Falckého a nemeckých protestantských 
kniežat. Jeho vojská rýchlo obsadili Slovensko 
a obkľúčili cisárske sily v opevnenom tábore pri 
Hodoníne. Ale nadchádzajúca zima odradila Bet-
lenových tureckých spolubojovníkov od dlhšieho 
obliehania, a tak bol opäť uzavretý mier, ktorý na 
veci nič nemenil. Za tohto ťaženia povstalci pova-
žovali Bojnické panstvo za nepriateľské územie, 
lebo Stanislav Turzo zachoval kráľovi vernosť. 
všeobecnú biedu zvyšovali aj veľké potravinové 
dodávky Betlenovým Tatárom.30 ešte počas Betle-
novho ťaženia v auguste 1623 sa dohodli rokova-
nia medzi povereníkmi Ferdinanda II. a Gabriela 
Betlena v Banskej Bystrici. Habsburská delegácia 
odišla z Bratislavy do Piešťan, kde dostala od pa-
latína Stanislava Turzu inštrukcie a poverovacie 
listiny. odtiaľto smerovali cez nováky na stredné 
Slovensko a 26. augusta večer sa ubytovali v Hand-
lovej. Rábsky biskup Daloš, vedúci panovníkovho 
vyslanectva, si cestou robil poznámky, z ktorých 
sa dozvedáme, že po prenocovaní v Handlovej si 
vypočuli sv. omšu v miestnej kaplnke a odtiaľto 
ich Handlovčania cez vrchy doviezli do kremni-
ce vzdialenej asi uhorskú míľu (8 533,6 m)31 Ako 
z biskupovho denníka vyplýva, z Handlovej viedlo 
priame spojenie cez kunešov do kremnice a hoci 
bolo pre veľké výškové rozdiely namáhavé a iste i 
nebezpečné, v tom čase ho využívali aj vysokopo-
stavené osoby. Dopravu cez handlovské hory za-
bezpečovali samotní Handlovčania, čo im iste bolo 
na osoh. Prvého mája 1625 zaľahol smútok na celú 
krajinu a osobitne na obce patriace k hradu Boj-
nice. Tunajší zemepán a palatín Uhorska Stanislav 
Turzo počas krátkeho kúpeľného liečenia v Piešťa-
noch vypustil dušu vo veku len 48 rokov. Sláva tur-
zovského rodu začala pomaly hasnúť. Jeho hlavný 
dedič, najstarší syn Stanislav Iv. získal po otcovi 
titul spišského župana a stal sa hlavným správcom 
rozsiahlych majetkov. Ale osud nebol k nemu mi-
lostivý a už v roku 1627 zomrel na hrade Bojnice. 
Nažive zostali už len jeho dvaja mladší bratia Mi-
chal a Adam a dcéra eva, ktorá však umrela v tom 
istom roku ako Stanislav. Do popredia sa dostala 
ich matka, vdova po Stanislavovi III. Turzovi, Anna 
Rozina Listiusová, pochádzajúca z dolnorakúskej 
šľachtickej rodiny. Podľa všetkého, podobne ako 

30 nitrianska stolica 9. decembra 1623 odhlasovala dodávky 
Betlenovcom v objeme 25 tisíc chlebov, 50 volov, 300 oviec, 
800 meríc žita, 30 vozov sena, ale pre Tatárov to bolo málo 
a pomáhali si svojvoľným výrubom dávok. MIŠÍk, Mikuláš 
Prievidza, 1971, s. 116. 

31 Sasinek F.v. Denník vyjednávania mieru medzi Ferdinandom 
II. kr. uh. a Gabrielom Betlenom v Banskej Bystrici 1623. Le-
topis Matice slovenskej, ročník v. (1868) zv. 2, s. 8 – 9. 

Alžbeta Bátoryčka, aj ona mala sadistické sklony. 
Po smrti dcéry Evy sa vydala za svojho zaťa Šte-
fana Pográniho, čo vyvoláva podozrenie, že práve 
ona jeho predchádzajúcu manželku, vlastnú dcéru 
Evu, zniesla zo života. Pográni tiež umrel za zá-
hadných okolností. Listiusová potom žila zväčša 
na Šintavskom hrade, no občas zavítala aj do Boj-
níc. Bola obklopená čudnými osobami, ktorých 
ľud nazýval čarodejníkmi, a ju samotnú kráľovnou 
čarodejníc. okrem rôznych magických úkonov 
a nedokázaného travičstva mala na svedomí sadis-
tické zločiny, keď niekoľko ľudí utĺkla na smrť. Po 
rozsiahlom vyšetrovaní ju odsúdili na smrť, ale pa-
novník Ferdinand III. Listiusovej roku 1638 udelil 
milosť. Zvyšok života strávila v izolácii na hrade 
Šintava. ešte kým páchala zločiny, pomreli jej aj 
ďalšie deti z manželstva so Stanislavom Turzom. 
v roku 1635 zomiera syn Adam a o rok neskôr aj 
ťažko chorý Michal. Jeho smrťou v roku 1636 vy-
mrel slávny a bohatý turzovský rod po meči a roz-
siahle majetky spolu s panstvom Bojnice prešli pod 
správu uhorskej komory. Dozorom nad majetkom 
bol poverený Štefan Pálfi, ale hlavné slovo mal pa-
novník. Musel prihliadať na nároky spríbuznených 
rodov. Pri rôznych majetkových transakciách bral 
na zreteľ náboženskú orientáciu a podporoval naj-
mä katolíckych magnátov. To bol jeden z dôvodov, 
pre ktoré Ferdinand 23. júna 1636 listinou vyda-
nou v rakúskom Linci daroval Pavlovi Pálfimu celé 
Bojnické panstvo za 70-tisíc zlatých. v máji 1637 
svoje rozhodnutie opäť potvrdil, ale sumu zvýšil 
o 30-tisíc, takže nový majiteľ zaplatil dohroma-
dy 100-tisíc zlatých. Bola to však veľmi dobrá in-
vestícia. Zároveň Ferdinand II. slávnostne potvr-
dil pre Pavla Pálfiho a jeho potomkov mužského 
i ženského pokolenia dedičné vlastníctvo Bojníc.32 

Pálfiovci patrili k tým magnátskym rodom, kto-
ré v období po moháčskej bitke zaznamenali veľký 
vzostup. Mikuláš Pálfi (1554 – 1600) patril medzi 
najlepších vojvodcov svojej doby a v bojoch s Tur-
kami sa mnohokrát vyznamenal. Sobášom s boha-
tou Máriou Fuggerovou rozšíril svoj majetok. Bol 
však zároveň aj vojenským podnikateľom, a tak 
dokázal rodinné vlastníctvo ešte zväčšiť. Pálfiovci 
na rozdiel od väčšiny magnátskych rodín zosta-
li katolíkmi a vynikali neotrasiteľnou vernosťou 
k habsburským panovníkom. To im zabezpečilo 
priazeň u dvora, z čoho plynuli materiálne výhody. 
Po nadobudnutí Bojnického panstva sa Pavol Pálfi 
pokúsil o rekatolizáciu svojich nových poddaných. 
Aj z Handlovej musel evanjelický kazateľ odísť a do-
sadil sem katolíckeho kňaza. Politické pomery však 
neveľmi nahrávali takémuto kroku, skôr naopak. 

na západe zúrila záverečná fáza 30-ročnej 
vojny. niesla sa v znamení úspechov švédskej ar-
mády. Už v novembri 1642 postúpili Švédi až na 
Moravu. Pod dojmom švédskej ofenzívy sedmo- 
hradské knieža Juraj I. Rákoci vstúpil do vojnové-
ho konfliktu na strane protihabsburskej koalície. 
vo februári 1644 vpadol do Uhorska a podobne 
ako jeho predchodcovia, vyhlásil sa za ochrancu 
nekatolíckeho náboženstva. Jeho vojenské oddie-
ly zaplavili Slovensko. Jedna časť obsadila banské 
mestá, ďalší prúd prenikol cez Spiš na Považie. 
Na konci marca boli už niektoré Rákociho oddie-
ly v Tekovskej stolici a ohrozovali aj Nitriansku 

32 SNA Bratislava, Ústredný archiv rodu Pálffy (ďalej UPA) Ar-
marium vIII. Ladula vIII. Fasc. 1. č. 3 a 6.

stolicu. Knieža vyzval nitriansku šľachtu, aby 
sa k nemu pripojila, ale tá zaujala vyčkávací po-
stoj. Palatín Mikuláš Esterházy napriek tomu, že 
prekročil šesťdesiatku, energicky zbieral vojsko 
a hrozil smrťou každému, kto prejde do tábora 
protivníka. Začiatkom apríla utrpeli Rákociho sa-
mostatne operujúce skupiny porážky pri Hlohov-
ci, Leviciach i Tekovskom sv. Kríži (dnes Žiar nad 
Hronom) a stiahli sa na východ. významnú úlohu 
v tejto fáze boja zohrával Bojnický hrad, kde bol 
veliteľom Štefan Čáky. keď sa Rákociovci spamäta-
li z jarných nezdarov, podnikli protiútok. Jeden 
z hlavných náčelníkov sedmohradských vojsk, Ján 
keméň, prenikol na sklonku júla 1644 na hornú 
nitru a na niekoľko dní sa utáboril pri Prievidzi. 
Pokúsil sa dobyť Bojnický hrad, ale neuspel. Po 
prijatí správy o blížiacich sa cisárskych oddieloch 
uháňal dole Ponitrím, kde sa odohralo niekoľko 
šarvátok, počas ktorých keméň prišiel o 11 ľudí.33 

nové úspechy Švédov v Čechách na jar 1645 
pomohli Rákocimu. v máji obsadili povstalecké 
vojská celé Slovensko s výnimkou Bratislavy a po-
stupovali na Moravu, kde sa spolu so Švédmi már-
ne pokúšali dobyť Brno. Po nezdare sa Rákoci roz-
hodol uzavrieť s Ferdinandom III. výhodný mier. 
v polovici decembra 1645 jeho vyslanci dojednali 
v hornorakúskom meste Linec mierovú dohodu s 
cisárom. Hlavné body sa týkali náboženských zá-
ležitostí. Bola prijatá zásada slobodného vyznania 
viery pre poddaných, ktorú ani zemepán nesmel 
porušiť. Ratifikácia mieru narazila na odpor kato-
líckej hierarchie a niektorých magnátov na uhor-
skom sneme. napokon bol však mier väčšinou hla-
sov prijatý. Za mier hlasoval aj bojnický zemepán 
Pavol Pálfi, hoci aj on bol katolík. Po smrti Miku-
láša esterházyho roku 1645 kandidoval na funkciu 
palatína a potreboval aj podporu evanjelikov. Tí sa 
dožadovali vrátenia takmer 400 kostolov, odobra-
tých katolíkmi v predchádzajúcich desaťročiach. 
v mierovej zmluve im to panovník prisľúbil, ale 
snem nechal komisiami preskúmať náboženské 
pomery v jednotlivých farnostiach. na základe ich 
odporúčania bolo rozhodnuté, že evanjelikom sa 
má vrátiť len 90 kostolov. Medzi nimi bol aj hand-
lovský chrám. katolícky správca farnosti musel 
odísť a na faru sa vrátil evanjelický kňaz Krištof 
Jedlovinus. Pavol Pálfi po zvolení za palatína re-
špektoval záväzok náboženskej slobody a evanjeli-
kov na svojom Bojnickom panstve neobmedzoval. 

Napriek platnosti mierovej zmluvy s Turkami 
predĺženej roku 1642, ich vpády najmä do oblasti 
banských miest boli veľmi časté. v roku 1647 vtrh-
li do Žarnovice, mestečko vyplienili a dobyli aj 
opevnený kaštieľ. Na námestí sťali Žigmunda Dó-
ciho, pána na Šášove a Revišti, jeho ženu odvliek-
li do Istanbulu, kde ju šesť rokov držali v zajatí. 
Ani obyvatelia Handlovej nemohli pokojne spávať. 
keď roku 1648 ostrihomský arcibiskup Juraj Lipaj 
prichádzal na svoje tekovské majetky, kde mu pat-
rilo viacero obcí v Žiarskej kotline vrátane Novej 
Lehoty, neďaleko Tekovského sv. Kríža (Žiar nad 
Hronom) ho prepadol turecký oddiel. Len vďaka 
rýchlym koňom nepadol uhorský prímas do rúk 
Turkov, no prišiel o celú batožinu.34 

33 HORVÁTH Mihály: Kismartoni regesták 1617 – 1645. Magyar 
történelmi tár 1861, roč. X. s. 101. 

34 NÉMETHY, Ludovicus: Series parochiarum et parochorum 
archidiecesisi Strigoniensis, ostrihom 1896, s. 309.

Zemský pán Bojníc Pavol Pálfi zastával funk- 
ciu palatína 8 rokov – až do smrti, ktorá ho 
zastihla v roku 1653. Svoje veľké majetky 
podelil medzi synov a dcéru. Bojnice 
odkázal najmladšiemu Jánovi karo-
lovi. v poslednej vôli pamätal aj na 
poddaných a odpustil im panský 
desiatok z úrody na dobu štyroch 
rokov.35 Po smrti palatína spravo-
vala panstvo jeho vdova Františ-
ka khuenová, lebo Ján karol mal 
v čase otcovej smrti len 8 rokov. 
Keď roku 1660 v boji s Turkami za-
hynul mocný ochranca uhorských 
evanjelikov, sedmohradské knieža 
Juraj II. Rákoci a jeho vdova Žofia 
Bátoriová prestúpila na katolícku 
vieru, rozhodla sa aj grófka khuenová  
skoncovať s luteranizmom na Bojnic-
kom panstve. evanjelikom postupne odo-
brala kostoly a z fár vypovedala protestant-
ských kazateľov.36 

35 Libri regii, zv. 11. s. 39 – 46.
36 o okolnostiach rekatolizácie sú podrobnejšie údaje v kapitole 

náboženské pomery. 

Bitka na Bielej Hore 
v novembri 1620 
rozhodla o osude 
českého odboja.

1622 – v Mikulove 
bol podpísaný 
mier, výhodný 
pre obe strany.

1. mája 1625 zomrel 
bojnický zemepán, 
palatín Uhorska 
Stanislav Turzo a 
v roku 1636 vymrel 
celý turzovský 
rod po meči. 

O 11 rokov neskôr 
Ferdinand II. daroval 
Bojnické panstvo 
Pavlovi Pálfimu 
a pre jeho potomkov 
potvrdil dedičné 
vlastníctvo Bojníc.

1644 – Slovensko 
zaplavili vojenské 
oddiely sedmohrad- 
ského kniežaťa 
Juraj I. Rákociho. 
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V roku 1663, po viac ako polstoročnej prestávke, 
opäť vypukla veľká vojna s Osmanskou ríšou 

s tragickými následkami. Takmer stotisícová tu-
recká armáda sa vydala na pochod do Uhorska. Sily 
Habsburgovcov boli nedostatočné, navyše cisár 
Leopold I. sa mal podľa pôvodných zámerov stať 
duchovným a len smrť staršieho brata ho posunu-
la na trón. nemal bojového ducha ani odhodlanie 
postaviť sa energicky proti Turkom a spoliehal sa 
na prísľub nemeckej pomoci. v polovici augusta 
1663 začalo turecké vojsko obliehať pevnosť Nové 
Zámky. Po piatich týždňoch posádka kapitulovala. 
Ešte počas obliehania húfy Tatárov a ľahkej turec-
kej jazdy vyplienili údolie Nitry až po Žabokreky 
a tiahli pozdĺž Slatiny k Trenčínu. Po páde Nových 
Zámkov turecký nápor na sever pokračoval. opa-
novali nitru, Hlohovec aj Levice. koncom septem-
bra 1663 nový veliteľ nových Zámkov Husejn paša 
poslal obyvateľom nitrianskej stolice výzvy, aby 
sa stali poddanými sultána. v prípade odmietnutia 
hrozil záhubou. Osmanskú zvrchovanosť uznali 
mnohé obce aj v tých končinách, kam osmanská 
moc nikdy nesiahala. Podrobili sa aj niektoré oko-
lité dediny a s osmanskými poverencami dohodli 
svoje daňové povinnosti; zachytili ich v osobitných 
knihách nazývaných defter (tur. zošit). Túto prácu 
vykonávali poturčení Maďari, preto boli spísané 
v maďarskom jazyku. Zmluvy s Turkami uzavreli 
veľká i Malá Čausa, ale aj obe Lehôtky, poddanské 
obce Prievidze. Stali sa súčasťou novozámockého 
ejáletu (kraja) a žabokreckej nahíje (okresu) a teda 
najsevernejšie položeným územím v tom čase ob-
rovskej, no pomaly upadajúcej osmanskej ríše.37 

Na jar roku 1664 prešli kresťanské vojská do 
ofenzívy. Pod vedením generálov Štefana koháriho,  
Rajmunda Montecuccoliho a Louisa de Souch�s sa 
podarilo oslobodiť Nitru, Levice i Hlohovec. Začiat-
kom augusta cisárska armáda a spojenecké vojská 
vybojovali víťaznú bitku s hlavnými silami Turkov 
pri obci Svätý Gothard na rakúskych hraniciach. 
Desať dní po triumfe kresťanských vojsk uzavrel 
cisár Leopold I. v mestečku Vašvár s Turkami nevý-
hodný mier. Turci si ponechali Nové Zámky a cisár 

37 BLASkovICS, Jozef : Az újvári ejálet török adóösszeírásai. 
Bratislava, 1993, s. 320 – 321.

si ako náhradu za stratenú pevnosť mohol vybudo-
vať opevnenie na pravom brehu Váhu. V septembri 
1665 nitriansky biskup Leopold kolonič v prítom-
nosti uhorských magnátov a cisárskych generálov 
posvätil základný kameň pevnosti, ktorá dostala 
meno Leopoldov. Jej rýchla výstavba (trvala štyri 
roky) si vyžiadala veľa pracovných síl aj ľudských 
obetí. V rámci už spomínaných verejných prác 
museli k veľkolepému dielu priložiť ruku aj oby-
vatelia Handlovej. Po uzavretí mieru väčšina de-
dín a mestečiek prestala plniť svoje záväzky voči 
Turkom. Novozámockí pašovia ich však naďalej 
vyžadovali, a pokiaľ im to vojenská situácia dovo-
lila, podnikali proti neplatičom trestné výpravy. 
nevýhodná vašvárska mierová zmluva vyvolala 
nespokojnosť medzi uhorskými magnátmi. Proti 
panovníkovi, o ktorom sa domnievali, že sa tajne 
dohodol s Turkami a oslobodenie Uhorska si ne-
praje, sa organizovalo opozičné hnutie pod vede-
ním samotného palatína Františka vešeléniho. Aj 
preto sa nevydarený pokus o prevrat organizovaný 
tentoraz domácimi katolíckymi magnátmi neskôr 
nazval Vešeléniho sprisahaním, hoci jeho hlavný 
strojca v čase príprav nečakane zomrel na hrade 
Slovenská Ľupča. keď sa po dlhšom váhaní spri-
sahanci na jar 1670 pokúsili vyvolať povstanie, 
vo Viedni už dávno poznali všetky podrobnosti a 
cisárske oddiely ľahko potlačili ojedinelé ohniská 
odporu. nasledovalo zatýkanie, mimoriadne súdy, 
niekoľko popráv, aj množstvo majetkových konfiš-
kácií. Viedeň využila sprisahanie na obmedzenie 
uhorskej suverenity, zaviedla guberniálnu správa, 
podliehajúcu iba dvoru. Čo bolo horšie, niekoľko-
násobne sa zvýšili dane a začal sa pohon na protes-
tantov, podozrivých z masovej podpory opozície. 

Reakcia nenechala na seba dlho čakať. Na se-
verovýchode krajiny sa rozhorela drobná, ale ne-
obyčajne krutá vojna medzi cisárskymi oddielmi 
a nespokojencami nazývanými kuruci. Pre tých, 
ktorí stáli na strane Viedne, sa zaužívala prezývka 
labanci. Boje medzi nimi trvali s prestávkami štyri 
desaťročia a znamenali azda najdramatickejšie ob-
dobie v našich novovekých dejinách. 

Leopold I Habsburský.

Mimoriadne tragické udalosti sa odohrali aj 
v Handlovej. kuruci od roku 1672 podnikali nájaz-
dy z východu na západ, no na hornú nitru dlho ne-
dokázali preniknúť. Ale keď r. 1677 dostali vojen-
skú a finančnú podporu z Francúzska, rozptýlené 
cisárske sily im už nedokázali účinne vzdorovať. 

v roku 1678 sa do čela hlavnej skupiny kuruc-
kých vojsk postavil iba 21-ročný kežmarský rodák 
Imrich Tököly. na sklonku leta asi 20-tisícový 
kurucký zbor pod jeho vedením vyrazil na rých-
ly pochod smerom na západ. kuruci prešli cez 
Spiš, Liptov a bez odporu vnikli do Turčianskej 
stolice. v dedinách a mestečkách Bojnického pan-
stva zavládol strach a neistota. neveľmi početná 
posádka hradu nemohla zabrániť vpádu, pretože 
kurucké oddiely boli vo veľkej presile. očakáva-
lo sa, že budú smerovať k banským mestám, aby 
sa zmocnili striebra a zlata. Ich hlavné sily sa po-
čas pochodu ku kremnici nečakane stočili a cez 
hory vpadli na hornú nitru. na obce a mestečká 
dovtedy bezpečne ukryté v hornonitrianskej kot-
line zaútočili divokí “bojovníci za slobodu”. Podľa 
dobových záznamov to bola divoká zberba pozos-
távajúca z domácich Uhrov, Poliakov, Francúzov, 
Kozákov, Tatárov aj Cigánov. Už 26. septembra 
prepadli Prievidzu, mestečko vyrabovali a vypáli-
li. Tökölyho tlupy sa z Prievidze vydali k banským 
mestám a počas cesty vyplienili Handlovú. oby-
vateľstvo sa ešte pred ich príchodom s cennejšími 
vecami a dobytkom ukrylo v horách. Nie každému 
sa to podarilo, a tak kuruci niekoľkých pochytali 
a umučili na smrť. Potom obec vyplienili, vlámali 
sa aj do kostola, kde polámali oltár a pobrali všetky 
votívne predmety. Potom sa tu celé kurucké vojsko 
utáborilo a kone spustošili polia, na ktorých zostal 
ešte nezožatý ovos. Obec utrpela škody neskôr vy-
číslené na 9566 zlatých a spasený ovos mal hodno-
tu ďalších 2200 zlatých.38 

Zúrivé rabovanie v obciach a mestečkách pan-
stva malo aj náboženské pozadie. Tökölyovci sa 
voči katolíckemu obyvateľstvu správali brutálne. 
Hlavným terčom v Handlovej aj v ďalších obciach 
bol katolícky kostol a fara. Po vyrabovaní celého 
panstva lupiči tiahli obťažkaní korisťou k ban-
ským mestám. So sebou hnali stáda ulúpeného do-
bytka aj zajatých, za ktorých, ako dúfali, dostanú 
od príbuzných výkupné. Ich oddiely prechádzali 
aj cez novú Lehotu patriacu v rámci panstva Svä-
tý Kríž ostrihomskému arcibiskupovi Jurajovi Se-
lepčénimu, na ktorého mali kuruci zvlášť ťažké 
srdce. všetky obce vrátane novej Lehoty posti-
hol podobný osud ako ich susedov na Bojnickom 
panstve. Tököly bez veľkých prekážok opanoval 
aj banské mestá. Cisár Leopold I. nadviazal so 
vzbúrencami kontakty a chcel poznať podmienky 
prímeria. Tököly požadoval amnestiu, navrátenie 
zhabaných majetkov, voľbu palatína, obnovenie 
ústavy, udelenie náboženskej slobody a vypoveda-
nie jezuitov. Vyhrážal sa, že keď jeho podmienky 
nebudú prijaté, banské mestá prepustí budínske-
mu pašovi. Medzitým však generáli Dünewald, 
vrbna a karol Pálfi pritiahli na hornú nitru s dobre 
vyzbrojeným vojskom. kuruci sa ich pokúsili za-
staviť v úzkom priesmyku nad Handlovou. Dňa 2. 

38 Extractus Damnificationis Tokolianae, Rakoczianae et Berc-
zenianae propter Fidelitatem Palfianam Augustae Domui 
Austriacae exhibitam modae et formae intronotatis expres-
satae. SnA UPA Armarium v. lad. 7. fasc. 5 nr. 2. 

novembra sa v okolí novej Lehoty strhla veľká bit-
ka, v ktorej po krvavom boji cisárski vojaci zvíťazi-
li. Tököly urýchlene opustil banskú oblasť a odtia-
hol na východ. To ale zďaleka neznamenalo koniec 
kalvárie pre obyvateľov Handlovej a celého Bojnic-
kého panstva. v nasledujúcich troch rokoch podni-
kali menšie kurucké oddiely nájazdy aj do Hand-
lovej. Podarilo sa im zajať richtára a niekoľkých 
predstavených, zviazali ich a surovo zbili. Muče-
ním chceli od nich získať peniaze, navyše hrozili, 
že podpália všetky domy. Keď dostali 1600 zlatých 
výpalného, uspokojili sa a odtiahli.39 v celej kraji-
ne sa stupňovala anarchia a navyše v roku 1679 vy-
pukla veľká morová epi-
démia. na zamedzenie 
kuruckých zbojstiev ne-
bol dostatok vojska. Aj 
v auguste 1681 tu kuru-
ci a spojeneckí Turci ša-
rapatili. v deň svätovav-
rineckých trhov vtrhli 
do Prievidze a okradli 
domácich aj cudzích ob-
chodníkov. Pokúsili sa 
dobyť kláštor piaristov, 
ale nepochodili.40 

39 Tamže. 
40 MIŠÍK, MIKULÁŠ: Prievidza, s. 158.

Vojna 
s Osmanskou 
ríšou a kurucké 
pustošenia

1664 – ofenzíva 
kresťanských vojsk.

1665 – posvätenie 
základného kameňa 
pevnosti Leopoldov.

1663 – obliehanie 
pevnosti v Nových 
Zámkoch tureckým 
vojskom. 

František vešeléni.

Tökölyho hajdúsi.

Imrich Tököly z Kežmarku, 
sedmohradské knieža, resp. 
kráľ horného Uhorska  a 
vodca protihabsburského 
stavovského povstania. 
Súčasníkmi bol označovaný
 ako „slovenský kráľ“ (tót 
király) alebo „kurucký kráľ“.  
Portrét namaľoval v roku 
1841 neznámy maliar.   
SnM – Múzeum Bojnice.

Tökölyho 
povstanie
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V nasledujúcom roku prišlo obdobie ťažkých 
skúšok. V máji 1682 Imrich Tököly uzavrel spoje-
nectvo so sultánom. Turci mu poskytli vojenskú 
pomoc a v auguste dobyl košice. Stal sa pánom vý-
chodného aj stredného Slovenska. na improvizo-
vanom zhromaždení pod hradom Fiľakovo v sep-
tembri 1682 ho budínsky paša Ibrahim v mene 
sultána Mohameda Iv. vyhlásil za vládcu Stredné-
ho Uhorska. Novému panovníkovi provincie Tur-
kami nazývanej “orta Macar” (Stredné Uhorsko) 
sa vojenská výprava zatiaľ darila. Do konca jesene 
ovládol banské mestá a v kremnickej mincovni ne-
chal raziť vlastné toliare. Veľký kurucký oddiel do-
plnený Turkami prenikol na územie panstva Bojni-
ce a napadol Handlovú. Turci tu zajali a odvliekli 
do otroctva 120 ľudí. Iba štyroch sa podarilo ich 
príbuzným vykúpiť za celkovú sumu 950 zlatých. 

Pätnástich zajatých sťali, osud ostatných nie je 
známy, pravdepodobne skončili na veľkých trhoch 
s otrokmi v Budíne alebo v Jágri. kurucko-tureckí 
bojovníci mali počas tohto vpádu na muške pre-
dovšetkým nemecké obyvateľstvo katolíckej viery. 
Z Koša odvliekli 87 ľudí, živých sa vrátilo len 30. Kto 
konvertoval na evanjelickú vieru, bol prepustený, 
kto však odmietol, skončil v otroctve. Handlovský 
dedičný richtár okrem zajatých a povraždených 
udal aj ďalšie škody: obyvateľom odohnali prak-
ticky všetok dobytok – kravy, voly i jalovice, spolu 
921 kusov. Pri priemernej cene 15 zlatých za kus 
celková škoda predstavovala sumu 13 815 zlatých. 
Škody na siatinách dosiahli výšku 2900 zlatých.41 
Rok 1682 sa do dejín Handlovej zapísal čiernymi 
písmenami. Ale aj oddiely cisárskeho vojska, ktoré 
síce nerabovali ako kuruci a Turci, narobili škody. 
v januári 1683 spisovala komisia nitrianskej stoli-
ce vedená podžupanom škody spôsobené rebelmi, 
Turkami a aj cisársko-kráľovskými vojskami v ob-
ciach Bojnického panstva. Dedičný richtár – škul-
tét – valentín Goltperger pod prísahou vypovedal, 
že cisárske vojsko viackrát cez Handlovú tiahlo 
a dva dni tu počas pochodu k banským mestám 
aj táborilo. výdavky obce na zásobovanie pred-
stavovali sumu 809 zlatých, čo mohol doložiť aj 
potvrdenkami. Horšie to bolo s povstaleckými tlu-
pami a Turkami, ktoré Handlovú viackrát doslova 
spustošili. Potvrdil odvlečenie 120 osôb a olúpenie 
ostatných o všetky cennejšie veci, peniaze i domá-
ce zvieratá. kuruci pobrali z domov poväčšine na-
rýchlo opustených obyvateľmi aj mužské i ženské 
odevy. Celkové škody vyčíslil na viac ako 5-tisíc 
zlatých nerátajúc do toho 62 koní, 283 volov a 539 
kráv, teliat a jalovíc. Z majera rozkradli a rozvláčili 
3 500 meríc obilnín z panského desiatku a domá-
cim obyvateľom ulúpili takmer 1000 meríc raže 
a ozimného jačmeňa. nepohrdli ani včelstvami, 
z obce vzali 74 včelínov.42 

Handlovčania po tomto plienení zostali v čase 
blížiacej sa zimy prakticky bez prostriedkov i zá-
sob. Ako prežili nasledujúce mesiace, o tom už 
pramene nič nehovoria. V neskorú jeseň Tököly 
uzavrel s viedňou prímerie. Demarkačnou čiarou 
bola východná hranica Turčianskej stolice a dolný 
tok rieky Hron. Handlová ležala na jej hranici, a to 
neveštilo nič dobré. v roku 1683 nastal rozhodujú-
ci obrat a ťažko skúšaným obyvateľom začalo svi-
tať na lepšie časy. Sultán Mohamed IV. vypovedal 
vojnu Leopoldovi I. a vojsko pod vedením veľkove-
zíra kara Mustafu tiahlo na viedeň. Cisárske voj-
ská sa z územia Slovenska sťahovali, aby pomohli 
ochrániť hlavné mesto. Kurucom už nič nestálo 
v ceste. Tököly zrušil prímerie a jeho tlupy vtrhli 
na západné Slovensko. Jeden peší kurucký oddiel 
v sile asi 800 chlapov napadol Bojnice a vyraboval 
ich. Hradná posádka kapitulovala. kuruckým kas-
telánom Bojníc sa stal Michal Hidvégy a zaviedol 
na panstve nové poriadky. Z fár vyhnal všetkých 
katolíckych kňazov, pokiaľ už sami skôr neodišli. 
kurucká reformácia na hornej nitre však netrva-
la dlho. Spojené kresťanské vojská pod vedením 
poľského kráľa Jána Sobieskeho uštedrili Turkom 
pod viedenskými hradbami zdrvujúcu porážku. 

41 SnA Bratislava, extractus Damnificationis .... UPA Arma-
rium v. lad. 7. fasc. 5 nr. 2.

42 Štátny archív nitra (ŠAn). kongregačné spisy II. manipulač-
né obdobie. kart. 8, i. č. 20. 

Víťazstvo znamenalo aj rýchly koniec hlavného 
tureckého spojenca Imricha Tökölyho. Cisársky 
plukovník eizler prekvapujúcim útokom rozprá-
šil kurucký tábor pri Prievidzi a obsadil Bojnický 
hrad. Zvyšky kurucov ustupovali na východ, zane-
chávajúc za sebou spúšť. V Handlovej spálili 41 do-
mov. Celková škoda bola vyčíslená na 4920 zlatých. 
Podpálili aj kostol. oheň poškodil predovšetkým 
vežu, kde sa roztavilo všetkých päť zvonov a vežové 
hodiny. Škody na cirkevnom majetku predstavovali 
sumu 3000 zlatých. Počas siedmich rokov nájazdov 
Tökölyho kurucov utrpela obec škody na majetku 
za 39-tisíc zlatých.43 Straty na ľudských životoch sa 
nedali vyčísliť. Po siedmich rokoch utrpenia mohli 
obyvatelia už s nádejou na pokojnejší život hľadieť 
do budúcnosti. V auguste 1685 po niekoľkotýždňo-
vom obliehaní Turci v Nových Zámkoch kapitulova-
li. nebezpečenstvo nečakaných vpádov sa skončilo. 
Na oslobodzovaní Uhorska od Turkov malo osobný 
podiel aj obyvateľstvo Bojnického panstva. Tunajší 
zemepán Ján karol Pálfi patril medzi popredných 
veliteľov cisárskych vojsk. Svoje oddiely iste posil-
nil aj zdatnými chlapmi z dedín a mestečiek Boj-
nického panstva. Po niekoľkotýždňovom obliehaní 
bol 2. septembra 1686 spod osmanského panstva 
trvajúceho 145 rokov oslobodený Budín. To však 
ešte zďaleka neznamenalo koniec vojny. Turci boli 
zatlačení ďaleko na juh, ale v roku 1690 sa spa-
mätali a začali novú ofenzívu. Vojna sa predlžova-
la a spôsobila obyvateľom veľké súženie. Cisárska 
poľná armáda bojujúca s Turkami v počte až 80-ti-
síc vojakov sa neustále presúvala cez naše územie 
a obyvateľstvo trpelo častou prítomnosťou cudzích 
vojsk. vysoké dane a dávky pre vojsko, ako aj rôzne 
služby požadované cisárskymi dôstojníkmi boli ne-
znesiteľné. nesmierna bieda postihla všetky vrstvy. 
Situáciu dobre vystihuje aj pamätný spis, ktorý 
v roku 1698 vložili do vežovej gule farského kostola 
v Prievidzi. Častá prítomnosť cudzích žoldnierov 
z Brandenburska, Saska, Dánska, Poľska v rokoch 
1684-1698 uvrhla obyvateľstvo do takej biedy, že si 
radšej želalo smrť.44 V priebehu deväťdesiatych ro-
kov zaniklo aj dedičné richtárstvo – šoltýstvo rodi-
ny Goltpergerovcov, trvajúce v Handlovej od roku 
1523. Poslednému šoltýsovi Izraelovi Goltpergerovi 
bolo vyplatené odstupné a obyvateľstvo si podľa sa-
mosprávnych zvyklostí od tej doby volilo richtára, 
doporučeného alebo potvrdeného zemským pan-
stvom. Prvým zvoleným richtárom sa v roku 1694 
stal ondrej Priwitzer.45 Do rúk Bojnického panstva 
prešiel dedičný šoltýsky majetok, dom, hospodár-
ske budovy, poľnohohospodárska pôda, pivovar aj 
dva mlyny. Panstvo tu usadilo správcu – provizora 
v osobe Leopolda Weitzingera. V Handlovej potom 
pôsobil mnoho rokov a pôvodný šoltýsky majetok 
zveľadil.46 Snažil sa zvýšiť príjmy panstva, postavil 
tu sýpku, kde sa skladovalo obilie dodávané predo-
všetkým okolitým banským mestám. Dokázal tiež 
obnoviť a zmodernizovať handlovský pivovar. 

Šestnásť rokov trvajúca vojna s Turkami sa 
skončila roku 1699 uzavretím mieru v karlovaci, 
ale pokojné obdobie trvalo len dva roky. Už od roku 
1701 zúrila v západnej európe vojna o dedičstvo 

43 SnA Bratislava, extractus Damnificationis .. 2.
44 MIŠÍk M., c. d. s. 161. 
45 krickerhau, eine deutsche Siedlung in der Slowakei. Frid-

richsfeld 1980, s. 70. 
46  R. kat farský úrad Handlová, Historia domus s. 29 (fotokópia). 

po španielskych Habsburgovcoch, ktorej hlavným 
aktérom bol aj cisár Leopold I. v júni 1703 vypuk-
lo najväčšie protihabsburské povstanie v Uhorsku 
pod vedením Františka II. Rákociho, ktoré náš ľud 
nazval Kurucká vojna. v septembri sa povstalci 
zmocnili banských miest. viedeň vyslala proti ku-
rucom neveľký vojenský kontingent a na jeho čelo 
postavili generálov Šlika a Šimona Forgáča. Hlavné 
sily trestnej výpravy utrpeli začiatkom novembra 
pod Zvolenským hradom ťažkú porážku. Šlik ustú-
pil so zvyškom svojho vojska do Bystrice a odtiaľ 
cez kremnické hory k Handlovej. Forgáčovi poslal 
rozkaz, aby sa prebil od Zvolenského hradu k Boj-
niciam. Podarilo sa mu to, ale za ním vyrazil ku-
rucký náčelník Alexander Károly s desaťtisíc bo-
jovníkmi. So zvyškom vojska ho nasledoval hlavný 
veliteľ kuruckého vojska Mikuláš Berčéni. Ich 
spojené sily odhadovali na 25-tisíc, ale podľa oči-
tých svedkov bolo medzi nimi aj veľké množstvo 
neozbrojeného ľudu. kurucké vojsko sa cestou do-
púšťalo rôznych výstrelkov. Zámožnejším ženám  
vyhrnuli sukne a zviazali nad hlavou. Potom ich bičo- 
vali, aby vyzradili, kam schovali cennosti.47 Šlik a 
Forgáč sa od Bojníc cez hory ponáhľali k Trenčínu. 

kurucké tlupy 22. novembra prenikli cez Hand-
lovú k Prievidzi. v Handlovej zanechali neveľký 
kontingent tzv. salva guardiu. Títo vojaci mali dbať 
na pokoj a poriadok, zabrániť neprístojnostiam 
svojich spolubojovníkov. Svoje poslanie však salva 

47 Rákoczi tükör I. Zostavili KOPÉCZI, Béla a VÁRKONYI, Ág-
nes, Budapešť l973. s. 210.
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obce zabezpečiť potrebný postroj pre kone svojich 
husárov. Ale v Handlovej sedlá ani uzdy neboli, no 
kapitán hrozil prísnou exekúciou, a tak ich Hand-
lovčania nakúpili až v Bystrici. Keďže si potrebné 
prostriedky vypožičali, suma sa v týchto neistých 
časoch navýšila o vysoký úrok a tak splácali vyše 
700 zlatých. Na rôzne povoznícke služby pre voj-
sko obec vynaložila 905 zlatých a na uspokojenie 
sem-tam sa potulujúcich kurucov menšími peňaž-
nými darmi išlo 325 zlatých.48

 Po 48-ročnom panovaní v máji 1705 zomrel ci-
sár Leopold I. a na trón nastúpil jeho syn Jozef I. 
Zdalo sa, že kurucká vojna v Uhorsku sa čoskoro 
skončí. Panovník ponúkol povstalcom veľkorysé 
mierové podmienky. Na jeseň sa v Trnave začali 
rokovania pod dohľadom anglického a holandské-
ho vyslanca. Obyvateľstvo bolo už z vojny unave-
né, navyše hospodárstvo trpelo nepremyslenou 
finančnou politikou kurucov. 

Už koncom roka 1704 začali povstalci raziť me-
dené mince s nápisom “Pro patria et libertate” (za 
vlasť a slobodu), ktoré ľudia nazývali libertáše. 
Strieborné mince sa sťahovali z obehu a slúžili na 
nákup zbraní v cudzine. Libertáše postupne strá-
cali na hodnote, každý chcel za svoj tovar len strie-
bornú menu alebo niekoľkonásobok stanovenej 
ceny v libertášoch. Stolice vydávali rôzne cenové 
prredpisy a konfiškáciou tovaru hrozili každému, 
kto odmietne platbu libertášmi. ekonomický chaos 

48 SnA Bratislava, UPA, Armarium v. lad. 7 fasc. 5 nr. 2.

guardia nesplnila, ibaže jej pobyt stál obec 405 
zlatých. v nasledujúcich desiatich dňoch tiahli od 
Zvolena cez Tekovský sv. Kríž (Žiar n. Hronom), 
novú Lehotu a Handlovú väčšie či menšie skupiny 
povstalcov. Podľa veľmi strohých zápiskov dochá-
dzalo pritom k mnohým násilnostiam, úbohí ľudia 
boli až na smrť trýznení a niektoré kompánie, kto-
ré v obci nocovali, vyprázdnili chalupy obyvateľov. 
obec utrpela v prvých dňoch povstania škody vo 
výške 10 300 zlatých. U väčšiny kurucov bola za-
korenená nevraživosť voči Nemcom a aj preto boli 
Handlovčania v prvých týždňoch povstania vysta-
vení ťažkým skúškam, no hlavní velitelia po istom 
čase sprísnili disciplínu a situácia sa zlepšila. 

Už v decembri sa hlavné sily povstalcov sú-
stredili na Považí, rakúskych a moravských hra-
niciach. v oblasti hornej nitry sa pomery trocha 
upokojili, hoci kurucký veliteľ Urban Celder 
obliehal niekoľko mesiacov Bojnice. Zemským 
pánom bol Ján Pálfi, ktorý na rozdiel od mno-
hých uhorských magnátov zachoval Habsburgov-
com vernosť. Začiatkom roka 1704 ho panovník 

vymenoval za chorvátskeho bána a poveril úlohou 
potlačiť Rákociho odboj. Bojnické panstvo mu po-
vstalci skonfiškovali. Jeho novým užívateľom sa 
stal hlavný veliteľ kuruckých vojsk Mikuláš Ber-
čéni. Urbanovi Celderovi poskytol batériu ťažkého 
delostrelectva a obrancovia hradu si uvedomili, že 
ďalší odpor nemá význam a 8. júla posádka kapi-
tulovala. obsadený hrad si za svoje sídlo zvolila 
manželka Mikuláša Berčéniho, grófka Čákiová. 
Susedné kúpele jej poskytovali dostatok rozptýle-
nia. obyvateľstvo muselo v nasledujúcich rokoch 
naturálnymi dávkami, stravou, peniazmi a regrút-
mi prispievať na odboj, čo nevyvolávalo nadšenie. 
Handlová vydržiavala v povstaleckom vojsku 16 
hajdúchov (pešiakov) a každému platila mesačný 
žold vo výške 6 zlatých. Počas piatich rokov tak 
obec na svojich vojakov vynaložila 5760 zlatých. 
obyvateľstvo vojsku dodalo 62 koní v hodnote 930 
zlatých. na zabezpečenie stravy 321 kusov hovä-
dzieho dobytka za 3820 zlatých a 800 meríc obi-
lia v cene 800 zlatých. Samozrejme, že kuruci nič 
nezaplatili. Navyše kurucký kapitán požadoval od 

Handlová ako krikehaj 
na mape Tekovskej 
stolice z 18. storočia 
od J. M. korabinského.

František II. Rákoci.

sa prehlboval. v lete 1706 stroskotali aj mierové 
rokovania, do ktorých ľudia vkladali veľké nádeje. 
Rozhodujúce udalosti sa odohrali v roku 1708, keď 
hlavné kurucké vojsko utrpelo pri Trenčíne ťažkú 
porážku. Strojcami víťazstva cisárskych zbraní 
boli generáli Siegibert Heister a bojnický zemský 
pán Ján  Pálfi. Po neúspechu opúšťali Rákociho 
niektorí jeho spolubojovníci. Pod dojmom maso-
vej dezercie sa 12. septembra konalo v Prievidzi 
zhromaždenie časti šľachty Nitrianskej stolice, 
ktorá zostala verná odboju, aby znovu zložili sľub 
vernosti Rákocimu. Prísahu prijímal kurucký ge-
nerál Pavol Andráši.49 Ale už začiatkom 3. no-
vembra obsadil Ján Pálfi Prievidzu a pritiahol až 
k Bojnickému hradu. Obliehanie trvalo len týždeň 
a 11. novembra 1708 obrancovia vyvesili bielu zá-
stavu. nebezpečenstvo nečakaných vpádov po-
hyblivých kuruckých oddielov ľahkej jazdy však 
nepominulo, aj keď v nasledujúcich mesiacoch ku-
ruci vyprázdnili Turčiansku stolicu, banské mestá 
i väčšinu Liptova. Povstalci podnikali od východu 
i z pevnosti nové Zámky výpady do širokého oko-
lia. Handlovčania nepochybne privítali cisárske 
vojsko ako svojich osloboditeľov, lebo za tých päť 
rokov si veľa vytrpeli. V nasledujúcich týždňoch 
v obci vznikol dobrovoľnícky oddiel, ktorý potom 
bojoval proti kurucom. v decembri 1709 kapitán 
hradu Muráň Štefan Faj (Fay) v hlásení veliteľovi 
kuruckého vojska Mikulášovi Berčénimu spo-
mína až 200 handlovských pešiakov, ktorí blo-
kovali povstalcov pri Rožňave.50 v máji 1710 sa 
o nich zmieňuje František Tornajaj,  (Tornallyai), 
keď spolu s nemeckými dragúnmi táborili pod 
Muráňom a potom tiahli k Breznu. Malo ich byť 
asi 150. Počas pochodu pobrali nejaký dobytok 
a z panského domu vzali aj štyri kotle.51 všade pa-
novala veľká bieda a všeobecný nedostatok. Aby si 
občania trocha pomohli, nechali sa najať na dlhú 
furmanku a dovážali z Pezinka víno do Banskej 
Bystrice. Počas cesty ich nečakane prepadli kuru-
ci a zabavili im všetkých 12 vozov aj s nákladom. 
Už aj tak zbedačení obyvatelia Handlovej utrpeli 
ďalšiu veľkú škodu – 2100 zlatých. 

Akoby toho nebolo dosť, od leta 1709 oby-
vateľstvo decimovala morová epidémia, ktorá 
s prestávkami trvala až do roku 1713. Ohromne 
sa rozšírilo aj zbojníctvo. Veľké skupiny lúpež-
níkov, poväčšine bývalých kuruckých bojovní-
kov, šarapatili najmä v hornatých oblastiach ešte 
dlho po skončení povstania. očakávaný koniec 
poslednej kuruckej vojny prišiel až kon-
com apríla 1711, keď zvyšky povstalcov 
zložili zbrane. Bilancia Rákociho po- 
vstania bola pre Handlovú mimoriadne 
tragická. Okrem životov, zmarených 
v dôsledku bojov, lúpeží, hladu a pod-
výživy obec utrpela škody vyčíslené na 
26 180 zlatých.52 

49 MIŠÍk, M., c. d. s. 183. 
50 Dobrossy István: A Rákóczi szabadságharc dokumentu-

mai: Abaúj-Torna, Borsod, Gömör-Kishont, és Zemplén me-
gyékből. 2.zv. 1708 – 1709. Miskolc 2003, s. 294.

51 Bánkúti Imre: A Rákóczi-szabadságharc dokumentumai: 
Abaúj-Torna, Borsod, Gömör-Kishont és Zemplén megyékből, 
1710 – 1711. Miskolc 2005, s. 65.

52 SnA Bratislava, UPA, Armarium v. lad. 7 fasc. 5 nr. 2.
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tiška II. Rákociho a 
Mikuláša Berčéniho 
za vlastizradcov.

Rákociho libertáš.
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Po skončení Rákociho povstania (Povstanie 
Františka II. Rákociho) nastalo v krajine dlhé 

obdobie pokojného života. Habsburgovci síce vied-
li niekoľko veľkých vojen, ale tie sa nášmu územiu 
vyhli. Slovensko zažilo práve počas 18. storočia 
hospodársky rozvoj, obce i mestá sa zveľadili, 
vzrástol aj počet obyvateľov. Stabilnejšie pomery 
povzbudili ľudí do práce; už sa nemuseli obávať, 
že plody ich úsilia vyjdú navnivoč. Tento trend sa 
už okolo roku 1750 naplno prejavil aj v Handlovej. 

v roku 1713 dozneli posledné vlny veľkej moro-
vej epidémie, ktorá decimovala obyvateľstvo, ná-
sledkom dlhej kuruckej vojny sa však mimoriadne 
rozmohlo zbojníctvo. Mnohí bývalí kuruckí vojaci 
neboli ochotní vrátiť sa k pluhu a dali sa na zboj. 
v horách na strednom Slovensku sa zoskupilo via-
cero zbojníckych družín. Náš najslávnejší zbojník 
Juraj Jánošík, ako vyšlo pri procese najavo, zbíjal 
i na okolí Kremnice a Handlovej. Svoju korisť – tri 
strieborné lyžice, paloš a ešte nejaké drobnosti – si 
údajne ukryl v jedli v handlovských horách.1 Podľa 
všetkého tento neveľký Jánošíkov poklad dodnes 
nebol objavený. v priebehu niekoľkých rokov sa 
masové zbojníctvo podarilo pomocou drastických 
trestov potlačiť, no aj potom, pravda v menšej mie-
re, zostal tento fenomén ako prejav sociálneho od-
poru súčasťou každodenného života. 

Po viacnásobnom odkladaní sa roku 1715 zišiel 
v Bratislave riadny (uhorský) snem. Jeho hlavnou 
úlohou bolo prijatie zákonov, ktoré normalizova-
li situáciu v krajine rozvrátenej 8-ročnou vojnou 
a oslabenej hroznou morovou epidémiou. Cieľom 
zákonných opatrení bolo stabilizovať spoločnosť 
a nastoliť priaznivejšie podmienky pre život ľudí. 
Snem vyhlásil vodcov posledného kuruckého po-
vstania Františka II. Rákociho a Mikuláša Berčé-
niho za vlastizradcov, a preto pod trestom smrti 
nik s nimi nesmel nadviazať osobný ani písomný 
styk. Takisto nariadil vykonať celokrajinský sú-
pis obyvateľstva platiaceho dane, teda poddaných 

1 Rehor Uram Podtatranský: Jánošík. Sborník museálnej slo-
venskej spoločnosti , ročník XIII. (1908), s. 13.

a mešťanov. Šľachta, duchovenstvo, ale aj rôzni 
žobráci, tuláci, nádenníci a ľudia bez trvalého 
bydliska sa do súpisu nedostali. Úradníci poverení 
jeho vykonaním boli vybavení veľkými právomo-
cami a zisťovali hospodárske pomery v jednot-
livých obciach a mestách. Informácie získavali 
osobne aj vypočutím richtára a prísažných. Ak by 
títo uviedli nepravdivé skutočnosti, museli by za 
trest päť rokov odvádzať dvojnásobnú daň, ako im 
prislúchala. 

O Handlovej sa v súpise uvádza, že tunajšie role 
sú svahovité, málo úrodné a pôda skalnatá. orba sa 
vykonávala pomocou štyroch, niekedy aj šiestich 
kusov zápražného dobytka. Oráčiny v handlov-
skom chotári boli rozdelené na tri časti, prevádzal 
sa teda trojpoľný systém hospodárenia. Do jednej 
sa siali oziminy do druhej jariny a tretia zostávala 
ležať úhorom. Na nej sa obvykle počas roka pásol 
dobytok a prirodzeným hnojením sa kvalita pôdy 
zlepšila. Výnosnosť polí bola údajne troj- až štvor-
násobná. Jedna obsiata bratislavská merica (0, 203 
ha) urodila tri a pol merice ozimín a 4 merice jarín. 
v prepočte na súčasné miery handlovské polia dá-
vali na začiatku 18. storočia 800 – 1000 kilogramov 
obilnín, prevažne raže a jačmeňa z jedného hektá-
ra. Lúky boli úrodné a dávali z jedného kosca (0,4 
ha) jeden voz sena. Pasienky boli vraj dostatočné, 
no poškodzovali ich prívaly vody. okolité lesy po-
skytovali hojnosť palivového i stavebného dreva 
a mnohým obyvateľom aj obživu. Vlastné výrobky 
a poľnohospodárske prebytky obyvateľstvo ľahko 
mohlo predávať alebo zamieňať za iné tovary na tr-
hoch v kremnici a Prievidzi. Celková rozloha polí 
obsiatych jarinami a oziminami bola 494 bratislav-
ských meríc, teda takmer 100 hektárov. Ďalších 
asi 250 meríc (50 ha) oráčin ležalo úhorom. Lúky 
mali rozlohu 180 koscov, čo bolo viac ako 70 ha.2 
Pôdu užívalo 56 sedliackych rodín, dve želiarske 
rodiny mali neveľkú výmeru pôdy a 32 ostatných 
želiarov neužívalo vôbec žiadnu pôdu a museli si 
zabezpečiť obživu remeslom, podomovým obcho-
dom alebo nádenníctvom. Ich životná úroveň bola 
nízka, hlad a podvýživa patrili k častým javom v 
mnohých želiarskych domácnostiach, najmä v ro-
koch, keď bola slabšia úroda. 

Ale aj gazdovia zaradení do kategórie sedliakov 
užívajúci od 9 do 16 bratislavských meríc oráčin 
a 3-4 kosce lúk, neboli na tom oveľa lepšie. na svo-
jich poliach si v prípade priemernej úrody dorobili 
od 800 do 2000 kg obilia. Z toho však museli odo-
vzdať desatinu cirkvi (cirkevný desiatok). Obvyklý 
deviatok sa na Bojnickom panstve nevyžadoval, 
poddaní ho kompenzovali dohodnutou sumou. Aj 
Handlovčania panský deviatok od dávnych čias 
vyplácali peniazmi a aj cirkevný desiatok ostri-
homskí arcibiskupi a neskôr banskobystrickí bis-
kupi z celého Bojnického panstva prenajímali Pál-
fiovcom za pevne stanovenú peňažnú sumu, aby 
úradníkom ušetrili námahu a cirkvi prípadné kon-
flikty s poddanými. Stojí za povšimnutie, že dlhé 
roky sa suma za prenájom nemenila, v roku 1766 
arcibiskupstvo dostávalo od Jána Pálfiho  mladšie-
ho za desiatok z celého Bojnického panstva 1600 
zlatých a v roku 1807 od jeho vnuka Františka do-
stal banskobystrický biskup takú istú sumu. Súpis 
k roku 1715 zachytil aj priezviská gazdov, takmer 

2 www.arcanum.hu/mol 1715összeírás-nyitra megye, Handlova.

všetky sú nemecké.3 Spolu bolo v obci zdanených 
90 gazdovstiev, takže počet obyvateľstva mohol 
byť viac ako 600, ba aj viac, keďže ďalšie skupi-
ny akými boli bezzemkovia bez vlastného domu, 
nádenníci a tuláci v súpise zachytení neboli a ich 
počet je ťažké odhadnúť.4 v roku 1715 robili súpis 
aj v susednom Morovne, kde napočítali tri sedliac-
ke a šesť želiarskych domácností. Hospodárilo sa 
tu ešte dvojpoľným systémom, teda asi polovica 
poľnohospodárskej pôdy zostala na úhor. obrá-
baná plocha osiata oziminami a jarinami bola 22 
a pol bratislavskej merice, teda niečo cez 4 hek-
táre. Zhruba rovnaká plocha poľnohospodárskej 
pôdy slúžila ako pasienok. Sedliaci mali k dispo-
zícii ešte aj 10 koscov (asi 4 hektáre) lúk, na kto-
rých si dorábali seno pre dobytok. Do kategórie 
sedliakov patrili: Mikuláš Legéň, ktorý bol záro-
veň aj richtárom obce. Matej Ivan a Štefan kaplán. 
Matej oravec, Ján Podolec, Ján Zachar, Ján kaplán, 
Ján Kurec a Dávid Polák neobhospodarovali žiad-
nu pôdu, a tak boli zaradení medzi želiarov. Pôda 
v Morovne sa neveľmi líšila od handlovskej, bola 
kamenistá a málo úrodná. Jedna merica poľa dala 
tri, nanajvýš tri a pol bratislavskej merice čisté-
ho výnosu. Pod odrátaní osiva sedliakom zostalo 
z jedného hektára poľa 700-800 kilogramov obilia, 
čo v dôsledku zaťaženia zemepánom i štátom pre 
5-člennú rodinu sotva mohlo stačiť.5

v rokoch 1716 a 1717 boli mimoriadne studené 
a daždivé letá, čo spôsobilo katastrofálne neúro-
dy. najviac utrpeli hornaté oblasti, odkiaľ pred 
hladomorom poutekali tisícky ľudí a túlali sa po 
menej postihnutých končinách. v tom istom čase 
vypukla vojna s osmanskou ríšou. Bola v znamení 
prevahy cisárskych vojsk vedených princom euge-
nom Savojským. Po niekoľkých víťazných bitkách 
Turci boli nútení uzavrieť roku 1718 mier a vzda-
li sa posledných území, ktoré dovtedy v Uhorsku 
ovládali. Aj z víťaziacej cisárskej armády vojaci 
občas dezertovali. Viacerí zbehovia sa zdržiavali 
na území nitrianskej stolice. v júni 1718 panov-
ník stoličným orgánom nariadil pochytať ich.6 Me-
dzi obyvateľstvom Bojnického panstva zavládol 
strach, výčiny kurucov boli ešte v živej pamäti. 

3 Mená a priezviská obyvateľov Handlovej k r. 1715 tak, ako sú 
zachytené v celokrajinskom súpise: Georgius Suster;  Michael 
Praedats; Joannes Privigyer; Jacobus Gál; Joannes vindis; 
Paulus Grolmas; Georgius Stun; Joannes Filler; Georgius vin-
dis; Laurentius vindis; Mathaeus Madas; Georgius Grolmus; 
Jacobus Snirer; Georgius Snirer; Andreas Grolmus; Georgius 
Girtler; Georgius Smidt; Georgius Haischer; Michael Pogadel; 
Simon Girtler; Paulus Boland; Andreas Boland; Joannes Poga-
del; Joannes Snirer; Georgius Suster; Andreas Snirer; Andreas 
Pribiczer; Paulus Derer; Paulus Pőz; Georgius Boland; Joannes 
Priviczer; Tobias Pőz; Georgius Pőz; Joannes Snirer; Andreas 
vogner; emericus vogner; Georgius Roszenberger; Andreas 
klein; Paulus Smidt; egidius Pőz; Georgius Fleischer; Geor-
gius Thonheuser; Georgius Hikel; Joannes Ferencz; Paulus 
Klein; Georgius Snirer; Michael Suster; Paulus Thonheuser; 
Georgius Grolmas; Mathaeus Pőz; Georgius Pőz ifj.; Michael 
Gürtler; Joannes Pőz; Gregorius kreberling; Joannes Loslag; 
Jacobus Groll; Paulus Pőz; Georgius vaisz; Georgius Filcz; Jo-
annes Kurecz; Joannes Lang; Laurentius Malczer; Thimoteus 
kauman; Joannes Priviczer; Andreas Snajder; Andreas Grol-
mus; Paulus Snirer; Paulus klein; Paulus Rikslos; egidius vais; 
Thomas Sturcher; Abraham Fleischer; Andreas Roszlovi; Joan-
nes Sormon; Michael Snirer; Thomas Hikel; Paulus Krolmus; 
Georgius Pőz; Joannes Pőz; Paulus Gürtler; Michael kasler; 
Michael Thonheuser; Emericus Krausz; Andreas Gáll; Michael 
Gáll; emericus krausz id.; Paulus Geberling; Paulus Ferencz; 
Georgius kanchman.

4 www.arcanum.hu/mol 1715 összeírás-nyitra megye, Handlova. 
5 Tamže, Morovno.
6 Štátny archív Nitra (ďalej ŠAN) Nitrianska župa (ďalej ŽN), 

 administratívne. II. manipulačné obdobie, i. č. 1192.

Nebezpečným tlupám sa však nepodaril preniknúť 
ani do Zemplína, a tak sa ľudia zakrátko upokoji-
li. Vojna s Osmanskou ríšou si vyžadovala veľké 
finančné prostriedky a aj materiálne obete. nit-
rianska stolica v júni 1718 predpísala bojnickému 
okresu dodať 1025 meríc obilia. Handlová vzhľa-
dom na svoje hospodárske možnosti sa z tejto mi-
moriadnej povinnosti vyplatila sumou 97 zlatých.7 

v nasledujúcich letných mesiacoch postihli 
Handlovú také prívaly, že predstavenstvo obce žia- 
dalo o revíziu škôd a odpustenie časti poplatkov. 
Bojnický slúžny Alexander Balog sa osobne vybral 
na tvár miesta presvedčiť sa o skutočnom stave. 
Kým však do dediny stihol prísť, vyhorela ešte 
jedna usadlosť, čo tiež započítal do daňovej úľa-
vy. obyvateľom bolo na daniach odpustených 107 
zlatých.8 v tom čase urbár zachytil v Handlovej 76 
sedliackych gazdovstiev a na nich hospodárilo 99 
rodín. Ďalej tu žilo šesť želiarov aj s rodinami, ktorí 
okrem domu mali aj malú výmeru kopaničiarskej 
pôdy. Podstatne viac (44) bolo želiarov s domom, 
ale bez pôdy. okrem poddaných tu urbár evidoval 
7 opustených chalúp a k nim patriacu poľnohos-
podársku pôdu o rozlohe 45 meríc (9 ha). Posled-
nou skupinou obyvateľstva boli panskí služobníci, 
medzi ktorých bol zaradený hospodársky správca 
(villicus) Juraj Meliško, pivovarník, traja krčmári, 
traja mlynári, vietor a panský hájnik. Rozloha ne-
obrábanej pôdy, najmä klčovísk bola 74 meríc.9 

v roku 1726 panovník vydal novú donáciu na 
Bojnické panstvo pre Mikuláša a Jána Pálfiho.  
Medzi vymenovanými súčasťami majetku sa ok-
rem iných spomínajú Handlová i susedné Morov-
no. vydaniu dokumentu predchádzali niekoľko 
mesiacov trvajúce inventarizačné práce na celom 
panstve, vykonávané radcami a pomocným perso-
nálom Uhorskej komory. Z viacerých pálfiovských 
majetkov bolo zriadené spoločné a nedeliteľné 
vlastníctvo, tzv. majorát, ktorý spravoval najstarší 
člen rodu. Keďže nastal nový právny stav a z neho 
povstali viaceré komplikácie rodinného charak-
teru, panovník to riešil novým darovaním Bojníc 
Mikulášovi a Jánovi Pálfimu za 200-tisíc zlatých. 
Sumu však nepožadoval vyplatiť, lebo voči obom 
mal podlžnosti. Obaja sa tiež panovníkovi zavia-
zali udržiavať na hrade posádku cisársko-kráľov-
ského vojska a platiť ju z vlastných prostriedkov. K 
vlastníctvu patrili aj patronátne práva rovnako aj 
právo meča, ale ako sa v dokumente uvádza, malo 
platiť len dovtedy, kým majitelia panstva budú ka-
tolíckeho vierovyznania.10 v prípade Pálfiovcov 
iné ani neprichádzalo do úvahy, boli to prísni ka-
tolíci. Súčasťou tohto skôr formálneho darovania 
bolo aj uvedenie a ustanovenie do držby majetku 
- štatúcia, ktorú vykonal Turčiansky konvent a ur-
čený kráľovský komisár. v rámci ďalšej deľby pri-
padli Bojnice aj s Handlovou mladšiemu z oboch 
bratov, Jánovi Pálfimu.  

7 Tamže, i. č. 1199.
8 Tamže, i. č. 1201.
9 Tamže, i. č. 1283. 
10 Maďarský krajinský archív Budapešť (ďalej MKA), archív 

uhorskej kráľovskej kancelárie (A-57), kráľovské knihy, 
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Handlová 
v 18. storočí

Hospodársky 
a demografický 
rozvoj. 

V roku 1715 sa v Bra-
tislave zišiel uhorský 
snem. Vodcov posled-
ného kuruckého po-
vstania Františka II. 
Rákociho a Mikuláša 
Berčéniho vyhlásil 
za vlastizradcov, 
s ktorými pod tres-
tom smrti nik nesmel 
nadviazať osobný 
ani písomný styk.

Počas dva roky trva-
júcej vojny s Turkami 
sa pokúsili kuruckí 
emigranti oživiť 
v Uhorsku odboj. 
Anton Esterházy vpa-
dol s Tatármi do se-
verovýchodných častí 
krajiny, kde vyrabo-
vali niekoľko stolíc.

V rokoch 1716 a 1717 
boli mimoriadne 
studené a daždivé 
letá, čo spôsobilo 
katastrofálne 
neúrody.

Roku 1726 panovník 
vydal novú donáciu 
na Bojnické panstvo 
pre Mikuláša a Jána 
Pálfiho. V rámci ďalšej 
deľby pripadli Bojni-
ce aj s Handlovou 
Jánovi Pálfimu.
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v nasledujúcom období investoval erár značné 
prostriedky do obnovy baní zruinovaných kuruc-
kou vojnou. v novej Bani od roku 1722 čerpal zo 
šácht spodnú vodu jednočinný parný stroj skon-
štruovaný anglickým strojníkom Isacom Potte-
rom, prvé mechanické zariadenie tohto druhu na 
európskom kontinente. v rokoch 1720 – 1760 do-
siahli štiavnické strieborné bane vrchol svojej pro-
dukcie najmä vďaka dômyselnému systému odvo-
dňovania banských diel pomocou vodných kolies. 
nezaostávala ani susedná kremnica, a tak vďaka 
banskej konjunktúre sa darilo v širšom okolí stre-
doslovenských banských miest. 

obyvatelia Handlovej si mohli svoje zárobky pri-
lepšiť povozníctvom, najmä dovozom potravín do 
banskej oblasti, vozením rúd k hutám alebo inou 
formou dopravnej činnosti. Veľké možnosti po-
skytoval aj les, keďže bane spotrebovali množstvo 
dosák, lát, hranolov. Huty potrebovali množstvo 
dreveného uhlia, ktoré sa u nás pri spracovávaní 
rudy používalo až do druhej polovice 19. storočia. 
Rozvoj obce po skončení poslednej kuruckej vojny 
potvrdzujú aj údaje z urbára Bojnického panstva 
vypracovaného pri príležitosti deľby pálfiovských 
majetkov v roku 1726. V Handlovej žilo 101 sed-
liackych rodín. obrábali spolu 1580 bratislavských 
meríc (320 ha) ornej pôdy a 198 koscov (80 ha) 
lúk. Navyše tretina oráčin ležala úhorom, takže 
celková výmera užívaná sedliakmi prevyšovala 
2200 bratislavských meríc. Počet sedliackych gaz-
dovstiev sa oproti roku 1715 takmer zdvojnásobil 
a takmer trojnásobne vzrástla aj výmera oráčin. 
Rozloha lúk sa však veľmi nezvýšila. Za desaťro-
čie pribudlo aj 40 želiarov, súpis uvádza, že tu žilo 
79 želiarskych rodín. Počet domov v obci prevy-
šoval dve stovky, obývaných bolo 180. v piatich 
sedliackych a osemnástich želiarskych chalupách 
nik nebýval, majitelia aj s rodinnými príslušníkmi 
ich opustili alebo vymreli. Spolu 23 opustených 
hospodárstiev naznačuje, že desatina pôvodných 
obyvateľov z Handlovej odišla.11 

V tej dobe sa rozprúdilo sťahovanie na Dolnú 
zem, kam z chudobnejších krajov Slovenska kaž-
doročne odchádzali, či skôr od svojich zemepánov 
utekali tisícky poddaných. Handlová nebola odcho-
dom tak postihnutá ako niektoré obce v Liptove, či 
novohrade, odkiaľ odišla aj polovica obyvateľstva. 
Do úrodných a v dôsledku vojen a osmanského 
panstva značne vyľudnených krajov odchádzali 
vo väčšej miere evanjelici, lebo osídlencom zem-
skí páni garantovali oveľa väčšiu náboženskú slo-
bodu. Hoci bola Handlová už pred polstoročím 
rekatolizovaná, medzi pôvodnými obyvateľmi sa 
ešte aj v polovici 18. storočia našli tichí prívrženci 
Luterovho učenia. 

Aj v roku 1726 sa Handlovčania vyplácali z väč-
šiny poddanských povinností, a to paušálnou su-
mou 1850 zlatých ročne. Keďže tu boli opustené 
hospodárstva, panstvo redukovalo túto povinnosť 
na 1453 zlatých. obec si od zemepána prenajala 
právo výčapu pálenky, za čo platili ročne 97 zla-
tých a aj právo na distribúciu soli za 25 zlatých. 
Paušálnou sumou sa však obyvatelia nevykúpili 
zo všetkých robôt, ale na základe dohody museli 

11 MKA Budapešť, Urbaria et conscriptiones (U et c ) fasc 2 nr. 
33. Conscriptio arcis et Dominii Bajmocz comitatui nitrien-
sis  adjacentes et appertinentiarum pro parte Camerae Regiae 
Anno 1726 peracta. S. 43 – 48.

obrábať panské pozemky v handlovskom chotári. 
Bola to pôda patriaca voľakedy tunajším dedič-
ným šoltýsom Goltpergerovcom, ktorú panstvo 
pred troma desaťročiami prevzalo. Nepochybne aj 
v dávnejších dobách občania museli šoltýsom takto 
robotovať. Rozloha týchto panských polí bola 340 
bratislavských meríc (takmer 70 ha), z toho na ozi-
miny pripadalo 138 a na jariny 115 meríc, zvyšok 
v tom roku ležal úhorom. Okrem orania a siatia, 
žatvy museli vymlátené a očistené obilie doviezť 
do panskej sýpky. Rovnako bolo ich povinnosťou 
kosenie a sušenie sena na panských lúkach, ktoré 
mali rozlohu 31 koscov (12 ha). Panskému pivo-
varu mali ročne doviezť 100 siah dreva a jačmeň 
podľa potreby. Ich ďalšou pracovnou povinnosťou 
bol rozvoz piva do panských krčiem aj v okolitých 
obciach a zásobovať ich aj vínom. Bojnické pan-
stvo hospodárilo v obci už tri desaťročia. Na konci 
predchádzajúceho storočia zemepán odkúpil tu-
najší šoltýsky majetok, a tak tu vznikol panský ma-
jer. Tvorila ho veľká poschodová drevená budova 
so šindľovou strechou, pôvodne slúžiaca šoltýsovi 
a jeho rodine ako obydlie. vedľa stála rozľahlá ka-
menná stodola, krytá šindľom i slamou. Bolo v nej 
toľko priestoru, že v nej mohlo naraz mlátiť zožaté 
obilie 16 chlapov. 

Panstvu patrili aj dva mlyny z jedľového dre-
va na Handlovskom potoku. Mlynár z horného 
mlyna mal povinnosť odovzdať panstvu 16 meríc 
obilia a vykŕmiť jedno prasa. Druhý, teda prostred-
ný mlyn bol obecný, no i z neho zemské panstvo 
dostávalo 60 meríc a dve vykŕmené ošípané. Tretí 
na dolnom konci chotára bol už v dosť biednom 
stave a vyžadoval by si azda rekonštrukciu, ale 
mlynárovou povinnosťou bolo dať vrchnosti až 80 
meríc miešanky, 10 meríc pšenice a vykŕmiť dve 
ošípané. všetci traja mlynári museli pre panstvo 
vykonávať aj manuálne práce, ktoré však súvi-
seli s ich odbornosťou. Mlynárski majstri boli aj 
zručnými tesármi, keďže o drevenú mechaniku 
mlyna i o samotnú stavbu sa museli vedieť sami 
postarať. Súčasťou panského hospodárstva bol aj 
veľký panský pivovar. na rozdiel od väčšiny budov 
v obci bol postavený z kameňa, krytý šindľovou 
strechou a mal rozľahlú pivnicu. Zariadenie na 
varenie piva pozostávalo z veľkého medeného kot-
la. Boli tu kade, sudy a ďalšie nástroje. neďaleko 
pivovaru stála rozľahlá iba nedávno postavená ka-
menná obilná sýpka so šindľovou strechou. Mala 
až tri podlažia, dĺžku 50 a šírku 15 krokov. Bolo 
možné v nej uskladniť až 16-tisíc meríc obilnín, 
teda takmer 800 ton. Nepochybne slúžila na záso-
bovanie okolitých banských miest, najmä Banskej 
Štiavnice i kremnice, kde bol veľký počet baníkov 
a nedostatok potravín. na jeseň sa sem priviezlo 
obilie z celého okolia a keď jeho cena koncom zimy 
stúpala, predávalo sa baníkom. 

okrem veľkooobchodu s obilím Bojnické pan-
stvo v Handlovej prevádzkovalo dve krčmy. obe 
boli postavené z dreva a obe mali aj pivnicu. v krč-
me blízko námestia sa čapovalo víno i pivo, v dru-
hej stojacej na hornom konci, len pivo. Pálenku si 
občania nalievali už vo vlastnej réžii, keďže obec 
si od panstva odkúpila právo na jeho čapovanie.12

12 Tamže, s. 47 – 48.

V roku 1726 žilo 
v Handlovej 101 
sedliackych rodín. 

Naďalej sa vyplá-
cali z poddanských 
povinností paušál-
nou sumou 1850 
zlatých ročne.

Ján Pálfi, uhorský palatín, cisársky generál, priateľ a dôverník Márie Terézie, majiteľ bojnického panstva 
a zakladateľ mladšej, tzv. pezinskej vetvy rodu. Získal späť Bojnický hrad obsadený Rákociho povstalcami

 a v cisárovom mene podpísal Szatmársky mier v roku 1711, 
ktorým sa skončilo posledné povstanie uhorských stavov. 

Vojenské víťazstvá bratov Mikuláša a Jána Pálfiovcov mali však trpkú príchuť, pretože 
prišli o svojich šiestich potomkov, ktorí zomreli na následky vojnových zranení. 

SnM – Múzeum Bojnice.

Handlová, ale aj 
celý priľahlý región 
zaznamenala hos-
podársky i demo-
grafický vzostup aj 
vďaka rozvíjajúcemu 
sa baníctvu. Erár 
investoval značné 
prostriedky do obno-
vy baní zruinovaných 
kuruckou vojnou.
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rozľahlé lúky, mali rozlohu 294 koscov (120 ha). 
navyše na ploche 45 bratislavských meríc (11 ha) 
si obyvatelia pestovali ľan a konope. Podľa štatis-
tických údajov desať gazdovstiev bolo opustených, 
v troch ich držitelia vymreli v predchádzajúcom 
roku, zvyšných sedem bolo spustnutých už dáv-
nejšie. Z pozostalej pôdy osemnásť meríc rolí a dva 
kosce lúk užívala obec, zvyšok pripadol zemepá-
novi. okrem časti opustenej pôdy obec oddávna 
vlastnila 4 merice rolí (necelý hektár) a 5 koscov 
lúk (2 ha). obecným majetkom bol aj mlyn s dvomi 
kolesami, ktorý mal každoročne zaplatiť pre potre-
by stolice 17 zlatých. Obyvatelia si ale posťažovali, 
že minulý rok mlyn prevzalo panstvo bez akejkoľ-
vek peňažnej náhrady a prenajalo ho. Intenzívne 
hospodárenie sa odzrkadlilo aj na počte domácich 
zvierat, ktorý bol v Handlovej vždy vysoký. Gaz-
dovia chovali 377 volov, 89 koní, 529 dojníc, 119 
jalovíc, 22 oviec a 322 ošípaných. Rozvinutý bol aj 
chov včiel, napočítali tu 65 úľov. Rozšírený chov 
volov i koní naznačuje, že mnohí gazdovia sa pop-
ri poľnohospodárstve venovali povozníctvu. Až do 
druhej polovice 19. stor. sa v záprahu viac využíval 
vôl, keďže bol nenáročný a spoľahlivejší ako kôň. 

vo vlastníctve pôdy i domácich zvierat panovali 
medzi sedliakmi značné rozdiely. najbohatší ob-
rábali 35-50 bratislavských meríc (7-10 ha) oráčin, 
3-5 koscov lúk (1-2 ha), chovali päť i šesť volov, dva 
kone, aj šesť kráv. Menej majetní gazdovia s 9-12 
mericami (1,8-2,2 ha) polí mali aj menšiu výmeru 
lúk a menej hospodárskych zvierat. 

na vzostupe bolo aj domácke pálenie alkoholu, 
čo vrchnosť evidovala a obvykle aj zdanila sumou 
jeden zlatý za rok. v Handlovej napočítali 14 kot-
líkov na pálenie, no ich skutočný počet bol vyšší. 
Keď v poslednej štvrtine 17. storočia štátna vrchnosť 
zakázala pálenie alkoholu z obilnín, začalo sa roz-
širovať ovocinárstvo. Aj v Handlovej už v polovici 
18. storočia pestovali väčší počet ovocných stromov. 
Celková rozloha ovocných sadov nebola zanedba-
teľná, asi 76 bratislavských meríc (15 ha). vzhľadom 
na čoraz väčší dopyt si obec od panstva prenajíma-
la malé regálne právo čapovania alkoholu. občania 
museli panským úradníkom každoročne zaplatiť 
123 zlatých a po celý rok mohli v obecnej krčme ko-
mukoľvek nalievať. Keďže cesta od Prievidze k Te-
kovskému sv. Krížu bola rušná, mnoho furmanov, či 
pocestných sa „občerstvilo“ handlovským páleným, 
čo prinášalo obci i jednotlivcom slušný zisk. 

v súpise zaznamenali polohu, bonitu a vý-
nosnosť pôdy. Väčšina oráčin ležala na svahoch, 
pôda bola kamenistá, často poškodená prívalmi 
vody. Polia sa obyčajne orali so štvorzáprahom 
dobytka. Handlovčania svoju neveľmi úrodnú 
pôdu využívali najmä na pestovanie raže alebo 
ovsa. Kvalitnejšie druhy obilnín tu nebolo možné 
zasiať a o zemiakoch v polovici 18. storočia ešte 
nechyrovali. Z každej obsiatej merice zožali dva, 
v úrodnejších rokoch aj tri kríže po pätnástich hrs-
tiach. Z jedného kríža vymlátili jednu, v úrodnom 
roku aj dve merice. Teda na jednej merici (20 árov) 
sa v biednych rokoch urodilo asi 60 kg ovsa a do 
90 kg raže; keď bola úroda výdatnejšia, bolo toho 
asi dvojnásobok. v prepočte na dnešné parametre 
jeden hektár pôdy urodil od troch do 9-10 metric-
kých centov obilnín. Lúky boli vyššej kvality ako 
polia, i keď tretina bola tiež kamenistá, no dávali 
dostatok sena dobrej kvality. 

Početné stáda dobytka i kone sa od jari do je-
sene pásli na úhoroch, po zožatí úrody na strnis-
kách. Seno sa pripravovalo na zimu. ošípané sa 
pásli aj v lesoch a živili sa žaluďami, preto neboli 
tak obrastené slaninou ako v neskoršej dobe, keď 
zostali zavreté v chlievoch. 

Značný počet obyvateľov a nízka úrodnosť 
pôdy nútili ľudí hľadať si iné zdroje obživy. Okrem 
furmanky ju poskytovali aj hlboké lesy pokrývajú-
ce veľkú časť handlovského chotára. Vo veľkom sa 
zhotovovali šindle, rôzne drevené nástroje od ku-
chynských lyžíc až po hrable, lopaty a vidly. Roz-
šírená bola aj domácka výroba drevených kolies, 
keďže ich furmani na katastrofálnych uhorských 
cestách každoročne množstvo polámali. Pomerne 
rozsiahla plocha obsiata ľanom a konopou naz-
načuje výrobu látok nielen pre vlastnú potrebu. 
Handlovčania svoje výrobky najčastejšie odpre-
dávali na trhoch v kremnici a v Prievidzi. o prí-
bytkoch obyvateľov sa súpis nezmieňuje, no uvá-
dza, že každý sedliak má aj stodolu, čo v mnohých 
slovenských krajoch ešte nebolo obvyklé. Inak to 
bolo so želiarmi a podželiarmi; museli sa živiť ako 
nádenníci a najčastejšie chodievali na žatevné prá-
ce do južnejších krajov, i na mlatbu, keďže na vy-
mlátenie úrody cepmi bolo na veľkých panských 
majeroch potrebný značný počet síl. okrem toho 
si privyrábali kopačkou alebo oberačkou vo vini-
ciach. Tento spôsob doplnkovej obživy zanikol až 
v tridsiatych rokov 20. storočia. 

Panstvo prevádzkovalo v Handlovej majer, pi-
vovar, veľkú sýpku a malo i ďalšie hospodárske 
aktivity, no súpis ich neregistruje, keďže šľachta 
nepodliehala štátnej dani. Zachytil len nájomcov 

Druhá polovica vlády kráľa karola III. nebola 
veľmi úspešná. najprv prehral vojnu s Francúz-
skom o nástupníctvo na poľský trón a potom ako 
spojenec Ruska sa ešte raz pokúsil merať sily s Os-
manskou ríšou. Jeho armáda sa v bojoch nevyz-
namenala a tak mierom uzavretým v roku 1739 
monarchia stratila značné územia na Balkáne. 
vojsko bolo v rozklade a štátna pokladnica prázd-
na. v októbri 1740 panovník nečakane zomrel a 
vládu zdedila jeho najstaršia dcéra Mária Terézia. 
viacerí európski vladári jej nástupnícke práva ne-
uznali a chceli si územie Habsburskej ríše rozdeliť. 
Tak sa v roku 1741 začala dlhá a krvavá vojna o ra-
kúske dedičstvo. Jej súčasťou boli aj dve Sliezske 
vojny s pruským kráľom Fridrichom II. 

Pruské vojská niekoľkokrát vpadli do Čiech i na 
Moravu, ba nakrátko obsadili aj Skalicu a západ-
né časti Nitrianskej stolice. Mária Terézia sa ocitla 
pod obrovským vojenským tlakom protihabsbur-
skej koalície prakticky bez spojencov. Jej protiv-
níci počítali, že uhorská šľachta využije príleži-
tosť a definitívne sa zbaví Habsburgovcov. Stal sa 
však pravý opak a stavy, ktoré sa zišli v Bratislave, 
prisľúbili Márii Terézii vernosť i ochotu preliať 
krv, ba položiť aj život pri obrane jej práv. 

veľký vplyv na postoj šľachty mal práve boj-
nický zemský pán Ján Pálfi. Už v januári 1741 ako 
najvyšší veliteľ uhorského vojska vydal príkazy 
na mobilizáciu a v septembri na korunovačnom 
sneme v Bratislave bol hlavným strojcom vše-
obecného prísľubu vojenskej a finančnej pomoci 
panovníčke. Keďže ho uhorská šľachta uznávala, 
vážila si ho aj panovníčka. Za najvyššieho hodnos-
tára krajiny – palatína – bol zvolený, hoci už mal 
bezmála osemdesiat rokov. nasledoval však vleklý 
vojnový konflikt trvajúci až do roku 1748. Jeho sú-
časťou bolo verbovanie do vojska, povinné dodáv-
ky potravín či iných potrieb pre armády, a keďže 
na vedenie vojny bolo treba veľa peňazí, prísne sa 
vymáhala štátna daň, takzvaná kontribúcia, čo 
Handlovčania pocítili na vlastnej koži. 

v období vojny o habsburské dedičstvo zazna-
menali v strednej európe niekoľko nezvyčajných 
klimatických výkyvov azda súvisiacich s globál-
nym ochladzovaním. obyvatelia Handlovej nie-
koľkými po sebe nasledujúcimi povodňami utrpeli 
veľké hmotné škody. Bieda a nedostatok ich pri-
nútila napísať žiadosť Nitrianskej stolici, v ktorej 
vykreslili svoje neradostné položenie v dôsledku 
mnohých ničivých prívalov a požiadali o zníženie 
daňového bremena. Obec uviedla, že kontribúcia 
je vo výške 3000 zlatých ročne, no vzhľadom na 
nepriaznivé pomery občania nedokážu vyrovnať 
nedoplatok 1470 zlatých, ktoré však vrchnosť bez-
ohľadne vymáha. Dôkazom, že pomery v Handlo-
vej boli po záplavách naozaj ťažké, bolo aj kladné 
vybavenie prosby. Generálna kongregácia nitrian-
skej stolice na zasadaní 23. júna 1749 rozhodla, že 
pri zostavovaní daňového výmeru poskytne Hand-
lovej osobitnú úľavu.13 Podobné pohromy sa však 
častejšie opakovali. v roku 1752 nitrianska stolica 
poslala do Handlovej dvoch stoličných prísažných, 
aby sa osobne presvedčili o škodách, ktoré napá-
chali prívaly vody. Richtár Ján Wohland v sprie-
vode viacerých členov obecného predstavenstva 
prísažných previedol po zaplavených parcelách.  

13 ŠAN, ŽN, kongregačné spisy, XIII. 386.

voda poškodila asi 150 koscov (60 ha) lúk, odnies-
la nasušené seno, lúky a pasienky znehodnotila 
náplavami kamenia a ílu. Stoliční prísažní do zápi-
su uviedli, že časť lúk sa stala trvalo nepoužiteľná 
a zvyšok by mohol byť využívaný snáď o dva až 
tri roky. Vzhľadom na túto skutočnosť navrhli, aby 
Handlová dostala úľavu na dani. Povodeň podob-
ným spôsobom poškodila aj oráčiny. Asi 30 brati-
slavských meríc (6 ha) zostalo trvalo zničených, 
plochu o výmere 120 meríc (24 ha) po namáhavom 
vyčistení od nánosov bahna a kamenia bolo ešte 
možné rekultivovať.14 Príčinou opakujúcich sa 
povodní boli nepochybne vrtochy počasia, no na 
prudkých vodných prívaloch mal svoj podiel aj člo-
vek. Do polovice 18. storočia sa počet obyvateľov 
v porovnaní s rokom 1715 strojnásobil a podstatne 
sa zväčšila výmera obrábanej pôdy. Polia a pasien-
ky sa zahryzli do svahov, kde predtým stál les a tak 
väčšia búrka ľahšie spôsobila pohromu ako pred 
pár desaťročiami, keď boli stráne lesnatejšie. 

Márii Terézii sa napokon podarilo obhájiť svoj 
trón a v roku 1748 sa vojna o habsburské dedič-
stvo skončila. Panovníčka sa však musela vzdať 
Sliezska v prospech Pruska, no s tým sa nehodlala 
zmieriť a pripravovala odvetu. Skôr ako vypukla 
ďalšia vojna, roku 1751 zomrel aj uhorský palatín 
a bojnický zemský pán Ján Pálfi. Smútočné tryz-
ny spojené so zádušnými omšami sa konali v celej 
krajine, najmä však na jeho panstvách. 

Zreformovaný štátny aparát od začiatku päťde-
siatych rokov pripravoval odvetu Prusku. v tejto 
súvislosti sa spresňovala evidencia poddaných 
a mešťanov aj ich majetkových pomerov, aby sa 
mohli optimálne nastaviť, teda predovšetkým zvý-
šiť daňové povinnosti. V Nitrianskej stolici sa ta-
kýto súpis vykonal roku 1753 a je cenným zdrojom 
pre poznanie životných a hospodárskych pomerov 
obyvateľstva pred viac ako 250 rokmi. 

Už pri prvom listovaní stránkami husto popí-
sanými úhľadným písmom je zrejmé, že za čosi 
viac ako štyri desaťročia od Satmárskeho mieru 
sa Handlová prudko rozvíjala. Počet sedliackych 
rodín dosiahol 198, čo bol v porovnaní s obdobím 
keď sa skončili kurucké vojny takmer trojnásobok. 
Vzrástol aj počet želiarskych rodín na 136. Podže-
liarskych famílií, teda rodín bez vlastného domu, 
bývajúcich v podnájme bolo 63. Ďalšou kategóriou 
obyvateľstva, ktoré doposiaľ súpisy nezaznamena-
li, boli samostatne žijúce vdovy počtom 40. Spolu 
s nájomcami a panskými služobníkmi sa v Hand-
lovej nachádzalo 441 domácností a počet obyva-
teľov iste dosahoval dva a pol tisíc.15 Handlovú na 
celom Bojnickom panstve prevyšovalo len nemec-
ké Pravno, kde bolo až 518 domácností, v Prievidzi 
ich zaznamenali 397. 

S nárastom počtu obyvateľov vzrástla aj plocha 
ornej pôdy na 2305 bratislavských meríc, teda asi 
430 hektárov, navyše úhorovaná tretina sa nepo-
čítala. Sedliaci využívali aj 212 bratislavských 
meríc (40 ha) kopaničiarskej pôdy. Bola to plocha 
získaná klčovaním a kultiváciou dovtedy nevy-
užívaných pozemkov, porastených lesom alebo 
krovinou. Gazdovia pre svoj dobytok využívali aj 

14 Tamže, 3441. 
15 ŠAN ŽN – daňové: Conscriptio comitatus Nitriensis et qui-

dem Processus Bajmoczensis Clementissimo suae Caesareo 
 Regiae majestatis jussu per nos Infrascriptos Comisarios re-
gios Anno 1753 peracta. s. 445 – 468.

Veľký vplyv na postoj 
šľachty mal bojnický 
zemský pán Ján Pálfi.

Po smrti Karola III. 
v októbri 1740 
vládu zdedila jeho 
najstaršia dcéra 
Mária Terézia a zača- 
la sa dlhá a krvavá 
vojna o rakúske 
dedičstvo.

Mária Terézia –
osvietená 
panovníčka a 
reformátorka

Napriek náročným 
prírodným aj politic-
kým pomerom sa
počet obyvateľov 
Handlovej od roku 
1715 do polovice 
18. storočia strojná-
sobil a podstatne sa 
zväčšila  aj výmera 
obrábanej pôdy.

Mária Terézia si 
bola vedomá, že ako 
panovníčka môže 
vhodnými zákonmi 
zlepšiť nielen situ-
áciu štátu, ale aj 
svojich poddaných.

Značný počet 
obyvateľov Handlovej 
a nízka úrodnosť 
pôdy nútili ľudí 
hľadať si rôzne 
zdroje obživy.

V Handlovej 
prevádzkovalo pan- 
stvo majer, pivovar, 
i veľkú sýpku.
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a panských zamestnancov na majeri a v pivovare. 
Boli to: panský výčapník, pivovarník, dvaja pastie-
ri ošípaných, ovčiar a pastier panských kráv. 

Mlyny, výsek mäsa, i časť dobytka panstvo pre-
najalo. Pôvodne obecný mlyn, len pred krátkym 
časom zabratý úradníkmi, bol v nájme Juraja Privi-
cera za desať zlatých ročne a 50 meríc raže. Navyše 
musel mlynár poskytnúť panstvu jednu pracovnú 
silu na každý deň. Ďalší mlyn mal v prenájme Ján 
Tonhauser za 20 zlatých a nádenníka. Najväčší 
mlyn bol prenajatý Michalovi Privicerovi za 20 zla-
tých a 70 meríc raže a tiež jedného nádenníka. Ján 
Dérer mal prenajatých 36 kráv patriacich panstvu. 
Nemusel platiť nič, no od každej dojnice bol po-
vinný ročne odovzdať 18 holieb masla (14,5 l) a 40 
funtov (20 kg) syra. Dvaja mäsiari prevádzkovali 
panský výsek mäsa za 5 zlatých ročného nájmu. 

na konci rozsiahleho súpisu je uvedená výška 
štátnych daní za posledné tri roky. v roku 1750 
zaplatili občania 2320 zlatých do kráľovskej po-
kladnice a 687 do pokladnice stolice, teda viac ako 
tritisíc. v nasledujúcich dvoch rokoch nepochyb-
ne následkom intervencie u stoličnej vrchnosti 
daň poklesla a dosahovala sumu okolo 2500 zla-
tých. okrem domáckej produkcie rôznych výrob-
kov z dreva, ľanových a konopných tkanín, sa 26 
obyvateľov Handlovej živilo aj riadnym remeslom. 
Bolo tu 7 kováčov a zámočníkov, 4 krajčíri, 3 mly-
nári, 2 mäsiari a 1 kožušník. Všetci patrili medzi 
drobných remeselníkov, keďže nezamestnávali 
tovarišov.16 najvýznamnejším remeslom s dávnou 
tradíciou bolo obuvníctvo. Súpis zaznamenal 13 
obuvníckych majstrov (šustrov). Miestni šustri si 
pred viac ako storočím zriadili vlastný cech a jeho 
stanovy nechali roku 1657 potvrdiť panovníkom. 

Poddaných síce využívalo zemské panstvo 
i štát, na druhej strane zemepáni si tiež uvedomo-
vali, že ich majetok bez poddaných nemá cenu, 
a keď by sa v dôsledku nadmerného útlaku roz-
utekali, výnosy z panstva by drasticky poklesli. 
Od životných pomerov poddaného závisela aj 
životná úroveň zemského panstva a úradníkov. 
A tak v roku 1753 dal Ján Pálfi vypracovať obsiahlu 

16 Tamže.

inštrukciu pre správcu Bojnického panstva (pro-
vizora) a sám ju aj v Bratislave 28. januára podpí-
sal. Časť z dosť rozsiahleho materiálu sa venuje 
poddaným. Z jeho obsahu si možno urobiť aspoň 
základnú predstavu o vzťahu medzi zemepánom 
a poddanými. v úvode sa pripomína staré rímske 
príslovie: Ibi est obulus ubi populus – tam je peniaz, 
kde je aj ľud. Provizorovi sa ukladá, aby poddaní 
mali dostatok času a možnosti venovať sa svojej 
obžive. Zároveň sa pripomína maximálna spra-
vodlivosť voči poddaným a ich ochrana pred ná-
silím zo strany cudzích panských vrchností, a aj 
pred násilím páchaným vplyvnejšími a mocnejší-
mi spoluobčanmi. 

Často sa totiž stávalo, že richtár a obecné pred-
stavenstvo chudobnejším spoluobčanom, ktorí si 
nedokázali ani svoje pozemkové vlastníctvo pres-
ne spočítať, úmyselne zvýšili štátne dane. Práve na 
tieto časté nešváry bol v inštrukcii provizor oso-
bitne upozornený a mal im zabrániť tak, že pri vy-
meriavaní dane, čiže rováša, mal richtára a obecné 
predstavenstvo kontrolovať osobitný komisár vy-
slaný do každej obce. Provizorovi sa pripomína, 
aby robotné povinnosti boli ukladané spravodlivo 
a s istými ohľadmi, lebo na Bojnickom panstve je 
len málo poddaných, ktorí sa dokážu uživiť len 
roľníctvom. Mnohí si živobytie zabezpečujú ovo-
cinárstvom, najmä pestovaním hrušiek a sliviek, 
iní pestovaním ľanu a konopí, či domácimi remes-
lami, drobným obchodom a povozníctvom. 

V čase žatvy, kosby a oberačky odchádzajú do 
iných krajov, odkiaľ si potom donášajú svoj záro-
bok. V tejto činnosti sa im nemá brániť, ale podpo-
rovať ich. V inštrukcii sa rieši aj pre zemepána bo-
ľavá problematika útekov poddaných. v roku 1726 
bolo v Handlovej zaznamenaných 23 opustených 
sedliackych či želiarskych domácností, teda viac 
ako desatina. v iných obciach bola situácia ešte 
horšia. Preto sa provizorovi kládlo na srdce, aby 
predchádzal tomuto javu prostredníctvom účin-
ných opatrení, ale aj s pomocou represie. v prípa-
de úteku poddaného sa mali okolnosti vyšetriť, de-
dinčania, ktorí mu pomáhali alebo o tom vedeli, sa 
mali zavrieť na Bojnický hrad a vypočuť. Väzenie 
hrozilo aj tým susedom, čo si privlastnili pozostalé 
veci po utečenom poddanom. Provizorovi sa tiež 
uložilo, aby sa postaral o prevenciu pred požiarmi, 
ktoré často poddaných uvrhli do veľkého nešťastia 
a biedy. V každej obci sa mala na vhodnom mieste 
pripraviť voda na hasenie, či už v nádržiach alebo 
kadiach, niekoľko rebríkov, dva háky na strhnutie 
striech v prípade požiaru a oboznámiť obyvateľs-
tvo, že v prípade ohňa sú všetci povinní hasiť. 

Ján Pálfi si pred vydaním inštrukcie nepochybne 
dôkladne prezrel všetky časti Bojnického panstva 
a presvedčil sa, že lesy sú mimoriadne poškodené 
neorganizovaným výrubom a pasením. nariadil, 
aby sa vyčlenili hájené lesy, kde sa nebude smieť 
prevádzať hospodárska činnosť a prostredníctvom 
richtárov dať to na vedomie obyvateľstvu. Kto by 
obmedzenie porušil, mal byť potrestaný pokutou 
alebo telesne. V prípade, že hájnik alebo strážca 
lesa priestupok zatají, bude potrestaný pokutou 
4 zlaté alebo vyťatím 100 palíc.17

17 Slovenský národný archív Bratislava, archívy rodu Pálfi, pan-
stvo Bojnice (ďalej SnA, RP PB) , kartón 15, i. č. 50, Instructio 
pro Provisore Bajmocziensi, De conservatione et obligatione 
subditorum, s. 3 – 6.

V Handlovej sa roku 
1753 nachádzalo 441 
domácností a počet 
obyvateľov dosahoval 
aj dva a pol tisíc.

Vo vlastníctve 
poľnohospodárskej 
pôdy i dobytka pano-
vali medzi sedliakmi 
značné rozdiely.

Druhá polovica päťdesiatych rokov 18. storočia 
sa niesla v znamení ďalšej veľkej vojny. v roku 

1756 vpadli pruské vojska do Saska, a tým sa zača-
la Sedemročná vojna. Cieľom Márie Terézie bolo 
získať späť bohaté Sliezsko. Ešte pred začiatkom 
vojny uzavrela Habsburská monarchia spojeneckú  
zmluvu s Francúzskom a Ruskom, no na stranu 
Pruska sa postavila veľká Británia, a tak boje prebie-
hali nielen v strednej európe, ale aj na severoame-
rickom kontinente, v Indii a na svetových oceánoch. 

V roku 1762 bolo už Prusko na pokraji kapitu-
lácie, no nečakaná smrť ruskej cárovnej Alžbety 
znamenala vystúpenie Ruska z koalície. Mária Te-
rézia sa snažila ešte pokračovať v boji, ale víťazstvo 
bolo v nedohľadne a sily monarchie vyčerpané. Do 
armády sa verbovalo a nejeden mládenec, zlákaný 
pár zlatkami skončil na dlhé roky v mundúre. Aj tí, 
čo nebojovali, museli plniť príkazy vojenskej vrch-
nosti a dovážať potraviny či iné potreby do vojen-
ských skladov. Obyvateľom znepríjemňovali život 
aj časté presuny vojsk. Handlová sa nachádzala na 
rušnej ceste, a ak sa veliteľ jednotky rozhodol, že 
jeho mužstvo sa v obci utáborí, obyvatelia boli po-
vinní poskytnúť vojakom nocľah aj stravu. 

Celodenná stravná dávka vojaka, tzv. ústna 
porcia pozostávala z funta (pol kg) chleba, funta 
mäsa a holby (0,8 l) vína. „konskú“ porciu tvoril 
ovos, slama a seno. Strava a krmivo pre kone sa od-
rátali zo štátnych daní, ale za mäso, chlieb, víno, 
ovos i ďalšie potreby armáda účtovala fixné ceny.
Tie boli pravda nižšie ako trhové, a tak obyvateľs-
tvo vždy utrpelo škodu. Hoci v roku 1763 bol me-
dzi Pruskom a Habsburskou monarchiou uzavretý 
mier a Mária Terézia sa rozlúčila s vidinou znovu-
získania Sliezska, ani mierové časy nezbavili oby-
vateľov povinnosti ubytovať i stravovať vojsko.18 

V druhej časti svojho vládnutia sa Mária Teré-
zia sústredila na presadenie reforiem aj v Uhorsku, 
ktorému doposiaľ dopriala samostatnejšie posta-
venie. na rozdiel od českých a rakúskych krajín 
pravidelná štátna daň (dica, kontribúcia, repartí-
cia, slovensky rováš) sa platila iba z pôdy užívanej 
poddanými. vzhľadom na neustály nedostatok fi-
nancií v štátnej pokladnici sa zosilňoval tlak dvora 
na zvýšenie daňových príjmov. Štát sa začal viac 
zaujímať o postavenie poddaných. 

Už na sneme v rokoch 1764 –1765 chcela Mária 
Terézia vydaním nových urbárskych úprav spre-
hľadniť poddanské povinnosti a zaviesť štátny do-
zor. Uhorská šľachta však považovala vzťah medzi 
zemepánom a poddaným za súkromnoprávny a 
návrh jednomyseľne zamietla. Panovníčka snem 
predčasne rozpustila a do svojej smrti ho už nikdy 
nezvolala. Urbársku reformu presadila absolutistic-
ky, bez súhlasu stavov. 

Jeden z prípravných krokov bolo priame zisťova-
nie poddanských pomerov v každej obci. Osobitné 
komisie v prítomnosti zástupcov zemepána položili 
predstaviteľom obcí deväť otázok podľa jednotného 
formulára tak, aby sa objasnili vzťahy medzi ze-
mepánom a poddanými a aj samotné hospodárske 
položenie obce. Do Handlovej zavítala urbárska 
komisia 9. júna 1769 a sprevádzal ju splnomocne-
nec zemepána generála Jána Pálfiho Juraj Huság 
z klátovej novej vsi. na otázky odpovedal richtár 

18 Aj spomínaný stoličný súpis z roku 1753 spomína, že obyva-
teľstvo obce je zaťažované pri presunoch vojska, a to boli ešte 
mierové časy. 

Ján Grolmus a piati prísažní v prítomnosti pop-
redných občanov. otázky a odpovede sú cenným 
dokladom pomerov aké v Handlovej vládli v tomto 
období. na otázku, či má obec urbár, podľa ktoré-
ho poddaní odbavujú svoje povinnosti odpovedali, 
že urbár ani kontrakt nevlastnia. Voľakedy však 
ich predkovia mali s panstvom akúsi zmluvu, kde 
boli presne spísané ich robotné povinnosti a po-
dlžnosti, no tá bola za kuruckých vojen zničená. 
v súčasnosti si poddanské povinnosti plnia podľa 
zdedeného zvyku, a aj podľa toho, čo ešte panstvo 
prikáže. Na ďalšiu otázku, aké roboty si každoroč-
ne musia plniť, uviedli, že sú povinní obrábať polia 
v chotári Handlovej, ktoré patria k panskému maje-
ru. Musia ich orať, obsiať, zožať a úrodu doviezť do 
sýpky. Podobným spôsobom sa starajú aj o lúky. 
Ďalšou povinnosťou bol dovoz vína z Bojníc do 
tunajších hostincov, zásobovanie pivovaru drevom 
a jačmeňom. navyše obec mala na starosti všetky 
potrebné opravy panských budov v Handlovej vrá-
tane krčiem a mlynov. 

Okrem týchto povinností nemuseli vykonávať 
ďalšiu robotu a v porovnaní s inými mali viacej 
času na vlastné hospodárstva alebo podnikanie. 
Už ich susedia v Morovne mali iný režim, rich-
tár sa každú nedeľu mal dostaviť do Bojnického 
zámku, kde dostal od úradníkov príkaz, čo majú 
poddaní v nasledujúcich šiestich dňoch porobiť. 
Pravda, značná úľava od robotných povinností pre 
občanov Handlovej nebola bezplatná. Celá obec 
platila už oddávna paušálnu ročnú sumu 1850 zla-
tých. Z nej panstvo vždy niečo odpustilo, keďže 
nie všetky poddanské grunty boli obývané a polia 
obrobené. od roku 1765 však panstvo pridalo ešte 
100 zlatých za takzvaný „handel“, teda obchodné 
podnikanie občanov. ok-
rem tohto stáleho poplatku 
odvádzali panstvu už z mi-
nulosti známe poplatky - za 
nájom výčapu pálenky 120 
zlatých a za prenájom soľ-
ného monopolu 40 zlatých. 
Občania sa komisii posťa-
žovali, že sumy sa zvyšujú. 
na otázku, či odvádzajú ob-
vyklý deviatok zemepánovi, 
odpovedali, že tu to nie je 
zvykom, ani v iných ob-
ciach panstva, ale že niekto-
rí občania si v horách pat-
riacich panstvu vyklčovali 
porasty a z týchto horských 
polí odvádzajú osminu úro-
dy. na záver šetrenia pred-
stavitelia obce potvrdili, že 
sú dedičnými podanými, 
teda aj ich potomkovia sa 
po narodení stanú prísluš-
níkmi poddanského stavu. 
výpovede predstavenstva 
a starších boli po nemecky 
zaznamenané do protoko-
lu a podpísané prítomnými stoličnými a panský-
mi funkcionármi aj občanmi. Zo 17 dedinčanov 
však len dvaja ako-tak zvládli svoj podpis, zvyšok 
podpísal notár Dérer. Pätnásti na čele s richtárom 
Jánom Grolmusom pridali k svojmu menu ťažkou 
a upracovanou rukou krížik. 

V roku 1750 zaplatili 
Handlovčania 2320 
zlatých do kráľovskej 
a 687 zlatých do sto- 
ličnej pokladnice.

Handlovská urbariálna 
tabuľka z roku 1761.

Cechová kniha handlovských 
krajčírov z roku 1853, 
ktorým potvrdil cechové 
stanovy bojnický zemepán 
Ján Pálffy v júni 1733. 

V znamení ďalšej 
veľkej vojny

Podľa súpisu sa 
v polovici 18. storočia 
riadnym a poctivým 
remeslom živilo 
26 Handlovčanov – 
kováči a zámočníci, 
mlynári, masiari, 
šustri, krajčíri, 
a jeden kožušník.

Ibi est obulus ubi po-
pulus – tam je peniaz, 
kde je aj ľud...

1756 – vpád 
pruského vojska 
do Saska – začiatok 
Sedemročnej vojny.

1763 – po siedmich 
rokoch bol medzi 
Pruskom a Habsbur-
skou monarchiou 
uzavretý mier.
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Po zavedení reformy boli všetky povinnosti voči 
zemepánovi zrušené a obec dostala nový urbár, 
nastavený podľa jednotných princípov pre celú 
krajinu. Finančné i naturálne dávky aj robota boli 
pripísané k menám jednotlivých gazdov v rámci 
urbárskej tabuľky. v nej bolo presne stanovené, 
v akom množstve si ich má každý plniť. V obci žilo 
a hospodárilo 200 sedliackych, 91 želiarskych a 125 
podželiarskych rodín, dohromady 416. To predsta-
vovalo demografický vrchol, no po nevýhodnej re-
forme urbára obyvateľstva ubudlo. Celková rozloha 
urbárskych polí bola 4506 uhorských jutár (asi 1900 
ha), k tomu treba pripočítať 794 jutár intravilánu a 
873 koscov lúk. obyvateľstvo tak malo k dispozícii 
pomerne rozsiahly pôdny fond pre svoju obživu. Na 
druhej strane to predstavovalo nevýhodu, lebo tere-
ziánsky urbár vychádzal zo zásady, čím viac pôdy, 
tým viac naturálnych dávok a roboty. 

Tereziánska reforma určila, že želiari mali pla-
tiť panstvu jeden zlatý ročne za dom, takzvanú 
činžu, a odpracovať 18 dní ručnej roboty. Podže-
liari, keďže nevlastnili žiadnu chalupu, nemuseli 
platiť nič, len raz za mesiac odpracovať deň ruč-
nej roboty. Horšie dopadli sedliaci, pre nich bola 
reforma veľmi nevýhodná. Robotné povinnosti 
im stúpli niekoľkonásobne. Držiteľovi jednej celej 
usadlosti, čo bolo asi 7 hektárov, jednotný urbár 
určil odpracovať 52 dní so záprahom alebo 104 
pešej alebo ručnej roboty za jeden rok. Majetnejší 
sedliaci ako napríklad Juraj Grolmus, držiteľ pôdy 
s rozlohou takmer troch usadlostí, mal zabezpečiť 
pracovnú silu na 282 dní pešej alebo 141 zápražnej 
roboty za celý rok, prípadne si to odrobiť sám. Ak 
odpočítame 52 nedieľ a 16 prikázaných sviatkov, 
musel by šesťkrát do týždňa po celý rok nastúpiť 
do pešej roboty. Vtedy sa však už vedelo, že podda-
ný svoj dobytok na panskej roli neudrie, teda jeho 
výkon zodpovedal nútenej a neplatenej práci. 

nový urbár predpísal obci robotu v celkovom 
objeme 11 144 dní so záprahom alebo 25 526 pešo. 
Na jednu rodinu to bolo viac ako šesťdesiat dní. 
navyše sedliaci mali namiesto deviatku z úrody 
spolu zaplatiť 872 zl. a so želiarmi za domy 291 zl. 
Ročné naturálne dávky museli odovzdať vlastníci 
pozemkov, a to v závislosti od ich veľkosti. Spolu 
dávali 1285 funtov ľanovej priadze, 214 holieb mas-
la, pripravili panstvu 214 siah palivového dreva, 
428 kapúnov, rovnaké množstvo kureniec a 3511 
vajec.19 Navyše urbár predpísal celej obci vykonať 
pre zemepána 53 tzv. dlhých fúr, teda ciest s povo-
zom a nákladom, ktoré trvajú viac ako jeden deň. 

v porovnaní so stavom pred zavedením urbá-
ra občanom klesli finančné záväzky voči panstvu, 
no stúpli pracovné a naturálne povinnosti. Želiari 
i podželiari boli zvyknutí chodiť v lete na zárobky 
na úrodnejší juh, no vtedy panské majere potrebo-
vali najviac pracovných síl a pracovalo sa od vý-
chodu do západu slnka. napokon aj Bojnické pan-
stvo usúdilo, že výhodnejšie bude zmeniť niektoré 
povinnosti za peňažnú náhradu. A tak sa medzi 
Handlovou a panstvom dohodol kontrakt alebo 
zmluva. Prvá bola uzavretá na dva roky krátko 
po prijatí nových urbárskych pravidiel a neskôr sa 
predlžovala. 30. augusta 1777 na Bojnickom hrade 
sa zišli zástupcovia stolice, panstva a predstavite-
lia Handlovej, aby podpísali novú zmluvu. obec 
reprezentovali richtár Juraj Schnierer, najstarší 

19 http://archives.hungaricana.hu/en/urberi/view/nyitra-handlova

prísažný Pavol Gál a jeho kolegovia Lukáš Laslop 
a Juraj Wohland; zemepána Jána Pálfiho juniora 
zastupoval panský fiškál František várady a za 
Nitriansku stolicu boli prítomní okresný podslúž-
ny Imrich Balog a prísažný stoličného súdu Peter 
Majténi. Zmluva obsahujúca 20 bodov bola spísaná 
v nemeckom jazyku, no zároveň bola vyhotovená 
kópia v slovenčine, keďže viacerí úradníci panstva 
nemčinu vôbec neovládali; naopak slovenský jazyk 
v hospodárskych písomnostiach prevažoval. Pre 
obec i jej obyvateľov mala mimoriadny význam, 
lebo nasledujúcich 35 rokov upravovala poddanské 
vzťahy na základe vzájomnej výhodnosti. 

obyvatelia sa zaviazali namiesto deviatku, do-
movej činže, kuchynských vecí (vajec, masla, ku-
reniec, priadze a kapúnov) predpísaných urbárom 
a aj spracovanej priadze platiť 1130 zlatých ročne. 
Po dohode s panstvom sa na polovicu zredukova-
la robota. Handlovčania si museli ročne odrobiť 
4500 dní zápražnej a 3000 dní ručnej roboty, no za 
zvyšok – vyše 13 295 pešej alebo polovicu z tohto 
množstva zápražnej, panstvu zaplatili. Náhrada 
za deň pešej roboty bola stanovená na 10 grajcia-
rov, takže celá obec refundovala 2215 zlatých (do 
zlatého sa počítalo 60 grajciarov). v zmluve sa 
zdôrazňuje výhodnosť tejto náhrady a veľkorysosť 
panstva, lebo nádenníkom sa počas žatvy zvyklo 
platiť až 50 grajciarov na deň. Panstvo tiež znížilo 
počet predpísaných dlhých fúr z 53 na desať ročne. 
V dohode sa však zdôraznilo, že obyvatelia sú po-
vinní vykonať cestu s vozom do Pezinka, kde mali 
bojnickí Pálfiovci hlavnú hospodársku základňu. 
Bola to značne zaťažujúce, lebo cesta tam trvala 
viac ako tri dni a na nej sa mohlo všeličo prihodiť. 
Z Pezinka musel do Bojníc každý voz doviezť v su-
doch 20 okovov vína (1 okov mal 64 holieb, teda 
asi 55 l). Ale ani do Pezinka sa nesmelo ísť s vozom 
bez nákladu, v Bojniciach naložili prázdne sudy 
alebo iný tovar, ktorý sa mal dopraviť do Pezin-
ka, no celková váha nemala presiahnuť polovicu 
hmotnosti nákladu vezeného z Pezinka do Bojníc. 

Panstvo zľavilo aj z povinnosti pripraviť palivo-
vé drevo v objeme 212 siah. Narúbať a napíliť také 
množstvo si vyžiadalo veľa času, i keď obyvatelia 
Handlovej boli na ťažkú prácu s drevom zvyknu-
tí, veď pred reformou dovážali ročne do pivovaru 
100 siah paliva. Panstvo sa po rokovaní uspokoji-
lo s povinnosťou vyrúbať 200 stromov v panskom 
lese a doviezť očistené kmene tam, kde určia pan-
skí úradníci. Ale táto povinnosť v nasledujúcich 
desaťročiach spôsobila obyvateľom často škodu na 
vozoch a ujmu utrpel i záprah. na strmých a skal-
natých stráňach pri vození ťažkých kmeňov došlo 
k rôznym nehodám, o čom svedčí viacero ponôs 
i žiadostí o kompenzáciu, adresovaných panským 
úradníkom.20 Rovnako si panstvo určilo poplatok 
2 zlaté od každého kotlíka na pálenie, i keď štát už 
desaťročia zaťažoval poddaných jedným zlatým 
za domáce pálenie. Obec tiež musela v prípade 
poľovačky na škodlivú zver postaviť dostatočný 
počet honcov. 

kontrakt upravoval aj voľbu richtára a ďalšie 
záležitosti týkajúce sa samosprávy. V niektorých 
častiach sa už zrkadlil duch osvietenstva a zme-
neného prístupu vrchnosti k poddaným, ktorým 
sa ponechávalo čoraz viac slobody pri správe vlast-
ných vecí. Panstvo sa zaviazalo, že na funkciu 

20 SnA RP PB, kartón 109, i. č. 410, s. 40.

richtára vždy ustanoví troch kandidátov, z ktorých 
si občania zvolia jedného prostou väčšinou hlasov 
a panský úradník ho potvrdí. v prípade zlyhania 
vo funkcii ho vrchnosť musí odvolať, ba aj potres-
tať a miesto neho nechať zvoliť iného. Prísažných 
i notára si občania už mohli voliť slobodne, bez 
panského zasahovalo. kontrakt kládol dôraz na 
spravodlivé vyberanie takzvaných porcií alebo 
štátnych daní uložených stolicou, čo mal na sta-
rosti richtár. Obzvlášť sa prizvukuje „zpravdliwe 
a brez (bez) falše“ rozvrhnutie dane na jednotliv-
cov a dokonca tento bod zmluvy zaväzuje zemské-
ho pána, aby túto richtárovu činnosť kontroloval. 
nepochybne je to ozvena veľmi rozšíreného javu 
panujúceho v mnohých obciach, Handlovú nevy-
nímajúc. Chudobným občanom richtár a jeho klika 
často hodili na krk vyššie daňové povinnosti ako 
ich bohatším a vplyvnejším susedom. Tento nešvár 
sa však vyskytoval aj v nasledujúcich desaťročiach. 

Zmluva už počítala aj s neplatičmi dane a v jed-
nom bode sa ustanovilo, že majú podliehať exekú-
cii a musia za každý deň dlžoby platiť jeden graj-
ciar pokuty a tieto peniaze mali dostať exekútori, 
ktorých vedenie obce vo vlastnej réžii posielalo 
k dlžníkom. Zmluva takisto zakotvila spravodlivé 
riešenie rôznych sporov. V prípade, že budú me-
dzi poddanými, mali ich vyriešiť panskí úradníci 
alebo samotný zemepán. Ak by sa však poddané-
mu ukrivdilo zo strany úradníctva, vtedy sa mal 
o nápravu a spravodlivosť postarať zemepán. Keby 
však aj on spravodlivosť zanedbal, v tom prípade 
sa mohli poddaní obrátiť na stoličný súd. Posledný 
bod dohody dokonca umožnil potrestať aj zemepá-
na alebo jeho úradníkov, ak by trestali poddaných 
za to, že hľadali spravodlivosť u stolice alebo vyš-
šej vrchnosti, a aj v tom prípade, keby so svojimi 
poddanými ukrutne zaobchádzali.21 

Handlovčania si podľa posledných bodov kon-
traktu mohli obhajovať svoje práva voči zemským 
pánom aj súdnou cestou, čo bol rozhodne pokrok, 
no pri porovnaní finančných i robotných záväzkov 
zo staršieho obdobia vidieť, že urbárska reforma 
Márie Terézie ich poškodila. Po podpísaní kontrak-
tu museli zdarma pracovať v oveľa väčšom objeme, 
ako keď boli povinní obrábať panské pozemky 
v chotári obce; teraz museli konať dlhé fúry, stí-
nať stromy a navyše ročne zaplatiť 3345 zlatých 
náhrad, kým do roku 1769 to bolo len 1850 zlatých, 
ba i o čosi menej. Ak k tomu pripočítame ešte bez-
mála tri tisícky štátnej dane, Handlovčania platili 
panskej i štátnej vrchnosti vyše šesť tisíc zlatých 
každý rok. Na jednu rodinu to bolo viac ako 15 
zlatých, čo nebol malý peniaz. Poddaní si s týmto 
finančným bremenom museli nejako poradiť. 

kontrakt im však predsa len zabezpečil viac voľ-
nosti, a v porovnaní so susednými obcami nepo-
chybne aj lepšie postavenie. Tým sa pomery zhor-
šili po roku 1773, keď Ján Pálfi prenajal Bojnické 
panstvo Alojzovi Baťánovi. Nájomca chcel z pre-
najatého majetku vytĺcť čo najviac peňazí a nie-
ktoré obce prenajal ďalším árendátorom. Zo zisku 
sa nič neinvestovalo do prevádzky a opráv, hrad 
aj panské budovy chátrali. v dobe osvietenského 
materializmu túžba po peniazoch rástla a odská-
kali si to samozrejme poddaní, od ktorých chceli 
árendátori vyžmýkať čo najviac. 

21 Tamže, kartón 24, i. č. 93.

keď pohár trpezlivosti pretiekol, roku 1784 mo-
rovniansky richtár Ján Masár a prísažní (boženíci) 
Matej Dobiš a Izák kaufmann spolu s predstaven-
stvami obcí Jalovec, Chrenovec, Brusno, Lipník, 
Ráztočno a veľká Čausa sa obrátili na panskú vrch-
nosť s ponosou na rôzne prechmaty, ktoré im v po-
sledných rokoch strpčovali život. Nájomcovia ich 
preťažovali robotou, neraz sa vracali aj o polnoci. 
Dlhé fúry, ktoré museli konať v najhoršom čase po 
zlých cestách, trvali aj dvanásť dní. Ich zápražný 
statok sa tak vysilil, že preťažené vozy boli nútení 
na ceste zanechať, tovar sa stratil a z toho povstali 
spory.22 Celá záležitosť s nevydareným prenájmom 
mala najprv dramatickú a potom súdnu dohru, 
keď skutočný vlastník aj s použitím násilia vyho-
dil z panstva spolunájomcov a krátkym procesom 
nájom Alojzovi Baťánovi zrušil. Ten sa obrátil na 
súd a spor sa potom ťahal niekoľko rokov. 

Handlovčania sa k sťažnosti nepripojili, keďže 
neboli vďaka kontraktu tak preťažení ako ich suse-
dia. no dlhé fúry do Pezinka boli aj pre skúsených 
handlovských furmanov veľkou záťažou a počas 
cesty sa občas prihodili aj nečakané udalosti. 
v tejto dobe Handlovčan Michal Schuster viezol 
z Bojníc do Pezinka prázdne sudy a tu sa ešte zdr-
žal dva týždne, aby z cajlanských hôr vozil drevo 
do bratislavského skladu. Pravda, túto furmanku 
už vykonával za odmenu pevne stanovenú pan-
stvom. Počas nej však prišiel o záprah, poblíž Čier-
nej vody mu oba kone ulúpili a zbojníkov ani kone 
sa už nepodarilo vypátrať. Jeden kôň však patril 
Schusterovmu susedovi, ktorý mu ho za menšiu 
odmenu na furmanku požičal. Schuster sa s poní-
ženou žiadosťou potom obrátil na panstvo, aby mu 
aspoň časť škody nahradilo.23 Počas panskej fur-
manky utrpel v roku 1785 veľkú škodu aj ondrej 
Dérer. Z rozkazu panského úradníka ho poslali od-
viezť z Handlovej do necpalskej sýpky ovos. Bola 
však povodeň a vody Handlovky sa vyliali z bre-
hov, preto Dérer odmietal príkaz splniť. Podľa jeho 
slov „u nás najvačšá povodeň a velké nebezpečens-
tvý bilo ... vymluvali sme sa, že takovu panštinu ani 
vibaviti sme neni povinni ... pansky kašnar na naše 
vymluvky spravedlive ništ nechtel dati a nasilne nas 
prinutil oves do kasne (sýpky) necpalskej prevažat, 
takže sem ja ubohy človek o dva prahne woly mosel 
priti, ktere sa na vode privickej utopili... Dérerovi za 
škodu panstvo vyplatilo 13 zlatých, čo však nebola 
ani pätina ceny volského záprahu. Zvyšok mala do-
platiť obec, no poškodený sa odvolal k samotnému 
grófovi a uviedol, že obec neniesla za jeho nehodu 
zodpovednosť, ale panskí úradníci.24 Handlovskí 
furmani pri dlhých fúrach vozili tovary aj pre prie-
vidzských obchodníkov, a to až zo vzdialenej Bra-
tislavy. v januári 1784 sa Gašpar Frantz dohodol 
s prievidzským obchodníkom Jánom Lemanom, 
že mu z Bratislavy dovezie cent ocele: Po príchode 
však Lemanovi povedal, že oceľ stratil a ubezpečil 
ho, že o osem dní opäť pôjde do Bratislavy a oceľ 
mu dovezie. Leman vo svojej sťažnosti uviedol: ale 
naspak prinduc dovjezou obilie a žadnej ocele na-
proti jeho zaslibeni...Ako celá vec dopadla, doku-
menty nič nehovoria, ale prievidzský obchodník 
žiadal nahradiť škodu, ktorú utrpel.25 

22 Tamže, kartón 90, i. č. 375.
23 Tamže, kartón 109, i. č. 410, s. 8. 
24 Tamže, s. 1.
25 Tamže, s. 38. 

Urbárska reforma 
a  nová zmluva 
s panstvom

30. augusta 1777 sa 
na Bojnickom hrade 
zišli zástupcovia sto-
lice, panstva a pred-
stavitelia Handlovej, 
aby podpísali novú 
zmluvu o úprave 
poddanských 
povinností.

Reforma nevýhodná 
pre poddaných celého 
Bojnického panstva 
vyvolala nespokoj-
nosť i revoltu. 
V Prievidzi, ktorá 
prišla o starodávne 
mestské práva, vy- 
pukla známa vzbura 
prievidzských žien.

Obyvatelia sa zavia-
zali  platiť ročne 1130 
zlatých, robotovanie 
sa po dohode s pan-
stvom zredukovalo 
na polovicu, ale 
ročne museli od-
robiť 4500 dní tzv. 
zápražnej roboty. 

V niektorých častiach 
zmluvy sa už zrkadlil 
duch osvietenstva; 
poddaným sa pone-
chávalo čoraz viac 
slobody pri správe 
vlastných vecí, ako
bola voľba richtára 
a ďalšie záležitosti 
týkajúce sa obecnej 
samosprávy. 

Handlovčania si pod-
ľa posledných bodov 
kontraktu mohli 
obhajovať svoje práva 
voči zemským pánom 
aj súdnou cestou.
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Keď v novembri 1780 Mária Terézia zomrela, na 
trón nastúpil jej najstarší syn Jozef II. Desať-

ročie jeho vlády sa nieslo v znamení prevratných 
zmien, a tak panovanie ambiciózneho vládcu 
dychtiaceho po reformách už súčasníci nazývali 
Jozefínska revolúcia. Množstvo jeho reformných 
opatrení sa dotklo každej obce, ba každého jednot-
livca. Zásadný význam malo zrušenie nevoľníctva 
v roku 1785, tento krok znamenal pre poddaných 
doposiaľ pripútaných k pôde veľkú zmenu. Ich 
závislosť na zemepánovi poklesla, po vyplatení 
všetkých záväzkov sa mohli slobodne sťahovať, 
predávať i nadobúdať majetok, nechať svoje deti 
študovať, či vyučiť remeslu, a to všetko na základe 
vlastného rozhodnutia. 

Ešte na sklonku vlády Márie Terézie bola pri 
prvom delení Poľska pripojená k monarchii jeho 
južná časť, nazývaná Halič, s veľmi početnou ži-
dovskou menšinou. Jozef II. vydal niekoľko eman-
cipačných nariadení pre židov a dovolil im slo-
bodne sa kdekoľvek usídliť. Ale staré nariadenie, 
zakazujúce židom usadiť sa v banských mestách 
a v ich okolí až do vzdialenosti 7 uhorských míľ,26 
zostalo naďalej v platnosti. Do tohto pásma patri-

la aj Handlová, a tak židia, ktorí v tej dobe 
z Haliče už masovo migrovali a zaplavili 

Nitriansku stolicu, sa až do konca 18. 
storočia nemohli trvalo zdržiavať. 
To sa však v prvých desaťročiach 
19. storočia začalo meniť, i keď zá- 

26 Išlo o uhorskú míľu, ktorá mala dĺžku 8,9 km, takže do tohto 
„sanitačného kordónu“ patrila aj Prievidza. 

kaz zrušil až František Jozef v roku 1861. Panov-
ník Jozef II. vydal aj Tolerančný patent, zaručujúci 
slobodu vierovyznania popri katolíckom aj trom 
ďalším kresťanským náboženstvám - evanjelické-
mu, kalvínskemu a pravoslávnemu. Handlová bola 
katolíckou obcou, aj keď u niektorých sympatie 
k protestantizmu celkom nezmizli. v roku 1784 sa 
začalo prvé riadne sčítanie všetkého obyvateľstva, 
nevynímajúc ani šľachtu, ktorá sa do tej doby evi-
dovala osobitne. na svoje privilégiá citliví šľachtici 
ťažko znášali, že na evidenčných hárkoch sa ocit-
nú spolu s poddanými a sčítanie často sabotovali. 
Preto sa celé dokončilo až roku 1787. 

v Handlovej stálo 215 domov a obývalo ich 295 
rodín. Súhrnný počet obyvateľov bol 2070, z nich 
sa však 65 trvalo zdržiavalo mimo obce; naopak 
šestnásti boli cudzieho pôvodu, prechodne žijúci 
v Handlovej. obec počtom obyvateľstva o niečo 
prevyšovala Prievidzu (1897), no tesne zaostávala 
za nemeckým Pravnom (2152). Z hľadiska skladby 
ženy mierne prevažovali nad mužmi, osôb žen-
ského pohlavia bolo 1070, kým mužov len 1062. 
Spomedzi osôb mužského pohlavia bolo 435 žena-
tých a väčšina – 575– slobodných, ale do súpisu sa 
počítali aj chlapci. Čo sa týka sociálneho zloženia 
dospelej mužskej časti obyvateľstva, jedna osoba 
z trvalo tu žijúcich patrila k duchovnému stavu, 
jedenásť k meštianskemu, 286 bolo sedliakov, 291 
želiarov a 77 iného zaradenia, najčastejšie to boli 
rôzni nádenníci bez vlastného domu, bývajúci 
v podnájme. Sčítanie sa vykonalo aj z vojenských 
dôvodov, podrobne sa zisťoval počet a vek mužskej 
časti obyvateľstva. Chlapcov do 17 rokov bolo 346, 
z nich mladších ako dvanásťročných 263.27 

Za vlády reformného panovníka boli povin-
ne označené všetky domy drevenými tabuľkami 
s číslami. Dokončili sa aj práce na prvom podrob-
nom mapovaní. na jednotlivých mapových listoch 
v mierke 1:28800 sú zaznamenané prírodné i síd-
liskové podrobnosti Handlovej a jej okolia, ktoré 
sa následkom industriálneho a stavebného rozvo-
ja v 20. storočí zo zemského povrchu nenávratne 
stratili. 

27 Az elsö magyarországi népszamlalás 1784 – 1787, Budapest 
1960, s. 106 – 107.

v tomto období sa v handlovskom chotári za-
čal vykonávať prieskum uhoľných ložísk a v roku 
1784 a 1786 sa zisťovala kvalita uhlia a možnosti 
jeho použitia v hutnej výrobe. Výsledok bol však 
negatívny, keďže sa konštatovalo, že použitie dre-
veného uhlia bude lacnejšie.28 Reformný panovník 
dobre poznal krajinu; ešte pred nástupom na trón 
často inkognito sprevádzaný len jedným kočišom 
na nenápadnom kočiari precestoval aj slovenské 
kraje. Aby mohol ľahšie presadzovať reformy, ne-
dal sa korunovať za uhorského kráľa, a ani nezvo-
lával snem, čo pobúrilo uhorskú šľachtu. ešte väč-
šiu nevôľu šľachty vyvolalo zavedenie nemeckého 
jazyka do úradovania miest i stolíc, no nemecké 
obyvateľstvo Handlovej sa z tejto novinky nepo-
chybne muselo tešiť. Keďže panovník plánoval za-
viesť všeobecnú pozemkovú daň, čoho sa šľachta 
najviac obávala, začalo sa aj s prípravnými práca-
mi na pozemkovom katastri. 

v roku 1788 vypukla ďalšia vojna s osmanskou 
ríšou a opozícia šľachty narastala. Pod jej tlakom 
panovník v januári 1790 odvolal všetky reformy 
okrem zrušenia nevoľníctva a Tolerančného pa-
tentu a zlomený neúspechom reforiem zakrátko 
zomrel. obyvateľstvo s výnimkou šľachticov úp-
rimne ľutovalo Jozefovu predčasnú smrť; najmä 
neprivilegované spoločenské vrstvy si uvedomo-
vali, že v ňom stratili veľkú záštitu. 

v poslednej štvrtine 18. storočia sa začali vo 
väčšom množstve vydávať rôzne vlastivedné prí-
ručky a geografické slovníky, určené vzdelanejším 
spoločenským vrstvám. viaceré z nich upozor-
ňujú na zvláštne handlovské nárečie a niektoré 
ho dávajú do súvislosti s germánskymi kmeňmi, 
ktoré tieto končiny obývali už za dôb Rímskej ríše.  
v geograficko-ekonomickom a historickom lexikó- 
ne prešovského rodáka Jána Mateja korabinského 
z roku 1786 sa napríklad tvrdí, že na okolí Kremni-
ce sa baníctvu venovali germánske kmene kvádov, 
Gótov i Frankov a mnohé starogermánske slová si 
tu žijúci nemecký ľud zachoval až dodnes a to platí 
najmä o handlovskom nárečí, ktorému nemec len 
ťažko porozumie.29 o Handlovej sa autor zmieňuje 
nasledovne: Krickehay alebo Grägerhay je nemecká 
dedina v Nitrianskej stolici na hraniciach s Tekov-
skou, ležiaca pri horskej riečke, ktorá tadiaľto pre-
teká, vzdialená je jednu míľu (8,9 km) od Kremnice 
a asi toľko od Prievidze. Nárečie, akým sa tu rozprá-
va, je celkom nezrozumiteľné a vyžadovalo by si, 
rovnako ako nárečie v Kukmirne a Metzenselfene 
(dnes Burgenland, Rakúsko), aby bolo porovnané 
z riadnym nemeckým jazykom, čím by sa zistila roz-
dielnosť.30 korabinský sa však dopustil omylu a pod 
heslom Handlowa píše: Handlova alebo Grägerhay 
je slovenská dedina, patriaca k panstvu Bojnice asi 
poldruha míle vzdialená od Kremnice. Má roztrúsené 
domy, lebo pri každom je aj pole, Matej Bel udáva, že 
je míľu dlhá.31 v opise Uhorska od ondreja vályiho 
vydanom roku 1796 sa o Handlovej môžeme dočí-
tať toto: Handlová alebo Grégerhaj je to roztiahnu-
tá nemecká katolícka dedina ležiaca v Nitrianskej 

28 KOSTICKÝ Bohumír a kol: Handlová a jej premeny. Osveta 
1976. s. 26 – 27.

29 Geographisch historisches und Produkten Lexikon von Un-
garn. Zostavil Ján Matej korabinský, Bratislava 1786, s. 333.

30 Tamže, s. 341. Korabinsky postrehol podobnosť oboch zvlášt-
nych dialektov, handlovského a nárečia v juhozápadnom 
Uhorsku, v kraji obývanom nemcami nazývanom Henzey. 

31 Tamže, s. 223. 

stolici neďaleko hraníc s Turcom. Zemským pánom 
je tu rodina Pálfiovcov. Susedí s Čausou a v tomto 
vidieku panujúci nemecký dialekt je podobný jazy-
ku, ktorým rozpráva nemecké obyvateľstvo Lužice 
a Durínska. Chotár má chudobný, navyše pôdu 
ničia dažďové prívaly. Na trhy chodia do Kremnice 
a do Prievidze.32 Česká zemepisná príručka dokon-
ca tvrdí, že dialekt tunajších Nemcov sa stal po-
vestným, ale najmä v negatívnom zmysle: „Hand-
lowa (Krikehay), wes německých osadníku, jenž pro 
zkaženost nářečí do powěsti přišli....“ 33

Po smrti Jozefa II. sa vlády ujal cisárov mladší 
brat Leopold II. Situácia bola kritická, šľachta sa 
opäť cítila na koni a oslavovala víťazstvo nad ne-
ústavným panovníkom. na mnohých miestach sa 
okázalo pálili katastrálne písomnosti, aj Jozefo-
ve patenty. Leopoldovi sa ale podarilo šľachticov 
skrotiť aj pomocou agentov, ktorí rozdúchali sed-
liacke hnutia. Šírili sa letáky, vyzývajúce na boj 
proti panským vrchnostiam. Strach z revolty ľudu 
schladil aj najradikálnejších opozičníkov. Snem, 
ktorý od jesene 1790 zasadal už v Bratislave, potvr-
dil zrušenie nevoľníctva aj Tolerančný patent. Po 
nečakanej smrti Leopolda II. v marci 1792 vládu 
zdedil jeho najstarší syn František I. (1768 – 1835). 

o necelý mesiac revolučné Francúzsko vypove-
dalo monarchii vojnu. Začalo sa vojnové obdobie 
trvajúce s prestávkami až do roku 1815. Konflikty 
s revolučným Francúzskom a potom s napoleonom 
si vyžiadali množstvo obetí, ľudských aj materiál-
nych. vojnové akcie sa nášmu územiu vyhli, ale 
boje v tej dobe nemali ani zďaleka taký zničujúci 
dopad na obyvateľstvo ako v 20. storočí. Prvá voj-
na sa odohrávala na území Francúzska, nemecka 
a Talianska a spočiatku bola v znamení úspechov 
habsburských zbraní. Ale v roku 1796 pritiahol na 

32 vályi András: Magyarország leírása I. Budín 1796, s. 141.
33 Zeměpis, čili auplné popsáni obzoru zemského, Díl I. evropa. 

Praha 1841, s. 587.

Jozefínska 
reforma

Po smrti 
Márie Terézie 
v novembri 1780 
nastúpil na trón 
jej syn Jozef II.

1781 – 
Tolerančný patent.

1784 – prvé riadne 
sčítanie všetkého 
obyvateľstva.

1785 – zrušenie 
nevoľníctva.

Dekrét o zrušení nevoľníctva.

Leopold II. v kruhu 
svojej rodiny.

František I. (1768 – 1835)

1788 – vypukla ďalšia 
vojna s Osmanskou 
ríšou a opozícia 
šľachty narastala. 

1792 – Francúzsko 
vypovedalo 
monarchii vojnu.



66 67

n o v o v e k n o v o v e k

talianske bojisko na čele početných oddielov gene-
rál Napoleon Bonaparte a začal víťaznú ofenzívu. 
Uhorská šľachta vyľakaná úspechmi Francúzov 
na bratislavskom sneme odhlasovala 50-tisíc 
nováčikov. Jednotlivé stolice dostali príkaz dodať 
regrútov podľa počtu daňových jednotiek (port). 
Z celého Bojnického panstva zverbovali do nit-
rianskeho mobilizačného regimentu 83 chlapov. 
Keďže v Handlovej žilo početné obyvateľstvo, 
obec mala značný podiel na doplnení regimentu. 
Dňa 31. mája 1797 zástupca veliteľa tejto jednotky 
Ján Rudnaj vydal o splnení kvóty potvrdenie, ale 
s poznámkou, že dvoch zverbovaných cigánov do 
mužstva neprijal.34 Dobrovoľníkov bolo však málo, 
a tak do vojska regrutovali aj chytaním mládencov 
a násilným odvodom. na upevnení disciplíny no-
váčikov sa podieľali kňazi. na slávnostnej omši 
v Prievidzi regrútov z hornej nitry slovenskou 
kázňou “O dôvere v Pána Boha a udatnosti kresťan-
skej,” povzbudzoval oponický farár a bernoláko-
vec Anton kubica. Jeho kázeň o niečo neskôr vyšla 
v Trnave tlačou. Narýchlo zverbovaný Nitriansky 
peší regiment už nemusel zasiahnuť do bojov, keď-
že medzi Napoleonom a cisárom Františkom bolo 
v apríli 1797 dojednané prímerie. Po podpísaní 
mieru v Campo Formiu v októbri toho istého roka 
dostávali vojaci dovolenku - urlaub. 

Myšlienky osvietenstva, jozefinizmu, racio- 
nalizmu a heslá o občianskej rovnosti šírené z re-
volučného Francúzska nezostali bez účinku na 
širšie spoločenské vrstvy. Šírila sa náboženská 
ľahostajnosť, ktorú predchádzajúca doba takmer 
nepoznala, obyvateľstvo zanedbávalo návštevu 
omší v nedeľu i vo sviatočné dni a venovalo sa prá-
ci. Niektorí chodili poľovať, loviť ryby a chytať vtá-
ky. Miestna farská kronika dokonca zaznamenala, 
že handlovskí ženci, pobúrení malým výžinkom 
v Sľažanoch v Tekovskej stolici, od zlosti zhodi-
li sochu sv. Jána nepomuckého.35 v súvislosti so 
spoločenskými zmenami poddaným stúpalo se-
bavedomie, boli si vedomí, že ich pred svojvoľou 
zemských pánov chránia vyššie súdne inštancie. 
Keďže životné pomery sa počas vojny zhoršili 
a ani po jej skončení sa nezlepšovali, rozšírili sa 
krádeže aj zbojníctvo. Bojnické panstvo v snahe 
zabezpečiť ochranu svojich majetkov neváhalo 
dozbrojiť handlovských panských úradníkov aj za-
mestnancov. Panský hospodársky správca nazý-
vaný špán mal štyri pušky, pivovarník dve, lesník 
dve, hájnik jednu a rovnako aj ovčiar. o poriadok 
a bezpečnosť sa staralo osem panských hajdúchov, 
každý bol tiež ozbrojený puškou. V súvislosti s voj-
nou rástli ceny, čo bolestne pociťovali chudobnej-

34 SnA RP PB, kartón 118, i. č. 451, s. 7. 
35 Archív r. kat. farnosti Handlová, Historia domus s. 4 (digitál-

na kópia u autora). 

šie vrstvy. v roku 1796 bol veľmi úrodný rok, čo 
pomohlo ceny znížiť. Merica pšenice (50 kg) stála 
poldruha zlatého, raže jeden zlatý a desať denárov, 
merica jačmeňa 70 denárov a ovsa iba pol zlatky. 
Bol to ale dvojnásobok oproti tomu, čo pred de-
siatimi rokmi za priemernej úrody. Po žatve roku 
1804 stála merica pšenice už 7 zlatých, merica raže 
6 a jačmeňa 4 a pol zlatých, ovos sa predával po 
2 zlaté a 15 denárov, teda ceny boli štvornásobné 
oproti roku 1796. Na trhoch už panoval nedosta-
tok mäsa, strukovín, vajec a hydiny. v roku 1798 
postihla Handlovú, Ráztočno, Morovno a Jalovec 
ďalšia nehoda. Obce totiž mali istú výmeru polí 
osiať ovsom a semeno im zo svojho obilného skladu 
dodalo panstvo. Ale z nejakých dôvodov takmer nič 
nevyklíčilo, takže polia narýchlo obsiali pohánkou, 
ale to už bolo neskoro. Richtári všetkých štyroch 
obcí sa listom obrátili na vrchnosť, aby im pri sta-
novení povinností túto skutočnosť vzala do úvahy.36 

v súvislosti so zhoršujúcou sa hospodárskou 
situáciou Bojnické panstvo prehodnotilo svoje 
hospodárske aktivity v Handlovej a tunajšie pan-
ské krčmy i pivovar dalo do prenájmu. Medzi áren-
dátormi však z dôvodov vzájomnej konkurencie 
i závisti panovali napäté vzťahy. V roku 1796 ná-
jomca pivovaru Ondrej Vavrík sa sťažoval na pre-
vádzkovateľa handlovskej dolnej krčmy Františka 
Lániho. Podľa jeho slov Láni pred domácimi i po-
cestnými Vavríkovo pivo ohovára, že ničomné jest 
a swe trungy to jest pálené, ktore ani ve swem kotle 
variti nestačí , ale ešte od druhich kupuje a vino 
wichvaluje, aby mne do uskosti škodlivej privezti 
mohel... Navyše Láni vraj nedovoľuje zložiť Vavrí-
kovo pivo do pivnice, ale do komory, aby na ocet sa 
obratilo a do cela sa skazilo.37

Už v roku 1799 vypukla ďalšia vojna a na jeseň 
1800 bola nariadená celokrajinská mobilizácia 
(insurekcia). Ale Napoleon bol opäť rýchlejší 
a porazil početné rakúske vojská v Taliansku a na 
Rýne a tak cisár František musel žiadať o mier. Na 
jeseň 1805 vypukla už tretia koaličná vojna proti 
napoleonovi. Sformovala sa mohutná koalícia Ra-
kúska, Ruska a veľkej Británie. Rakúske vojská síce 
utrpeli niekoľko porážok v Nemecku, ale ešte nič 
nebolo stratené, lebo z východu pochodovala na 
pomoc početná ruská armáda. Rozhodujúca bitka 
sa udiala 2. decembra 1805 pri Slavkove. napoleon 
triumfoval nad rusko-rakúskymi silami. na druhý 
deň po porážke František I. požiadal Napoleona 
o prímerie. Francúzsky cisár nastolil požiadavku, 
aby ruské vojsko opustilo územie monarchie do 
jedného mesiaca. od 11. decembra 1805 sa 70 ti-
síc Rusov a 18 tisíc koní presúvalo cez územie nit-
rianskej stolice. Stoličná vrchnosť nariadila obyva-
teľom dopraviť na stanovištia ich presunu mäso, 
chlieb, víno, krmivo pre kone aj pálenku. Brati-
slavský mier uzavretý už na sklonku decembra 
1805 bol pre Rakúske cisárstvo ponižujúci. Stratilo 
ďalšie územia a muselo platiť vysoké reparácie. 
Bieda doliehajúca na ľudí od začiatku 19. storočia 
sa ešte viac prehĺbila. všeobecný nedostatok, ba 
aj hlad prinútil nejedného Handlovčana prilepšiť 
si na cudzí účet. Tunajší kňaz Gerlický v tejto sú-
vislosti zaznamenal do farskej kroniky: Krátko po 
mojom príchode som zistil, že moji farníci vynikajú 
v zlodejstve a krádežiach a preto som sa rozhodol, 

36 SnA RP PB, kartón 15, i. č. 53, s. 12.
37 Tamže, kartón. 109, i. č. 410, s. 9.

že z kazateľnice budem častejšie pripomínať siedme 
prikázanie Božie-nepokradneš. Už sa mi zdalo, že 
sa tento nešvár darí vykoreniť, no zakrátko som sa 
presvedčil o opaku. Keď sa v lete 1806 rozišli po ma-
jeroch na žatevné práce, dopustili sa tu zlodejstiev 
hodných šibenice. Na panstvách v Továrnikoch, Sľa-
žanoch, Topoľčiankach a inde viacerých zavreli do 
väzenia a keď sa po čase domov vrátili, doniesli si na 
svojom chrbte aj 50 palíc trestu. Takýchto priestup-
kov sa dopustilo až 40 handlovských žencov, kto-
rých však po príchode domov ostatní oslavovali.38  
v tomto prípade platí nemecké príslovie – Not kennt 
kein Gebot – keď je bieda, prikázanie neplatí. v prí-
pade chudobných Handlovčanov bola ich snaha 
naplniť si komoru hoci aj z cudzieho pochopiteľná. 

Okrem krádeží obilia sa vyskytli aj iné priestup-
ky. vo februári 1805 bol Anton Rosenberg pred 
kostolom zavretý do klady. Bez príčiny do krvi 
zmlátil manželku aj svokru, navyše vynikal ako 
neznaboh a hašterivý človek. Pustili ho až keď ve-
rejne odprosil svoju svokru, navyše musel zapla-
tiť kostolu libru vosku. Ale veľmi sa nepolepšil a 
v apríli 1806 dostal na verejnom dereši 12 palíc za 
opakujúce sa prehrešky. na veľkonočný pondelok 
sa opitý pobil v krčme, odkiaľ ho vyhodili. okolo 
polnoci, keď už všetci spali, hádzaním skál do do-
mov chcel vyvolať novú bitku.39 

V tomto zložitom období sa monarchia chystala 
na odvetu. Cisár František I. poveril mladšieho bra-
ta, arcivojvodu karola, vedením dvorskej vojenskej 
rady. Ten organizoval prípravy na ďalšie meranie 
síl. Rozširovala sa zbrojná výroba, regrutačky i la-
pačky – násilné odchytávanie mládencov do vojska 
– sa naplno rozbehli. Zverbovaní vojaci z územia 
Nitrianskej stolice slúžili v 2. pešom regimente, na-
zývanom aj Alexandrov, podľa mena jeho čestného 
majiteľa, ktorým bol ruský cár Alexander I. 

v roku 1809 vypukla ďalšia vojna. Rozhodujú-
ce boje sa odohrávali v okolí viedne, kde na konci 
mája arciknieža Karol uštedril sebavedomému 
Napoleonovi prvú veľkú porážku v pozemnom 
boji. Bola to krvavá zrážka s množstvom obetí 
na oboch stranách. Alexandrov peší regiment bol 
v tomto boji celkom zničený a museli ho nanovo 
zorganizovať. Hrdinstvo našich vojakov spomí-
na vo svojom diele Starý a nový vek Slovákov aj

38 Historia domus c. d. s 5 – 6. 
39 Tamže. 

Ľudovít Štúr40. ostalo však zabudnuté ako všetky 
krvavé obete ľudu pri obrane monarchie. koľko 
mladších i starších mužov z Handlovej i okolitých 
obcí položilo život za cisára a monarchiu, nie je už 
možné zistiť. Vojnu ukončila bitka pri Wagrame 
v júli 1809, v ktorej po tuhom boji zvíťazil Napo-
leon. nasledoval Schönbrunnský mier, na základe 
ktorého Rakúsko stratilo ďalšie územia a s nimi aj 
prístup k moru, a muselo platiť veľké vojnové re-
parácie. Následkom porážky a straty území všetko 
zdraželo a z cudziny dovážané tovary zmizli z ob-
chodnej siete. Miesto nich boli ponúkané domáce 
produkty. Kávu nahradila cigória alebo pražený 
jačmeň, miesto cukru sa používala javorová alebo 
kukuričná šťava a med. Bavlnu nahradil tradičný 
ľan alebo konope. Aj ceny domácich produktov 
prudko stúpali. Finančný minister púšťal do obehu 
čoraz väčšie množstvo papierových peňazí a tak sa 
prehlbovala inflácia, jav v predchádzajúcej dobe 
nevídaný. V snahe vyriešiť neudržateľnú finančnú 
situáciu odhodlala sa viedenská vláda podniknúť 
osudový krok. 

20. februára 1811 bol vydaný finančný patent, 
ktorým bola papierová mena devalvovaná na tak-
mer jednu pätinu pôvodnej hodnoty. Znehodno-
tené peniaze sa menili za poukazy, ktorým ľudia 
hovorili šajny. Keďže šlo o chúlostivú operáciu 
s nepredvídateľnými následkami, devalvácia bola 
vyhlásená 15. marca 1811 so spätnou platnosťou. 

Množstvo ľudí vyšlo na mizinu, z boháčov sa 
razom stali žobráci, malé skupiny dobre informo-
vaných špekulantov však zbohatli. Dôvera obyva-
teľov k vláde bola silne otrasená. Hodnotu banko-
viek sa nepodarilo stabilizovať. Neutešené pomery 
a chaos vo verejných financiách boli príčinou ne-
ustálych konfliktov na trhoch i jarmokoch. 

vojnové obdobie vrcholilo v rokoch 1813 a 1814. 
Proti napoleonovi, ktorý utrpel v Rusku drvivú po-
rážku, sa vytvorila mohutná koalícia a po dlhšom 
váhaní sa k nej pridal aj čerstvý svokor korzické-
ho uzurpátora, doma stále veľmi obľúbený cisár 
František I. viedenský kongres roku 1815 obnovil 
v európe poriadok rozvrátený napoleonom a mo-
narchia získala späť stratené územia. Politická si-
tuácia sa síce stabilizovala, ale hospodárske pome-
ry zostali ešte dlhú dobu neutešené. 

40 ŠTÚR, Ľudovít: Starý a nový vek Slovákov, Bratislava 1994.
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pribudlo sotva 14 obyvateľov, čo bol dôsledok vojny, 
hospodárskej krízy, ale aj masového vysťahovalec-
tva. ešte v roku 1812 odišlo do maďarskej obce na 
juhu nitrianskej stolice 12 rodín a v roku 1818 nasle-
dovalo ďalších 23. Dohromady 35 rodín znamenalo 
úbytok okolo 200 ľudí.44 

Azda aj odchod bezmála desatiny obyvateľov 
motivoval panstvo uzavrieť nový kontrakt. Zmlu-
va vypočítala poddanské povinnosti na základe 
parametrov stanovených tereziánskou urbárskou 
reformou. Handlovčania boli povinní odpracovať 
23 482 dní pešo, vykonať 53 dlhých fúr, pripraviť 
a na určené miesto navoziť 212 siah palivového 
dreva, zaplatiť 225 zlatých domovej činže a 658 
zlatých miesto deviatku z poľnej úrody. Z natu-
rálií mali dodať 212 holieb masla, 425 kapúnov, 
425 kureniec, 2555 vajec. Vrchnosť však uznala, 
že obec ležiaca v lone hôr je vzdialená od veľkých 
panských majetkov, a tak celý objem poddanskej 
roboty obyvatelia by mohli vykonať len so stratami 
a po nebezpečných horských cestách každoden-
ne dochádzať do iných kútov panstva by mohlo 
uškodiť vozom i záprahu. Preto handlovská obec 
musela namiesto viac ako 15-tisíc robotných dní, 
deviatku, naturálnych dávok a činže zaplatiť ročne 
3104 zlatých, a to v štyroch splátkach po 776 zla-
tých. Občania však dostali na starosť panské role 
a lúky v chotári Handlovej i veľkej Čause. Polia 
museli dvakrát preorať, pohnojiť, osiať úrodu zožať 
a doviezť do panskej stodoly. Lúky pokosiť, nasušiť 
seno a doviezť ho do panského ovčína v Handlovej. 
Ďalej mali rozvážať pivo z tunajšieho pivovaru po 
všetkých panských krčmách. okrem toho sa mu-
seli starať o všetky panské budovy v Handlovej 
i veľkej Čausi a v prípade potrebnej opravy alebo 
rekonštrukcie poskytnúť pracovné sily i povozy 
bez ohľadu na to, či je budova prenajatá. Ak sa 
mlynárom opotrebovali mlynské kamene, museli 
im doviezť nové z Hliníka nad Hronom. 

Nová zmluva uložila handlovským poddaným 
veľký objem bezplatnej lesnej práce. Museli narú-
bať, napíliť a do handlovského pivovaru doviezť 
200 siah palivového dreva. Pre istotu panstvo 
určilo, aké rozmery mala mať siaha, lebo sa iste 
stávalo, že poddaní ich nedodržiavali. Siaha dreva 
musela mať sedem stôp dĺžky a šesť šírky, a polo-
vica mala byť z mäkkého, druhá však z tvrdého 
dreva. Okrem toho bolo ich povinnosťou narúbať 
100 siah dubového dreva a doviezť ho do prievidz-
ského skladu. To ešte nebolo všetko. Panstvo si 
vyhradilo, aby obyvatelia zoťali v panských lesoch 
sto veľkých stromov a z kmeňov pripravili 100 trá-
mov dlhých aspoň deväť siah (17 m) a tie potom 
odviezť až do skladu v Koši. Ďalšou úlohou bolo 
pripraviť 100 kmeňov dlhých 3 siahy a jednu stopu 
(6 m) očistiť ich od kôry a dopraviť do Ráztočna. 
A napokon za rok pripraviť 100 tisíc šindľov a od-
viezť ich do skladu vo Veľkej Čause, kde ich museli 
naukladať do prehľadných kôp po sto kusov. Nová 
zmluva obec odbremenila od dlhých fúr a povin-
nej urbárskej roboty, na druhej strane museli pla-
tiť viac ako tri tisícky zlatých, vykonávať práce 
okolo prípravy dreva, rozvážať pivo, obrábať pan-
ské pozemky v Handlovej i veľkej Čause a poskyt-
núť aj pracovnú silu pri oprave panských budov.45 

44 krickerhau, eine deutsche Siedlung in der Slowakei (ďalej kriec-
kerhau). Zost. Ruprecht Steinacker, Friedrichsfeld 1980, s. 86.

45 SnA RP PB, kartón 90 i. č. 372, s. 3 – 4.

Zmluva nepochybne predstavovala pre Handlo-
vú istú výhodu a v priebehu niekoľkých rokov sa 
obec hospodársky natoľko povzniesla, že začala 
podnikať vo vlastnej réžii. Od roku si prenajímala 
panskú krčmu za 152 zlatých, dokonca si prenaja-
la všetky tri mlyny - horný za 137, stredný za 537 
a dolný za 517 zlatých. Panstvo prenajalo aj pivo-
var za 300 zlatých ročného nájmu. Dokonca aj pán 
farár si za dva zlaté a 33 denárov na rok prenajal 
právo rybolovu na Handlovke.46 

Popri furmanke, poľnohospodárstve a chove do-
bytka si prevažná časť obyvateľov našla obživu v lese. 
Pri obstarávaní dreva sa však Handlovčania dopúšťa-
li rôznych priestupkov, keď v panských lesoch rúbali 
stromy. Ak ich chytili, dostali telesný trest aj finan-
čnú pokutu. Vymôcť peniaze najmä od chudobných 
obyvateľov nebolo jednoduché, a tak roku 1824 obec-
né predstavenstvo požiadalo vedenie Bojnického 
panstva, aby im boli odpustené všetky lesné pokuty 
udelené za posledných 5 rokov, lebo viacerí vinníci 
sú už mŕtvi, iní však natoľko chudobní, že jedno-
ducho nemajú peniaze.47 Či panstvo vyšlo v ústrety 
tejto požiadavke, nevedno. Tunajšie lesy lákali aj 
obyvateľov susednej Turčianskej stolice, ktorí pod-
nikali nájazdy do hôr najmä v nedeľu, keď boli ho-
rári i hájnici v kostole. navyše boli aj ozbrojení puš-
kami, takže neradno bolo sa im postaviť na odpor.48 

ešte roku 1825 vykonali panskí úradníci súpis 
obce Morovno. Stálo tu 16 domov, v ktorých žilo 22 
rodín.49 obhospodarovali 10 a pol usadlosti poľno-
hospodárskej pôdy, čo bolo asi 140 hektárov. Medzi 
jednotlivými gazdami boli už značné majetkové 
rozdiely; dvaja (Grolmus a kerata) hospodárili na 
poldruhej usadlosti, Lehotský, Schuster a Greguš 
iba na osminkovej, a tak museli vyžiť asi z poldruha 
hektára pôdy. Panstvu museli ročne dať 16 zlatých 
za domy, miesto deviatku z úrody zaplatiť 49 zla-
tých, miesto vajec, kureniec, teliat a kapúnov tak, 
ako to predpisovala urbárska regulácia dávali ešte 
74 zlatých. Ich povinnosťou bolo narúbať a navoziť 
10 vozov palivového dreva a odpracovať 1106 dní pe-
šej roboty do roka. na veľkých gazdov pripadlo 136 
dní zápražnej, na osminkových len 13 dní ručnej. 
v obci dohromady chovali 26 volov a 10 koní.50 

v dvadsiatych a tridsiatych rokoch 19. storočia na 
čele Morovna stál rozhľadený a vzdelaný richtár Mi-
chal Grolmus, ktorý vedel čítať a písať a dokonca na 
slušnej úrovni ovládal aj latinský jazyk. na svojich 
dokumentoch sa podpisoval ako „incola morovien-
si et judex emeritus (obyvateľ Morovna a emeritný 
richtár). V rokoch 1823 – 1825 zložil richtárske „poč-
ty“, teda účty vybratých a vydaných peňazí. Za tri 
roky „podla rovašu“ na štátnej dani vybral od oby-
vateľov 610 zlatých. Do štátnej pokladnice šlo 449 
zlatých, 120 do stoličnej, „na regrutačky sa strovilo 

46 Tamže, kartón 79, i. č. 310. Anno 1827: Conscriptio urbarialis 
possesionis nagy es kis Csausza, Bruszno, Lipnik, Chrenócz et 
Handlovia.

47 Tamže, kartón 109, i. č. 410, s. 18.
48 vyšetrovanie nájazdov do hôr Bojnického panstva v okolí 

Čause, Ráztočna, Handlovej vykonávala Turčianska stolica. 
SnA RP PB, kartón 115, i. č. 442 s. 37 – 48. 

49 Mená obyvateľov Morovna v roku 1825: Michal Grolmus, 
richtár, Michal Poljak, Ján Putiška, Matej kaplan, Michal 
Schnirer, Ján karatta, Matej kauffman, Ján Lehotský, Jakub 
Schuster, Štefan Greguš, Michal Tonhauser, Ján Legéň, Matej 
Daubner, Ján Tonhaiser, Jozef Tonhaiser, Jozef Valach. 

50 SnA RP PB kartón 79, i. č. 309, Anno 1825 conscriptio  urbarialis 
possesiones Raztočno, Jalovec et Morovno cum Handlovia,  
s. 61 – 62.

Výnosy Bojnického panstva dlhodobo klesali, 
preto sa úradníci rozhodli zvýšiť povinnosti 

Handlovčanov. Už roku 1814 chcelo panstvo pre-
hodnotiť pôvodný kontrakt zaväzujúci obec platiť 
peňažné náhrady za polovicu stanovenej roboty aj 
deviatok. občania stanovenú sumu vyplácali v pa-
pierových bankovkách, tzv. šajnoch, ktorých hod-
nota klesala, a tak sa vrchnosť rozhodla nepredĺžiť 
kontrakt a poddaným nariadila povinnosti, aké 
stanovil tereziánsky urbár. obec reagovala 29. ja-
nuára 1815 rozsiahlym latinsky písaným výkla-
dom a tento krok odmietla ako neodôvodnený, ba 
nemožný. Memorandum poukázalo na nevýhod-
nosť urbára, ktorý vôbec nebral do úvahy tunajšie 
málo úrodné pozemky a kamenistú pôdu. Predsta-
venstvo obce použilo všetky možné argumenty, 
len aby dosiahlo zachovanie pôvodnej zmluvy. 

Obrábanie pôdy v chotári Handlovej je nielen 
namáhavé, ale aj nákladné, lebo v dôsledku množ-
stva kameňov sa často poškodia i zničia poľnohos-
podárske nástroje, ktoré je potrebné zaopatriť ale-
bo zdĺhavo vyrábať... Bol to iste oprávnený dôvod,  
lebo väčšina nástrojov bola z dreva, vrátane mo-
týk, hrablí, rýľov, iba pluh mal železný lemeš a če-
rieslo, no inak bol celodrevenej konštrukcie. 

Ako sa v memoriáli ďalej uvádza, v dôsledku níz-
kej úrodnosti si obyvatelia pre obživu každoročne 
chodia do šťastnejších končín na žatvu a oberačku. 
Namáhavou prácou odlúčení od domova získavajú 
potraviny, ktoré si domov dovážajú. Navýšenie alebo 
zavedenie ručnej roboty môže mať neblahé násled-
ky, lebo už nebude dostatok času na vlastnú obživu. 

Handlovskí poddaní nezabudli v žiadosti o za-
chovanie dovtedajšieho stavu pripomenúť námahu 
a ťažkosti spojené s predpísanými furmankami 
a najmä dlhými fúrami pre panstvo a pripomenuli 
aj škody, ktoré na týchto ďalekých cestách utrpia. 
okrem kratších furmaniek v rámci Bojnického 
panstva, kde sú však cesty mizerné, strmé stúpa-
nia, klesania, výmole a kamene ničia kolesá i celé 
vozy, museli obyvatelia posielať 24 vozov do Ri-
pnian na dovoz obilia. Norma na cestu tam i späť 
bola 5 dní, no Handlovčania zdôrazňovali, že nák-
lady na stravu pre pohoničov a pokrm pre záprah 
sú až 30 papierových zlatých. Ďalších 60 vozov 
museli ročne poslať s nákladom do Pezinka, čo 
trvalo 8-9 dní a vyžadovalo až 60 zlatých na jeden 

voz. Ešte väčšiu záťaž predstavovala povinnosť 
doviezť na 15 vozoch z Bojníc do Bratislavy ovos 
a pálenku. Celkové náklady občanov na dlhé fúry 
predstavovali v tomto období až 4500 zlatých.41

v období tejto hospodárskej depresie hľadalo 
Bojnické panstvo ďalšie možnosti, ako zvyšovať 
alebo si aspoň zachovať zisk. V roku 1815 úradníci 
nariadili, aby obyvatelia pálili alkohol len v židov-
skej pálenici. Medzičasom sa s pomocou panstva 
v Handlovej usadil žid, i keď to zákon ešte zaka-
zoval. Jeho pálenica mala mať monopol na výrobu 
alkoholu. Podľa pokynov z jednej bratislavskej me-
rice obilia (50 kg) mal vypáliť 16 holieb (asi 10 l) pá-
lenky. Na konci roka však panstvo žiadalo od obce, 
aby za pálenie zaplatila ešte 1116 zlatých. v marci 
1816 sa richtár a prísažní obrátili na panskú stolicu 
a žiadali sumu prehodnotiť, lebo miesto niekdajšie-
ho úžitku z pálenky teraz majú len veľkú škodu.42

V snahe získať ešte nejaké prostriedky panskí 
úradníci zvyšovali nájom krčmárom. v roku 1815 
mala handlovský prícestný hostinec prenajatý žena, 
Rozália Brestenská. Proti úmyslu zvýšiť jej árendu 
protestovala a uviedla, že mať v Handlovej hostinec 
je skôr na škodu, lebo každý gazda si sám doma 
dorába pálenku a obyvateľstvo si navyše zaopatrí 
aj víno za veľmi výhodnú cenu. krčmárka na záver 
zdôraznila, že v prípade, ak jej panstvo nájom na-
ozaj zvýši, prestane hostinec prevádzkovať a so svo-
jimi deťmi sa inde odsťahuje. Pravda, niektoré údaje 
v sťažnostiach obvykle bývajú premrštené, isté však 
je, že v dobe po skončení napoleonských vojen pa-
novali citeľné hospodárske ťažkosti a aj životné po-
mery krčmárov boli biedne.43

o tom sa onedlho presvedčil aj Handlovčan Juraj 
Tonhaiser, ktorý si prenajal od panstva tunajší šenk. 
Prenájom mu vyniesol dlžobu 112 zlatých, lebo 
„žadneho užitku sem nemal a tež nektery dlužnici 
pomreli, po kterych smrti ništ sem neobsahel, včil 
slavne panstvo restanciu (dlh) ode mne tvrdo žada... 
Tonhaiser uviedol, že naraz svoju dlžnú sumu nie je 
schopný splatiť, len keď predá svoj domček, zemič-
ky a kováčske náradie. „To jestli učinit budem moset 
nie len ja, ale i manželka a dietky od hladu pomret, 
ponevač žadnej jinej prace neni sem zbehly, len re-
mesla kovačskeho“... 

všeobecnú biedu znásobovali aj klimatické vrto-
chy. Mohutný sopečný výbuch v indickom súostroví 
vyvrhol do atmosféry množstvo popola, ktorý roku 
1816 a v menšej miere aj v roku nasledujúcom spô-
sobil ochladenie na severnej pologuli. Slabá úroda 
mala za následok podvýživu, epidémie i smrť najmä 
v horských oblastiach, kde obilie sotva dozrelo. 

Po dlhších vyjednávaniach bola napokon až 
v Bratislave 1. januára 1820 podpísaná nová zmlu-
va s panskou vrchnosťou. Zastupoval ju kráľovský 
radca Anton Galgóci, ktorý bol zároveň správcom 
svätojurského, pezinského a Bojnického panstva vo 
vlastníctve Františka Pálfiho seniora. Bola platná tri 
roky a panstvo si vyhradilo právo ju zmeniť. V úvo-
de zmluvy sa uvádza, že Handlová je veľká obec 
s 212 celými usadlosťami, 219 domami v ktorých 
býva 156 sedliackych a 78 želiarskych rodín, dohro-
mady 2084 ľudí. veľký demografický rozvoj zná-
my nám z 18. storočia, vystriedala stagnácia. veď 
za viac ako tri desaťročia od jozefínskeho sčítania 

41 PB 109 i. č. 410, s. 27 – 29.
42 kart. 109, i. č. 410, s. 24.
43 SnA RP PB, kartón 109, i. č. 410, s. 26. 

Zápas o zacho-
vanie zmluvy

1814 – panstvo chcelo 
prehodnotiť pôvodný 
kontrakt, hoci urbár 
vôbec nebral do úvahy 
tunajšie podmienky – 
málo úrodné pozemky 
a kamenistú pôdu. 

Hornatý terén handlovského 
chotára i okolia obce videť 
aj na mape z prvého vojen- 
ského mapovania z roku 1784, 
na ktorom je Handlová zazna- 
menaná. (Zdroj: hungaricana.hu)

Okrem kratších fur-
maniek na panstve, 
kde sú však ... cesty 
mizerné, strmé stúpa-
nia, klesania, výmo-
le a kamene ničia 
kolesá i celé vozy ..., 
museli Handlovčania 
svoje vozy posielať 
až ku Nitre po obilie 
alebo s nákladom 
do Pezinka či Bra-
tislavy, čo trvalo aj 
viac, ako 8-9 dní...

Spory s panstvom sa 
ťahali niekoľko rokov 
a prispeli k zhorše-
niu vzťahov medzi 
zemepanskou vrch-
nosťou a poddanými. 
Zlepšili sa až po 
uzavretí novej zmlu-
vy 1. januára 1820. 

Nová zmluva uložila  
handlovským pod-
daným veľký objem 
bezplatnej lesnej prá- 
ce, no odbremenila 
ich od dlhých fúr a 
povinnej urbárskej 
roboty. Museli však 
platiť viac ako tri 
tisícky zlatých, vy-
konávať práce okolo 
dreva, rozvážať pivo, 
obrábať panské po-
zemky v Handlovej 
i Veľkej Čause a po-
skytnúť aj pracovnú 
silu pri oprave pan-
ských budov.

1816 – 1817
Všeobecnú biedu zná- 
sobovali aj klimatické 
vrtochy. V horských 
oblastiach, kde obilie 
nedozrelo, následkom 
podvýživy a epidé-
mií kosila smrť.

Keď v roku 1825 
panskí úradníci 
vykonali súpis obce 
Morovno, na jej 
čele stál rozhľadený 
a vzdelaný richtár 
Michal Grolmus. 
V čase, keď sa 
mnohí richtári 
podpisovali len 
krížikom, on ovládal 
aj latinský jazyk.
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26 zlatých, do nových Zámkov na futraš 7 zlatých“, 
na knižky za tri roky vydal 3 zlaté, na dikaciu – zda-
ňovanie 3 zlaté. Takzvané svetlove peňaze 7 zlatých 
bola položka za osvetlenie richtárskej izby, keďže 
úradné veci vybavoval doma po večeroch a pri svieč-
kach, ktorých spotrebu si mohol vykázať. Obec hos-
podárila so schodkom 6 zlatých.51 

Aj v mierovom období, ktoré trvalo od skončenia 
napoleonských vojen, pokračovali regrutačky, i keď 
nie už v takom rozsahu. V slávnej Nitrianskej stolici 
ešte aj v dvadsiatych rokoch 19. storočia mládencov 
lapali a zviazaných ich dopravili do vojenských tá-
borov. v prvej polovici dvadsiatych rokov sa takto 
doplňovalo vojsko v Handlovej i v Morovne. Dozve-
dáme sa o tom zo žiadosti roľníka Jána Keratu z Mo-
rovna, napísanej roku 1824. Jeho syna chytili a ná-
silím zobrali za vojaka. Kerata požiadal úradníkov 
Bojnického panstva, aby vybavili jeho prepustenie, 
lebo jeho dvaja starší bratia prednedávnom zomre-
li a on sám nedokáže celý grunt obrobiť. V žiadosti 
pripomenul, že niekoľkým handlovským gazdom 
tiež takto zlapali synov, no potom ich pustili do-
mov, aby pomáhali na otcovskom grunte, hoci 
títo mali ešte bratov a gazdovstvá boli menšie ako 
keratove.52 

Postupne sa aj v zaostalom Uhorsku začínajú 
pomery meniť. Na sneme v rokoch 1825 – 1827 

odznelo niekoľko reformných návrhov. Rozhľa-
dení šľachtici si uvedomovali, že je potrebné pre-
sadiť zmeny v poddanskej otázke. Aj preto sa na 
základe snemového rozhodnutia vykonal nový ce-
lokrajinský súpis obyvateľstva a jeho majetkových 
pomerov. Dokončený bol v roku 1828. Údaje len 
potvrdzujú stagnáciu, ba aj úpadok mnohých slo-
venských regiónov. Ani Handlová nebola výnim-
kou. V obci stálo 190 domov a v nich žilo 195 rodín; 
z týchto rodín 97 patrilo do kategórie sedliakov, 92 
bolo želiarskych, 2 podželiarske a zvyšok boli ná-
jomcovia. Dospelých osôb oboch pohlaví mladších 
ako 60 rokov tu napočítali 783. 

V porovnaní s dobou Jozefa II. a Márie Terézie 
žilo v Handlovej o sto, dokonca o viac ako dvesto 
rodín menej. Podželiari, teda obyvatelia bez vlastné-
ho domu, prakticky zmizli. Poklesla aj rozloha poľ-
nohospodárskej pôdy v držbe poddaných: Role mali 
rozlohu 2044 bratislavských meríc (400 ha) a lúky 
245 koscov (110 ha), čo v porovnaní s pomermi v 18. 
storočí bol veľký pokles. občania chovali 336 volov 
a 171 koní do záprahu, 331 kráv, 74 jalovíc, 88 kusov 
teliat, ale len 30 oviec a 60 kusov ošípaných. okrem 
koní, stavy hospodárskych zvierat tiež poklesli. Ko-
misia vyslaná do Handlovej zisťovala ďalšie hospo-
dárske podrobnosti, aby bolo možné optimalizovať 
štátne dane. Zisťovala sa bonita pôdy, výnos polí, 
lúk, dojivosť kráv, ale aj dopravné pomery. V tejto 
súvislosti sa konštatovalo, že do Prievidze, kde sa 
konávajú trhy, trvá cesta s naloženým vozom šesť 
hodín. nepochybne však šlo o volský záprah.53

Začiatok tridsiatych rokov 19. storočia bol v zna-
mení veľkých pohrôm, ktoré postihli mnohých 
obyvateľov v celej krajine. Úroda obilia i zemia-
kov bola mizerná, a tak sa v zimných mesiacoch 
rozšírila podvýživa a vyskytol sa aj hladomor. 
Mnoho ľudí od smrti zachránil skorší príchod jari. 

51 Tamže, kartón 109 i. č. 421, s. 3.
52 Tamže.
53 ŠAN ŽN, daňové, súpis 1828, Handlová. 

v nasledujúcich mesiacoch sa však potvrdilo prí-
slovie“ po zlom dobré nečakaj“, lebo do nášho kraja 
po mnohých rokoch opäť zavítala cholera. Rozšírila 
sa z Poľska, kam ju dovliekli ruskí kozáci, keď po-
tláčali poľské povstanie. Začiatkom júla sa objavili 
prvé príznaky choroby v susednej Turčianskej sto-
lici, kam ju údajne priniesli olejkári, navštevujúci 
tábory ruského vojska v Poľsku. Stolica nariadila 
vytvoriť sanitné kordóny a uzavrela všetky pre-
chody do Turca. Strážili ich vojaci a za nedovolené 
prekročenie hrozila smrť. Bol vydaný zákaz zhro-
mažďovania, vzájomných návštev aj spoločných 
bohoslužieb. Zakázal sa podomový obchod, trhy i 
jarmoky. napriek tomu nákaza prenikla aj na hor-
nú nitru a zahniezdila sa aj v Handlovej. ochorelo 
156 ľudí a z nich 96 zomrelo.54 Vysoká úmrtnosť 
bola dôsledkom veľkej nedôverčivosti ľudí. Hoci 
sa stoličná vrchnosť snažila hygienickými a sani-
tačnými opatreniami aj podávaním liekov chorobu 
potlačiť, ľud nedbal na rady felčiarov ani kňazov, 
a preto bola úmrtnosť mimoriadne vysoká. Hand-
lovský farár Fegyvereš do matriky zomrelých za-
znamenal prvú obeť strašnej choroby 22. augusta. 
epidémia najviac zúrila v septembri, len v prvom 
septembrovom týždni pochovali na miestnom cin-
toríne 24 obetí cholery. v niektoré dni zomrelo na-
raz aj 5 ľudí. keď v októbri konečne nastali chladné 
jesenné dni, počet nakazených i zomretých rapíd-
ne klesol a do konca mesiaca nebezpečenstvo už 
celkom pominulo. na poslednom zasadaní stolič-
ného cholerového výboru 7. novembra 1831 podžu-
pan Ján Užovič mohol konštatovať, že epidémia 
pominula. V celej stolici si cholera vyžiadala asi 20 
tisíc životov.55 

Handlovčania však neumierali len vo vlastných 
chalupách, ale aj na cestách za zárobkom, za ktorým 
už na sklonku jari z obce odchádzali stovky ľudí. 
Domov sa v dôsledku cholery nevrátilo 11 ľudí. vďa-
ka presným matričným záznamom handlovského 
farára vieme, kde navždy skončili svoju pozemskú 
púť. Všetci boli narýchlo pochovaní bez obvyklých 
ceremónií tam, kde zomreli, napr. na sklonku sep-
tembra na ceste domov v Bystričanoch. Ján Pocz 
a Tomáš Dérer, obaja 34-roční, umreli na konci au-
gusta na oberačkách v Leviciach. Rovnaký tragický 
osud zastihol 39-ročnú Reginu Windischovú na žatve 
v Leviciach. Zanechala viacero nezaopatrených sirôt, 
keďže jej manžel slúžil vo vojsku. 43-ročný Juraj 
Pocz zomrel na robotách v Trhovišti, 46-ročný Pavol 
Privitzer v nemčiciach, rovnako starý Juraj Girtler 
skonal na robotách až v ďalekom Gunsi (dnes Bur-
genland, Rakúsko), Mária Privitzerová umrela v koz-
málovciach. 48-ročného Jozefa Krausa dostihla smrť 
začiatkom októbra v neďalekom Cígli, keď sa vracal 
zo žatvy; tu ho aj pochovali. Matej Grolmus umrel 
v Ludaniciach a 19-ročný Matej Rosenberger na ro-
botách v rakúskom Petroneli, kde pustošila cholera 
podobným spôsobom ako u nás.56

neúroda, hlad, epidémie a hromadné umieranie 
mali na obyvateľov neblahý vplyv a podieľali sa aj 
poklese morálky, ktorá však ani v predchádzajúcich 
dobách nebola veľmi vysoká. v archíve panstva Boj-
nice sa zachoval prehľad väznených poddaných na 
Bojnickom hrade v rokoch 1832 – 1834. Z celkového 

54 NAGY, Jozef: A cholera járvány Nyitra megyeben: Nitra 1876,  
s. 14 – 43, tabuľky, Publikácia Krieckerhau uvádza až 203 obetí. 

55 Tamže, s. 9.
56 Matrika zomrelých r. kat. farnosti Handlová, s. 109 – 118.

počtu 45 väzňov až 29 pochádzalo z Handlovej. Ok-
rem jedného všetci ostatní boli obvinení z krádeží 
obilia. Prvá skupina dvanástich handlovských sed-
liakov a želiarov na jeseň 1832 kradla obilie počas 
mlatby. Hlavným organizátorom bol 39-ročný želiar 
Juraj Schwarz. Panský súd mu vymeral 6 mesia-
cov väzenia sprísneného pôstom o chlebe a vode 
jeden deň v týždni. Navyše mal dostať aj 75 palíc. 
ostatní boli odsúdení na 1-4 mesiace väzenia, pôst 
a 18-30 palíc. Druhú skupinu uväznili 21. decembra 
1832 pre hromadnú krádež obilia z panskej sýpky 
vo Veľkej Čausi. Po týždni ich prepustili, no každý 
si odniesol 18-30 palíc a povinnosť podieľať sa na 
nahradení 80 meríc zmiznutého obilia. Hromadnú 
krádež sprostredkoval 70-ročný strážnik v sýpke, 
Juraj Weis. Kvôli vysokému veku už nebol potres-
taný palicovaním, no musel nahradiť škodu a bol 
prepustený zo služby.57

Porušenie zákonov i nariadení bolo súčasťou živo-
ta. obyvatelia Handlovej z hľadiska trestnoprávneho 
v menších priestupkových záležitostiach podliehali 
richtárovi a obecným predstaveným, v prípade kri-
minálnych zločinov bojnickému panskému súdu. 
Od dôb Márie Terézie sa po vynesení ťažšieho trestu 
mohli odvolať na stoličný súd. Handlovčania sa nie 
jeden raz, ba ako zo zachovaných dokumentov vy-
plýva, pomerne často dostali do rozporu so záko-
nom. Ich prehrešky vyplývali z ťažkých životných 
pomerov; handlovský chotár bol neúrodný, obyvate-
ľov značný počet a hlad tu často klopal na dvere. Aj to 
bol jeden z dôvodov, prečo porušovali jedno z desia-
tich prikázaní - nepokradneš. kradli však poväčšine 
len potraviny, najčastejšie obilie a práve tam, kde ho 
bolo najviac– v panských sýpkach, čo dokumentuje 
viacero zachovaných prípadov. 

V dávnejšej minulosti bola krádež ťažkým zloči-
nom a trestala sa šibenicou rovnako ako zbojstvo. 
no v osvietenom 18. storočí sa postihy predsa len 
zmiernili, zlodejov posadili do väzenia a palicovali. 

57 SnA RP PB, Generalis tabella captivorum et causarum crimi-
nalium 1832 – 1834.

Do úvahy sa brala aj výška spôsobenej škody, ak do-
siahla jeden zlatý, chytený zlodej si odsedel mesiac 
a navyše mohol dostať 12 palíc. Okrem krádeží sa 
vyskytli aj násilné trestné činy, tých však bolo pod-
statne menej. na jeseň roku 1823 handlovský sedliak 
Izák Schnirer napadol kremnického zámočníckeho 
majstra Mateja Deutschera a spôsobil mu ťažké zra-
nenie. Prípad sa dlhší čas vyšetroval, keďže Bojnické 
panstvo, ktorému z trestnoprávneho hľadiska Schni-
rer podliehal, sa voči svojmu poddanému správalo 
benevolentne, na čo upozornil nielen postihnutý, 
ale aj tekovský okresný slúžny Ľudovít Jekelfaluši. 
kremničan Deutscher opísal Schnirerov útok tak, 
akoby ho chcel zabiť, a len vysokému klobúku a pa-
lici môže ďakovať, že rany neboli smrteľné. Samotný 
útočník bol údajne zahalený čiernym odevom a pri-
pomínal lúpežníka. Nevedno, ako celý prípad dopa-
dol, no tých niekoľko zachovaných písomností naz-
načuje, že panstvo nad svojimi poddanými držalo 
ochrannú ruku, a ani v prípade ťažkého previnenia 
nepostupovalo v zmysle krajinských zákonov.58

2. januára 1824 Ľudovít Jekelfaluši oznamoval 
bojnickému panstvu ďalší zločin handlovského ob-
čana. Jakub Czeisel sa v noci vlámal do stajne kune-
šovského krčmára a poddaného slobodného kráľov-
ského mesta kremncie Jána Ihringa. Zo stajne vzal 
dve kravy a v noci ich hnal až do Handlovej. Cze-
isel takýmto spôsobom riešil Ihringove dlžoby za 
dodanú pálenku. A práve pálenka bola predmetom 
častých sporov medzi Handlovčanmi a kremnicou. 
Pred trhovými a jarmočnými dňami, keď do krem-
nice prichádzalo množstvo ľudí, obyvatelia Hand-
lovej ale aj Ráztočna, zvykli prepašovať pálenku 
a uskladniť ju v sedliackych domoch na predmestí 
kremnice aj v okolitých dedinách. Sedliaci potom 
pálenku pocestným predávali pokútnym spôsobom 
a oveľa lacnejšie, ako v krčmách. nájomcovia hos-
tincov utrpeli škodu, pálenka šla oveľa menej na od-
byt. Kremnica aj tekovská stoličná vrchnosť hrozila 

58 Tamže, kartón 15, i. č. 54 s. 5 – 8.

Veľký demografický 
rozvoj, ktorý nastal  
v krajine v 18. storočí, 
vystriedala v prvých 
desaťročiach 19. sto-
ročia stagnácia, 
ba aj úpadok.

Popri furmanke, 
poľnohospodárstve, 
chove dobytka 
prevažná časť 
obyvateľov si našla 
obživu v lese. 

Posledné desať-
ročia feudalizmu

obrázok hore: 
Bojnický hrad z roku 1856 
od Alexandra Brodszkého.  
(podoba Bojnického hradu 
pred poslednou prestavbou) 
SnM – Múzeum Bojnice.

Ešte aj v mierových 
dvadsiatych rokoch 
19. storočia sa násilím 
doplňovalo vojsko 
v Handlovej i  Morov-
ne. Tunajších mláden-
cov lapali a zviaza-
ných ich dopravili do 
vojenských táborov.

Nový celokrajinský 
súpis obyvateľstva 
a jeho majetkových 
pomerov potvrdil 
stagnáciu či úpadok 
mnohých slovenských 
regiónov. Ani Handlo- 
vá nebola výnimkou.  
V porovnaní s dobou 
Márie Terézie a
Jozefa II. tu žilo aj 
o viac ako dvesto 
rodín menej.

Už aj mnohí šľach-
tici si uvedomovali, 
že je potrebné pre-
sadiť zmeny v pod-
danskej otázke.

Obyvateľstvo stíhala 
jedna pohroma za 
druhou... Cholera ten-
toraz prišla z Poľska. 
Handlovčania umie-
rali aj na cestách, 
kam sa vybrali za 
obživou. Epidémia si 
v celej stolici vyžiada-
la asi 20 tisíc životov.

Z Bojnického hradu 
poznali poddaní 
zemského panstva 
najmä chátrajúce 
múry, ktoré museli 
opravovať, poniek-
torí aj väzenie, pôst 
a palicovanie... 
V rokoch 1832-34 
z celkového počtu 45 
väzňov až 29 pochá-
dzalo z Handlovej.
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pokutami a konfiškáciami, ale v praxi to iste nebolo 
také jednoduché a ilegálne výčapy zásobované dob-
rou handlovskou pálenkou zostávali iste ešte dlho 
v prevádzke. napriek rôznym nehodám, epidémii 
i podvýžive sa obec v tridsiatych rokoch naďalej 
rozvíjala. V roku 1832 tu žilo 2442 obyvateľov, hoci 
v predchádzajúcom roku ich cholera dosť preriedi-
la, Handlová zostávala najväčšou obcou v širokom 
okolí. Dokonca počtom prevyšovala aj niektoré 
slobodné kráľovské mestá, ako boli Ľubietová 
(1800 obyvateľov), Zvolen (2000) alebo i mnohé 

mestečká ako napríklad Turčiansky sv. Martin, kde 
žilo 1250 ľudí. Aj napriek vysokej úmrtnosti, ktorá 
v roku 1835 dosiahla až 163 a roku 1840 sa vyšplha-
la na 142 (ročný priemer bol okolo 80) udržiavala 
si značnú ľudnatosť. V prvom komplexnom geo-
graficko-štatistickom prehľade Uhorska od eleka 
Fényesa vypracovanom ešte na sklonku tridsiatych 
rokov sa môžeme dočítať, že Handlová je veľkou 
obcou s 2393 katolíckymi obyvateľmi, v ktorej sa 
vďaka rozsiahlym lesom vyprodukuje množstvo 
drevených výrobkov. okrem toho sa obyvateľstvo 
vo veľkom venuje ovocinárstvu.59 

v roku 1836 Bojnické panstvo dostávalo z Hand-
lovej 5390 zlatých ročne za robotu, deviatok a pre-
nájmy. Mlyny aj krčmy prevádzkovala obec, pivovar 
bol v árende, panstvo utlmilo aj dobytkárstvo. vo 
väčšom množstve sa tu chovali už len panské ovce. 
Panskí pastieri často spásali aj úhor, ktorý patril sed-
liakom, z čoho vznikli rôzne spory. v handlovskom 
ovčíne chovali vyše 1100 oviec, ročný prírastok bol 
okolo 300.60 Ovca pre svoju nenáročnosť patrila 
k obľúbeným domácim zvieratám. Dokázala spásť 
strmé a nie príliš úrodné horské lúky, akých bolo 
v Handlovej naozaj veľa. navyše dávala mlieko, 
mäso a najmä vlnu, ktorá bola základnou surovinou 
pri výrobe súkna. Súkenné látky pre svoju odolnosť 
a trvanlivosť boli vo veľkej obľube. A práve na Boj-
nickom panstve bola výroba súkna veľmi rozšíre-
ná. koncom 18. storočia v Prievidzi a nemeckom 
Pravne pracovalo vyše 300 súkenníckych majstrov. 
S nástupom fabrickej výroby pomaly klesal počet 
súkenníckych dielní a aj dopyt po vlne. 

59 Fényes Elek: Magyar országnak, és a hozá kapcsolt Tartomá-
nyoknak mostani allápotja statistikai és geographiai tekin-
tetben. II. diel, Pest 1843, s. 279.

60 SnA RP PB kartón 66 i. č. 246 Protocollum rem pecurariam et 
ovilem inclyti Dominii Bajmocz comulectens. s. 7 – 11.

V roku 1832 žilo 
v Handlovej 2442 
obyvateľov. Počtom 
prevyšovala nielen 
obce v okolí, ale 
aj niektoré slobodné 
kráľovské mestá, 
ako boli Ľubietová, 
alebo Zvolen.

Popis hraníc Handlovej z roku 1834.

 27. marca 1839 
sa  Handlová  
stáva  mestečkom 

Značná ľudnatosť Handlovej, remeselná i domác-
ka výroba a podnikavý duch obyvateľov boli 

dôležitým predpokladom premeny obce na mes-
tečko. Stalo sa tak trhovým privilégiom,  vydaným 

Ferdinandom v. 27. marca 1839. 
V dokumente sa uvádza, že obec 
(possesio) Handlovia sa odteraz 
a na večné časy môže nazývať 
mestečkom (oppidum). Handlová 
sa tak popri Prievidzi, nemeckom 
Pravne, Oslanoch, Skačanoch a Ža-
bokrekoch stala šiestym výsadným 
mestečkom v bojnickom okrese. 
Zároveň panovník pripomína, že 
o udelenie privilégia sa zaslúži-
lo obecné predstavenstvo na čele 
s richtárom Pavlom Frommelom 
a celá handlovská komunita. Listi-
na potvrdila právo konať v Hand-
lovej štyrikrát do roka výročné 
trhy – jarmoky, a to v pondelok po 
sviatku sv. Mateja (24. február), 
v pondelok po sviatku sv. Urbana 
(25. máj), v pondelok pred sviat-
kom karmelitánskym alebo škapu-
liarskym (16. júl) a 20. novembra. 
okrem toho panovník potvrdil 
výsadu týždenných trhov vždy 

v stredu, a to takým spôsobom a s takými právami 
a slobodami, ako v ostatných slobodných kráľov-
ských mestách a privilegovaných mestečkách.61 Pre 
značnú odľahlosť a zlé cestné spojenia však hand-
lovské jarmoky nezískali príliš veľkú popularitu 
a mali len regionálny význam. obchodovalo sa tu 
najmä s dobytkom, pálenkou, sušeným ovocím a vý-
robkami z dreva i železa. 

Handlovské jarmoky aj týždenné trhy však ne-
pochybne priaznivo ovplyvnili rozvoj mestečka, 
pretože každoročne prispeli nezanedbateľnou su-
mou do obecnej pokladnice, keďže predajcovia 
museli v závislosti od miesta i množstva ponúka-
ného tovaru platiť. Nemožno pochybovať, že trhy 
sa v Handlovej konali už aj v dávnejších dobách. 
Potvrdzuje to i vzhľad a veľkosť námestia, ktoré 
nemeckí obyvatelia volali Ring (trhovisko) a svoju 
obec nazývali- Stoodt – mesto. napriek tomu mala 
Handlová naďalej právne postavenie poddanskej 
obce a ani Ferdinandovo privilégium na tomto sta-
ve nič nezmenilo. k podstatnej zmene došlo o nie-
čo neskôr, za revolúcie roku 1848.

61 MKA Budapešť, A-57, kráľovské knihy, zväzok 66, s. 775–776.

Portrét vľavo: panovník Fedinand v. 
vpravo: Udelenie jarmočných práv a titulu mestečka  
obci Handlová. Ukážka niekoľkých častí listiny a pečate  
cisára Ferdinanda v. z 27. marca 1839.
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Rakúske cisárstvo, tak totiž znel od roku 1804 
oficiálny názov monarchie, vstúpilo na začiat-

ku štyridsiatych rokov 19. storočia do kritického 
obdobia. V celej krajine rástlo spoločenské i ná-
rodnostné napätie. Vládnuce kruhy si uvedomo-
vali potrebu rýchleho riešenia poddanskej otázky, 
no hlavný strojca politiky, konzervatívny kancelár 
Klemens Metternich sídliaci vo Viedni, nemal veľa 
chuti púšťať sa do radikálnych reforiem. Na čele 
kabinetu stál už od roku 1809 a snažil sa predo-
všetkým o udržanie starých pomerov. 

Navyše v rokoch 1846 a 1847 postihla severnej-
šie položené časti Slovenska neúroda zemiakov 
aj obilia a krajom sa rýchlo šíril hlad. Položenie 
menej majetných vrstiev poddaných bolo zúfalé; 
spolu s podvýživou prišli choroby, ktorým oslabe-
ní ľudia ľahko podľahli. V Handlovej za rok 1847 
zomrelo až 149 ľudí – takmer dvojnásobok, ako po 
iné roky.1 V novembri 1847 sa v Bratislave zišiel 
uhorský snem. Začiatkom marca sa na zasadaní 
snemu chopil iniciatívy odrodilý Slovák zastupu-
júci Peštiansku stolicu – Ľudovít Košút – a nastolil 
požiadavku zrovnoprávnenia občanov v právach 
a povinnostiach. To by znamenalo definitívny 
koniec poddanstva. Horná snemovňa jeho návrh 
nepodporila, ale po vypuknutí krvavej revolúcie 
vo Viedni 13. marca a nekrvavej v Pešti o dva dni 

neskôr sa situácia zmenila. V 
priebehu niekoľkých dní pri-
jaté zákony zrušili dovtedy 
panujúci feudálny poriadok. 
Boli odstránené urbárske po-
vinnosti, zemepánske súdy 
a cirkevný desiatok. Zároveň 
sa utvorila samostatná uhor-
ská vláda na čele s grófom 
Ľudovítom Baťáňom. Všetci 
obyvatelia Uhorska sa stali 
občanmi s rovnakými práva-
mi i povinnosťami, aspoň na 
papieri. Zavedenie občianskej 
rovnosti znamenalo, že podľa 
zákona je aj posledný želiar 
v rovnakom postavení ako 
urodzený pán, čo ťažko niesli 
najmä chudobní zemania. Na 
základe marcových zákonov 
vznikali po obciach a mes-
tách národné gardy. Napätie 

však stúpalo aj vďaka nejasnostiam ohľadom ruše-
nia urbárskych povinností. Na mnohých miestach 
vypukli živelné nepokoje, ale aj protižidovské ná-
silnosti. Preto vláda 28. apríla 1848 zaviedla v celej 
Nitrianskej stolici stanné právo. 

Jedným z výdobytkov marca bolo zrušenie 
monopolu šľachty pri riadení stolíc. Na prechod-
nú dobu sa mali vytvoriť stále stoličné výbory so 
zastúpením všetkých spoločenských vrstiev. Ro-
kovacím jazykom na týchto zhromaždeniach sa 
však bez ohľadu na národnostné pomery stolice 
povinne stala maďarčina. Materinským jazykom 
prevažnej väčšiny obyvateľov Handlovej bola vte-
dy nemčina. Mnohí dobre ovládali aj slovenský 
jazyk, ale maďarčina tu bola neznámou rečou, čo 
zástupcov obce vylučovalo z aktívnej účasti na 
politických zhromaždeniach stolice. Na sklonku 

1 Krickerhau, eine deutsche Siedlung in der Slowakei (ďalej Kriec-
kerhau). Zostavil Ruprecht Steinacker, Friedrichsfeld 1980, s. 87.

Handlová 
v rokoch
1848 – 1914

apríla, v podmienkach 
všeobecnej anarchie a 
chaosu, vznikol aj stá-
ly výbor v Nitrianskej 
stolici. Podžupan Oč-
kaj nariadil, aby každá 
obec alebo mestečko na 
1. mája vyslali do Nitry 
svojich zástupcov na za-
kladajúce zhromaždenie 
stáleho výboru. Do Nitry 
sa dostavilo asi 7-8 tisíc 
ľudí so zástavami, mno-
hí bojovne naladení. 
Na tomto zhromaždení 
vznikol 711-členný stály 
výbor Nitrianskej stoli-
ce, ktorý ju mal podľa 
pôvodných predstáv ria-
diť. Z maďarských obcí 
sa do neho dostalo neprimerane veľa zástupcov, zo 
slovenských a nemeckých len málo. Prevažne ma-
ďarský dolnonitriansky okres so 47 tisíc obyvateľmi 
mal vo výbore až 257 zástupcov, bojnický okres so 
60 tisíc obyvateľmi zastupovalo len 60 výborníkov. 
Až tri štvrtiny obcí okresu nemalo vo výbore žiad-
neho zástupcu.2 Či bola medzi nimi aj Handlová, 
nevedno. V krajne napätej situácii sa na sklonku 
jari pripravovali aj snemové voľby. Vláda podelila 
Nitriansku stolicu na 11 volebných okresov, jeden 
so sídlom v Prievidzi, kam až do zániku Uhorska 
chodievali hlasovať voliči z celého hornonitrian-
skeho regiónu. Doposiaľ volebným právom dispo-
novala len šľachta, no vďaka revolučným výdobyt-
kom mohli voliť muži starší ako 20 rokov, spĺňajúci 
majetkový alebo vzdelanostný cenzus. Museli mať 
ukončené aspoň nižšie gymnázium alebo museli 
vlastniť viac ako štvrtinu usadlosti, teda aspoň tri 
hektáre poľnohospodárskej pôdy. Handlová mohla 
k týmto voľbám poslať asi 80 voličov. Nová Lehota 
patriaca už do Tekovskej stolice bola zahrnutá do 
volebného okresu Nová Baňa. Pri rozdelení krajiny 
uhorská administratíva dbala na to, aby nemaďar-
ské kraje mali podľa možnosti okresy väčšie. 

Revolučné snemové voľby mali v prievidzskom 
volebnom obvode krvavý priebeh. Po veľkom boji 
z nich vyšiel víťazne šľachtický radikál Ernest Šimo-
ni, pochádzajúci zo Žabokriek, ktorý mal pohnuté 
životné osudy. Snemové rokovania boli slávnostne 
zahájené 5. júla 1848, no situácia v krajine sa vy-
hrotila. Srbi, Chorváti, Rumuni, Slováci i sedmoh-
radskí Nemci sa chopili zbrane, aby si vybojovali 
národné práva, ktoré im Maďari odopierali. Začala 
sa občianska vojna a zároveň sa zhoršovali vzťahy 
medzi Viedňou a Pešťou. Minister financií Ľudovít 
Košút v snahe zbaviť sa bremena štátneho dlhu za-
čal vydávať vlastné uhorské bankovky nazývané ľu-
dovo „košútky“ a rakúske vyhlásil za neplatné. Vie-
deň zas dala rozhlásiť, že uhorská mena je ilegálna. 
Politický chaos prehĺbil aj chaos finančný, ľudia ne-
vedeli, ktorých peňazí sa majú skôr zbaviť. Začiat-
kom decembra 1848 z trónu abdikoval Ferdinand V. 
a nahradil ho sotva 18-ročný František Jozef. Maďari 
túto zmenu na tróne neuznali a medzi Rakúskom 
a Uhorskom vypukla vojna. Uhorsko vyhlásilo mo-
bilizáciu a začalo narýchlo budovať svoje ozbrojené 

2 BUKOVSZKY LÁSZLÓ: Népképviseleti választások Nyitra 
megyében 1848-ban s. 42 – 44 (www. Bukovszky).

Revolúcia 
a koniec 
poddanstva

Zrušenie monopolu 
šľachty pri 
riadení stolíc.

Začala sa 
občianska vojna.

Zúfalé položenie 
menej majet-
ných vrstiev 
poddaných.

Uhorská vláda 17. 3. 1848.

sily. Ich príslušníci sa nazývali honvédi – obrancovia 
vlasti. Do radov tohto Košútovho vojska vstúpilo aj 
niekoľko handlovských mladíkov.3 Viac ako patrio- 
tické výzvy ich lákali peniaze vyplatené pri zverbo-
vaní na ruku a Košútove sľuby, že po víťaznej vojne 
dostanú pôdu skonfiškovanú vlastizradcom. 

Od decembra 1848 až do septembra 1849 Handlo-
vá zažila viacnásobné príchody a ústupy vojsk. Spre-
vádzalo ich slávnostné vyvesovanie čierno-žltej ci-
sárskej, či zeleno-bielo-červenej uhorskej krajinskej 
zástavy a ďakovné omše za úspech zbraní tej či onej 
strany. Medzi nemeckým obyvateľstvom prevládali 
sympatie k Viedni a cisárovi, no nemohli to dať príliš 
najavo, kým držali v rukách moc košútovci. Súčasťou 
zimného ťaženia bol aj pochod niekoľkých stoviek 
slovenských dobrovoľníkov a cisárskych vojakov 
z Českého Tešína k Žiline. Na obranu Žiliny sa cez 
Handlovú k Prievidzi mala 12. decembra presúvať te-
kovská garda o sile 1732 mužov. Handlovský richtár 
dostal pokyn, aby na jej prepravu poskytol 16 vozov. 
Keďže rozkaz bol napísaný po slovensky, richtár Pa-
vol Frömmel vlastnoručne slovensky potvrdil, že ho 
splní.4 Napriek snahe košútovcov udržať Žilinu, dob-
rovoľníci a cisárske jednotky mesto začiatkom roka 
1849 obsadili a odtiaľ tiahli cez Rajec do Prievidze, 
kde sa ale nezdržali a ponáhľali sa do Turca. Handlo-
vá zostala bokom od hlavných bojových akcií, ktoré 
sa v januári  odohrávali na okolí Kremnice a Štiavnice. 
Cisárskym vojskám a slovenským dobrovoľníkom sa 
podarilo vyhnať vlastibrancov – honvédov – ako sa 
nazývali príslušníci Košútovej armády, zo stredného 
Slovenska a postúpiť na východ. Ale v marci 1849 
akoby uhorskí revolucionári chytili druhý dych. 

Cisárska armáda trpiaca nedostatkom ustupo-
vala, lebo súčasne prebiehala kampaň v Taliansku. 
V apríli bola vyhlásená detronizácia Habsburgovcov 
a deklarácia nezávislosti Uhorska. Gubernátorom 
s diktátorskými právomocami sa stal Ľudovít Košút. 
V tiesnivej situácii sa cisár František Jozef obrátil na 
cára Mikuláša I. s prosbou o vojenskú pomoc. V máji 
prekročili početné ruské oddiely severné hranice 
Uhorska a bez väčších bojov postupovali k Pešti. 
Uhorská revolučná vláda nariadila organizovať proti 
Rusom krížovú výpravu. Obyvateľstvo sa malo naj-
prv postiť a modliť a potom sa pod vedením kňazov 
vydať do boja. Medzi Slovákmi a ani medzi Nemca-
mi nemali takéto výzvy žiaden ohlas. V júli ruské a 
rakúske zbory zatlačili honvédov až za rieku Tisu. 
Ľudovít Košút spolu s ministrami revolučnej vlády 

3 Boli to Štefan Neuschl-Predač, Jozef Schnierer, Pavol Storzer 
a Lukáš Dérer, ktorý bol 12 rokov vojakom a dotiahol to až do 
hodnosti poddôstojníka. In: KRIECKERHAU..... s. 151 

4 Za poskytnutie fotokópie dokumentu ďakujem pracovníkovi 
archívu v Bojniciach Branislavovi Geschwandtnerovi.

sa zriekli funkcií a emigrovali do Turecka. Moc pre-
šla do rúk generála Artúra Görgeia a ten 13. augus-
ta 1849 s hlavnou časťou armády zložil pri Világoši 
zbrane. Hoci sa kapituláciou veľké boje skončili, po-
koj ešte ani zďaleka nenastal. V mnohých oblastiach 
šarapatili gerily – partizánske tlupy pozostávajúce 
z demoralizovaných honvédov a všelijakých dobro-
druhov, ktorí sa k nim pridali. Zo zálohy napádali 
menšie oddiely cisárskeho vojska, na cestách budo-
vali rôzne prekážky a často lúpili. Veliteľom jedné-
ho veľkého gerilového oddielu, ktorý pôsobil aj na 
území Nitrianskej stolice, bol niekdajší prievidzský 
poslanec Ernest Šimoni. Na hornej Nitre a v okolí 
Kremnice boli gerily mimoriadne aktívne. Handlov-
čanov prinútili, aby postínali stromy na dôležitých 
cestách a tak znemožnili pohyb vojska. Úlohou 
vyčistiť horské kraje Slovenska od nepriateľských 
živlov a zaviesť poriadok bol poverený slovenský 
dobrovoľnícky zbor. Začal sa formovať v máji 1849 
v Skalici. V polovici augusta boli dobrovoľníci vys-
laní do Topoľčian, odtiaľ sa mali presunúť ku Štiav-
nici, aby z hôr povyháňali gerily, odzbrojili zvyšky 
honvédov, ktorí sa potulovali po kraji, pozbierali 
zbrane a skonfiškovali nelegálne košútky. Počas 
presunu k Žarnovici dostalo veliteľstvo zboru sprá-
vu, že gerily šarapatia v kremnických horách. Jed-
notka sa vrátila späť k Oslanom, kde sa rozdelila 
na štyri časti, ktoré ku Kremnici postupovali rôz-
nymi trasami. Spojili sa až v Handlovej. Obča-
nia sa na vlastné oči mohli presvedčiť, ako vy-
zerá slovenské vojsko. Cez obec defiloval prvý 
prápor vedený Jankom Franciscim a druhý, 
ktorého veliteľom bol Štefan Marko Daxner. 
Handlovčania sa priznali, že ich geriláši pri-
nútili zásekmi zatarasiť cesty. Hlavný veliteľ 
zboru barón Henrik Lewartowski prikázal 
obci, aby ich na vlastné útraty vyčistili.5 Na 
rok 1849 zostala v mnohých handlovských 
rodinách trpká spomienka. Ešte v polovici 
augusta sa rozšírila cholera, ktorú do kra-
jiny dovliekli ruské vojská. Zúrila asi me-
siac a na jej následky zomrelo 22 ľudí. 
Je zaujímavé, že epidémia postihla na 
hornej Nitre len nemecké obce (Gajdel, 
Nemecké Pravno, Tužinu), v sloven-
ských sa vôbec nevyskytla.6

5 RAPANT, Daniel: Slovenské povstanie 1848/1849. Diel IV. 
časť 3. Bratislava 1961, s. 490 – 491.

6 Nagy József: Cholera járvány Nytria megyében, tabuľka s. 9 .

Šľachtický radikál 
Ernest Šimoni.

Slovenský 
dobrovoľnícky zbor 
sa začal formovať 
v máji 1849 v Skalici.

Ľudovít Košút.

Boje pri Komárne. 
Vľavo: Výjav z aprílových 
bojov roku 1849.
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Celých päť rokov po potlačení revolúcie trval 
v krajine výnimočný stav a prísny policajný 

režim. Kontroly, prehliadky bytov, špicľovanie, 
udávanie, cenzúra a propaganda sa stali súčasťou 
života. Pohyb obyvateľov bol obmedzený a podro-
bený prísnemu dohľadu. Kto sa chcel vzdialiť na 
viac ako 6 míľ (50 km) od domu, musel mať pas. 
Za nedodržanie tejto povinnosti hrozil telesný 
trest alebo väzenie. Pasy vydávali okresní komi-
sári na základe odporúčania richtárov. Kto pas 
nemal, toho uväznili v polepšovni a musel si nie-
koľko týždňov odpracovať. Krčmy a hostince mu-
seli viesť evidenciu hostí a každé prenocovanie dať 
na  vedomie príslušným orgánom. Tieto  opatrenia 
si však vyžadovala aj situácia, v akej sa po vojne 
Uhorsko nachádzalo. Po krajine sa túlalo množ-
stvo zbehnutých honvédov, politických previnil-
cov aj žobrákov. V horách šarapatili zbojníci, po-
väčšine bývalí vojaci, ktorí prepadávali pocestných 
a občas podnikli aj nájazdy do dedín. 

Na posilnenie bezpečnosti vznikla ešte roku 
1849 nová ozbrojená zložka – žandárstvo. Správa 
sa centralizovala a do úradov bola zavedená nemči-
na. Slovenský ľud nazýval obdobie päťdesiatych 
rokov nemecké časy, lebo sa úradovalo po nemec-
ky, čo samozrejme Handlovčanom vyhovovalo. 

Na konci roka 1851 panovník zrušil ústavu pri-
jatú len v marci 1849 a začal vládnuť absolutistic-
ky, zodpovedný len Bohu a svojmu svedomiu, ale 
nie snemu, ako pôvodne sľuboval. Občianska rov-
nosť v právach a povinnostiach však zostala v plat-
nosti, a tak feudálny systém nebol obnovený, hoci 
mnohí šľachtici dúfali, že sa tak stane. Do života sa 
uviedol centralistický systém nazývaný aj Bachov 
absolutizmus, keďže všemocný minister vnútra 
Alexander Bach bol jeho hlavným tvorcom. Na-
priek zavedeniu absolutizmu vláda presadila celý 
rad reforiem, ktoré modernizovali spoločnosť. Už 
v roku 1850 prebehli prvé administratívne a územ-
nosprávne zmeny. Nitriansku stolicu rozdelili na 
dve časti. Územie od Váhu na západ nazvali Hor-
nonitrianska a jej ústredie bolo v Trnave. Dolnonit-
rianska zahŕňala celé Ponitrie s centrom v Nitre. 
Okres Prievidza, do ktorého pripadla aj Handlová, 
bol najsevernejšou územno-správnou jednotkou 
Dolnonitrianskej župy. Novozavedenú všeobecnú 
pozemkovú daň museli platiť všetci bez výnimky – 
cirkev, šľachta i bývalí poddaní. Výber daní dostali 
na starosť novozriadené daňové úrady. Taký vzni-
kol aj v Prievidzi a vyberal dane po celom niekdaj-
šom bojnickom okrese. Pre obyvateľov Handlovej 
bolo výhodou, že sa v nich úradovalo nemecky, 
no pokyny pre slovenské obce vydával aj v sloven-

skom jazyku. Novinkou 
bola spotrebná daň z piva, 
vína a pálenky. Fajčiarov 
zas trápil štátny monopol 
na tabak. Mnoho ľudí rad-
šej prestalo fajčiť, aby sa 
vyhli vysokým poplatkom 
za nákup tabaku. V prípa-
de zanedbania daňových 
povinností úrady za pomo-
ci žandárov postupovali 
voči občanom bezohľadne. 
Zrušila sa colná hranica 
medzi Rakúskom a Uhor-
skom a všetky cestné mýta. 

Vyberali sa už len na niektorých mostoch. Zjedno-
tili sa aj miery a váhy, na základe rakúskych, ba 
aj správa železníc sa dostala pod Viedeň. Vláda 
podporovala kolonizáciu Nemcov a usídľovala ich 
aj v niektorých obciach Nitrianskej stolice. Obyva-
teľov okrem vysokých daňových poplatkov, o kto-
rých ľudia pred revolúciou nechyrovali, trápila aj 
neobyčajne bohatá snehová nádielka. Začiatkom 
decembra 1850 napadlo toľko snehu, že ani naj-
starší ľudia si niečo podobné nepamätali. V na-
sledujúcom roku postihla celý kraj opäť neúroda, 
citeľný bol najmä nedostatok krmiva. 

24. apríla 1854 sa pri príležitosti svadby cisára 
Františka Jozefa s krásnou bavorskou arcivojvod-
kyňou Alžbetou (Sissi) Wittelsbachovou aj v hand-
lovskom kostole za veľkej účasti obyvateľstva slú-
žilo slávnostné „Te Deum”. Do mladej panovníčky 
vkladali ľudia nádeje; verili, že nastáva priaznivej-
šie obdobie. Ich želanie sa splnilo už 1. mája, keď 
v krajine zrušili výnimočný stav a cisár amnesto-
val značný počet odsúdencov z čias revolúcie. 

Ťažiskovou zmenou bolo riešenie vlastníctva 
pôdy niekdajšími poddanými, lebo sa týkalo pod-
statnej časti obyvateľstva. 2. marca 1853 cisár vy-
dal urbársky patent a dekrét o odškodnení. Patent 
jasne stanovil vlastníctvo pozemkov roľníkmi, 
nevyjasnené od zrušenia poddanstva v roku 1848. 
Urbárska pôda sa definitívne stala majetkom roľ-
níkov. V handlovskom chotári sa vydeľovali pre-
dovšetkým lesy, ich veľká časť prešla do trvalého 
užívania urbárskych sedliakov. 

Štát sa zaviazal bývalých zemepánov odškodniť. 
Za jednu celú sedliacku usadlosť (asi 12 hektárov 
poľnohospodárskej pôdy), dával od 450 do 600 
zlatých, za želiara bolo stanovené odškodnenie vo 
výške 50 zlatých. Ostatné neurbárske pozemky – 
klčoviská, kopanice a ďalšie grunty užívané podda-
nými na zmluvnom základe, si roľníci mali vykúpiť 
sami za sumu predstavujúcu obvykle 20-násobok 
ročného úžitku, ktorý mal zemepán z tejto pôdy. 
Patent zároveň nariadil segregáciu (oddelenie) les-
nej pôdy a pasienkov za feudalizmu spoločne vy-
užívanej poddanými aj panstvom. 

Od vydania urbárskeho patentu začala pri brati-
slavskom dištriktuálnom úrade pracovať cisársko-
kráľovská komisia pre vykúpenie pozemkov, kto-
rá v roku 1856 stanovila, že za urbárske usadlosti 
na Bojnickom panstve prináleží jeho majiteľovi 
656 089 zlatých a ďalších 262 453 zlatých za ušlý 
zisk a úroky od roku 1848, keď do platnosti vstúpil 
zákon o oslobodení spod urbáru. Teda sumou viac 
ako 900 tisíc zlatých štát kompenzoval niekdajšie-
mu zemepánovi zrušenie poddanstva. Majitelia 
veľkých panstiev slušne zarobili, a kapitál, ktorý 
dostali od štátu, mohli investovať do modernizácie 
panských majerov alebo do výstavby priemysel-
ných podnikov. V Handlovej takto komisia uznala 
212 celých usadlostí a každú kompenzovala Pálfi-
mu sumou 550 zlatých. Okrem toho za 49 želiar-
skych chalúp dostal 4700 zlatých. Za mestečko tak 
Ján Pálfi zinkasoval vyše 121 tisíc zlatých, najviac 
z celého niekdajšieho bojnického panstva. Za Ne-
mecké Pravno dostal 62 tisíc a za Prievidzu 53 500 
zlatých. Kompenzáciu za urbárske a želiarske se-
denia v Morovne stanovili na 5807 zlatých.7 Súčas-
ťou celého urbárskeho procesu boli aj nariadenia 

7 Slovenský národný archív Bratislava, archív roku Pálfi, Pan-
stvo Bojnice, (ďalej SNA RP PB) kartón 24, i. č. 96.

Život pod policajným 
dozorom...

Doba porevo-
lučná, Bachov 
absolutizmus

o komasácii – sceľovaní a oddeľovaní (segregácii) 
panských pozemkov užívaných až do zrušenia 
poddanstva spoločne s poddanými. 

V roku 1853 vypukla Krymská vojna. Rakúsko 
sa do bojov nezapojilo, ale mobilizovalo vojsko. Vo 
vojenských skladoch a v pevnostiach sa hromadi-
li veľké zásoby obilia, čo vyhnalo ceny potravín 
do závratnej výšky. Okrem toho sa opäť zháňali 
regrúti. Slabšia úroda roku 1854 spôsobila, že za-
čiatkom roku 1855 opäť hrozilo chudobe vyhlado-
vanie. Hladujúcim rozdávali sucháre z armádnych 
zásob. Zachránili tak život aj mnohým Handlovča-
nom, lebo v marci už nemali čo jesť. V tom istom 
roku sa opäť rozšírila cholera. V Handlovej ochore-
lo tentoraz 30 ľudí a z nich 12 zomrelo. Úmrtnosť 
bola stále veľmi vysoká. Oveľa dramatickejší prie-
beh však mala epidémia v Prievidzi, kde umrelo 
60 občanov a v Pravne si vyžiadala 48 životov.8 

V súvislosti s postupujúcou industrializáciou 
a rozvojom železníc sa zvyšoval záujem o uhlie. 
Najmä v rýchlo rastúcej Pešti, kde vznikali početné 
priemyselné podniky a pribúdali parné stroje, odbyt 
uhlia stúpal. V krajine sa ho zatiaľ ťažilo len málo 
a muselo sa dovážať najmä z ostravského revíru, 
ktorý už koncom päťdesiatych rokov spájala s Peš-
ťou železnica. Z tohto hľadiska sa aj pre Handlovú 
črtala veľká perspektíva; ťažba uhlia tu mala tra-
díciu už niekoľko desaťročí. Problémom bola však 
doprava. V tom čase talentovaný prievidzský mlá-
denec Emanuel Polesňák skonštruoval neobyčajné 
plavidlo podobné plti, ktoré aj pri najnižšom stave 
Hrona údajne dokázalo z Tekovského sv. Kríža (Žiar 
nad Hronom) dopraviť do Pešti 25 ton handlovského 
uhlia alebo 30 siah dubového dreva. Bolo dlhé 20, 
široké 4 metre a prvú nákladnú plavbu vykonalo už 
roku 1856. Hoci jeho nápad propagovali aj noviny, 
pravidelná doprava uhlia do Pešti sa nerozšírila. Po-
lesňák neskôr vynašiel aj počítací stroj, ktorý zaujal 
aj vládne orgány natoľko, že ho roku 1863 vyslali na 
priemyselnú výstavu do írskeho Dublinu.9 

V roku 1857 do Handlovej i ďalších obcí zaví-
tali župní komisári, aby vykonali sčítanie ľudí a 
dobytka. Každý musel uviesť pravdivé údaje o sta-
ve svojej domácnosti, v opačnom prípade hrozilo 
väze,nie alebo pokuta 20 zlatých. Celkovo napo-
čítali 2675 duší. Prehľadnejší výber domovej dane 

8 NAGY, József: A cholera járvány Nyitra megyében, Nitra 
1876, tabuľky s. 9. 

9 Vasárnapi újság, ročník 1865, číslo 41, strana 240.

malo zabezpečiť dôsledne číslovanie domov. Všet-
ky handlovské chalupy dostali nové čísla a prie-
vidzský daňový úrad si ich dôkladne zaznamenal. 

Nečakaná udalosť vyľakala obyvateľov 15.  janu- 
ára 1858. Okolo pol deviatej večer pocítili silné 
chvenie zeme. Epicentrum najsilnejšieho zemetra-
senia v celom 19. storočí sa nachádzalo pod malo-
fatranským končiarom Minčol a zaznamenali ho 
aj v Bratislave. V Žiline a okolí otrasy poškodili via-
cero kamenných budov a kostolných veží. 

Na sklonku päťdesiatych rokov rástla všeobec-
ná nespokojnosť s Bachovým absolutizmom. Keď 
na jar 1859 vypukla vojna s Francúzskom a Sar-
dínskym kráľovstvom, bolo zrejmé, že vnútorným 
napätím oslabená a navyše izolovaná monarchia 
sotva môže uspieť v tomto meraní síl. Porážky na 
severotalianskych bojiskách znamenali koniec ab-
solutizmu, minister vnútra Alexander Bach bol 
odvolaný a panovník prisľúbil návrat k ústavným 
pomerom. V roku 1860 sa prísny režim uvoľnil, 
čo spôsobilo chaos a doslova revolučné vrenie. 
Do nitrianskeho župného zastupiteľstva sa vodra-
li radikálne opozičné živly, ktoré vyhlásili Bachov 
režim za nezákonný a Františka Jozefa neuznávali 
za panovníka. Dokonca žiadali zvolať snem na Rá-
košské pole pri Pešti, kde sa naposledy konal v roku 
1540. Napokon však zvíťazilo o niečo miernejšie 
stanovisko požadujúce obnoviť zákony z roku 1848,  
odvolať cudzie vojsko z krajiny a umožniť návrat 
politických emigrantov. Handlovskí občania nepo-
chybne s radosťou privítali požiadavku, aby stolica 
nepovolila vyberanie daní zavedených nezákonnou 
vládou. Stoličný výbor dal obyvateľstvu na vedomie, 
že nikto nesmie byť nútený platiť nezákonne zave-
dené dane..10 Iróniou bolo, že keď sa o niekoľko ro-
kov opozičná klika zmocnila vedenia krajiny, nezá-
konné dane sa nielenže nezrušili, ale sa ešte zvýšili. 

V marci 1861 sa konali snemové voľby a v apríli 
sa po trinástich rokoch opäť zišiel v Budíne snem. 
V tejto pohnutej a revolučnému prevratu podobnej 
dobe sa o svoje práva hlásili aj Slováci. V júni sa 
predstavitelia národného života zišli v Turčian-
skom sv. Martine, kde prijali Memorandum slo-
venského národa. Jeho hlavnou požiadavkou bola 
autonómia v podobe Hornouhorského slovenského 
okolia. To však maďarskí politici rázne odmietali 
a organizovali podpisové akcie proti Memoran-
du. K nim sa pripojila aj Nitrianska stolica, ktorá 
v mene 300-tisíc Slovákov žijúcich na jej území 
protestovala proti „trhaniu vlasti.“ Rovnaké sta-
novisko mali aj nemeckí obyvatelia Handlovej. 
Nechali sa zviesť falošnou maďarskou hrozbou, 
že Slovenské okolie nechajú obiť doskami a oby-
vatelia tak pomrú hladom, lebo nebudú môcť ísť 
za robotou do južných krajov, aby si zabezpečili 
na zimu poživeň. Najmä chudobnejšia časť obyva-
teľstva bola od sezónnych robôt závislá, a tak pri 
takejto demagógii požiadavka Okolia ani medzi 
slovenským ľudom nemala priaznivý ohlas. V lete 
1861 panovník rozpustil snem a vrátil sa k mier-
nejšej forme absolutizmu. Obyvateľstvo však poli-
tika v tej dobe nezaujímala, ich hlavnou starosťou 
bolo zveľadiť svoje hospodárstvo, naplniť komoru 
potravinami a zaplatiť dane. Vidiecky ľud venoval 
väčšiu pozornosť počasiu, lebo od neho závisela 
úroda i stav domácich zvierat. A práve šesťdesiate 

10 Magyrország vármegyei és városai, Nyitra vármegye. Zosta-
vil Sziklay Ján a Borovszky Samuel. Budapešť (1898) s. 658. 

1853 – Rakúsko 
mobilizuje... Začala 
sa Krymská vojna.

Zvyšený záujem 
o uhlie znamenal 
pre Handlovú novú 
perspektívu.

V handlovskom 
chotári prešla do 
trvalého užívania 
urbárskych sedliakov 
veľká časť lesov. 

Svadba cisára  
Františka Jozefa 
a zrušenie výni-
močného stavu.

Alexander Bach (1813 – 1893).

František Jozef I. 
Vľavo: Cisárovná Alžbeta 
Bavorská (Sissi), manželka 
Františka Jozefa I.

2. marca 1853 vydal 
cisár Urbársky patent 
a dekrét o odškodne-
ní. Urbárska pôda 
sa definitívne stala 
majetkom roľníkov.

Napriek zavedeniu 
absolutizmu vláda 
presadila celý rad re-
foriem, ktoré moder-
nizovali spoločnosť.

Koniec Bachovho 
absolutizmu znamená 
návrat k ústavným 
pomerom.

O svoje práva sa hlásili 
aj Slováci. Memoran-
dum slovenského náro-
da však rázne odmietli 
maďarskí politici 
a s nimi aj Nitrianska 
stolica, ktorá v mene 
300-tisíc Slovákov 
protestovala proti 
„trhaniu vlasti“. 

15. január 1858 – naj-
silnejšie zemetrasenie 
v celom 19. storočí.
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roky boli poznamenané veľkými výkyvmi počasia,  
ktoré spôsobili roľníkom hodne trápenia. V Hand-
lovej roku 1864 zaznamenali aj prípady skorbutu.11 
Tohoročná zima bola mimoriadne tuhá a bohatá 
na sneh. Začala 12. decembra a trvala až do druhej 
polovice apríla 1865. Jarné práce sa veľmi onesko-
rili a l. mája udrel silný mráz. Mrzlo aj na konci 
júna, august bol daždivý a úroda slabá; ceny obilia 
i zemiakov stúpli. V nasledujúcom roku bola zima 
mierna, ochladilo sa až koncom februára 1866, 
keď konečne začalo snežiť. Následkom podivnej 
zimy sa zvýšila aj úmrtnosť. Silný víchor prinie-
sol 22. mája  ochladenie a mráz. Napadlo množstvo 
snehu. Nasledovalo vlhké leto – v auguste takmer 
denne pršalo. Navyše Rakúsko sa opäť zaplietlo 
do vojny, tentoraz s Pruskom a Talianskom a bolo 
nútené bojovať na dvoch frontoch. Proti Talianom 
si rakúske zbory počínali úspešne, ale Severnú ar-
mádu operujúcu v Čechách stíhal jeden neúspech 
za druhým. Po porážke pri Hradci Králové začiat-
kom júla rozbité rakúske oddiely ustupovali na 
juhovýchod. Na sklonku júla 1866 bolo uzavreté 
prímerie, no vojská sa aj v nasledujúcich týždňoch 
presúvali a šírili ničivú cholerovú epidémiu, ktorú 
do krajiny dovliekli Prusi. Našťastie priebeh epidé-
mie v Handlovej nebol taký tragický ako v iných 
obciach Nitrianskej stolice. Ochorelo síce len 18 
ľudí, no z nich 11 zomreli. Cholera najviac zúrila 
na okolí Topoľčian, kde v niekoľkých dedinách vy-
mrela až štvrtina obyvateľstva.12

Porážka vo vojne s Pruskom spôsobila veľké 
zmeny. Politické reprezentácie Maďarov a rakús- 
kych Nemcov sa napokon dohodli na štátoprávnom 
riešení. Takzvaným vyrovnaním Uhorsko získalo 

11 Štátny archív Nitra, župa Nitrianska (ďalej ŠAN ŽN), hlavno-
županské písomnosti, administratívne- 1864/ 340. 

12 NAGY, c.d.

zvrchovanosť a plné kompetencie vo vnútorných 
záležitostiach. Tak vznikla dualistická monarchia 
s názvom Rakúsko-Uhorsko. V Pešti bola ustano-
vená uhorská vláda a prvým ministerským pred-
sedom sa stal gróf Július Andráši, pre účasť v re-
volúcii odsúdený roku 1850 na smrť. Nové uhorské 
ministerstvo vnútra si začalo prostredníctvom 
župných riadiacich štruktúr organizovať vlastné 
policajné sily. Tak vznikol uhorský zbor žandárov 
(Csendör), čo v preklade znamená strážcovia po-
koja. Na starosti mali verejnú bezpečnosť a ochra-
nu majetku. Na území celej župy slúžilo len 108 
žandárov, čo v tej dobe celkom stačilo.13 Handlo-
vá dostala žandársku stanicu, až keď sa tu začalo 
uhlie ťažiť priemyselne a obec sa rozrastala. 

V júni 1867 sa v Budíne konala slávnostná ko-
runovácia Františka Jozefa za uhorského kráľa, 
čím v očiach uhorskej šľachty úzkostlivo lipnúcej 
na zaužívaných tradíciách získal legitimitu. Po-
litický vývoj sa od roku 1867 uberal nesprávnym 
smerom, v mnohonárodnom Uhorsku sa čoraz 
silnejšie presadzoval program jednorečového ma-
ďarského Uhorska. Maďarčina sa postupne pretlá-
čala aj do ľudových škôl, v rokoch 1874 – 1875 po 
zásahu vlády boli zavreté tri slovenské gymnáziá 
aj Matica slovenská. Slovákom zostala len ženská 
organizácia Živena, Slovenský spevokol v Martine, 
niekoľko novín a časopisov a Spolok svätého Vojte-
cha. V Handlovej prevažovalo nemecké obyvateľs-
tvo, ale našlo sa aj tu niekoľko jednotlivcov, ktorí 
sa do Spolku hlásili. Už v čase jeho založenia, roku 
1870 sa členmi spolku stali: farár Bonaventúra Né-
methy a učitelia Augustín Riegel a Karol Hladký.14 
Početnejšia členská základňa sa tu nevytvorila. 

13 Nyitramegyei szemle, ročník 1883, číslo 25.
14 Pamätná kniha spolku sv. Adalberta, Viedeň 1886, zoznam 

členov, s. XXVII.

Ako sa pomerne rýchlo ukázalo, nová politická 
situácia bola pre nemaďarské národy mimo-

riadne nepriaznivá, na čo najviac doplatili Slováci, 
ale aj Nemci žijúci v Uhorsku. Na druhej strane bola 
prospešná pre hospodárske napredovanie. Uhor-
sko, do tej doby značne znevýhodňované vieden-
skou vládou, sa začalo rýchlejšie rozvíjať. Značné 
prostriedky sa investovali do výstavby železníc i do 

Na hospodárskej výstave v Nitre v októbri 1882 
návštevníkov zaujalo vystavované handlovské 
uhlie. Prispievateľ v slovenských hospodárskych 
novnách Obzor s údivom konštatoval, že doposiaľ 
sa nenašiel žiadny podnikateľ, „ktorý by toto zna-
menité ložisko uhlia výdatnejším spôsobom chcel 
obrábať. Hlavná príčina toho zanedbania je pravda 
nedostatok lacného povozu, lebo keby železnica nit-
riansko-veľkotopoľčianska už aspoň hore po Prievi-
dzu bola vystavená, spomenuté ložisko s prajným 
výsledkom peňažitým obrábať by sa mohlo“.17 Za-
tiaľ sa však ťažilo málo, roku 1876 to bolo len 126 
ton a pri ťažbe trvalo pracovali iba dvaja zamest-
nanci. Do konca storočia sa ťažba zvýšila na 700 
ton a počet zamestnaných stúpol na 40.18 

V roku 1869 sa uskutočnilo prvé sčítanie obyva-
teľstva po Rakúsko-Uhorskom vyrovnaní. V Hand-
lovej stálo 256 domov a v nich žilo 3072 obyvateľov, 
teda na jednu chalupu pripadalo priemerne 12 ľudí, 
čo bolo oveľa viac ako v okolitých slovenských ob-
ciach. To bol výsledok po predkoch zdedeného spô-
sobu stavby domov, ale aj patriarchálneho života. 
Väčšina domov mala poschodie, a tak ich obytná 
plocha bola väčšia ako v dedinách so slovenským 
obyvateľstvom, od ktorých sa na prvý pohľad líšili. 
V jednom takom dome žila veľkorodina: Starí rodi-
čia, jedna i dve rodiny ich synov, dcéry s manželmi 
i vnuci, dohromady aj tri desiatky osôb. V spodnej 
časti sa nachádzali spoločné priestory ako kuchy-
ňa, obývacia izba, komora a pitvor, odkiaľ viedli 
schody na poschodie, kde boli štyri i viac izieb pre 
jednotlivcov alebo rodiny. K domu priliehala hos-
podárska budova s maštaľou, niekedy aj senník, 
ďalej boli chlievy a stodola. Pozemok pri chalupe 
bol zvyčajne ohradený plotom z prútia. Pri dome 
boli aj oráčiny a lúky, a tak ich nazývali „predné 
role“, pozemky pod lesom boli „zadné role“. Voľa-
kedy boli takmer všetky domy v obci drevené, kry-
té šindľovou strechou, veď obyvatelia majstrovsky 
ovládali všetky práce s drevom vrátane stavebných. 

17 Tamže, 1882 s. 233 (Z hospodársko-priemyselnej výstavy odbý-
vanej v Nitre). 

18 KRICKERHAU.... s. 191.

Hospodárske 
a sociálne zmeny

Uhorsko takzvaným 
vyrovnaním získalo 
zvrchovanosť a plné 
kompetencie vo vnú- 
torných záležitostiach. 
Vznikla dualistická 
monarchia s názvom 
Rakúsko-Uhorsko. 
Prvým ministerským 
predsedom sa stal 
gróf Július Andráši, 
pre účasť v revolúcii 
odsúdený roku 
1850 na smrť.

Koncom 18. storočia Miestodržiteľstvo nariadilo 
používať pri stavbe nových domov nehorľavé mate-
riály – kameň, pálené i nepálené tehly alebo i hlinu, 
aby sa predišlo hromadným požiarom. Ale k tým 
dochádzalo v Handlovej zatiaľ len zriedka, lebo 
obec bola roztiahnutá a domy ďalej od seba. V dru-
hej polovici 19. storočia sa postupne patriarchálne 
veľkorodiny rozpadávali, deti chceli žiť samostatne 
a stavali si vlastné príbytky – menšie, modernejšie 
s väčšími oknami, postavené z kameňa alebo tehly. 

Podľa sčítania ľudu z roku 1881 počet domov 
dosiahol 255 a v nich žilo 3137 ľudí. Počtom byva-
teľstva bola Handlová už na prvom mieste v rámci 
okresu; predstihovala Nemecké Pravno (2281) aj 
samotné sídlo okresu, mestečko Prievidza s 2858 
obyvateľmi. Stále tu dominovali Nemci (2823), Slo-
váci počtom 72 i Maďari (108) výrazne zaostávali. 
Zvláštnosťou tejto uhorskej štatistiky bola osobitná 
evidencia počtu nemluvniat (124), ktoré nezaradili 
do žiadnej jazykovej kategórie. 

V roku 1900 mala Handlová 3576 obyvateľov a 
stálo tu 491 domov, na jeden pripadalo už len se-
dem ľudí. Tradičné veľké drevené domy mizli. Šta-
tistika zaznamenala 155 domov z dreva a 336 z ka-
meňa a tehly. Hoci Handlovčania boli známymi 
výrobcami šindľov, tieto pokrývali strechy len na 
61 domoch, 383 bolo krytých slamou a 47 domov 
pokrývala už škridla. O desať rokov neskôr stálo 
v Handlovej 572 domov, v ktorých bývalo 4248 
ľudí. V obci stálo už len 103 drevených chalúp, za 
desať rokov ich ubudlo 52. Kamenných alebo teh-
lových obydlí bolo 466. Postupne mizli aj slamené 
strechy, bolo ich ešte 196, škridlu použili na stre-
chách 248 domov a šindeľ na 28.19 

Narušenie patriarchálnych rodinných vzťahov 
a postupné vydeľovanie sa jednotlivých rodín zo 
spoločného hospodárenia viedlo nielen k zvýše-
niu počtu domov, ale pribúdali aj vlastníci pôdy, 
i keď jej rozloha zostávala nezmenená. V roku 1870 
ich bolo 202 a v roku 1900 už 248. Pravda rozpad 
veľkých rodín mal aj záporné dôsledky. Opísal ich 
kňaz Hanček, ktorý v Handlovej pôsobil od roku 
1879 a pozoroval sociálne zmeny. Podľa jeho zá-
verov, kým veľkorodina žila pohromade, hospodá-
rila spoločne, jednotliví členovia zarobené pros-
triedky dávali do spoločnej kasy, udržali si vyššiu  

19 A magyar szent korona országainak népszamlálása I. Budapešť 
1912, s. 140 - 141. 

priemyselného rozvoja. S polstoročným oneskore-
ním za rakúskymi krajinami sa začala priemyselná 
revolúcia, ktorá sa v našich podmienkach nazývala 
modernizácia. Za štyri desaťročia od vyrovnania sa 
v krajine podstatne zmenili hospodárske a sociálne 
pomery a tento modernizačný trend neobišiel ani 
Handlovú. Prioritou vlády sa stala výstavba želez-
ničnej siete. Rozvoj železničnej dopravy a výstavba 
fabrík, kde na pohon zariadení slúžili parné stroje, 
si vyžadovali stále vyššiu potrebu uhlia. To dávalo 
Handlovej značnú perspektívu do budúcnosti, no 
pre komplikované dopravné pomery tu uhoľná ťaž-
ba dlho nenadobudla priemyselný charakter. Už pri 
snemových debatách o výstavbe železničnej trate 
cez Považie v roku 1869 poslanec Pavol Madočá-
ni upozornil, že je želateľné uprednostniť trať cez 
Ponitrie, lebo v Handlovej sa nachádzajú význam-
né ložiská uhlia a Považie je príliš blízko hranice, 
navyše v roku 1813 rozvodnený Váh zmietol časti 
považskej doliny i samotný Trenčín.15 V roku 1874 
zavítala do Handlovej komisia uhorských kráľov-
ských železníc, ktorá niekoľko dní skúmala kvali-
tu uhlia a možnosti ťažby. V tejto súvislosti sa ob-
javili prvé úvahy o železnici z Nitry do Prievidze 
a odtiaľ cez Handlovú do Turčianskej kotliny, kde 
by sa napojila na už existujúcu železničnú sieť.16 

15 Képviselöház napló VIII. Zv. (1869-1870) s. 387. 
16 OBZOR. Noviny pre hospodárstvo, remeslo a domáci život, rok 

1874, s. 103 (Kamenné uhlie pri Handlovej).

Od roku 1867 sa 
v mnohonárodnom 
Uhorsku presadzoval 
program jednojazyč-
ného maďarského 
Uhorska. Maďarčina 
sa pretláčala aj do ľu-
dových škôl; v rokoch 
1874 – 1875 po zásahu 
vlády boli zavreté tri 
slovenské gymnáziá 
aj Matica slovenská.

Zánik veľkorodín, 
v ktorých panova-
la jednota a prísna 
hierarchia, spôsobil 
v kedysi prosperu-
júcom mestečku 
rozšírenie biedy 
a chudoby začiat-
kom deväťdesiatych 
rokov 19. storočia.

Staré nemecké domy v Hand-
lovej, kryté ešte slamou. 
Fotografie pochádzajú 
pravdepodobne zo za-
čiatku 20. storočia.

Parná strojovňa 
začiatkom 20. storočia.

V roku 1869 stálo 
v Handlovej 256 
domov a v nich žilo 
3072 obyvateľov; 
teda na jeden sed-
liacky dom pripadalo 
priemerne 12 ľudí, 
ale ani 20 a viac 
nebolo výnimkou.
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životnú úroveň a mali sa lepšie, ako keď sa osamos-
tatnili. Spoločnými silami si dorobili viac. Hančok 
propagoval heslo „spoločnými silami“ (viribus 
unitis), ktoré si pri svojom nástupe zvolil aj cisár 
František Jozef, ale modernizačné trendy natoľko 
ovplyvnili myslenie ľudí, že viacgeneračné rodiny 
sa rozpadávali a mizli aj tradičné chalupy, kde žili 
pohromade aj tri ba i štyri desiatky osôb. Podľa fa-
rára Hančoka práve zánik veľkorodín, v ktorých pa-
novala jednota a prísna hierarchia, spôsobil v kedysi 
prosperujúcom mestečku rozšírenie biedy a chudo-
by začiatkom deväťdesiatych rokov 19. storočia.20 
Kým veľkorodiny chovali 6-8 volov, dva páry koní, 
12 kráv a 100 oviec, samostatne žijúca família mala 
jednu kravku, dve teliatka, pár oviec a kone cho-
vali už len máloktorí gazdovia. „Majú však pekné 
murované poschodové domy, ktoré si postavili na 
dlh a okrem dlžôb už nič viac nemajú“... Navyše sa 
rozmohol alkoholizmus, ktorý bol pred tridsiatimi 
rokmi zriedkavosťou. Do dvoch krčiem chodili na-
najvýš traja-štyria rodení opilci, no s rozširujúcou sa 
chudobou sa šírilo aj pitie. V roku 1890 bolo v mes-
tečku už 10 krčiem a všetky boli plné. Väčšinu pre-
vádzkujú židia a tí ľud do krčiem lákajú, okrádajú a 
demoralizujú... posťažoval si na začiatku poslednej 
dekády 19. storočia handlovský kňaz.21

Život obyvateľov sa postupne menil, ale zmeny 
bolo možné postrehnúť až s odstupom desaťročia. 
Navyše v niektorých rokoch situáciu obyvateľov 
opäť ovplyvnila nepriazeň počasia. Pamätným sa 
stal rok 1873, keď bola zlá úroda a navyše vypukla 
prvá veľká hospodárska kríza. Následkom klimatic-
kých výkyvov bola úroda obilia mizerná, zemiakov 
sa tiež málo urodilo alebo vyhnili počas dlhotrva-
júcich jarných dažďov, a čo nevyhnilo, to zaschlo 
v letnej horúčave. Urodilo sa aj málo kapusty, takže 
ju museli dovážať od Nitry alebo z Turca. Ľudia si ju 
museli kupovať po tri zlaté za jeden metrický cent. 

Remeslá i drobný obchod veľmi upadli 
z dôvodov krachu na viedenskej burze. Na-
vyše v Handlovej vyhorelo viacero domov 
až do základov. Keďže nik nemal uzavretú 
poistku, ľuďom zostalo len to, čo mali na 
sebe. „Nech nás Pán Boh všetkých chráni 
od podobného nešťastia, v tomto nedos-
tatku a biedyplnom čase“! ... takto skončil 
svoj príspevok v slovenskom hospodár-
skom časopise Obzor o pomeroch na hor-
nej Nitre prievidzský cestný komisár Juraj 
Ďurják.22 Zlepšiť zaostalé pomery najmä 
v poľnohospodárstve na celom Ponitrí si 
za svoj cieľ vytýčil Hospodársky spolok 
v údolí rieky Nitry, založený Gregorom 
Friesenhofom v roku 1872. Okrem iných 
činností zriadil sieť bujačích staníc, kam 
dodal býkov z vyšľachteného pinzgauské-
ho plemena hovädzieho dobytka s vyso-
kou dojivosťou. V Handlovej bol od roku 
1880 opatrovateľom plemenného býka 
dovozeného z Rakúska Imrich Pösz. Ale 
gazdovia nemali k novému plemenu veľkú 
dôveru, a tak celý pokus rýchlo skončil. Za 
svoj postoj si obyvateľstvo vyslúžilo kriti-

ku zo strany Hospodárskeho spolku: Nad mieru pro-
tivná je hlavatosť majetného a zdanlivo rozvážneho 

20 Archív r. kat fary Handlová. Historia domus (ďalej RKHD) 1870, 
s. 7 (elektronické kópie).

21 Tamže. |  22 OBZOR, rok 1873, s. 259 (Z Prievidze).

obyvateľstva nemeckého mestečka Handlovej. Ľudia 
títo nie zveľadenie, lež zakrpatelosť rožnej lichvy 
schválne rozširujú a napomáhajú. A preto uzavre-
lo vyslané povereníctvo požiadať stoličnú vrchnosť, 
aby ona celou prísnosťou zákona zakročila v obci tej 
k odstráneniu toho neriadu, menovite, aby na útraty 
obce potrební bujaci boli zakúpení. Na 600 kráv niet 
v Handlovej ani jedného jediného súceho bujaka!23 

Napriek kritickým slovám sa rožnému statku 
v mestečku vcelku dobre darilo a jeho počet sa ne-
zmenšoval, naopak stále rástol. A tak bol obchod 
s dobytkom veľmi čulý, čo si vyžadovalo aj rozšíre-
nie počtu jarmokov zo štyroch na šesť za rok. V pr-
vej januárovej dekáde bol trojkráľový, vo februári 
nasledoval matejský, v máji urbanský, v júli sa ko-
nával karmelitánsky alebo aj škapuliarsky, v sep-
tembri michalský a napokon v novembri katarínsky 
jarmok. V skutočnosti sa okolo príslušného sviatku 
konali vždy dve jarmočné podujatia, najprv dobyt-
čí alebo lichvací s domácimi zvieratami všetkého 
druhu, a o týždeň výkladný jarmok, na ktorom sa 
predávali a kupovali tovary, potraviny a drobná hy-
dina. Ak mal gazda úmysel svoj dobytok, kone ale-
bo ovce predať na niektorom inom jarmoku, či už 
v Prievidzi, Oslanoch, Topoľčanoch alebo v Kremni-

ci, musel si na obecnom úrade vybaviť dobytčí pas 
a len s takýmto potvrdením sa mohol vydať na cestu 
z Handlovej. V celej krajine platili rovnaké centrálne 
tlačené pasy s údajmi v piatich jazykoch; po úrad-
nej maďarčine nasledovala nemčina, slovenčina, 
rumunčina, a napokon srbčina. 

Veľmi významný zdroj obživy nachádzali Hand-
lovčania opri poľnohospodárstve aj v lesoch a pri 
práci s drevom. Majetnejší gazdovia obrábali svoje 
pozemky, chudobnejší museli chodiť „na roboty“ 
– na žatvu a oberačku do úrodnejších oblastí. Po-
merne podrobné štatistiky z konca 19. storočia nás 
podrobne informujú o stave poľnohospodárstva 
v Handlovej. Celý chotár mal rozlohu 8687 kata-
strálnych jutár (4500 ha), z toho bola orná pôda 
3590 katastrálnych jutár (1850 ha), pasienky 2023 
k.j. (1100 ha), záhrady 285 k.j (150 ha), lúky 960 

23 Tamže, 1885, s. 89 (Výsledok priezoru bujakov v Prievidzskom 
okrese) 

k.j. (500 ha), les 1397 k.j. a neplodná pôda 423 k.j. 
Väčšina handlovských lesov bola vo vlastníctve 
najbohatších gazdov-urbárnikov, ktorí po segre-
gácii a komasácii začiatkom šesťdesiatych rokov 
vytvorili urbárske lesné spoločenstvo. Spravovali 
celkom 1092 katastrálnych jutár lesov, teda bezmá-
la 600 hektárov. Na sklonku 19. storočia  vrchnosť 
dohliadala na ochranu lesov a hospodárenie v nich, 
a tak si museli nechať vypracovať riadny lesohos-
podársky plán. Už v roku 1888 sa začali chrániť aj 
niektoré druhy rýb v potokoch a riekach. Na zákla-
de príslušného zákona okresný úrad na niekoľko 
mesiacov v roku obmedzil lov pstruhov a mrien na 
Handlovke a zakázal lov rýb kratších ako 20 cen-
timetrov. Prenajímatelia rybného práva museli prí-
kaz rešpektovať, inak im hrozili pokuty.24 

V tomto období sa štátne orgány pokúšali od-
kúpiť urbársky les, azda sa už počítalo s rozvojom 
priemyselnej ťažby uhlia, no handlovský obvod-
ný notár Schurmann dal vrchnosti na vedomie, že 
gazdovia nie sú ochotní svoje vlastníctvo predať.25 
Rozsiahle lúky a pasienky boli predpokladom roz-
vinutého chovu dobytka a oviec. Dohromady tu 
napočítali 1462 kusov rožného statku, z toho tak-
mer 1100 kráv a jalovíc. Ešte početnejšie boli ovce, 
spolu 2530 kusov. Okrem toho gazdovia chovali 177 
koní a žriebät, 513 ošípaných, 1650 kusov väčšej 
hydiny a opatrovali 174 včelstiev. Štatistika zisťo-
vala aj počet záprahov. V tom čase ešte prevládali 
volské záprahy; gazdovia tu vlastnili 115 volských a 
83 konských dvojzáprahov. Ďalšie údaje z tej doby 
potvrdzujú rozvinuté ovocinárstvo. V handlovských 
záhradách a na rozľahlých pasienkoch rástlo vyše 
14 tisíc ovocných stromov. Po Nemeckom Pravne, 
kde však boli lepšie klimatické podmienky, to bolo 
najviac v celom prievidzskom okrese. V Handlovej 
napočítali 5555 sliviek, 4161 jabloní, 2836 hrušiek, 
850 moruší, 710 orechov, 491 čerešní, 70 marhu-
ľových stromov, osem višní a rovnaký počet bros-
kýň.26 Úroda zo sliviek končila poväčšine v pálenici. 

Najbohatším gazdom v 90. rokoch 19. storočia 
bol Ján Kurec, ktorému patrilo 174 katastrálnych 
jutár (asi 100 ha) poľnohospodárskej pôdy, z toho 
120 k.j. rolí, 42 k.j. pasienkov a 10 k.j, lúk. Časť 
pozemkov mal však v prenájme od iných gazdov 
i od obce. Na statku zamestnával päť nádenníkov, 
choval 28 kusov dobytka, štyri kone a osem oší-
paných. Na uľahčenie prác zakúpil už aj moderné 
poľnohospodárske stroje – ručnú mláťačku, sejač-
ku, ktorá ušetrila až pätinu osiva a siala rovnomer-
nejšie ako gazda, deväť pluhov železnej konštruk-
cie, sečkovicu, železné brány, valce a šesť vozov. 

Menší gazdovia sa museli uspokojiť so starším 
vybavením, zväčša zdedeným po predkoch, lebo 
peňazí na investície nebolo. To spôsobilo úpadok 
menej zámožných roľníkov, lebo v konkurencii 
bohatých gazdov nemohli obstáť. Keďže úrodnej 
pôdy bol nedostatok, mnohí Handlovčania si pri-
vyrábali prácou v lesoch, remeslom a predovšet-
kým sezónnou robotou. Na sklonku jari veľa ľudí 
opúšťalo svoje domovy a odchádzalo na niektorý 
z veľkostatkov na žatvu, kde sa počas leta uživilo 
množstvo pracovitých rúk. 

24 Štátny archív Nitra, pobočka Bojnice. Obvodný notársky úrad 
Handlová, administratívne (ďalej OBNÚ-H) (1968/1889)

25 Tamže, 1894, júl 4, (Nyilatkozat) 
26 Magyar korona országainak mezögazdasági statisztikája I. Bu-
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Najväčším hospodárom v okrese bol Ján Pálfi.  
V obciach niekdajšieho Bojnického panstva mu pat-
rilo mu viac ako 27 tisíc katastrálnych jutár, veľké 
pozemky vlastnil aj v handlovskom chotári. Na jeho 
veľkostatkoch pomáhali pri orbe už aj parné loko-
mobily a pri spracovaní úrody parné mláťačky.27  

Handlovčania nevyhľadávali vzdialené veľkostat-
ky na juhu krajiny, chodievali na žatvu najmä do 
okolia Topoľčian a Nitry. Obvykle šli v pároch, muž 
kosec a žena žnica. Na žatvu nešli sami, ale pod ve-
dením skúseného gazdu, ktorý najímal ľudí a dovie-
dol ich aj na vopred dohovorený veľkostatok. Gazda 
sa v Handlovej nazýval harnak. Bola to skomoleni-
na slovenského výrazu horniak. V južnejších oblas-
tiach žijúci Slováci takto pomenovali každého, kto 
prichádzal zo severných hornatých častí Uhorska. 
Na sklonku 19. storočia okresné úrady vyžadovali 
presnejšiu evidenciu sezónnych robotníkov. Notár 
vypracoval zoznam gazdov a poznačil aj ich bydlis-
ko, počet párov, aj ich budúce pracovisko. V roku 
1894 bolo v Handlovej až 25 „harnakov“. Niektorí, 
ako napríklad Anton a Filip Tonhaiserovci, najali aj 
viac ako 50 párov, teda vyše 100 osôb. V tomto roku 
odišlo z obce na žatvu 755 párov, teda 1510 osôb. 
Niektoré páry vzali so sebou aj vyrastenejšie deti. 
Handlovskí nádenníci smerovali na panské statky 
do Žabokriek, Topoľčian, Merašíc, Otrokoviec, Mo-
ravian, Ludaníc, Nemčíc, Slažian aj inde. Iba gazda 
Ján Masár z Morovna viedol v tomto roku 65 párov 
najatých poväčšine vo svojej obci až do 400 kilomet-
rov vzdialeného Mezöhegyešu v Békešskej stolici.28 

27 Magyar korona országainak mezögazdasági statisztikája II. 
Gazdacímtár. Budapest 1897, s.40-41 

28 OBNÚ-H, 1894 (Munkás gazdág névjegyzéke) 

Nad mieru protivná je 
hlavatosť majetného 
a zdanlivo rozváž-
neho obyvateľstva 
nemeckého mestečka 
Handlovej. Ľudia títo 
nie zveľadenie, lež 
zakrpatelosť rožnej 
lichvy schválne rozši-
rujú a napomáhajú... 

Poľnohospodár- 
stvo, práca v lese 
a  drevárstvo

1873 – prvá veľká 
hospodárska kríza.

Najbohatším vlast-
níkom pôdy a lesov 
v obciach niekdaj-
šieho Bojnického 
panstva a zároveň 
najväčším hospo-
dárom v celom 
okrese bol gróf 
Ján Pálfi.

Obrázok hore:
Portrét Jána Františka Pálfiho.
SNM – Múzeum Bojnice. 

Obrázok vpravo: 
Priepustný list pre lichvu, 
tzv. Dobytčí pas z roku 1891.

Oznámenie o konaní 
jarmokov v Handlovej. 
Inzerát z roku 1910.

Najbohatším gaz-
dom v Handlovej 
koncom 19. storočia 
bol Ján Kurec.

Pečeť grófa Jána Pálfiho 
na liste z roku 1859.



84 85

1 8 4 8  -  1 9 1 8 1 8 4 8  -  1 9 1 8

Handlová, ale aj ostatné okolité obce sa v lete 
doslova vyprázdnili. Doma zostali len deti, starí 
ľudia, bohatší sedliaci, remeselníci a robotníci. Na 
žatve sa muselo tvrdo pracovať až 14 hodín denne. 
Najviac sa nadreli ženy, lebo po koscovi pomocou 
kosáka zbierali zožaté obilie do hrstí, povrieslom 
ho viazali do snopov a ukladali do stohov. Kým 
kosec pracoval rytmicky, ženy sa museli neustále 
zohýbať a v staršom veku mnohé trpeli bolesťami 
chrbta, ba výnimkou neboli ani deformácie chrb-
tice. Ešte do roku 1870 sa obilie žalo najviac ko-
sákom. Kosa slúžila na pokosenie trávy, nie však 
obilia. Muž, ktorý kosou skosil dozreté obilie, bol 
považovaný za márnotratníka, lebo pri takomto 
spôsobe vypadlo z kláskov viac zŕn. To sa však 
postupne menilo a koncom 19. storočia kosáky pri 
žatve používali už len žnice. Na žatve sa pracovalo 
od východu do západu slnka. Ženci sa stravovali 
na poli, kam im odrastenejší chlapci po dvoch-
troch hodinách doniesli čerstvý chlieb, ktorý si na-
mazali masťou alebo bryndzou. Koscom i žniciam 
sa v letnej páľave pravidelne dovážala voda. Obed 
pripravila kuchárka, ktorú najal gazda a často sa 
jedol na poli počas dlhšej obednej prestávky. Páry 
spali spoločne pod jednou strechou vo veľkých 
„šalandách“ zbitých z dosiek alebo z hliny na sla-
me poukladanej popri stenách tak, aby v strede 
prístrešia zostala ulička. Spoločne trávené noci 
počas žatvy, čo trvalo spravidla 4-5 týždňov, boli 
z hľadiska hygieny i morálky dosť problematické 
a občas sa prihodilo, že slobodné dievčence si ok-
rem výžinku zo žatevných prác doniesli prvú skú-
senosť, ba i plod žatevnej lásky. Na sklonku 19. sto-
ročia sa za práce platilo naturáliami, pár si zarobil 
10 – 12 metrákov obilia, čo aj početnejšej rodine 
stačilo na celú zimu. 

Na jar, ešte pred žatvou, chodili jednotlivci, 
najmä muži, na kopačku do viníc. Na jesenných 
oberačkách sa zase viac zúčastňovali ženy. Keď 
na sklonku šesťdesiatych rokov postavili veľký 
cukrovar v Šuranoch a zakrátko aj v Tovarníkoch, 
na veľkostatkoch sa rozšírilo pestovanie cukrovej 

repy. A tak na jar chodievali ženy na pár dní na 
veľké repné polia a potom v neskorú jeseň už aj 
v sprievode mužov na jej zber. Domov sa obvykle 
vracali až na sklonku novembra. Mnoho chudob-
nejších Handlovčanov tak veľkú časť roka trávilo 
mimo svojho domova. 

Odrastenejší chlapci i dievčence opúšťali svoje 
bydlisko aj na celé roky a dali sa ako čeľadníci najať 
do služby. Od roku 1876 ich pracovný pomer upra-
voval zákon a každý čeľadník musel mať služobnú 
knižku so základnými údajmi o svojej osobe, do 
ktorej mu potom gazda zapisoval dĺžku služby, plat 
a aj hodnotenie. Byť v služobnom alebo čeľadníc-
kom pomere si vyžadovalo veľa odriekania, lebo 
pracovný čas určený nebol, a tak sluhovia robili od 
brieždenia až do tmy. Zákon zároveň umožňoval 
gazdovi za drobné priestupky sluhu bez vyplatenia 
mzdy prepustiť a ešte od neho aj vymáhať pokutu. 
Dôvodom na okamžité zrušenie pracovného pome-
ru mohlo byť aj korheľstvo a kartárstvo, čo sa sa-
mozrejme dalo zo strany gazdu zneužiť. 

V októbri roku 1883 úrady vydali služobnú kniž-
ku sotva štrnásťročnému handlovskému chlapco-
vi Jozefovi Gürtlerovi, ktorý od januára 1884 dva 
roky slúžil u vinohradníka Schlossera v Budapeš-
ti za 6 zlatých mesačne. Gazda chlapca prepustil 
s poznámkou, že výborne pracoval a odchádza 
zdravý. V posledných troch desaťročiach 19. sto-
ročia sa práve metropola Uhorska stala pre chu-
dobnejšie vrstvy Handlovčanov veľmi príťažlivou. 
Handlovskí furmani už oddávna vozievali na chýr-
ne peštianske trhy rôzne tovary, no nezostávali tu 
na dlhší čas. Až v období modernizácie rýchlo ras-
túci Budín a najmä Pešť, v roku 1873 spojené pod 
názvom Budapešť do jedného mesta, poskytovali 
dostatok pracovných príležitostí a zárobkových 
možností. Budín i niektoré časti Pešti obývalo 
toľko Nemcov, že pre Handlovčanov, popri nemči-
ne dobre ovládajúcich aj slovenčinu, tu nebol prob-
lém dorozumieť sa a zanedlho sa každý naučil aj 
čo-to po maďarsky. 

V Budapešti sa postupne vytvorila početná 
handlovská kolónia. Na prelome storočí sa tu zdr-
žiavalo až 500 Handlovčanov. Nie všetci prišli do 
hlavného mesta pracovať, našli sa aj takí, ktorí tu 
hľadali ľahký život a pritom sa dopúšťali aj trest-
ných činov. V roku 1897 bol pre krádež peštian-
skou políciou zadržaný Michal Grolmus. Keďže 
bol to jeho prvý delikt, dostal len mesiac väzenia. 
Ďalší Handlovčan Gašpar Greguš za krádež a lúpež 
bol roku 1908 odsúdený na sedem rokov a odsedel 
si ich v Leopoldove. V roku 1913 budapeštiansky 
súd poslal na osem rokov do väzenia 27-ročného 
handlovského rodáka Michala Košíka za opakova-
né krádeže a lúpeže. Celkovo sa od roku 1879 do 
vypuknutia vojny dostalo do rozporu so zákonom 
63 rodákov z Handlovej, medzi nimi aj niekoľko 
žien. V Budapešti slúžili ako nádenníci, čeľadníci, 
povozníci, obchodní pomocníci, robotníci a po-
dobne.29 Na začiatku svetovej vojny v lete roku 1914 
podľa záznamov obvodného notárskeho úradu zo 
110 brancov narodených v rokoch 1878 –1890, ktorí 
žili mimo svojho bydliska, až 71 bývalo v Budapeš-
ti, iba jeden vo Viedni, dvaja v Nemecku, dvaja zo-
stali v Prievidzi, niekoľko jednotlivcov žilo v Bra-
tislave, Draškovciach, Nagymaroši, Magyaróvári 
a na iných miestach Uhorska. 

29 http://archives.hungaricana.hu

Zoznam handlovských gaz-
dov – harnakov, s počtom poľ-
nohospodárskych robotníkov, 
ktorých v roku 1894 doviedli 
na jedotlivé veľkostatky.

Hoci základným zdrojom 
obživy po dlhú dobu zostá-

valo poľnohospodárstvo, už od 
najstarších čias niektorí obyva-
telia Handlovej sa venovali re-
meslám, ktoré boli nevyhnutné 
pre život dedinského spoločen-
stva. Naznačujú to aj priezvis-
ká v urbároch zo 17. storočia 
ako Schuster, Müller, Schnirer, 
Schneider, Schmidt. Podľa súpi-
su z roku 1753 bolo v Handlovej 
evidovaných tridsať remeselní-
kov – sedem kováčov, štyria kraj-
číri, traja mlynári, dvaja mäsiari, 
jeden kožušník a trinásť obuvníckych majstrov.30 

Handlovskí obuvníci, alebo, ako sa im hovorilo 
– šustri – boli známymi remeselníkmi, produkujú-
cimi kvalitnú obuv pre celú oblasť. Už v 17. storočí 
si zriadili vlastný cech a jeho stanovy nechali po-
tvrdiť panovníkom. Začiatkom júna 1657 u cisára 
Leopolda I., ktorý len pred niekoľkými mesiac-
mi nastúpil na trón, vykonali audienciu ctihodní 
obuvnícki majstri z Handlovej AdamTonhaiser, 
Juraj Lang, Abraham Kaufman a Michal Melczer. 
Predložili mu poníženú prosbu, aby im potvrdil 
cechový poriadok napísaný v nemeckom jazy-
ku. Leopold I. pochopiteľne prosbe vyhovel a pre 
handlovských obuvníckych majstrov vydal cecho-
vé privilégium pozostávajúce z 30 bodov. 

Niektoré ustanovenia sú zaujímavým dokladom 
sociálnych vzťahov a ukážkou každodenného ži-
vota tunajších remeselníkov pred viac ako troma 
storočiami. Hneď v prvom bode sa handlovskí šus-
tri zaviazali, že svoj ctihodný cech budú spravovať 
katolíckymi zásadami a za patrónku si určili Pan-
nu Máriu, ktorá bola zároveň aj patrónkou Uhor-
ského kráľovstva. Dokonca do cechu nesmel byť 
prijatý nekatolík. Na mariánsky sviatok sa všetci 
členovia cechu museli zúčastniť náboženských ce-
remónií. Okrem toho sa mala každoročne odbaviť 
spievaná omša za zomrelých majstrov, na ktorej sa 
museli všetci zúčastniť. K ďalším náboženským 
povinnostiam patrila aj prítomnosť dvoch mla-
dých majstrov alebo tovarišov na veľkej omši vo 
sviatočných dňoch aj na popoludňajších litániách. 
Cechmajster musel dbať na zakúpenie vosku 
a sviec, ktoré mali mladí majstri v čase veľkých 
cirkevných sviatkov ako Vianoce, sv. Ducha, naro-
denia Panny Márie počas omší zapáliť pred oltár-
mi a po skončení opäť zhasnúť. 

Záväzky ohľadom náboženských povinností 
boli v rozpore s protestantskou vierou prevažnej 
väčšiny Handlovčanov v tej dobe, no nepochyb-
ne výhody plynúce z cechového privilégia boli 
natoľko lákavé, že handlovskí šustri boli ochotní 
aspoň navonok ich plniť. Majstri alebo i tovari-
ši z tunajšieho cechu získali možnosť vstúpiť  do 
cechového združenia obuvníkov v ktoromkoľvek 
meste. Ďalšie predpisy určovali vnútorný poria-
dok cechu, vymedzovali vzťahy medzi majstrami, 
tovarišmi a učňami a zabraňovali nekalej konku-
rencii. V Handlovej už len členovia cechu mohli 
opravovať obuv a nik iný. Ak aj do obce zavítal 
niekto s obuvníckym tovarom, majstri mohli tovar 
prezrieť a podľa kvality a ceny odsúhlasiť alebo 
zamietnuť predaj. Tým vlastne získali monopol. 

30 Tamže.

Na chod cechu musel každý maj-
ster mesačne prispieť do cechovej 
pokladnice šiestimi grajciarmi. 
Z týchto peňazí sa vyplácala 
podpora chorým tovarišom. Maj-
ster musel dať každému tovarišo-
vi na vedomie zásady cechového 
poriadku. Predpisy dbali aj na mo-
rálku a porušenia sa trestali poku-
tami. Ak člen cechu klamal, bol 
povinný darovať kostolu dva fun-
ty (viac ako kilogram) vosku. Ak 
majster vyvolal bitku, zaplatil do 
pokladnice jeden zlatý. Prísne sa 
trestala nekalá konkurencia. Ak 

majster inému nejakým spôsobom znemožnil za-
kúpenie hovädzej kože u mäsiara, musel zaplatiť 
do cechu až 10 dukátov. V prípade, že majster cti-
hodnej osobe v priebehu dvoch týždňov nedokon-
čil objednanú obuv, za omeškanie zaplatil pokutu 
dva dukáty. Na istú časť peňazí z pokút mal nárok 
aj handlovský kostol, no v cechovom privilégiu sa 
podiel bližšie neurčil. Ďalšie body sa týkali učňov, 
ktorí mali počas učenia trvajúceho tri roky tvrdý 
život. V prípade, že cudzí chlapec sa chcel vyučiť 
u handlovských obuvníkov, musel si doniesť po-
tvrdenie, že pochádza z poriadnej rodiny a tento 
doklad odovzdať cechmajstrovi, ktorý ho po dobu 
učenia uschoval v cechovej truhlici. Okrem toho 
musel zložiť jeden zlatý, zaplatiť dve pinty vína os-
tatným majstrom a funt vosku na kostol. 

Aj majster, ktorý dostal niekoho do učenia, bol 
povinný pohostiť ostatných majstrov dvoma pin-
tami vína. V prípade, že majster zobral do učenia 
vlastného syna, platila a dávala sa len polovica. Po 
troch rokoch učňovskej driny však vyučený mladík 
odchádzal od majstra s dvoma uhorskými zlatými 
vo vrecku a okrem toho mu majster musel kúpiť 
dve košele, dva kusy nohavíc a uhorský dolomán. 
V prípade, že k majstrovi prišiel cudzí tovariš, kto-
rý sa chcel po zložení skúšky stať majstrom, musel 
sa najprv preukázať výučným listom a potvrde-
ním, že tri roky pracoval ako tovariš v niektorom 
cechu, ale aj dokladom, že pochádza z poriadnej 
nemeckej rodiny. Toto ustanovenie, ak sa skutočne 
dodržiavalo, je dôkazom národnostnej supremá-
cie, v tom čase, žiaľ, dosť rozšírenej v nemeckých 
cechoch na strednom Slovensku. O čo veľkorysejší 
boli prievidzskí krajčíri, ktorí vo svojich stanovách 
zdôrazňovali, že sa nemá hľadieť na to, či je tovariš 
Maďar, Slovák alebo Nemec. 

Ak handlovský majster tovariša prijal, musel na 
skúšku opracovať surovú hovädziu kožu a potom 
u neho odrobiť celý rok. Potom prišiel na rad tzv. 
Meisterstuck, zhotovenie majstrovského diela. 
V priebehu dvoch týždňov mal ušiť jedny čižmy a 
dva páry mužských topánok, k tomu zhotoviť dva 
páry podošiev a spracovať štyri páry kože. Ak ob-
stál, zaplatil tri zlaté do cechovej pokladnice a tri 
funty vosku handlovskému kostolu. Nasledovalo 
pohostenie ostatných majstrov obedom s piatimi 
chodmi a s riadnou dávkou vína. Novopečený maj-
ster nemohol prvý rok mať ani učňov ani tovarišov. 
Cechové predpisy dbali na potlačenie vzájomnej 
konkurencie. Majstri mali zakázané inému odlá-
kať tovarišov prísľubom výhod, darmi alebo do-
konca vyšším platom. Pokuta bola desať funtov 
vosku. Pravda, plat tovariša bol dosť biedny, iba 

Na chod cechu 
musel každý majster 
mesačne prispieť do 
cechovej pokladnice 
šiestimi grajciarmi. 

1753 – 30 evidovaných 
remeselníkov 
v Handlovej.

V Budapešti sa 
postupne vytvorila 
početná handlovská 
kolónia okolo 500 
Handlovčanov.

1733 – Cechová 
kniha poctivých 
krajčírskych 
remeselníkov 
v Handlovej.

Pracovná knižka vydaná 
roku 1883 štrnásťročnému 
Jozefovi Gürtlerovi, ktorý 
slúžil u vinohradníka 
Schlossera v Budapešti. 

Remeslá 
v Handlovej

Na žatve sa muselo 
tvrdo pracovať až 
14 hodín denne.

Za práce sa platilo 
naturáliami; pár si 
zarobil 10-12 met-
rákov obilia, čo aj 
početnejšej rodine 
stačilo na celú zimu. 

Občas sa prihodilo, 
že slobodné dievčen-
ce si okrem výžinku 
zo žatevných prác 
doniesli i plod ža-
tevnej lásky.

V Budapešti sa 
postupne vytvorila 
početná handlovská 
kolónia. Na prelome 
19. a 20. storočia 
sa tu zdržiavalo až 
500 Handlovčanov.

Vľavo v strede: 
Úvodný motív z cechovej 
knihy handlovských 
krajčírov z roku 1853, 
ktorým potvrdil cechové 
stanovy bojnický zemepán 
Ján Pálffy v júni 1733. 
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16 denárov za týždeň driny. Za denár sa dalo kúpiť 
6 vajec, v zime len štyri, za 12 denárov sa dala kú-
piť väčšia hus. Nádenník dostával v tej dobe desať 
denárov za deň roboty, ale bez stravy, s obedom 
len 5-6. Ak majster zomrel, všetci príslušníci cechu 
ho odprevádzali na poslednej ceste a ak niektorý 
z členov nebol prítomný, mala ho na smútočných 
obradoch zastúpiť žena, a to pod pokutou 5 funtov 

vosku. Po smrti obuvníckeho majstra pozostalá 
vdova si mohla  najať iného majstra do dielne a pre-
vádzkovať ju do konca života.31 

Druhým najrozšírenejším remeslom v Handlo-
vej bolo krajčírske remeslo. Miestni krajčíri boli 
dlhú dobu členmi prievidzského cechu, ktorí si 
už roku 1580 si spísali poriadok v slovenskom ja-
zyku. Niektoré jeho ustanovenia, ktoré platili aj 
pre Handlovčanov,  boli až drastické: 

Ak učeň ušiel od majstra a priviedli ho späť, 
poriadok nariadil: „za pokutu má jemu prostredný 
prst odotaný býti“.32 Aj so štyrmi prstami sa mohol 
vyučiť za dobrého krajčíra. Handlovskí krajčíri si 
v roku 1700 obstarali od svojich kolegov z Hlohov-
ca cechový poriadok v slovenskom jazyku a Juraj 
Dérer ho preložil do nemčiny. Osamostatnili sa až 
roku 1733 a založili si vlastný cech. Zásluhou Pav-
la Tonhäusera sa začal písať aj cechový protokol: 
Zunft oder Zech Swetifical Buch bey dem Ehrenba-
ren Schneider Handt Werk in Krickehay 1733 (Ce-
chová kniha poctivých krajčírskych remeselníkov 
v Handlovej).33 

Okrem Tonhäusera boli krajčírskymi majstra-
mi v tej dobe Juraj a Ján Dérerovci, Michal Dérer, 
Ján Písch, Pavol Priwitzer, Ondrej Storzer a Andrej 
Schnirer. Aj predpisy handlovských krajčírov sa 
nám musia zdať veľmi prísne. Tovariši pracovali 
od sviatku sv. Michala (29. 9.) do Veľkej Noci od 
štvrtej ráno do deviatej večer za biednu mzdu dva 
groše týždenne. Na jar a v lete často pomáhali na 
hospodárstve svojho majstra. Krajčírski tovariši 
dostávali od majstrov každý druhý pondelok voľ-
no, kedy mali ísť povinne do kúpeľa. Tento tzv. 
„modrý pondelok“ sa tak zakorenil, že ani Mária 
Terézia ani Jozef II. ho nariadeniami nedokázali 
odstrániť. Handlovskí krajčíri podľa starého a zde-
deného zvyku pod trestom pokuty na druhý deň 

31 SNA RP PB: Kart. 123 i.č. 492, s. 2 – 5. 
32 Cecha krajčírov v Prievidzi. Slovenský letopis pre historiu, to-

pografiu, archeológiu a etnografiu, Skalica 1877, ročník II. s. 148.
33 Pojem swetifical ani nie je možné preložiť, keďže slovo pred-

stavuje zmiešanú výpožičku zo slovenského slova svätý, čo 
potvrdzuje pôvodný náboženský charakter cechov.

po sviatku sa nesmeli ani doma, ani v byte zákaz-
níka venovať svojmu remeslu.34 Ak tento zvyk do-
držiavali, mali toho voľna pomerne veľa, lebo až 
do polovice 18. storočia bolo svätených až 40 sviat-
kov do roka. Mária Terézia ich zredukovala na 16. 
Zlaté obdobie remesiel aj cechových združení 
v Handlovej i na celom Slovensku sa na začiatku 
19. storočia pomaly končilo. 

V roku 1784 bolo v obci len 11 rodín, ktoré sa ži-
vili výlučne remeslom, no spomedzi 291 dospelých 
mužov sa značná časť popri poľnohospodárstve 
venovala nejakému druhu remeselnej činnosti. 
Bol to už typický znak nastupujúcej priemyselnej 
doby, keď menší gazdovia nemohli vyživiť svo-
je rodiny a zaplatiť výlučne z poľnohospodárskej 
produkcie alebo len z remesla. Remeslo sa stalo 
doplnkovým zdrojom príjmov roľníka a roľníctvo 
zas pomáhalo udržiavať znesiteľnú životnú úroveň 
remeselníkovi. Už za Márie Terézie sa obmedzil 
monopol cechov, v roku 1813 museli prijať jed-
notné cechové stanovy a po roku 1848 sa zaviedla 
sloboda remeselného podnikania. Cechy v ranom 
kapitalizme živorili ešte viac ako dve desaťročia 
ako pozostatok stredovekej remeselnej tradície 
potláčajúcej neprimerané sociálne rozdiely v ce-
chových spoločenstvách a bezbrehú konkurenciu. 
Zrušili ich až v roku 1872. 

V Handlovej sa aj po zrušení udržali cechové 
tradície najmä medzi obuvníkmi v rámci akých-
si neformálnych spoločenstiev. Každoročne sa 
konali slávnostné zhromaždenia, písali cechové 
zápisnice, volili sa cechmajstri. Posledným už za 
Českoslovenkej republiky bol Andrej Rosenberger. 
Cechové zástavy sa aj naďalej nosili na procesie 
a počas sviatočných omší stáli dvaja remeselníci 
pri oltároch so zapálenými sviecami tak ako im to 
predpisoval cechový poriadok z polovice 17. storo-
čia. Tento zvyk sa udržal až do 2. svetovej vojny. 

Na sklonku vojny bol do Sudet evakuovaný 
obuvnícky majster Ján Bley a so sebou zobral aj 
bohato maľovanú cechovú truhlicu handlovských 
šustrov, v ktorej sa nachádzali mnohé staré doku-
menty. Pravdepodobne skončila spolu s evakuova-
ným v niekdajšej Nemeckej demokratickej repub-
like.35 Podľa poslednej uhorskej štatistiky z roku 
1910 bolo v Handlovej 22 obuvníckych a čižmár-
skych majstrov. Teda tradičné remeslo malo ešte 
pomerne početné zastúpenie v obci s 4248 obyva-
teľmi. Ďalej tu evidovali 9 krajčírov, 12 mlynárov, 
troch pekárov, štyroch mäsiarov, 14 kováčov, troch 
zámočníkov, štyroch strojných zámočníkov. Z os-
tatných živností máme doložených osem tehliarov, 
spracovaniu dreva sa venovalo 17 občanov, z toho 
bolo 14 stolárov a traja píliari, štyria murárski 
a toľko isto tesárskych majstrov. Prevažná väčšina 
remeselníkov pracovala sama, bez učňov, či tovari-
šov, nanajvýš s pomocou niektorého člena rodiny. 

V tej dobe sa začala rozvíjať priemyselná ťažba 
uhlia, ktorá dosiahla svoj prvý vrchol až za sveto-
vej vojny. V baníctve bolo zamestnaných 257 oby-
vateľov, v iných priemyselných podnikoch robilo 
137, obchod a peňažníctvo ich zamestnávalo 13, 
doprava 6 a v ozbrojených zložkách slúžilo 7 oby-
vateľov. V roku 1909 v Handlovej zriadili žandár-
sku stanicu a o štyri roky bola obec napojená na 

34 KRICKERHAU... c.d. s. 83 – 84. 
35 TAMŽE, 85.

Potvrdenie z roku 1823 
vydané  cechom krajčírov 
v Kremnici pre Michala 
Schnirera z Handlovej, 
ktorý si u nich odpracoval 
dva roky a 12 týždňov.

Potvrdenie  cechu hand-
lovských krajčírov z roku 
1862 pre Michala Meliška 
z Handlovej, že sa tri roky 
poctivo učil krajčírskemu 
remeslu u cechmajstra  
Michala Schnirera.

Potvrdenie cechu 
handlovských krajčírov 
z roku 1795 pre tovariša 
Michala Storzera.

Krajčírske remeslo 
v Handlovej.

Mená majstrov handlovského krajčírskeho 
cechu  z rokov 1824 – 1852.

Zlaté obdobie 
remesiel aj cechových 
združení v Handlovej 
i na celom Slovensku 
sa začiatkom 
19. storočia 
pomaly končilo.

železničnú sieť, čo zvyšovalo možnosti cestovať za 
prácou. Spomedzi 1697 zárobkovo alebo pracovne 
činných obyvateľov (2551 boli deti alebo starí ľu-
dia) sa prevažná väčšina živila hlavne poľnohos-
podárstvom; spolu to bolo 1107 osôb. Zároveň si 65 

obyvateľov na živobytie zarábalo nádenníctvom 
a 32 čeľadníctvom.36 V nasledujúcich rokoch s roz-
vojom baní sa zamestnanie obyvateľstva začalo 
prudko meniť, no i tak zostalo poľnohospodárstvo 
až do 2. svetovej vojny prevažným zdrojom obživy 
obyvateľov obce. 

36 A magyar szent korona országainak népszamlálása II. A 
népesség foglalkozása. Budapest 1912, s. 276 – 279.
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Od konca osemdesiatych rokov 19. storočia boli 
už badateľné sociálne zmeny, ktoré spôsobil 

rozvoj priemyslu a dopravy. Počet príslušníkov ro-
botníckej triedy rástol. Jej rady rozširovali najmä 
chudobní roľníci a nádenníci. Tento proces neobi-
šiel ani Handlovú, hoci aj naďalej zostávala poľ-
nohospodárskym mestečkom, no nezanedbateľná 
časť chudobnejších obyvateľov si našla možnosti 
obživy najmä v budapeštianskych priemyselných 
podnikoch. V tomto období sa rozšírili aj nové po-
litické hnutia, obe spočiatku opozične naladené 
proti vládnucim liberálom – socialistické a kres-
ťansko-ľudové. Oba smery mali v Handlovej svo-
jich prívržencov a ich vzájomné súperenie prebu-
dilo do tej doby k politike ľahostajný ľud. Kým ale 
došlo k obnoveniu politickej aktivity, udiali sa nie 
veľmi priaznivé administratívne zmeny. 

V roku 1886 uhorský parlament prijal návrh 
o obciach, na základe ktorého Handlová presta-
la byť mestečkom, ale stala sa tzv. veľkou obcou. 
Podobný pokles postihol aj Prievidzu, Topoľčany 
a ďalšie mestá, ktoré si zakladali na svojej dávno-
vekej príslušnosti k mestskému stavu. Ani tunaj-
ším obyvateľom tento pokles nebol po vôli, i keď 
Handlová bola mestečkom len polstoročie. Azda aj 
preto obecný úrad až do konca 19. storočia storo-
čia potvrdzoval písomnosti pôvodnou pečiatkou, 
na ktorej po maďarsky stálo: Pečať mestečka Han-
dlová. (Handlova mezöváros pecsétje). Až po roku 
1900 si obec dala vyrobiť novú pečiatku s predpí-
sanou formou kruhopisu: Handlová – veľká obec, 
Nitrianska župa, okres Prievidza (Handlova – Na-
gyközség. Nyitra vármegye Privigyei járás). Pri tej-
to administratívnej zmene bolo Morovno zaradené 
do najnižšej kategórie medzi tzv. malé obce. 

Na sviatok patróna Uhorska sv. Štefana kráľa 
(21. augusta) roku 1888 poctili mestečko svojou 
prítomnosťou významní hostia. Vracajúc sa z vý-
ročného zasadania zlopovestnej maďarizačnej or-
ganizácie známej pod skratkou FEMKE  (Hornou-
horský kultúrno-vzdelávací spolok) vo Zvolene sa 
tu zastavil sám nitriansky župan Július Salavský, 
ktorý patril k zakladateľom tohto spolku. Salav-
ského sprevádzal knieža Július Odescalchi, brati-
slavský župan Jozef Ziči, okresný slúžny Adalbert 
Rudnay a ďalší potentáti. Salavský, pôvodom Slo-
vák z Hlohovca, úplne prepadol maďarizmu, keďže 
od šírenia maďarčiny a prenasledovania panslávov 
závisela jeho kariéra. S handlovským farárom 
i predstavenstvom mestečka sa lúčil po maďarsky 
slovami: Krátka bola návšteva, lebo sa ponáhľame, 
ale odnášam si z nej len tie najlepšie dojmy.37 

V januári 1889 celú krajinu šokovala tragická 
udalosť; následník trónu, sotva 30-ročný korun-
ný princ Rudolf spáchal spolu so svojou milenkou 
samovraždu. Nevydarené manželstvo s belgickou 
princeznou Štefániou, pohlavná choroba, depresie,  
alkohol a drogy podlomili jeho duševnú rovnová-
hu. Počas súkromného pobytu na chate v Mayer- 
lingu neďaleko Viedne najprv zastrelil svoju mi-
lenku Máriu Večerovú (Vetsera) a potom prestre-
lil hlavu aj sebe. V súvislosti s touto tragédiou sa 
cisár František Jozef obrátil na všetky národy ríše 
so smútočným vyhlásením, ale spôsob a príčinu 
úmrtia následníka vôbec nespomenul. Verejnosť 
ubezpečil, že trón zostáva neotrasený a monarchia 
pevná. Nitriansky podžupan Štefan Kraus nechal 

37 RK HD 1870, s. 6.

panovníkovo vyhlásenie vytlačiť v maďarčine 
s dodatkom, aby bol s jeho obsahom oboznáme-
ný každý obyvateľ stolice. Plagát poslali stoliční 
úradníci aj handlovskému obvodnému notárovi 
s pokynom, že je jeho vlasteneckou povinnosťou 
vysvetliť obsah panovníkovho vyhlásenia v jazy-
ku, ktorému ľud rozumie.38 Po Rudolfovej smrti 
následníctvo prešlo na cisárovho mladšieho brata 
Karola Ľudovíta a keď umrel, podľa dynastického 
princípu sa mal stať následníkom jeho syn Franti-
šek Ferdinand. 

Veľkou zmenou bolo zavedenie novej meny 
v roku 1892 – rakúsko-uhorskej koruny, ktorá mala 
hodnotu pol zlatého. Obyvatelia si na ňu privykali 
len pomaly. Ešte dlhú dobu boli v obehu bankovky 
i strieborné mince pôvodnej meny, a tak pri kúpe 
i predaji často dochádzalo k nezrovnalostiam 
a omylom. V tom istom roku (1892) vznikla Sociál-
nodemokratická strana Uhorska a jej silnejúca agi-
tácia sa zanedlho prejavila aj v Handlovej. Viacerí 
Handlovčania sa v Budapešti zoznámili so socia-
listickými myšlienkami, ktoré na ľudí živiacich sa 
len prácou svojich rúk mali značný účinok. Zane-
dlho sa aj v Handlovej hlásili o slovo prívrženci so-
cialistickej ideológie a začali zvádzať aj ostatných, 
ako do farskej kroniky s veľkou dávkou trpkosti 
poznamenal handlovský kňaz Hanček. Socialisti 
postupne získali značnú podporu najmä medzi 
robotníctvom a bezzemkami, ale vzhľadom na 
to, že volebné právo mali len vzdelanci a vlastníci 
väčšieho majetku, ich zastúpenie na parlamentnej 
pôde bolo mizivé. K slovu sa však hlásilo opozičné 
kresťansko-ľudové hnutie, ktoré zásluhou agitá-
cie kňazov i vzdelaných laikov dokázalo prebudiť 
masy vidieckeho ľudu z dlhej politickej letargie. 

V roku 1892 nastúpila nová vláda pod vedením 
Alexandra Wekerleho. V programovom vyhlásení 
sa ministerský predseda zaviazal urýchlene pred-
ložiť snemovni zákon o židovskom náboženstve, 
povinnom občianskom sobáši a civilnom vedení 
matrík. Katolícka cirkev všetkými prostriedkami 
agitovala proti vládnemu zámeru. Do vývoja uhor-
ských pomerov zasiahol aj pápež Lev XIII., ktorý 
odsúdil liberalizmus, povzbudil katolíkov k vy-
trvalosti a vyzval ich k jednote. Na výzvu pápeža 
reagovali katolíci zakladaním tzv. katolíckych kru-
hov. V zápase katolíkov s liberálnou klikou, ktorá 
ovládala štátny aparát, sa mimoriadne angažoval 
farár Ignác Hanček. V mestečku založil katolícky 
kruh a presviedčal veriacich, aby odoberali kato-
lícku tlač. Podarilo sa mu získať 30 predplatiteľov 
novín Oedenburger katholischer Volksblatt (Šop-
ronské katolícke ľudové noviny). V nedeľu neskoro 
popoludní Hanček organizoval na fare schôdze, 
kde sa noviny verejne čítali (mnohí, najmä starší 
čítať nevedeli), debatovalo sa o politike a verejných 
záležitostiach. Do tej doby ospalý a ľahostajný 
postoj väčšiny obyvateľstva sa zmenil a mestečko 
ožilo politickým ruchom. Napriek protestom horná 
snemovňa uhorského parlamentu roku 1894 prvý 
súbor cirkevno-politických zákonov schválila. Re-
akciou konzervatívno-katolíckych kruhov bolo 
založenie opozičnej Ľudovej strany (Magyar Nép-
párt). Jej agitátormi sa stali najmä katolícki kňazi, 
a tak si strana najmä na vidieku získala značnú 
podporu. Vehementne ju propagoval aj handlovský 
kňaz. Zadovážil až 800 exemplárov programového 

38 OBNÚ-H 179/1889.

vyhlásenia Čo chce Ľudová strana (Was will die 
Volkspartei) v nemeckom jazyku a rozdával ho ve-
riacim a najmä voličom, aby dali hlas kandidátovi 
Ľudovej strany. Program zostavený k voľbám roku 
1896 mal kresťansko-sociálny charakter. Základ-
nou požiadavkou bola revízia cirkevno-politických 
zákonov a zaručenie práv pre katolícku cirkev pri 
rešpektovaní náboženskej slobody. Zdôrazňovali 
sa aj sociálne prvky v duchu pápežskej encykliky. 
Autori programu si boli vedomí, že Slováci i Nemci 
sa cítia byť gniavení maďarizáciou, a preto sľubo-
vali ústretovosť voči národnostiam a splnenie ich 
oprávnených požiadaviek. Vďaka činnosti Hančeka 
mala Ľudová strana v Handlovej dosť priaznivcov, 
no zároveň aj veľkých odporcov, najmä medzi tými, 
čo niekoľko rokov pobudli v Budapešti a vo veľko-
meste z nich vyprchala viera. Po návrate domov, 
píše Ignác Hanček, svoje zvrátené názory šírili me-
dzi ostatnými. Keď sa začiatkom roka 1896 rozbie-
hal predvolebný zápas, farár získal štyroch pred-
platiteľov novín Christliches Volksblatt (Kresťansky 
ľudový list) a z vlastných prostriedkov platil ďalšie 
štyri exempláre – jeden pre horný koniec, dva pre 
stred mestečka a jeden pre dolný koniec. Prívrženci 
ľudovej strany si na podnet kňaza krátko pred voľ-
bami založili aj katolícky čitateľský spolok. 

Až do roku 1896 boli voľby v prievidzskom ok-
rese rutinnou záležitosťou vládnucej kliky. Hlavné 
slovo mali župní a panskí úradníci. Osobnou prí-
tomnosťou vo volebnej komisii ovplyvnili konečný 
výsledok, lebo sa volilo verejne a každý volič pred 
komisiou povedal, komu dáva hlas. Mnohí sa báli 
podporiť opozičného kandidáta, lebo by u vrchnosti 
upadli do nemilosti. Členovia volebnej komisie po-
slušne plnili želanie majiteľa bojnického veľkostat-
ku Jána Pálfiho. V snemových voľbách roku 1875 
Pálfi favorizoval Vincenta Broďániho, ktorý prie-
vidzský okres zastupoval už v predchádzajúcom 
volebnom období. Panskému notárovi dal listom 
na vedomie, že dúfa v jeho znovuzvolenie a vyzval 
ho, aby v tomto smere ako člen volebnej komisie 
účinkoval pri nastávajúcich voľbách.39 

39 SNA RP PB, kart. 263, fasc. 225, č. 229. 

Súčasťou predvolebnej kampane bolo hostenie 
a opíjanie voličov kortešmi, ktorí dostali na tento 
účel od panskej alebo politickej vrchnosti peniaze. 
Pred voľbami roku 1887 vládny korteš v prievidz-
skom okrese, akýsi zámožnejší Slovák z Bojníc, 
žiadal od panských úradníkov ďalšie financie, lebo 
ako uviedol, voličov je mnoho a vína málo a tiež 
chcel niečo na muziku. Na konci svojho písomného 
odkazu zdôraznil – lebo voliči iného zvolá. Nemci 
z okolia Kremnice vraj vďačne predávali svoje 
hlasy pri voľbe snemových poslancov, a tak ich 
s veľkou benevolenciou zapisovali do voličských 
zoznamov. Obyvateľ slovenskej dediny, aby mohol 
byť voličom, musí zaplatiť toľko zlatých dane, koľko 
Nemec šestákov, posťažovali si Národné noviny.40 
Septembrové voľby roku 1896 však mali v prievidz-
skom volebnom okrese celkom nezvyčajný priebeh 
a nečakaný výsledok. V réžii ministerského pred-
sedu Bánfiho a jeho liberálnej kliky sa vyznačovali 
násilnosťami voči voličom i kandidátom Ľudovej 
strany. V celom Uhorsku si voľby vyžiadali viac 
ako 50 životov a do histórie vošli pod označením 
„Druhý tatársky plen“. 

Do pamätných volieb šli handlovskí voliči roz-
delení do dvoch táborov – opozičného ľudového 
a vládneho liberálneho. Na získanie hlasov vynalo-
žili vládni korteši veľké prostriedky za pohostenie 
i za drobné darčeky. Podľa odhadu farára Hančeka 
to bolo 50 i viac zlatých za hlas. Volebná komisia 
sa snažila, aby kandidát Ľudovej strany nebol zvo-
lený, ale jednota a pevné odhodlanie jeho voličov, 
ktorí sa nedali ani kúpiť ani zastrašiť, zrodila ne-
čakaný výsledok. Po veľkom boji zvíťazil kandidát 
Ľudovej strany, prievidzský mestský farár Michal 
Juriš. Jeho úspech privítali najmä Slováci, lebo 
vždy sa hrdo hlásil ku svojim koreňom a na pred-
volebných zhromaždeniach sľuboval, že v sne-
movni sa bude usilovať o presadenie práv národa, 
z ktorého pochádzal. Volili ho aj mnohí handlov-
skí prívrženci Ľudovej strany aj z toho dôvodu, že 
mal povesť vynikajúceho kňaza a človeka. 

40 Národnie noviny, 1906, máj. 1. 

Prebudenie 
politického 
života

1886 – Handlová 
prestala byť mes-
tečkom, ale stala sa 
tzv. veľkou obcou, 
čo obyvateľstvu 
nebolo po chuti.

Kvôli kariére pre-
padli maďarizmu 
viacerí úradníci 
slovenského pôvodu, 
aj župan Salavský.

1889 – korunný princ 
Rudolf s milenkou 
spáchali samovraždu.

1892 – nastúpila nová 
vláda pod vedením 
Alexandra Wekerleho.

Výzva ľudovej strany k národu 
v nemeckom jazyku.

Septembrové voľby 
roku 1896 v prie-
vidzskom volebnom 
okrese mali celkom 
nezvyčajný priebeh 
a priniesli neča-
kaný výsledok...

Oznam o samovražde 
následníka trónu Rudolfa. 

Pečiatka veľkej obce Handlová. 

Pečiatka mestečka Handlová. 

Katolícka cirkev 
všetkými prostried-
kami agitovala proti 
zámerom vlády.

V Uhorsku si voľby 
vyžiadali viac ako 50 
životov a do histórie 
vošli pod označením 
„Druhý tatársky plen“.

Handlovskí voliči 
šli  do volieb roz-
delení do dvoch 
táborov – vládneho 
liberálneho a opo-
zičného ľudového.

Handlová na pohľadnici  
zo začiatku 20. storočia.
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Takmer desaťročie sa Uhorsko chystalo sláviť ti-
sícročie „zaujatia“ vlasti, takzvané milenium, 

ktoré napokon pripadlo na rok 1896. Začalo sa dbať 
na vonkajšie znaky uhorského vlastenectva. Mi-
nister vnútra Percel upozornil obce na povinnosť 
označiť verejné budovy štátnou zástavou. Pokyn 
dorazil aj do Handlovej, kde sa uhorské „hurávlas-
tenectvo“ zatiaľ príliš nepestovalo. Spolu s ním za-
slali aj ponuku bratislavskej veľkoobchodnej firmy 
Tauský a synovia na zakúpenie rôznych druhov ze-
leno-bielo-červenej krajinskej zástavy s vymaľova-
ným címerom a takzvanou svätoštefanskou koru-
nou uprostred. Obec vybrala z najlacnejšej ponuky 
5 kusov zástav a zaplatila 22 zlatých. Najdrahšie, 
až 11 metrov dlhé a 170 cm široké vlajky v cene 60 
zlatých, sa pre Handlovú predsa len nehodili.41

Historicky nepodložené jubileum pripadlo na 
rok 1896, no už pár rokov bežali prípravy na plné 
obrátky. Nitriansky župan dostal niekoľko upo-
zornení, že Slováci žijúci na území jeho župy, čiže  
drvivá väčšina obyvateľstva, prejavujú nezáujem 
o štátom organizované a bohato dotované jubile-
um. Vláda sa rozhodla usporiadať celokrajinskú 
výstavu v Budapešti, ktorá mala predviesť celému 

svetu Uhorsko ako rozvinutú a dy-
namickú krajinu. Jedna časť mala 
byť venovaná aj národnostiam, 
aby sa demonštrovalo ich spokojné 
a bezkonfliktné spolužitie s vlád-
nucim maďarským národom, čo 
bola samozrejme fikcia. Projekto-
vaná ulička národností mala po-
núkať ukážky ľudového umenia 
a architektúry. V tejto súvislosti bol 
ako vzor svojráznej architektúry 
Nemcov žijúcich na hornej Nitre 
vytipovaný handlovský dom rodi-
ny Laslopovcov. Jeho drevenú časť 
rozobrali a na vozoch previezli až 
do Budapešti; spodok z kameňa po-
stavili na mieste výstavy. Už v prvú 
januárovú nedeľu roku 1896 počas 
omše musel handlovský kňaz pod 
vyvesenou uhorskou zástavou po-
učiť veriacich o význame jubilea. 
Ústredné oslavy začali 2. mája 1896 

otvorením celokrajinskej výstavy v prítomnosti sa-
motného Františka Jozefa a celej spoločenskej eli-
ty monarchie. Dom Laslopovcov sa sa stal častým 
námetom forografov a maliarov. V handlovských 
školách a kostole sa konali viaceré oslavné rituály. 
„Vlastenci“ si vešali na domy zástavy, okná osvet-
ľovali a zdobili. Napriek tomu, že v obciach hrozil 
hlad, Nitrianska stolica vyhodila na oslavy 200 ti-
síc korún. V Handlovej však nepanovalo vlastenec-
ké nadšenie a obecné zastupiteľstvo sa akosi po-
zabudlo. Až na sklonku mája rozhodlo, že v rámci 
jubilejného roka sa musí niečo podniknúť, aby na 
okrese v Prievidzi a župnom úrade v Nitre zavládla 
spokojnosť. A tak sa tisícročie zaujatia vlasti slávi-
lo v krčme u Ignáca Reifa a obecné zastupiteľstvo 
odsúhlasilo na tento účel 150 zlatých. Krčmár mal 
nakúpiť 300 litrov pálenky a dostatočné množstvo 
chleba i syra. Táto hostina bola určená len domá-
cim, lebo obecný úrad vystavil ceduľky, aby sa nik 
cezpoľný nebodaj zdarma v krčme nenapil.42 

41 OBNÚ-H 1895.
42 Tamže, zápisnica 6. schôdze /1896.

Uhorský snem na spoločnom zasadaní oboch 
komôr v prítomnosti Františka Jozefa prijal zákon-
ný článok 7/1896 o pevných základoch tisícročnej 
vlasti, založenej mýtickým Arpádom a jeho vitéz-
mi. Už samotné slovo vitéz, v maďarčine rytier, je 
vypožičané zo slovenského víťaz, čo potvrdzuje, 
že budovanie Uhorska nebolo len záležitosťou Ma-
ďarov. S obsahom zákona sa malo oboznámiť aj 
obyvateľstvo Handlovej, preto okresný úrad notá-
rovi zaslal dva ozdobne vytlačené exempláre tejto 
podivnej legislatívnej normy.43 To však ešte nebol 
koniec bombastických osláv. Uhorská vláda v spo-
lupráci s Nitrianskou župou rozhodli postaviť na 
Zobore veľkolepý pamätník tisícročia. Na konci 
augusta sa za účasti ministra financií Ladislava 
Lukáča konalo slávnostné odhalenie 20 metrov 
vysokého obelisku. Predstavenstvu Handlovej pán 
minister poslal osobitnú pozvánku. Účastníkom 
sa odporúčalo, aby na slávnosť prišli v uhorských 
šatách, v tradičných zemianskych dolománoch.44 
Dokumenty o účasti Handlovčanov na podujatí nič 
nehovoria, no ak vedenie obce chcelo byť zadobre 
s vládnou i župnou vrchnosťou, svojho reprezen-
tanta do Nitry poslalo. Oslavy zaujatia vlasti mali 
popri zbytočne vyhodených prostriedkoch aj pozi-
tívnu stránku. Vláda veľa investovala do výstavby 
škôl, ciest a najmä železníc. A tak práve roku 1896 
prišiel prvý vlak do Prievidze i do Sv. Kríža. 

Doznievajúce oslavy tisícročnice roku 1898 na-
štrbila smutná zvesť. Taliansky anarchista Luigi 
Luccheni v Ženeve zavraždil manželku Františ-
ka Jozefa, cisárovnú Alžbetu. Jej smrť starnúcim 
panovníkom otriasla. Maďari veľmi trúchlili, lebo 
Alžbeta podporovala ich politické ambície. V par-
lamentnom klube liberálnej strany si plačúci po-
slanci padali okolo krku. Biedy širokých vrstiev 
ich takto nikdy nedojali. Keď sa blížil deň menín 
tragicky zosnulej, minister poľnohospodárstva Ig-
nác Darány vyzval Handlovú aj iné obce, aby si vy-
sadením lipy, smreku a buku uctili jej pamiatku.45 

Maďarské vládnuce kruhy sa rozhodli skonco-
vať s nemaďarsky znejúcimi zemepisnými názva-
mi. Nitrianska župa šla príkladom a už v roku 1897 
pripravila návrh na zmeny stáročia zaužívaných 
mien obcí a mestečiek. V apríli 1897 dal podžupan 
Markholt návrh vytlačiť a pod názvom „Podžupa-
nov plán pomaďarčenia miestnych názvov cudzie-
ho znenia“ rozoslal po obciach. Stoliční úradníci 
sa rozhodli zmeniť všetko, čo neznelo korenisto 
maďarsky, hoci mnohí z nich, aj sám podžupan, 
boli slovenského pôvodu. Handlová sa mala vo-
lať Hunyad, Cigeľ Arpádfalva, Morovno nevedno 
prečo Écs, z Brusna mala byť Malony a z Ráztočna 
Pálffyfalva.46 Na tento nezmysel reagoval redaktor 
Národných novín Ambro Pietor článkom Progresív-
na paralýza, začo sa mu dostalo odmeny v podobe 
6 mesiacov žalára a 1200 korunovej pokuty. O zme-
ne názvu rokovalo aj obecné zastupiteľstvo, no zá-
pisnica nesvedčí o odpore. Predstavenstvo si dovoli-
lo nitrianskeho podžupana upozorniť, že azda bude 
výhodnejšie meno Nyitrahunyad, lebo niekoľko Hu-
nyadov už v Uhorsku jestvuje. Napriek formálnemu 
súhlasu sa tento nápad zatiaľ nerealizoval.47 

43 Tamže, 1500/1896.
44 OBNÚ-H , Administratívne písomnosti 2049/1896.
45 OBNÚ-H , Administratívne písomnosti 2323/1898.
46 Štátny archív Nitra, panstvo Bojnice, fasc. 235.
47 OBNÚ-H, Administratívne písomnosti 3/1897. 

V roku 1906 sa myšlienka premenovať všetko 
nemaďarské opäť oživila. Štátne orgány zadali od-
borným komisiám zostaveným pri jednotlivých 
župách novú úlohu a na základe ich odporúčania 
minister vnútra určil definitívny názov. Zákonom 
sa potom stanovil aj pravopis, prirodzene tak, aby 
vyhovoval požiadavkám maďarského jazyka. Han-
dlová sa od roku 1906 úradne nazývala Nyitrabá-
nya. Odborná komisia vykonala doslova prevrat 
v zaužívanom zemepisnom názvosloví Hornonit-
rianskej kotliny: Hradec sa stal Váracskou, z Chvoj-
nice urobili Nyitrafenyves, z Brusna Nyitrabo-
rosznó, z Tužiny Kovácspalotu, z Gajdela Nyitrafö, 
z Cígeľa Czegély, z Veľkej Čause sa stala Nygcsóta 
a z Ráztočna Rásztony. Najlepšie obišlo susedné 
Morovno, ktorému pridali len dĺžeň, takže úradný 
názov znel Morovnó. S novým menom sa však oby-
vateľstvo ani predstavenstvo Handlovej dlho ne-
vedelo zmieriť. Až do roku 1911 sa v zápisniciach 
obecného zastupiteľstva uvádzal aj naďalej pôvod-
ný názov. Názov Nyitrabánya spôsobil zmätky, 
pošta často doručovala zásielky do Bojnej, ktorá sa 
nazývala Nyitrabajna. V roku 1912 uhorské kráľov-
ské riaditeľstvo pôšt a telegrafov poslalo Handlovej 
prípis, aby sa názov upravil. Predstavenstvo mes-
tečka na osobitnom zasadaní rokovalo o zmene. 
Po dlhšej diskusii padol návrh, aby sa Nyitrabánya 
zmenila na Széperdö (Pekný les), za čo hlasovalo 
16 z 18 prítomných členov zastupiteľstva. Handlo-
vá dala riaditeľstvu pôšt na vedomie, že k zmene 
dôjde v dohľadnom čase, no napokon z toho nič ne-
bolo, lebo zakrátko mali ľudia celkom iné starosti 
– krajinu zachvátil požiar svetovej vojny.48 

Požiare predstavovali pre obyvateľov Handlovej 
kedysi veľké nebezpečenstvo. Domy boli celé z dre-
va, pokryté slamou či šindľom a v prípade rozšírenia 
požiaru zhoreli do tla aj s blízko stojacimi hospo-
dárskymi budovami. Ak sa aj pri takom nešťastí ni-
komu nič vážneho nestalo, následky boli pre celú 
rodinu katastrofálne. Poisťovanie domov sa začalo 
po našom vidieku šíriť až koncom 19. storočia, no 
konzervatívni obyvatelia Handlovej dlho túto no-
votu odmietali. Ešte aj za 1. svetovej vojny väčšina 
domácností nebola poistená. Rodina postihnutá 
požiarom bola často odkázaná na milosrdenstvo 
najbližších či susedov, a ak toho nebolo, vyšla na 
žobrácku palicu. Ešte horšie boli hromadné požia-
re, keď oheň rozdúchaný silným vetrom zničil celé 
rady domov. V takom prípade často už nemal kto 
vyhorencom pomôcť. Aj preto sa požiarnej preven-
cii venovala už od dávnych čias veľká pozornosť. 
Od polovice 18. storočia začal dbať na dodržiavanie 
protipožiarnych opatrení aj štát. Keďže sa medzi 
mužskou populáciou rozširovalo fajčenie, milovní-
ci tabakového dymu boli osobitne evidovaní a fajčiť 
mali dovolené len na vyhradených miestach v obci. 

Roku 1788 vydal Jozef II. prvé protipožiarne 
úpravy, platné pre celú krajinu. Začiatkom 19. sto- 
ročia miestodržiteľstvo pod hrozbou prísneho 
trestu nariadilo, že v prípade požiaru musí každý 
plniť príkazy richtára. Postupne sa začalo dbať aj 
na prevenciu dôslednejšou kontrolou dodržiava-
nia protipožiarnych smerníc. Zároveň sa upúšťa-
lo od tradičných drevených stavieb a stavalo sa z 
kameňa či z tehál. Keďže dobre vysušený šindeľ 
alebo slama boli hlavnou príčinou hromadných 

48 OBNÚ-H, Zápisnice obec. zastupiteľstva 1906-1915, V/1912.

požiarov, pri ktorých popolom ľahli celé dediny, 
strechy sa začali pokrývať nehorľavou škridľou. 

Už od roku 1870, keď uhorské ministerstvo 
vnútra vydalo úpravu o povinnom hlásení každé-
ho prípadu, sa požiare evidovali na najvyššej úrov-
ni. Konečne roku 1888 vyšlo vládne nariadenie, že 
v každej obci, kde je aspoň 50 domov, musí vznik-
núť dobrovoľný hasičský zbor. Až po tejto právnej 
úprave sa po dedinách začalo s organizovaním 
hasičstva, no väčšina miest a mestečiek vrátane 
Handlovej mala už dávno predtým zriadené skupi-
ny chlapov povinných v prípade požiaru hasiť. Boli 
vybavení aj potrebným náčiním. 

Na základe nových, už pevne organizačne za-
kotvených princípov dobrovoľný hasičský zbor 
v Handlovej vznikol 6. mája 1894. Členovia dostáva-
li z obecnej kasy ročný príspevok na výstroj a uni-
formy. V prípade väčšej investície, ako bolo zakúpe-
nie striekačky, prispel slúžnovský úrad v Prievidzi. 
Veľké vzdialenosti v Handlovej prekážali rýchlemu 
požiarnemu zásahu, preto sa oddiel rozdelil na tri 
skupiny. Jedna pôsobila v strede, druhá na hornom 
a ďalšia na dolnom konci. Každá mala svoju vlastnú 
ručnú striekačku uskladnenú v malých požiarnych 
skladoch pri hlavnej ceste. Oddiel mal asi 40 čle-
nov, ktorí sa cvičili v organizovanom hasení, v zime 
navštevovali kurzy, držali nočnú stráž a v prípade 
požiaru museli okamžite zasiahnuť podľa pokynov 
veliteľa. Ak vypukol požiar v susedných dedinách, 
mali príkaz poskytnúť pomoc, najviac však do 
vzdialenosti 10 kilometrov. Vzhľadom k tomu, že 
striekačku ťahali kone a oznam o požiari zvyčajne 
došiel so značným oneskorením, zasahovať vo väč-
šej vzdialenosti bolo beztak zbytočné. 

Už 1. júna 1895 si handlovskí hasiči mohli vy-
skúšať svoje schopnosti. V stodole patriacej k domu 
číslo 13 dopoludnia vzplanul oheň, ktorý v okamihu 
zachvátil drevené stavanie, kryté slamou. Panovalo 
veľké sucho a navyše fúkal silný vietor. Keďže v tej-
to časti mestečka boli domy aj hospodárske budovy 
postavené v tesnej blízkosti, zakrátko vzplanul hro-
madný požiar. Väčšina ľudí bola na poliach a v le-
soch, takže na hasenie chýbali sily. Hasičom sa však 
podarilo oheň lokalizovať. Našťastie, obete na živo-
toch neboli žiadne a okrem piatich kusov rožného 
statku ostatné domáce zvieratá vyviazli bez ujmy. 
Pravda, 18 obytných domov a 34 hospodárskych bu-
dov zhorelo na popol. Celková škoda bola vyčíslená 
na 25 tisíc zlatých. Spomedzi postihnutých len To-
máš Weis mal uzavretú požiarnu poistku do výšky 
škody 300 zlatých, čo ostatne sotva stačilo nahradiť 
stratu. Ostatní boli odkázaní na pomoc obce, príbuz-
ných alebo susedov.49 

Od roku 1897 sa konali pravidelné nedeľné kur-
zy pre veliteľov hasičských družstiev v Prievidzi, 
ktoré povinne absolvovali aj handlovskí velitelia. 
Na nedostatok práce sa hasiči nemohli sťažovať. 
V júni 1898 vyhorela časť píly nazývaná Loch. Malé 
požiare, pri ktorých zhorel dom alebo hospodárske 
budovy, sa vyskytovali takmer každoročne. Hro-
madné boli od začiatku 20. storočia našťastie len 
zriedkavosťou. Dňa 14. apríla 1914 zhorelo 5 domov 
aj s hospodárskymi budovami. Celková škoda bola 
30 tisíc korún a žiadny z majiteľov nebol poistený. 
Predstavenstvo vyzvalo občanov, aby vyhorencom 
pomohli peniazmi, potravinami, šatstvom i staveb-
ným materiálom.

49 OBNÚ-H , administratívne písomnosti /1895.

Ochrana 
obyvateľstva 
i majetku
pred požiarmi

Oslavy tisícročia 
a maďarizácia 

Rok 1896 – historicky 
nepodložené jubileum 
„zaujatia vlasti“.

V Handlovej sa  tisíc-
ročnica slávila v krč-
me u Ignáca Reifa, 
na čo obecné zastu-
piteľstvo odsúhlasilo 
150 zl. Krčmár mal 
nakúpiť 300 litrov 
pálenky, chlieb a syr.

Plagát k Miléniu.

Ponuka štátnych vlajok 
v roku 1896.

1788 – Jozef II. vydal 
prvé protipožiarne 
úpravy platné pre 
celú krajinu.

6. mája 1894 
vznikol v Hand-
lovej dobrovoľný 
hasičský zbor.

Poisťovanie domov sa 
po našom vidieku za-
čalo šíriť až koncom 
19. storočia, no kon-
zervatívni obyvatelia 
Handlovej dlho túto 
novotu odmietali.
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s výstavbou spojenia Prievi-
dza – Handlová – Kláštor pod 
Znievom boli už rozbehnuté. 
V máji 1896 dostalo vedenie 
Handlovej oznam o plánova-
nej trati.54 Na príchod prvého 
vlaku si ale obyvatelia museli 
počkať ešte celých 17 rokov. 
Prednosť dostala trať Prie-
vidza-Nemecké Pravno (do-
končená roku 1909). To už 
boli v plnom prúde prípravné 
práce na výstavbe úseku Prie-
vidza-Handlová, keďže bolo 
rozhodnuté začať s rozsiah-
lou ťažbou uhlia. Plánovala 
sa aj odbočka Handlová sta-
nica – horná šachta a spojenie 
Handlová-Turček. Vyčíslili sa 
aj náklady na stavbu spojenia 
Trenčianska Teplá-Prievidza-
Handlová, aby sa handlovské uhlie čo najlacnejšie 
dopravilo na Považie. Vzhľadom na náročný horský 
terén padli aj návrhy postaviť na týchto úsekoch 
lacnejšiu úzkokoľajku. Nakoniec sa začala stavba 
spojenia s Prievidzou, no zložité prírodné podmien-
ky spomaľovali postup výstavby. Po viacnásobnej 
zmene termínu dokončenia sa 15. februára 1913 za-
čala pravidelná premávka. Dovtedy museli uhoľné 
bane denne dovážať vyťažené uhlie na 40 záprahoch 
a v Prievidzi nakladať na vagóny.55

V prvom roku zabezpečovali osobnú prepravu do 
Prievidze tri páry vlakov. Prvý odchádzal z Handlo-
vej až päť minút pred desiatou dopoludnia a za 50 
minút dorazil do Prievidze. Kto chcel byť v sused-
nom mestečku skôr, musel si ráno privstať a zájsť 
do Prievidze pešo alebo si objednať povoz. Cesto-
vanie v tej dobe vôbec nebolo lacnou záležitosťou. 
Za dvadsaťkilometrovú cestu v prvej triede cestu-
júci zaplatili korunu dvadsať, v druhej 80 halierov 
a v tretej 50 halierov. Pri priemernej mzde kvalifi-
kovaného baníka-rubača okolo 1300 korún za rok, 
teda niečo viac ako sto korún za mesiac, dal baník 
za cestu vlakom do Prievidze štvrtinu dennej mzdy, 
pracovník na povrchu až polovicu. Keď už železnica 
konečne spojila Handlovú s ostatným svetom, vy-
skytol sa ďalší neočakávaný problém. Chlapci zo zá-
bavy ukladali skaly na koľajnice, aby azda vyskúšali 

Železnice boli znakom modernej doby, ale v ich 
výstavbe uhorská časť monarchie až do rakúsko-

uhorského vyrovnania veľmi zaostávala, a tak ešte 
dlhú dobu zostával hlavným dopravným prostried-
kom konský alebo volský záprah. Po roku 1867 sa 
budovala železničná sieť oveľa rýchlejšie. Ročne pri-
budlo až 600 kilometrov tratí, no hospodárska kríza, 
ktorá vypukla roku 1873, výstavbu pribrzdila. Najprv 
sa rozostavala Košicko-bohumínska trať vedúca od 
Ostravy cez Čadcu a Žilinu do Košíc. Uhorský snem 
v roku 1869 rozhodoval o ďalších železničných spo-
jeniach. Absolútnu prednosť malo napojenie Buda-
pešti na rozostavanú Košicko-bohumínsku líniu. 

Už na jeseň roku 1869 sa začali prípravné práce 
trate vedúcej z Vrútok cez susedný Turiec, Krem-
nicu, Zvolen, Lučenec k hlavnému mestu. Na výs-
tavbe 70-kilometrového úseku od Vrútok po Hron-
skú Dúbravu pracovalo asi 10 tisíc ľudí. Za prácou 
sem prišli robotníci zo všetkých kútov monarchie, 
no zárobkové možnosti si tu našli aj domáci, najmä 
furmani z okolia. Trať dokončili roku 1872 a keďže 
viedla náročným horským terénom, stala sa pýchou 
domáceho železničného staviteľstva. 

Železnica sa tak priblížila k Handlovej na vzdia-
lenosť troch hodín chôdze. Pravda, prístup k nej 
cez hory bol náročný, stará cesta bola v dezolátnom 
stave, sotva ju bolo možné prejsť s konským povo-
zom. Prepojiť tento zastrčený a ťažko prístupný kút 

hornonitrianskej kotliny 
s južnou časťou Turčianskej 
stolice si želali na oboch 
stranách pohoria. V roku 
1888 predstavenstvo mesta 
Kremnice požiadalo Nit-
riansku župu, aby podporila 
plán na výstavbu modernej 
cesty z Kremnických baní 
do Handlovej alebo do Ráz-
točna. Zostalo však len pri 
sľuboch.50 Napriek neocho-
te župných úradov dlhodo-
bým zámerom uhorského 
ministerstva dopravy bolo 

prepojenie údolia Nitry s traťou Budapešť-Zvolen-
Vrútky. Keďže ale nebolo dosť prostriedkov, práce 
postupovali pomaly a po etapách. Spojenie nitrian-
skej doliny s Turčianskou kotlinou sa realizovalo 
až v roku 1928. Do polovice deväťdesiatych rokov 
19. storočia osobnú aj tovarovú dopravu z Prievidze 
zabezpečovali povoznícke firmy alebo jednotliví 
furmani, čo mnohým obyvateľom chovajúcim kone 
či voly poskytovalo možnosť zárobku. Od roku 
1880 sa už pracovalo na trati od Nitry na sever. Za 
veľkej slávy v septembri 1881 prišiel do Topoľčian 
prvý vlak. V auguste 1884 bola železnica predĺže-
ná do Veľkých Bielíc, ale v nasledujúcom desaťročí 
sa nepokračovalo. V roku 1894 bola už spracovaná 
ekonomická štúdia a vypracovaný plán na výstavbu 
trate Veľké Bielice-Prievidza-Handlová-Kláštor pod 
Znievom. O udelenie koncesie na stavbu tejto trate 
požiadal župný municipálny výbor podnikateľ Pe-
ter Deterich.51 Zároveň bolo rozhodnuté, aby sa dot-
knuté obce a mestečká finančne podieľali na nákla-
doch stavby, keďže železnica bola aj v ich záujme. 
Na Handlovú zatiaľ pripadla suma 10 tisíc zlatých, 
ktorú však mestečko malo splácať po 200 zlatých 
nasledujúcich 50 rokov.52 

Stavbu napokon realizovala Uhorská stavebná 
účastinná spoločnosť a na 2. júna 1895 zvolala do 
Budapešti poradu všetkých zainteresovaných strá-
nok. Pozvánku dostalo aj predstavenstvo Handlo-
vej, ale dalo poverenie nitrianskemu podžupanovi, 
aby mestečko zastupoval.53 Železnicu z Veľkých 
Bielíc do Prievidze dokončili v apríli jubilejné-
ho roka 1896. Iste nebola náhoda, že v tom istom 
roku bola slávnostne uvedená do prevádzky dlho 
pripravovaná trať z Levíc cez Novú Baňu a Sv. Kríž 
do Hronskej Dúbravy, kde sa napojila na železnicu 
Zvolen-Vrútky. Tým sa však finančné možnosti na 
dlhú dobu vyčerpali, hoci prípravné práce súvisiace 

1896 – do Prievidze 
i do Sv. Kríža nad 
Hronom prišiel 
prvý vlak.

Železnica – 
podmienka roz- 
voja priemyselnej 
ťažby uhlia.

Prudko sa rozbiehajú-
ce budovanie železnič-
nej siete po Rakúsko-
uhorskom vyrovnaní
pribrzdila  hospodár- 
ska kríza v r. 1873.

15. február 1913 –
Začala sa pravidená 
premávka na trati 
Veľké Bielice – Prie-
vidza – Handlová. 
Dovtedy museli
Uhoľné bane denne 
voziť vyťažené uhlie 
na 40 záprahoch 
do Prievidze 
a tam nakladať 
na vagóny.

Cestovný poriadok z roku 1913, trať Prievidza – Handlová.

silu rušňa. Samosprávne orgány viackrát upozornili 
občanov, aby tomu zabránili, lebo môže dôjsť k váž-
nej nehode a pohrozila previnilcom prísnymi tresta-
mi.56 Vzhľadom na neustály rast ťažby uhlia a rýchle 
pribúdanie obyvateľov v Handlovej, ktorá zakrátko 
predbehla i Prievidzu, sa ešte v prvých dvoch ro-
koch svetovej vojny pokračovalo v prípravných prá-
cach na predĺženie trate do Turca. V tejto súvislos-
ti v novembri 1915 navštívila handlovský mestský 
dom odborná železničná komisia, aby prerokovala 
možnosti výstavby. Pre vojnové udalosti a zhoršujú-
cu sa hospodársku situáciu sa však práce zastavili.57

Handlovský tunel na trati ŽSR číslo 145 Horná Štubňa – Prie-
vidza medzi železničnými stanicami Handlová a Chreno-
vec. Tunel dlhý 132,6 m je technicky najnáročnejšou stav-
bou tejto trate. Nachádza sa nad obcou Ráztočno, kde trať 
stúpa v sklone 15 ‰. (Budova bola asanovaná.)

50 ŠAN ŽN, h. ž. admin. 1864/340.
51 Tamže, 1894/104.
52 Budapest Főváros Levéltára, Notariusok iratai, 1896 

Neuman Rafael mint Nagy-Bélicz-Privigyei Helyérdekű 
vasut Rt. Cégjegyzesére jogosult igazgató tagja.

53 OBNÚ-H, zápisnice obecného zastupiteľstva 1895 – 1903, s. 2.

54 OBNÚ-H, Administratívne písomnosti 1364/1896.
55 LUKAČKA, Ján (ed.) Prievidza, monografia mesta. 2013, s. 161.
56 OBNÚ-H, bubnová knižka 1913 – 1916.
57 Na poslednom vydaní tretieho vojenského mapovania z roku 

1916 bola už časť trate do Turčianskej kotliny aj vyznačená.

Vpravo: Pohľadnica s motívom železničnej stanice, vzadu 
so železničnou pečiatkou, prešla poštou v auguste 1916. 

Stavba Handlovského viaduktu
na Dolnom konci v roku 1911.

V roku 1911 postúpila stavba 
viaduktu až k bývalému 
Gazdíkovmu hostincu.

Handlovský viadukt z r. 1913 je 
obľúbeným motívom pohľadníc.
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V roku 1899 sa novým ministerským predsedom 
stal pragmatický liberál Koloman (Sél) Szél, 

menej zaťažený šovinizmom ako Bánfi. Aby sa diš-
tancoval od bašovania svojho predchodcu, ciele vlá-
dy v krátkosti charakterizoval heslom „Zákon, právo 
a spravodlivosť“. Nebola to bezobsažná propagan-
da; tlak na národnosti a prenasledovanie opozície sa 
zmiernili. V snemovni boli prijaté zákony upravu-
júce volebný poriadok a obmedzujúce podplácanie 
a kupovanie voličov. Zákon určil aj maximálne prís-
pevky na dopravu voličom, keď sa vybrali na mies-
to voľby. V predchádzajúcej dobe sa to zneužívalo 
na nehanebné podplácanie. Za cestu z Handlovej 
do Prievidze mohol poslanecký kandidát vyplatiť 
svojim voličom najviac 2 koruny, nárok na rovnakú 
taxu mali aj voliči z Morovna.58 

Záujem Handlovčanov o politiku, prebudený 
roku 1896, ochabol a scvrkol sa aj tábor ľudákov. 
Medzi aktivistami Ľudovej strany v Handlovej 
pred voľbami roku 1901 vynikal učiteľ Jozef Ven-
cel. Na okresný úrad však prišlo na neho udanie, 
že školu využíva na politické účely a prostredníc-
tvom detí rozširuje predvolebnú brožúrku Ľudovej 
strany v nemeckom jazyku.59 Voľby v roku 1901 
veľa nezmenili a trocha vynovená klika liberálov 
stále zostávala pri vesle. Štátne aj župné orgány 
naďalej bedlivo sledovali politické a národnostné 
hnutia. Pritom využívali sieť udavačov, akí sa našli 
aj v Handlovej. Úlohou hlásiť príslušným orgánom 
všetko podozrivé boli z titulu svojej funkcie pove-
rení notári. V roku 1902 nitrianskemu županovi 
Viktorovi Kramolínovi niekto udal handlovského 
kaplána Hermana, že udržiava dôverné styky so 
slovenskými chovancami viedenského teologické-
ho učilišťa.60 Uhorské ministerstvo dalo Nitrian-
skej župe pokyn, aby sledovala aj prejavy panger-
manizmu u nemeckého obyvateľstva. Či sa takéto 
prejavy vyskytli aj medzi handlovskými Nemca-
mi, nie je nikde doložené.61 

V decembri 1906 žiadal prievidzský okresný 
slúžny od handlovského obvodného notára infor-
máciu o socialistickom hnutí tunajšieho robotníc-
tva a o činnosti socialistických strán. Ešte pred 
Vianocami mu notár odpovedal, že zatiaľ nič také 
nespozoroval.62 V tom istom období okresná vrch- 
nosť upozorňovala na pohyb troch anarchistov 
nemeckého a talianskeho pôvodu a v prípade ich 

odhalenia žiadala okamžitú správu. Handlovský 
notár mal za úlohu sledovať aj odberateľov a prí-
padných spolupracovníkov časopisu Naše Sloven-
sko, ktorý vychádzal v Prahe od roku 1907. Zároveň 
ho slúžny vyzval, aby zisťoval, či sa v obciach jeho 
obvodu neorganizujú zbierky na školy pre chudob-
né slovenské deti, ktoré sa mali zriadiť na Morave 
v blízkosti hraníc. Ďalej ho vyzval, aby mu nahlá-
sil, koľko kusov a aké tituly novín panslavistické-
ho zamerania do jeho obvodu prichádza. Notár zis-
til, že v Handlovej sa odoberá len jeden exemplár 
Slovenského týždenníka, ktorý pod redaktorstvom 
Milana Hodžu vychádzal v Budapešti. Do mesteč-
ka boli z Pešti zasielané aj vládne Slovenské no-
viny, ktoré krčmy dávali k dispozícii slovenským 
návštevníkom. Na prípise adresovanom slúžnemu 
handlovský notár poznačil, že tento plátok tunaj-
ší Slováci nazývajú Chumaj.63 Hlavný záujem bol 
o nemecké noviny. Pred vojnou odoberalo 24 ob-
čanov nemecký týždenník, do mestečka chodilo 
aj šesť kusov maďarských, tzv. grajciarových no-
vín, ktoré krčmári odoberali povinne. V Morovne 
si dvaja predplácali Slovenské noviny. Vrchnosť na 
jednej strane notára žiadala, aby sledoval a ozna-
moval odoberateľov slovenských novín, na druhej 
strane mu nariadila, aby vláde blízke slovenské 
noviny propagoval a získaval predplatiteľov. Ta-
kým bol aj z vládnych peňazí na Myjave vydávaný 
týždenník Obzor, ktorý hrubo napádal všetkých 
slovenských národovcov. S Obzorom však notár 
nemal vo svojom obvode veľké úspechy, v Morov-
ne získal len jedného predplatiteľa, v Handlovej 
žiadneho.64 V roku 1909 dostal handlovský notár 
nariadenie, aby zistil, kto dostal protivlastenec-
ký zborník Naše Slovensko, a či sa handlovským 
deťom nedostal do rúk časopis Zornička, písaný 
v rovnakom duchu.65 Od začiatku storočia bola 
uhorská vláda vystavená čoraz silnejšiemu tlaku, 
aby zmenila volebný systém pochádzajúci ešte 
z roku 1848, ktorý už nezodpovedal požiadavkám 
novej doby. Vysoký majetkový cenzus vylučoval 
z volebného práva prevažnú časť mužskej populá-
cie. V rakúskej časti bolo už roku 1907 zavedené 
všeobecné volebné právo – zatiaľ len pre mužov. 
V Uhorsku sa na oklamanie verejnosti robili len 
kozmetické úpravy a navyše tak, aby Maďari ne-
strácali dominantné postavenie v sneme. Tak bol 
zrušený volebný okres Žabokreky, pričom jeho 
severnú časť pričlenili k prievidzskému, ktorý tak 
siahal od Handlovej až k Chynoranom. Zahŕňal 79, 
až na niekoľko výnimiek slovenských sídiel. Tieto 
reprezentoval jeden poslanec. Rovnako jedného 
poslanca si volilo 19 obcí prevažne maďarského 
volebného okresu Šaľa. 

V auguste 1910 slávila monarchia 80. narodeniny 
cisára Františka Jozefa. Pri tej príležitosti organista 
z Nemeckého Pravna Rafael Moor zložil na panov-
níka oslavnú hymnu, ktorú potom spievali aj hand-
lovskí nemeckí občania. Autorovi sa za túto iniciatívu 
dostalo mimoriadnej pochvaly od župnej vrchnosti.66 

58 OBNÚ-H, 2430/1899.  | 59 Tamže, 887/1901. 
 Brožúrka mala názov Výzva k ľudu (Aufruf auf das Volk).
60 ŠAN ŽN, hlavnožupanské, dôverné 1902/26/kart. 12.
61 Tamže, 1902/38/kart. 12.
62 OBNU-H, 1906 prezidiálne spisy.
63 OBNÚ-H, prezidiálne č. 287.
64 OBNÚ-H, dôverné, 3/1909.  |  65  Tamže, 21/1909.
66 ŠAN ŽN, hlavnožupanské, admin. 1910/14 040.

V Handlovej postupne budovali hnedouhoľné 
bane. Rozvoj baníctva v nasledujúcom období spô-
sobil podstatnú zmenu v počte i štruktúre obyva-
teľstva, jeho národnostnom zložení i v urbanizme 
obce, ktorá sa v priebehu desiatich rokov zmenila 
na priemyselné mesto. Na začiatku 20. storočia sa 
Handlová dostala do sféry záujmu Šalgotárjanskej 
kamennouhoľnej spoločnosti. Tá v roku 1900 pove-
rila inžiniera Rotha uskutočniť podrobný geologický 
prieskum a zistiť vlastnícke vzťahy.67 Uhlie bolo naj-
významnejšou strategickou surovinou. V dôsledku 
rozširovania železničnej siete a rozvoja priemyslu 
dopyt po uhlí stúpal, no domáca ťažba nedokázala 
pokryť jeho spotrebu. Uhlie sa ešte začiatkom 20. 
storočia muselo do Uhorska dovážať najmä z Mora-
vy a Sliezska. Zaistiť sebestačnosť v uhlí bola otáz-
kou prestíže, ale aj vyrovnanej zahranično-obchod-
nej bilancie. Preto uhorská vláda začala investovať 
do nových nálezísk, a to bol aj prípad Handlovej. Už 
pred vypuknutím vojny sa Uhorsko aj vďaka hand-
lovskému uhliu stalo sebestačným a mohlo ho už 
aj vyvážať. Investičný projekt dostal finálnu podobu 
v roku 1909 a handlovské bane pod názvom Hnedo-
uhoľný banský podnik (Barnaszénbánya vállalat) sa 
stal súčasťou koncernu Západouhorské kamennou-
hoľné bane – účastinná spoločnosť so sídlom v Bu-
dapešti. Prvým riaditeľom podniku sa stal inžinier 
Richard Hoffman. Banský závod sa rýchlo rozrastal 
a spolu s ním aj Banská kolónia. 

Príchod nových obyvateľov bol príčinou občas-
ných konfliktov so starousadlíkmi. Spory s ban-
ským podnikom viedli aj handlovskí mlynári. 
V súvislosti s výstavbou vodovodu pre uhoľné 
bane podali roku 1913 sťažnosť na župu pre ohro-
zenie vodného práva.68 Okrem banského podniku 
a železnice sa Handlovčania mohli pýšiť poboč-
kou prievidzskej Ľudovej banky, ktorá tu vznikla 
ešte na konci 19. storočia. Už od roku 1872 mali 
v Handlovej poštovú stanicu, v roku 1909 pribudla 
aj žandárska stanica. Obec bola sídlom obvodného 
notárskeho úradu a od osemdesiatych rokov mala 
aj svojho lekára, ktorý mal na starosti zdravie oby-
vateľov v celom obvode. Dlho tu pôsobil všeobecne 

obľúbený Alexander Androvič, no keď sa roku 1903 
neobyčajne rozšíril očný trachóm, vzdal sa funkcie; 
vystriedal ho MUDr. Leo Miškolczy. Trachóm bol 
doslova pliagou nášho vidieka a choroba sa natoľko 
rozšírila, že župa rozhodla o postavení trachómovej 
nemocnice v Prievidzi pre celý okres. Pre nedosta-
tok personálu sa plán nerealizoval, ale vybudoval sa 
osobitný pavilón v nitrianskej župnej nemocnici.69 
V roku 1910 aj banská spoločnosť zriadila ošetrovňu 
a platila si vlastného lekára. Pred vojnou i počas nej 
bol lekárom dr. Peter Beller. Mal veľkú zásluhu aj 
na rozvinutí činnosti Červeného kríža, za čo dostal 
roku 1916 vyznamenanie.70 Ešte roku 1896 hlavný 
župan zamietol žiadosť o zriadenie lekárne v Hand-
lovej, povolenie na prevádzku od župných orgánov 
dostal lekárnik až v roku 1902.

67 KOSTICKÝ, Bohumír a kolektív: Handlová a jej premeny. 
1976, s. 34.

68 ŠAN ŽN, hlavnožupanské, admin. 1913/1077.
69 Tamže, 1913/603.
70 Tamže, hlavnožupanské, dôverné 1916/428.

Handlová 
na začiatku 
20. storočia

Obec sa v priebe-
hu desiatich rokov 
zmenila na prie-
myselné mesto.

Hnedouhoľný banský 
podnik (Barnaszén-
bánya vállalat) sa stal 
súčasťou koncernu 
Západouhorské ka-
mennouhoľné bane 
účastinná spoločnosť 
so sídlom v Budapešti.

1910 – banská spo-
ločnosť zriadila 
ošetrovňu a platila 
si vlastného lekára.

Pohľadnica vľavo: Nádvorie 
bane v čase výstavby (1910-11). 
Vľavo je budova silocentrály, 
vpravo budova dielní. Koľaj 
zo štôlne pokračuje k miestu 
deponovania horniny. 

Vyššie: Benzínová lokomotíva 
LANGER-WOLF z roku 1913 
účinný pomocník baníkov.

Kolorované fotografie hore 
(asi z roku 1911) zachytávajú 
nové objekty v panoráme 
mestečka. Na obrázku vľavo 
je pohľad od Ringplatzu až po 
komín  silocentrály v pozadí. 
Na strane vpravo je panorá-
ma s novým viaduktom.

1907 – v rakúskej 
časti bolo zavedené 
všeobecné volebné 
právo – zatiaľ len 
pre mužov.

1901 – Voľby v roku 
nič zásadné nezme-
nili; pri vesle zostá-
vala klika liberálov. 

1907 – v Prahe začal 
vychádzať časopis 
Naše Slovensko.

Zákon, právo 
a spravodlivosť...

Okres žiada infor-
mácie o socialistic-
kom hnutí tunaj-
šieho robotníctva.
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Od začiatku 20. storočia sa situácia na európ-
skom kontinente stávala čoraz napätejšou. 

Monarchia upevňovala strategické spojenectvo 
s Nemeckom, naproti tomu Francúzsko sa zbližo-
valo s Ruskom a postupne boli odstránené aj ne- 
zhody Ruska s Veľkou Britániou. Hlavné európske 
mocnosti sa sformovali do dvoch blokov a zbrojné 
výdavky všetkých krajín sa zvyšovali. V roku 1908 
Rakúsko-Uhorsko anektovalo Bosnu a Hercego-
vinu, čo vyvolalo ostrú reakciu Srbska a nevôľu 
Osmanskej ríše, ktorá túto chudobnú balkánsku 
provinciu považovala za svoje teritórium. Napätie 
po niekoľkých mesiacoch poľavilo, no prípravy 
na veľký európsky konflikt boli už v plnom prúde. 

Začiatkom roka 1909 dostal handlovský ob-
vodný notár tajný pokyn, že v súvislosti so sta-
vebnými prácami v komárňanskej pevnosti treba 
zabezpečiť väčší počet robotníkov a povozov. Či 
sa niekto prihlásil, nie je známe. V obežníku sa 
zdôrazňuje potreba dať komárňanskú pevnosť do 
obranyschopného stavu, čo mnoho naznačuje.71 
Zakrátko dostal ďalšiu úpravu ohľadom mobilizač-
nej vyhlášky. V dôvernom prípise župné orgány 
vysvetľujú, akým spôsobom treba s vyhláškou čo 
najrýchlejšie oboznámiť obyvateľstvo. Ešte nik ne-
tušil, že zakrátko sa všeobecná mobilizácia stane 
skutočnosťou. V roku 1912 vypukla prvá a po nej 
nasledovala druhá Balkánska vojna. Jej víťazom 
sa stalo Srbsko, ktoré si takmer dvojnásobne zväč-
šilo svoje teritórium, čo monarchia ťažko znáša-
la. Stupňovala sa protisrbská kampaň a verejnosť 
bola vyzývaná k ostražitosti. Aj handlovský notár 
koncom roka 1913 dostal zo slúžnovského úradu 
pokyn, aby okamžite hlásil, ak by sa v jeho obvode 
objavil srbský zubár Lazar Boškovič, ktorý ale vy-
stupuje pod iným menom.72 

Handlovčania v posledných mierových me-
siacoch zažili veľkú slávu, keď mestečko poc-
til svojou návštevou samotný nitriansky župan 
v sprievode podžupana a početnej suity. Pred-
stavenstvo vyzvalo všetkých obyvateľov, aby sa 
dopoludnia 17. septembra 1913 zhromaždili na 

stanici oblečení v nedeľných šatách a v čo naj-
väčšom počte privítali vzácnych hostí. Návšteva 
prebehla hladko k spokojnosti všetkých zúčast-
nených a o niekoľko dní župan poslal Handlo-
vej list s vyslovením vďaky za vrelé privítanie.73

V októbri toho istého roka začala banská spo-
ločnosť s výstavbou vodovodnej siete v Ban-
skej kolónii. V prvej etape sa vykonal prieskum 
vhodných vodných zdrojov v chotári. Začiatkom 
roka 1914 železnica s niekoľkoročným onesko-
rením vyplácala peniaze majiteľom pozemkov, 
ktoré zabrala pri výstavbe. Zároveň sa riaditeľ- 
stvo baní začalo zaoberať plánom vybudovať v Ba-
níckej kolónii úzkokoľajku ťahanú koňmi. 

Ešte v decembri 1913 okresný sudca vydal oso-
bitný pokyn v súvislosti s konaním tradičných 
svadobných zvykov. Potvrdil, že sprievod svadob-
čanov cez celé mestečko s muzikou aj s obvyklým 
nesením manželskej postele a perín sa môže na-
ďalej konať. Výhradu však vzniesol proti zástavám 
s nápismi, ktoré od dávnych čias zvykli svadobča-
nia nosiť. Aj keď to nie je v pokyne presne defi-
nované, boli to akiste uhorské krajinské zástavy 
(červeno-bielo-zelené), ale nemecké nápisy ozna-
mujúce radostnú svadobnú udalosť boli v rozpore 
s takmer posvätným uctievaním štátnych symbo-
lov vo vtedajšom Uhorsku. Sudca nariadil nápisy 
prelepiť bielym plátnom. Zároveň pripomenul 
dodržiavať zásady slušnosti, keďže mládež často 
vystrája neprístojnosti. 

Rok 1914 sa nezačal najlepšie. V prvých me-
siacoch vypukol mor dobytka a v obci nariadili 
karanténu. Až do jesene nebolo možné prekročiť 
s rožným statkom hranice chotára. Gazdovia ne-
mohli navštíviť ani prievidzské či iné dobytčie 
trhy, aby tam predali či kúpili dobytok a aj tie 
handlovské boli zrušené. Navyše mnohých obyva-
teľov trápil očný trachóm, a tak v mestečku museli 
zriadiť ošetrovňu pre postihnutých.74 

V období vrcholiacich príprav na žatvu obyva-
teľstvo znepokojila šokujúca správa. Na následní-
ka trónu Františka Ferdinanda bol 28. júna 1914 

v Sarajeve spáchaný atentát. 
Výstrely z pištole pripravi-
li o život nielen samotné-
ho Ferdinanda, ale obeťou 
streľby sa stala aj jeho man-
želka, česká šľachtičná Žo-
fia Chotková. Udalosť vyvo-
lala žiaľ i zdesenie. Najmä 
Slováci smútili za predčas-
ne zosnulým následníkom, 
lebo od neho očakávali spl-
nenie svojich národných požiadaviek. Rovnako za 
ním žialili aj v Uhorsku žijúci Nemci, keďže jeho 
protimaďarské postoje boli všeobecne známe. 
V pamätiach Otakara Czernina, ktorý patril do 
okruhu najbližších spolupracovníkov následníka 
trónu, sa zachovala zmienka, ako mu istá veštica 
predpovedala, že bude príčinou svetovej vojny. 
Následník považoval veštbu za nepodarený žart, 
no v prvých týždňoch leta 1914 sa, žiaľ, začala 

napĺňať. Po štvortýždňovom 
zvažovaní možných násled-
kov dalo Rakúsko-Uhorsko 
Srbsku 48-hodinové ultimá-
tum. Srbi jeden bod ultimá-
ta odmietli a mobilizovali 
vojsko. Falošnými správami 
o srbskej agresii oklamaný 
František Jozef 28. júla 1914 
podpísal vypovedanie vojny. 
Takmer 4 desaťročia trvajúce  

mierové časy (od okupácie Bosny roku 1878) sa pre 
monarchiu skončili. V priebehu jediného týždňa sa 
hlavné európske bloky ocitli v zničujúcom konflikte, 
ktorý vyústil do vojny nepredstaviteľných rozmerov. 
Obete na ľudských životoch sa rátajú v miliónoch...

71 OBNÚ-H, dôverné, 12/1909.  |  72 OBNÚ-H, dôverné.
73 OBNÚ-H, bubnová knižka 1913 – 1916.
74 V zápisniciach handlovského obecného zastupiteľstva sa do-

konca hovorí o nemocnici (trachomakorház).

Posledné 
mesiace mieru

1912 – vypukla 
prvá a po nej 
nasledovala druhá 
Balkánska vojna.

1914 – v prvých 
mesiacoch vypukol 
mor dobytka a v obci 
bola nariadená 
karanténa.

48-hodinové 
ultimátum Srbsku. 

Banícka koló-
nia i mestečko 
sa zveľaďujú... 

Slávnostné privítanie 
hlavného župana z Nitry 
v r. 1913 pred vyzdobeným 
Obecným domom (na mieste, 
kde teraz stojí Hotel Baník). 

28. jún 1914 
Atentát na následníka 
trónu odštartoval 
konflikt, aký nemal 
vo svete obdobu...

V Handlovej  pred rokom 2013
ešte pokojne plynul čas 
– vo dverách hostinca bez-
starostne debatovali chlapi, 
netušiac, čo im osud 
nachystá o pár rokov.

Vľavo: Sarajevo 28. jún 1914. 
Vítanie následníka trónu 
predstaviteľmi mesta na radni-
ci 10 minút pred atentátom.

Po výstreloch v Sarajeve sa 
z detí Františka Ferdinanda 
a Žofie v jednom tragickom 
okamihu stali siroty.

Osudné chvíle
Budapešť, 25. júla 2014

Naša monarchia prežíva najváž-
nejšie chvíle, jakých nemala ešte 
za posledných 40 rokov. Musíme 
otvorene povedať, že stojíme na 
prahu vojny so Srbskom. Ten 
diplomatický akt, ktorý doručil 
vo štvrtok náš vyslanec srbskej 
vláde v Belehrade a v ktorom 
monarchia veľmi prísnym 
hlasom diktuje Srbsku, čo má 
vykonať, má na sebe všetky 
známky ultimátu. Srbsko dnes 
v sobotu do 6. hodiny popoludní 
má dať určitú odpoveď, či vyho- 
vie v nóte obsaženým požia-
davkom monarchie, či nie...*

*pokračovanie:
...Miliony pracujúceho ľudu riše 
habsburgskej trnú pred nastá-
vajúcimi udalosťami a z duše 
národov vinie sa vrelé želanie, 
aby zachovaný bol mier a aby 
sa vyhlo vojne a jej desným 
následkom. Ešte niekoľko hodín 
a rozhodne sa, čo bude. Kdo vie, 
či teraz poslednýkrát môžeme 
písať slobodne, či nám už pri 
písaní budúceho čísla nepoviaže 
ruky výnimečný stav a vyšší 
záujem ríše. V týchto vážnych 
chvíľach rozhodovať môže 
ešte Srbsko a nesmieme tratiť 
nádej, že obapolnej ústupči-
vosti rozhodujúcich srbských a 
rakúsko-uhorských kruhov, ďalej 
vplyvu pokojamilovnej Europy 
podarí sa odstrániť desné 
príšerie vojny, ktoré nám hrozí.
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Už 31. júla 1914 o siedmej večer dorazila na ok-
resný slúžnovský úrad do Prievidze správa, 

že najvyšší vojenský veliteľ, cisár František Jozef, 
nariadil všeobecnú mobilizáciu. Zakrátko sa o nej 
dozvedeli občania prostredníctvom verejného 
oznamu a o niečo neskôr aj z plagátov v slovenči-
ne, nemčine i maďarčine. Dňa 2. augusta dal hand-

lovský bubeník všetkým na 
vedomie, že chlapi mladší ako 
42 rokov, ktorí absolvovali vo- 
jenskú službu, sa ďalší deň 
musia dostaviť do zvolávacie-
ho strediska. Nariadenie sa 
vzťahovalo aj na tých, ktorých 
z rôznych príčin v minulosti 
od vojenskej služby oslobodili.  

Na druhý deň 3. augusta sa v Handlovej vykona-
la prísna domová prehliadka a kto rozkaz neupo-
slúchol, mal byť odsúdený na základe vojnových 
zákonov. Pred odchodom prvého, asi 80-členného 
transportu mobilizovaných, sa handlovský kostol 
naplnil veriacimi. Prišli aj takí, čo sa už celé roky 
na omši neukázali. Vojaci aj ich príbuzní hromad-
ne pristupovali k spovedi a k prijímaniu. Na stanici 
vládlo vlastenecké nadšenie, ale i plač manželiek 
i rodičov, ktorí sa lúčili so svojimi najbližšími. Na-
sledujúcu nedeľu sa konali procesie a modlitby za 
šťastný návrat a za víťazstvo nad nepriateľom pri 
oboch kaplnkách na hornom i dolnom konci.1 

Všeobecne však prevládalo presvedčenie, že 
vojna bude krátka a víťazná. Mobilizovaných vo-
jakov na mnohých miestach sprevádzala hudba 
a nadšené davy volali „Nech žije vojna!“ Éljen 
a háború! Dole so Srbskom (nieder mit Serbien), 
hurá na Moskvu!“ Aj tlač bez ohľadu na orien-
táciu vyvolávala v ľuďoch optimizmus a budila 
vlastenecké nadšenie. Už 30. júla všetky noviny 
priniesli radostnú správu, že armáda monarchie 
dobyla Belehrad. O niekoľko dní to dementovali, 
no v dôsledku lživej propagandy vládlo všeobecné 
oduševnenie a viera v skoré víťazstvo. 

Vlastenecki naladení krčmári častovali vojakov 
vínom, pivom či pálenkou a na mnohých miestach 
sa vyskytli neprístojnosti. Handlová v prvých týž-
dňoch zažila nástupy podnapitých regrútov, čo 
sa nezaobišlo bez incidentov. Zamestnancov baní 
a železníc čiastočne oslobodili od mobilizácie, no 
museli pracovať v sprísnenom režime. Na zákla-

de zákona z roku 1912 sa strategické 
podniky a železnica podriadili vojen-
skému dozoru. Robotníci museli zložiť 
prísahu a za nedodržanie pracovnej 
disciplíny hrozil vojenský súd. Stačilo 
vynechať šichtu, alebo len oneskorene 
nastúpiť do práce. Štrajk bol nemysli-
teľný, lebo sa kvalifikoval ako poško-
dzovanie vojnového úsilia, za čo mo-
hol byť udelený aj trest smrti. V rámci 
vojnových opatrení mali železničiari 
za úlohu strážiť veľký železničný 
most. Spočiatku tu konali strážnu 
službu, ale kvalifikovaní zamestnan-
ci boli potrební inde, a tak stráženie 
presunuli do kompetencie obecného 
predstavenstva. 

V októbri 1914 službou na moste poverili obec-
ného hájnika Michala Wagnera a zastupiteľstvo mu 
určilo mesačnú odmenu 40 korún.2 Časť zamest-
nancov baní napokon musela narukovať. Celkovo 
z bane zmobilizovali 26 úradníkov a 274 robot-
níkov. Handlovské bane postihol najväčší úbytok 
kmeňových zamestnancov spomedzi všetkých 
banských podnikov v Uhorsku, ako s istou dáv-
kou trpkosti konštatoval riaditeľ Ing. Hoffman.3 
Vzhľadom na vojensko-strategický 
význam bane zaviedli v podni-
ku prísnu disciplínu. Všetci 
vojenskou službou povinní 
handlovskí baníci boli zara-
dení do útvaru, ktorý niesol 
názov „122. stotina uhor-
ských kráľovských mobilizo-
vaných banských robotníkov“. 

Ešte v priebehu augusta 1914 ministerstvo vnút-
ra zaviedlo výnimočný stav. Styk so zahraničím 
bol obmedzený, pozastavilo sa vydávanie pasov, 
skomplikovalo cestovanie. Vzhľadom na postup 
ruských vojsk ku Karpatom na jeseň 1914 severné 
Slovensko vyhlásili za vojnové pásmo. Obyvatelia 

Handlovej mohli prekročiť hranice Trenčianskej 
a Turčianskej stolice s výnimkou Štubnianske-
ho okresu len so zvláštnym povolením. Nesmeli 
cestovať ani na juh Uhorska, do Sedmohradska 
a Chorvátska. Toto obmedzenie platilo do jesene 
1915. Aj po jeho zrušení musel mať každý cestujú-
ci pri sebe legitimáciu vydanú úradmi. Zakázalo 
sa zakladanie spolkov, konanie politických zhro-
maždení aj procesií, ba ani súkromne sa nesmelo 
zísť väčšie množstvo ľudí. Ľudia museli odovzdať 
všetky zbrane, vrátane poľovných. Cudzinci mali 
povinosť hlásiť sa na úradoch. Každý čin prekáža-
júci záujmom vedenia vojny mohol byť potrestaný 
zastrelením. Náčelník generálneho štábu rakúsko-
uhorskej armády do konca augusta 1914 vypravil 
do poľa poldruhamiliónovú armádu. No ukázalo 
sa, že to nestačí, keďže Rusi zaútočili na Halič 
a obsadili karpatské priesmyky. 

Ani na Balkáne sa vo-
jenská situácia nevyvíjala 
podľa očakávania. Srbsko 
i Čierna Hora sa húžev-
nato bránili. Keďže oby-
vateľstvo začalo vo väč-
šom množstve nakupovať 
predmety dennej potreby 
pre seba, ale i pre naru-
kovaných vojakov, hneď 
po vypuknutí vojny sa pre 
handlovské obchody zrušil 
nedeľný pokoj. Zákaz ne-
deľnej práce prestal všeobecne platiť aj vo fabrikách, 
doprave i pri práci na poliach, a to až do konca voj-
ny. Predstavenstvo Handlovej vyzvalo obyvateľov k 
jednote v boji za kráľa a vlasť. Zároveň upozornilo 
na potrebu solidarity s rodinami, ktoré v dôsledku 
mobilizácie prišli o živiteľa. Pomoc a podpora od os-
tatných, čo zostali doma, mala byť samozrejmosťou. 
Ak rodina frontového vojaka požiadala o susedskú 
výpomoc, najmä v súvislosti s poľnými prácami, ne-
smela jej byť odmietnutá. Na upokojenie verejnosti 
dal richtár na handlovskom námestí viackrát verej-
ne vyhlásiť, že po splnení vlasteneckej povinnosti 
možno očakávať návrat mobilizovaných mužov, a to 
vo veľmi krátkom čase. 

Vrchnosť vydávala pokyny na prísnu evidenciu 
cudzincov prechodne sa zdržujúcich v Handlovej, 
ale aj domácich občanov podliehajúcich mobilizá-
cii. Ak do obce prišla na návštevu cudzia osoba, 
hostiteľ ju musel bez ohľadu na vek, pohlavie a štát-
nu príslušnosť priviesť na mestský dom za účelom 
zistenia totožnosti. V súvislosti s rozrastajúcim sa 
konfliktom a prienikom ruskej armády do Haliče 
sa rozpútala vojnová psychóza. Šírili sa fámy o rus-
kých špiónoch a srbských záškodníkoch, ktorí sypú 
do verejných studní jed. V Handlovej bola ustano-
vená obecná stráž, ktorá však často prekračovala 
svoje kompetencie a zbytočnou horlivosťou šika-
novala aj domácich obyvateľov. Preto strážnikom 
nariadili kontrolovať len cudzie a podozrivé osoby. 
Bez zjavných dôvodov tiež nesmeli zastavovať pre-
chádzajúce konské povozy a automobily.4 Aj v ďal-
ších mesiacoch občanov vyzývali k bdelosti. Pohyb 
neznámych osôb museli okamžite nahlásiť. Už na 
jeseň 1914 sa množili prípady nedisciplinovanosti 
a svojvoľného opustenia výcvikových stredísk. Preto 
sa každý vojak, ktorý prišiel do Handlovej, musel do 
24 hodín hlásiť na mestskom dome. 

V novembri 1914 richtár a vedenie upísali z obec-
ného rozpočtu na vojnovú pôžičku 7 000 korún. Na 
takýto vlastenecký čin boli niekoľkokrát vyzvaní aj 
občania nielen svetskou vrchnosťou, ale aj pánom 
farárom priamo z kazateľnice. Pôžičku upisovali 
najmä tí, ktorí boli z rôznych príčin oslobodení od 
vojenskej služby. Ak mal niekto konto v sporiteľni 
alebo banke, sumu mu stiahli bez opýtania. Keď 
sa koncom mája 1915 uzatváralo prvé kolo vojno-
vej pôžičky, predstavenstvo Handlovej konštatova-
lo, že občania poskytli štátu veľkú sumu, no o jej 
skutočnej výške nepadla zmienka.5 Počas vojny sa 
vypísalo celkovo sedem vojnových pôžičiek a podľa 
niektorých údajov obyvateľstvo i samotná obec do-
hromady upísali 180  tisíc korún, čo predstavovalo 

päťročný rozpočet obce 
pred vypuknutím vojno-
vého konfliktu.6 Štátne 
pôžičkové dlhopisy sa po 
vojne zmenili na bezcen-
ný zdrap papiera. V roku 
1915 sa zaviedla osobitná 
vojnová daň pre mužov, 
ktorí z rôznych príčin 
nenastúpili do armády. 
Museli ju platiť aj baníci, 
oslobodení od vojenskej 
služby. V decembri 1915 

obecné predstavenstvo vyzvalo občanov na včasné 
zaplatenie vojnovej dane. Vo verejnom vyhlásení sa 
pripomínalo, že v týchto ťažkých vojnových časoch 
štát potrebuje každý halier a proti tým, čo si svoje 
povinnosti neplnia, sa bude postupovať so všetkou 
bezohľadnosťou. Vedenie Handlovej podporovalo 
všetky požiadavky politickej vrchnosti súvisiace 
s vojnovým úsilím. Na jeseň 1914 vyhlásilo zbier-
ku plátna na obväzy i nemocničnú výbavu. V ná-
jomnom dome u Ignáca Reifa zriadilo dočasný vo-
jenský špitál, ktorý mal slúžiť na rekonvalescenciu 
zranených. Majiteľovi bola odhlasovaná neveľká 
finančná kompenzácia. Keďže núdzový špitál nik 
nevyužíval, koncom roka 1915 ho zrušili. Zozbie-
rané plátno a iné zdravotné pomôcky sa potom 
vozili do vojenskej nemocnice v Banskej Bystrici. 
Obecný dom sa stal strediskom, kam občania pri-
nášali veci, ktoré mali na výzvu vrchnosti obeto-
vať na oltár vlasti. 

Vojna vyvolala veľké spoločenské zmeny. Že-
nám narukovaných vojakov vyplácali na mest-
skom dome každý mesiac spočiatku dosť vysoké 
vyživovacie príspevky, 78 halierov na osobu a deň. 
Na dieťa mladšie ako osem rokov štát prispieval 
polovičnou sumou. Ženy s viacerými deťmi sa mali 
lepšie ako pred vojnou a nejedna sa tešila z nové-
ho stavu, lebo mala viac peňazí. To však netrvalo 
dlho. Navyše peniaze chodili na handlovský notár-
sky úrad nepravidelne a často sa ani neušli všet-
kým. Z toho povstávalo mnoho zmätkov a nespo-
kojnosti. Rozdeľovanie podpôr posilnilo notárovo 
postavenie, lebo od jeho rozhodnutia záviselo, či 
žena dostane peniaze hneď a v plnej výške. Preto 
sa ženy často uchádzali o notárovu priazeň a hoci 
o počínaní notára Adalberta Zeisela v tej ťažkej 
dobe nevieme žiadne podrobnosti, mnohí jeho ko-
legovia to zneužili. Korupcia a manželská nevera 
sa za vojny rozšírili do nevídaných rozmerov. 

Už počas zimných mesiacov 1914 sa minuli ar-
mádne zásoby ovsa a kone hynuli od hladu. Ešte 
v januári 1915 vyzvala vrchnosť miestnych gazdov, 
aby odovzdali nadbytočné zásoby ovsa a ponechali 
si len toľko, čo potrebujú pre vlastnú potrebu a osev. 
Zároveň sa im kládlo na srdce šetrne zaobchádzať 
s obilím každého druhu, aby nebolo ohrozené zá-
sobovanie armády aj ostatných občanov.  Pri mie-
sení cesta na chlieb sa mala do pšeničnej múky pri-
miešať aspoň tretina jačmennej. Koncom februára 
1915 úrady zakázali mlieť výlučne len pšenicu, 
musela sa zmiešať s rovnakým množstvom jačme-
ňa. Za nedodržanie hrozila mlynárovi aj gazdovi 
pokuta 600 korún a dva mesiace väzenia. Mnohí si 
zadovážili ručné mlynčeky a pšenicu potajomky 
mleli doma, čo však bolo namáhavé a v dôsledku 
náhlych kontrol a špicľovania aj nebezpečné. 

Svetová vojna 
V prvých 
vojnových 
rokoch

1914 – ministerstvo 
vnútra zaviedlo 
výnimočný stav.

Na základe zákona 
z roku 1912 sa 
strategické podniky 
a železnica podriadili 
vojenskému dozoru.

Jeseň 1914 – postup 
ruských vojsk 
ku Karpatom.

August 1914 
– nasadenie 
poldruhamiliónovej 
rakúsko-uhorskej 
armády.

Nech žije vojna!“ 
Éljen a háború! 
Dole so Srbskom 
(nieder mit Serbien), 
hurá na Moskvu!

Predstavenstvo Han- 
dlovej vyzvalo oby-
vateľov k jednote 
v boji za kráľa a vlasť. 
Zároveň upozornilo 
na potrebu solidari-
ty s rodinami, ktoré 
v dôsledku mobilizá-
cie prišli o živiteľa.

Sotva 16-ročného Ľudovíta 
Bónu uznal banský lekár za 
schopného práce a 30. októbra 
1916 sa stal zamestnancom 
handlovskej bane, podliehajú-
cim vojenskému režimu. 
Už o týždeň uvádza veliteľstvo  
robotníckeho oddielu do jeho 
záznamu „smrteľné nešťastie“. 

Zamestnancov baní 
a železníc čiastočne  
oslobodili od mobi-
lizácie, no pracovali 
v sprísnenom režime 
a podliehali vojen-
skému dozoru.

Handlovské bane 
stratili najviac kme-
ňových zamestnan-
cov spomedzi všet-
kých banských 
podnikov v Uhorsku.

V strede hore: Propagačný 
plagát „Vojnová pôžička“.

2 OBNÚ-H Zápisnice obecného zastupiteľstva XI/1914, bod 5.
3 KOSTICKÝ B. a kol., c. d. s. 46.

1 Historia domus 1879 – 2006.
4 OBNÚ-H Bubnová knižka 19131916: 2.VIII. 13, IX. 1914.
5 Tamže, 23. V.  |  6  Historia domus 1879 – 2006.Obr. vpravo: Výjav z bojov 1. svetovej vojny.
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Na urýchlenie vojnového víťazstva sa najprv 
zbierali drahé kovy – zlato a striebro. Potom už aj 
olovo, mosadz, meď, nikel, cín i bronz. V lete 1915 
museli všetci pod hrozbou trestu odovzdať svoje 
medené kotle na pálenie alkoholu. Po rekvirácii 
kotlíkov sa pálilo spoločne v jednej pálenici podľa 
poradovníka a pod dohľadom obecných orgánov. 
V druhej polovici roka 1916 prišli na rad aj kostol-
né zvony. Ostrihomský arcibiskup a prímas Ján 
Černoch pod tlakom okolností napokon súhlasil 
s rekviráciou všetkých zvonov okrem historicky 
cenných. Zvony, ktoré svojím ušľachtilým zvu-
kom zvolávali celé generácie veriacich k mod-
litbám, sa mali preliať na kanóny rozosievajúce 
smrť. Mimoriadne smutným dňom pre Handlovú 
bol 14. september 1916, keď dva zvony z farského 
Kostola sv. Kataríny zhodili z veže, aby spolu so 
zvonmi z oboch kaplniek na Hornom i Dolnom 
konci skončili v niektorej zlievarni. Najväčším 
úlovkom bol 1145 kilogramov vážiaci zvon sv. Ka-
taríny z roku 1730. Zbrojné úrady však nepohrdli 
ani trojkilovým zvončekom z kaplnky na Dolnom 
konci. Zrekvirované handlovské zvony vážili spo-
lu 1215 kilogramov a cirkevnej obci za ne vyplati-
li náhradu 4860 korún.7

Situácia na fronte si vyžadovala stále nové 
opatrenia, príkazy a zákazy. Vrchnosť zakázala 
obchodovať s vlnou; každý ju musel odovzdať do 
povinného výkupu na mestskom dome. Gazda si 
mohol ponechať nanajvýš 10 kilogramov pre vlast-
nú potrebu. Zakrátko siahla vrchnosť k ďalším 
opatreniam; Handlová musela dodať 100 metrákov 
sena do armádnych skladov, aby kone nedochli od 
hladu. Na zber sena však chýbali pracovné sily. 

Aby sa zabránilo sociálnym otrasom, začali sa 
regulovať ceny tovarov aj práce. Malopredajcovia 
mohli k veľkoobchodným cenám pripočítať naj-
viac šesťpercentnú maržu. Nádenníci a furmani 
nesmeli požadovať vyššiu mzdu, než pred vypuk-
nutím vojny. Administratívnymi opatreniami sa 
však dalo len ťažko predísť zdražovaniu. Navyše 
vláda stiahla z obehu strieborné korunové mince 
a aj halierové peniaze, lebo boli vyrobené z niklu. 
Mince sa začali raziť zo železa, no kým sa dostali 
do obehu, pre nedostatok drobných sa ceny auto-
maticky zaokrúhľovali smerom nahor a stále stú-
pali. Kým v roku 1914 stál kilogram masti korunu 
šesťdesiat, v decembri 1915 už sedem a v júli 1918 
až 14 korún. Liter mlieka stál na začiatku vojny len 
7 halierov, v júli 1918 už korunu a 24 halierov, ki-
logram masla sa z koruny dvadsať vyšplhal na 17 
korún. Na čiernom trhu boli potraviny ešte drahšie. 
Pre fabrických a banských robotníkov nárast cien 
znamenal pohromu. V roku 1915 zarábal baník za 
8-hodinovú šichtu 5.30, behač 3.50 a robotník na 
povrchu za 12 hodín 2 koruny 90 halierov. Kilo sla-
niny sa v tej dobe kupovalo za 2 koruny 90, brav-
čové mäso stálo 3.60 a kilogram múky 61 halierov. 
Z platu bolo takmer nemožné uživiť rodinu, preto 
na pomocné práce nastúpili do baní aj ženy, ba 
i deti. Platy žien však sotva prekročili dve koruny 

V druhej polovici 
roka 1916 prišli na 
rad aj kostolné zvony.

Zvon, ktorý zvolával veriacich 
k modlitbám, preliali na 
kanóny rozosievajúce smrť.

za 12-hodinovú šichtu, deti za osem hodín dostali 
korunu šesťdesiat. Štát sa snažil túto biedu kompen-
zovať drahotnými príplatkami a dodávkami slaniny, 
masti a múky pre baníkov. 

V roku 1916 sa niekoľkí agilní baníci pokúsili 
presadiť zvýšenie platov o 100 % a zrušenie dra-
hotného príplatku. V prípade zamietnutia ich po-
žiadavky mal vypuknúť štrajk. Príprava celej akcie 
nebola však dobre utajená. Skôr ako došlo k štraj-
ku, organizátori sa ocitli pred súdom.8 Do jari 1918 
reálne príjmy v porovnaní s rokom 1913 poklesli na 
tretinu. Odchod veľkej časti mužov sa prejavil ne-
dostatkom pracovných síl najmä v poľnohospodár-
stve počas žatevných prác. V súvislosti s nastávajú-
cou žatvou generálny štáb v lete 1915 vydal pokyn 
udeliť vojakom, ktorí neboli nasadení na fronte, 
dvojtýždňovú dovolenku. Museli sa doma zapojiť 
do zberu úrody. Ak sa vojak prácam vyhýbal, obec-
ný úrad mal plnú moc predčasne ho poslať k jeho 
jednotke. Bolo to však len núdzové riešenie. 

Od skorej jari 1915 panovalo sucho a horúčavy. 
Vzápätí niekoľko ničivých búrok spôsobilo značné 
škody na beztak slabej úrode. 23. júla blesk pod-
pálil chalupu na hornom konci. Zhorela do zákla-
dov spolu s hospodárskymi budovami a v nich celý 
gazdov majetok s piatimi kusmi dobytka. Obecné 
predstavenstvo vyzvalo občanov pomôcť prístre-
ším, peňažitými aj materiálnymi darmi ťažko pos-
tihnutej rodine.9 Nedostatok jarných zrážok spôso-
bil nízku úrodu. Vláda preto prikročila k drastickým 
opatreniam – roľníkom sa malo obilie zabaviť. Mohli 
si ponechať len 18 kíl na osobu mesačne a osivo. Od 
štátu dostali len minimálnu finančnú náhradu. Do-
konca aj nádenníci pracujúci na žatve na veľkostat-
koch museli odovzdať celý deputát a pridelili im len 
desať kilogramov na osobu mesačne, bez ohľadu 
na to, či to bola pšenica, jačmeň, raž alebo ovos. 
Handlovským občanom oznámili prísne racionali-
začné opatrenia 4. júla 1915. Domovými kontrola-
mi sa malo zamedziť ich obchádzanie. Previnilcov 
trestali dvojmesačným väzením a pokutou 600 ko-
rún. Rovnaký trest hrozil všetkým, ktorí nedodržali 
úradne nariadené bezmäsité dni. V utorok a piatok 
sa mäso nesmelo predávať, kupovať, ani podávať 
v hostincoch. Úrady stanovili obchodníkom maxi-
málne ceny všetkých druhov potravín, a aj tresty za 
ich nedodržiavanie. Zároveň roľníkom obmedzili 
voľný predaj mlieka, masla, syrov, vajec aj ovocia. 

Len registrovaní priekupníci s oprávnením mohli 
navštevovať sedliacke usadlosti za účelom výkupu. 
Vedenie obce kládlo občanom na srdce, aby potra-
viny nechali pre Handlovčanov, najmä pre baníkov. 
Vyviezť potraviny do susednej stolice bolo prísne 
zakázané. V dôsledku dlhotrvajúcich horúčavo-
be upozornila na nebezpečenstvo šírenia rôznych 
chorôb, aj cholery. Gazda musel dodržiavať pred-
písané opatrenia, dezinfikovať hnojiská a záchody 
vápnom alebo karbolom. Úrad vykonal prehliadku 
všetkých dvorov a v prípade zanedbania hygieny 
udeľoval pokuty. Kontroly slúžili aj na zisťovanie, či 
roľníci neukrývajú obilie. Prvá rekvirácia prebieha-
la koncom novembra 1915, roľníkom ponechali len 
úradne stanovené množstvo. Rekvirovali sa aj zá-
soby strukovín. Rodine malo stačiť 30 kilo hrachu, 

fazule, či bôbu na rok. V decembri 1915 vyšiel všeo-
becný zákaz pečenia bieleho pečiva. Z predaja zmiz-
li rožky, žemle a ďalšie pekárenské výrobky. Nové 
obmedzenie tlmočil občanom obecný bubeník.10 

Vianoce 1915 nepriniesli do väčšiny handlov-
ských domácností obvyklú radosť, naopak prevlá-
dal strach z budúcnosti a niekde aj žiaľ za padlým 
členom rodiny. Situáciu komplikovala aj epidémia 
kiahní, ktorá postihla školskú mládež. Od začiat-
ku decembra do 20. januára zostali školy zavreté. 
V januári 1916 bola nariadená maximálna spotre-
ba múky na osobu a deň. V rodinách poľnohospo-
dárov to bolo 40 dekagramov, v robotníckych 24. 
Zároveň bola zriadená finančná stráž, ktorá mala 
kontrolovať zásoby potravín v domácnostiach. 
Racionalizačné opatrenia postupovali míľovými 
krokmi. Handlovské rodiny mohli mať vo svojich 
komorách len presne určené zásoby potravín, a to 
na dobu od januára do 15. augusta. Poľnohospo-
dári mali povolené mať v zásobe 84 kilo múky či 
obilia na osobu, ostatní len 50. Ak mal niekto viac 
múky či zrna, musel ich za výkupnú cenu odo-
vzdať štátu. V prípade nedodržania boli potraviny 
skonfiškované a previnilec dostal vysokú pokutu. 
Baníci však boli odkázaní na občasný prídel. Chle-
bová múka sa oprávneným osobám prideľovala za 
pevne stanovené ceny na obecnom úrade, kde sa 
všetko prísne evidovalo. 

V súvislosti s racionalizáciou potravín sa gaz-
dom zakázalo porážať teľce, mali sa chovať až 
kým nedosiahli zrelý vek. V prípade, že sa teliatko 
nehodilo na ďalší chov, vyžadovalo sa svedectvo 
aspoň dvoch susedov. V roku 1916 viazlo už aj zá-
sobovanie soľou, hoci sa jej na území monarchie 
ťažilo dostatok. V novembri 1916 prideľovali pol 
kila na osobu, ale len do gazdovstiev. Tí, čo bývali 
v Kolónii, nemali na mimoriadny prídel soli nárok.

Zmarené ľudské životy

Oveľa smutnejším následkom vojny ako vše- 
obecný nedostatok a šíriaca sa bieda boli však 

zmarené ľudské životy. Prevažná väčšina mobilizo-
vaných z Handlovej nastúpila do dvoch frontových 
útvarov. Bol to peší pluk číslo 12 spoločnej cisársko-
kráľovskej armády dislokovaný v Komárne a 15. peší 
pluk honvédov s veliteľstvom v Nitre. Od prvých dní 
vojny p richádzali z frontov a vojenských nemocníc 
smutné správy. Už 16. augusta padol v bojoch pri 
srbskom meste Višegrad 25-ročný Ján Tonhäuser. 
Ťažké jesenné boje na ruskom fronte vo východ-
nej Haliči si vyžiadali do konca roka viacero obetí 
z radov mladých Handlovčanov. 5. novembra 1914 
pri obci Sučin vyhasol život 30-ročného delostrelca 
Jozefa Hikla. V ten istý deň pri Langievnikách v Ha-
liči zahynul aj 26-ročný Juraj Weis. Podobný smut-
ný osud v novembri a decembri zastihol čatárov 
15. Honvédskeho pešieho pluku 30-ročného Ignáca 
Pösa, o štyri roky mladšieho Mateja Pösa, 32-ročné-
ho pešiaka Ondreja Pösa. Zakrátko padli strážmaj-
ster Lukáš Gürtlera, 25-ročný Matej Weis i o tri roky 
starší Ondrej Wohland. Po priestrele hlavy položil 
1. decembra 1914 život za cisára a vlasť 35-ročný Ig-
nác Kmeť, príslušník 18. zdravotnej skupiny. Hneď 
na druhý deň vo viedenskej všeobecnej nemocnici 
skonal na následky ťažkého zranenia 23-ročný pe-
šiak honvédskeho bataliónu Ján Gürtler. Na Silves-
tra 1914 oplakávali aj 23-ročného Tomáša Lacka.11

Padlí v prvej 
svetovej vojne 
1914 – 1918

Na ruskom fronte: 

Benda Jozef
1888 – 1918
Danko Jozef
1886 – 1918
Daubner Jozef
1889 – 1916
Derer Michal
1887 – 1918
Derer Ondrej
1893 – 1915
Dienes Jozef
1891 – 1915
Dienes Ondrej
1880 – 1916
Dienes Ondrej
1894 – 1915
Ernek Ján
1885 – 1914
Ferenz Pavol
1875 – 1918
Fitzel Ján
1895 – 1916
Fitzel Jozef
1883 – 1918
Fleischer Jozef
1887 – 1916
Fleischer Jozef
1894 – 1915
Fleischer Pavol
1893 – 1915
Franz Pavol
1887 – 1915
Frömmel Ignác
1885 – 1915
Frömmel Pavol
1890 – 1916
Fulek Rudolf
1896 – 1918
Gaal Michal
1894 – 1914
Grollmuss Ignác
1888 – 1914
Grollmuss Ján
1890 – 1916
Grollmuss Ján
1891 – 1916
Grollmuss Jozef
1897 – 1916
Grollmuss Ondrej
1882 – 1914
Grollmuss Ondrej
1883 – 1914
Grollmuss Pavol
1887 – 1914
Grollmuss Pavol
1890 – 1915
Gürtler Lukáš
1882 – 1914

7 Historia domus 1879 – 2006 (1916).
8 KOSTICKÝ B. a kol. c. d. s. 49.
9 OBNÚ-H, Bubnová knižka 1913 – 1916, 24. 7. 1915.
10 Tamže, 12. 12. 1915.  |  11  Historia domus, 1879 – 2006.

Aby sa zabránilo 
sociálnym otrasom, 
začali sa regulovať 
ceny tovarov i práce.



104 105

1 8 4 8  -  1 9 1 8 1 8 4 8  -  1 9 1 8

Koniec vojny i monarchie

Dňa 21. novembra 1916 po 67 rokoch na tróne 
zomrel cisár František Jozef. Nahradil ho pra-

synovec Karol, ktorého pod poradovým číslom IV. 
na Silvestra v Budapešti korunovali za uhorského 
kráľa. Nový panovník sa snažil vyviesť monarchiu 
z vojny aj za cenu separátneho mieru, no už bola 
príliš pripútaná k Nemecku a jeho tajné mierové 
misie sa skončili neúspechom. Po jeho nástupe 
sa zmiernil režim, politických previnilcov amne-
stovali, a aj noviny mohli slobodnejšie písať, i keď 
vojnovú cenzúra nezrušili. Pád ruského cára vo 
februári 1917 spôsobil nielen veľké zmeny v Rus-
ku, ale mal za následok zosilnenie ľavicového a so-
cialistického hnutia v samotnej monarchii. Uhor-
ská vláda tiež zmenila svoj postoj a 1. máj 1917 sa 
už oficiálne slávil ako sviatok práce. V dôsledku 
uvoľnenia režimu rástli aj protivojnové nálady v ce-
lej monarchii a postupne sa začali množiť spočiatku 
len živelné protesty a potom organizované štrajky. 

Aktivizovali sa aj handlovskí baníci, nespokojní 
so svojimi sociálnymi a pracovnými podmienka-
mi. Od jari 1917 sa uskutočnilo niekoľko neformál-
nych a zároveň utajených schôdzok najaktívnej-
ších baníkov. Hlavným aktivistom sa stal Martin 
Szabó. Počas leta sa v banskom podniku vytvorila 

skôr neformálna organizácia sociálnej demokra-
cie s asi 300 členmi. Oficiálne ju zaregistrovali až 
v roku 1918. Prvým predsedom sa stal baník Ján 
Beluš, pochádzajúci zo Švedlára, a to najmä z toho 
dôvodu, že plynule hovoril slovensky, nemecky 
a maďarsky.19 

Handlovskí baníci vstúpili 15. októbra 1917 do 
štrajku, ktorý ako vôbec prvý štrajk v handlovských 
baniach trval 36 hodín. Veliteľ 122. banského oddie-
lu bol v dôsledku jednotného vystúpenia bezmocný, 
a tak aspoň prikázal zavrieť krčmy v Kolónii i v obci. 
Vedenie baní aj banský kapitán, ktorý z Banskej 
Bystrice prišiel so štrajkujúcimi vyjednávať, sa pri-
kláňali ku kompromisu, no pre istotu do Handlovej 
povolali stotinu vojakov až z Nitry. Baníci nastúpili 
do práce, až keď dostali požadovanú masť a slaninu 
a prísľub skrátenia pracovnej zmeny robotníkom na 
povrchu z dvanásť na osem hodín.20 

Uhorské vládne orgány nedesilo len rozširujúce 
sa štrajkové hnutie, ale aj prvé náznaky rozpadu 
Uhorska. V lete 1917 českí poslanci v rakúskom 
sneme začali otvorene hovoriť o spojení českých 
krajín a Slovákmi obývaných častí Uhorska, zatiaľ 
však len v rámci prebudovanej monarchie. 

Príslušník 14. uhorského pešieho pluku honvé-
dov Michal Wagner (nar. 1882) ťažko ochorel a na 
začiatku septembra 1914 ležal vo viedenskej vojen-
skej nemocnici. Spolu s ním sa po strelnom zranení 
tváre liečil jeho spolubojovník Štefan Weiss (nar. 
1882). Po priestrele ruky dopravili do univerzitnej 
nemocnice v Budapešti ďalšieho Handlovčana, tak-
tiež príslušníka 14. honvédskeho pešieho pluku 
Antona Pösa. Do konca roka 1914 utrpeli strelné 
zranenia aj Matej Lettrich, 
Juraj a Jozef Pös, Jozef Ro-
senberger (nar. 1881), ktorý 
slúžil na východnom fron-
te v trenčianskom 72. re-
gimente spoločného cisár-
sko-kráľovského vojska 
a jeho menovec Jonáš Ro-
senberger (nar. 1887).12

Preriedené rady armád 
monarchie doplnili 8. ok-
tóbra 1914 na odvode hand-
lovských brancov ročníkov 1892-1894. Ráno ich vie-
zol zvláštny vlak do Nitry, do ktorého nastupovali 
aj chlapci z iných obcí. 

Armáda nepotrebovala len regrútov, ale aj povo-
zy. Preto sa v Handlovej 1. novembra 1914 organi-
zoval odvod koní. Každý vlastník musel svoje kone 
v záprahu priviesť pred mestský dom, kde vojen-
ská komisia rozhodla o ich ďalšom osude. Vybrané 
kone zaevidovali a gazdovia ich už nemohli predať 
ani utratiť. V decembri prišiel rozkaz, že odvede-
né kone musia ich majitelia na Silvestra 1914 do-
praviť do Nitry. Bez ohľadu na neveľkú finančnú 
kompenzáciu sa každý lúčil so svojím koníkom so 
slzami v očiach. 12. decembra 1914 o druhej hodi-
ne ráno odchádzal z Handlovej do Nových Zámkov 
ďalší transport 120 brancov ročníkov 1878-1890. Tu 
sa rozhodovalo o ich nasadení na front. Štrnástich 
baníkov, ktorí zložili zamestnávateľovi prísahu 
a doniesli potvrdenie, od vojenskej služby oslobo-
dili, 55 chlapov narukovalo a zvyšok zatiaľ poslali 
domov, keďže pracovali na železnici, vo fabrikách 
a na väčších gazdovstvách a ich vojenská služba by 
mohla poškodiť hospodárstvo. Odvedencov ešte na-
krátko pustili domov a 16. januára 1915 odchádzali 
k určeným jednotkám. Pri vyprevádzaní rodinný-
mi príslušníkmi v ústrety neznámemu osudu už 
nepanovalo nadšenie ako v prvých týždňoch voj-
ny. Keďže väčšina odchádzala na východný front, 
dostali od obecného predstavenstva pokyn, aby si 
na cestu vzali jedlo minimálne na dva dni, čižmy a 
teplú spodnú bielizeň. Na karpatských hrebeňoch, 
kadiaľ momentálne prebiehala frontová línia, pa-
novala tuhá zima. Sotva ich odvelili na bojiská, ru-
kovali už aj štyridsaťroční Handlovčania. Tentoraz 
sa museli hlásiť v etapovom stredisku v Trenčíne. 

Vojská Rakúsko-uhorskej monarchie prežíva-
li veľkú krízu. Útok na Srbsko sa nevydaril a za-
čiatkom januára 1915 ruské jednotky prenikli až 
na územie Slovenska. V marci 1915 kapitulovala 
120-tisícová rakúsko-uhorská posádka veľkej pev-
nosti Przemysl vo východnej Haliči. Obrat nastal už 
v máji. Polmiliónovému nemeckému zboru generá-
la Mackensena sa podaril prielom u Gorlic v Poľs-
ku. Ruská armáda sa nedobrovoľne stiahla z Karpát 
a aj z väčšej časti Haliče. Iniciatívu prevzali ozbro-
jené sily Nemecka a Rakúsko-Uhorska. Radosť z ví-
ťazstva v Haliči zakrátko zakalil vstup Talianska 

do vojny. Na juhozápade sa tak otvoril nový front. 
Náročný horský terén komplikoval situáciu obom 
bojujúcim stranám. Napriek početnej prevahe po-
kusy Talianov o ofenzívu stroskotali na pevnej ob-
rane. Krvavé bitky na rieke Soči v dnešnom Slovin-
sku si vyžiadali na oboch stranách veľa ľudských 
životov. Rakúsko-Uhorsko muselo siahnuť na dno 
svojich rezerv. Už 24. júla 1915 handlovský obec-
ný bubeník oznámil, že mobilizácia sa rozširuje 

aj na ročníky 1865 – 1872. 
Do mestského domu sa 
museli dostaviť všetci päť-
desiatroční a mladší chlapi 
bez ohľadu, či konali vo-
jenskú službu alebo nie.13 
V októbri 1915 povolávali 
k odvodu mládencov naro-
dených v roku 1897. Viacerí 
ešte nemali ani osemnásť 
a už sa ocitli v uniforme. Aj 
handlovský katolícky kňaz 

Ladislav Zeisel sa snažil prispieť svojím spôsobom 
k vojnovému úsiliu a na 12. október 1915 viedol 
všeobecné modlitby za víťazstvo zbraní monarchie 
a za mier.14 Zdalo sa, že spoločné modlenie za ví-
ťazstvo bolo predsa len účinné, lebo na konci ok-
tóbra sa podarilo zraziť Srbsko na kolená. Front sa 
posunul hlboko do Albánska a na grécke hranice. 
Briti a Francúzi utrpeli ťažkú porážku pri pokuse 
vylodiť sa pri prielive Dardanely a ruské vojsko 
vyprázdňovalo v predchádzajúcej dobe obsadený 
Halič. No modlitba nemala žiadny účinok a vojna 
zúrila ďalej. Podobných podujatí a spoločných pro-
cesií sa vo vojnových rokoch odohralo viac ako 
dosť. Postupne sa menil aj ich obsah. V treťom roku 
svetového požiaru sa ľudia modlili už len za skon-
čenie vojny a mier. Silvester roku 1915 sa v Hand-
lovej iste neslávil, 1. januára 1916 ráno o šiestej ho-
dine museli ďalší branci stáť na stanici a osobitný 
vlak ich odviezol na asentírku do Prievidze.15 

Úrady vyzvali ženy a dievčatá, aby pre vojakov 
plietli vlnené ponožky a nákolenníky. Vlnu dodal 
štát a distribuovala ju učiteľka Polačková. Počas 
roka 1916 ešte panoval optimizmus živený vládnou 
propagandou a mnohí sa domnievali, že vojna sa 
pre monarchiu skončí šťastne. Vstup Rumunska 
do vojny v auguste 1916 skomplikoval situáciu na 
juhovýchode, kde sa otvoril nový front. I keď sa 
Rumunov podarilo poraziť, boj na štyroch frontoch 
si vyžadoval stále väčší počet vojakov. Narukovať 
museli už aj chlapi s menšími telesnými vadami. 
Chýbajúca mužská pracovná sila sa nedala nahra-
diť, veď z Handlovej postupne narukovalo 1100 
mužov, takmer štvrtina všetkého obyvateľstva. 
Ako uviedol handlovský kronikár v tej dobe: Ne-
dostatok práceschopných mužských sa v takej miere 
zjavil, že mimo notára a richtára nebolo muža na 
vybavovanie obecných záležitostí. Rovnaká situácia 
však panovala aj v ostatných obciach.16 

Vláda sa nedostatok pracovných síl snažila 
kompenzovať zvýšením zamestnanosti žien naj-
mä vo fabrikách, zvyšovaním pracovného výkonu 

a najmä dosť riskantným krokom, nasadením za-
jatcov. Už na konci roka 1915 prišlo do banského 
závodu 86 ruských zajatcov. Začiatkom roka 1917 
tu pracovalo už 253 zajatých nepriateľských voja-
kov, väčšinou Rusov, ale aj Srbov, Talianov a Ru-
munov. Ešte v júli 1916 mala prísť zisťovať pomery 
v zajateckých a pracovných táboroch ruská civilná 
komisia. Nitriansky župan Štefan Kraus vydal po-
kyn okresným úradom, aby sa k jej členom správali 
slušne, s potrebnou úctou a vyšli jej predstaviteľom 
vo všetkom v ústrety, no zároveň mali dohliadnuť 
na to, aby svoj pobyt nezneužili na špionáž. Ďalej 

Pöss Štefan
1882 – 1914
Pöss Tomáš
1891 – 1916
Priwitzer Ján
1896 – 1916
Repisky Juraj
1887 – 1918
Rosenberger Ignác
1883 – 1916 
Rosenberger Ján
1881 – 1917
Rosenberger Juraj
1886 – 1914
Rosenberger Matej
1886 – 1918
Rosenberger Michal
1893 – 1914
Schnürer Ignác
1889 – 1915
Schnürer Ján
1889 – 1918
Schnürer Jozef
1888 – 1915
Schnürer Matej
1882 – 1915 
Schnürer Matej
1886 – 1916
Schnürer Ondrej
1893 – 1915
Schnürer Pavol
1886 – 1915
Schnürer Tomáš
1886 – 1914
Schnürer Tomáš
1888 – 1920
Schnürer Vendel
1891 – 1916
Smačko Juraj
1883 – 1915
Staňák Jozef
1891 – 1914
Staňák Michal
1894 – 1915
Stang Ignác
1897 – 1916
Stang Michal
1885 – 1915
Storzer Anton
1896 – 1916
Storzer Ján
1886 – 1914
Tokár Michal
1881 – 1918
Tokár Pavol
1880 – 1914
Tomala Ondrej
1896 – 1918
Tonhäuser Jozef
1890 – 1915
Weiss Ignác
1883 – 1915
Weiss Ján
1874 – 1916
Weiss Jozef
1885 – 1914

Gürtler Michal
1885 – 1914
Gürtler Michal
1887 – 1918
Gürtler Tomáš
1883 – 1915
Gürtler Tomáš
1897 – 1916
Hickl Jozef
1884 – 1914
Hickl Pavol
1897 – 1916
Howoritsch Ján
1880 – 1916
Kaufmann Jozef
1883 – 1918
Kaufmann Michal
1881 – 1915
Klein Pavol
1894 – 1915
Köberling Ondrej
1879 – 1914
Koretz Jozef
1890 – 1915
Lang Ján
1889 – 1916
Lang Jozef
1894 – 1915
Lasslop Ján
1890 – 1914
Lasslop Jozef
1873 – 1916
Lasslop Jozef
1893 – 1915
Lasslop Juraj
1885 – 1918
Lasslop Michal
1883 – 1916
Lasslop Pavol
1883 – 1915
Maday Juraj
1890 – 1915
Maday Lukáš
1879 – 1914
Maday Michal
1893 – 1917
Melzer Jozef
1882 – 1914
Pisch Ján
1894 – 1915
Pöss Ignác
1884 – 1914
Pöss Jozef
1886 – 1915
Pöss Jozef
1889 – 1916
Pöss Juraj
1887 – 1915 
Pöss Matej
1884 – 1916
Pöss Matej
1888 – 1914
Pöss Michal
1892 – 1918
Pöss Ondrej
1887 – 1914 Portréty hore: Vľavo Karol IV., prasynovec Františeka Jozefa.

Vpravo: František Jozef v mladom veku.

nariadil v zajateckých a pracovných táboroch vy-
konať predbežnú kontrolu, v akých podmienkach 
sa nachádzajú zajatci, lebo od toho vraj bude závi-
sieť aj osud rakúsko-uhorských vojakov zajatých 
v Rusku. Notár Czeisel, ktorý sa presvedčil o po-
meroch v handlovskom tábore, dal slúžnemu na 
vedomie, že strava je dobrá, bývanie vyhovujúce, 
no zajatci majú roztrhaný odev.17 Zajatcov pracu-
júci v handlovských baniach nasadili aj na prácu 
pod povrchom a mali voľnejší režim, čo viacerých 
zlákalo k pokusu o útek. Práve v roku 1916 sa po-
daril hromadný útek trinástim zajatcom.18 

12 Nachrichten über Verwundete und Verletzte 21. 9. 1914, s. 102 
a 103. Tamtiež 24. 11. 1914, s. 37. Dostupné na http://anno.onb.
ac.at 22. 8. 2014.

13 OBNÚ-H, Bubnová knižka 1913 – 1916 / 24. 7. 1915.
14 Historia domus 1879 – 2006 / 1915.
15 OBNÚ-H, Bubnová knižka 1913 – 1916 / 26. 12. 1915.
16 KOSTICKÝ, B. a kol. s. 46.

17 OBNÚ-H, dôverné 40/1916. | 18 KOSTICKÝ, B. a kol. c. d. s. 49.
19 KRICKERHAU.... c. d. s. 220.
20 KOSTICKÝ, B. a kol. c. d. s. 50.
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V decembri 1917 prievidzský slúžny vyzval 
handlovského notára, aby si bedlivo všímal Slo-
vákov, najmä príslušníkov inteligencie, lebo českí 
radikálni poslanci pripravujú spustiť podpisovú 
akciu medzi Slovákmi za pripojenie k Česku.21 
Žiadna podpisová akcia sa však nespustila a myš-
lienka na spojenie s Čechmi bola handlovským 
Slovákom cudzia a Nemci ju úplne odmietali. 

Vojnová situácia monarchie sa na sklonku roka 
1917 zdala byť ešte priaznivá, Taliansko muselo 
vyprázdniť veľkú časť Benátska a po boľševickej 
revolúcii v Rusku zavládlo na východnom fronte 
prímerie a začali sa mierové rozhovory. 

Spojené štáty síce v decembri 1917 vypovedali 
vojnu aj Rakúsko-Uhorsku (Nemecku už v apríli), 
no americké vojská na európske bojisko prepravo-
vali len pomaly. V januári 1918 sa v celej monarchii 
rozrastalo protestné hnutie a Handlová nebola 
výnimkou. Už 13. januára sa v obecnom hostinci 
uskutočnila schôdza sociálnodemokratických dô-
verníkov, ktorá si kládla za cieľ koordinovať pláno-
vané protestné akcie, pripravované na celoštátnej 
úrovni. Na schôdzi panovala búrlivá nálada a ani 
žandársky veliteľ v sprievode dvoch podriadených 
a richtára nenašiel odvahu ju rozpustiť. Všeobecný 
štrajk vypukol v Budapešti 18. januára a rozšíril sa 
do ďalších priemyselných miest. Požadovalo sa hlav-
ne uzavretie mieru bez anexií a kontribúcií a demo- 
kratizácia volebného práva. V Handlovej sa štrajk 
značne oneskoril, po viacerých odkladoch vypukol 
až 25. januára a skončil sa po dvoch hodinách.22 

Situácia sa v nasledujúcich týždňoch ešte viac ra-
dikalizovala. Z ruského frontu povolali do zázemia 
jednotky, ktoré tam už boli vzhľadom na prímerie 
zbytočné. Začiatkom roka 1918 prišlo do Handlovej 
312 vojakov a po krátkej dovolenke mali nastúpiť na 
taliansky front. Mnohých ovplyvnil pacifizmus aj ra-
dikálna boľševická ideológia. Prostredníctvom žup-
nej vrchnosti dostal okresný úrad v Prievidzi pokyn, 
že viacerí sa budú usilovať o zmenu spoločenského 
poriadku vyvolaním revolúcie, a preto treba zabez-
pečiť prísny dohľad nad rozvratnými jedincami.23 

Úrady sa obávali, že revolučným náladám alebo 
boľševickej propagande najskôr podľahnú baníci, 
preto sa pomery v handlovskom podniku sledovali 
aj prostredníctvom notára Adalberta Czeisela. In-
formácie získaval od vedenia podniku, ale aj dô-
verníkov, ktorých mal medzi robotníkmi. V apríli 
1918 poslal okresnému úradu v Prievidzi hodnotia-
cu správu. Upozornil, že súčasné robotnícke hnu-
tie socialistického razenia sa v Handlovej začalo 
formovať v lete 1917, keď baníci prostredníctvom 
svojich emisárov nadviazali kontakty s banský-
mi a hutnými robotníkmi v Budapešti, Tatabáni 
a Šalgotarjáne. Od tej doby naberá na sile a ani 
veliteľ 122. banskej jednotky ho nedokáže zvlád-
nuť. Baníci si kladú stále nové a nové požiadavky. 
Notár ako jediné možné riešenie navrhol povolať 
do Handlovej aspoň 50-člennú jednotku mladých 
a zdravých vojakov s frontovými skúsenosťami, 
aby si pobyt v zázemí vážili. S ich pomocou bude 
treba zakročiť proti hlavným buričom a agitátorom 
medzi ktorých patria predovšetkým predstavitelia 
robotníckych odborov. K navrhovaným opatre-
niam  pripojil aj zoznam odborárskych činiteľov.24 

3. marca 1918 bol uzavretý mier s boľševickým 
Ruskom a vojna na východe sa definitívne skončila. 
Súčasťou mierovej zmluvy sa stala aj výmena zajat-
cov. Z Handlovej postupne odchádzali zajatí Rusi 
a z ruských zajateckých táborov domov prichádzali 
navrátilci. V apríli prievidzský slúžny upozorňoval 
handlovského notára, aby mal na pamäti, že medzi 
vracajúcimi sa rozšírilo boľševické hnutie.25 Keďže 
navrátilci dostali po návrate domov dlhšiu dovo-
lenku a potom sa mali hlásiť u vojenských úradov, 
handlovský notár dostal príkaz starostlivo sledovať 
či nešíria boľševickú propagandu. Keďže medzi na-
vrátilcami sa množili zbehnutia, mal aj zisťovať, či 
opäť nastúpili do vojenskej služby. 

Handlovský štrajk – 22. júl 1918 
V súvislosti s prehlbujúcou sa hospodárskou 

a politickou krízou sa šírili protivojnové protesty 
a silneli požiadavky na zavedenie všeobecného 
volebného práva. Na výzvu Sociálnodemokratic- 
kej strany sa 22. apríla v Budapešti aj na mnohých 
iných miestach uskutočnil pol dňa trvajúci štrajk. 
Tentoraz sa k štrajku solidárne pripojili všetci za-
mestnanci handlovských baní. Štrajkové hnutie 
v nasledujúcich mesiacoch silnelo v celej monar-
chii a obzvlášť v Handlovej, kde však malo mimo-
riadne tragické dôsledky. 

V druhej polovici júna počas masových protes-
tov v Budapešti žandári zastrelili štyroch robotní-
kov. Ako odpoveď na policajnú brutalitu vyhlásili 
všeobecný štrajk, ku ktorému sa 27. júna pripojili 
aj handlovskí baníci. Skončil sa až 30. júna, keď 
niekoľko dní predtým Ústredná robotnícka rada 
v Budapešti vyzvala všetkých štrajkujúcich opäť 
nastúpiť do práce. Počas štrajku povolali do Hand-
lovej 50 vojakov z Nitry, ale k väčším násilnostiam 
zatiaľ nedošlo. Tie prepukli už 22. júla 1918. 

Tentoraz sa iniciatívy chopili ženy handlov-
ských baníkov, ktoré v snahe živelným štrajkom 
si vymôcť riadne dodávky potravín zabarikádovali 
vchod do bane, aby zabránili popoludňajšej zmene 
sfárať. Ich zúfalé počínanie vyvolal hlad, ktorý ná-
sledkom katastrofálnej zásobovacej situácie pre-
pukol v mnohých rodinách. Vedenie baní povolalo 
žandárov, ktorí jednu z protestujúcich smrteľne 
poranili bodákom. Potom do žien spustili paľbu 
a osem ťažko zranili; jedna z nich v nemocnici zra-
neniu podľahla. Po tomto barbarskom čine sa k že-
nám pridali aj baníci, ktorí vyhlásili neobmedzený 
štrajk, kým im nebudú dodané potraviny a kým 
žandári z Handlovej nebudú odvolaní. Početný 
dav mužov a žien, rozdráždený predchádzajúci-
mi krvavými udalosťami zaútočil na žandársku 
stanicu kameňmi, tehlami, i z bane prinesenými 
dynamitovými patrónmi. Žandári z podkrovných 
okien niekoľkokrát do davu vystrelili. Výsledkom 
handlovskej živelnej vzbury boli dvaja mŕtvi, päť 
ranených mužov a taký istý počet žien. Do Hand-
lovej povolali vojenské posily, dokonca aj vojakov 
s guľometmi. Krvavé udalosti pre vrchnosť v danej 
chvíli veľmi nepríjemné, prišiel vyšetriť sám vlád-
ny komisár a bratislavský župan Juraj Smrečáni.26 
Množstvo vojakov a žandárov - malo ich byť až 400 
– napriek vyhrotenej situácii zamedzilo ďalším 
prejavom odporu. Pomery sa trochu upokojili, až 
keď robotníkom dodali potraviny. 

Vládnuce kruhy Uhorska rovnako ako maso-
vé protesty robotníkov znepokojovalo oživenie 
politickej aktivity nemaďarských národov. Za-
čiatkom roka 1918 americký prezident Woodrow 
Wilson oznámil podmienky mieru a medzi nimi 
aj  požiadavku dožičiť autonómiu utlačovaným ná-
rodom monarchie. To z politickej pasivity prebralo 
aj Slovákov. Pokusy o zreálnenie projektu Česko-
Slovenska sa množili. V Prahe vydali leták „Obraz 
česko-slovenského státu“ aj s mapou, na ktorej sa 
nachádzali načrtnuté hranice nového štátneho 
útvaru aj s dvanástimi slovenskými stolicami na 
severe Uhorska. Vo februári 1918 prievidzský slúž-
ny nariadil handlovskému notárovi, aby bedlivo 
preskúmal, či sa v jeho obvode tento leták nešíri 
a o výsledku pátrania mu podal správu.27 

Na sklonku marca nitriansky župan Jánoky-Ma-
dočáni oznámil slúžnovským úradom, že slovenskí 
politici Matúš Dula a Ján Vanovič prostredníctvom 
Národných novín vyzvali k obnoveniu činnosti 
Slovenskej národnej strany. Slúžnym vydal pokyn, 
aby prípravným schôdzam slovenských aktivistov 
nebránili, ale pozorne sledovali, čo sa na nich bude 
diať. Od prievidzského slúžneho dostal miestny 
notár Zeisel úpravu v rámci svojho obvodu zistiť 
aktivity Slovákov a poslať o nich hlásenie.28 

Keďže bieda sa stále viac rozmáhala, aj Bojnické 
panstvo chcelo preukázať sociálne cítenie a počas 
letných mesiacov roku 1918 bezplatne sprístup-
nilo kúpele chudobným deťom. Museli však byť 
v sprievode rodičov a preukázať sa potvrdením 
o chudobe, ktoré vystavila obec. 

Koncom júna 1918 prišlo do Handlovej na šesť-
týždňový pobyt 170 detí z Rakúska, predovšetkým 
z Viedne, aby sa na čerstvom vzduchu trocha zo-
tavili, keďže život v metropole monarchie počas 
vojny sa podpísal na podlomenom zdraví mnohých 
detí. Sprevádzalo ich niekoľko vychovávateliek. 
Lepšie situované rodiny v starej obci poskytli de-
ťom ubytovanie, za čo dostávali odmenu 10 korún 
týždenne. Deti mali aj potravinové lístky na múku 
a cukor, takže o ich základnú výživu bolo posta-
rané. Obecné predstavenstvo odporúčalo, aby deti 
zapojili do ľahšej činnosti na gazdovstve; mali 
predovšetkým pásť dobytok. Rakúske deti vo veku 
do 12 rokov však zostali v Handlovej oveľa dlhšie 

ako sa pôvodne plánovalo.29 Z rakúskej časti mo-
narchie poslali na leto do Uhorska až 150 tisíc detí, 
no pre nedostatok uhlia, vagónov a lokomotív ich 
nedokázali dopraviť načas späť domov. Ešte v po-
lovici septembra 1918 čakali na návrat a obecný 
bubeník občanov žiadal o trpezlivosť. Hosťujúce 
rakúske deti opustili Handlovú až 29. septembra. 

Jarné a letné mesiace roku 1918 prebehli v zna-
mení zúfalých pokusov nemeckej i rakúsko-uhor-
skej armády o vojenské vyriešenie situácie. Vojaci 
na frontoch trpeli všeobecným nedostatkom a kata-
strofálna situácia panovala aj v zázemí. V auguste sa 
pripravovali v Handlovej prísne rekvirácie, no roľní-
ci pokiaľ mohli odďaľovali spracovanie úrody, lebo 
by im zostalo len osivo a šesť kilogramov obilia na 
osobu a mesiac. Podobné rekvirácie mali postihnúť 
aj pestovateľov zemiakov. Vrchnosť zároveň obme-
dzila počet ošípaných pre vlastnú spotrebu na jeden 
kus v jednom gazdovstve, ostatné podliehali hro-
madnému výkupu. Panoval všeobecný nedostatok 
v zásobovaní, čo najviac postihlo Banícku kolóniu. 
Výdaj soli, petroleja, cukru a múky sa znížil a navy-
še produkty sa dodávali nepravidelne. Po ozname, 
že sa budú vydávať, tvorili sa pred obchodmi dlhé 
rady nespokojencov. Začiatkom septembra obecný 
bubeník oznámil, že v celej krajine zúri nebezpečná 
choroba – španielska chrípka - a v Handlovej má už 
na svedomí niekoľko úmrtí. Ľudí poučil, ako sa majú 
v prípade jej príznakov správať a v žiadnom prípade 
chorobu, ktorá sa spočiatku prejavila horúčkou a bo-
lením hlavy, nepodceňovať. Akoby toho nebolo dosť, 
v Handlovej sa šírila aj prasačia cholera. Napriek 
prísnym hygienickým opatreniam na jej následky 
v nasledujúcich týždňoch uhynulo veľa ošípaných. 

Na konci septembra 1918 Bulharsko oznámilo, 
že nie je schopné ďalej bojovať. Velenie rakúsko-
uhorskej armády dalo korunnej rade a panovníkovi 
na vedomie, že po odchode bulharských vojsk zo 
solúnskej fronty nebude mať kto protivníka zadr-
žať a vojna je definitívne prehraná. Napriek tomu 
sa ešte do konca októbra 1918 bojovalo a prímerie 
na talianskom fronte vstúpilo do platnosti až 3. no-
vembra. Vojaci sa začali vracať domov. Do Handlo-
vej sa však 102 narukovaných už nikdy nemohlo 
vrátiť. Padli na frontoch alebo pomreli v preplne-
ných vojenských špitáloch na následky zranení.

Na talianskom fronte:
Czachay Anton
1896 – 1918
Grollmuss Michal
1892 – 1918
Hickl Ján
1898 – 1917
Kotian Jozef
1889 – 1918
Krauss Ignác
1892 – 1917
Laslop Ignác
1890 – 1916
Laslop Jozef
1885 – 1917
Meliš Jozef
1879 – 1918
Morávek Ferdinand
1884 – 1915
Pöss Anton
1891 – 1917
Rosenberger Ján
1896 – 1918
Schnürer Michal
1893 – 1918
Schuster Ján
1898 – 1917
Sluka Jozef
1899 – 1918
Tonhäuser Pavol
1896 – 1915
Wagner Lukáš
1895 – 1918
Wohland Tomáš
1883 – 1916

Zastrelení počas 
štrajku a vzbury 
22. júla 1918: 

Krššáková Mária, 53 r. 
Majerník Ondrej, 41 r.
Oswald Anton, 38 r.
Vladová Mária, 47 r.

Weiss Juraj
1887 – 1915
Windisch Michal
1876 – 1916
Windisch Ondrej
1880 – 1914
Wohland Ján
1897 – 1917
Wohland Jozef
1898 – 1917
Wohland Michal
1879 – 1915
Wohland Ondrej
1886 – 1914
Wohland Tomáš
1883 – 
Zeisel Pavol
1889 – 1915

V Srbsku: 

Grollmuss Ján
1887 – 1915
Gürtler Ján
1890 – 1915
Gürtler Ján
1891 – 1914
Gürtler Tomáš
1883 – 1916
Kmeť Ignác
1879 – 1914
Lacko Tomáš
1891 – 1914
Neubauer Matej
1893 – 1915
Oravec Emil
1889 – 1915
Rosenberger Štefan
1873 – 1915
Tomala Ján
1889 – 1917
Tonhäuser Ján
1888 – 1914
Weiss Matej
1889 – 1914

V Rumunsku: 

Czachay Pavol
1889 – 1918
Fleischer Ján
1876 – 1918
Grollmuss Ignác
1896 – 1915
Košik Ondrej
1882 – 1916
Lang Ján
1879 – 1915
Lasslop Pavol
1884 – 1917
Maday Tomáš
1890 – 1917

Pamätník obetiam 
Handlovského štrajku 
v roku 1918.

21 OBNÚ, dôverné 83/1917.  |  22 KOSTICKÝ, B. c. d. s. 51.
23 OBNÚ, dôverné 6/1918.  |  24  Tamže. 
25  Tamže, 18/1918.  |  26  KOSTICKÝ, B a kol. c. d. s. 52.

27 OBNÚ-H, dôverné, 5/1918.  |  28  Tamže, 38/1918.
29  OBNÚ-H, Bubnová knižka 1918, 13. 10. 1918.
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O B E C N Á  S A M O S P R Á V A O B E C N Á  S A M O S P R Á V A

Samospráva našich obcí má dávnu tradíciu a aj 
Handlovčania si svoje vnútorné záležitosti 

spravovali sami; pravda vždy (a ani dnes to nie 
je inak) s istým dohľadom panskej i štátnej vrch-
nosti. Prvým známym richtárom a snáď i zakla-
dateľom obce, čiže lokátorom, bol Henrich Kriker 
(Chrickeer), ktorý stál na čele starej Handlovej 
v rokoch 1367 – 1383. O jeho nasledovníkoch ne-
vieme veľa, ale všetko nasvedčuje tomu, že počas 
stredoveku spravovali obec Krikerovi potomkovia 
ako dediční richtári. Keď ich už viac nebolo, roku 
1523 si celá komunita obyvateľov Handlovej zvoli-
la za dedičného richtára Jána Goltpergera, o čom 
sa zachovala latinsky písaná listina. Potvrdenie 
jeho voľby je v dejinách obecnej správy na Sloven-
sku ojedinelým dokumentom1 

Dedičnému richtárovi pri výkone funkcie po-
máhali a radili obcou volení prísažní, ktorých si 
Handlovčania zvykli voliť až 12, teda rovnaký 
počet, ako mávali mestá. V dedinách boli obvykle 
dvaja, nanajvýš traja prísažní. Niekoľko generá-
cií Goltpergerovcov stálo na čele obce až do roku 
1694; keď dedičné richtárstvo zanechali, majetky 
predali Bojnickému panstvu a z Handlovej odišli. 
Od tej doby si dospelí obyvatelia každoročne volili 
svojich richtárov aj prísažných. Pravda, posledné 
slovo pri ich schválení malo Bojnické panstvo. Po 
voľbe musel richtár pred zhromaždenými a zá-
stupcom zemepána zložiť prísahu. V nej sa zavia-
zal, že bude poslušný voči vrchnosti a spravodlivý 
voči všetkým občanom bez ohľadu na to, či sú bo-
hatí alebo chudobní. Prísahu skladali aj prísažní.

1 Originál listiny sa nachádzal v archíve rodu Pálfi, jej odpis 
z konca 19. storočia je uložený v Maďarskom národnom archíve 
v Budapešti sign. DL 39 097.

Dôležitým článkom samosprávy bol notár. Vy-
bavoval písomnú agendu a na rozdiel od richtára 
a ostatných funkcionárov musel vedieť písať a čí-
tať. Až do poslednej štvrtiny 18. storočia notárske 
práce vykonával rektor školy, potom sa funkcie 
rozdelili. Hoci Handlová bola jednotnou obcou, 
jej obyvateľstvo sa dlho delilo na dve skupiny. Na 
takzvaných „horniakov“ (oberlinge) a ostatných 
(übrigen). Ľudia žijúci na hornom konci žili izo-
lovane od ostatných, a to pre väčšiu vzdialenosť 
od centra obce. Obecné záležitosti sa tak často vy-
bavovali osobitne pre horný koniec a osobitne pre 
zvyšok. Občania z hornej časti sa zvyčajne zhro-
mažďovali pri hornom mlyne, ostatní pri obec-
nom, či neskôr mestskom dome.

Dospelými občanmi, pravda, len mužmi zvole-
ný richtár mal pomerne veľkú právomoc. Organi-
zoval poddanskú robotu, verejné práce, asistoval 
pri výbere daní a dávok, spolu s prísažnými mal 
na starosti bezpečnosť a poriadok. V prípade prie-
stupku či menšieho deliktu mohol vinníka poku-
tovať aj zavrieť, väčších delikventov súdil zeme-
panský súd. Keď počet obyvateľov prekročil dve 
tisícky, k richtárovi pribudol aj podrichtár (Klein-
richter). Spolu s richtárom, notárom, prísažnými 
a sirotským otcom tvorili obecné predstavenstvo.

Keď sa Handlová stala mestečkom, aj richtáro-
vi a predstavenstvu sa rozšírili právomoci a zväč-
šil sa aj počet obecných zamestnancov. V zlomku 
obecných písomností sa nám o nich zachovali úda-
je z doby tesne pred koncom feudalizmu. Mestečko 
platilo strážnika, najprv do roka dostával 40 zla-
tých, ale roku 1843 mu pre drahotu pridali dva zla-
té a za 9 zlatých zakúpili riadne kožené baganče. 
Aj z týchto platových a cenových relácií si môžeme 
urobiť základnú predstavu, čo znamenal celoroč-
ný príjem obecného strážnika, mohol si za ne kú-
piť nanajvýš štyri páry obuvi a ešte mu pár zlatiek 
zostalo. Ďalším obecným zriadencom bol strážca 
obecnej stodoly (Stadl Drabant). V roku 1843 túto 
funkciu vykonával Vendelín Iring (Ihring) s roč-
ným platom 15 zlatých. Obec mu tiež zakúpila za 
6 zlatých obuv a dala ušiť riadny súkenný odev, čo 
vyšlo na 9 zlatých. Aj podrichtár dostal obuv, rov-
nako aj sirotský otec a aj zverbovaný vojak.2

Po zrušení feudalizmu roku 1848 sa postupne 
menili princípy obecnej samosprávy. Podľa záko-
na o obciach z roku 1870 sa richtár a podrichtár 
volili najmenej z troch kandidátov. Zvolený richtár 
musel úrad prijať a vykonávať ho aspoň jeden rok, 
inak mu hrozila pokuta. Obecné predstavenstvo, 
ako výkonný samosprávny orgán, vykonávalo na-
riadenia vyšších vrchností a uznesenia obecného 
výboru. Zákon o obciach určoval, že členmi obec-
ného predstavenstva majú byť: richtár, podrichtár, 
notár, sirotský otec, obvodný lekár a aspoň dvaja 
prísažní. Zákon z roku 1886 určil za rozhodujúci 
orgán obecnej samosprávy obecný výbor alebo za-
stupiteľstvo. Obecný výbor mal zasadať najmenej 
dvakrát do roka. Ak sa člen výboru na zasadaní 
choval nedôstojne alebo niekoho urazil, mohol byť 
potrestaný peňažnou pokutou do výšky 30 korún. 
Zápisnice z rokovaní obecného výboru sa spočiat-
ku písali v jazyku akým sa rokovalo, teda po ne-
mecky, no od mája 1895 až do novembra 1918 sa 
viedli maďarsky, hoci väčšina obyvateľstva, ako 

2 Štátny archív Nitra, panstvo Bojnice (ŠANPB), kart. 120 i. č. 468, 
s. 13 – 15.

aj členovia predstavenstva Handlovej maďarsky 
nevedeli. Až keď sa Uhorsko rozpadlo, skončila sa 
aj nadvláda bezohľadne protežovanej maďarčiny. 
Prvé rokovanie obecného zastupiteľstva po prevra-
te v apríli 1919 sa už zachytilo v nemeckom jazyku.

Počet členov obecného výboru sa stanovil tak, 
aby na každých 100 obyvateľov pripadal jeden za-
stupiteľ, či skôr poslanec, ale táto matematika sa 
nedodržiavala vždy presne. Richtára, podrichtára 
a členov zastupiteľstva, teda akýchsi poslancov 
Handlovej, mohol voliť každý obyvateľ obce, ktorý 
zo svojho majetku, alebo zo svojho príjmu aspoň 
dva roky v obci platil štátnu daň a mal minimál-
ne 20 rokov. Za člena obecného výboru mohol byť 
zvolený každý obecný volič, ktorý mal najmenej 
24 rokov. Počet členov obecného zastupiteľstva bý-
val 30, ale občania si z nich volili len polovicu na 
obdobie troch rokov. Druhá polovica získala člen-
stvo automaticky, a to na základe tzv. virilného 
práva. Virilisti platili najvyššiu štátnu daň v obci 
a na základe svojho daňového priznania mali zais-
tené miesto v obecnom výbore. V roku 1904 tvorili 
virilnú časť obecného zastupiteľstva nasledujúci 
občania: Ján Pálfi s 536 korunami priamej dane, 
ďalej Ondrej Frömmel 325 korún. Ladislav Czeisel 
(farár) 203, Ignác Reif 195, Pavol Lang 173, Matej 
Wagner 141, Ján Pösz 125, Ignác Hickl 123, Matej 
Pösz 92 a Juraj Fleischer so zaplatenou daňou 83 ko-
rún. Náhradnými členmi boli: Pavol Gürtler so 74 
korunami a Matej Schnierer, ktorý zaplatil za rok 
štátnu daň vo výške 72 korún. (Nádenník zarábal 
v tej dobe nanajvýš 2 koruny za deň). Aj v Morovne 
bol najväčším platiteľom gróf Pálfi, ktorý za lesy 
a pozemky odviedol 143 korún. Ďalším v poradí 
bol Juraj Tonhäuser s 52 korunami dane.3

Tak, ako sa postupne rozširovala administratí-
va a prehlbovala byrokracia, aj handlovské obecné 
zastupiteľstvo vytvorilo viaceré výbory. Začiat-
kom 20. storočia v rámci zastupiteľstva pracovali 
stavebný a lesný výbor. Ale aj v období, keď sa-
mosprávu vykonávalo predstavenstvo obce a ria-
dilo volené obecné zastupiteľstvo, uchoval sa starý 
zvyk spoločného rozhodovania. Ak sa rokovalo 
o dôležitých otázkach, vedenie obce zvolalo všet-
kých dospelých občanov mužského pohlavia na 
verejné zhromaždenie, ktoré sa obvykle odbavo-
valo na dvore mestského domu. Ešte v októbri 1913 
sa takýmto spôsobom verejne rokovalo o zvýšení 
platu richtára, zhromaždenie vyslovilo nesúhlas.4

Obec, neskôr mestečko a potom opäť veľká obec 
Handlová, mala ako samostatná hospodárska jed-
notka vlastné príjmy a výdavky. Staršie záznamy 
o hospodárení nie sú k dispozícii, niekoľko účtov-
ných výkazov sa nám zachovalo až z tridsiatych a 
štyridsiatych rokov 19. storočia. Po skončení bež-
ného roka musel richtár a obecné predstavenstvo 
predložiť panstvu záverečné účty a panský úrad-
ník skontroloval ich správnosť a oprávnenosť. Han-
dlová na rozdiel od iných obcí Bojnického panstva 
hospodárila s pomerne značnými prostriedkami. 
To vyplývalo zo zvláštneho postavenia mestečka, 
ktoré sa každoročne vyplácalo z poddanských 
povinností. Zároveň obec získala od panstva dis-
pozičné práva nad mlynmi, krčmami i pivovarom. 
Z ich prenájmu mávala Handlová pomerne slušný 

3 Štátny archív Nitra, pobočka Bojnice, obvodný notársky úrad 
Handlová, administratívne 1903/1973.

4 OBNÚ – H, Bubnová kniha 1913 – 1916.

zisk. Keď v januári 1845 na čelo 
samosprávy nastúpil Pavol Frömel, 
bol zostatok v obecnej pokladnici 
z minulých rokov 7 547 zlatých. Za 
uvedený rok mala obecná poklad-
nica nasledujúci príjem: Výdavky 
v celkovej výške 11 528 zlatých 
mala Handlová o 1 110 zlatých niž-
šie ako príjem, takže hospodárila 
so ziskom a mohla si dovoliť zapla-
tiť aj pokuty za rôzne lesné prie-
stupky svojich občanov vo výške 
370 zlatých a navyše aj dobre po-
hostiť panského horára, ktorý tieto 
pokuty udeľoval, aby v budúcnosti 
na Handlovčanov nebol taký prí-
sny.5 Uvedené údaje potvrdzujú, že 
obec z finančného prebytku dávala 
občanom pôžičky a keď obyvate-
lia museli opravovať cesty v rámci 
bezplatnej pracovnej povinnosti, 
z obecnej pokladnice ich aspoň dobre pohostili.

Po roku 1848 sa radikálne zmenili pomery v daňo-
vej oblasti. Štát prísne dbal na to, aby sa dane riad-
ne platili. Tak napríklad v roku 1894 odviedli všetci 
obyvatelia do štátnej pokladnice sumu 7 990 zlatých 
na rôznych daniach – pozemkovej, domovej a dane 
z príjmu. Obyvateľstvo Morovna zaplatilo v tom 
istom roku daň oveľa nižšiu, len 355 zlatých, prie-
vidzskí mešťania naplnili štátnu pokladnicu sumou 
12 525 zlatých. Postupne pribúdali rôzne obecné po-
platky, ktoré sa v dobách pred revolúciou neplatili. 
Za feudalizmu sa nemuselo na obecné potreby pris-
pievať z vlastného vrecka, lebo tie sa kryli z obec-
ných príjmov. Už v druhej polovici 19. storočia platili 
občania do obecnej pokladnice tzv. daňové priráž-
ky, ktoré sa pridali k štátnej dani. Obvykle sa platilo 
10 % z celkovej daňovej povinnosti, no táto kvóta 
sa s prehlbujúcim schodkom zvyšovala. Obyvatelia 
museli platiť aj pastiersku daň od kusa dobytka za 
to, že sa pásol na obecných pasienkoch. Platilo sa 
aj za kone, ovce, kozy a svine. Každý kto využíval 
obecnú horu, platil aj horskú daň. Platil za pozbiera-
né raždie, lístie i kurivo, a to podľa toho, koľko mal 
doma kachieľ. Ďalej obec pridala na platy učiteľov 
niekoľko grajciarov ku každej zlatke štátnej dane.

Obecný rozpočet navrhoval a napokon aj 
 schvaľoval obecný výbor, ale mohli sa k nemu vy-
jadriť všetci občania. Na základe zákona z roku 
1886, musel byť predbežný návrh vystavený 15 dní 
na verejnom mieste a obecný bubeník musel na to 
ľudí upozorniť. Každý občan s domovským prá-
vom v Handlovej mohol počas tejto lehoty podať 
ústnu alebo aj písomnú námietku proti rozpočtu, 
čo sa však len málokedy stalo. Až do konca 19. sto-
ročia Handlová hospodárila s vyrovnaným alebo 
aj prebytkovým rozpočtom napriek tomu, že po-
čet obecných zamestnancov rástol. Roku 1892 sa 
z obecnej pokladnice platilo farárovi 255 zlatých 
ročne?, kaplánovi len? 25, hlavnému učiteľovi 338, 
druhému učiteľovi 301 a trom pomocným učiteľom 
po 100 zlatých. Richtár mal ročný príjem 162, notár 
450, deväť prísažných každý po 10 zlatých, lesník 
100, obvodný lekár 240, sirotský otec 82, hájnik 
57, druhý hájnik 28, dvaja obecní sluhovia kaž-
dý po 57 zlatých (v záznamoch ich uvádzajú ako 

5 ŠANPB kart. 120, i. č. 468, s. 7.

Obecná 
samospráva 

Súpis obce Handlova z r. 1754.

Obecná 
samospráva 

... ak by mu niekto 
bránil, my všetci 
aj jednotliví, chceme 
mu byť pomocníkmi 
a zástancami a po-
dať mu chceme svoje 
pomocné ruky ako 
pravému dedičnému 
richtárovi nášmu...

Henrich Kriker (Chrickeer) 
stál na čele starej Handlo-
vej v rokoch 1367 – 1383. 

Zoznam virilistov – najväčších 
platiteľov štátnej dane - v Han- 
dlovej a Morovne. Prvé miesto 
v oboch obciach, kde obhospo-
daroval svoje majetky, patrilo 
grófovi Pálfimu, čím mal zais-
tené miesto v obecných výbo-
roch Handlovej i Morovna.

Po skončení roka 
musel richtár pred-
ložiť panstvu zá-
verečné účty.

Zákon z roku 1886 
určil za rozhodujúci 
orgán obecnej samo-
správy obecný výbor 
alebo zastupiteľstvo. 

Prvé rokovanie 
zastupiteľstva po 
prevrate v apríli 1919 
sa zaznamenalo už 
v nemeckom jazyku.

Po zrušení feudaliz- 
mu v roku 1848 sa 
menili princípy 
obecnej samosprávy.
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mestských sluhov, i keď Handlová bola už takmer 
dve desaťročia veľkou obcou). Zamestnancami 
obce boli aj dvaja noční strážcovia (dostávali po 
5,80) a obecný šarha, ktorému za likvidáciu zvie-
racích kadáverov platili 12 zlatých a 30 grajciarov 
ročne. Obzvlášť dôležitou osobou bola pôrodná ba-
bica, no napriek tomu, že priviedla na svet stovky 
detí, obecné zastupiteľstvo jej zodpovednú prácu 
nedoceňovalo. Keď v roku 1897 požiadala o stály 

plat, aby nebola odkázaná 
len na dobrovoľný príspe-
vok od každého pôrodu, 
zastupiteľstvo jej žiadosť 
zamietlo napriek tomu, že 
absolvovala riadny vzde-
lávací kurz a mohla sa pre-
ukázať diplomom.6

O zdravie ľudí nielen 
v Handlovej sa staral ob-
vodný lekár, ktorého si 
„na doživotie“ volili spo-
ločne všetky obce patria-
ce do obvodu. Napríklad 
vo februári 1900 obecný 
výbor v Handlovej poveril 
svojich 10 členov, aby sa 
zúčastnili voľby nového 
obvodného lekára. Takýto 
lekár vykonával prax, po-
kiaľ mu to dovolil zdravot-
ný stav. Lekársku stanicu 
v obci zriadili až po roz-
šírení uhoľného baníctva. 

 Keďže medzi úlohy sa-
mosprávy patrila aj starosť 
o zjazdnosť ciest, čistenie 
jarkov i potoka a ďalšie na-
liehavé činnosti, v obecnej 
pokladnici sa museli nájsť 
peniaze aj na odmeny za 
verejné práce. V roku 1898 
sa obecné zastupiteľstvo 
uznieslo, že za deň ručnej 
práce bude patriť odmena 
70 grajciarov a gazdovi za 
prácu so záprahom 2 zlaté 
a 50 grajciarov. Zarobená 
suma sa však odpočítala 
z daňovej povinnosti kaž-
dého účastníka. Vzhľadom 
na rozsiahly chotár a hor-

ský terén bola údržba ciest náročná aj nákladná. 
V roku 1899 na opravu chotárnych ciest naplánova-
li 1 641 dní ručnej roboty a 174 dní so záprahom.7

V roku 1894 predstavoval príjem do obecnej 
pokladnice sumu 12 660 zlatých a výdavky 12 110 
zlatých. Handlová tak hospodárila s prebytkom 
549 zlatých. Značná časť príjmov pochádzala z 
prenájmu krčiem, mlynov, pálenice a výseku mäsa. 
Z árendy mala obec ročný príjem viac ako tritisíc 
zlatých. Napríklad v roku 1895 zastupiteľstvo od-
súhlasilo prenajatie krčmy Ignácovi Reifovi na tri 
roky za 550 zlatých ročne.8 O obecný majetok sa 
predstavenstvo muselo riadne starať a dbať aj na 
modernizáciu. Koncom roka 1897 zastupiteľstvo 

6 Štátny archív Nitra, pobočka Bojnice, obvodný notársky úrad 
Handlová, zápisnice obecného zastupiteľstva 1895-1903, 2/97

7 Tamže 7/1898  |  8  Tamže 9/1895.
8 Tamže 9/1895

odsúhlasilo zakúpenie oceľových valcov do obec-
ného mlyna za 1 050 zlatých. Mali nahradiť stáro-
čia používané mlynské kamene, ktoré dodávali ka-
menári zo Žarnovice alebo Novej Bane. Valcovacia 
stolica dokázala pomlieť zrno oveľa kvalitnejšie, 
do múky sa nedostali úlomky a prach z kameňa, 
a preto patrili tieto mlyny medzi vyhľadávané. 
V obecnej pokladnici okrem ziskov z prenájmu 
končili peniaze vybraté na pokutách, zo spotrebnej 
dane z predaja mäsa a alkoholických nápojov vrá-
tane piva. Najväčší príjem však tvorila prirážka ku 
štátnej dani, ktorú však muselo schvaľovať obecné 
zastupiteľstvo. Od roku 1900 už aj obecné účtov-
níctvo prešlo na korunovú menu, oficiálne zavede-
nej ešte v roku 1892. Za jeden zlatý vymenili dve 
koruny a jej hodnotu odvodili od zlatej parity. Kilo-
gram zlata stál 3 280 korún a centrálna banka mu-
sela mať zlaté rezervy podľa množstva papierových 
bankoviek v obehu. Preto bola koruna až do sveto-
vej vojny stabilnou a žiadanou menou, s ktorou ne-
boli možné finančné machinácie, akými sme sved-
kami dnes. Na rok 1900 zastupiteľstvo naplánovalo 
príjmy 12 429 korún a výdavky 18 418 korún, scho-
dok 5 988 korún sa mal pokryť navýšením štátnej 
dane o 40 %. Na rok 1903 zastupiteľstvo plánovalo 
prebytkový rozpočet, keďže obec sa poštátnením 
školy zbavila časti nákladov. Príjem mal byť 16 858 
korún, výdavok len 15 123, takže 1 735 korún zosta-
lo v obecnej pokladnici. Prebytkové hospodárenie 
Handlovej sa v prvom desaťročí, keď obec predala 
krčmy aj mlyny, stalo minulosťou. Jej príjmy klesa-
li a schodok sa prehlboval. Handlovčania sa zbavo-
vali aj hnuteľného majetku. Pre malú vyťaženosť 
obecné zastupiteľstvo roku 1903 predalo ľahký koč 
vo verejnej dražbe. Vyvolávaciu cenu stanovili na 
50 korún a jeho majiteľom sa napokon stal nájomca 
krčmy Ignác Reif, ktorý ho kúpil za 76 korún. Na 
rok 1909 obecný výbor odsúhlasil príjmovú polož-
ku 10 246 korún a výdavkovú 19 983 korún. 

Príjmy a výdavky sa pedantne evidovali a záve-
rečné prehľady kontroloval obecný výbor aj žup-
né orgány. Obvykle raz do roka vyslali niektorého 
úradníka, aby skontroloval hospodárenie. V roku 
1906 touto úlohou poverili Ernesta Sporzona, bý-
vajúceho v Nitrianskom Rudne. Na okružnej kon-
trolnej ceste prezrel a odsúhlasil hospodárenie 
Handlovej, aj obciam Chrenovec, Brusno, Veľká 
a Malá Čausa, Hradec, Jalovec a obom Lehôtkam.9

Handlová nezanedbávala ani sociálnu výpomoc 
chudobným, napriek tomu, že väčšina obyvateľov 
mala neľahký život. Zriadila sa obecná základi-
na chudoby, z ktorej sa potom udeľovala podpora. 
V roku 1902 sa na jej účte nachádzalo 519 korún, no 
za celý rok sa prostriedky nečerpali. Do roku 1905 
vzrástla suma vo fonde chudoby na 2 845 korún. 
Výdavky obce na sociálnu podporu sa prudko zvý-
šili počas 1. svetovej vojny tak, ako pribúdalo neza-
opatrených detí, sirôt a vdov. Predstavenstvo obce 
každoročne usporiadalo verejnú súťaž na nákladnú 
dopravu pre potreby obce. V roku 1903 sa stanovila 
cena 40 halierov za kilometer a gazdovia potom lici-
tovali s nižšími ponukami. V uvedenom roku zvíťa-
zil Ondrej Ličko, ochotný voziť aj za 24 halierov na 
kilometer. Zastupiteľstvo s ním spísalo zmluvu a po 
jej uzavretí Ličko za 21 kilometrovú cestu do Bojníc 
s naloženým vozom dostal 5 korún a 4 haliere.

9 ŠANPB, kart. 263, fasc. 225 č. 91.

1900 – voľba nového 
obvodného lekára

Obecný rozpočet 
navrhoval aj 
 schvaľoval obecný 
výbor, ale mohli 
sa k nemu vyjadriť 
všetci občania.

Po roku 1848 – 
radikálne zmeny 
pomerov v daňovej 
oblasti.

Svetová vojna otriasla obecným hospodárením, 
peniaze sa postupne znehodnotili a stratili svoju 
pôvodnú hodnotu. Obecné hospodárenie Handlo-
vej sa podarilo stabilizovať až v mierových časoch, 
niekoľko rokov po vzniku Česko-Slovenska. Poli-
tická a štátoprávna zmena priniesla veľké preme-
ny aj v obecnej samospráve. Zrušil sa virilizmus, 
čo bolo prejavom demokratizácie života, richtári 
sa zmenili na starostov a voliť mohli už aj ženy. 
Na druhej strane sa pri voľbách do obecných or-
gánov presadil politický princíp, ktorý sa za Uhor-
ska neuplatňoval. Politický zápas sa preniesol aj 
do obcí a najmä na pôdu obecných zastupiteľstiev, 
kde nebola núdza o stranícke šarvátky a škriepky, 
a ani Handlová sa nestala v tomto smere žiadnou 
výnimkou, skôr naopak.

Obrázok vpravo: Handlová okolo roku 1900. Najstaršia 
známa pohľadnica so zobrazením obecného domu 
(poštou prešla r. 1906, ale vydaná mohla byť už skôr).

Dane, ktoré museli občania zaplatiť  
vzhľadom na ich záväzky voči panstvu . . . . . .  6 128 zl.
Z prenájmu pálenia pálenky a výroby syra. . . . 3 347 zl.
Z prenájmu troch mlynov  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 993 zl.
Úroky z pôžičky 1 600 zl. Antonovi Kurecovi  . . . .80 zl.
Úroky z pôžičky 1 000 zl. Jakubovi Škopecovi  . . .60 zl.
Za predané pozemky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 zl.
Za predanú slamu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 zl.
Od ovčiara za jeho salaše  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 zl.
Výnos z rolí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 zl.
Z trhov a jarmokov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184 zl.
Zo šenkovania vína  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 zl.
Rozvoz železa pre občanov vyniesol obci  . . . . . . .40 zl.
Od občanov sa na plat farárovi, učiteľom 
a za štólové poplatky sa vybralo . . . . . . . . . . . . .  511 zl.
Príjmy obce spolu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 639 zl.
Výdavky v spomenutom roku  . . . . . . . . . . . . . . .1845:zl-
Do stoličnej pokladnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 075 zl.
Do panskej pokladnice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 306 zl.
Za prenájom panských mlynov . . . . . . . . . . . . . 1 662 zl.
Plat farára a kaplána . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303 zl.
Učiteľovi (Schulmeister Czeisel) . . . . . . . . . . . . . .150 zl.
Učiteľovi na hornej škole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 zl.
Za osem vozov na dlhej fúre . . . . . . . . . . . . . . . . .445 zl.
Obecným sluhom Imrichovi Rosenbergerovi 
a Vendelínovi Ihringovi spolu . . . . . . . . . . . . . . . . .87 zl.
Miestnemu notárovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  110 zl.
Za nakúpený hnoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 zl.
Rôzne platby osobám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 zl.
Pohostenie (verkostung) pri odvoze daní  . . . . . . .16 zl.
Výdavky pri rôznych prácach vyplývajúcich 
z urbára . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108 zl.
Tesárom, ktorí pracovali na pokrytí strechy školy 
a za dodanie 10 500 šindľov . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 zl.
Písacie potreby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 zl.
Na stoličné záležitosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 zl.
Na opravu cesty pri Novákoch a Handlovej 
a na pohostenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 zl.
Za sviečky pre obecnú potrebu . . . . . . . . . . . . . . . .13 zl.
Rôzne iné potrebné výdavky 
na obecné záležitosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335 + 77 zl.
Panskému horárovi Kuchelovi na pohostenie  . . . .50 zl.
Vyplatenie lesných pokút za rok 1842. . . . . . . . . .370 zl.

Zoznam richtárov Handlovej 
od založenia obce

1376 (*1367) – 1383 ...Henrik Chrickeer
1384 .................. Peter a Pavol Chricker
1385 ...............majster Štefan zo Suchej
1386 – 1522 ................ dosiaľ nezistené
1523 .............................. Ján Goltperger
1524 – 1642 ........ rodina Goltpergercov
1643 – 1652 ................ Pavel Goltperger
1653 – 1655 ................ Matej Goltperger
1656 – 1657 .................... Ján Goltperger
1658 – 1659 ............Valentín Goltperger
1660 – 1661 .............. Štefan Goltperger
1662 ...........................Pavel Goltperger
1663 – 1664 ...........Valentín Goltperger
1665 – 1666 ................... Ján Goltperger
1667 – 1680 ...........Valentín Goltperger
1681 – 1685 .................... Ján Goltperger
1686 ...................... Valentín Goltperger
1687 – 1688 ............... Matej Goltperger
1689 – 1691 ............Valentín Goltperger
1693 .......................... Izrael Goltperger
1694 – 1695................. Andrej Privitzer
1696 ...............................Izák Kaufman
1697 .......................... Imrich Schnierer
1698 ................................Ján Schnierer
1699 – 1700 .........................neuvedené
1701 ................................ Priwitzer Ján
1702 – 1705 ..........................neuvedené
1706 ...............................Juraj Schuster
1707 ....................................neuvedené
1708 .............................Hans Schnierer
1709 ....................................neuvedené
1710 ............................. Pavel Wohland
1711 – 1712 ..........................neuvedené
1713 ............................. Imrich Wagner
1714 ....................................neuvedené
1715 ...............................Juraj Schuster
1716 – 1719 ................... Imrich Wagner
1720 – 1721 ..........................neuvedené

1722 .............................. Tomáš Storzer
1723 ............................Michal Grolmus
1724 ....................................neuvedené
1725 – 1726................... Imrich Wagner
1727 ............................Andrej Schuster
1728 – 1729 ................... Imrich Wagner
1730 .......................... Andrej Priwitzer
1731 – 1733 ................... Imrich Wagner
1734 ...................................... Pavel Pös
1735 ............................. Imrich Wagner
1736 – 1737 ...................... Ján Priwitzer
1738 – 1739 ............................ Pavel Pös
1740 .................................Pavel Storzer
1741................................Juraj Grolmus
1742 .............................. Pavel Grolmus
1743 ...................................... Pavel Pös
1744 – 1745 .................... Pavel Grolmus
1746 – 1747 .......................Pavel Storzer
1748 ................................ Ján Wohland
1749 ........................ Valentín Wohland
1750 ....................................Ján Storzer
1751 ...............................Juraj Schuster
1752 ................................ Ján Wohland
1753 – 1754 ..........................Ján Storzer
1755 – 1756 .......................Pavel Storzer
1757 ....................................Ján Storzer
1758 .................................Pavel Storzer
1759 ....................................Ján Storzer
1760 ...........................Andrej Wohland
1761 .................................Pavel Storzer
1762 ........................... Andrej Fleischer
1763 ................................... Juraj Weiss
1764 – 1765 .................Andrej Fleischer
1766 ....................................... Juraj Pös
1767 ...........................Andrej Fleischer
1768 – 1771 ....................... Ján Grolmus
1772 – 1773..................Michal Schuster
1774 – 1776 ...................... Lukáč Laslop

1777 – 1778 ................... Juraj Schnierer
1779 .............................. Juraj Wohland
1780 ................................ Lukáč Laslop
1781 – 1782 ..........................neuvedené
1783 – 1786 ...................Jozef Schnierer
1787 – 1789 .................... Juraj Fleischer
1790 – 1791 ...................... Lukáč Laslop
1792 – 1794...................Jozef Schnierer
1795 – 1796 ..................Anton Wohland
1797 – 1798 ................... Tomáš Löttrich
1799 – 1803 ......................Pavel Storzer
1804 ...........................Andrej Fleischer
1805 – 1806 ......................Pavel Storzer
1807 ............................Anton Wohland
1808 – 1810 .......................Pavel Storzer
1811 – 1812 ................. Tomáš Wohland
1813 – 1814 .......................Pavel Storzer
1815 – 1817 ................ Imrich Schnierer
1818 – 1819 ..................Anton Wohland
1820 – 1821 ...................... Andrej Weiss
1822 – 1828 ............... Imrich Schnierer
1829 – 1830 ...................... Andrej Weiss
1831 – 1836 ...........................Anton Pös
1837 .............................. Laurinec Lang
1838 – 1850 ....................Pavel Frömmel
1851 – 1860..........................neuvedené
1861 – 1876 ....................Jozef Wohland
1877 – 1882 ............... Imrich Schnierer
1883 – 1889 .................Juraj Tonhäuser
1890 – 1892................... Nikodém Hickl
1893 – 1894.....................Andrej Laslop
1895 – 1898 ............................. Juraj Pös
1899 ...............................Andrej Laslop
1900 – 1906 .................Andrej Grolmus
1907 – 1911 .................... Ignác Schuster
1912 – 1913 ....................Jozef Wohland
1914 – 1927 .........................Jozef Franz
* (podľa novších výskumov 1367)
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Na sklonku októbra 
1918 Rakúsko-Uhor-

sku zvonil umieračik.  
Štyri roky trvajúca vysi-
ľujúca vojna zrazila hrdý 
štát na kolená. Už v polo-
vici septembra sa začala 
utvárať Slovenská národ-
ná rada. O mesiac nato, 
19. októbra 1918, Ferdiš 
Juriga, jediný slovenský 
poslanec v Uhorskom sne- 
me, na parlamentnom za-
sadaní v mene SNR vyhlá- 
sil samourčovacie právo 
a zvrchovanosť Slovákov.  
28. októbra bolo na veľkej 
manifestácii v Prahe pro-
klamované Českosloven-
sko. O dva dni, 30. októbra,  
sa v Martine zišli predsta- 
vitelia slovenského poli-
tického života a Deklaráciou slovenského národa 
potvrdili vôľu utvoriť s Čechmi spoločný štát. 

Krvavé nepokoje zachvátili aj Budapešť. Minister 
vojenstva nariadil všetkým uhorským útvarom na 
fronte zložiť zbrane a 3. novembra bolo podpísané 
prímerie s predstaviteľmi Dohody. Vojna sa skonči-
la, no zároveň sa začalo obsadzovanie Slovenska, 
ktoré sa nezaobišlo bez bojových akcií aj obetí. 
Prvé české roty doplnené niekoľkými slovenskými 
dobrovoľníkmi 8. novembra 1918 prekročili západ-
né hranice Uhorska a obsadili Skalicu. Uhorská 

vláda stratila kontrolu a 
moci sa ujala Maďarská 
národná rada. Cisár Ka-
rol I. (uhorský kráľ Ka-
rol IV., český kráľ Karol 
III.) musel na čelo revo-
lučnej vlády vymenovať 
grófa Mihála Károlyiho, 
zástupcu občianskych 
radikálov a sociálnych de- 
mokratov. Jeho kabinet 
však už zložil prísahu 
Maďarskej národnej rade 
a nie panovníkovi, pre-
tože cisár Karol IV. v no-
vembri rezignoval (avšak 
formálne neabdikoval) 
a 16. novembra bola vy- 
hlásená Maďarská repub-
lika. Sľub vernosti novej 
peštianskej vláde zloži-
lo aj handlovské obecné 

predstavenstvo, no novoutvorená vláda už strácala 
kontrolu nad väčšinou Slovenska. Udalosti sa rúti-
li závratnou rýchlosťou. V prvých novembrových 
dňoch sa začali z frontov vracať vojaci a mnohí si 
doniesli strelné zbrane. Situácia sa radikalizovala 
a na mnohých miestach vypukli násilnosti. Ľudia 
si vyliali zlosť na predstaviteľoch režimu, ako boli 
notári, žandári, štátni zamestnanci. Rabovali aj ži-
dovské obchody a krčmy v presvedčení, že ich ma-
jitelia počas vojny bohatli zo všeobecnej biedy. Aj 
v okrese Prievidza ľudia plienili židovské obchody, 

Handlová 
v prvej ČSR 
1918 – 1938

dokonca boli zavraždení traja židia, a preto niekto-
rí radšej ušli, väčšinou do Budapešti.1 Nastal chaos 
a rozvrat. Pošty a telegrafy nefungovali, vlaky pre-
stali premávať. V Prahe bola vymenovaná dočasná 
vláda pre Slovensko na čele s Vavrom Šrobárom, za-
krátko sa z nej však stalo len ministerstvo s plnou 

1 Památník okresního četnického velitelství Prievidza 1918-1947. 
Nestránkované. Rukopis. Záznam z 2.novembra 1918. Umiest-
nenie: Nitra: Štátny archív. Signatúra OČVN 193/7391.

mocou pre správu Slovenska. Jeho prvým sídlom 
bola Skalica, potom Žilina a od februára 1919 Bra-
tislava. Prebiehali výmeny županov, župných a 
okresných úradníkov a celého adminis tratívneho 
aparátu. Zmeny sa diali aj na čele obcí. Na základe 
zákona z 10. decembra 1918 o mimoriadnych a pre-
chodných opatreniach na Slovensku boli postupne 
zbavení funkcií niekdajší richtári a členovia obec-
ných predstavenstiev. Toto nariadenie bolo možné 

Rakúsko-Uhorsko 
na kolenách, cisár 
Karol abdikoval.

Pokladnička Živnosten-
ského úverného ústavu 
v Handlovej, 1925.

Tri desaťročia od skončenia 1. svetovej voj-
ny v novembri 1918 až do komunistického 

prevratu vo februári roku 1948 patria v dejinách 
Handlovej k najtragickejším obdobiam novodo-
bej histórie mesta. Trikrát sa menil štátny rámec; 
najprv zanikala monarchia, potom Českosloven-
sko, nakoniec aj samostatné Slovensko. Obyva-
teľstvo sa muselo vyrovnať s následkami prvej 
svetovej vojny, prežilo divoké obdobie prevratu 
v rokoch 1918 a 1919, ktoré sa nezaobišlo bez obe-
tí. Nasledovalo budovanie nového štátu. Ľudia sa 
postupne vyrovnali s novou politickou situáciou, 
no nie všetci ju prijali s uspokojením. Pretrhli sa 
hospodárske zväzky, ktoré tunajší kraj spájali 
s ostatnými časťami Uhorska. Sociálny prepad po-
kračoval. Hospodárska aj kultúrna politika Prahy 
voči Slovensku bola v rozpore s frázami o národ-
nom oslobodení. Priemysel na Slovensku bol málo 
rozvinutý a nemal šancu uspieť v zápase s českou 
konkurenciou. Množstvo závodov a menších pod-
nikateľov či živnostníkov skrachovalo, ľudia prišli 
o prácu, následne opustili vlasť a hľadali si obživu 
v cudzine. Po stabilizácii pomerov v druhej po-
lovici dvadsiatych rokov sa situácia začala meniť 
k lepšiemu. Štát investoval do výstavby železnice, 
vďaka čomu v roku 1931 Handlová získala priame 
spojenie so severným a východným Slovenskom, 
čo pomohlo najmä uhoľnému priemyslu. Zároveň 
však naplno udrela hospodárska kríza, do domov 
opäť zavítala bieda, nespokojnosť rástla a zostrili 
sa sociálne zápasy. Handlová mala niekoľko tvá-
rí. Až do roku 1945 to stále bola Handlová starých 

domov, roľníckeho, prevažne nemeckého obyva-
teľstva, ktoré sa pridŕžalo tradícií zdedených po 
predkoch a kresťanskej viery. No s rozširujúcou sa 
banskou činnosťou dostávala obec novú podobu, 
ktorá predznamenala jej ďalšiu budúcnosť. V nej 
prevažovali dve tváre – čierna a červená – ako to 
výstižne vyjadril básnik Laco Novomeský. Čierna 
znamenala uhlie, podzemné bohatstvo, ktorého 
priemyselná ťažba v 20. storočí celkom zmenila 
mesto a jej obyvateľov. Červená symbolizovala ide-
ovú orientáciu veľkej časti baníkov, naklonených 
sociálnym hnutiam. Na sklonku tridsiatych rokov 
všetkými spojencami opustené Československo 
nemalo šancu zvládnuť európsku politickú krízu 
a s prispením nacistického Nemecka sa v marci 
1939 definitívne rozpadlo. Nasledovalo šesť rokov 
trvajúce obdobie Slovenského štátu. Aj v tejto dobe 
dali baníci najavo svoju nespokojnosť mohutným 
štrajkom a pri presadzovaní svojich požiadaviek 
išli ruka v ruke slovenskí aj nemeckí baníci. Záro-
veň však rástlo napätie medzi nemeckými obyva-
teľmi obce a obyvateľmi baníckej Kolónie zväčša 
slovenskej národnosti, ktoré vyústilo do tragic-
kých udalostí počas Slovenského národného po- 
vstania. To bol začiatok konca nemeckej Handlo-
vej. Evakuácia, prechod frontu a napokon interná-
cia a vyhnanie nemeckých starousadlíkov celkom 
zmenili štruktúru obyvateľstva. Po vojne a najmä 
po komunistickom prevrate vo februári 1948 prišli 
ďalšie výrazné zmeny. Po veľkých investíciách do 
banského priemyslu a do infraštruktúry mesta na-
dobudla Handlová novú tvár.

Handlová 
v novej ére

Vojenská mapa Handlovej  
a okolia s pôvodnými nemec-
kými a novými slovenskými 
geografickými názvami 
(namiesto maďarských). 

Slovenský národ 
potvrdil vôľu 
utvoriť s Čechmi 
spoločný štát

Rabujúci dav prepa-
dal najmä židovské 
obchody a krčmy, no 
útočil aj na štátnych 
zamestnancov – 
notárov, žandárov...
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vykonať až po príchode československého vojska. 
Do konca novembra si po sporadických zrážkach 
s Maďarmi české jednotky upevnili postavenie na 
Považí a začali obsadzovať Ponitrie. Do Handlo-
vej prišli 14. decembra 1918. Hoci ich prítomnosť 
v časti obyvateľstva nevyvolala veľké nadšenie, 
väčšina občanov privítala, že bol nastolený aký-
taký zákonný poriadok. Od leta 1918 totiž zažili 
veľa búrlivých udalostí, a keď na jeseň zavládla 
anarchia, obyvateľstvo si zriadilo občiansku stráž, 
ktorá mala zabrániť rabovačkám a násiliu.

Napriek opatreniam zostávala situácia veľmi na- 
pätá. Pred Vianocami vypukli nepokoje na hornej 
Nitre, v Prievidzi i v Handlovej. Robotníci uhoľných 
baní nechceli uznať autoritu nového štátu.2 Pome-
ry sa zhoršovali aj kvôli zlej zásobovacej situácii. 
V prvých týždňoch roku 1919 prežívalo Českoslo-
vensko kritické obdobie. Aj keď sa českému vojsku 
podarilo obsadiť väčšinu Slovenska a kontrolovať 
jeho územie, stále dochádzalo k provokáciám, de-
monštráciám a zrážkam. Vo februári vypukol veľký 
štrajk železničiarov, v Bratislave strieľalo vojsko do 
demonštrantov, boli mŕtvi aj ranení. Pomery sa vy-
ostrovali aj v hornonitrianskom regióne, kde  nie-
ktorí obyvatelia obce a Baníckej kolónie pod vply-
vom maďarskej propagandy organizovali protesty.

V susednom Maďarsku sa 21. marca 1919 ujali 
vlády boľševici. Ich konečným cieľom bolo obno-
venie Uhorska ako komunistického štátu s ideoló-
giou diktatúry proletariátu. Väčšina maďarského 
obyvateľstva ich spočiatku podporovala, pretože sa 
s rozpadom Uhorska nedokázali zmieriť. Radikál-
ne sociálne heslá maďarských boľševikov zlákali 
aj handlovských baníkov (maďarských, sloven-
ských i nemeckých). V rámci internacionalizmu a 
vízie zbratania proletariátu sa maďarskí boľševici 
ústretovo správali aj voči národnostiam, takže po 
strašných vojnových skúsenostiach niektorí ne-
meckí i slovenskí baníci žijúci v sociálnej biede 
s nádejou očakávali príchod „červeného vojska“, 
ktoré, ako sa domnievali, im zabezpečí blahobyt.

Prievidza a okolie boli od 7. decembra 1918 ob-
sadené jedným práporom vojska I. československé-
ho pešieho pluku až do roku 1920, pretože miestne 
žandárstvo nemalo na zabezpečenie pokoja dosta-
točný počet žandárov; napríklad handlovská žan-
dárska stanica k januáru 1919 mala k dispozícii 
len 5  žandárov. Nemecké, pôvodne roľnícke oby-
vateľstvo, prechovávalo k maďarským socialistom 
i boľševikom nedôveru, no pociťovalo ju aj voči or-
gánom nového štátu. Časť obyvateľov vítala vznik 
novej republiky, časť si želala návrat monarchie, 
časť si priala vládu socialistov, ale všetci bez oh-
ľadu na národnostnú príslušnosť pociťovali neisto-
tu a boli politickým vývojom zmätení a vo svojej 
neistote ľahko manipulovateľní. Veľa ľudí bolo 
presvedčených, že vyhlásenie Československa 
je len dočasná záležitosť a život sa opäť vráti do 
„normálnych“ koľají. Československé štátne or-
gány začali v súvislosti so situáciou v Maďarsku 
a s množiacimi sa ozbrojenými útokmi mobili-
zovať brancov. Ľudia však mali vojny plné zuby, 
a tak sa proti mobilizácii postavili. Keď bola na 25. 
marca 1919 do Prievidze zvolaná demonštrácia, 
asi dvetisíc demonštrantov z okolitých obcí priš-
lo až na okraj Prievidze, kde proti nim zakročilo 

2 MEDVECKÝ, Karol, 1930. Slovenský prevrat II. Trnava: Spolok 
sv. Vojtecha, s. 249.

žandárstvo a vojsko. Demonštráciu mal organizo-
vať učiteľ Juraj Dobrotka z Poruby3. Potýčka sa naš-
ťastie zaobišla bez väčších obetí. Handlovčania sa 
do Prievidze nedostali, žandári i vojsko ich bodák-
mi a pažbami pušiek rozohnali. Neskôr vyšlo naja-
vo, že aj v Handlovej bola snaha iniciovať rozbroje; 
domácich k nej podnecovali agitátori z Budapešti. 

Handlová sa mala stať ohniskom nepokojov 
v tyle československých vojsk; nepokoje sa mali 
rozšíriť na celý región v čase, keď budú maďarské 
vojská útočiť z juhu na Nitru a Topoľčany. Toto po-
vstanie sa však pripravovalo skôr pri krčmových 
debatách ako v skutočnosti. Jedno je však isté: ne-
spokojnosť obyvateľstva s novými pomermi bola 
veľká, čo zvyšovalo ich neistotu. Napokon k roz- 
brojom nedošlo, pretože väčšina obyvateľstva ne-
bola tak radikálna a bola iného politického zmýšľa-
nia.  Avšak tieto snahy o vyvolanie nepokojov mali 
tragické následky. Jedným z aktérov nepokojov bol 
asi dvadsaťročný mladík Jozef Priwitzer, narode-
ný v Budapešti, ale príslušný do Handlovej. Ešte 
25. marca, v deň ohlásenej prievidzskej demon-
štrácie, niekoľko mladíkov na čele s Priwitzerom 
vo večerných hodinách napadlo hliadku neďaleko 
Langovho hostinca. Vojakov smrteľne zranili a za-
krátko ťažko zranili aj ďalšieho, ktorého dorúbali 
šabľami. Zavraždenými boli Josef Kulhánek z Pra-
hy, narodený v roku 1870 a Adolf Přibyl z Markvar-
tíc, narodený v roku 1889. Obaja sú pochovaní na 
cintoríne v Prievidzi. Ťažko zraneného vojaka od-
viezli do nemocnice v Trenčíne.4

Po týchto udalostiach v Handlovej zaviedli stanné 
právo – bol vyhlásený zákaz vychádzania a aj zákaz 
zhromažďovania. Začalo sa vyšetrovanie a vojenské 
hliadky hľadali po domoch vinníkov. Výnimočný 
stav si vyžiadal dve obete z radov obyvateľstva. Kvô-
li nerešpektovaniu zákazu vychádzania bol zastre-
lený 40-ročný nádenník August Schwarz a 10. apríla 
náhodne vystrelená guľka zmarila život dieťaťa – 
osemročného Štefana  Nádašdyho. Nakoniec zatkli 
piatich mladíkov, no Priwitzerovi sa podarilo ujsť do 
Maďarska. Ostatní celú vinu zvalili na neho. Pre ne-
dostatok dôkazov ich 7. júla 1920 z väzby prepustili. 
Jozef Priwitzer sa však začiatkom roka 1921 tajne 
vrátil do Handlovej a na základe udania ho okam-
žite zatkli. V tejto súvislosti pozatýkali až 30 osôb, 
ktoré sa mali na násilnostiach nejakým spôsobom 
podieľať. Prípad sa dostal pred osobitný vojenský 
súd, keďže sa udial počas výnimočného stavu. Di-
vízny tribunál v Bratislave dňa 21. mája 1921 odsú-
dil Jozefa Priwitzera, Pavla Kleina, Štefana Storzera 
a Jozefa Laszlopa k trestu smrti povrazom. Michal 
Weiss a Pavol Tonhäuser dostali štyri, resp. dva roky 
ťažkého žalára. Ostatných súd oslobodil. Prezident 
Masaryk však odsúdencom na smrť udelil milosť. Po 
prekvalifikovaní rozsudku Priwitzer a Klein dostali 
doživotné väzenie v Terezíne, Storzer 18 a Laszlop 
15 rokov žalára. Laszlop si trest odsedel a roku 1934 
sa dostal na slobodu. Ostatných prepustili v októbri 

3 Archívny záznam (odk. 5), ktorý uvádza meno, povolanie a pôvod 
hlavného aktéra nepokojov však s najväčšou pravdepodobnosťou 
nie je správny a došlo v ňom k zámene osôb. V Porube sa v tom 
čase nenachádzal učiteľ tohto priezviska a obaja bratia Dobrot-
kovci z Poruby sa zaoberali obchodom. Na druhej strane sa však 
stretávame s menom Juraja Dobrotku aj v Chrenovci. Bez ďalšieho 
výskumu je ťažko povedať, ktorý z oboch údajov je v zázname 
uvedený nesprávne (povolanie alebo príslušnosť k obci).

4 Četnícká stanica Prievidza, okr. Prievidza: Pamätník 1919-1948. 
Nestránkované. Rukopis. Záznam z 24. a 25.marca 1919. Umiest-
nenie: Nitra: Štátny archív. Signatúra OČVN 193/7391.

1938 na základe nemecko-česko-slovenskej medzi-
štátnej zmluvy a mohli sa vrátiť domov.5 Po mar-
cových udalostiach v okrese navýšili stav ozbro-
jených zložiek. Štátne úrady znepokojovali zvlášť 
pomery v Handlovej, kde sa mimoriadne aktivizo-
vali najmä občania maďarskej národnosti. 

Okresné orgány nariadili rozpustiť Handlovský 
sociálnodemokratický spolok, ktorý vraj svojimi 
aktivitami a štrajkami ohrozoval hlavne chod ban-
ského závodu. Stanné právo sa ešte sprísnilo. Keď-
že v oblasti mala mimoriadny strategický význam 
železnica a panovali obavy zo sabotáží, k mostom 
a k tunelu pridelili vojenské stráže. Na ich ochranu 
vydali zákaz približovania sa k nim i stráženým 
objektom. Ako špeciálne bezpečnostné opatrenie 
vznikol zoznam nelojálnych osôb, podozrivých 
z nadržiavania Nemecku a Maďarsku a z nepria-
teľského postoja k Československu.

V máji vtrhla na Slovensko maďarská Červená 
armáda a už počiatkom júna obyvateľstvo zakopá-
valo svoje cennosti. Obavy panovali aj v obciach na 
hornej Nitre. Maďarské vojská okľukou cez doliny 
Štiavnického pohoria mierili na Pohronie. Nepo-
četné oddiely československého vojska ustupovali. 
Na stranu Maďarov sa postavili mnohí komunistic-
ky zmýšľajúci baníci z baníckej Kolónie. Boľševici 
mali v úmysle postupovať cez Kremnicu na Vrútky. 
Ich pancierový vlak dorazil až do tunela pred Sta-
rou Kremničkou. Ďalej však bola trať zničená. Keď 
maďarská armáda zistila, že protivník sústreďuje 
sily, stiahla sa, a tak k väčším bojom nedošlo.6 Keď 
nebezpečenstvo vrcholilo, z Čiech a Moravy prichá-
dzali narýchlo zmobilizované jednotky. Na obranu 
Slovenska sa prihlásilo aj 322 členov moravskej 
katolíckej organizácie Orol. Jedna rota Orlov o sile 
114 mužov bola v polovici júna pridelená na strážnu 
službu do nepokojnej Handlovej.7 Posádku posilnila 
aj rota pešieho pluku číslo 8. Českí a moravskí vo-
jaci spolu s miestnym obyvateľstvom priateľského 

5 Četnícká stanica Prievidza, okr. Prievidza: Pamätník 1919-1948, odk. 5.
 STEINACKER, Ruprecht, ed., 1980. Krickerhau: Eine Deutsche 

Siedlung in der Slowakei. Voerde: Arbeitskreis der Krickerhauer 
in der Karpatendeutschen Landsmannschaft, s. 220.

6 BORNEMISZA, Ján, 1933. Kremnica, Nová Baňa a ich okolie. 
Kremnica: Učiteľstvo školského inšpektorátu kremnického.

7 MEDVECKÝ, odk. 3, s. 130.  | 8 Slovenský denník, 1919, 11. jún.

zmýšľania usporiadali v Handlovej zábavu, na kto-
rej sa robila zbierka pre slovenské školy.8 Hrozba 
ďalšej boľševickej ofenzívy pominula na konci júna, 
keď Maďari prijali ultimátum parížskej mierovej 
konferencie a stiahli sa za hranice. Postupne sa po-
mery začínali normalizovať, veľa ľudí však odmieta-
lo uveriť, že 900-ročné Uhorsko prestalo existovať. 
Definitívnu bodku za obdobím neistoty dal až pod-
pis mierovej zmluvy s Maďarskom v zámku Trianon 
neďaleko Paríža 4. júna 1920.

Handlová, ako aj celé Slovensko, sa na obdobie 
ohraničené oboma svetovými vojnami stali súčas-
ťou Československej republiky. Spojenie Čechov 
a Slovákov v jednom štátnom útvare bolo pre slo-
venský národ v danom čase azda jediným prijateľ-
ným riešením. Slovensko sa zbavilo maďarizačného 
útlaku, zvýšila sa vzdelanostná úroveň širokých 
vrstiev a ľud si osvojil princípy demokratickej for-
my vlády. Zavedením všeobecného volebného prá-
va, 8-hodinového pracovného času, pozemkovou 
reformou aj celkovou demokratizáciou života sa 
ľudové vrstvy emancipovali a nadobudli občian-
ske sebavedomie. Nový štát mal však aj negatíva; 
slovenské hospodárstvo nedokázalo konkurovať 
českému a to malo zlý dopad na hospodársky roz-
voj mnohých regiónov, medzi ktoré patril aj horno-
nitriansky. Aj spory okolo nejasnej formulácie po-
stavenia Slovenska v spoločnom štáte v Martinskej 
deklarácii, či nerešpektovanie zásad autonómie 
Slovenska, dohodnuté v Clevelandskej dohode, na-
rušovali i tak dosť chatrnú stabilitu nového štátu. 
Ďalšie vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi pozna-
čila nevyjasnená smrť Milana Rastislava Štefáni-
ka 4. mája 1919, zbavenie poslaneckej imunity a 
uväznenie Andreja Hlinku v októbri 1919 po jeho 
návrate z mierovej konferencie v Paríži, kde sa ne-
úspešne pokúšal presadiť slovenskú autonómiu. 
Z pôvodne plánovanej konštrukcie dualistického 
Česko-Slovenska sa po prijatí ústavy dňa 29. feb-
ruára 1920 stalo unitárne Československo. Napriek 
silnejúcemu odporu sa české vládne kruhy a časť 
slovenských politikov pridržiavali fikcie jednotné-
ho československého národa, čo však v podmien-
kach tvrdého pražského centralizmu znamenalo 
presadzovanie českých záujmov.

České jednotky 
prišli do Handlovej 
14. decembra 1918, 
aby nastolili zákonný 
poriadok. Robotníci 
uhoľných baní však 
nechceli uznať auto-
ritu nového štátu.

21. marec 1919  –
v Maďarsku sa ujali 
vlády boľševici. 

Občania maďarskej 
národnosti sa mimo-
riadne aktivizovali
aj v Handlovej, 
ktorá sa mala stať 
ohniskom nepoko-
jov v tyle českoslo-
venských vojsk.

Keď v  máji 1919 
vtrhla na Slovensko 
maďarská Červená 
armáda, stanné prá-
vo sa ešte sprísnilo. 
Z obavy pred sabotá-
žami k železnici,  
k mostom a tunelu  
pridelili vojen-
ské stráže.

Handlovská vzbura 
sa nezaobišla bez 
obetí na životoch. 
V meste zaviedli 
stanné právo.

Hlavní aktéri vzbu-
ry, Jozef Priwitzer, 
Pavel Klein, Štefan 
Štorzer a Jozef Laslop 
boli vojenským tribu- 
nálom odsúdení na 
trest smrti povrazom.
Prezident Masaryk 
im udelil milosť.

Okresné orgány 
nariadili rozpustiť 
Handlovský sociálno-
demokratický spolok, 
ktorý vraj svojimi 
aktivitami a štraj-
kami ohrozuje chod 
banského závodu.

Vzťahy medzi Čechmi 
a Slovákmi poznačila 
nevyjasnená smrť 
M. R. Štefánika, aj 
strata originálu Mar-
tinskej deklarácie.

Zavedením všeobecné-
ho volebného práva, 
8-hodinového pracov-
ného času, pozem-
kovou reformou aj 
celkovou demokratizá-
ciou života sa ľudové 
vrstvy emancipovali. 

Prevrat 
a boľševický 
vpád
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Ústava zaručovala základné práva aj menšinám. 
Ešte počas parížskych mierových rokovaní sa ich 
československá delegácia zaviazala prijať. V me-
dzivojnovom Československu tvorili menšiny 40 % 
obyvateľstva; najvýznamnejšou boli Nemci, po nich 
Maďari. Nemci mali právo vydávať si svoje noviny 
a časopisy, zakladať politické strany aj spolkové 
združenia a mali nárok aj na vyučovanie v materin-
skom jazyku. Na Slovensku žilo 150-tisíc Nemcov, 
v Čechách viac ako 3 milióny. „Slovenskí“ Nemci 
sa koncentrovali v Bratislave a jej bezprostrednom 
okolí, na hornej Nitre, v oblasti Kremnice a na Spi-
ši. Handlová s viac ako piatimi tisíckami Nemcov 
bola čo do počtu nemeckých občanov hneď druhá 
po Bratislave. Presiahli tak ústavne určenú dvojpä-
tinovú hranicu národnostnej menšiny, a tak museli 
miestne úrady viesť agendu a vybavovať podania aj 
v nemeckom jazyku. Znalosť nemčiny bola aj pod-
mienkou prijatia do zamestnania na tunajší mestský 
úrad. Demokratickejšia národnostná politika Česko-
slovenska (v porovnaní s Uhorskom) mala pozitívny 
vplyv i na nemecké obyvateľstvo Handlovej. Admi-
nistratíva sa popri slovenčine opäť začala vybavovať 
aj v nemčine. Už roku 1919 sa zmenil jazyk zápisníc 
obecného zastupiteľstva; úradne nanútenú maďar-
činu, ktorú ovládali len vzdelanejšie vrstvy, vystrie-
dal nemecký jazyk. 

Definitívne zmizol aj maďarizačný zemepisný 
názov Nyitrabánya a nahradila ho tradičná Handlo-
vá, alebo aj Krickerhau. Na maďarský názov si ob-
čania nikdy nezvykli a naďalej používali historické 
pomenovania v slovenskej alebo nemeckej forme. 
Potvrdzujú to aj výkazy ranených alebo mŕtvych zo 
svetovej vojny, ktoré vydával generálny štáb cisár-
sko-kráľovskej armády. Ranení vojaci si ako bydlis-
ko uvádzali Handlovú alebo Krickerhau.

Hoci v novom štáte mali handlovskí Nemci v ná-
rodnostnom ohľade oveľa lepšie postavenie ako za 
Uhorska, keď sa v obci i „na bani“ úradovalo po 
maďarsky a baníci museli dokonca povinne použí-
vať maďarský pozdrav szerencsés, nová republika 
si ich srdcia spočiatku nezískala. V rokoch 1919 a 
1920 vraj okázalo svätili sviatok sv. Štefana, patró-
na Uhorska, hoci to úrady zakázali. Mali odmietať 

aj vládou propagovaný sviatok sv. Cyrila a Metoda 
a údajne na druhé výročie vzniku ČSR, 28. októb-
ra 1920, dali v tunajšom kostole slúžiť rekviem.9 
Časom sa však postoj obyvateľstva neslovenskej 
národnosti menil. Ľudia si uvedomili, že hoci sú 
pomery v Československu neľahké, predsa len boli 
lepšie ako v Nemecku, Maďarsku, Rakúsku, či Poľ-
sku. Už 10. výročie vzniku ČSR (1928) sa na hlav-
nom handlovskom námestí dôstojne pripomenulo. 
Dopoludnia sa tu svätila omša a po nej nasledovalo 
slávnostné zhromaždenie, na ktorom prehovoril 
František Záni po slovensky a starosta Anton Grol-
muss po nemecky. Počas odpoludnia tu usporiada-
li promenádny koncert a večer akadémiu.10

Československo malo byť podľa dohôd sloven-
skej a českej emigrácie v USA, vypracovaných 
za asistencie T. G. Masaryka, spoločným štátom 
Čechov a Slovákov. Slovenská autonómia načrtnu-
tá v Clevelandskej dohode sa však v pláne nových 
vládnucich štruktúr nenachádzala. Pôvodne pro-
jektované dualistické Česko-Slovensko sa rýchlo 
menilo na jednotné a centralizované Českosloven-
sko. Februárová ústava z roku 1920 deklarovala 
„skonštruovaný“ jednotný československý národ, 
v ktorom mali byť Česi a Slováci jedným národom 
s jednou rečou československou, s rovnakými prá-
vami a povinnosťami. Hoci sa oficiálne hovorilo o 
jednotnej národnosti a o jednej československej 
reči, oboje v skutočnosti nikdy neexistovalo a v na-
sledujúcich rokoch názorovo rozdelilo spoločnosť 
na niekoľko „táborov“. Názor a odpor slovenskej 
časti obyvateľstva najlepšie vystihujú slová Marti-
na Rázusa: „V skutočnosti jestvujú tri národy: Jeden 
protežovaný národ český, druhý krivdený národ 
slovenský a tretí, ku ktorému sa hlásia tí, ktorí chce-
li z výhod národa českého aspoň odrobinku, národ 
československý“.11 Značnú nevôľu vzbudzovali aj 
protikatolícke postoje českej verejnosti, ktoré sa 
prejavili už na jeseň roku 1918, keď dav ľudí str-
hol Mariánsky stĺp v Prahe, symbolizujúci násilnú 
habsburskú rekatolizáciu tradične utrakvistickej 
krajiny. České vojsko, aj z Čiech došlí úradníci dá-
vali neraz najavo pohŕdanie katolíckou cirkvou, čo 
v hornonitrianskom regióne vyvolávalo nespokoj-
nosť medzi konzervatívnym roľníckym obyvateľs-
tvom, či už to boli Slováci alebo Nemci. 

Túto situáciu využívali mnohé politické strany, 
ktoré rozširovali nepravdivé informácie, aby ešte 
viac popudili obyvateľov a získali ich pri ďalších 
voľbách na svoju stranu. Typickým príkladom ta-
kejto manipulácie s voličom bola udalosť opísaná 
v Slovenskom denníku. V príspevku z roku 1923 
uvádzal, že nedôvera voči českej cirkevnej po-
litike je vraj až taká veľká, že mal farár Rychtor 
z Chrenovca svojim farníkom oznámil, že Česi 
budú rúcať všetky kostoly na Slovensku. Naľakaní 
veriaci z obce i z okolia si podľa jeho slov zriadili 
občianske gardy a do Handlovej vyslali deputáciu. 
Vraj ich však ani richtár s notárom nepresvedčili, 
že je to nezmysel a Chrenovčania mali odchádzať 
neuspokojení, mrmľajúc si pod fúzy: „Veď od tých 
čechuňov všetko vystane!“ a ďalej nejakú dobu mali 
strážiť kostoly.12  

9 Slovenský denník, 1923, 13. júl. Nemci v Handlovej.
10 Slovenský denník, 1928, 26. október.
11 ČULEN, Konštantín, 1994. Česi a Slováci v štátnych službách 

ČSR. Trenčín: Vydavateľstvo Ivan Štelcer, s. 41.
12 Slovenský denník, 1923, 29. september.

Veľmi rýchlo sa objavili aj ďalšie javy, ktoré sťa-
žovali život občanov v novej republike. Zavedením 
menovej reformy v roku 1919 sa začala  stabilizácia 
hospodárstva Československa, ktorá dosiahla pred- 
vojnovú úroveň až v roku 1924. Bola však sprevá-
dzaná nezamestnanosťou, ktorá  zapríčinila ďal-
šie vlny vysťahovalectva. Nasledujúce, tzv. „zlaté 
roky“ (1924-1929) však situáciu zlepšili len dočas-
ne a v roku 1929 zasiahla svet a aj Československo 
veľká hospodárska kríza. Pre nemajetných nemec-
kých handlovských roľníkov bolo obzvlášť boles-
tivé, že sa redukovali možnosti ísť na zárobok na 
dolnozemské veľkostatky alebo do Budapešti, ako 
to zvykli robiť predchádzajúce generácie. V roku 
1920 odišlo pod vedením 42 robotníckych gazdov 
na sezónnu robotu 1400 robotníkov, v roku 1922 
pod vedením 16 gazdov 800, v roku 1930 to bolo už 
len 7 gazdov a 250 robotníkov a v roku 1933 len 5 
robotníckych gazdov a 150 robotníkov.13 Namiesto 
toho začali Handlovčania chodievať za prácou do 
Čiech a do Rakúska. V roku 1923 agenti najímali 
nezamestnaných na práce do Francúzska, no župné 
orgány upozorňovali záujemcov, že cesta sa nemu-
sí vyplatiť. Čakalo ich tam nemilé prekvapenie; ich 
úlohou bolo čistiť bojiská svetovej vojny, vyorávať 
muníciu a granáty. Bola to práca nebezpečná a tak 
slabo platená, že Francúzi ju odmietali vykonávať.

Napriek mnohým negatívam bola Českoslo-
venská republika v porovnaní s polofeudálnym 
Uhorskom predsa len liberálnejšia a základné ob-
čianske slobody boli rešpektované. Do života bol 
uvedený nový volebný systém. Kým za  Uhorska 
bolo volebné právo obmedzené majetkovým a 
vzdelanostným cenzom, po roku 1918 mohol k vo-
lebným urnám pristúpiť každý, kto dosiahol vek 
21 rokov; volebné právo dostali aj ženy. A tak sa 
v súvislosti s parlamentnými voľbami na jar 1920 
rozpútal neľútostný volebný zápas. 

V Handlovej mali tradične veľmi silné pozície 
socialisti. Sociálno-demokratická strana tu bola 
hlavným favoritom. Ľavicoví nemeckí aj maďarskí 
baníci dávali prednosť Maďarsko-nemeckej so-
ciálno-demokratickej strane a konzervatívna časť 
nemeckého obyvateľstva inklinovala k Maďarsko-
nemeckej kresťansko-sociálnej strane. Medzi kon-
zervatívnymi slovenskými voličmi mala podporu 
Československá ľudová strana, ktorej súčasťou 
bola až do roku 1925 aj Slovenská ľudová strana.

Aj v roku 1920 dala väčšina svoj hlas sociálnej 
demokracii, ktorú tu volili hlavne baníci z Kolónie. 
Táto strana zvíťazila aj v celom prievidzskom ok-
rese, kde získala 8456 hlasov, Československá ľu-
dová strana mala 5162 a Národná a roľnícka strana 
dostala 831 hlasov. Handlovskí Nemci uprednost-
nili katolícke strany. Medzi handlovskými socia-
listami boli aj ľavicoví radikáli, ktorí sa sformovali 
už vo februári 1920; bolo ich vtedy okolo 300.14 

Radikalizmus vyplýval z neutešených pomerov, 
aké panovali po vojne. V uhoľných baniach bolo 
síce vyše 2500 zamestnancov, no ich mzdy boli 
nízke, životné podmienky ešte horšie. Odberatelia 
často za uhlie ani nezaplatili, panoval chaos a vše-
obecný nedostatok. V júni 1920 sa zišli dôverníci 
sociálnej demokracie na župnom zjazde v Nitre, 

13 KUBÍNYI, Gejza, 1933. Pamätná kniha obce Handlovej. Handlo-
vá: Gejza Kubínyi, s. 79-80.

14 KOSTICKÝ, Bohumír et al., 1976. Handlová a jej premeny. Mar-
tin: Osveta, s. 56.

kde Handlovú zastupoval Jozef Czapai, predsta-
viteľ radikálnej skupiny sociálnej demokracie. 
Mimoriadne ostro kritizoval pomery v Nitrianskej 
župe. Podľa neho boli horšie ako za Uhorska. Jeho 
kritika neobišla ani školské pomery. Do handlov-
skej Baníckej kolónie vraj boli poslané dve učiteľky 
s veľkými príplatkami, no deti mali učiť po česky 
a v „buržoáznom duchu“. Preto žiadal všade usta-
noviť robotnícke rady a do úradov vziať späť skú-
sených úradníkov.15 Jeho žiadosť jasne vyjadruje 
postoj radikálov k novej republike – neochota pri-
jať českú inteligenciu a zároveň nesúhlas s odcho-
dom tej maďarskej, ako aj silná politická orientácia 
smerom k radikálnej ľavici, presadzujúca ideály 
komunizmu. Negatívny prístup k otázke prícho-
du českej inteligencie bol na hornej Nitre citeľný 
ešte v roku 1921 a zamestnanie českej výpomoci 
na notárskom úrade v Bojniciach rozvíril výmenu 
názorov v regionálnom časopise Náš kraj.16 

Kým redaktor poukazoval na to, že slovenskí 
absolventi sú nezamestnaní a na úrady sú prijímaní 
českí a moravskí úradníci, okresný notár Dr. Ján 
Novák v nasledujúcom čísle vystupoval proti 
tomuto tvrdeniu. Opieral sa o fakt, že niekoľkokrát 
priamo cez tento časopis uverejnil inzerát a hľadal 
úradníkov, avšak nik sa neprihlásil. Preto musel 
siahnuť po českých a moravských absolventoch. 
Redaktor bol touto argumentáciou donútený 
ospravedlniť sa.17 Tento prípad jasne vykresľuje si-
tuáciu na Slovensku – na jednej strane sa Slováci 
bránili príchodu českej inteligencie, pretože „vraj“ 
zaberala pracovné miesta „šikovným Slovákom“, 
ale na druhej strane túto často šírenú lož popieral 
fakt, že slovenských vzdelaných absolventov bolo 
málo a pre ďalší rozvoj Slovenska bol príchod tých 
českých a moravských nevyhnutný.

V prvých rokoch novej republiky strpčovali ži-
vot ľuďom v Baníckej kolónii aj zásobovacie ťaž-
kosti a nedostatok ubytovacích kapacít. Vzhľadom 
k tomu, že sa počet zamestnancov banského pod-
niku zvýšil, chýbali ubytovacie priestory. Byty boli 
preplnené, slobodárne podľa dobovej tlače vyzerali 
horšie ako maštale. V tomto období došlo k znač-
ným zmenám v zložení obyvateľstva Kolónie. Opus-
tilo ju asi 400 maďarských a chorvátskych robotní-
kov, ktorí v Československu nemohli získať štátne 
občianstvo, lebo sa narodili mimo územia republi-
ky. Kolónia zaznamenala prílev nových obyvateľov, 
ktorí prichádzali zväčša z Liptova. Boli to demobi-
lizovaní vojaci, nádenníci, synovia viacpočetných 
roľníckych rodín, ktorí stratili možnosť chodiť na 
žatvu a iné sezónne práce na Dolnú zem. Veľkostat-
ky, kam zvykli chodiť na zárobky, sa po rozpade 
monarchie razom ocitli v zahraničí. Keďže s inou 
prácou nemali žiadne skúsenosti, ich prechod na 
kvalifikovanejšie pracovné miesta bol pomalý.18

Podľa štatistických údajov z roku 1921 bola roz-
loha handlovského chotára 4990 hektárov. Popri 
hlavnej ceste, v Kolónii a aj roztratene po úbo-
čiach stálo 939 domov a v nich bolo k dispozícii 
1715 bytových jednotiek. Počet  obyvateľov, presne 

15 Slovenský denník, 1921, 8. jún.
16 BRIŠKA, Peter, 1921, 30. máj. Čo nás bolí. In: Náš Kraj. Roč. III, 

č. 10, s. 1.
 BRIŠKA, Peter, 1921, 12. jún. Čo nás bolí II. In: Náš Kraj. Roč. III, 

č. 11, s. 1-2.
17 NOVÁK, Ján, 1921, 26. jún. Chýry: Oprava. In: Náš Kraj. Roč. III, 

č. 12, s. 2.
18 KOSTICKÝ, odk. 15, s. 55.

Politický vývoj, 
národnostné 
a sociálne zápasy 
v prvom desaťročí 
existencie ČSR 

Slovensko sa zbavilo 
maďarizačného 
útlaku, zvýšila sa 
vzdelanostná úroveň.

Vydavateľ pohľadníc 
pohotovo zamenil maďar-
ské nápisy za slovenské.

Zavedením menovej 
reformy v roku 1919 
sa začala  stabilizácia 
hospodárstva ČSR, 
no bola sprevádzaná 
nezamestnanosťou. 

Na jar 1920 sa rozpú-
tal neľútostný voleb-
ný zápas. K volebným 
urnám už mohol pri-
stúpiť každý, kto do-
siahol vek 21 rokov; 
volebné právo do-
stali aj ženy.

„Maloroľníci! Chcete sa 
i naďalej dať balamutiť 
hlúpymi sľubmi? Za 
poldruha roka dostali 
ste už niečo od tých 
tlčhubov a krikľúňov? 
Robotníci, chcete 
i naďalej byť zotroče-
ní a terorizovaní? 
Remeselníci, aj naďalej 
chcete hladom mrieť? 
Úradníci, učitelia, aj 
naďalej chcete hladovať 
a otrhaní chodiť? Kresťa-
nia, vo svojich nábo-
ženských citoch chcete 
byť aj naďalej urážaní 
v škole, tlači a v každo-
dennom živote? Na mno-
hých miestach hladom 
mrú, o vdovy, siroty, 
invalidov sa nikto 
nestará. Niet petroleja, 
soli, cukru, múky, teror 
a vyžieranie na celej 
čiare. Keď chceš zachrá- 
niť republiku, hlasuj 
s ľudovou stranou.“13
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9796, sa už blížil k 10-tisícom. Na jeden dom pri-
padalo 10 ľudí, na jeden byt takmer šesť, hoci ich 
plocha bola nedostatočná. Handlová ľudnatosťou 
prevyšovala Prievidzu takmer trojnásobne a bola 
najväčším sídlom v okrese. Vzhľadom na cha-
rakter obce, kde dominoval priemysel, tu žilo o 
pätinu viac mužov ako žien, 5391 : 4405. (Možno 
aj tento nepomer viedol v nasledujúcich rokoch 
k návrhu na zriadenie verejného domu v Kolónii. 
Pravdepodobnejšie však je, že vedenie bane chcelo 
nevestinec zriadiť skôr kvôli ďalším ziskom a nie 
pre uspokojenie mužskej časti Kolónie. Vedeli 
totiž, koľko peňazí zostávalo v krčmách a veľmi 
dobre si vyrátali, že peniaze, ktoré im dajú na 
výplatu, sa im takýmto spôsobom vrátia.) 

Oproti poslednému, za Uhorska vykonanému sčí- 
taniu z roku 1910 sa počet obyvateľov zdvojnáso- 
bil a vzrástol aj počet Slovákov. Kým v roku 1910 sa 
k slovenskému materinskému jazyku hlásilo 208 
obyvateľov (sotva 5 %), tri roky po vojne bola už 
úplne iná situácia. Slovákov napočítali 3804, avšak 
v Handlovej s počtom 5289 naďalej dominovalo 
nemecké obyvateľstvo. K maďarskej národnosti sa  
hlásilo len 203 občanov. Hoci mnohí, čo nemohli 
získať občianstvo, už Handlovú opustili, sčítanie  
i tak zaznamenalo 461 cudzích štátnych prísluš- 
níkov. Československých štátnych občanov inej 
národnosti, pravdepodobne rusínskej, bolo 36. No- 
vý štát umožnil židovskému obyvateľstvu uviesť 
si vlastnú, židovskú národnosť, čo za starého 
Uhorska nepripadalo do úvahy. Cieľom bolo znížiť 
tak počet Maďarov ako i Nemcov, za ktorých sa 
židia obvykle hlásili. V roku 1921 sa to však ešte 
príliš neprejavilo – túto možnosť využili len dva-
ja občania, pritom počet príslušníkov židovského 
náboženstva bol 63. Prevažná väčšina si uviedla 
maďarskú národnosť. Situácia sa zopakovala pri 
sčítaní obyvateľov v roku 1930, v ktorom sa k ži-
dovskej národnosti prihlásilo 45 osôb ale k židov-
skému vierovyznaniu až 92 osôb.19 Prví židia sa 
v Handlovej objavili okolo roku 1859, pričom je 

zaujímavé, že až do tohto roku sa v Handlovskej 
doline, okrem obce Jalovec, neusadil ani jeden žid, 
hoci v tomto období už žili skoro v každej väčšej 
obci v okolí Prievidze a ich počet naďalej rástol. 
V archívnych záznamoch nachádzame mená 
ako Windholcz, Reif, Fischer, Gertler, Feldmann, 
Róža, Kohn, Feder, Gross, Klein, Nitsch a Löwy 
v Handlovej, Steiner a Reif v Morovne a Weil v No-
vej Lehote. Handlovská židovská komunita sa vo 
všetkých oblastiach prikláňala k tej prievidzskej. 
V 20. rokoch došlo k náboženskému rozkolu vnútri 

19 Štatistický lexikón obcí v Krajine Slovenskej, 1936. Praha: Or-
bis, s. 77-79.

prievidzskej komunity a tak sa 24 handlovských 
Židov rozhodlo 4. marca 1930 vytvoriť vlastnú 
ortodoxnú obec.20 „Aby mali kde zadržiavať boho-
služby, z vlastnej sily si umienili vystaviť malý ale 
zodpovedajúci pekný židovský kostolík. K tomuto 
cieľu Izidor Kohn daroval židovskej obci jeden po-
zemok, kde sa vystaví i byt pre šachtera a kantora 
tejže obce. Kostol bude približne 12 m dlhý a s ma-
lou galériou pre dámy, stavebný plán spravil pán 
Meliško, staviteľ v Handlovej, stavebná práca sa 
započne asi koncom apríla.“ takto opisuje uda-
losti článok v Našom kraji. K samotnej výstavbe 
však bohužiaľ nedošlo, hoci 25. júla 1930 bol už 
položený základný kameň synagógy, nesúci meno 
prezidenta Masaryka. Autor článku ešte uviedol, 
že predsedom Autonómnej ortodoxnej židovskej 
komunity sa stal Ignác Kohn a podpredsedom 
Izidor Kohn, handlovskí obchodníci.21 

Pomer obyvateľov slovenskej a nemeckej národ-
nosti sa až do roku 1945 veľmi nezmenil. Podľa ďal-
šieho štatistického sčítania v roku 1927 v obci žilo 
4710 osôb, z toho 4394 Nemcov, 264 Slovákov a 46 
Maďarov, v Kolónii bolo dohromady 5083 obyvate-
ľov, z toho 3700 Slovákov, 965 Nemcov a 299 Maďa-
rov. V náboženskom ohľade, ostatne tak ako v ce-
lom hornonitrianskom regióne, dominovali katolíci 
počtom 9435, evanjelikov augsburského vyznania 
bolo 172, helvétskeho, teda kalvínov 37 a 83 obča-
nov malo iné vyznanie alebo bolo bez vyznania, čo 
tu nebolo až takou zriedkavosťou ako v okolitých 
obciach.22 Handlovská farská kronika najmä v 20. 
rokoch minulého storočia zaznamenala viacero vy-
stúpení zo zväzku rímskokatolíckej cirkvi. Boli to 
predovšetkým ľavicovo a komunisticky orientova-
ní obyvatelia Kolónie. Do roku 1930 počet domov 
vzrástol na 1140 a obyvateľov na 10 442. Z nich bolo 
Nemcov 5349, Slovákov 4588 a Maďarov 306. 

Po vzniku Komunistickej strany Českosloven-
ska v roku 1921 došlo k rozštiepeniu ľavicové-
ho hnutia v Handlovej. Najmä mladšej generácii 
handlovských robotníkov, omámenej demagogic-

kou agitáciou, sa myšlienky 
komunizmu zdali príťažlivé. 
Nemeckých i maďarských ba- 
níkov navyše ku komunis-
tickému hnutiu priťahoval aj 
internacionalizmus. Už v ap-
ríli 1921 prievidzský okresný 
slúžny zistil, že sa Robotnícka 
telovýchovná  jednota  (RTJ)  
v Handlovej odlúčila od so-
ciálnodemokratickej pravice 
a „postavila na stanovisko 
komunistické“. Z tejto skupi-
ny sa vytvorila Komunistická 

organizácia mládeže, ktorá mala 84 členov a jej 
predsedom sa stal Jozef Štencel. O šesť rokov bola 
premenovaná na Jednotu proletárskej telovýchovy 
– JPT. Popularitu ľavice potvrdilo aj prvomájové 
zhromaždenie, na ktorom sa zúčastnilo približne 
4-tisíc osôb. 

20 JELÍNEK, Ješajahu Andrej, Otto GUBIČ a Erik KLIŽAN, 2017. 
Jedno storočie v Prievidzi: Dejiny Židovstva na hornej Nit-
re. Prievidza: Spolu sme Prievidza o.z., s. 8, 14, 34. ISBN 
978-80-970790-4-8. 

21 Náš kraj, 1930. Roč. XII, č. 7, s. 2.
22 Statistický lexikon obcí v republice Českolslovenskej III. Slo-

vensko, 1927. Praha: Ministerstvo vnútra, s. 41.
 STEINACKER, odk. 6, s. 356-357.

Situácia v štáte a obzvlášť na Slovensku bola 
vodou na mlyn komunistom a ľudákom, ktorí sa 
za pomoci agitácií, letákov aj vlastných tlačových 
médií23 snažili, často veľmi agresívne, ovplyvňo-
vať verejnú mienku skreslenými a tendenčnými in-
formáciami. Za takýchto pomerov sa 26. júna 1921 
konalo zakladajúce zhromaždenie Komunistickej 
strany v Handlovej. Rečnilo sa nielen po slovensky, 
ale aj nemecky i maďarsky, keďže medzi nemecký-
mi a maďarskými robotníkmi mali komunisti na 
celom Slovensku veľkú podporu. Prvým predse-
dom sa stal Štefan Kocnár. V priebehu niekoľkých 
mesiacov počet členov v miestnej organizácii do-
siahol asi štyri stovky.24 Pravda, fluktuácia člen-
stva bola značná, mnohí po niekoľkých rokoch 
z organizácie vystúpili, iní sa do nej prihlásili. 
Komunistickí historici prirodzene venovali veľkú 
pozornosť komunistickému hnutiu v Handlovej, 
keďže tu mala strana najsilnejšie pozície na celom 
Ponitrí a skresľovali informácie o jeho pôsobení. 
Ostatné strany, hnutia a organizácie ignorovali, 
poprípade zavádzali čitateľa tak, aby na neho pô-
sobili čo najhoršie.

23 Napr. Slovák, Slovenská Pravda, Rodobrana, Gardista, Pravda 
chudoby, Ľudový denník, Slovenské zvesti.

24 KOSTICKÝ, odk. 15, s. 58-59.

Popri politických zoskupeniach vznikali aj 
športové a kultúrne spolky, organizujúce svojich 
členov v rôznych záujmových činnostiach. Pred 
prvou svetovou vojnou tu pôsobili len Dobrovoľní 
hasiči a ich hudobné zoskupenie, Rímskokatolícky 
čitateľský spolok s Divadelnou skupinou a Kresťan-
ské konzumné spoločenstvo. Už roku 1919 poručík 
Záhradecký založil v Handlovej telocvičnú jedno-
tu Sokol, ktorá na rozdiel od komunistickej orga-
nizácie tohto typu nebola namierená proti režimu. 
Sokol zakrátko získal 100 členov a mal aj svoju di-
vadelnú skupinu. Aj Slovenská ľudová strana si bu-
dovala svoju telocvičnú jednotu pod názvom Orol. 
Medzi členmi Orla, Sokola i Robotníckej telocvič-
nej jednoty nebola núdza o konflikty. Je hodné 
povšimnutia, že o založení Sokola referovali aj no-
viny slovenských legionárov, vydávané v Irkutsku 
na Sibíri.25 Ďalšie záujmové spolky vznikali ako 

25 Slovenské hlasy, 1919, 21. november.

Robotníci tehelne so záprahmi 
na konskej železnici prichystaní 
naložiť a porozvážať tehly na 
rôzne stavby v Kolónii. Kon-
skou železnicou sa rozvážalo 
aj uhlie do domácností. 

Handlová ľudna-
tosťou prevyšovala 
Prievidzu takmer 
trojnásobne a bola 
najväčším sídlom 
v okrese. 

Nech žije prvý máj! 
Nech žije inter-
nacionála!

Po vzniku Komunis-
tickej strany Česko- 
slovenska v roku 1921 
došlo k rozštiepeniu 
ľavicového hnutia  
v Handlovej. 

Myšlienky komuniz-
mu sa zdali príťaž-
livé najmä mladšej 
generácii robotníkov.

4. marca 1930 si 
handlovskí Židia 
vytvorili vlastnú 
ortodoxnú obec.

Rozmach spolkov 
a politických 
zoskupení.

Internacionalizmus 
a komunizmus...

Členovia TJ Sokola, 
v popredí zakladateľ, 
poručík Záhradecký.

Verejné vystúpenie RTJ v Handlovej v roku 1920.

Nech  žije  1.  máj,  nech  žije  internacionála! K mohutnému 
sprievodu so zástavami, transparentmi a dychovkou, ktorý 
vychádza od Národného domu, sa zo všetkých strán pripájajú 
ďalší muži i ženy s deťmi zo všetkých spoločenských vrstiev, 
aby sa napokon zliali do niekoľkotisícového davu manifestujú-
cich Handlovčanov. Vzácny dokument doby, 20. roky 20. stor.
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huby po daždi – Matica Slovenská so svojím Spe-
vokolom, už spomínaná Robotnícka telovýchovná 
jednota s divadelným súborom, Banská  hudba, 
ktorá zahŕňala sláčikové aj dychové zoskupenie, 
Športový klub (pôvodne Olympia a Atletický klub), 
ATUS (Nemecký robotnícky telocvičný spolok), 
FRTJ (Federácia robotníckych telovýchovných jed-
nôt, od roku 1926 FPT (Federácia proletárskej te-
lovýchovy), cyklistický oddiel, knižnica i Červený 
kríž. Rôznorodú a bohatú divadelnú činnosť roz-
manitých spolkov dopĺňali predstavenia handlov-
ských škôl. Činnosť miestnych spolkov sa združo-
vala okolo niekoľkých budov a areálov. Spočiatku 
využívali neveľký, bližšie nešpecifikovaný spol- 
kový dom v meste viaceré, najmä nemecké spol-
ky, po roku 1919 si však vybudovali vlastné spol-
kové domy. Prvý dôstojný spolkový Národný dom 
s pohostinstvom, veľkou spoločenskou sálou, 

kolkárňou a kinom si z podnetu české-
ho Sokola vybudovali slovenské spolky 
v roku 1920. Československým robotníc-
kym spolkom od roku 1924 slúžil nový 
Robotnícky dom, postavený v susedstve 
vápenky a tehelne z finančných pros-
triedkov zbierky baníkov. Ako poslední 
si nové centrum s divadelným javiskom 
a orchestriskom – Kulturheim (neskôr aj  
kino) postavili za jediný rok neďaleko 
kostola nemeckí obyvatelia v roku 1932. 
Športový klub mal vlastný areál.

Vzhľadom na pôsobenie radikálnejších politic-
kých strán v obci sa pri každej komplikácii hľadal 
vinník v ich radoch. Keď sa v decembri 1926 pri 
Handlovej vykoľajil vlak a trať bola niekoľko dní 
zablokovaná, vyšetrovaním sa zistilo, že ktosi zá-
merne uvoľnil koľajnicu. Po páchateľoch sabotáže 
sa začalo pátranie a v okruhu podozrivých sa ocitli 
komunisti aj príslušníci národnostných menšín, 
ktorí sa nezmierili s existenciou Československa.26 

Nostalgia za starým Uhorskom bola v prvých ro-
koch ČSR citeľná aj vo vedení bane, čo k svojej agi-
tácii využívali politickí predstavitelia a tendenčne 
prezentovali situáciu svojim voličom hlavne za po-
moci tlače. Napríklad v roku 1921 uverejnil Sloven-
ský denník list jedného robotníka: 

„Ctený pán Redaktor! Len veľmi málo ľudí vie, 
ako to tu vyzerá. To ako keby vôbec nebolo Čes-
koslovenskej republiky. A veru, kto nevie ešte po 
maďarsky, nech príde do Handlovej, tu sa celkom 
iste naučí. Páni zo závodnej rady dávajú robotu len 
Maďarom a maďarónom. Stalo sa, že keď prišiel je-
den statočný Slovák prosiť o robotu, tak pán vrchný 
mu doslova takto odsekol: Viete čo? Choďte do Ma-
ďarska, tam dostanete roboty dosť pre koľkých len 
chcete. Zarobíte si tam viac peňazí, než tu. A keď 
mu robotník odvetil: Načo by som šiel zo Slovenska? 
Ja som Slovák, ja chcem zostať na Slovensku a do 
Maďarie nech idú Maďari. – Potom už vôbec nebolo 
reči o práci a chudák nič nevybavil. Čože to máme 
za banskú radu, keď našincom odopiera chleba? 
Predseda Zväzu baníkov je istý Laco Kolenička. Zá-
vodná rada robí to, čo on diktuje. Celá jeho činnosť 
pozostáva z toho, že chodí medzi robotníkov a štve 
proti štátu i vláde. Vláda je vinná vo všetkom, za 
starých časov bolo inak ... Je tu ostatne celá kopa 
emigrantov, ktorí sem nepatria...“27 

Článok, vytrhnutý z kontextu, evokuje nespra-
vodlivé zaobchádzanie so Slovákmi, čo nie je ob-
jektívne. V roku 1921 pracovalo v bani množstvo 
Slovákov (v Kolónii ich bývalo skoro 4 tisíc) a Ma-
ďari tvorili len menšinu (žilo tu približne 300 Ma-
ďarov). Ak by podľa listu robotníka vedenie bane 
vyhadzovalo alebo neprijímalo slovenských robot-
níkov, tak by s veľkou pravdepodobnosťou nemal 
kto v bani pracovať. Vedenie baní, rovnako ako 
súčasné firmy, malo záujem len na dvoch veciach 
– maximalizácii ziskov a minimalizácii problé-
mov pri chode závodu. Z tohto dôvodu je pravde-
podobnejšie, že sa len vyhýbalo zamestnávaniu 
potenciálne «problematických» Slovákov, teda agi-
tátorov alebo Slovákov s príliš vyhraneným poli-
tickým názorom. Tento záver potvrdzuje fakt, že 
ešte v tom istom mesiaci banská správa prepustila 
15 slovenských robotníkov, všetko českosloven-
ských štátnych občanov, medzi nimi aj legionára 
Škultétyho, ktorý národne prebúdzal handlovské 
slovenské robotníctvo.

Dňa 15. augusta 1919 bola v Bratislave založená 
nová (následnícka) účastinná spoločnosť Hand-
lovské uhoľné bane (HUB) na čele s Ing. Gabrie-
lom Görögom, ktorú vlastnili výhradne maďarskí 
účastinári. Riaditeľom banskej správy bol v tom 
čase Nemec, Ing. Hoffmann. V bani okrem Slo-
vákov a Nemcov pracovalo asi 200 Maďarov a aj 

26 Slovenský denník, 1926, 18. december.
27 Slovenský denník, 1921, 5. október.

niekoľko Poliakov.28 V roku 1921 musel Ing. Hoff-
mann z funkcie banského riaditeľa odstúpiť, preto-
že nedokázal bane adaptovať na povojnovú ekono-
mickú situáciu. Banský podnik pod jeho vedením 
nebol konkurencieschopný a strácal odberateľov. 
Na jeho miesto bol menovaný Slovák, Ing. Karol 
Hupka, ktorý ihneď po nástupe začal s technolo-
gickou obnovou, ktorá mala zefektívniť ťažbu, zní-
žiť prevádzkové náklady a tým aj cenu uhlia.

Až do roku 1921 zaznamenávalo českosloven-
ské povojnové hospodárstvo konjunktúru, ktorú  
však čoskoro vystriedala kríza, znásobená deflá-
ciou. Len v samotnom priemysle klesla zamestna-
nosť oproti predvojnovému stavu približne o 30% 
a ku koncu roku 1923 odhadovali odbory počet 
nezamestnaných na 100-150 tisíc ľudí. Z nich len 
zlomok dostal podporu v nezamestnanosti.29 A tak 
bez ohľadu na národnostné rozpory na všetkých 
bez výnimky doľahla katastrofálna situácia, v akej 
sa koncom roka 1921 nachádzali handlovské bane 
i napriek miernemu nárastu ťažby. Pre nedostatok 
objednávok uhlia hrozilo prepustenie až tisícky 
baníkov. To nenechalo nečinných niektorých slo- 
venských poslancov Národného zhromaždenia. 
Žiadali, aby si handlovské uhlie objednal štát, 
najmä pre potreby železníc.30 

Zdalo sa, že veci sa začínajú meniť k lepšiemu. 
Objednávky štátnych železníc (Československé 

28 Slovenský denník, 1921, 20. október.
29 HALLON, Ľudovít, 2005. Krízy a konjunktúry: Nezamestna-

nosť v rokoch 1918 – 1945. In: História. Roč. 5, č. 4, s. 22-25. 
ISSN 1335-8316.

30 Slovenský denník, 1922, 26. január.

Kolkáreň v Národnom 
dome, 1935/1936. 

Dole: Očakávanie vzácnej 
návštevy v Národnom dome. 
20-30. roky 20. storočia.

JPT Handlová (Jednota prole-
társkej telovýchovy, pôvodne 
RTJ  – sa roku 1921 odlúčila od 
sociálnodemokratickej pravice.

17. októbra 1922 
dve tisícky baníkov 
nenastúpilo do práce. 
Týždeň trvajúci 
štrajk však nepri-
niesol nápravu.

státní dráhy – ČSD) mali zlepšiť pomery v Hand-
lovej. S postupným zhusťovaním železničnej do-
pravy sa dopyt po uhlí zvyšoval. Pri priemernej 
spotrebe jedného rušňa okolo 40 kilogramov uhlia 
na kilometer potrebovali železnice veľké objemy. 
Roku 1928 to bolo 5 miliónov ton v cene takmer 
600 miliónov korún, z toho 3 milióny ton hnedého 
uhlia, no na Handlovú pripadol len zlomok, čo ich 
z biedy nevytrhlo. Handlovské uhlie sa predtým 
dodávalo do viacerých cukrovarov na južnom Slo-
vensku, ale keďže ostravské a mostecké uhlie bolo 
kvalitnejšie a malo až o polovicu nižšie železnič-
né poplatky i prevádzkové náklady, čiže aj nižšiu 
cenu, Handlová stratila odbytisko aj v cukrova-
roch, ktoré boli relatívne blízko – Tovarníky, Nitra, 
Šurany. Dôvodom zavedenia plnej prevoznej tarify 
na handlovské uhlie oproti zvýhodnenej tarife na 
české uhlie bol fakt, že závod bol vo vlastníctve 
zahraničných (maďarských) účastinárov a štátu 
záležalo na tom, aby mali odbyt, teda aj zisky hlav-
ne závody v československých rukách.

Zárobky baníkov sa znižovali, čo bolo príči-
nou štrajku, ktorý vypukol 17. októbra 1922. Dve 
tisícky baníkov a zamestnancov HUB nenastúpilo 
do práce. Po týždni sa štrajk skončil vzájomným 
kompromisom. Sociálne, ani národnostné napätie 
sa nedarilo odstrániť, a aby sa trocha otupila ne-
spokojnosť, maľovala sa budúcnosť na ružovo. Už 
koncom roka 1922 sa začalo opäť viac hovoriť aj 
písať o vybudovaní ešte za Uhorska plánovaného 
železničného spojenia Handlovej s Hornou Štub-
ňou a o modernizácii elektrárne. Tieto dva kľúčové 
faktory, ktoré predstavovali reálnu možnosť zlep-
šenia hospodárskych a tým aj sociálnych pomerov 
v Handlovej, sa však 
v dôsledku nedostat-
ku investícií smeru-
júcich na Slovensko 
už niekoľko rokov 
odkladali. 

Povojnovú konjunk-
túru vystriedala 
kríza – zamestna-
nosť klesla o 30 %. 
Prepustenie hrozilo 
až tisícke baníkov.

Hore: Odstrel v  povrchovom 
lome na uhlie (baňa Konštan-
tín). Lom bol v  prevádzke 
v rokoch 1920 – 1927.

Na kolorovanej fotografii vľavo 
(pred r. 1925) je portál hlavnej 
štôlne s fárajúcimi baníkmi. 
V pozadí nad štôlňou sú tzv. 
liptácke baraky, ktoré slúžili 
na prechodné ubytovanie 
robotníkov dochádzajúcich na 
„týždňovky“ najmä z Liptova. 

15. augusta 1919 
sa začala nová éra 
HUB – Handlovských 
uhoľných baní pod 
novým vedením.

Tlakovzdušná lokomotíva 
vyrobená v dielňach HUB 
okolo r. 1925 podľa licencie 
z Vítkovických železiarní.
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Počas vzbury sa 10. septembra 1923 časť baní-
kov pokúsila zabrať násilím závod a odovzdať ho 
do vlastníctva štátu. Postavili sa pred úradovne so 
štátnou vlajkou, jeden baník vyliezol na komín zá-
vodu a vztýčil tam štátnu vlajku. Demonštrácia sa 
opäť, tak ako bolo v Handlovej obvyklé, skončila 
pokojne a na výzvu žandárstva sa rozišla.35 Napriek 
politikmi ružovo maľovanej budúcnosti a sľubom 
Handlovská uhoľná spoločnosť vykazovala v roku 
1923 stratu vyše 5 miliónov. Vedenie sa pokúsilo 
finančnými operáciami schodok eliminovať, ale 
pokiaľ uhlie nešlo na odbyt, veľmi to nepomáhalo.

Neutešené pomery panovali aj v zdravotnom sta-
ve obyvateľstva. Roku 1924 prepukla v Kolónii epi-
démia týfusu. Ochorelo 380 ľudí, z nich 22 zomre-
lo. Ukázalo sa, že hygiena a lekárska starostlivosť 
je tu absolútne nedostatočná. Chýbajúci prívod pit-
nej vody, absentujúca kanalizácia a zlé hygienické 
návyky väčšiny obyvateľov Kolónie komplikovali 
zdravotnú starostlivosť, ktorú v Handlovej zabez-
pečovali len dvaja lekári, čo bolo aj vzhľadom na 
časté úrazy v bani žalostne málo. V podstatne me-
nej ľudnatej Prievidzi bolo až 6 lekárov. S pries-
tormi to bolo podobné – improvizovanej ošetrovni 
sa nevedno prečo hovorilo nemocnica. Nemocnica 
zriadená Revírnou baníckou pokladnicou, tzv. Re-
vírna nemocnica, mala v roku 1922 len 18 lôžok, 
horské slnko a röntgen. Nasledujúce tragické uda-
losti potvrdili, že je nutné zdravotné zabezpečenie 
v Handlovej pozdvihnúť na vyššiu úroveň.

V stredu 3. decembra 1924 došlo k výbuchu 
banského plynu. Smrteľné zranenie utrpeli štyria 
baníci, šiesti mali rozsiahle popáleniny. Žiaľ, ani 
potom nebola núdza o banské nešťastia, ktoré si 

vyžiadali zranenia jednotlivcov, ba vyskytli sa aj 
smrteľné úrazy, no zdravotná služba zostávala 
dlho na rovnakej úrovni. Nebezpečenstvo pritom 
nečíhalo na ľudí len v banských štôlňach a šach-
tách. K hromadnému nešťastiu došlo aj v handlov-
skom kameňolome koncom leta 1938, keď sa na 12 
robotníkov zosypala kamenná lavína. Dvaja prišli 
o život a štyria utrpeli ťažké zranenia.36

Vo februári 1925 nenastúpilo do práce 1560 ba-
níkov. Príčinou bola pretrvávajúca neochota vede-
nia podniku zvýšiť platy. Baníci požadovali 35 % 
zvýšenie, zamestnávateľ na to nechcel pristúpiť 
s poukázaním na fakt, že kolektívna zmluva je 
stále platná, keďže ju nikto nevypovedal. Zhruba 
500 baníkov uznalo tento argument a do štrajku 
nevstúpilo. Na ich ochranu boli v meste posilnené 

35 Památník okresního četnického velitelství Prievidza 1918-
1947, odk. 2, 10.september 1923.

36 Slovenský denník, 1938, 31. august.

žandárske sily. Po dvoch týždňoch márneho doha-
dovania sa štrajk skončil neúspechom, mzdy sa ne-
zvyšovali.37 Po uzavretí novej kolektívnej zmluvy 
v  apríli 1925 prišli desiatky baníkov o prácu. Pod-
nik v tých rokoch ťažil okolo 300-tisíc ton uhlia, čo 
bol v porovnaní s minulosťou značný pokles. 

Následkom prepúšťania sa mnohé rodiny ocit-
li v existenčných ťažkostiach, čo spôsobilo nárast 
kriminality. Drobné krádeže pribúdali, no udiali 
sa i veľké lúpeže, ktoré zaznamenali všetky den-
níky. Dňa 20. septembra 1925 sa niekto vlámal 
do zlatníctva Pavla Schnierera, kde ukradol zlato 
v hodnote 10-tisíc korún.38 Oveľa tragickejšia uda-
losť sa stala v nasledujúcom mesiaci v susednej 
Novej Lehote. Štyria rusínski drevorubači pracu-
júci v okolitých horách zavraždili Matildu Steine-
rovú spolu s jej manželom Jakubom Dalnokym a 
pri lúpežnom prepade smrteľne zranili aj Bertu 
Weisovú.  Páchateľov hrozného činu videli rýchlo 
prechádzať cez Handlovú smerom na Prievidzu. 
Žandárom sa podarilo jedného z nich zadržať, os-
tatných pochytali neskôr. Po zostrenom výsluchu 
sa k zločinu priznali.39

V roku 1923 sa v Handlovej konali obecné voľby. 
Handlovskí Nemci si vytvorili občiansky blok, ktorý 
získal vyše 2-tisíc hlasov. Na druhom mieste skon-
čili komunisti s 956 hlasmi, tretia v poradí bola 
Československá sociálno-demokratická strana 
s 319 hlasmi. Tieto tri strany si rozdelili kreslá 
v obecnom zastupiteľstve. „Bürgerblock“ obsa-
dil až 22 kresiel v 36-člennom obecnom zastu-
piteľstve a aj dovtedajší richtár Josef Franz bol 
potvrdený vo funkcii.40

Parlamentné voľby sa konali za veľkého 
záujmu voličov v novembri 1925. V Handlovej 
zvíťazila KSČ so ziskom 1212 hlasov, na dru-
hom mieste skončila Krajinská kresťansko-so-
ciálna strana s 980 hlasmi, nasledovala Agrár-
na strana s 860 hlasmi. Víťaz minulých volieb 
– Československá sociálnodemokratická stra-
na tu úplne prepadla; dostala len 193 hlasov. 
V celoslovenskom meradle najsilnejšia Hlin-
kova slovenská ľudová strana mala v Handlo-
vej slabú podporu, volilo ju len 172 občanov.
Národno-socialistická strana tu získa-
la 43 hlasov.41 Víťazstvo komunistov sa 
vzhľadom na radikalizáciu socialistic- 
ky orientovaných voličov dalo čakať. 

37 Slovenský denník, 1925, 7. február.
 Slovenský denník, 1925, 24. február.
38 Slovenský denník, 1925, 27. september.
39 Slovenský denník, 1925, 25. október.
40 STEINACKER, odk. 6, s. 234.
41 KOSTICKÝ, odk. 15, s. 61.

Neutešenú situáciu pravidelne využívala tlač 
v rukách politických strán. Napríklad len v prie-
behu roka 1923 niekoľkokrát písali o handlov-
ských baniach hneď tri denníky – Ľudové noviny, 
Robotnícke noviny aj Slovenský denník.  Uviedli, 
že vraj „maďarsko-židovská správa“ bezdôvodne 
prepúšťala Slovákov, a to napriek tomu, že štátny-
mi objednávkami sa podnik stabilizoval a v roku 
1922 aj 1923 bolo vraj prepustených niekoľko 
stovák zamestnancov, z nich 90 % Slovákov, hoci 
objednávky sa nestačili vybavovať a ťažba pritom 
rapídne stúpala. Redaktor Slovenského denníka 
v príspevku o pomeroch v Handlovej uverejnenom 
5. mája 1923 tvrdil, že má dostatok dôkazov, kto-
ré svedčia o bezdôvodnom prepúšťaní Slovákov. 
To je vraj pomsta vedenia baní slovenskému ľudu 
preto, že „nechodí maďarským pánkom bozkávať 
ruky, ale poukazuje na niektoré nespravodlivosti“. 
Nakoniec dodal, že „tieto zjavné nespravodlivos-
ti stačia na to, aby sa tých niekoľko maďarských 
a židovských riaditeľov ako i vyšších úradníkov 
handlovských baní poslalo tam odkiaľ prišli a kde 
ich i srdce ťahá. Existenčne nebudú ohrození, lebo 
v Šalgotarjane i Tatabáni je miesta dosť. No šara-
patia ďalej, hoci by zaslúžili, aby boli už dávno za 
hranicami. Bolo by dobré vedieť, kto drží ochrannú 
ruku nad maďarskými džentríkmi v handlovských 
baniach“.31 

Redaktor celú situáciu posúdil jednostranne, ale 
v niečom mu musíme dať za pravdu – keďže v bani 
pracovali väčšinou Slováci, aj medzi prepustenými 
bolo najviac Slovákov. Dôvodom však nebola ná-
rodnosť, ale prebiehajúca povojnová hospodárska 
kríza, podporená neefektívnym riadením bane, 
a tak celková situácia v banskom revíri bola ná-
sledkom odbytovej krízy aj v polovici roka 1923 
neradostná. V júli vedenie podniku navrhovalo 
dokonca znížiť platy baníkov až o tretinu, aby sa 
uhlie stalo konkurencieschopnejšie.32

Handlovskí baníci sa stretli s Masarykom...
V lete 1923 zavítal do Prievidze prezident Masa-

ryk počas svojho obvyklého výjazdu z rezidencie 
v Topoľčiankach. V dave, ktorý prezidenta vítal, 
nechýbali handlovskí baníci. Masaryk v príhovore 
vykreslil perspektívy celého regiónu vzhľadom na 
zásoby uhlia, ktorého odbyt zabezpečí plánované 
železničné prepojenie s Turcom.33 Na toľko oča-
kávanej a potrebnej trati sa však práce rozbiehali 
pomaly; vykonaný bol len základný prieskum a 
v Handlovej zriadili pobočku štátnej stavebnej  
spoločnosti. No už bolo jasné, že pôvodne vytýče-
ný termín sa opäť odsunie. Koncom augusta 1923 
navštívil Handlovú minister obchodu Ludvík No-
vák  v sprievode vysokých vládnych úradníkov. 
Oboznámil sa s prácami na stavbe železnice do 
Hornej Štubne a zaujímal sa aj o pomery v baniach. 
V prítomnosti vedúceho predstaviteľa účastinnej 
spoločnosti uhoľných baní, Gabriela Göröga, bese-
doval s deputáciou baníkov a prisľúbil, že ohľadom 
prepustených robotníkov urobí nápravu.34 Keďže 
sa ani potom situácia nezlepšila, rozhodla sa časť 
baníkov povstať proti banskej správe. 

31 Slovenský denník, 1923, 5. máj. Handlovské bane.
32 Slovenský denník, 1923, 19. júl.
33 Slovenský denník, 1923, 12. august.
34 Slovenský denník, 1923, 1. september.

Kolektívne portréty za-
mestnancov Handlovských 
uhoľných baní, pracujúcich 
v prevádzkach a dielňach 
tzv. „Povrchu“ v roku 1922, 
podieľajúcich sa na výrobe 
a údržbe zariadení, potreb-
ných na plynulý chod baní. 

Fotografie zhora:

1. Strojníci starajúci sa o kom 
presory elektrárne HUB. 

2. Zámočníci HUB. 
3. Kováči HUB. 
4. Stolári HUB.

10. septembra 1923 
sa baníci pokúsili zá-
vod zabrať a odovzdať 
do vlastníctva štátu. 

Vedenie prevádzok a dielní, 
tzv. „Povrchu HUB“ v r. 1922. 
Sediaci zľava: František Ličko,  
Aladár Schäfer, (?) Dáme. 
Vzadu stojaci vľavo je asi 
(?) Peniaška, meno stojaceho 
vpravo je neuvedené.

Neutešené pomery 
v zdravotníctve, 
bieda, kriminalita...

Zlatníctvo Pavla Schnierera 
vyznačujúce sa solídnou 
úrovňou výrobkov sa v čoraz 
horšom sociálnom prostredí 
stalo cieľom vlamačov.

Správa OÚ v Prievidzi 
adresovaná Prezídiu Župného 
úradu v Nitre o štrajku baníkov 
v Handlovej pripravovaného 
na 3. júna 1925.

Márnica 
v Baníckej 
kolónii.

Preukaz KSČ 
handlovského 
baníka, člena 
strany od 
15. 3. 1924.

Fotografia vľavo: 
Cvičenie banských zá-
chranárov v Handlovej 
okolo roku 1922-25. 
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Kresťansko-sociálnu stranu volili najmä handlov-
skí nemeckí roľníci, keďže bola stranou na Sloven-
sku žijúcich menšín – Maďarov a Nemcov, ktorí sa 
stotožnili s kresťansko-sociálnym učením kato-
líckej cirkvi. Silné pozície zaujala Agrárna strana 
s oficiálnym názvom Republikánska strana poľ-
nohospodárskeho a maloroľníckeho ľudu. Vznikla 
zlúčením českých a slovenských roľníckych strán 
ešte v roku 1922. V Handlovej disponovala až tisíc-
kou členov. Keďže až do jesene 1938 bola vládnou 
stranou, na rozdiel od opozičných komunistov, 
kresťanských strán a ľudákov (HSĽS) prinášalo 
členstvo v Agrárnej strane značné výhody. Hlav-
ným organizátorom agrárnikov v Handlovej bol 
roľník a mlynár Anton Grolmus. Vo voľbách roku 
1925 kandidoval do senátu Národného zhromaž-
denia za volebný kraj Turčiansky sv. Martin. Keď-
že ho v kandidačnej listine umiestnili až na pos-
lednú, desiatu priečku, mandát nezískal.

Po voľbách Handlovú často 
navštevovali rôzni komunis-
tickí agitátori. V roku 1926 tu 
rečnil komunistický tajomník 
Rudolf Koreň a medzi iným 
povedal: „Slovensko by malo 
zhodiť jarmo a oslobodiť sa. 
Ľudové hlasovanie by malo 
rozhodnúť, či sa Slovensko má 
spojiť so Sovietskym Ruskom. 
Revolučný prúd začatý v roku 

1914 nie je u konca a príde čas, keď svetová revolú-
cia bude vládnuť svetom. Prejav ukončil zvolaním: 
Sláva svetovej revolúcii!“ Po oznámení bol postave-
ný pred súd, ktorý ho uznal vinným z poburovania 
a odsúdil na štyri mesiace väzenia.42 

Našli sa skupiny obyvateľstva, ktoré svoju per-
spektívu videli v Sovietskom zväze. Pravda, pome-
ry doma boli pre mnohých robotníkov neľahké, no 
v krajine, kde údajne „zajtra znamenalo už včera“, 
sa ľuďom žilo oveľa horšie, navyše tam panoval štá-
tom organizovaný teror. V dôsledku komunistickej 
propagandy sa v rámci medzinárodného programu 
Interhelpo rozhodlo presídliť do Sovietskeho zvä-
zu 24 handlovských rodín a 6 jednotlivcov z Baníc-
kej kolónie. Prvý transport odvážlivcov odišiel pod 
vedením Róberta Dočekala na konci marca 1925, 
v júli 1926 nasledoval ďalší a v roku 1928 odišla už 
len jedna osoba. Celkovo sa vysťahovalo 121 oby-
vateľov – Slováci i Nemci. Umiestnili ich do mesta 
Biškek (neskôr Frunze) v Kirgizsku, kde väčšina 
z nich vytriezvela zo svojich ilúzií a snažili sa  

42 Slovenský denník, 1926, 26. marec. Apoštol svetovej revolúcie 
pred súdom.

o návrat.43 No vrátiť sa z krajiny ovládanej boľše-
vikmi nebolo jednoduché a trvalo to obvykle nie-
koľko rokov. Väčšia časť vysťahovaných sa vrátila 
až tesne pred vypuknutím druhej svetovej vojny. 
Neľahké pomery, aké v Handlovej panovali, nútili 
aj iných obyvateľov hľadať si nový domov. V rokoch 
1926 – 1930 sa 23 nemeckých rodín vysťahovalo 
do Rakúska. Usadili sa najmä v obciach Horného a 
Dolného Rakúska, niektorí natrvalo zakotvili v Šta-
jersku. V roku 1926 odišlo 13 rodín handlovských 
Nemcov do Veľkých Bedzian neďaleko Topoľčian, 
kde si za 1 milión 250-tisíc korún zakúpili 260-hek-
tárový majetok a začali tam úspešne hospodáriť. 
Pôda tam bola úrodnejšia, a tak sa presídlencom 
dobre darilo až do roku 1945, kedy nastali pre obča-
nov nemeckej národnosti neradostné časy. Niekoľkí 
Handlovčania sa po roku 1919 zatúlali do Kanady, 
a keď zistili, aké možnosti poskytuje táto vzdialená 
krajina, vrátili sa po svojich najbližších a zlákali aj 
ďalších. Tak sa v roku 1926 do Kanady vysťahovalo 
až 54 rodín handlovských Nemcov.44

V roku 1927 sa konali ďalšie obecné voľby. Tento-
raz získala najviac hlasov Agrárna strana (1194), čo 
predstavovalo 12 kresiel v zastupiteľstve. Komunisti 
mali 10, Kresťanská občianska strana 9 kresiel. Na-
sledovali: Zväz banských a verejných zamestnancov 
a Zjednotená občianska strana. Nemci, v predchá-
dzajúcich voľbách zjednotení v bloku, boli tento-
raz menej súdržní – rozdelili sa do viacerých strán; 
u agrárnikov dokonca vytvorili nemeckú frakciu. 
Starostom sa na základe výsledkov volieb stal miest-
ny funkcionár Agrárnej strany Anton Grolmus, kto-
rého v roku 1929 vystriedal Andreas Klein.45

Zlepšeniu hospodárskych a sociálnych pomerov 
v regióne mali napomôcť projekty elektrifikácie 
Slovenska. Handlová sa mala stať akýmsi uzlovým 
bodom výroby elektrickej energie pre horné Ponit-
rie, ale aj pre susedný Turiec, Oravu a Liptov. Kon-
com roka 1926 finišovali práce na novom strojnom 
zariadení tunajšej elektrárne dodané brnianskymi 
strojárňami. Parný stroj s výkonom 4-tisíc kon-
ských síl poháňal nový generátor s niekoľkoná-
sobne vyšším výkonom ako doposiaľ, keď ener-
giou zásoboval len bane a časť Kolónie. Súčasne 
sa stavali transformátory, rozvodne a elektrické 
vedenie do Turca. Plánovala sa aj výstavba novej 

43 KOSTICKÝ, Bohuš ed., 1966. Handlová čierna a červená. Bra-
tislava: Práca, s. 162-164.

44 STEINACKER, odk. 6, s. 233.
45 STEINACKER, odk. 6, s. 236.

elektrárne s desaťnásobným výkonom na báze 
handlovského uhlia, ale uvažovalo sa o jej umiest-
není v Novákoch, kde sa nachádzalo nevyužívané 
ložisko. Realizácia však bola ešte v nedohľadne.46 
Handlovská elektráreň sa stala najvýznamnejším 
podnikom v celom okolí a dôležitým odoberateľom 
vydolovaného uhlia, najmä málo upotrebiteľné-
ho uhoľného prachu. Z elektrárne mala Handlová 
značné výhody. V roku 1931 dokončili elektrifiká-
ciu starej časti obce, kde sa svietilo tradičnými pet-
rolejkami. Obec si musela vziať pôžičku 800-tisíc 
korún, aby pokryla náklady firmy Siemens, ktorá 
budovala rozvody. Vzhľadom na značnú rozlohu 
bolo potrebné osadiť 590 stĺpov, zmontovať dva 
transformátory a natiahnuť 97 km medeného drô-
tu. O elektrinu bol veľký záujem; v obci sa na od-
ber prihlásilo 500 majiteľov domov.47

Zavedenie elektriny umožňovalo občanom za-
kúpiť si v tej dobe ešte veľkú vymoženosť – rádio. 
Prvých 7 kusov sa objavilo už roku 1926. Niektoré 
rádioprijímače boli ešte na batériu. O rok neskôr 
ich bolo 12, do roku 1930 ich pribudlo sto; v roku 
1932 evidovali 148 kusov a roku 1933 už 155.48 
Keďže nie každý si mohol rádio dovoliť (stálo oko-
lo 1000 korún, viac, ako dokázal baník zarobiť za 
mesiac), pri jednom prijímači sa schádzali poslu-
cháči z viacerých rodín. Slováci najčastejšie po-
čúvali bratislavské vysielanie Československého 
rozhlasu, nemecké obyvateľstvo dávalo prednosť 
Viedni a od tridsiatych rokov nemeckým stani-
ciam ako Breslau (Wroclaw) a Berlín.

Prúd do siete dodávala miestna elektráreň pros-
tredníctvom podniku Severoslovenské elektrárne, 
ktoré za vyrobenú kilowatthodinu platili 20 halie-
rov, no predávali ju aj s 20-násobnou prirážkou. 
Na úžernícke ceny si sťažovali najmä Prievidža-
nia, keď sa u nich v roku 1931 zavádzala elektrina. 
Tarify okolo štyroch korún za kilowatt sa zdali ve-
deniu mesta privysoké. Elektrárne argumentovali, 
že výstavba prenosovej sústavy a rozvody sú veľmi 
nákladné. Handlovčania mali v tomto smere istú 
výhodu, za kilowatthodinu elektriny na svietenie 
platili dve koruny 50 halierov. Tarifa za prúd na 
pohon bola ešte o 60 halierov nižšia.49

Handlovské baníctvo počas prvých 15 rokov 
existencie Československa zápasilo s hospodár-
skou a odbytovou krízou. Hoci tunajšie bane boli 

46 Slovenský denník, 1926, 12. november.
47 STEINACKER, odk. 6, s. 225.
48 KUBÍNYI, odk. 14, s. 78.
49 Slovenský denník, 1931, 21. apríl.

prakticky jediným veľkým producentom hnedého 
uhlia na Slovensku, pre menej kvalitné uhlie, ne-
efektívnosť i finančnú náročnosť ťažby a nevýhod-
né tarify na železnici nemohlo konkurovať ostrav-
skému a mosteckému uhliu, ktoré sa na Slovensko 
dovážalo. Kvôli zložitým geologickým pomerom 
bola v Handlovej ťažba náročnejšia ako v sever-
ných Čechách; vyžadovala si napríklad veľkú 
spotrebu výdrevy a žiaľ, aj úrazy tu boli častejšie. 
Štátne úrady neboli ochotné uprednostňovať hand-
lovské uhlie aj kvôli tomu, že až do roku 1936 tu 
mali väčšinový podiel maďarskí účastinári. Štát 
by teda zvyšoval kapitál zahraničným majiteľom 
a zároveň nemal dosah na ovplyvnenie situácie 
baníkov v závode. „Nuž, takto sa u nás pracuje, ako 
keby sme sa netopili vo vlastnom uhlí, ktorého ob-
rovské haldy stoja v Handlovej. Na maďarské uhlie 
chcú dať „slevu“ a naši slovenskí baníci v Handlovej 
dnes-zajtra nebudú mať na kúsok chleba. Toto je 
„práce dle programu a vytyčovaných směrnic“, kto-
rá už deväť rokov systematicky ubíja Slovensko“50 … 
posťažoval si na hospodársku diskrimináciu Slo-
venska redaktor agrárnického Slovenského denní-
ka. Tento redaktor však bral do úvahy len stránku 
sociálnu a nie ekonomickú. Pokiaľ by dal štát „zľa-
vu“ na handlovské uhlie, podporoval by tým jeho 
nerentabilitu a zahraničný kapitál vlastniaci bane. 
Bane by sa stále viac zadlžovali, na ich prevádzku 
by sa „skladali“ všetci občania a hlavne by neboli 
nútené k efektívnejšej ťažbe (zabezpečujúcej aj 
väčšiu bezpečnosť baníkov pri práci), ktorá by 
zvýšila ich konkurencieschopnosť. Toto všetko by 
viedlo ku krachu a deformácii ekonomiky, pričom 
by na úkor štátu zbohatlo len vedenie baní. Na-
vzdory kritickým článkom i parlamentným in-
terpeláciám obchodná politika československých 
železníc zostala rovnaká. V roku 1928 bratislav-
ské železničné riaditeľstvo vydalo výnos, ktorým 
zlacnilo metrák deputátneho mosteckého uhlia na 
50 korún, handlovské však zľavu nedostalo a jeho 
cena zostala 100 korún.51

Napriek tomu, že severočeské bane boli veľkou 
konkurenciou, keď v mosteckom hnedouhoľnom 
revíre vypukol štrajk, aj polovica handlovských 
baníkov zo solidarity zastavila prácu. Od 25. feb-
ruára ich štrajkovalo asi tisíc, zvyšok ďalej ťažil 
uhlie pre elektráreň, ktorej výpadok by znamenal, 
že celé stredné Slovensko vrátane Žiliny, Banskej 

50 Slovenský denník, 1927, 6. apríl.
51 Slovenský denník, 1928, 23. február.

Vľavo: Handlová v roku 1929.

Pamätná tabuľa pripomína-
júca pôsobenie Klementa 
Gottwalda v Handlovej.

Po voľbách si 
v Handlovej podá-
vali kľučky komu-
nistickí agitátori...

Sláva svetovej 
revolúcii!

Niektorí občania vi- 
deli svoju perspektívu 
v Sovietskom zväze.

Fotografia na pamiatku 
pred presídlením do Soviet- 
skeho zväzu v rámci prog-
ramu Interhelpo, 1925.

V roku 1931 bola 
elektrifikovaná 
aj stará časť obce.

Handlová sa mala 
stať uzlovým bodom 
výroby elektrickej 
energie pre horné 
Ponitrie, Turiec, 
Oravu a Liptov. 

Návšteva tajomníka 
socialistických odborov a 
baníka Jegorova, február 1920.
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Bystrice i Martina zostane bez prúdu. Štrajkový 
výbor žiadal zvýšenie platov o 20 %, na čo vede-
nie baní nebolo ochotné pristúpiť. Po takmer troch 
týždňoch horúčkovitých jednaní došlo ku kompro-
misnej dohode a 15. marca štrajk skončil bez zvy-
šovania miezd.52 V tomto roku baníci-rubači zará-
bali okolo 40 Kč za šichtu a pracovali na tri zmeny, 
pričom cena za 1 kg chleba bola 3,40 Kč, za 1 kg 
bravčového mäsa 16,90 Kč, za 1 l mlieka 1,95 Kč, za 
1 kg masla 25,75 Kč a za 1 l piva 2,90 Kč. 

Keďže sa plánovali nové investície a ťažba uhlia 
sa mala zvyšovať, banský riaditeľ Karol Hupka, ro-
dák zo Sv. Jura, predpokladal, že pribudnú stovky 
pracovných miest a Banícka kolónia sa rozrastie.53

V októbri 1929 v Handlovej v parlamentných 
voľbách znova zvíťazili komunisti s 1024 hlasmi, 
druhí skončili agrárnici so 798 hlasmi, Kresťan-
sko-sociálna strana mala 615, sociálna demokra-
cia 554 a HSĽS 524 hlasov. Obec bola po politic-
kej stránke polarizovaná, ľavicové i pravicové sily 
mali vyrovnanú voličskú základňu. Je zaujímavé, 
že v regióne komunisti víťazili predovšetkým v ob-
ciach s nemeckým obyvateľstvom. V slovenských 
dedinách i v Prievidzi dostala najviac hlasov Hlin-
kova slovenská ľudová strana. V Morovne ľudáci 
úplne dominovali, získali 87 hlasov, druhí skončili 
sociálni demokrati s 12 hlasmi.54 

Ešte koncom 20. rokov 20. storočia rozvoj Hand-
lovej brzdila nedostatočná infraštruktúra. Jed-

nokoľajová železnica Prievidza 
– Handlová mala obmedzenú pre-
pravnú kapacitu a dopraviť uhlie 
na sever a východ Slovenska bolo 
prakticky nemožné, navyše dochá-
dzalo k častým vykoľajeniam vla-
kov. Cesta na Pohronie bola úzka, 
často ju zaplavilo bahno a zemina 
strhnutá za búrkových prívalov 
zo svahu. V roku 1930, po šiestich 
rokoch od začatia vymeriavacích 
prác, bola konečne daná do užíva-
nia nová cesta Handlová – Svätý 

52 Slovenský denník, 1928, 16. marec.
53 Slovenský denník, 1928, 19. august.
54 Elektronická databáza volebných výsledkov parlamentných vo-

lieb 1929 – 2016 za všetky obce Slovenska [online]. Dostupné z 
http://sasd.sav.sk/sk/data_katalog_abs.php?id=sasd_2010001 

Kríž nad Hronom.55 Stavba si vyžiadala celkové 
náklady 3 milióny korún. Realizovali ju dve firmy 
– Považská stavebná spoločnosť v Trenčíne a firma 
Souček a Šamánek z Prostějova. Kým nebola cesta 
dokončená, panovali na nej pomery ako v 18. sto-
ročí. Od domu číslo 261 smerom na Horný koniec 
bola takmer neschodná; aj pri nepatrnom náklade 
sa museli záprahy spájať, prípadne si povozníci po-
máhali a vyťahovali povozy jeden druhému. 

Jednorazový príspevok vo výške 60 000 Kčs 
umožnil obecnej správe v roku 1923 budovať úplne 
novú štátnu cestu – hradskú (namiesto opravova-
nia starej), ktorá viedla od domu číslo 262, pop-
red hornú školu (4 km), cez Horný koniec, Novú 
Lehotu až do Sv. Kríža (Žiar nad Hronom). Roku 
1930 bola výstavba ukončená a Handlová získala 
možnosť pohodlného spojenia s Pohroním nielen 
povozmi, ale aj automobilmi, ktorých počet z roka 
na rok rástol. Po I. svetovej vojne bolo auto veľkou 
raritou – na Slovensku ich evidovali sotva 500.

Prvé auto v Handlovej vlastnil od roku 1927 ob-
chodník a majiteľ hotela Karol Kupček; v roku 1932 
tu bolo už 17 osobných a 12 nákladných áut, 5 troj-
koliek a 9 motocyklov. Z moderných dopravných 
prostriedkov bol najviac rozšírený bicykel; začiat-
kom tridsiatych rokov ich bolo v Handlovej asi 300. 
Okrem praktického používania slúžili mládeži aj 
na zábavu.56 Pravda, automobily či motorky neboli 
vždy len zdrojom potešenia. K jednému z prvých 
automobilových nešťastí došlo v októbri 1928, keď 
vodič nákladného auta Lukáš Wohland na hrad-
skej prechádzajúcej obcou smrteľne zranil 6-roč-
nú Margitu Wollnerovú. Údajne sa hrala na ceste 
bez dozoru. Ľudia si neuvedomovali, aké nebezpe-
čenstvo číha na cestách, po ktorých dovtedy pre-
mávali len konské či volské povozy.57 K smrteľnej 
nehode občas došlo aj na bicykli. Silvester Štanga, 
21-ročný murársky majster z Handlovej sa pri jaz-
de obzrel, stratil rovnováhu a vrazil do protiidúce-
ho auta. Bol na mieste mŕtvy. Tragická nehoda sa 
stala v marci 1938 neďaleko Prievidze.58 Jej príči-
nou však mohol byť fakt, že 28. marca 1939 sa na 
Slovensku zaviedla doprava na pravej strane cesty.

Roku 1932 prišiel Okresný úrad Kremnica s myš-
lienkou vybudovať cestu z Kremnice do Handlovej. 
Mala mať také parametre, aby vyhovovala moder-
nej doprave.59 Zakrátko sa začal stavať 6-kilometro-
vý úsek Kremnica-Kopernica v hodnote 1,5 milió- 
na korún, no plán z neznámych príčin stroskotal.

Väčší význam v tej dobe mala však železnica. 
Pre ďalší rozvoj baníctva aj priemyslu v Handlovej 
bolo potrebné vybudovať priame železničné spoje-
nie do susedného Turca, kde už od roku 1872 bola 
v prevádzke trať Budapešť – Zvolen – Vrútky. Želez-
nica by znížila dopravné náklady v prípade dovo-
zu uhlia na stredné a východné Slovensko. Už pred 
1. svetovou vojnou sa pripravovali plány na stavbu 
úseku Handlová – Horná Štubňa, ale vojnové uda-
losti znamenali koniec nádejí. Krátko po vzniku 
Československa sa plány opäť oživili, ale viac sa 
sľubovalo, ako konalo. Prieskumné a vymeriavacie 

55 KOSTICKÝ, Bohuš, 1966. Pohľad do minulosti. In: BRTEK, Ján 
et al. Handlová. Banská Bystrica: Stredoslovenské vydavateľs-
tvo, s. 53-54.

56 KUBÍNYI, odk. 14, s. 78.
57 Slovenský denník, 1928, 6. október.
58 Slovenský denník, 1938, 16. marec.
59 Slovenský denník, 1932, 18. máj.

práce sa začali už v roku 1923, postupovali však 
len veľmi pomaly. Vláda nemala dostatočné inves-
tičné prostriedky. Zároveň prebiehali rokovania 
s vedením baní, aby finančne podporilo stavbu. 
Podnik však živoril a peniaze jednoducho neboli. 
Väčšina akcií bola v maďarských rukách a nepo-
chybne aj toto spôsobovalo odďaľovanie výstavby 
zo strany vlády. 

Z iniciatívy ministra poľnohospodárstva Mila-
na Hodžu sa začiatkom apríla 1925 konala v Prahe 
porada slovenských poslancov a senátorov o výs-
tavbe nanajvýš potrebného železničného spojenia 
z hornej Nitry do susedných regiónov. Prejednáva-
li sa alternatívy Handlová – Horná Štubňa, Nemec-
ké Pravno – Príbovce, Nemecké Pravno – Sloven-
ské Pravno – Malý Čepčín, Handlová – Slovenské 
Pravno – Čepčín a nakoniec Handlová – Svätý Kríž. 
Prítomní sa nakoniec uzniesli z hospodárskych 
dôvodov viesť trať z Handlovej do Hornej Štubne, 
no na porade sa ozvali aj hlasy za uprednostnenie 
trasy Handlová  – Slovenské Pravno – Čepčín, a to 
z politických dôvodov. Neviedla by totiž cez ne-
mecké dediny.60 Zdalo sa, že začiatok stavby je na 
spadnutie. Na veľké pobúrenie slovenských politi-
kov vláda v júli 1926 oznámila, že pre nedostatok 
investícií sa výstavba odkladá.61 

Až po uzavretí obchodnej dohody s Maďarskom 
v roku 1927 sa začali lámať ľady a handlovské bane 
sa postupne dostali pod kontrolu československých 
bankových investorov. Iniciatívy sa chopili aj 
občania a regionálni politici a dali najavo svoju 
nespokojnosť s odďaľovaním stavby. Nakoniec sa 
dňa 29. mája 1927 v Štubnianskych (Turčianskych) 
Tepliciach konalo veľké zhromaždenie, kde sa po-
žadovalo začatie prác. Rečnilo sa aj o macošskej 
Prahe, no prítomní si mohli vypočuť aj reálne prís-
ľuby zo strany vysokopostavených železničných 

60 Slovenský denník, 1925, 5. apríl.
61 Slovenský denník, 1926, 20. júl. Stavba trate Handlová – Horná 

Štubňa opäť odložená?

úradníkov. Rokovanie v Tepiciach prišlo podporiť 
aj 300 handlovských baníkov s dvoma dychový-
mi hudbami a zástavami. Na rozdiel od politikov 
a železničných úradníkov išli z Handlovej pešo 
cez hory viac ako 20 kilometrov. Aby prišli včas, 
z domu odchádzali o štvrtej ráno. Po zhromažde-
ní sa vracali do Handlovej tak, ako prišli – pešo. 
Za deň prešli takmer 50 kilometrov len preto, aby 
podporili urýchlenie výstavby pre Handlovú tak 
prepotrebnej trate.62 Už 8. novembra 1927 sa zišli 
viacerí obecní aj župní predstavitelia pri prvom 
výkope prieskumnej štôlne veľkej tunelovej stav-
by. Handlovú reprezentoval starosta Grolmus a fa-
rár Viliam Fegyvereš. Na pokračovanie prác v roku 
1928 uvoľnilo ministerstvo 8 miliónov korún.

62 Slovenský denník, 1927, 31. máj.

Rozvoj obce ešte kon-
com 20. rokov brzdila 
nedostatočná infra-
štruktúra. Na ceste 
panovali pomery ako 
v 18. storočí. Aj pri 
nepatrnom náklade 
sa museli záprahy 
spájať a povozníci 
vyťahovali povozy 
jeden druhému...

V Handlovej v parla- 
mentných voľbách  
znova zvíťazili  
komunisti.

Dobové „biznis centrum“ 
Handlovej s autoparkom 
a čerpacou stanicou Apollo.

Na starej handlovskej 
ceste sa ešte stretá-
valo staré s novým...

Roku 1930 bola daná
do užívania nová kvalitná 
hradská cesta Handlová – 
Svätý Kríž nad Hronom.

Do Turčianskych 
Teplíc sa dostavilo aj 
300 handlovských ba-
níkov so zástavami. 
Cez hory kráčali pešo,
sprevádzaní baníc-
kou dychovkou...

Zatiaľ, čo starú 
cestu už čoskoro 
mala nahradiť nová 
hradská, o železnicu 
sa ešte bojovalo na 
všetkých frontoch.

Vykoľajenie vlaku v roku 1928. 
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ČSR okázalo slávila desaťročie svojej existencie 
a nebolo žiaduce, aby sa zo Slovenska ozývali hlasy 
nespokojnosti s politikou Prahy. Keď sa konečne 
práce rozbiehali, turčiansky región zostavil 
memorandum s požiadavkou postaviť najprv trať 
smerujúcu do Turca z Nitrianskeho Pravna cez 
Malý Čepčín. To by však Handlovú poškodilo. 
Našťastie memorandum nič nezmenilo a roku 1929 
boli už práce v plnom prúde. Dňa 11. júla navštívil 
Handlovú minister železníc československej vlády 
J. V. Najman so skupinou odborníkov. Stretol sa 
s poprednými predstaviteľmi okresu, obce i Hand-
lovských uhoľných baní.

Veľká investícia 150 miliónov korún a množstvo 
robotníkov, ktorí zaplavili Handlovú, prilákali aj 
zástupcov obchodných firiem a dodávateľov, ktorí 
obchádzali handlovské hostince a obchody s rôz-
nymi ponukami na zmluvný odber tovarov, najmä 
potravín a nápojov. Agenti aj domáci živnostníci sa 
však veľmi sklamali. Múku, cukor, mäso, údeniny, 
pivo, víno i cigarety pre zamestnancov si české sta-
vebné firmy objednávali priamo u výrobcov alebo 
vo veľkoskladoch v Brne a Prahe.

V tom čase klopala na dvere hospodárska kríza, 
a tak stavba, ktorá mala tzv. núdzový charakter, 
predsa len pomohla zmierniť šíriacu sa biedu. Štát 
sa prostredníctvom veľkej investície snažil zabrá-
niť sociálnemu úpadku v regióne. Prácu tu našlo 
vyše štyritisíc ľudí, pričom viac ako polovica bola 
z najbližšieho okolia. Pravda, robotníci prijatí 
v rámci núdzových prác nemohli byť nadšení výš-
kou mzdy. Nekvalifikovaným, a tých bola väčšina, 
platili 2-3 koruny na hodinu.

Trať viedla zložitým horským terénom a bola 
najdrahšou v medzivojnovej republike. Kilometer 
vyšiel na 8 miliónov korún (takmer 4x viac, ako 
trať Šahy – Krupina, dokončená roku 1925). Tunel 
s dĺžkou 3012 metrov, najdlhší, aký v medzivojno-
vej republike vyrazili, 7. marca 1930 slávnostne 
„pokrstili“ na Tunel T. G. Masaryka, keďže prezi-
dent v ten deň oslavoval 80. narodeniny. Nevadilo, 
že ešte nebol dokončený. Pri jeho výstavbe narazili 
na výdatný prameň vody vysokej kvality a hneď 
sa začalo uvažovať, ako by sa využila pri záso-
bovaní Handlovej, kde boli s pitnou vodou dlho-
dobé problémy. Okrem trojkilometrového tunela 
boli vyrazené aj tri menšie v celkovej dĺžke 1433 
m.  Masarykov tunel sa ešte pred otvorením stal 
veľkou atrakciou; napríklad bojnické kúpele orga-
nizovali pre svojich hostí výlety spojené s jeho pre-
hliadkou. V súvislosti s finalizáciou prác na želez-
nici v auguste 1931 v Prievidzi usporiadali veľkú 
regionálnu výstavu, na ktorej sa prezentovali aj 

niektoré predmety ľudového umenia z Handlovej. 
V priemyselnom oddelení výstavy dominovala 
expozícia Handlovských uhoľných baní. V rámci 
kultúrneho programu návštevníkom predstavili 
handlovské tance.63 Odovzdanie železničnej trate 
Handlová – Horná Štubňa do užívania 20. decem-
bra 1931 sledovala celá republika:

„Dráha slávnostne otvorená bola dňa 20. decem-
bra 1931 za prítomnosti pána zástupcu ministerstva 
železníc Ing. Koněrzu, sekčného šéfa ministerstva 
železníc, majúceho najväčší podiel zásluhy na pre-
vedení stavby. Mimo neho zúčastnil sa zahájenia 
aj pán krajinský prezident Országh, a mnoho verej-
ných činiteľov, úradných, politických a vojenských. 
... Dráha Handlová – Horná Štubňa je vlastne sme-
lým a nákladným mostom, ktorý preklenul dvesto 
metrov hlbokú priepasť medzi Turcom a Nitrou a 
spojil izolované údolia Nitry jednak s Horným Po-
važím a tiež s údolím Hronu a východným Sloven-
skom. Dráha je dlhá 18,6 km, vychádza z Hand-
lovej, ktorej kotlina je vrúbená mohutnými valmi 
a sopečnými vyvrelinami, ktoré dodávajú krajine 
zvláštny ráz. Trať stále a dosť značne 14 % stúpa 
až do Hornej Štubne, prekonávajúc výškový rozdiel 
184 m, pričom razí si cestu v neschodnom území 
piatimi tunelmi v celkovej dĺžke 4444 m. Najdlhší 
z nich a súčasne najdlhší železničný tunel republiky 
je dlhý 3012 m, prechádza sopečným horstvom pod 
Bralom, ktorý tvorí rozvodie rieky Nitry a Turca. 

Pri stavbe tohto tunelu bolo zamestnané až 1200 
robotníkov denne. Stavba tunelu vyžadovala, aby 
na oboch jeho stranách boli postavené rozsiahle 
strojovne, dielne a pre dopravu náradia, strojov a 
stavebného materiálu k handlovskej strane tunelu 
príjazdná drážka 6 km dlhá z prekladišťa Ráztočno 
na trati Prievidza – Handlová. Ako hnacej sily pre 
pracovné stroje používalo sa na handlovskej strane 
elektrického prúdu, dodávaného Stredoslovenskými 
elektrárňami, z ich primárnej siete a tiež zvlášť 
postaveným vedením z elektrárne handlovských 
uhoľných baní, na sklenskej strane potom nafto-
vých motorov. Okrem toho boli v zálohe motory o sile 
100 koní na strane handlovskej a 70 koní na strane 
ku Sklenému. Tiež inštalácia ostatných tunelov a 
zariadení staveniska a lomov vyžadovali obsiahle-
ho strojového a iného materiálu. Len parných a ben-
zínových lokomotív bolo 27, drážok úzkorozchod-
ných asi 37 km a vozíkov 1400 atď. Počiatok tunela 
T. G. Masaryka je v oblúku, zvyšok v priamke. Celý 
tunel leží v stúpaní. Pri vylamovaní hornín nará-
žalo sa na vodu. Prítok vody dosiahol množstva až 
200 l za sekundu. Tunel bol prerazený dňa 13. júla 
1930 a úplne dokončený v máji 1931. Horským cha-
rakterom novej hlavnej dráhy sa vysvetľuje, že sú na 
nej, hoci je pomerne krátka, okrem zmienených už 
5 tunelov tiež 3 viadukty, Pstruhársky (136 m dlhý, 
16 m vysoký), Chotársky (104 m dlhý, 22 m vyso-
ký), Bralský (98 m dlhý a 27 m vysoký), jeden most 
cez Turiec 30 m dlhý a v drážnom telese ďalších 64 
objektov, priepustov, podjazdov a železobetónových 
nadjazdov mimo 39 objektov mimo dráhu. 

Z celkovej dĺžky pripadá na tunely, mosty a trať 
s múrmi viac než 1/3 a len 2/3 na normálnu trať bez 
umelých stavieb. Rozsiahlosť stavebných prác vyplý-
va z týchto dát: na celej dráhe bolo vykonané vcel-
ku 683 000 m3 zemných prác, 21 000 m3 výlomov 
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z tunelov, teda celkový pohyb zemných hmôt činil 
897 000 m3, to jest priemerne 46 000 m3 na 1 km 
dráhy. Z mnohých veľkých zárezov najväčší má hĺb-
ku 18 m a obsah 110 000 m3, najväčší z násypov má 
výšku 29 m a obsah 90 000 m3. Na trati je postave-
ných 5 strážnych domkov a v staniciach vedľa iných 
budov dve nové prijímacie budovy. Nová dráha má 
jedinú medziľahlú stanicu Sklené, a je pamätané 
na pozdejšie zariadenie výhybišťa Pstruháre. 

Vcelku bolo na stavbu spotrebované: 126 000 m3 
kameňa, 89 000 m3 štrku a piesku, 1900 vagónov 
cementu po 10 z, 47 500 m3 dreva a 1070 ton kon-
štrukčnej ocele atď. V dobe najväčšieho rozpätia 
stavby v roku 1930 pracovalo na dráhe 4149 zamest-
nancov denne, z čoho bolo miestnych a z okolia 
55 %, z ostatných krajov Slovenska a Podkarpatskej 
Rusi 36 %, z ostatnej republiky 7 % a cudzincov 
2 %. Za celú stavbu dráhy bolo 572 úrazov, z čoho 
12 smrteľných a to 7 v tuneloch, 4 v baniach a 1 na 
pracovnej drážke. Štrajk bol len jeden a trval dva 
dni. Stavebné náklady možno odhadnúť asi na 140 
mil. Kčs, na prípojné stanice 11 mil. Kčs.“64

64 Náš kraj, 1931. Železnica Handlová – Horná Štubňa. Roč. XIII.

Začiatok výstavby tunela T. G. Masaryka (1931-1933).

Odborníci ministerstva železníc na čele 
s ministrom Najmanom, vychystaní do 

terénu, prišli na kontrolu výstavby 
trate Handlová – Horná Štubňa 

po koľajniciach – elegantnou 
drezínou z Tatry Kopřivnice.

Handlová sa 
nakrátko stala 
pupkom sveta... 
okresný náčelník 
Dr. Ján Novák 
víta jednu vlád-
nu delegáciu 
za druhou. 

Pred obecným 
domom víta minis- 
tra Najmana gene-
rálny riaditeľ HUB 
Ing. Mücke, po 
jeho ľavici je ok-
resný náčelník  
Dr. Ján Novák. 
(11. 7. 1929).

10. výročie republiky 
bolo pre Handlovú 
prísľubom zlepšenia 
pomerov a rozvoja... 

Obr. hore: Výstavba viaduktu.

„Pamiatka na Pstruhársky  
tunel“ – hromadná fotografia  
robotníkov, technikov a vedú- 
cich stavby z roku 1930.

Trať viedla zložitým 
horským terénom 
a bola najdrahšou 
traťou v prvej ČSR. 

Tunel s dĺžkou 3012 m, 
najdlhší, aký v medzi- 
vojnovej republike 
vyrazili, 7. marca 1930 
„pokrstili“ na Tunel 
T. G. Masaryka, keďže 
prezident mal v ten 
deň 80. narodeniny.

Veľkou investíciou 
sa štát snažil zabrániť 
sociálnemu úpadku 
regiónu. Prácu tu naš-
lo vyše štyritisíc ľudí.
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Nová trať baniam pomohla, uhlie bolo možné 
oveľa lacnejšie dopraviť na sever či východ Slo-
venska, no veľa dôvodov na radosť aj tak nebolo. 
V októbri 1929 skrachovala burza v New Yorku a 
vypukla svetová hospodárska kríza. V roku 1930 
sa naplno prejavila aj u nás. Podniky sa zatvárali,  
robotníkov a úradníkov prepúšťali, remeselníci ži-
vorili, roľníci nedokázali splácať pôžičky. Nasledo-
vali exekúcie. Rovnaká situácia bola aj v banskom 
podniku. Ešte v roku 1929 dosiahol 4 257 000 korún 
čistého zisku, o rok neskôr to boli už len 3 milióny 
a správna rada rozhodla vyplatiť 12 korún na jed-
nu akciu. V nasledujúcom roku to bolo ešte horšie. 
Už v marci 1932 štátne železnice obmedzili počet 
zmluvne pristavených vagónov. Namiesto 1500 len 
1200 mesačne. Vyťažené uhlie nebolo ako odviezť, 
a tak sa znižoval počet pracovných dní v týždni na 
štyri, čím pravdaže klesli aj zárobky baníkov. 

Rentabilita klesala, navyše v novembri 1932 mi-
nisterstvo dopravy zaviedlo na štátnych železni-
ciach zvýšené prepravné tarify. Handlovské uhlie 
sa od r. 1926 prepravovalo so zľavou, no v období 
vrcholiacej hospodárskej krízy táto výhoda padla. 

Napriek tomu sa Handlová vďaka výstavbe 
železnice stala na čas zaujímavým turistickým 
miestom. Od novembra 1932 mali osobné vlaky pri 
Masarykovom tuneli krátku zastávku, keďže bol 
stále stredobodom záujmu a od tunela bolo možné 
podniknúť pekný turistický výlet v čarovnom pro-
stredí handlovských hôr.

Fotografia hore:

Ústredná kancelária stavby 
trate Handlová – Horná 
Štubňa a rozostavaná 
výhybňa na Remate.

Slávnostné otvorenie tunela 
T. G. Masaryka. Vpravo je
strieborná plaketa vydaná 
v roku 1930 na pamiatku 
prerazenia brala tunela 
pri príležitosti 80. naro- 
denín prezidenta.  

Následky hospodárskej krízy ťažko dopadli 
nielen na rodiny baníkov, zamestnancov baní 

a ostatných podnikov, ktoré prepúšťali, ale na celú 
Handlovú. Nezamestnanosť, do jesene 1931 tlme-
ná možnosťou pracovať na výstavbe železnice, 
opäť prudko rástla. Aj na handlovských roľníkov 
tvrdo dopadli dôsledky krízy, exekúcie sa množili. 
Gazdovia, hospodáriaci na menej úrodných hor-
ských pôdach a v oveľa drsnejších klimatických 
pomeroch ako ich konkurenti na rovinatom juhu, 
už nedokázali splácať pôžičky. Požadovali preto 
odloženie daňovej povinnosti, a aby im exekúto-
ri nezabavovali hospodárske náradie, keďže bez 
neho nemohli obrobiť pôdu.65 

V tomto období sa čiastočne zmenil aj prístup 
handlovských Nemcov k obyvateľom Kolónie. 
Mladšia generácia nemeckého obyvateľstva mala 
väčší záujem o prácu v bani a objavili sa aj náz-
naky pomoci sociálne pozdvihnúť život v Kolónii. 
Napríklad sa začali organizovať kurzy varenia pre 
ženy v nemčine aj slovenčine. Bohužiaľ ženy z Ko-
lónie nemali až taký veľký záujem ako sa očaká-
valo.66 Oveľa väčší úspech v oblasti porozumenia 
oboch skupín slávil šport. Nemci a Slováci boli bez 
rozdielu zoskupení v športovom klube Olympia, 
neskôr premenovanom na Atletický klub Handlo-
vá i Športový klub Handlová a najpopulárnejším 
športom sa stal, ako inak, futbal.67 K zbližovaniu 
a kultúrnemu povzneseniu prispela aj práca miest-
nej knižnice, ktorá pre svojich čitateľov získavala 
nemecké aj slovenské knihy.

V neradostnej atmosfére hospodárskej krízy a 
sociálneho prepadu celej spoločnosti sa na jeseň 
1931 konali obecné voľby. V nich zvíťazili komu-
nisti so ziskom 1156 hlasov pred agrárnikmi s 1103 
hlasmi. Stará obec volila prevažne kresťansko-so-
ciálnu stranu (746 hlasov). Zvyšok si podelili čes-
koslovenskí sociálni demokrati (641) a nemeckí 
sociálni demokrati (270 hlasov). Po dohode občian-
skych a nemeckých strán sa starostom stal obľúbe-
ný handlovský farár Viliam Fegyvereš, pôvodom 
Slovák, no rešpektovaný aj nemeckými farníkmi. 
Funkciu úspešne zastával až do roku 1938.68 Kríza 
sa postupne šírila, na jeseň roku 1931 priemerný 
stav nezamestnaných stúpol na 70. O prácu prišli 
najmä nekvalifikovaní robotníci, ale prácu nemali 
napríklad ani dievčatá a chlapci z radov handlov-
ských Nemcov, ktorí situáciu riešili odchodom na 
sezónne práce do Rakúska a Nemecka. 
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Aby sa zmiernil sociálny dopad nezamestna-
nosti, štát i obce uvoľnili prostriedky na tzv. nú-
dzové práce. Zárobok však bol veľmi nízky, len 
16 korún na deň. Na jar 1932 sa začala takto stavať 
Morovnianska cesta, ktorá ústila na štátnu hrad-
skú a viedla až po železničnú trať. Tu našlo dočas-
nú obživu 20 nezamestnaných. Štát prispel sumou 
14 000, obec 17 000 korún. Okrem toho v zime bolo 
rozdelených ďalších 17 140 Kčs štátnej, 2 500 Kčs 
okresnej a 12 290 Kčs obecnej podpory v podobe 
stravných poukážok. Obec prispela aj na kuchyňu 
pre nezamestnaných sumou 2 000 Kčs, miestny 
odbor Červeného kríža 7 000 Kčs a zbierky vynies-
li 4 332 Kčs. Zároveň prebiehala tzv. ošacovacia 
akcia, ktorá stála 4 200 korún. Aj starosta – farár 
Fegyvereš prispel sumou 1 200 Kčs. Stav prihláse-
ných nezamestnaných, 
vrátane 14 rómskych 
nádenníkov, stúpol na 
120. Napriek tomu sa 
spolu s chudobou opäť 
šírili nákazlivé choroby. 
V decembri 1932 to boli 
osýpky a zakrátko vy-
pukol aj brušný týfus. 

Za rok 1933 boli ne-
zamestnaným poskyt-
nuté nasledujúce dávky: 
83 000 korún podpory 
v stravovacích poukáž-
kach, 31 q (metrických 
centov) múky, 113 q ze-
miakov. Obec prispela 
sumou 30 000 Kčs na stavbu ďalšieho úseku Mo-
rovnianskej cesty a príspevkom na udržanie ku-
chyne. V tomto roku sa zároveň vláda Českosloven-
skej republiky snažila zmierniť nezamestnanosť 
vypísaním pôžičky práce. Obec Handlová upísala 
10 000 Kčs, súčasne však žiadala štátny príspevok 
150 000 Kčs, aby mohla pokračovať v prácach na 
Morovnianskej ceste a regulácii Handlovky.69

So stúpajúcim nárastom obyvateľstva a zhor-
šujúcou sa rodinnou a sociálnou situáciou ľudí 
dochádzalo stále častejšie k porušovaniu zákona.
Množili sa krádeže, pytliactvo, dokonca v Hand-
lovej niekto vyrábal falošné päťkorunové mince; 
z banského podniku záhadne mizol dynamit a 
rôzne náradie. V roku 1931 bola dokonca v blíz-
kosti mesta spáchaná lúpežná vražda; páchatelia 
mŕtvolu spálili, takže ani nebolo možné vyšetriť, 
kto bol obeťou zločinu. Drobných i väčších lúpeží 
pribúdalo. Po Vianociach 1932 baníka Jozefa Ja-
kubíka v Kolónii prepadli neznámi gangstri, vzali 
mu 200 korún a všetky cennosti. V októbri 1933 
vykradli obchod aj byt Andreja Nutlera. Vlamači 
vzali hotovosť vyše 15-tisíc korún, šperky, no ne-
pohrdli ani šatstvom a potravinami. Keďže miesto 
činu posypali paprikou, aby zakryli pachové stopy, 
predpokladalo sa, že šlo o miestnych ľudí. Navyše, 
dobre vedeli, kde si obchodník uschoval peniaze.70

Od februára 1932 obmedzili prácu v baniach zo 
šiestich na štyri dni v týždni. Okrem nedele sa nefá-
ralo ani v pondelok a utorok. V novembri 1932 za-
robil baník za zmenu 47 korún v hrubom, pomocní 
baníci 43, behači 38, remeselníci 37, nádenníci 34, 
robotníčky a mladiství po 18 korún. 
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Jeseň 1931–
v obecných voľbách 
zvíťazili komunisti 
pred agrárnikmi, 
no starostom sa stal 
všeobecne obľúbený 
handlovský farár.

Dokument vľavo: 
Rozkaz na posilnenie žandár-
skej stanice v Handlovej kvôli 
komunistickej demonštrácii, 
chystanej na 30. 1. 1932.

Svetová hospodár-
ska kríza doľahla 
aj na Handlovú

Sociálne dopady riešila 
obec i štát, pomáhali 
miestne spolky, orga- 
nizácie, dobrovoľníci...

Starosta Viliam Fegyvereš  
uprostred svojich spolupracov-
níkov a zamestnancov obecného 
úradu. Po jeho ľavici sedí notár 
Gejza Kubíny (v okuliaroch), 
dlhoročný kronikár obce. 

Do bane sa fáralo už 
len štyri dni v týždni 
namiesto šiestich, a to 
ešte nebolo všetko...
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V rámci úsporných opatrení správa baní vypove-
dala kolektívnu zmluvu a chcela baníkom znižovať 
platy, načo 7. januára 1933 vypukol ostrý štrajk. Keď-
že nálada medzi 2074 štrajkujúcimi bola obzvlášť 
búrlivá, do Handlovej povolali žandárske posily, 
aby zaistili poriadok. Štrajkovali robotníci organizo-
vaní v komunistických aj sociálno-demokratických 
odboroch. Banské riaditeľstvo ponúklo provizórnu 
zmluvu. Po dlhšom vyjednávaní robotníci súhlasili,  

keďže zaručovala zníženie miezd len o 5,5 %, a 
boli ochotní vrátiť sa do práce. Do Handlovej medzi 

štrajkujúcich zavítali komunistickí po-
slanci, senátori, tajomníci z Prahy, Brati-
slavy aj Trnavy a začali agitovať. Vzápätí 
prišli tiež sociálno-demokratickí agitáto-
ri a jeden poslanec. Obe skupiny začali 
medzi sebou súperiť. Verejné aj dôverné 
porady a schôdze trvali v Handlovej celé 
dni. Komunistický štáb sa usiloval situ-
áciu radikalizovať, a tak k dohode medzi 
robotníctvom a banskou správou nedoš-
lo. Demagógia triumfovala a hrozilo, že 
prepuknú výtržnosti. Niektorí, najmä 

ženatí robotníci, otcovia mnohodetných rodín, boli 
ochotní pristúpiť na kompromis a najradšej by boli 
hneď nastúpili do práce. Komunisti svojim odboro-
vo organizovaným členom dávali denne 10 korún a 
ušlo sa im niečo i zo zbierok. Kulminačným bodom 
štrajku bolo hlasovanie robotníctva. Hlasovalo sa 
tajne a lístkami: práca alebo štrajk. Za prácu bolo 
788, za štrajk 1180 robotníkov. Ďalší sa hlasovania 
zdržali. Nakoľko väčšina bola za, štrajk pokračoval. 
Až po dvoch týždňoch sa banskej správe podarilo 
uzavrieť s robotníctvom dohodu, podľa ktorej boli 
mzdy robotníctva znížené o 5,5 %, ako bolo dohod-
nuté v dočasnej zmluve. Štrajk trval 12 a pol dňa 
a zameškaných bolo 25 tisíc pracovných dní. Štraj-
kujúci prišli takmer o 800 tisíc korún na mzdách.

Januárové zníženie platov nepomáhalo, podnik 
upadal, a tak vedenie pripravovalo hromadné pre-
púšťanie. Keď vyšlo najavo, že asi 630 ľudí prepus-
tia, medzi robotníkmi vzrástli obavy o budúcnosť. 
Po horúčkovitých jednaniach sa napokon ich po-
čet znížil na 180. Azda následkom dramatických 
udalostí súvisiacich so štrajkom a prepúšťaním 
5. júna vysielal Československý rozhlas priame 
vstupy z hornej Nitry. V rámci programu vystúpil 

spevácky súbor handlovských baníkov, nasledo-
vala reportáž z baní, hovorilo sa o živote baníkov. 
O perspektívach podniku referovali riaditeľ bane 
Ing. Jáchymek, Ing. Hlôžka a Ing. Holec. Rozhlas 
zaradil aj priame vysielanie z handlovskej elektrár-
ne, kde mal hlavné slovo jeden z najväčších sloven-
ských odborníkov v tejto oblasti, profesor Michal 
Ursíny.71 Tento málo docenený organizátor elektri-
fikácie Slovenska mal ako člen národohospodár-
skych výborov značný vplyv na rôzne investičné 
projekty a dôrazne žiadal, aby sa využilo handlov-
ské uhlie rozšírením elektrárne, ktorá sa mala stať 
akýmsi ústredným zdrojom elektrickej energie pre 
západné a stredné Slovensko. Jednoznačne upred-
nostňoval, aby aj Bratislava prevažnú časť svojich 
energetických potrieb získavala z prebudovanej 
elektrárne v Handlovej a nevyhadzovala veľké 
prostriedky na stavbu novej mestskej elektrárne. 
V konkurze roku 1930 sa tento návrh nedočkal 
uznania a možnosť zvýšenia dodávky elektrické-
ho prúdu vyhrala ponuka bratislavskej elektrárne. 
Žiaľ Ursíny umrel ešte v októbri 1933 a Handlová 
tak stratila svojho vplyvného podporovateľa.

V septembri 1933 v sprievode krajinského prezi-
denta Jozefa Országa zavítal do Handlovej minister 
školstva a predseda Agrárnej strany Milan Hodža. 
Dostalo sa mu srdečného prijatia už aj preto, že 
jeho strana tu mala veľa prívržencov. V príhovore 
povedal, že keď sa presvedčí, že riešenie tých pál-
čivých handlovských záležitostí je v záujme celého 
Slovenska, bude ich všetkými prostriedkami pod-
porovať. Prisľúbil  vybudovanie veľkej elektrárne, 
aj stavbu nových školských budov.72

Celý rok 1933 bol v znamení hlbokej krízy, ktorá 
akosi nechcela pominúť. Na jej čiastočné zmierne-
nie od 1. decembra otvorili ľudovú kuchyňu pre 
nezamestnaných. Rodiny, kde často nebolo čo dať 
do hrnca, sa mohli aspoň raz denne nasýtiť. Kríza 
znížila kúpyschopnosť obyvateľstva, obchodom 
poklesli zisky, ťažko sa žilo aj remeselníkom. 

V roku 1933 bolo v Handlovej 35 obchodov so 
zmiešaným tovarom, 9 s metrovým a módnym 
tovarom (metráž predávali aj obchodníci so zmie-
šaným tovarom) a 23 hostincov. Čo sa týka reme-
selníkov, pracovalo tu 9 mäsiarov, 5 pekárov, dvaja 
cukrári, 7 krajčírov, 12 krajčírok, 7 holičov, 7 obuv-
níkov, traja klampiari, 7 stolárov, traja mlynári, 
čalúnnik, klobučník a kníhviazač. Na spracovanie 
dreva slúžili štyri píly. V tom roku v obci založili 

71 Slovenský denník, 1933, 3. jún.
72 Slovenský denník, 1933, 27. september.

prvé kníhkupectvo. Tienistou stránkou obchodo-
vania boli nákupy na úver, hlavne v Kolónii; niekto-
ré rodiny tam mali dlžoby aj 10 000 korún,73 z čoho 
však profitovali pribúdajúce hostince a obchody, 
v ktorých sa predával alkohol. V tom čase obchod-
níci a remeselníci podali memorandum na finan-
čnú správu, aby im zredukovala dane. Odpoveď 
žiadali do 20. augusta, lebo inak zatvoria dielne a 
obchody. Keď odpoveď neprišla, začali štrajkovať. 
Túto skutočnosť novinám oznámil Handlovský 
spolok obchodníkov a remeselníkov.74 Ako tento 
ojedinelý štrajk dopadol, sa tlač nezmieňuje.

Kríza sa v roku 1934 už neprehlbovala, no veľa 
dôvodov na radosť stále nebolo. Nádej vzbudzova-
lo rozhodnutie riaditeľstva železníc, vydané k 30. 
januáru 1934, zvýšiť odber handlovského uhlia a 
zároveň zvýšiť jeho výkupnú cenu. Napriek tomu 
bol sociálny prepad citeľný na každom kroku. Celý 
okres bol postihnutý biedou. Koncom augusta sa 
v Prievidzi zišlo 300 predstaviteľov politického, hos-
podárskeho a verejného života v okrese v rámci ná-
rodohospodárskeho poradného zboru. Po predne-
sení referátov a návrhov účastníci prijali rezolúciu 
sformulovanú do 11 požiadaviek na zlepšenie hos-
podárskych pomerov. Medzi nimi bola aj výstavba 
cesty Prievidza-Handlová, vybudovanie elektrárne 
v Handlovej, ale aj požiadavka na postavenie dávno 
plánovanej, no nikdy neuskutočnenej železnice Ne-
mecké Pravno-Rajec a železničného spojenia hornej 
Nitry s Považím cez Valaskú Belú. Z týchto plánov 
sa podarilo realizovať len malú časť.75 

Azda následkom sociálnych dopadov krízy kri-
minalita dosiahla nevídané rozmery. Počas roka 
1934 šarapatila organizovaná zlodejská banda. 
Najprv vykradli potravinové družstvo, potom im 
za obeť padol aj obchod s textilom, patriaci Men-
hardovi Lazarovičovi, kde ukoristili módny tovar 
za 5 tisíc korún. Pri pokuse o ďalšiu krádež boli 
vyrušení a utiekli.76 Táto udalosť však viedla k ob-
jasneniu krádeže vzácnych obrazov (tzv. Bojnický 
oltár) z Bojnického hradu, ku ktorej došlo v pred-
chádzajúcom roku a vyšetrovatelia dlho nevedeli 
prísť páchateľom na stopu. Ako sa ukázalo, kradli 
traja – handlovský baník Jozef Ilešic a dvaja obyva-
telia Nemeckého Pravna, Wesserle a Bauer. Krádež 
objasnil veliteľ žandárskej stanice v Handlovej, 
rotmajster Hřebec, povestný svojimi schopnosťa-
mi vystopovať zlodejov. Pri vyšetrovaní krádeže 

73 KUBÍNYI, odk. 14, s. 82.
74 Slovenský denník, 1933, 24. august.
75 Slovenská Pravda, 1934, 2. september.
76 Slovenský denník, 1934, 30. august.

v obchode zistil, že nezamestnaný baník Ľudovít 
Šebian mal od Ilešica dostať nový oblek. Myslel si, 
že ju spáchal Ilešic, no pri prehliadke jeho bytu 
sa našlo väčšie množstvo drahých vecí i hotovosť. 
Po trojdňovom výsluchu sa podozrivý nakoniec 
priznal ku krádeži obrazov, udal spoločníkov aj 
miesto, kde boli vzácne diela schované. Obrazy 
sa našli nepoškodené u jedného spoločného zná-
meho v Zlíne. Pozoruhodné bolo, že motívom zlo-
dejov vraj bolo obrazy v hodnote viac ako milión 
korún predať a peniaze dať chudobným. Tomuto 
šľachetnému cieľu by zodpovedala aj Ilešicova 
kúpa nového obleku nezamestnanému Šebianovi. 
Vystopovanie obrazov a zadržanie páchateľov spô-
sobilo senzáciu v celej republike a tlač chválila prá-
cu handlovskej žandárskej stanice.77 

Ani po tomto veľkom úspechu vyšetrovania ne-
mohli handlovskí žandári zaspať na vavrínoch. Už 
v noci 13. októbra 1934 sa páchatelia vlámali do 
poštového úradu, odkiaľ ukradli veľkú hotovosť 
– 50 tisíc korún, známky i pečiatky. Akoby tých 
nešťastí nebolo dosť, v noci z 23. decembra 1934 
do kancelárie Handlovských uholných baní v Bra-
tislave na Štefánikovej ulici vnikli vlamači a z tre-
zoru odniesli 102 tisíc korún v hotovosti a takmer 
50-tisíc v cenných papieroch. Podnik, ktorý trpel 
krízou, tak prišiel o značné prostriedky.

77 Slovenský denník, 1934, 27. september.

11 požiadaviek na 
zlepšenie hospodár-
skych pomerov.

Jedným z popredných komunis-
tických odborárov v Handlovej 
bol Šimon Firák. Na fotografii 
je ako člen delegácie červených 
odborov zo Slovenska v Moste 
roku 1934 (sediaci vpravo).

7. januára 1933 vy-
pukol ostrý štrajk
robotníkov organi-
zovaných v komunis-
tických aj sociálno-
demokratických 
odboroch.

Osud Handlovčanov 
oslovil celé Slovensko, 
a tak v júni Česko- 
slovenský rozhlas 
vysielal priame 
vstupy z baníckej 
hornej Nitry.

Handlovskí sociálni demokrati 
v 30. rokoch 20. storočia.

Kulminačným bodom 
štrajku bolo tajné hla- 
sovanie robotníctva – 
za prácu alebo štrajk. 
Väčšina rozhodla  – 
štrajkovalo sa ďalej.

Preukaz člena Československej sociálne demokratickej strany 
robotníckej, s členstvom od 1. 7. 1937.

Kriminalita dosiahla  
nevídané rozmery.  
Handlovskí žandári  
zožali slávu.

Štrajkovali aj obchod-
níci a remeselníci.

Fotografia vľavo: 

Obchod Ignáca Wohlanda 
so stavebným materiálom. 
Pri ceste je benzínová 
pumpa Apollo a poniže 
ponúka Baťa nové ceny...

Ulica plná obchodov. Vpravo je Obchod miešaným tovarom Antona Tonhausera, oproti Odevy.

Zhromaždenie sociálnych demokratov v Handlovej, 30. roky 20. storočia.

Korešpon- 
dencia han- 
dlovských 
obchodníkov.
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Nálezisko hnedého uhlia sa stalo predmetom 
sporov medzi obyvateľmi obce a majiteľom 

Bojnického panstva už na začiatku 20. storočia. 
Šlo o takzvané banské mýto, teda právny inštitút 
pochádzajúci ešte zo stredoveku. Podnikateľ, kto-
rý doloval rudu či uhlie hĺbkovým spôsobom, mu-
sel majiteľovi pozemkov nad baňou platiť banské 
mýtne alebo nájom. Gróf Pálfi si už roku 1858 ne-
chal na Banskom úrade v Banskej Bystrici zapísať 
vlastnícke a dolovacie práva v Handlovej. 

Pri pozemkových úpravách v roku 1874 si ich 
znova poistil. Dňa 20. septembra podpísal dohodu 
s urbárskou obcou, na základe ktorej si zabezpečil 
práva ťažby uhlia aj pod ich majetkom. Urbarialisti 
zmluvu podpísali, pretože nemali žiadnu predsta-
vu, o aké možnosti zisku prichádzajú následkom 
svojho rozhodnutia. Obec prišla o terragiálne po-
platky (notár Kubíni ich nazval „banské clo“), kto-
ré tiekli do pálfiovskej pokladnice. Navyše bola 
s grófom vyjednaná nižšia cena za uhlie pre obec, 
čo považovali za prínos. V neskoršom období, až 
keď sa banská spoločnosť začala zaujímať o ťažbu 
uhlia aj pod pozemkami vo vlastníctve miestnych 
roľníkov, svoj omyl zistili a snažili sa o revíziu. 
 Vypukli spory, ktoré trvali celé desaťročia. 

Prvú pravotu rozsudkom župného súdu v Nitre 
dňa 13. marca 1906 obec vyhrala. Proti tomuto roz-
sudku podali Pálfiovci odvolanie k súdnej tabuli 
v Bratislave, ktorá však 6. júna 1906 rozsudok žup-
ného súdu potvrdila a prisúdila uhoľné právo na 
celý chotár handlovským roľníkom. Bývalý zeme-
pán nemohol strpieť, aby sa jeho niekdajší podda-
ní proti nemu vzopreli, podal preto odvolanie na 
najvyšší uhorský súd, na Kráľovskú kúriu. Ako sa 
dalo čakať, Kúria 26. marca 1907 zrušila oba pred-
chádzajúce rozsudky nižších inštancií a prisúdila 
uhoľné právo v celom chotári Pálfiovcom, odvolá-
vajúc sa na starodávne patenty a na zmluvu s ur-
barníkmi z roku 1874. Rozsudkom boli roľníci po-
zbavení všetkých práv na nájomné za uhlie, ktoré 
sa pod ich pozemkami nachádzalo. 

Vo všetkých susedných obciach prievidzského 
okresu Handlovská uhoľná baňa uzavrela nájom-
né zmluvy o dolovaní uhlia a od začiatku storočia 
dedinám aj platila, hoci sa tam ani nedolovalo. 
Proti rozsudku Kúrie bolo zadané v mene hand-
lovských občanov obnovené konanie na základe 

nových dôkazov. Predovšetkým obec sa opiera-
la o segregačnú zmluvu z roku 1874, ktorou sa 
oddeľovali panské lesné pozemky a pasienky od 
urbárskych a v nej nebola zmienka o tom, žeby si 
gróf Ján Pálfi naďalej podržal uhoľné právo. Súd-
ne pokračovanie sa ťahalo a majitelia Bojníc stále 
užívali finančné výhody z nájmu, ktoré im podľa 
všetkého patriť nemali. V chotári im nepatrila ani 
desatina pôdy. Veci sa riešili aj za Československej 
republiky, ale veľmi pomaly a dlho sa nič nedialo. 

V Handlovej sa naďalej dolovalo pod pozemka-
mi malých roľníkov a nájomné nedostával majiteľ 
pôdy, ktorý od nej platil dane, ale dedičia v roku 
1908 zomrelého Jána Pálfiho, bývalého zemepá-
na. Nájom bol asi 200-300 tisíc korún ročne podľa 
toho, aké množstvo uhlia sa vydolovalo. Od ne-
ukončeného súdneho sporu prišli občania najme-
nej o 9 miliónov korún.

V roku 1929 krajský súd v Nitre potvrdil rozsu-
dok Kúrie a handlovská obec bola odsúdená na 
zaplatenie 127 470 korún za súdne trovy. Handlov-
čania sa neuspokojili a skúsili zjednať nápravu cez 
politické štruktúry. Miestna organizácia Agrár-
nej strany sa obrátila na stranícky kongres v Pra-
he, aby boli Handlovej odčinené krivdy, ktoré sa 
vliekli tri desaťročia. V memorande sa žiadalo, aby 
handlovskí roľníci nemuseli trpieť pod jarmom 
zastaraných zemepánkych práv. V memorande 
uviedli, že dedičia grófa Jána Pálfiho značnú časť 
peňazí z nájmu strovia v cudzine, lebo mnohí ani 
nebývajú na území Československa. V závere me-
moranda handlovská obec uviedla: 

„My sme neni v žiadnom ohľade nepriatelia tu-
najšej uhoľnej bane. My nechceme tento závod vy-
rušovať, alebo mu klásť nejaké prekážky do cesty. 
My stále sa vynasnažujeme s tunajšou baňou žiť 
vo vzájomnom pokoji a v porozumení a sme vždy 
ochotní sa s ňou v bársjakom ohľade dohodnúť, av-
šak nie je mysliteľne, žeby v našom demokratickom 
štáte chudobný sedliak mal len ťažko pracovať a daň 
platiť a aby si mohli dedičia nebohého grófa Jána 
Pálfiho milióny do svojho vrecka strkať za to uhlie, 
ktoré sa vyberá pod zemou tunajších maloroľníkov 
na tom základe, lebo ich údajné práva sa vzťahujú 
na tú tmavú dobu, keď sedliak ešte len poníženým a 
podriadeným tvorom bol bývalého grófskeho zeme-
pána. Sme presvedčení, že naša snemovňa, ktorá 
už mnohými užitočnými zákonmi zrušila všelijaké 
zemianske práva a naše zákonodarstvo na jednakú 
úroveň postavilo roľníka jednoduchého s bývalým 
zemepánom, nájde spôsob, aby cestou zákonodar-
stva boli odčinené staré krivdy...“78

Handlovčania podali nový návrh na konanie a 
súdny spor bol ukončený dňa 12. decembra 1931 
v neprospech obce. V odôvodnení sa konštatova-
lo, že staré zmluvy sú platné a dolovacie práva ne-
môžu byť bez odškodnenia odobraté a pridelené 
inému.79 Kto znášal súdne trovy, nie je z rozsudku 
jasné, ale traduje sa, že to bola obec. Tento spor 
bol prvým základným kameňom vzájomného ne-
porozumenia si slovenskej a nemeckej komunity 
v obci. Handlovskí Nemci od začiatku hľadeli na 
bane s neľúbosťou, keďže ich oklamali a pripravili 
o príjmy, a to sa odzrkadlilo aj na vzťahu k zamest-
nancom závodu – slovenským baníkom.

78 Slovenský denník, 1929, 24. máj.
79 STEINACKER, odk. 6, s. 193-195.

Keď s otvorením banského závodu prišli do 
Handlovej noví pracovníci z územia celej mo-

narchie a banícka Kolónia sa stala domovom mno-
hých národností a kultúr, zmenila sa dominantná 
štruktúra pôvodného obyvateľstva. Každá z týchto 
dvoch skupín obyvateľov mala svoj svet, ktorý bol 
ovplyvnený okolím, rodinnými zvykmi, kultúrou 
a politickou orientáciou. Od tohto momentu tie-
to dva svety – nemecký a ten v Kolónii – do seba 
neustále narážali a vytvárali napätie. Kardinálny 
podiel na zlých vzťahoch medzi obcou a Kolóniou 
mal dlhoročný spor s grófom Pálfim, týkajúci sa 
dolovacích práv pod pozemkami Handlovčanov, 
ktorý spôsobil averziu pôvodných obyvateľov ku 
všetkému, čo sa týkalo banského závodu a jeho 
zamestnancov. Ďalšou prekážkou pokojného vzá-
jomného života oboch komunít bol zlý vzťah ve-
denia banského závodu s vedením obce. Banský 
závod odmietal požiadavky obce o príspevky na 
rozvoj obce a obecná rada zas na oplátku odmie-
tala akceptovať Kolóniu ako súčasť obce. K týmto 
dvom faktorom sa pridružili ďalšie okolnosti, kto-
ré postupne postavili obe skupiny proti sebe. 

V samotnej obci žili prevažne handlovskí Nem- 
ci, žijúci pokojným rodinným a spoločenským ži-
votom, ktorí sa s veľkou neľúbosťou pozerali na 
banský závod aj obyvateľov Kolónie. Tí často po-
chádzali z najbiednejších regiónov, museli bojovať 
o postavenie právoplatných občanov obce a ich 
začleňovanie sa do spoločenského a sociálneho 
života Handlovej bolo problematické. A vznikla 
tu aj tretia skupina – rodiny handlovských Nem-
cov i slovenských Nemcov z okolitých obcí, ktorí 
nemali nárok na pôdu svojich otcov80, ale museli 
si hľadať iné živobytie. Častým miestom ich vysťa-
hovania bola Budapešť, z ktorej sa potom snažili 
vrátiť domov. Po otvorení banského závodu títo 
handlovskí Nemci, ako aj Nemci z Novej a Jano-
vej Lehoty, okolia Skleného, Kremnice, Kunešova 
a Turčeka nachádzali prácu v bani a žili v baníckej 
Kolónii spoločne s ostatnými baníckymi rodinami.

V medzivojnovom období panovali veľké roz-
diely v živote obyvateľstva oboch častí Handlovej. 
V starej obci spočiatku dominovali roľníci, boli tu i 
remeselníci a obchodníci, niekoľko rodín baníkov 
a nádenníci. V Baníckej kolónii žili len baníci ale-
bo úradníci a správa podniku. Postupne sa aj mno-
hí obyvatelia starej časti zamestnali v bani, najmä 
tí, čo mali málo pôdy a svojmu hospodárstvu sa 
mohli venovať aj po skončení šichty. Keď sa pri ob-
medzení ťažby v bani pracovalo len štyri, ba aj tri 
dni v týždni, mal v bani pracujúci roľník dosť času 
na svoje polia i dobytok a zárobok v bani bol na 
„prilepšenie“. Inak na to hľadel slovenský baník, 
ktorého jediným príjmom bol zárobok z bane. Iste 
aj tento fakt prispel k vzájomnému odcudzeniu.

Spoločenskému životu starej obce dominoval 
istý konzervativizmus. Aj keď sa aj tu vyskytli 
výnimky, základom rodinného života podľa sve-
dectva notára Kubíniho bola slušná výchova detí, 
domáci pokoj, vzájomná pomoc, nenáročnosť, pra-
covitosť, obetavosť a nábožnosť. Každodenný život 
bol vraj naplnený hlavne prácou a výchovou detí. 
Nepracovalo sa len v nedeľu a v prikázaný sviatok. 

80 Od stredoveku bolo v Handlovej zaužívané dedičné právo, 
podľa ktorého celý majetok dedilo jedno z detí, spravidla naj-
starší syn. Dôvodom bolo nedeliť pôdu, ktorá by inak ťažko 
uživila čo i len jednu rodinu.

Deti sa vychovávali najmä prácou, odmala boli 
vedené k tomu, aby pomáhali otcovi pri hospo-
dárstve alebo matke v kuchyni a pri strážení mlad-
ších súrodencov. Pásavali dobytok, najmä ovce, 
preto ich školská dochádzka bola spočiatku zlá, 
no postupne sa zlepšila. Rozvodovosť v obci bola 
minimálna – do roku 1933 zaznamenali len tri roz-
vody. Vo farskej kronike (Historia Domus) sa spo-
mínajú menšie spory, či už v rodinách, alebo me-
dzi farou a obyvateľmi, žiadny však nebol vážny. 
Veľmi pekným príkladom spolunažívania v obci 
bola existencia Svojpomocného poistného spolku 
roľníkov, ktorí doň prispievali pre prípad požia-
ru alebo uhynutia statku. Hodnotná bola verejná 
zbierka finančných prostriedkov, určená na stavbu 
kultúrneho domu Rímskokatolíckeho nemeckého 
spolku. Kulturheim bol postavený v centre mesta 
roku 1932 ako miesto rozvoja činnosti nemeckých 
spolkov a knižnica. Konali sa tam divadelné a od 
roku 1935 aj filmové predstavenia. Pôvodným oby-
vateľom sa vytýkalo, že sú konzervatívni a príliš 
šetrní, čo iste pramenilo z tradovaných zvykov.81

Títo nadmieru konzervatívni hospodári sa dlh-
šie ako inde pridržiavali tradičného spôsobu obrá-
bania pôdy, teda trojpoľného hospodárenia. Celý 
chotár bol rozdelený na predné role, ktoré sa na-
chádzali v blízkosti usadlostí, na stredné a zadné 
role pod horami a na lúky. Trojpoľné hospodárenie 
zanikalo v prvej tretine 19. storočia, v Handlovej 
však až na prelome 19. a 20. storočia. Keď sa počet 
obyvateľov zvýšil, bolo potrebné využiť každý kus 
pôdy, aj tú tretinu, čo ležala úhorom. Až do roku 
1890 sa tu oralo drevenými pluhmi s oceľovým le-
mešom a čerieslom, neskôr pluhmi železnej kon-
štrukcie. Hnojilo sa vždy len maštaľným hnojom, 
umelé hojivá sa začali používať oveľa neskôr. Orba, 
okopávanie a žatva sa robili ručne, až pri spracova-
ní požatého obilia bolo badať pokrok; od cepov sa 
prešlo k ručným a neskôr k strojovým mláťačkám. 
Z plodín tu najviac pestovali ovos, raž a jačmeň. 
Chlieb piekli najčastejšie z ovsa a jačmeňa. Až 
do 20. storočia bolo zvykom páliť z raže domácu 
pálenku. Zošrotovanú raž po vykysnutí v sudoch 
gazdovia vypálili, pálenku predali alebo čiastočne 
spotrebovali doma. Zvyšky po vypálení zužitkova-
li ako krmovinu pre hovädzí dobytok.82 

81 KUBÍNYI, odk. 14, s. 83-84.
82 KUBÍNYI, odk. 14, s. 80.

Memorandum majiteľov pôdy 
nad banskými chodbami 
proti Pálffiovcom, 1930.

Nekončiace 
spory o nájom 
z ťažby uhlia 

Gróf Pálfi si už roku 
1858 nechal na Ban-
skom úrade v Ban-
skej Bystrici zapísať 
vlastnícke a dolovacie 
práva v Handlovej.

Obr. hore: Výmera banských mier ťažobného poľa 
Laura, ktoré pôvodne patrilo rodu Pálfiovcov. 
Detail banskej mapy z roku 1912.

Handlová nemec-
ká a slovenská 

Kardinálny podiel 
na zlých vzťahoch 
medzi obcou a Koló-
niou mal nevyriešený 
spor s grófom Pálfim, 
týkajúci sa dolovacích 
práv pod pozemkami 
Handlovčanov.

Obrázok hore: 

Svoj nový kultúrny stánok 
– Kulturheim – si postavili 
Handlovčania v centre mesta 
v roku 1932 z finančných 
prostriedkov nemeckých 
obyvateľov starej obce. 

Konzervatívni nemec- 
kí gazdovia sa ešte 
aj v 20. storočí pri-
držiavali tradičného 
spôsobu obrábania 
pôdy – trojpoľného 
hospodárenia.
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Storočiami rozvinuté ovocinárstvo začali gaz-
dovia zanedbávať; jedným z dôvodov boli aj časté 
krádeže ovocia obyvateľmi Kolónie. Navyše po-
čas neobyčajne krutej zimy v roku 1929, keď vo 
februári klesala ručička teplomera až k – 40°, veľa 
ovocných stromov vymrzlo. Ovocie aj zelenina sa 
dovážali z Prievidze, Nových Zámkov, Levíc i Lu-
čenca, pričom náklady na ich dopravu sa so zlep-
šením infraštruktúry zmenšili a boli dostupnejšie, 
čo bolo ďalšou príčinou ústupu ovocinárstva. 

Roľníci sa aj v tomto období venovali tradičnému 
chovu dobytka. Keďže nebolo veľa spoločných pa-
sienkov, statok bol takmer celý rok v maštali. Mno-
hé rodiny žili len z predaného mlieka. V tridsia-
tych rokoch bola jeho cena 1,20 – 1,50 Kčs za liter.83 
Dobre vykŕmené prasa stálo 200 korún, krava 800. 
Toľko si dokázal zarobiť baník-rubač za mesiac, 
pravda, ak sa práca neobmedzovala, ako to bolo 
počas krízy. Aj preto sa roľnícke dievčatá, ktoré 
spočiatku zvysoka hľadeli na mládencov z Baníc-
kej kolónie, začali k nim inak správať.84 Gazda na 
stredne veľkom hospodárstve pri obzvlášť nízkych 
výkupných cenách mohol o takom zárobku len sní-
vať. Na druhej strane, roľník bol celý deň v prírode, 
na zdravom vzduchu, nemusel plniť žiadne normy, 
mohol sa pokochať krásami okolitých hôr i lesov, 
čo do istej miery formovalo jeho charakter. 

Baník pracoval pod zemou v nebezpečnom a 
zdraviu škodlivom prostredí, kde nebola núdza 
ani o smrteľné úrazy, a aj preto hľadel na svet inak 
ako roľník. Pravda, aj handlovskí roľníci si radi 
občas vypili, čo mávalo aj tragické následky. Na-
príklad v októbri 1935 na tanečnej zábave v hos-
tinci u Šustera sa poriadne „nachmelení“ mláden-
ci pobili a vytiahli nože... o život prišiel Tomáš 
Schnierer, keď mu nôž protivníka preťal srdcovú 
tepnu.85 O niekoľko týždňov sa roľnícky syn Ru-
dolf Frank v podnapitom stave pobil s otcom a keď 
neuspel, z pomsty chcel podpáliť gazdovstvo. Len 
vďaka zákroku žandárov nedošlo k najhoršiemu.86 
Konflikty sa občas vyskytli aj medzi susedmi, naj-
mä keď sa nevedeli dohodnúť na hranici svojich 
pozemkov. V júni 1935 Jozef Klein udrel suseda 
Michala Dérera tupým koncom kosy po hlave tak 
nešťastne, že ten onedlho „vypustil dušu“. Kleina 
nitriansky krajský súd uznal vinným a odsúdil ho 
na rok žalára.87

83 KUBÍNYI, odk. 14, s. 80-81.
84 STEINACKER, odk. 6, s. 224.
85 Slovenský denník, 1935, 12. október.
86 Slovenský denník, 1935, 20. november.
87 Slovenský denník, 1936, 20. február.

Inak ako v starej obci to vyzeralo v Kolónii. 
Tu žili dve skupiny rodín – šetrné a márnotratné. 
Tí šetrní sa len málo líšili od pôvodných obyvate-
ľov. Kúpili alebo postavili si dom a žili tu spokojne. 
Tí druhí peniaze rýchlo utratili, často na alkohol. 
Baňa v 30. rokoch evidovala aj 300 súdnych exe-
kúcií na mzdu v jednom mesiaci, takže baníci do-
stávali mzdu „očistenú“ o dlžnú splátku. Príčiny 
boli rôzne. Často sa stretávame s tvrdením, že za to 
mohol, ako uviedol notár Kubínyi v kronike obce 
“nedostatok miesta a spôsobu spoločenského za-
bavenia sa s vylúčením politizovania”88. Dôvodom 
však bol nezáujem hlavne mužskej časti obyvate-
ľov Kolónie o šport, kino, spolky, či podujatia orga-
nizované v Robotníckom alebo Národnom dome. 

Pri spätnom pohľade na rušný život obce v me-
dzivojnovom období je pritom zrejmé, že to bolo 
obdobie rozkvetu spolkovej a záujmovej činnosti; 
organizovali sa tu divadelné predstavenia, koncer-
ty, športové podujatia – cyklistické preteky, futba-
lové a atletické súťaže, obyvatelia mali k dispozícii 
kolkáreň, na plávanie Šodronku89, neskôr až dve 
kiná (Kulturheim a Národný dom), preto nemožno 
hovoriť o nedostatku príležitostí. Problém mohol 
spočívať vo frustrujúcej práci i prostredí Kolónie, 
aj vo vykorenení prisťahovalcov, vytrhnutých z ich 
prirodzeného dedinského prostredia vo vzdiale-
nom rodisku. Situácia sa mierne zlepšila po druhej 
svetovej vojne, no niektoré problémy spolužitia ro-
dín sa riešili aj na závodných radách ROH.90

Banícka kolónia sa do roku 1928 značne rozrá-
stla. Okrem riaditeľského bytu, troch inžinierskych 
bytov, troch domov pre nižší technický a úradnícky 
personál, štvortriednej ľudovej školy a Banského 
hotela tu postavili 149 robotníckych domčekov a 14 
nocľahární pre slobodných a „týždenkárov“. Tie ľu-
dia nazývali „liptácke baraky“, pretože ich osaden-
stvo prišlo najmä z Liptova.91 Stojí za povšimnutie, 
že časť vedenia bane bývala blízko prevádzky, v tej 
istej časti ako robotníci. Neizolovali sa tak, ako v ne-
skorších obdobiach. To do istej miery stmeľovalo 
riadiacu vrstvu so zamestnancami nižšej sociálnej 
kategórie. V jednom dome Kolónie bývalo šesť rodín 
na malom priestore. Zo zadného dvora sa vstupo-
valo do malej kuchyne a odtiaľ do obývačky, kto-
rá bola len o málo väčšia. Z kuchyne viedli schody 
na poschodie, kde sa nachádzali dve malé spálne. 
Vo dvore boli kôlne, záchod a zeleninová záhradka.

Dlhotrvajúcim problémom tu bola voda, pričom 
projekt na výstavbu vodovodu, ktorým by sa privá-
dzala z prameňov východného svahu pohoria Žiar, 
ostal v archíve. Vodu na varenie i umývanie bolo 
treba nosiť z rozvodní pri cestách. Odpad sa odvá-
dzal popri ceste do jarku, ktorý tiekol za Kolóniou a 
ústil do Handlovky. Voda nízkej kvality mala slanú 
chuť a piť ju neprevarenú bolo nebezpečné. Aj preto 
tu vznikali rozsiahle epidémiu týfusu. Neskôr sa jej 
kvalita použitím chlórových prísad zlepšila, no chuť 
zostala mizerná. Kanalizáciu začali riešiť až r. 1927.

Obyvateľstvo bolo z národnostného hľadiska 
rôznorodé. Za čias Rakúsko-Uhorska tu bývalo 
veľa baníkov z rôznych kútov monarchie, hlavne 

88 KUBÍNYI, odk. 14, s. 84. 
89 Vodná plocha vytvorená banskou činnosťou, nazvaná podľa 

lanovej dráhy určenej na vyvážanie hlušiny z bane.
90 Etnografický výskum autora. Osobné komunikácie s respon-

dentmi v rokoch 2003-2005.
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však Slovákov, neskôr sa prisťahovali Nemci z Ku-
nešova, Kremnických baní, Turčeka a Lúčok pri 
Kremnici. Nasledovali slovenskí i niekoľkí českí 
baníci. Aj medzi Slovákmi stáli veľké jazykové a 
kultúrne bariéry; spoločná práca i osudy však po-
stupne stmeľovali rôznorodé spoločenstvo, a tak sa 
tu vytváral osobitý banícky charakter.

Obyvatelia Kolónie mali problémy s domovským 
právom; obec im ho ako dočasným prisťahovalcom 
nechcela udeľovať. Obecné predstavenstvo sa obá-
valo, že po vydolovaní celého ložiska uhlia budú 
príťažou pre obec, ktorá ich bude musieť zaopatriť. 
Totiž iba ten, kto mal v Handlovej domovské prá-
vo, mal nárok v prípade núdze dostávať podporu 
z obecného fondu chudoby ako aj podporu v prí-
pade ťažkého zranenia a v prípade úmrtia bola 
obec povinná zaopatriť vdovu a siroty. Hlavným 
problémom pre obec bolo, že obyvatelia Kolónie 
nijakým spôsobom neprispievali na fungovanie 
obce. Hlavne z tohto dôvodu bolo domovské prá-
vo obyvateľom Kolónie dlho upierané, aj keď tým 
obec prichádzala o obecné dane od týchto osôb. 
V  návrhu obecnej rady, ktorý bol predložený ok-
resnému úradu 17. septembra 1932 sa píše: 

„Pri pojednávaní žiadostí o prijatie do zväzku 
obce v zmysle rakúskeho zákona 222/1896 vyskytujú 
sa vždy ťažkosti, lebo tí členovia obecného zastupi-
teľstva, ktorí sú roľníci a pochádzajú z praobyvate-
ľov obce, odmietajú prijatie do zväzku obce s tým 
odôvodnením, že osoba je bezmajetná, banský ro-
botník a sama, alebo členovia jej rodiny, alebo jej 
potomkovia môžu časom na ťarchu obce Handlovej 
pripadnúť. Ako je všeobecne známe, banskí robot-
níci priamo ničím neprispievajú k obecným ťar-
chám, lebo od ich zárobku platia len štátne dane 
a obecným prirážkam vôbec nepodliehajú. Obecné 
ťarchy znášajú vlastne tu bývajúci roľníci. Je síce 
pravda, že dnes je tunajšia baňa ako taká najväč-
šou daň platiacou, avšak nesmieme zabudnúť, že aj 
baňa ako verejne účtujúci podnik od toho len vtedy 
podlieha dani, keď je jej bilancia aktívna. Keď by 
teda bilancia banskej spoločnosti sa stala pasívnou, 
nemala by daňového základu a ani by nepodlieha-
la obecným prirážkam. Takže baňa netvorí žiaden 
pevný podklad k tomu, že dokedy a akým spôsobom 
a obnosom prispeje k obecným ťarchám. Handlov-
ská baňa účastinná spoločnosť založená bola roku 
1908 a až do roku 1926, teda plných 18 rokov bola 
pasívnou a neplatila obecné prirážky. 

Členovia obecného zastupiteľstva roľníckych strán 
dali si vyžiadať informácie na príklade z Krompách, 
kde priemyselné podniky upadli. Z odpovedi vidno, 
že aký katastrofálny vplyv malo zaniknutie podniku 
na hmotný stav obce, ktorá je takrečeno na vnivoč 
obrátená. Toho sa obáva aj obec Handlová, lebo tu-
najšie uhoľné bane o 60-70 rokov môžu zaniknúť a 
tu zostanú len mrzáci, práceneschopní starci a vdo-
vy so sirotami, ktorých vydržiavanie obťaží malo-
roľníkov, ktorí tu naďalej zostanú ako daň platiaci 
... Zástupcovia roľníkov prosby o domovské právo 
odmietajú, zástupcovia robotníkov však povoľujú 
prijatie do zväzku obce a poneváč sú zástupcovia 
roľníkov o niekoľko mandátov silnejšie zastúpení 
v obecnom zastupiteľstve, je odmietanie prijatia na 
dennom poriadku vzdor zákonným nárokom strán. 
Zastupiteľstvo obce Handlovej navrhuje, aby zákon 
o prijatie do zväzku obce bol revidovaný a doplnený 
tým, že v takých obciach, kde založí sa významnejší 

podnik, ktorý zamestnáva väčší počet robotníkov, 
má byť založený pomocou štátnou, taktiež pomocou 
založených podnikov istý fond, z ktorého by boli 
časom, keď by podnik zanikol, alebo keď by bol 
pasívny, hradené tie výdavky, ktoré sú zapríčinené 
vydržiavaním, ošetrovaním, liečením a ubytovaním 
takýchto osôb, ktoré padnú na ťarchu obecného chu-
dobinského zaopatrenia. Mohlo by sa aj to nariadiť, 
že do obecného rozpočtu pod týmto titulom každý rok 
má byť istý obnos, napríklad 5% celkového rozpoč-
tu... V Handlovej sa doposiaľ usadil tak veľký počet 
príslušníkov cudzích obcí, že o niekoľko rokov sem 
došlí prevýšia počet tunajších maloroľníkov, ktorí sa 
obávajú budúcnosti z dôvodov horeuvedených.“92 

Napokon sa problém domovského práva vyriešil 
tak, že po 10-ročnom pobyte ho dostal automatic-
ky každý obyvateľ. Banícka kolónia bola neustále 
veľkým staveniskom, domy pribúdali a jej výstavba 
bola dokončená až po II. svetovej vojne. Pribúda-
nie domov v blízkosti Kolónie je už dielom indivi-
duálnych stavebníkov. Tu bolo spolužitie Nemcov 
a Slovákov menej napäté, pretože veľa nemeckých 
rodín používalo doma aj slovenčinu. Obyvatelia 
Kolónie a obce sa však dosť izolovali. Napríklad 
slovenskú veľkú omšu vo farskom kostole Nemci 
vôbec nenavštevovali. Aj životný štýl v Kolónii 
bol iný ako v obci. V neustálom ohrození života 
pracujúci baníci navyše často pomíňali zarobené 
peniaze pri poháriku, mládenci aj s ľahkými že-
nami. To sa obyvateľom starej obce nepáčilo. O ich 
postoji svedčí záznam v zá-
pisnici zo zasadnutia obecnej 
rady konanej 13. júla 1919. Na 
žiadosť riaditeľstva bane povo-
liť v Kolónii prevádzku „bor- 
delu“ obecná rada odpovedá: 
Prítomná obecná rada z jej 
strany vyhlasuje, že si želá, aby 
celá Kolónia bola oplotená vy-
sokými latami, potom si môže 
riaditeľstvo v oplotenej Kolónii 
robiť čo len chce.93

92 KUBÍNYI, odk. 14, s. 75-76.
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Vrstva úrodnej zeme 
následkom erózie po- 
stupne klesala. Keďže 
stráne boli stále viac 
odlesňované, čoraz 
častejšie dochádzalo  
k zosuvom pôdy. 
V roku 1935 sa zosu-
nulo 5 tisíc kubíkov 
zeminy v smere na 
Ráztočno, k menším 
zosuvom došlo aj pri 
výstavbe železnice.

Ovocinárstvo začali 
gazdovia zanedbávať,
venovali sa tradičné-
mu chovu dobytka. 

V jednom dome 
Kolónie bývalo šesť 
rodín na tesnom 
priestore.

Aj keď medzi oby-
vateľmi – Slovákmi, 
Čechmi a Nemcami – 
stáli jazykové i kul-
túrne bariéry, spo-
ločná práca i osudy 
postupne stmeľovali 
toto rôznorodé spo-
ločenstvo Kolónie.
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Svetová hospodárska kríza vyústila do svetovej 
politickej krízy. V 20. rokoch sa v Taliansku do-

stali k moci fašisti vedení Benitom Mussolinim a 
v roku 1933 ovládli Nemecko nacionálni socialisti 
na čele s Adolfom Hitlerom. Jeho nacionalistická 
rétorika, agresívna propaganda, ale aj hospodársky 
vzostup Nemecka účinkoval aj na Nemcov žijúcich 
za hranicami Nemecka, najmä v Československu.

O slovo sa prihlásilo nové politické zoskupenie, 
zastupujúce záujmy slovenských Nemcov. Ešte 
pred voľbami 1929 továrnik Karol Manoschek zo 
Švedlára, sudetonemeckého pôvodu, spoločne 
s právnikom Fruhwirtom a bratislavským profe-
sorom teológie Rolandom Steineckerom založili 
Karpatskonemeckú stranu (KDP). Strana zdôraz-
ňovala lojalitu k československému štátu a pros-
tredníctvom spolupráce so štátnymi orgánmi 
chcela hospodársky a kultúrne povzniesť nemecké 
obyvateľstvo. Od začiatku úzko kooperovala s ne-
meckými stranami v Čechách. Už vo voľbách roku 
1929 zaznamenala pozoruhodný úspech, volilo ju 
asi 13-tisíc slovenských Nemcov, z toho asi polo-
vica v obciach Hauerlandu. V Handlovej vznikla 
miestna organizácia Karpatskonemeckej strany 
v roku 1932 a postupne získavala dôveru tunajších 
Nemcov. Hospodárska kríza, zbedačenie roľníkov, 
nezamestnanosť baníkov a politika centrálnych 
orgánov, ktorá krízu ešte viac prehlbovala, boli vo-
dou na mlyn jej agitátorov. Vzhľadom na tradičnú 
nábožnosť slovenských Nemcov najmä na stred-
nom Slovensku sa v strane angažovali aj kňazi, 
rodáci z Nemeckého Pravna Bendikt Zeisel a Jozef 
Steinhübel, ktorý neskôr pôsobil aj v Handlovej. 

Od začiatku tridsiatych rokov Karpatskonemec-
ká strana čoraz užšie spolupracovala so Sudetone-
meckou stranou, vedenou Konradom Henleinom, 
čo nebolo v rozpore s proklamovanou lojalitou, 
keďže Henleinovci takisto oficiálne stáli na po-
zíciách Československej republiky. Handlovskí 
Nemci udržiavali so sudetskými nielen politic-
ké, ale aj hospodárske a kultúrne styky. Mnohí 
si našli prácu v severočeských uhoľných revíroch 
alebo fabrikách, učitelia zo Sudet vyučovali na 
handlovských nemeckých školách a neraz žiakom 
sprostredkovali ďalšie štúdium na nemeckých 

odborných školách alebo gymnáziách v Čechách, 
keďže na Slovensku také neboli. Do parlament-
ných volieb v máji 1935 išla Karpatskonemecká 
strana a Henleinova strana v jednom bloku, rovna-
ko ako Hlinkova slovenská ľudová strana vytvorila 
so Slovenskou národnou stranou (SNS) spoločný 
autonomistický blok. Karpatskonemecká strana v 
týchto voľbách získala v Handlovej najväčší počet 
hlasov – 1661 a odsunula komunistov na druhé 
miesto. Volili ju tu dve tretiny nemeckých voličov. 
V rámci Slovenska získala 25-tisíc hlasov a do par-
lamentu sa tak dostal jeden zástupca karpatských 
Nemcov, jihlavský rodák Franz Karmasin.

Voľby spôsobili politickú senzáciu a boli pohro-
mou pre vládnucu kliku. Dve tretiny voličov dali 
hlasy opozičným stranám. Celkovým víťazom sa 
stala Sudetonemecká strana Konráda Henleina a 
v parlamente zaujala veľmi silné pozície. Strana 
Karpatských Nemcov sa s Henleinovou stranou 
zlúčila, no jej meno až do roku 1938 figurovalo 
v oficiálnom názve Sudetonemeckej strany. Po 
prekvapujúcom výsledku v májových voľbách sa 
však v zložení vlády veľa nezmenilo, pretože kvô-
li systému prerozdeľovania mandátov a skrutínií 
získali najviac mandátov práve agrárnici. Pražské 
politické vedenie napriek počiatočnej nevýhode 
zo straty väčšiny v parlamente zostavilo v koalícii 
s ďalšími stranami nový väčšinový kabinet.

Ľudí viac ako politika zaujímali možnosti obži-
vy a v tomto smere boli rozhodujúcim činiteľom 
Hnedouhoľné bane. Od ich prosperity alebo úpad- 
ku záviseli viac ako dve tisícky zamestnancov a ich 
rodinných príslušníkov. Začiatkom roka 1935 boli 
ešte vyhliadky neradostné z dôvodu doznievajúcej 
krízy. Československé železnice museli podstatne 
znížiť objednávku na handlovské uhlie na 115 tisíc 
ton, hoci v roku 1930 odobrali 202 tisíc ton a v roku 
1934 ešte 150 tisíc. Tých 115 tisíc ton by znamenalo 
prepustiť 300 až 400 zamestnancov. Slovenská tlač 
opätovne rozpútala politický boj, snažila sa argu-
mentovať v prospech maďarských vlastníkov bane 
skrývaním sa za obhajobu práv baníkov a presa-
dzovala zvýšenie objednávok.94 Po niekoľkých 
intervenciách sa objemy predsa len upravili, no 
zďaleka nie natoľko, aby zavládla spokojnosť. 
Bane ešte viac ako rok neprosperovali. Nespokoj-
nosť nezamestnaných alebo len čiastočne zamest-
návaných robotníkov rástla. Keď vo februári 1936 
žandári zaistili nezamestnaného robotníka Valen-
ta Jurkovca, 110 nezamestnaných písomne žiadalo 
jeho prepustenie a pohrozili, že ho sami oslobodia, 
ak im nebude vyhovené. Žandárska vrchnosť za-
viedla aj proti nim trestné pokračovanie z dôvodu 
vyhrážania sa štátnym orgánom.95

Roku 1923 kapitál Handlovských uhoľných baní 
navyšovala Unionbanka, v roku 1936 vstúpila do 
hry aj Živnobanka so Spolkom pre chemickú vý-
robu, čím vytlačili maďarský kapitál. Situácia 
v handlovských baniach sa začala rýchlo meniť 
k lepšiemu po septembri 1936, keď Ústecké che-
mické závody (Ústí nad Labem) po dohode s Ma-
ďarskom prevzali 60%-ný podiel handlovských 
baní za 60 miliónov korún. Keďže už predtým dr-
žala 40 % akcií Unionbanka, celý podnik prešiel do 
československého vlastníctva.96 Zanedlho nastal 

94 Slovenský denník, 1935, 1. január.
95 Slovenský denník, 1936, 4. február.
96 Slovenský denník, 1936, 27. september.

obrat, spôsobený odznievaním veľkej hospodár-
skej krízy prebiehajúcej v rokoch 1931 – 1935 (vo 
svete od roku 1929), lepším ekonomickým prístu-
pom vedenia a zavedením nových technológií. Už 
koncom novembra 1936 sa pracovalo 6 dní v týždni 
a do baní muselo nastúpiť 200 nových pracovní-
kov. Vo výhľade bola nová triedička uhlia a rôzne 
bezpečnostné zlepšenia; napr. baníci v rizikových 
úsekoch boli konečne vybavení elektrickými lam-
pami. Objem objednávok sa rapídne zvýšil. Záro-
veň sa začalo uvažovať o ďalších investíciách.

Ministerstvo obchodu vyrukovalo s plánom vy-
budovať tu najväčšiu elektráreň na Slovensku a vy-
užiť kapacitu baní na výrobu elektrickej energie. 
Napokon nová elektráreň nevznikla, no po rekon-
štrukcii v roku 1938 sa podstatne zvýšil výkon už 
jestvujúcej elektrárne. 

Ústecké chemické závody robili pokusy vyrábať 
z handlovského uhlia syntetický benzín. V roku 
1937 noviny priniesli správu, že v Handlovej sa 
bude stavať továreň na syntetický benzín a oleje 
vyrábané z vydolovaného uhlia. Mala zamestnávať 
až 2000 ľudí, no projekt sa nerealizoval. Na mies-
te starej tehelne sa však začala stavať Chemická 
továreň na výrobu karbidu vápnika a ferosilícia a 
už  novembri 1937 uviedli do prevádzky prvú pec.

Napriek zlepšeniu zamestnanosti a zvýšeniu 
investícií do rozšírenia kapacity baní sa vzťahy 
medzi nemeckým a slovenským obyvateľstvom 
zhoršovali. Od polovice tridsiatych rokov začali 
handlovskí Nemci, najmä baníci, častejšie odchá-
dzať na práce do Nemecka. V nemeckých baniach 
aj továrňach sa mimoriadne dbalo na bezpečnosť 
práce, baníci mali mnohé sociálne výhody a zá-
roveň tam mohli zarobiť dvakrát toľko, čo doma. 
Spolu s dobrým zárobkom si však poniektorí, hlav-
ne mladí, priniesli domov nemecký šovinizmus a 
nacistickú ideológiu. 

Aj politická reprezentácia Nemcov na Slovensku 
čoraz užšie kooperovala s Hitlerovým Nemeckom. 
Samotní handlovskí Nemci sa o politiku Nemec-
ka zaujímali len z pohľadu zlepšenia vlastných 
životných podmienok. Nemecký nacionalizmus si 
k nim našiel cestu len spočiatku a musel rešpek-
tovať ich náboženské cítenie, aj keď v samotnom 
Nemecku bola cirkev jeho nepriateľom. To samoz-
rejme nemohlo dlho vydržať. Neskôr, hlavne po 
nútenom odchode obľúbeného farára Fegyvereša, 
Handlovčania už neboli z nacionalizmu takí nad-
šení. Na hornej Nitre rástlo napätie, často rozdú-
chavané politikmi a novinármi, ktorí nemeckých 
predstaviteľov obecného zastupiteľstva začali na-
zývať Henleinovci, hoci medzi nimi boli sociálni 
demokrati, agrárnici i komunisti. Už v júli 1935 
Slovenský denník priniesol tendenčný a štvavý člá-
nok „Handlovskí Henleinovci sa vybarvujú“:

Celá Handlová má dnes veľký záujem na tamoj-
ších baniach, na tom, koľko dodávajú štátnym 
železniciam, koľko dní pracujú baníci týždenne, 
koľko zarobia a koľko môžu u handlovských ob-
chodníkov stroviť. Na tom má záujem aj obecné 

Posledné 
mierové roky
Svetová hospodár-
ska kríza vyústila 
do svetovej poli-
tickej krízy.

Karpatskonemecká 
strana (KDP) zastu- 
pujúca záujmy slo- 
venských Nemcov,  
deklarovala lojalitu  
k Československu.

V Handlovej vznikla 
miestna organizácia 
KDP v roku 1932 a už 
v parlamentných voľ- 
bách v máji 1935 tu 
odsunula komunistov 
na druhé miesto.

V roku 1936 prešli  
HUB vďaka novému 
domácemu kapitálu 
do československého 
vlastníctva a začala 
sa obroda handlov- 
ského baníctva.

Fotografia a pamätný odznak  
z Leteckého dňa gen. Štefánika  
v roku 1935. Handlovskí Nemci 

udržiavali so sudet-
skými nielen politic-
ké, ale aj hospodárske 
a kultúrne styky.

Aj politická repre-
zentácia Nemcov na 
Slovensku čoraz užšie 
kooperovala s Hitle-
rovým Nemeckom. 
Samotní handlovskí 
Nemci sa o politiku 
Nemecka zaujímali 
len z pohľadu zlepše-
nia vlastných život-
ných podmienok.

Strojovňa handlovskej silocen-
trály (elektrárne) s generáto-
rom elektrického prúdu, ktorý 
poháňal parný stroj. Ide zrej-
me o pôvodné zariadenie pred 
rekonštrukciou, ktoré bolo 
v prevádzke od roku 1913. 

Vľavo je modernejší 
a výkonnejší turboagregát –  
parná turbína a generátor 
na elektrický pohon, prav-
depodobne po spomínanej 
rekonštrukcii v roku 1938.

Vľavo celkom dole je pec 
chemickej továrne, ktorú 
uviedli do prevádzky r. 1937.
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Dole: Členovia organizácie FPT v Handlovej v prvomájovom sprievode roku 1938.

vznikali Hlinkove gardy (HG) a slovenskí Nemci 
si zriadili poriadkové oddiely „ordnerov“, ktoré sa 
neskôr transformovali do Freiwillige Schutzstaf-
fel (FS). Obe polovojenské organizácie vznikli aj 
v Handlovej. Hlavný politický reprezentant slo-
venských Nemcov Franz Karmasin vláde oznámil, 

že 10. októbra 1938 zalo-
žil novú stranu Deutsche 
Partei (DP) a žiadal, aby 
mohla zahájiť činnosť ako 
právna nástupkyňa bývalej 
Karpatskonemeckej strany. 

Vláda vydala súhlasné stanovisko a zablokovaný 
majetok i písomný materiál strany bol vrátený jej 
bývalým vedúcim činiteľom v každom správnom 
obvode. Už 15. októbra autonómna slovenská vlá-
da povolila zriadenie Štátneho sekretariátu pre 
záležitosti nemeckej menšiny pri predsedníctve 
vlády na čele so štátnym tajomníkom Franzom 
Karmasinom, ktorý mal z pozície svojej funkcie 
právo zúčastňovať sa na zasadnutiach vlády. To by 
pomohlo zmierniť napäté vzťahy medzi Nemcami 
a Slovákmi. Avšak snahy Karmasina smerovali 
k presadeniu Volksgruppenrechtu, čo samozrejme 
nemohla vláda akceptovať. Navyše sekretariát 
pre záležitosti nemeckej menšiny mal oklieštené 
právomoci, a tak <aktívne nezasahoval do vlády. 
Na základe rozhodnutia Nemecka a Talianska vo 
Viedni muselo Slovensko už 2. novembra 1938 od-
stúpiť Maďarom južné územia. Mnoho Slovákov 
odišlo z okresov zabratých Maďarmi a hľadali do-
časné prístrešie, kde sa len dalo. 

Zároveň vláda začala odsúvať „prebytočných“ 
českých úradníkov a štátnych zamestnancov, aby 
sa uvoľnili miesta pre Slovákov. Vytýčila si cieľ 
„budovať spravodlivé a podľa možnosti jednotné 
Slovensko, ktoré nebude trieštiť sily vzájomným 
zápasom politických strán“, čo v preklade zname-
nalo obmedzenie činnosti iných strán a zavedenie 
jednej vládnej strany. 

Stranícky systém sa radikálne obmedzil, komu-
nistická strana, sociálno-demokratická strana a 
malé židovské strany boli rozpustené. Zvyšné stra-
ny boli formálne pričlenené k Hlinkovej SĽS ktorá 
si rozšírila názov o prívlastok Strana slovenskej 
národnej jednoty (HSĽS SSNJ). Okrem toho boli 
dňa 5. decembra 1938 zrušené všetky telovýchov-
né organizácie a spolky okrem Slovenského kato-
líckeho skautingu, ktorý bol v máji 1939 včlenený 
do Hlinkovej mládeže a jedinou „telovýchovnou 
organizáciou“ sa stala Hlinkova garda.

Aby sa naplnili vízie o jednote, nedeľa 20. novem-
bra 1938 bola vyhlásená za sviatok slovenskej jed-
noty a zbratania. Aj v Handlovej sa zorganizovala 
národná manifestácia. Keďže Nemecko nadobudlo 
v strednej Európe rozhodujúci vplyv, slovenská vlá-
da si uvedomovala, že je nutné demonštrovať dob-
ré vzťahy medzi Slovákmi a nemeckou menšinou. 
Handlová paradoxne v tomto smere viackrát poslú-
žila ako vzor korektného spolužitia.

Už 4. decembra 1938 prišiel do Handlovej na 
návštevu minister dopravy Ďurčanský v sprievo-
de ministra hospodárstva Teplanského a štátneho 
tajomníka Karmasina. Mesto sa na prijatie dobre 
pripravilo, na námestí stála rečnícka tribúna a pred 
ňou sa zhromaždilo asi 15-tisíc ľudí. Ulice, domy a 
námestie boli vyzdobené slovenskými aj červenými 
nacistickými vlajkami s hákovým krížom. Uvítacie 

pozdravy predniesli dekan Fegyvereš, niekdajší 
starosta, teraz už vládny komisár Herzog a okresní 
činitelia. Potom prešli špalierom „ordnerov“ a gar-
distov, ktorí už zdravili vztýčenou pravicou pred-
staviteľov na tribúne. Príhovory sa niesli v znamení 
odbúrania napätia medzi Slovákmi a Nemcami, kto-
ré kulminovalo na jeseň a ešte celkom neopadlo. 
Ako prvý rečnil Karmasin, ktorý v mene Nemcov 
vyhlásil, že chcú kráčať po spoločnej ceste so Slo-
vákmi. V podobnom duchu vystúpil aj minister 
Ďurčanský a zdôraznil snahu slovenskej vlády 
poskytnúť všetky práva aj ostatným národom ži-
júcim na Slovensku. Bol si vedomý vplyvu komu-
nistov v Handlovej, a preto davu, v ktorom nechý-
bali prívrženci komunistického hnutia, oznámil, 
že vláda rozpustila komunistickú stranu preto, 
lebo nepresadzovala skutočné záujmy robotníkov. 
O tie sa vraj odteraz bude s najväčším úsilím starať 
slovenská vláda.100

100 Slovenský denník, 1938, 6. december.

zastupiteľstvo. Ale keď sa jedná o to, aby sa pre 
Handlovú získala lepšia nálada na rozhodujúcich 
miestach, pokračuje toto obecné zastupiteľstvo veľ-
mi divne. Plachtársky odbor usporiadal v Handlovej 
letecký deň. O protektorát (patronát, záštitu) požia-
dal handlovské bane. Tie ochotne vyhoveli a protek-
torát prijali. Požiadal aj obecné zastupiteľstvo, ale 
Henleinovská vačšina v zastupiteľstve protektorát 
neprijala a podporu odoprela. Henleinovci sa vybar-
vili a ukázali, akí sú.97 V nasledujúcom období sa 
tlač zmieňovala o rozpínavosti Nemcov v prievidz-
sko-handlovskom kraji a zdôrazňovala, že dosiaľ 
Slováci s nimi nažívali v pokoji a porozumení98, 
čo samozrejme nezodpovedalo skutočnosti. Na jar 
1937 bol v Handlovej založený miestny odbor Slo-
venskej ligy, ktorého úlohou bolo stmeliť Slovákov.

V roku 1938 sa Československo dostalo do ne-
riešiteľnej krízy. Henleinovci stupňovali požia-
davky, o slovo sa hlásila aj Hlinkova SĽS a žiada-
la pre Slovensko autonómiu. Napätie rástlo aj na 
medzinárodnom poli. Zhoršovali sa najmä vzťahy 
medzi Československou republikou a Nemeckom. 
V marci Hitler obsadil Rakúsko a pripojil ho k ríši. 
Jeho ďalším cieľom bola pohraničná oblasť Čiech a 
Moravy – Sudety, kde žila početná nemecká men-
šina. Toto územie chcel pripojiť k Nemecku aj za 
cenu ozbrojeného konfliktu. V máji 1938 Českoslo-
vensko čiastočne mobilizovalo armádu. V napätej 
atmosfére sa v júni konali komunálne voľby, tri 
roky odďaľované pražskou vládou, ktorá čakala na 
stabilizáciu hospodárstva po kríze a na upokoje-
nie vzťahov medzi Slovákmi, Čechmi a Nemcami. 
Boli triumfom Sudetonemeckej a Karpatskone-
meckej strany. V Handlovej získala 2532 hlasov a 
v obecnom zastupiteľstve obsadila až 20 kresiel. 
Na druhom mieste skončila Československá so-
ciálna demokracia s 752 hlasmi (6 kresiel), tretí 
boli komunisti so 643 hlasmi. Voličskú podporu 
na úkor Agrárnej strany získala Hlinkova sloven-
ská ľudová strana so 499 hlasmi. Obecné zastupi-
teľstvo následne za starostu 20 hlasmi zvolilo in-
žiniera Herzoga, príslušníka Karpatskonemeckej 
strany. Za prvého miestostarostu bol zvolený so-
ciálny demokrat Bečkovský, správca handlovskej 

97 Slovenský denník, 1935, 9. júl. Handlovskí Henleinovci sa 
vybarvujú.

98 Slovenský denník, 1937, 7. apríl.

ľudovej školy. Nemci obsadili aj funkciu druhého 
miestostarostu.Z výsledku je jasné, že na rozdiel 
od predchádzajúcich volieb handlovskí Nemci 
volili viac-menej jednotne, pričom práve baníci 
v Kolónii (slovenskí, nemeckí, maďarskí aj českí) 
roztrieštili svoje hlasy medzi rôzne strany. Dôvo-
dom bola z veľkej časti aj hospodárska kríza, ktorá 
ukázala nemohúcnosť komunistov pri riešení jej 
následkov. Hrozba rozdelenia republiky sa odzr-
kadlila aj v postoji Handlovčanov. Robotníctvo 
vyjadrilo svoje odhodlanie brániť republiku na 
závodnej schôdzi v robotníckom dome 14. augusta 
1938 v telegrame nasledujúceho znenia, zaslanom 
československej vláde: 

Obraciame sa na vládu ČSR, aby hájila rozhodne 
a energicky suverenitu. Ak bude treba, aby sa ob-
rátila na ľud ako 21. mája. Len rozhodným a ener-
gickým vystúpením sa môže zachrániť mier. Sľubu-
jeme, že budeme brániť republiku.99 Nemecká časť 
obyvateľov obce, až na pár ojedinelých prípadov, 
zastávala rovnaký postoj. V septembri vypukli 
v Sudetoch nepokoje a napätie medzi Českosloven-
skom a Nemeckom sa zostrovalo. Československá 
vláda 16. septembra 1938 zakázala činnosť Sude-
tonemeckej strany; zákaz sa vzťahoval aj na Kar-
patskonemeckú stranu. Dňa 24. septembra bola 
vyhlásená všeobecná mobilizácia. Všetci záložní 
vojaci vo veku do 40 rokov odchádzali k svojim 
 útvarom, nevojaci museli nastúpiť s povozmi. Oby-
vateľstvo zachvátila vojnová psychóza.

Napriek vyhlásenej mobilizácii československá 
vláda napokon pod medzinárodným tlakom prijala 
rozhodnutie Mníchovskej konferencie štyroch veľ-
mocí o odstúpení pohraničných území susedné-
mu Nemecku. Prezident Beneš sa 5. októbra svoj-
ho úradu vzdal a zakrátko opustil republiku. Ešte 
pred Benešovým odletom do Británie sa 6. októbra 
1938 v Žiline zišli slovenskí predstavitelia politic-
kých strán s výnimkou komunistov a sociálnych 
demokratov a rozhodli o autonómii Slovenska. Do-
posiaľ unitárny a centralistický štát sa zmenil na 
Česko-Slovensko; Slovensko dostalo autonómnu 
vládu. Jej prvým predsedom a zároveň ministrom 
vnútra sa stal katolícky kňaz Jozef Tiso. V súvislos-
ti s ostrým vnútropolitickým zápasom od leta 1938 

99 KOSTICKÝ, odk. 15, s. 66-67.

4. decembra 1938 
sa na námestí pred 
tribúnou sa zhromaž-
dilo asi 15-tisíc ľudí. 
Ulice a domy boli vy- 
zdobené slovenskými  
aj červenými nacis-
tickými vlajkami 
s hákovým krížom.

Slováci boli uznaní 
za samostatný národ 
a Slovensko dostalo 
autonómnu vládu. 
Prišlo však o značnú 
časť územia.

Fotografia na pamiat-
ku z Leteckého dňa 
gen. Štefánika, kona-
ného pravdepodobne 
na poľnom letisku 
„Za Blýskavicou“ 
v roku 1937. 

Podľa nejasného zá- 
znamu na rube 
fotografie sa dá iden-
tifikovať niekoľko 
osôb stojacich 
pred lietadlom. 

Zľava: 
npor. (meno neuve- 
dené), Frant. Košek, 
Ing. Gejza Holec, 
J. Kolár, Urbáni, pilot 
(meno neuvedené), 
Ing. J. Kríž, 
J. Hudec(?), Va-
šek, Alojz Blaš-
čok (Blaščák).

Obraciame sa na 
vládu ČSR, aby hájila 
rozhodne a energicky 
suverenitu. Ak bude 
treba, aby sa obrátila 
na ľud ako 21. mája. 
Len rozhodným 
a energickým vy- 
stúpením sa môže 
zachrániť mier. Sľu-
bujeme, že budeme 
brániť republiku. 

Telegram, ktorým sa handlov-
ské robotníctvo 14. augusta 
1938 obracia na vládu ČSR.90

Jún 1938 
Komunálne voľby 
boli triumfom Sudeto- 
nemeckej a Karpato- 
nemeckej strany. 

V marci 1938 Hitler 
obsadil Rakúsko a 
pripojil ho k ríši.

Handlovskí športovci v prvomájovom sprievode v roku 1937.

V Handlovej bol 
založený miestny 
odbor Slovenskej ligy, 
ktorého úlohou bolo 
stmeliť Slovákov.

Pozvánka na Všesokolský „slet“ v Prahe, 19. júna 1938.

Komunistická a 
sociálno-demokra-
tická strana a malé 
židovské strany 
boli rozpustené.
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Na sklonku roku 1938 napätie nepoľavovalo, aj 
keď sa autonómnej vláde predsa len podari-

lo situáciu stabilizovať. Ešte v novembri Národné 
zhromaždenie novelizovalo ústavu a do jej pream-
buly bola vložená zmienka o dvoch rovnoprávnych 
národoch – Čechoch a Slovákoch a o Pittsburskej 

dohode, čo dosiaľ pražská politická garnitúra ria-
dená Masarykom a Benešom odmietala. Unitárne 
Československo sa zmenilo na Česko-Slovensko 
a autonómiu získala aj Podkarpatská Rus, z ktorej 
Maďari tiež odtrhli južné kraje. Autonómna vláda 
spolu s miestnymi organizáciami Hlinkovej strany  
robila personálne zmeny medzi funkcionármi sa-
mosprávy. Tam, kde ako exponenti centralistických 
strán „nevyhovovali“, došlo k výmenám a na čelo 
obcí a miest boli menovaní vládni komisári. V Hand-
lovej však k výmene nedošlo a Ing. Herzog, starosta 
zvolený ešte za Sudetonemeckú, resp. Karpatskone-
meckú stranu, bol vo funkcii potvrdený.

Politické udalosti jesene 1938 sa premietli aj do 
zmeny majetkovo-právnych vzťahov handlovského 
priemyslu. Spolok pre chemický hutnícky priemysel 
so sídlom v Ústí nad Labem, ktorý ešte v roku 1936 
postavil v priestoroch bývalej handlovskej tehelne 
v blízkosti železničnej stanice Chemickú továreň na 
výrobu karbidu a ferosilícia, prešiel po zabraní Sudet 
úplne pod nemecký vplyv. Podobná zmena sa udia-
la s ďalšími akcionármi Handlovskej banskouhoľnej 
a. s. – Unionbankou a  Živnobankou.1 Obe inštitúcie 
od marca 1939 kontrolovali Nemci; Unionbanka sa 
dostala do koncernu Deutsche Bank a Živnobanka 
v záujme zachovania svojich pozícií na Slovensku 
vymenila členov správnej rady za ľudákov.

V decembri 1938 sa pripravovali voľby do slo-
venského snemu, tentoraz už podľa nového mode-
lu. Občania mohli vysloviť súhlas alebo nesúhlas s 
jednotnou kandidátkou a účasť na voľbách bola už 
povinná, čo zodpovedalo autoritatívnemu systé-
mu, ktorý sa postupne presadzoval. Napriek tomu 
drvivá väčšina voličov, dobrovoľne aj nedobrovoľ-
ne pod dohľadom Hlinkových gárd, s oddelenými 
volebnými miestnosťami a verejným označovaním 

1 STEINACKEr, ruprecht, ed., 1980. Krickerhau: Eine Deutsche 
Siedlung in der Slowakei. Voerde: Arbeitskreis der Krickerhauer 
in der Karpatendeutschen Landsmannschaft, s. 192.

za zradcov2, vyslovila súhlas s jednotnou kandi-
dátkou. Nemeckú menšinu reprezentoval pred-
seda Deutsche Partei, Ing. Franz Karmasin. Z úst 
mladších politikov zaznievali výzvy na úplné osa-
mostatnenie Slovenska, čoho sa časť najmä star-
ších politikov na čele s Jozefom Tisom obávala, 
keďže si neboli istí, či samostatné Slovensko hos-
podársky i politicky obstojí. Pod tlakom opatrení 
vlády Slovensko nedobrovoľne opúšťali tisícky Če-
chov, zamestnaných najmä v štátnom a verejnom 
sektore a tisícky Židov, ktorých vysťahovali na juž-
né územie okupované Maďarskom po Viedenskej 
arbitráži. Nasledovali ich aj nespokojní Slováci, 
ktorí nesúhlasili s režimom. Veľká časť z nich však 
nemala také možnosti, a preto zotrvávali na Slo-
vensku a dúfali, že sa situácia zmení. 

Zaviedla sa prísna cenzúra tlače, filmu a roz-
hlasu, čistky pokračovali vo všetkých sférach ži-
vota. Mnohí Česi sa snažili preukázať nemeckých 
predkov, aby nemuseli Slovensko opustiť. Tento 
prípad sa týkal aj niekoľkých pracovníkov vo vede-
ní Handlovských uhoľných baní, čo v júli 1939 vy-
užili provládne noviny Gardista a v článku „Niečo 
z Handlovej“  okomentovali situáciu tak, aby ešte 
viac rozšírili čechofóbiu medzi verejnosťou: 

„V banskom závode v Handlovej sa od 6. októbra 
1938 už nestala žiadna zmena pri obsadení popred-
ných miest Slovákmi miesto Čechov, až na tú jednu, 
že si jednotlivé osoby na vedúcich miestach vyme-
nili masky, preobliekli kabáty, za československé 
vzali slovenské a nemecké. Pri každej príležitosti 
sa umývajú do omrzenia, ba sú mnohí, že zatajujú 
všetko, čo na nás Slovákoch popáchali. Dnes každý 
cudzinec, patriaci do Protektorátu, keď len trocha 
ovláda nemčinu, robí veľkého Nemca, hoci dosiaľ 
bol najväčší odporca Nemcov, hral čechofila a Slo-
vákov utláčal, kde len mohol. Títo ľudia však za-
budli na to, že my, Slováci, vieme kresťansky trpieť 
a čušať (do určitej miery), ale vieme si aj pamätať... 
A preto, že ešte i dnes sú u nás na popredných mies-
tach ľudia nám Slovákom neprajní, ktorí proti nám 
Slovákom všetko možné podnikali, Slovákovi Hlin-
kovho ducha nedopriali svojsky dýchať, ba nedop-
riali mu ani slušného slova. Títo si teraz nezaslú-
žia, aby sedeli na svojich miestach tak, ako dosiaľ, 
aby nás zasa utláčali v inom smere, aby nás ďalej 
nazývali blbcami a sa nám vysmievali, že sa bez 
nich nezaobídeme, že tu musia zostať, lebo sú vraj 
nenahraditeľní na Slovensku. My týmto pánom od-
kazujeme, že máme na tieto miesta svojich ľudí a za 
krátky čas podajú taký istý výkon (ak nie lepší), než 
tí, ktorí o sebe hovoria, že sú nenahraditeľní a pa-
sívne sa chovajú alebo viac-menej verejne nadávajú 
ešte i dnes na našu slovenskú vládu.“3

Nielen Česi, aj Slováci s nemeckými koreňmi si 
začali uvádzať nemeckú národnosť. Keď vláda roku 
1940 vyhlásila sčítanie obyvateľstva, zaktivizova-
li sa príslušníci nemeckej a maďarskej národnosti 
a začali presviedčať občanov, aby si uvádzali ich 
národnosť.4 A tak pri sčítaní obyvateľstva v roku 

2 NIŽŇANSKÝ, Eduard, 1998. Voľby do snemu Slovenskej krajiny 
v roku 1938. In: Studia historica Nitriensia 7. Nitra: UKF, s. 163-203. 
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3 Gardista, 1939, 15. júl. Niečo z Handlovej.
4 TIŠLIAr, Pavol, 2010. Sčítanie ľudu z roku 1940: k niektorým aspek-
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V Slovenskej
republike 
1938 – 1945

Účasť na voľbách 
na rozdiel od pred-
chádzajúcich bola 
už povinná...

1940 počet Nemcov v Handlovej aj v iných obciach 
stúpol. V danej situácii si každý uvedomoval, že je 
výhodnejšie uviesť si do dokladov nemeckú národ-
nosť, hlavne ak ho k tomu sami nabádali, čo však 
nebolo ničím výnimočným a obdobne to počas na-
sledujúcich rokov fungovalo v celej Európe. 

rok 1938 znamenal osudové zmeny v handlov- 
skej židovskej komunite – väčšinu židov z mesta 
vyhnali (väčšinou sa usadili v Prievidzi). V tom 
čase mali v obci svoje obchody niekoľkí židia: 
Móric Lőwy a Bedrich Neumann mali klampiar-
stvo, Izidor Kohn a Mária Lőwy krajčírstvo, Jakub 
Gross pekárstvo, Vojtech Fischer obchod s drevom 
a stavebninami, Lazar Lazarovič obchod s kožou, 
Henrich Holleschovský obchod so strižným to-
varom, obchody s konfekciou mali Vojtech Vogel 
a Emil Lazarovič, Izidor Kohn so synmi Izidorom 
a Ľudovítom (predsedom miestneho Spolku reme-
selníkov a obchodníkov) a aj Žigmund Klein. Ob-
chod s mäsom mal Ferdinand Kohn a Emil Holz, 
s miešaným tovarom Jakub Gross a Ignác Kohn, no 
a jeden hostinec viedla Berta Neumannová.5

Vo februári 1939 sa ministri česko-slovenskej 
ústrednej vlády vrátane slovenských predstavite-
ľov rozhodli uskutočniť posledný, krajný a nie veľ-
mi efektívny pokus udržať republiku pokope. Keď-
že mali presné informácie o dianí na Slovensku, 
rozhodli sa zasiahnuť vojensky, na čo ich opráv-
ňovala ústava autonómneho Slovenska. Vo štvrtok 
9. marca 1939 odvolal prezident Emil Hácha šty-
roch ministrov autonómneho Slovenska a vydal 
pokyn na dislokáciu vojenských a žandárskych 
zložiek na Slovensko. Na základe príkazu vyhlási-
li zboroví velitelia (divízni geneneráli Bedřich Ho-
mola a Ondřej Mézl, podliehajúci divíznemu gene-
nerálovi Hugovi Vojtovi, najvyššiemu vojenskému 
veliteľovi Slovenska aj Podkarpatskej rusi), stanné 
právo na celom území autonómneho Slovenska, 
pričom jeho autonómiu nik nespochybnil. 

Následne bola (na druhý pokus) ustanovená 
nová vláda na čele s Karolom Sidorom. Cieľom vy-
hlásenia stanného práva bolo zastaviť separatis-
tické snahy niektorých predstaviteľov Hlinkovej 
slovenskej ľudovej strany a Hlinkových gárd pod 
záštitou Hitlera. Udalosti týchto dvoch dní (stanné 
právo trvalo od 9. do 10. marca 1939) boli neskôr 
účelovo nazvané ako Homolov puč, aby vyvolali 
dojem niečoho násilného, nelegitímneho, spoje-
ného s pokusom o zvrhnutie vlády a uchopenie 
moci. Ani samotný generál Homola nehral v týchto 
udalostiach veľkú úlohu, len plnil príkazy, ktoré 
boli rovnaké ako pre jeho kolegu generála Mézla. 
Úloha vodcu a organizátora mu bola neprávom pri-
súdená až na základe propagandistických článkov 
v časopisoch Slovák a Gardista. Neskôr sa začali 
objavovať rovnako nepravdivé opisy udalostí, kto-
ré vyzdvihovali odpor Slovákov voči tzv. puču, 
pričom celá situácia na Slovensku prebiehala re-
latívne pokojne,6 hoci v Handlovej nemecké oby-
vateľstvo využilo okolnosti a vyrabovalo židovské 
domy i byty.7 Pokus riešiť situáciu na Slovensku 
silou zlyhal a do vývoja udalostí zasiahol Hitler. 

5 JELíNEK, Ješajahu Andrej, Otto GUBIČ a Erik KLIŽAN, 2017. Jedno 
storočie v Prievidzi: Dejiny Židovstva na hornej Nitre. Prievidza: 
Spolu sme Prievidza o.z., s. 54. ISBN 978-80-970790-4-8.

6 ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, 2010. Výnimočný stav na Slovensku 
v marci 1939 a „Homolov puč“. In: Rozbitie alebo Rozpad?: Histo-
rické reflexie zániku Česko-Slovenska. Bratislava: Veda, s.384-391.

7 JELíNEK, GUBIČ, KLIŽAN, odk. 5, s. 84.

Keďže bol po tzv. Homolovom puči do čela vlá-
dy zvolený Karol Sidor, ktorý odmietal na nátlak 
nemeckých emisárov vyhlásiť samostatný štát, 
Hitler pozval do Berlína odvolaného predsedu au-
tonómnej vlády Jozefa Tisu, aby mu oznámil, že 
chystá obsadenie Čiech a Moravy, no ubezpečil ho, 
že o Slovensko nemá záujem. Ak Slováci vyhlásia 
štátnu samostatnosť, bude ju garantovať, ak nie, 
môže prísť k deleniu Slovenska. 

Po návrate Tisu z Berlína bolo na 14. marca 1939 
zvolané zasadnutie Slovenského snemu a po jeho 
oboznámení s obsahom berlínskych rozhovorov 
poslanci odhlasovali vznik Slovenského štátu. 
Hneď na druhý deň nemecké vojská obsadili zvyš-
né územie Čiech a Moravy. Po dvadsiatich rokoch 
existencie Česko-slovenská republika zanikla. 

Vyhlásenie samostatnosti väčšina obyvateľstva 
privítala, resp. prijala toto riešenie ako „menšie 
zlo“. Zároveň však medzi ľuďmi panovali obavy 
z budúcnosti. Obavy zdieľali aj členovia vlády na 
čele s ministerským predsedom Tisom, lebo nik 
nevedel, či ostatné štáty Slovensko uznajú. Stále 
hrozilo rozdelenie, keďže Hitler mal eminentný 
záujem o slobodné mesto Gdansk a časť východ-
ného Pruska, ktoré chcel ešte pred vyhlásením 
Slovenského štátu vymeniť s Poľskom za územie 
Slovenska.8 

V prvých týždňoch panoval chaos a problémy 
v zásobovaní. Navyše maďarské vojská začali 23. 
marca obsadzovať východné územia Slovenska, 
kde došlo k bojom a maďarské letectvo zbombar-
dovalo Spišskú Novú Ves. Paradoxom je, že práve 
v deň, keď bola podpísaná tzv. Zmluva o ochran-
nom pomere medzi Nemeckou ríšou a Slovenským 
štátom (Schutzvertrag), Maďari s Hitlerovým sú-
hlasom obsadili slovenské pohraničné územie. 

Schutzvertrag a zabranie územia Maďarmi mali 
nepriamy dopad aj na vzťahy slovenskej a nemec-
kej komunity v Handlovej; slovenská vláda pocho-
pila, že zmluva jej nezaručuje celistvosť územia, 
preto ani ona neskôr nedodržiavala všetky dohody 
ohľadne postavenia nemeckej menšiny na Sloven-
sku. Navyše zmluva na jednej strane existenciu 
Slovenského štátu garantovala, na druhej umožňo-
vala Nemecku zasahovať do jeho hospodárskych 
a politických záležitostí; napríklad umožňovala 
Nemcom vytvoriť na západnom Slovensku tzv. 
ochrannú zónu spadajúcu pod Nemecko, kde mali 
dohľad nad slovenskou armádou a  zahraničná po-
litika nového štátu sa musela riadiť tou nemeckou. 

Handlová v tomto čase vstúpila do veľmi zloži-
tého a z mnohých pohľadov paradoxného obdobia. 
Zjednodušene povedané, proti sebe tu stáli dve ná-
rodnostné skupiny, ktoré mali rozdielne názory, 
postoje aj životy, a ktoré boli do tejto situácie ne-
priamo a v mnohých prípadoch neúmyselne vma-
névrované druhými pri ich boji o moc a peniaze, 
počínajúc grófom Pálfim, cez vedenie baní až po po-
litikov. Napriek tomu bolo množstvo situácií, kedy 
pri sebe stáli a podporovali sa, uzatvárali priateľstvá,  
manželstvá a žili v pokoji v susedstve viac ako 500 
rokov. Medzi nimi boli takí, ktorí sa zachovali ľud-
sky aj vo vyhrotenej vojnovej dobe, aj takí, ktorí 
nevládali čeliť situácii, rozhodli sa proti svojmu pre-
svedčeniu a museli s tým žiť. Našli sa aj takí, ktorí sa 
v akejkoľvek situácii správali neľudsky. Bez ohľadu 
na národnosť či politickú príslušnosť. 

8 BAKA, odk. 2, s. 31.

Politické udalosti 
jesene 1938 sa pre-
mietli aj do zmeny 
majetkovo-právnych 
vzťahov handlov-
ského priemyslu.

Najkontroverznejšie 
a najtragickejšie 
obdobie novodobej 
histórie mesta.

Skupina slovenských vojakov pred robotníckym domom v Handlovej.

Od marca 1939 všet- 
ky významnešie in- 
štitúcie prešli pod 
nemecký vplyv.

Pokus riešiť situáciu 
na Slovensku silou – 
(tzv. Homolov puč)
na celej čiare zlyhal. 
Do vývoja udalostí 
zasiahol Hitler...

Po dvadsiatich rokoch 
existencie spoločného 
štátu Česko-slovenská 
republika zanikla. 

14. marca 1939 
poslanci Slovenského 
snemu odhlasovali 
vznik Slovenské-
ho štátu.

List z Nemecka, 30. 9. 1939.

List z Materskej 
školy, 30. 3. 1940.

Korešpondenčný lístok 
z Nemecka 1941.
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Po vzniku vlastnej meny – 
koruny slovenskej (Ks) – sa sta-
novil výmenný kurz s nemec-
kou markou v neprimeranom 
pomere 10 : 1. To znamenalo 
pre Nemcov veľké výhody, no 
zároveň z toho ťažili občania 
Slovenského štátu, ktorí pra-
covali v Nemecku. Handlovskí 
Nemci, ale aj Slováci často od-
chádzali za prácou do Nemec-
ka, najmä keď sa tam od roku 
1936 začal prejavovať nedosta-
tok pracovných síl a počet vy-
daných pasov pre obyvateľov 
Handlovej stúpal. Kým za rok 
1937 to bolo 94, roku 1938 už 
221 a v roku 1939 stúpol počet 
vydaných pasov až na 486. 

V súvislosti s rozširujúcim 
sa vojnovým konfliktom však 
začal záujem o prácu v Ne-
mecku klesať. V roku 1940 
to bolo 443, o rok neskôr 247 
pasov. Keď sa začalo systema-
tické bombardovanie nemec-
kých miest, mnohí sa radšej 
vrátili domov aj napriek ume-
lo udržiavanému vysokému 

kurzu marky voči slovenskej korune.9 Pravda, nie 
všetci, čo žiadali o pas, šli do Nemecka, niektorí si 
ako cieľovú krajinu uviedli všeobecne Európu, ale 
aj USA, Argentínu, Egypt; židovskí občania, pokiaľ 
to bolo možné, smerovali do Palestíny.

Handlová, rovnako ako ostatné obce na Sloven-
sku, oslávila samostatnosť Slovenska manifestá- 
ciou, ktorej sa zúčastnilo asi 5000 občanov, Nem-
cov aj Slovákov. Časopis Náš kraj informoval, že 
starosta Ing. Herzog vo svojom príhovore „nadše-
nými slovami vysvetlil význam 14-ho marca 1939. 
Spomenul tisícročný boj Slovákov za slobodu, zdô-
raznil pozitívnu prácu Nemcov na Slovensku, ktorí 

9 roku 1942 klesol počet vydaných pasov na 169, r. 1943 sa vydalo 
len 95 pasov, r. 1944 ešte 41 pasov a r. 1945 už iba 2 pasy.

 Evidencia vydaných cestovných pasov osobám z Handlovej 1921-
1946. Nestránkované. rukopis. Umiestnenie: Trenčín: Štátny ar-
chív, pobočka Bojnice. Signatúra Fond ONÚ Handlová 1882-1945 
(51), Inventár I.B/Evidenčné knihy, inv. č. 16.

sdielali spoločné osudy so Slovákmi.“ Manifestácia 
bola ukončená hymnou „Hej Slováci“a hymnou 
NSDAP „Die Fahne hoch“.10

V júli 1939 prijatá slovenská ústava zakotvila 
republikánske zriadenie a maďarskej i nemeckej 
menšine umožnila zoskupiť sa pod záštitou verej-
noprávnych združení.11 Nemci tak získali značnú 
kultúrnu autonómiu. Na ministerstve školstva 
zriadili osobitné nemecké oddelenie, ktorému 
podliehali všetky nemecké školy. V súvislosti 
s tým boli menovaní nemeckí školskí inšpektori 
a rôzne vidiecke družstvá sa včlenili do nemeckej 
Družstevnej centrály. Pritom však boli slovenskí 
alebo aj karpatskí Nemci v očiach nacionálno-so-
cialistického vedenia len Nemcami druhej triedy. 

Deutsche Partei bola masovou organizáciou; 
prakticky každý dospelý slovenský Nemec sa mu-
sel stať jej členom. Začiatkom štyridsiatych rokov 
mala už okolo osemdesiattisíc členov, čo bola viac 
ako polovica všetkých príslušníkov nemeckej 
menšiny žijúcej na Slovensku. Jedinou povolenou 
politickou organizáciou pre 
Slovákov sa stala Hlinkova 
slovenská ľudová strana – 
Strana slovenskej národnej 
jednoty (HSĽS-SSNJ); vďa-
ka zakotveniu tejto výluč-
nosti v Slovenskej ústave, 
podľa ktorej sa slovenský 
ľud mohol zúčastňovať na 
politickom živote len pros-
tredníctvom tejto strany, 
jej členská základňa rýchlo 
stúpla až na 300-tisíc. Toto ústavné obmedzenie 
politických strán vyplývalo z diktátu nacistického 
Nemecka, vlastných mocenských ambícií a zo sna-
hy ovládnuť celú spoločnosť vo všetkých sférach 
života. Handlová mala Slovenskému štátu slúžiť 
ako dôkaz vzornej slovensko-nemeckej spolupráce 
a spoločného budovateľského úsilia. Okrem toho 
tunajší banský priemysel a výroba energie boli 
kľúčové pre ďalš rozvoj slovenského hospodárstva.

V júli 1939 navštívila Handlovú početná vládna 
delegácia na čele s predsedom Slovenského snemu 
Martinom Sokolom. Členmi delegácie boli: minis-
ter školstva a národnej osvety Jozef Sivák, minister 
hospodárstva Gejza Medrický, minister dopravy a 
verejných prác Július Stano, viacerí poslanci a mi-
nisterskí úradníci. Hostí vítalo mesto vyzdobené 
štátnymi a národnými zástavami, kvetmi a stuha-
mi. Po hymne vykonali prehliadku nastúpených 
formácií Hlinkovej gardy a Freiwillige Schutzstaf-
fel. V mene obyvateľstva ich privítal starosta Ing. 
Herzog, ktorý uistil ministrov o dobrej spolupráci 
Slovákov a Nemcov a ich spoločnej vôli prispieť 
k výstavbe Slovenského štátu. Minister školstva 
Jozef Sivák vyhlásil, že slovenská vláda rada ide 
medzi ľud, aby poznala jeho radosti i bolesti. Mi-
nister Július Stano v nemeckom prejave vyzval 
Nemcov k úprimnej spolupráci so Slovákmi a uistil 
ich, že v zmysle priateľského súžitia s Nemeckou 
ríšou budú mať zaručené podmienky slobodného 
národného rozvoja.12 Vzťahy medzi Slovákmi a Ne-
mcami sa však zďaleka nevyvíjali tak, ako to vlád-
ni činitelia predstierali. Posilnenie nemeckého 

10 Náš kraj, 1939. roč. XXI., č. 7, s. 3.
11 STEINACKEr, odk. 1, s. 254.
12 Slovák, 1939, 16. júl.

nacionalizmu následkom politiky, akú 
viedlo nacistické Nemecko, nezostalo bez 
účinku na niektorých handlovských Nem-
cov. Zo strany predstaviteľov miestnej Deutsche 
Partei, tvorenej priveľmi „aktívnymi“ slovenskými 
i sudetskými Nemcami, sa začali množiť útoky aj 
proti farárovi a bývalému handlovskému starosto-
vi Viliamovi Fegyverešovi, keďže bol Slovák. Hoci 
vynikajúco ovládal nemecký jazyk a voči nemec-
kým veriacim bol vždy mimoriadne ústretový, tlak 
politikov, aby opustil handlovskú faru, sa stupňo-
val. Fegyvereš napokon sám požiadal biskupa o 
preloženie a odišiel do Kremnice, s čím väčšina 
farníkov, hlavne handlovských Nemcov, nesúhla-
sila a chcela, aby sa vrátil späť. Nezdieľali názor 
vedenia strany a odmietali agresívnu politiku na-
cistickej ideológie. 

Nástupcom Viliama Fegyvereša sa stal prav-
niansky rodák Jozef Steinhübel, aktívny člen Deu- 
tsche Partei, kooptovaný za poslanca Slovenského 
snemu. Steinhübel bol spočiatku zástancom ne-
meckého nacionalizmu a až neskôr, po včlenení 
Karpatskonemeckej strany do Deutsche Partei, zo 
svojich pozícií čiastočne ustúpil, pretože práve na-
cionalizmus ohrozoval a oslaboval postavenie cir-
kvi ako takej. Situácia sa príchodom nového farára 
vôbec nezlepšovala a nespokojnosť rástla. O napä-
tých národnostných vzťahoch svedčil aj menovací 
dekrét biskupa, ktorým ho nabádal k miernosti, 

spravodlivosti a urovnáva-
niu možných národnost-
ných alebo sociálnych roz-
porov medzi veriacimi.13 
Nesúhlas handlovských 
Nemcov s odchodom 

ich obľúbeného starostu 
a farára v jednej osobe sa 

prejavil nevôľou voči nové-
mu farárovi. Jeho dôverníkom 

a najbližším spolupracovníkom 
sa stal Ing. Herzog, ktorého kroky 
často podnecovali ďalšie rozbroje 
v oboch komunitách. V jednom sú-
kromnom liste farára Steinhübela, 
napísaného ešte v čase jeho pôso-
benia v obci Sklené pri Handlovej, 
sa vyjadril, že „je (Ing. Herzog) na 
tomto jazykovom ostrove14 jediným inteligentným 
druhom, s ktorým sa dá rozumne hovoriť“.15

Situáciu komplikovali polovojenské organizácie 
Slovákov a Nemcov. Počas leta 1938 začali ilegálne 
vznikať dobrovoľnícke Hlinkove gardy, ktoré mali 
za úlohu destabilizovať situáciu. Počas tzv. Malej 
vojny, maďarského vpádu na Slovensko roku 1939, 
povolilo Ministerstvo národnej obrany vyzbrojenie 
Hlinkových gárd, ich navýšenie o ďalších dobrovoľ-
níkov a podriadili ich veleniu Slovenskej armády, 
aby spoločne bránili hranice Slovenska. Postupne 
sa garda zmenila na masovú ozbrojenú polovojen-
skú brannú organizáciu, ktorá organizovala útoky 
na inak zmýšľajúcich občanov alebo obyvateľov 
iných národností. V rámci nej sa vytvorila mládež-
nícka organizácia podľa nemeckého vzoru – Hlin-
kova mládež. 

Strana zo zoznamu pasov vy-
daných vo februári 1939 pre 
obyvateľov Handlovej.

Vládnu delegáciu 
s predsedom Sloven-
ského snemu Marti-
nom Sokolom (v po- 
predí tretí zľava) na 
čele víta starosta 
Handlovej, Ing. Her-

zog. V strede vo svetlých oble-
koch stoja ministri Jozef Sivák 
a Július Stano (v okuliaroch).  

V júli 1939 navštívila 
Handlovú početná 
vládna delegácia. 

Členská legitimácia HSĽS.

Nemci získali značnú 
kultúrnu autonómiu.

Handlovskí gardisti, 1939.

Dobrovoľná vojenská jednotka 
Hlinkovej gardy, 3. 3. 1939.

Situáciu kompliko-
vali aj polovojenské 
organizácie Slová-
kov a Nemcov. 

Čiapkový odznak
Hlinkovej gardy.

Slávnostná prehliadka 
uniformovanej skupiny 
z obdobia Slovenského štátu 
na námestí v Handlovej.

Zľava:

1. Odznak Hlinkovej 
slovenskej ľudovej strany.

2. Odznak vydaný pri 
príležitosti Dňa Hlinkovej 
gardy v Prievidzi a 
Handlovej 26. 5. 1940.

3. Odznak vydaný pri 
príležitosti Sommerfestu 1939.

13 STEINACKEr, odk. 1, s. 261.
14 Myslená obec Sklené  

pri Handlovej.
15 List adresovaný poslancovi 

Kundovi v Prahe zo dňa 28. 10. 
1938. 2 s. Umiestnenie: Tren-
čín: Štátny archív, pobočka 
Bojnice. Signatúra Pozostalosť 
Jozef Steinhübel, Handlová, 
1933 – 1944.
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Tunajší Nemci si zas podľa vzoru nacistov zria-
dili Dobrovoľné ochranné oddiely – Freiwillige 
Schutzstaffel. V septembri 1939 slovenská vláda 
vydala nariadenie s mocou zákona, upravujúce po-
stavenie tohto zboru regrutovaného v rámci Deut- 
sche Partei. Ich činnosť sa sústredila hlavne na 
strážnu a zabezpečovaciu službu. Veliteľom miest-
nej organizácie bol starosta Herzog, veliteľom celej 
Freiwillige Schutzstaffel na Slovensku až do od-
chodu na východný front Walter Donath a po ňom 

prevzal velenie Ferdinand Klug. Počet príslušníkov 
Frei-willige Schutzstaffel na celom Slovensku do 
roku 1942 stúpol na 7 500. Medzi handlovskými 
členmi Hlinkovej gardy a aj Freiwillige Schutzstaf-
fel nechýbali radikáli, ktorí si svoje antisemitské 
nálady živené nemeckými aj slovenskými agitátor-
mi vybúrili na židovských obchodoch. 

Protižidovské výtržnosti napokon prinútili väč-
šinu židov Handlovú opustiť. V roku 1942 tu evi-
dovali už len troch Židov z celkového počtu 10 904 
obyvateľov, pričom v roku 1930 žilo v Handlovej 92 
občanov židovského vierovyznania. Niektorí odiš-
li do Palestíny, iní sa utiahli do Prievidze, kde ich 
bolo 416, takmer 10 % z celkového počtu obyvateľ-
stva (4570). Ešte v septembri 1940 boli Židom na-
riadením vlády odňaté rádioprijímače, zbrojné lis-
ty, cestovné pasy, poľovné a rybárske lístky a bolo 
im zakázané riadiť motorové vozidlá.16 

Od marca 1942 začali židovské obyvateľstvo, 
ktoré nemalo udelené výnimky alebo sa nestihlo 
prekrstiť, vyvážať do nacistických koncentračných 
táborov, kde väčšinu čakal tragický osud. Dňa 31. 
marca 1942 z Prievidze odtransportovali 145 Židov 
a  5. júna 1942 ďalších 267 Židov. Keď na jeseň 1942 
na pokyn vlády deportácie zastavili, mnohých Ži-
dov umiestnili do pracovného tábora v Novákoch. 

Ich nehnuteľný majetok mal byť v roku 1944 od-
predaný na dražbách, pričom v Handlovej sa to tý-
kalo piatich domov. Mnohí z handlovských Židov 
neprežili, alebo sa po skončení vojny odsťahovali. 
Podľa záznamov organizácie Houston Indepen-
dent Media Center sa podarilo autorom publikácie 
Jedno storočie v Prievidzi identifikovať niekoľko 
handlovských Židov, ktorí zahynuli v Osvienčime. 
Boli to Ernest Fischer, Blanka Kohnová, Otto Krebs 
a Irena Vogelová. Zahynuli v rokoch 1942 až 1943. 
Na základe ich výskumu vieme, že po vojne zo-
stala v obci len rodina Kohnovcov a rodina MUDr. 
Grossa sa prisťahovala až po vojne. Ich syn Tomáš 
bol študentom prievidzského gymnázia a hlásil sa 
k židovskému vierovyznaniu.17

16 Četnícká stanica Prievidza, okr. Prievidza: Pamätník 1919-
1948. Nestránkované. rukopis. Záznam zo 16. septembra 1940. 
Umiestnenie: Nitra: Štátny archív. Signatúra OČVN 193/7391.

17 JELíNEK, GUBIČ, KLIŽAN, odk. 5, s. 107, 115-116, 122, 124.

Handlovský starosta Ing. Herzog, ktorý stál aj 
na čele tunajšej organizácie Deutsche Partei, nebol 
pre svoje „protikarmasinovské“ postoje po chuti 
centrále strany v Bratislave. Vedenie strany obvi-
ňoval z defraudácie a v marci 1939 vystúpil proti 
vylúčeniu ústredného tajomníka strany Maxa Uda 
Kaspareka z Nemeckého Pravna. Dňa 9. novembra 
1939 sa za prítomnosti asi dvetisíc účastníkov us-
kutočnilo verejné zhromaždenie Deutsche Partei 
v Handlovej, kde Herzog prehovoril k davu. Prešlo 
len pár týždňov a už 17. decembra 1939 bol odvo-
laný z funkcie predsedu miestnej organizácie Deu- 
tsche Partei, šéfa Freiwillige Schutzstaffel a záro-
veň ho vylúčili zo strany. Situácia v tunajšej Deuts-
che Partei sa vyostrovala, pretože väčšina miest-
nych členov stála za Herzogom. Koncom decembra 
1939 sa konali porady celoslovenského vedenia 
strany v Handlovej a k handlovskej Deutsche Par-
tei sa pripojili aj susedné nemecké obce.

Kameňom sváru sa stala aj tzv. ľudová daň (Volks-
steuer) vo výške 200 korún ročne od rodiny, keď sa 
ľudia dožadovali jej vyúčtovania. Podľa správy prie-
vidzského okresného náčelníka protislovenské a 
protižidovské akcie nariadené ústredím Deutsche 
Partei prevažná časť obyvateľov odmietala. Nespo-
kojnosť vyvolali aj chýry o vysťahovaní sloven-
ských Nemcov do ríše. Nevôľu tunajších Nemcov 
vyvolávalo aj uzavretie paktu nacistického Nemec-
ka so Sovietskym zväzom v auguste 1939. V správe 
okresného náčelníka sa okrem iného píše: Tunajší 
roľníci, výlučne Nemci, tvrdí katolíci ľnú na dedič-
ných pozemkoch svojich neobyčajne a jak badať, 
ľutujú už aj dosavadným smerom vedené počína-
nie aj proti pánovi dekanovi Viliamovi Fegyveresovi 
(národnosti slovenskej), vzďaľujúcemu sa koncom 
budúceho mesiaca do Kremnice, keďže už dvakrát 
ho deputatívne požiadali, aby zostal.“18

Herzogove nerešpektovanie Karmasinovho vod-
covstva v strane a spochybňovanie jeho rozhodnu-
tí malo za následok vyostrenie sporov. Deutsche 
Partei pozastavila plnenie zmluvných záväzkov 
voči Nemeckej ľudovej škole na Dolnom konci, aj 
voči detskej opatrovni. Ústredie strany v januári 

18 Správa okresného náčelníka. Umiestnenie: Trenčín: Štátny archív, 
pobočka Bojnice. Signatúra Fond OÚvP, č. spisu 2192 60/40 prez.

1940 žiadalo odstúpenie Ing. Herzoga z funkcie 
starostu a miesto neho navrhovalo menovanie Jo-
zefa Grolmusa, ktorý si už začal pripravovať pôdu 
u okresného náčelníka v Prievidzi.19 Handlovčania 
s tým však nesúhlasili a 20. januára 1940 napísali 
žiadosť ministrovi vnútra, aby Ing. Herzoga pone-
chal vo funkcii. Vyhrotená situácia sa v rámci ne-
meckej komunity riešila 24. januára 1940. V Hand-
lovej sa zišli predstavitelia miestnej Deutsche 
Partei s ríšskym komisárom pre nemecké menšiny 
v zahraničí, Henningerom a štátnym tajomníkom 
Franzom Karmasinom v sprievode farára Jozefa 
Steinhübela. Ústredie Deutsche Partei s pomocou 
ríšskeho zástupcu sa napokon presadilo, no ako 
vyplýva zo správy okresného náčelníka, len po 
hrubom nátlaku na členov miestnej skupiny Deu- 
tsche Partei, ktorých počínanie označili za „komu-
nistické“. Handlovským Nemcom sa vyhrážali, že 
„mimo suchého chleba a vody k iným potravinám 
sa nedostanú, že zastavené budú platy nemeckých 
učiteľov, podpory handlovských študentov v Ne-
mecku, znemožnené bude všetkým handlovským 
robotníkom v Nemecku zamestnanie a zastavia sa 
aj príspevky na detské opatrovne a nemecké školy.“  

19 Správa okresného náčelníka, odk. 18.

Dve strany z materiálu 
VZNIK A PrÁCA z roku 1940 
– Krátky prehľad činnosti 
HDG – dopravného odd. HG. 
Nastúpená HDG v Handlovej 
pri príležitosti návštevy mi-
nistra dopravy dr. Ferdinanda 
Ďurčanského 4. novembra.

Handlovskí športovci 
v Oslanoch pred miest- 
nym veliteľstvom HG.

Handlovskí športovci v Oslanoch pred veliteľstvom HG.

Židovskí zaistenci pracujú  
v kartonážnej dielni v židov- 
skom koncentračnom
a pracovnom tábore pri 
Novákoch (1943-1944).

9. novembra 1939 
sa v Handlovej 
uskutočnilo verejné 
zhromaždenie 
Deutsche Partei.

Protižidovské výtrž- 
nosti prinútili židov 
Handlovú opustiť. 

Typickou výzdobou  ulíc 
a domov vítali Handlovča- 
nia nemeckú vojenskú jed- 
notku vo svojom meste 
v apríli 1939.

Májový sprievod za prítom-
nosti hajlujúcich FS-ákov;  
Vľavo v pozadí je nemocnica.

Ing. Herzog, ktorý 
stál na čele Deutsche 
Partei v Handlovej, 
nebol po chuti cen-
trále v Bratislave. 
17. decembra 1939 ho 
vylúčili zo strany a 
odvolali z funkcií.

V marci 1942 začali 
židovské obyvateľstvo 
vyvážať do koncen-
tračných táborov.
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V dôsledku takého nátlaku 
starosta Herzog odstúpil, 
no úrad mal viesť až do 
budúcich volieb. Funkciu 
miestneho vodcu Deutsche 
Partei dočasne prevzal farár 
a poslanec Steinhübel. 

Na jeseň roku 1940 však 
Herzog zaslal do Berlína 
memorandum, v ktorom os-
tro kritizoval zlý stav obce, 
za ktorý vinil štátne orgány 
a uhoľné bane. Dôvodom 
obvinenia baní bolo pravde-
podobne odporúčanie vlád-
neho dôverníka v Handlov-
ských uhoľných baniach (za 
ktorého bol vymenovaný na 
nátlak miestnej HSĽS Slo-
vák) prepúšťať „nepríjem-
ných zamestnancov“ a na-
hradiť ich Slovákmi. Herzog 
týmto memorandom veľ-
mi pobúril slovenských 
predstaviteľov miestnych 
štátnych orgánov, ktorí už 
predtým s nechuťou po-

čúvali jeho požiadavky na prednostné zamestná-
vanie handlovských Nemcov v štátnych úradoch. 
Nakoniec v apríli 1941 Herzog neoprávnene odňal 
priestory tunajšej Matici slovenskej, a tak bol zo 
svojej funkcie okamžite odvolaný. Všetky jeho 
kroky spôsobili vlnu nevôle u slovenských obyva-
teľov obce a predstaviteľov štátneho aparátu, čo sa 
odzrkadlilo na prístupe k handlovským Nemcom 
a zhoršilo vzťah oboch komunít.20 

rôznymi udaniami a denunciáciami si ľudia 
často vyrovnávali aj osobné účty. V septembri 
1939 niekto udal baníka Mateja Koša, že na pra-
covisku vychvaľoval Československú republiku,21 
baníka Jozefa Türka za to, že obvinil prezidenta 
Tisa zo zrady na Slovákoch a predpovedal rozpad 
Slovenského štátu.22 

Úrady boli veľmi aktívne aj pri pátraní po au-
toroch a šíriteľoch karikatúr, ktoré zosmiešňovali 
politických predstaviteľov ako Tiso, Tuka a ďalší.23 
Viacerých vyšetrovali kvôli predchádzajúcej čin-
nosti; podozrivým sa stal napríklad Handlovčan L. 
Štorczer, ktorý bojoval v rámci medzinárodných bri-
gád na strane republikánov v Španielsku.24 Mnoho 
obvinených z „nepriateľskej činnosti“ zaistili a de-
portovali do koncentračného tábora v Ilave.25

20 Správa okresného náčelníka, odk. 18.
 SCHVArC, Michal, 2009. Majorita – minorita: Vzťah Nemcov a Slová-

kov v rokoch 1939 – 1945 na príklade obce Handlová. In: MIČKO, Peter 
et al. Historické špecifiká stredného Slovenska v rokoch 1938-1948. Ban-
ská Bystrica: Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici, s. 78-81. 

21 Udanie. Umiestnenie: Trenčín: Štátny archív, pobočka Bojnice. 
Signatúra Fond OÚvP 1923-1945 I. a II., robotnícke hnutie a de-
jiny KSČ, č. spisu 2040 14760/39 adm.

22 Udanie, odk. 21, č. spisu 2041 14761/39 adm. 
23 Udanie, odk. 21, č. spisu 2047 18432/39 adm.
24 Zápisnica o vypočúvaní účastníka bojov v Španielsku L. Storczera z 

Handlovej, napísaná 25.7.1939 na policajnom úrade v Nitre a hlásenie 
četnickej stanice v Nitrianskom Pravne, že z okolia tejto obce odišli v 
decembri 1936 do Španielska 3 muži, ktorí tam konajú vo vládnom 
vojsku vojenskú službu.

 Zápisnica o vypočúvaní z 25.7.1939, odk. 18, č. spisu 2181 100/39 prez.
25 Príkaz OÚ na zaistenie r. Franza z Handlovej v koncentračnom 

tábore v Ilave pre činnosť proti Slovenskému štátu. Príkaz na 
zaistenie, odk. 18, č. spisu 2183 1092/39 prez.

Sociálne pomery banských robotníkov sa síce 
zlepšovali, no celkom ich to neuspokojovalo a dô-
vody na nespokojnosť sa vždy našli. V období od 
25. až 29. augusta 1939 zaznamenali miestni žan-
dári prechod “časti úplne válečne vyzbrojenej ne-
meckej armády (v nekonečných radoch) cez tunajší 
okres k poľským hraniciam.”26 

1. septembra 1939 Nemecko vtrhlo do Poľska a o 
tri dni Británia a Francúzsko vypovedali Nemecku 
vojnu. Na ťažení do Poľska sa symbolicky zúčast-
nila aj slovenská armáda, najmä z toho dôvodu, 
aby sa Slovensku prinavrátili územia, ktoré v ro-
koch 1920 a 1938 Poľsko bezohľadne odtrhlo. Hoci 
sa poľské ťaženie rýchlo skončilo, vojna na západe 
trvala ďalej a nový front sa otvoril aj na Balkáne, 
keď Taliani napadli Grécko. Kvôli pretrvávajúcemu 
vojnovému konfliktu sa objavili zásobovacie ťaž-
kosti a obavy ľudí z budúcnosti sa stupňovali.

Čo sa týka Handlovej, pre vládu bola prvoradá 
bezproblémová prevádzka baní, preto museli pred-
stavitelia Handlovských uhoľných baní pravidelne 
posielať správy o pomeroch v závode na minister-
stvo do Bratislavy. V apríli 1939 predložili robotní-
ci riaditeľstvu baní požiadavky, ktorých súčasťou 
bolo zvýšenie mzdy o 10 až 13% a pridelenie bytov 
v Kolónii. Vedenie žiadosť zamietlo, čím nespokoj-
nosť narastala; podľa veliteľa žandárskej stanice 
hlavne u nemeckých robotníkov, ktorí na zárobok 
v bani neboli odkázaní, keďže vlastnili aj menšie 
hospodárstva. Žandársky veliteľ vo svojej správe 
vyslovil domnienku, že zmena v ich postoji je poli-
ticky motivovaná a ich cieľom je štrajkom vyvolať 
nepokoj. Vzťahy medzi riadiacimi pracovníkmi a 
robotníkmi sa vyostrovali. Terčom útokov a vyhrá-
žok robotníkov sa stal napríklad Július Haider, keď 
ich vyzýval k väčšej usilovnosti. Nato v apríli 1939 
požiadal Okresný úrad v Prievidzi o vydanie strel-
nej zbrane a nábojov na osobnú ochranu. Násled-
ne 38 nezamestnaných Handlovčanov podalo žia-
dosť, aby prepustili cudzincov aj osoby príslušné 
do iných okresov, pracujúce v chemickej továrni, 
aby mohli namiesto nich nastúpiť do práce a neboli 
odkázaní na podporu v nezamestnanosti. Žiadosť 
podporili aj vplyvné nemecké odbory.27 

Celú vec prešetroval Obvodný notársky úrad, 
ktorý sa vyjadril nasledovne: „... továreň pribrala 
robotníkov temer vždy v dobe, keď miestni uchá-
dzači boli buď narukovaní, buď na prácach v cudzi-
ne, preto zamestnanci chemickej továrne sú z veľkej 
čiastky mimo notárskeho obvodu, ba českej národ-
nosti a cudzieho štátneho občianstva. Po prinavrá-
tení z vojska a z prác našlo robotníctvo pracovné 
miesta zaplnené nie tunajšími. ...“ Notár odporučil 
vyhotoviť zoznam čakateľov na prácu a postupne 
ich zamestnávať. Spolok pre chemickú a hutnú 
výrobu, závod Handlová, doručil na okresný úrad 
zoznam úradníkov cudzincov, ktorí mali väzbu na 
Slovensko – buď mali manželky Slovenky, narodi-
li sa tu a žili tu, či mali manželku Nemku, alebo 
boli odborníci a továreň nemala za nich náhradu.28 

26 Četnícká stanica Prievidza, okr. Prievidza: Pamätník 1919-1948, 
odk.16, 25.-29. september 1939.

 Památník okresního četnického velitelství Prievidza 1918-1947. Ne-
stránkované. rukopis. Záznam z 25.-29. septembra 1939. Umiest-
nenie: Nitra: Štátny archív. Signatúra OČVN 193/7391.

27 List nemeckých odborov, odk. 21, č. spisu 2061 3220/40 adm.
28 Ing.Ludovík Mach - riaditeľ, Ing. Zdeněk Černý - odborník na výrobu 

karbidu a ferozliatin, Oldřich Hromádka - odborník v kalkuláciách vý-
roby a predaja, Jozef Brchel - odborník v skúšaní surovín a výrobkov. 

S touto udalosťou súvisí žiadosť Ústredne štátnej 
bezpečnosti v Bratislave o preverenie, či sa Česi 
v Handlovej hlásia za Nemcov.29 Ďalšie sťažnosti 
a správy sa hrnuli ako na bežiacom páse: penzisti, 
dôchodcovia a vdovy v Handlovej zaslali preziden-
tovi republiky list, v ktorom ho žiadajú zakročiť 
proti správe Handlovských uhoľných baní z dôvo-
du vypovedania z bytov.30

V mesiacoch máj a jún 1940 prehrmela na zá-
pade veľká vojna a Nemecko v priebehu šiestich 
týždňov rozdrvilo početnejšie francúzske a britské 
sily. Hitler triumfoval a v Berlíne usporiadal obrov-
ské oslavy. Víťazstvo síce oslavovali aj zahraniční 
Nemci, nazývaní Volksdeutsche, ale v Handlovej 
skôr formálne a bez veľkého nadšenia. Navyše Hit-
ler si na sklonku júla pozval do Salzburgu pred-
staviteľov Slovenskej republiky a prinútil ich vy-
konať personálne zmeny na najvyšších miestach. 
Zároveň poslal na Slovensko niekoľkých poradcov, 
tzv. beráterov, ktorí mali značné možnosti zasa-
hovať do vnútorných záležitostí krajiny. V Hand-
lovej rástlo napätie aj v dôsledku nedostatočného 
zásobovania životne dôležitými potrebami a kvôli 
zvyšovaniu cien, o čom svedčí aj správa žandár-
skej stanice. Jej autor spomína aj štrajkové nálady 
robotníctva a zdôrazňuje nespokojnosť paradoxne 
nemeckých robotníkov.31 

To bola akási predohra k veľkému štrajku, ktorý 
vypukol na konci októbra 1940. V autoritatív-

nom Slovenskom štáte bol štrajk považovaný za zlo-
čin a pre režim bol krajne neželaný v exponovanej 
handlovskej oblasti. O štrajku sa v minulosti veľa 
písalo vzhľadom k tomu, že za Slovenskej republiky 
bolo takýchto udalostí málo a komunistickí histo-
rici potrebovali dokázať masový odpor robotníckej 
triedy proti režimu Slovenského štátu. Preto pravú 
podstatu i pozadie štrajku zamlčali, udalosti zdra-
matizovali a umelo natiahli aj dĺžku jeho trvania.32

Od marca 1939 do druhej polovice roka 1940 
sa sociálne pomery robotníctva zlepšili, baníkom 
vzrástli mzdy o 18 %, no to ešte nebol dôvod k prí-
lišnej spokojnosti. Niektorým nemeckým baníkom 
sa v septembri 1940 dostal do rúk Tarifný poria-
dok Sokolovského revíru v Sudetoch. Pravda, revír 
bol už súčasťou hitlerovského Nemecka, kde mali 
robotníci vyššie mzdy, no keď sa ešte vynásobili 
desiatimi, čo bol kurz marky a koruny, vychádza-
la mzda baníka v Sudetoch o dve tretiny vyššie, 
ako v Handlovej. Sokolovský tarifný poriadok bol 
následne preložený do slovenčiny a predložený 
obom robotníckym odborovým organizáciám – 
Slovenským kresťanským odborom a Nemeckému 
odborovému zväzu – ako požiadavka pracovníkov 
na vyjednávanie. Vedúci funkcionári sa bránili ho 
prijať, ale pod tlakom robotníkov predniesli odbo-
rárski predáci požiadavky vedeniu podniku bez 
toho, aby sa k tomu vyjadrili.33

29 Žiadosť o preverenie z 26.7.1940, odk. 21, č. spisu 896/40 prez.
30 List prezidentovi republiky, odk. 21, č. spisu 2067 14069/40 adm.
31 Správa žandárskej stanice v Handlovej, odk. 21, č. spisu 2194 

101/40 prez.
32 Prvou publikáciou na túto tému bola brožúra Handlovský štrajk 

od Milana Strhana. Vyšla v r. 1960 a udalosti v Handlovej skreslila.
33 STEINACKEr, odk. 1, s. 263. 
 KOSTICKÝ, Bohuš ed., 1966. Handlová čierna a červená. Bratisla-

va: Práca, s. 71-72. Kostický tu spomína vyššie tarify v sokolov-
ských baniach ako dôvod k štrajku. V diele Handlová a jej preme-
ny z r. 1976 ten istý autor už spomína len iniciatívu Komunistickej 
strany, ktorá mala baníkov naviesť žiadať zvýšenie miezd.

Vedenie bane presunulo rozhodnutie o zvýšení 
platov na ministerstvo vnútra. Podľa správy hand-
lovského zástupcu nemeckých odborov Jozefa 
Grollmusa sa počas vyjednávania na ministerstve 
pokúšali postaviť Slovákov a Nemcov proti sebe. 
Obom skupinám prisľúbili zvýšenie platu o 
12 až 13 %, ale slovenským zástupcom vy-
svetlili, že do úvahy prichádza len zvýšenie 
o 8 až 9 %. Keď sa podniková rada vrátila do 
Handlovej s výsledkom rokovaní, v stredu 
30. októbra tento výsledok prečítali popolud-
ňajšej a nočnej šichte. Ani jeden rečník svoj 
príhovor nedokončil, pretože ich prerušili 
výkriky a burácanie davu. Padlo rozhodnu-
tie nesfárať do bane. Nepomohlo ani preho-
váranie a prosby starostu Herzoga, ktorý sa 
baníkom prihováral v nemeckej reči, upo-
zorňujúc, že ide o protištátne činy, keďže 
práve prebieha vojna a vzniknutá situácia sa 
bude považovať za sabotáž a nie za štrajk. 
Farár a poslanec Steinhübel sa pridal k Her-
zogovi, no nik ho nepočúval.

Štrajková psychóza zasiahla všetkých, Ko-
lóniu i obec, Slovákov aj Nemcov. Štrajk od-
hlasovali a nik nedbal na to, že zodpovedné 
miesta v Bratislave budú rýchlo reagovať. Vo 
štvrtok 31. marca nakomandovali do Hand-
lovej 215 žandárov a štrajkujúcim pozastavi-
li zálohy na mzdy, ktoré mali byť vyplatené 
ako obvykle posledný deň v mesiaci o ôsmej hodi-
ne ráno. Nevyplatenie záloh spôsobilo dramatickú 
situáciu; námestie sa zaplnilo tisíckami ľudí, prišli 
ženy i deti a obliehali budovu riaditeľstva. Nespo-
kojnosť davu rástla, najmä keď agitátori a rozvrat-
né živly začali vykrikovať rôzne heslá. Hrozila 
vzbura, no o 17.00 hodine sa do Handlovej dostavil 
minister vnútra Alexander Mach a štátny sekretár 
Karmasin. Minister potom trištvrte hodiny útočil 
na dav rečou plnou ostrých hrozieb, pričom ľudí 
skôr popudil a situáciu ešte viac vyhrotil. Svoju 
reč ukončil otázkou, či pôjdu pracovať alebo má 
zakročiť. Podľa viacerých svedectiev mu dav jed-
nohlasne odpovedal nie.34 Potom sa k davu snažil 
prehovoriť štátny sekretár Karmasin, jeho prejav 
však prerušovali nesúhlasné prejavy štrajkujúcich, 
a tak svoju reč nedokončil. Ďalší deň bol sviatok 
Všetkých svätých a nepracovalo sa, no do Handlo-
vej prišlo 170 mužov pechoty z posádky v Krem-
nici, útočná vozba z Turčianskeho sv. Martina 
so 4 tankami a 120 mužov pracovného útvaru zo 

34 Památník okresního četnického velitelství Prievidza 1918-1947, 
odk. 26, 30. október 1940.

 KOSTICKÝ, odk. 33, s. 260-261.
 STEINACKEr, odk. 1, s. 259-262.

Trestanie občanov 
za kritiku predsta- 
viteľov štátu.

1. septembra 1939 
Nemecko vtrhlo 
do Poľska.

Preklad textu letáka, 
namiereného proti národ-
nostnej politike bratislav-
ského vedenia KDP, 1939.

Vyšetrovanie poli- 
tickej spoľahlivosti,  
cenzúra...

Námestie sa zaplnilo 
tisíckami ľudí, prišli 
ženy i deti a obliehali 
budovu riaditeľstva...

Článok „Zatvorili vedúceho 
riaditeľa Handlovských baní“  
na str. č. 3 v časopise Gardista 
z 11. novembra 1940.

Handlovský 
štrajk

Brožúru Bansko-policajné 
predpisy vydali Handlovské 
uhoľné Bane – úč. spol., 
banské riaditeľstvo Handlová. 

Tanky v Baníckej kolónii, kto-
ré mali na rozkaz ministra 
vnútra klérofašistického štátu 
zlomiť štrajk handlovských ba-
níkov v prvých novembrových 
dňoch roku 1940.

Na sviatok Všetkých 
svätých prišlo do 
Handlovej 170 mužov 
pechoty z Kremnicie, 
útočná vozba z Tur-
čianskeho sv. Martina 
so 4 tankami a 120 
mužov pracovného 
útvaru zo Skleného.
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nechceli nám vydať prvého peniaze, ľudia sa straš-
ne búria. Veľa susedov nám pobrali a zatvorili ich 
do hotela Ilavy tu ti píšem ktorí sú to. Kelečeni, 
Šramko, Esterházy až si ho poznal, Ivonič Pišta, Ro-
mančáka aj veľa žien. Odniesli ich v noci, ako keby 
boli kradli. Slovom všetkých komunistov Maďarov, 
ktorých podozrievali. Medzi nima je ešte aj Jožkov 
Krakovi otec aj Pišta, odniesli ho aj s tou boľavou 
nohou ani psov na štránku. Nemožno to ani vypísať 
čo tu všeličo je celé roty vojska, tanky autá panciero-
vé, aj štatárium.“ 

Pri výsluchu uviedla: „Písala som preto, lebo 
som chcela Ladislava Daubnera informovať, čo je v 
Handlovej nového a že sa to nesmie písať, to som 
nevedela.“ Obžalovaná dostala peňažný trest vo 
výške 100 Ks. Podobný osud postihol viacerých 
obyvateľov Handlovej.38 

V súvislosti s handlovským štrajkom sa vyko-
nalo niekoľko preventívnych policajných opatrení 
na celom Slovensku. Zaistili asi 120 komunistov. 
O pár rokov neskôr, začiatkom roku 1945, uviedol 
Gustáv Husák vo svojej správe pre komunistické 

38 Pavol Weber, Mária Koledová, Jozef Faba, Vojtech Posvitil, Zu-
zana Svoradová, Mária Dvorská, Gejza ratkovský, Stefan rych-
tárik, Jozefína Slimáková, Pavol Smola, Emília Gatialová, Mária 
Chmelová, Margita Sabaníková, Karol Velicsányi, Peter Urban, 
Anton Franc, František Bóna, Pavol Koleda, Anna Červenková, 
Anna Schmidtová, M. Tremboš, Júlia Čermáková, Helena Šímová, 
Antónia Turčanová, Anna Kuzmínová, Jozef Franc, Pavol Weber, 
František Vician, Alžbeta Neuschlová, Juliana Tokárová, Anna 
Hrivnáková, Ján Šíma, Ľ. Mádola, Mária Ulbriková, Ladislav Kože-
luh, Juraj Beňa, Ondrej Mádel, Mária Kapustová, Mária Tomková, 
Pavol Staník, Helena Krčová, Judita Oravcová, Michal Pöss, Marek 
Varga, Mária Bendová, Ondrej Klein, Júlia Frümmelová, Júlia Iva-
novičová, Eleonóra Nedeljaková, Ján Gürtler, Juraj Wagner, Viliam 
Vlnieška, Michal Laszlop, Júlia Weberová, Eduard Jančík, Pavol 
Madaj, Justína Kušíková, Ján Beber, Ernestína romančáková, 
Anónia Hornická, Michal Struhár, Jozef Tonhauser, Ján Číž, Anna 
Baranová, Štefan Mrenica, Liza Osvadlová, Elizabeta Schnierero-
vá, Mária Kriváňová, Anton rosenberger, Jozef Buzalka, Michal 
Wagner, Ignác Fekeč, Michal Struhár, Viktória Koloredyová, Karo-
lína Šutová, Jozef Šíma, Ján Mrenica a Marta Neumahrová.

 Rozsudky o udelení peňažného trestu, odk. 21, č. spisu 2411 319/41 
priest. až 2486 563/41 priest. a 2488 659/41 priest.

vedenie v Moskve, že v Hand-
lovej zaistili dohromady vraj 
až 70 osôb, zväčša komu-
nistov.39 Tento počet sa však 
podľa dostupných archívnych 
materiálov nepodarilo po-
tvrdiť. Handlovské nepokoje 
zaznamenali aj spravodajské 
služby SS, ktoré na Slovensku 
disponovali širokým apará-
tom dôverníkov. Nemecká taj-
ná služba považovala za spúš-
ťací mechanizmus štrajku 
neúnosné sociálne pomery, 
pretrvávajúce etnické napätie, 
spôsobené hlavne neústupči-
vosťou slovenského úradníc-
keho aparátu.40 

Ktokoľvek už spôsobil 
„veľký handlovský štrajk“, ná-
rodnostné konflikty neutíchli 
a hrozba eskalácie napätia sa 
zväčšila. Aj po skončení štraj-
ku sa vyskytli rôzne prejavy 
nespokojnosti a menšie kon-
flikty. V roku 1941 vedenie Handlovských uhoľ-
ných baní sprísnilo kontrolu plnenia vozíkov a 
v prípade nedodržania normy nasledovali zrážky 
zo mzdy, z čoho vznikli opäť spory, ktoré napokon 
muselo riešiť aj ministerstvo.

39 PrEČAN, Vilém, ed., 1965. Slovenské národné povstanie: Doku-
menty. Bratislava: Vydavateľstvo politickej literatúry, s. 952.

40 SCHVArC, odk. 20, s. 85.

Skleného pri Handlovej. Ich počty doplnilo 22 vý-
konných príslušníkov z Ústredia štátnej bezpeč-
nosti.35 Počas jazdy cez obec si spievali nemecké 
piesne a väčšinu áut aj obrnenej techniky umiest-
nili v Kolónii. V sobotu 2. novembra nastúpili do 
práce asi dve tretiny baníkov. V pondelok sfárali už 
všetci bez výnimky. Ostrý štrajk teda v skutočnos-
ti trval necelé tri dni. Baníkom vyplatili zadržané 
zálohy aj vyššie mzdy, ba, tak ako požadovali, do-
stali i slaninu. 

Slovenská tlač v správach o handlovskom štraj-
ku radšej neustále poukazovala na činnosť agen-
tov a rozvracačov, vyslaných aj zo zahraničia, 
ktorí zviedli dobromyseľných baníkov, akoby 
mala uviesť pravdu. Minister vnútra nariadil, aby 
odborárskych dôverníkov a tých, čo hnali ľudí do 
štrajku, dali do ochrannej väzby ešte predtým, ako 
ich postavia pred súd. Následne zaistili 32 osôb36, 

35 Památník okresního četnického velitelství Prievidza 1918-1947, 
odk. 26, 30. október 1940.

36 Památník okresního četnického velitelství Prievidza 1918-1947, 
odk. 26, 30. október 1940.

medzi nimi aj hlavného agitátora medzi Nemcami, 
Františka Šramku. Do väzby putoval aj baník Pavol 
Esterházy, ktorý údajne ani nebol slovenským štát-
nym príslušníkom a v Handlovej bol len prechod-
ne. Priebeh samotného štrajku bol síce vyhrotený 
a ukončený následným zatýkaním, avšak musíme 
skonštatovať, že prebehol bez väčších násilnos-
tí a stratách na životoch. Vojsko a žandárstvo tu 
boli len v úlohe štatistu a neskoršie opisy udalostí 
komunistami len chceli vyzdvihnúť snahu baní-
kov a preto pri týchto opisoch zavádzali čitateľov, 
dokonca zamlčovali alebo marginalizovali účasť 
nemeckých odborov. Vládna tlač samozrejme in-
formovala o udalostiach v obci, avšak, slušne po-
vedané, „veľmi skreslene“. 

Denník Gardista celý priebeh udalostí obrátil 
a dokonca uviedol, že keď Alexander Mach ukončil 
svoj „príhovor“ pozdravom „Na stráž!“, tak sa vraj 
z davu ozvalo mohutné „stráž!“. Dnes, v zrkadle 
faktov a archívnych záznamov o preveľkej snahe 
vlády utajiť skutočný priebeh udalostí v Hand-
lovej, je však článok v denníku skôr na smiech. 
Bohužiaľ v tom čase, kedy bola na informácie 
z Handlovej uvalená prísna cenzúra, nemali ľu-
dia možnosť  získať 
skutočnú predstavu 
o priebehu štrajku.
Žandárska stanica 
v Handlovej dostala 
príkaz počas štrajku 
cenzurovať koreš-
pondenciu, aby sa 
štrajk nešíril (teda aby 
sa verejnosť nedozvedela 
pravdu), a mala brať na 
zodpovednosť každého pisateľa. V tejto súvislosti 
podala trestné oznámenie na Irenu Višňovskú,37 
pretože handlovské udalosti opísala nasledovne: 

„Je tu strašne zle, je štrajk. Tu je strašne moc voj-
ska a žandárov, bola tu veľká bitka pri bani ženy 
pobili tých ktorí išli robiť. Je tu veľké nedorozumenie 

37 List Ireny Višňovskej, odk. 21, č. spisu 2410 318/41 priest.

Pamätná medaila vydaná pri 
príležitosti 20. výročia štrajku 
handlovských baníkov.

Gustáv Husák 
komunistickému  
vedeniu v Moskve 
oznámil, že v Hand-
lovej zaistili vraj 
až 70 osôb, zväč-
ša komunistov.

Fotografia z roku 1941 poukazuje na viditeľný pokrok 
oproti nepokojnému roku 1940. Zdá sa, že zjavné zlepšenie 
pracovných podmienok zaznamenali aj zamestnanci 
HUB, s úsmevom pózujúci pred kamerou fotografa. Záber 
zachytáva časť nádvoria pred ústím do bane a budovu 
silocentrály. V tom čase sa ešte nestavala nová budova 
kúpeľní a lampárne.

Správa Ústredne štátnej 
bezpečnosti zaisťovaciemu 
táboru v Ilave o „dodaní“ 
26 osôb podozrivých z bu-
ričstva a štváčstva, 1940.

Vpravo: Leták Kladivo, 
informujúci o priebehu 
a ukončení štrajku 
v Handlovej, 1940.

Handlovský štrajk, 1940.

Ministerstvo  malo, 
zdá  sa, plné ruky práce 
s vydávaním potvrdení o 
štátnom občianstve alebo 
zamietaním žiadostí...
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Na oslavách Sviatku 
práce v Handlovej sa 
zúčastnilo 350 uni-
formovaných členov 
Hlinkovej mládeže.

V roku l942 sa 
začalo s výstavbou 
kúpaliska „Lesná“.

V máji 1944  
bol otvorený 
športový areál.

Odovzdávanie diplomov 
baníkom (v ich rodnej 
reči) a finančných odmien 
baníkom, ktorí odpracovali 
v HUB 25 rokov a viac. 

Vľavo: V Handlovej pribudla 
moderná chemická továreň.

HUB sa od marca 
1939 stali takrečeno 
monopolným dodá-
vateľom hnedého 
uhlia na Slovensku. 
Nezamestnanosť 
klesla na nulu.

Hospodársky 
rozvoj a sociálny 
pokrok 

Predsednícky stôl s rečniacim  
ministrom Júliusom Stanom 
a Franzom Karmasinom 
(s hákovým krížom na rukáve).  
Vpredu je vedenie podniku.

Už v prvom roku samostatnosti sa prejavila zlo-
žitá hospodárska situácia Slovenska. Okrem 

straty územia, teda aj poľnohospodárskej pôdy, 
prišlo Slovensko o pätinu priemyslu a vzrástol po-
čet nezamestnaných. Zmena nastala až po zapo-

jení slovenského hospodárstva do vojnovej 
ekonomiky, odchodom českej inteligencie, 
prácami v Nemecku, budovaním nového 
štátneho aparátu, deportáciami židovského 
obyvateľstva a niektorými legislatívnymi úp-
ravami, napr. aj arizačnými zákonmi. Všetky 
tieto faktory spôsobili hospodársky rast Slo-
venska, avšak mnohí upozorňovali, že ide 
o dočasný jav. Handlovské bane, ako aj iné 
priemyselné podniky, mali z tohto dočasného 
javu osoh. Od 14. marca 1939 do konca roka 
sa v celom štáte spotrebovalo 1.600 000 ton 
uhlia. Z toho hnedé uhlie tvorilo 46 %, čierne 
44 %, koks 10 %. Z celkovej spotreby hnedé-
ho uhlia pokryli handlovské bane svojou ťaž-
bou až 93 %. Zvyšok doviezli z Maďarska. Pre 
handlovské bane bolo mimoriadne výhodné, 
že sa odstránila konkurencia v podobe seve-
ročeského hnedého uhlia, a tak v nasledujú-

cich rokoch ťažba neklesala pod 700-tisíc ton ročne.  
roku 1940 dosiahla úroveň až 792 881 ton a rástol 
aj počet zamestnancov; roku 1941 ich bolo 2754.41 

V súvislosti s hospodárskou konjunktúrou a eko-
nomickým rozvojom, ktoré Slovensko zaznamena-
lo v prvých štyroch rokoch štátnej samostatnosti, 
mohli aj HUB s optimizmom hľadieť do budúcnos-
ti. Ťažba sa rozširovala, zlepšovalo sa aj technické 

41 KOSTICKÝ, Bohumír et al., 1976. Handlová a jej premeny. Mar-
tin: Osveta, s. 70.

vybavenie. V roku 1941 otvorili nový revír v Nová-
koch a situácia vyzerala optimisticky. Podľa zázna-
mov z Ústredia štátnej bezpečnosti museli žandári 
pravidelne informovať ústredie o situácii v Handlo-
vej, lebo si už nemohli dovoliť ďalšie nepokoje, a to 
počas celého obdobia až do roku 1945. Preto vláda 
i vedenie bane veľmi dbalo na to, aby mali baníci 
výhody a bolo o nich postarané. Z tohto dôvodu 
riaditeľ Handlovských uhoľných baní Miloš Kianič-
ka v septembri 1942 verejnosti predstavil program 
rozvoja HUB na najbližšie obdobie. Investovať sa 
malo nielen do hospodárstva, ale aj do zlepšenia 
sociálnych pomerov s cieľom vytvoriť z Handlovej 
a Novák veľké priemyselné centrum na hornej Nit-
re. A tak padlo rozhodnutie vybudovať veľkokapa-
citné robotnícke kúpeľné zariadenie pre 900 osôb, 
vybavené sprchami, vaňovými a parnými kúpeľmi i 
horským slnkom, aby mohli baníkom poskytnúť čo 
najlepšiu možnosť regenerácie po fyzicky náročnej 
práci. Stavbu za 10 miliónov dostala na starosť Nit-
rianska stavebná spoločnosť. 

Keďže Handlová dlho pociťovala nedostatok kva-
litnej pitnej vody, ďalšou investíciou bola výstavba 
vodovodu z ráztočna. Kolónia bola zásobovaná 
len studňami a voda v nich bola prakticky nepitná. 
Hoci robotníci pri výstavbe železničného tunela nad 
ráztočnom objavili výdatný prameň, desaťročie sa 
nič nepodniklo. Až v roku 1942 padlo rozhodnutie 
postaviť vodovod nákladom 4 milióny Ks. Mal slú-
žiť predovšetkým rozrastajúcej sa Baníckej kolónii, 
kde v rámci sociálneho programu pribudlo 84 rodin-
ných domov pre robotníkov a úradníkov baní. Všet-
ky byty boli vybavené kúpeľňou. 

Podnik podporoval aj šport, a preto bolo roz-
hodnuté postaviť ľahkoatletický štadión, tenisové 
kurty a ďalšie športové zariadenia.42 Starostlivosť o 
baníkov sa zvyšovala priamo úmerne hroziacemu 
nebezpečenstvu nepokojov, preto im v tomto obdo-
bí poskytovali čo sa dalo. Napríklad v medzivojno-
vom období sa baníkovi v prípade úrazu ušlá mzda 
hradila z prostriedkov Revírnej pokladnice, do kto-
rej baníci aj podnik odvádzali príspevky. Za Slo-
venského štátu bola vytvorená Robotnícka sociál-
na poisťovňa, v ktorej sa zlúčili všetky miestne a 
regionálne poisťovne. Z prostriedkov poisťovne 
sa v Handlovej dobudovala nemocnica a doplnilo 
sa jej vybavenie, aby sa tu mohli vykonávať aj zlo-
žité chirurgické zákroky. K dispozícii bolo 49 lô-
žok, traja lekári a štyria ošetrovatelia. Nemocnica 
dostala aj sanitku, ktorú si baníci už dlho žiadali. 
O snahe upokojiť baníkov a ich rodinných prísluš-
níkov svedčí aj skutočnosť, že v roku 1942 Hand-
lovské uhoľné bane poskytli revírnej rade 200-tisíc 
korún na rekreáciu detí baníkov v kúpeľoch Štós. 
Celú propagandistickú snahu korunoval v januári 
1943 minister dopravy a verejných prác Július Sta-
no, ktorý v sprievode štátneho tajomníka Karmasi-
na zavítal na banícku slávnosť do Handlovej. V ba-
níckom kultúrnom dome spoločne odovzdali 192 
pracovníkom, ktorí v banskom podniku odslúžili 
25 a viac rokov, diplomy a peňažné dary v celkovej 
sume pol milióna korún, z čoho na jedného odme-
neného vychádzalo 2500 Ks.43 Napriek všetkým 
snahám sa stupňovala nespokojnosť a pribúdalo 
stále viac komunisticky naladených baníkov.

Keďže väčšina snáh politikov a vedenia baní 
bola v Handlovej zameraná na baníkov a ich rodi-
ny, zostali bokom ostatné skupiny obyvateľstva, 
tie, ktoré nedisponovali silou alebo voličským prá-
vom. V handlovských školách v roku 1941 bolo až 
100 detí z chudobných rodín, ktoré mali nárok na 
vyživovaciu akciu. V Morovne ich bolo 7, v Prievi-
dzi 157 a vo Valaskej Belej až 429.44 

V nových podmienkach slovenskej samostatnos-
ti, kde sa presadzovala regulácia spoločenského ži-
vota, štát dôrazne zasahoval aj do organizovania 
mládeže. Ešte v roku 1938 autonómna vláda obme-
dzila a rozpustila viacero mládežníckych 
organizácií a nahradila ich Hlinkovou mlá-
dežou s povinným členstvom každého ško-
lopovinného žiaka. Aj v Handlovej vznikla 
početná organizácia Hlinkovej mládeže, 
podelená podľa vekových kategórií a v rám-
ci plnenia centrálnych pokynov a smerníc 
vyvíjala pomerne čulú činnosť.

Vo sviatok svätého Juraja, dňa 24. apríla 
1942 tunajší „Háemisti“ zapálili vatru, pri 
ktorej slávnostným programom oslávili 
sviatok svojho patróna. Na oslavách Sviat-
ku práce v Handlovej sa v tom istom roku 
zúčastnilo 350 uniformovaných členov 
Hlinkovej mládeže. V nedeľu 3. mája 1942 
si handlovskí mládežníci pripomenuli 23. 
výročie tragickej smrti generála Štefánika 
pietnou spomienkou, na ktorej mu vzdali 
hold zapálením vatry na vrchu Malý Grič.45 

42 Gardista, 1942, 6. september.
43 Slovák, 1943, 26. január.
44 Gardista, 1941, 12. február.
45 Gardista, 1942, 8. máj.

Nemecká mládež bola tiež centrálne organi-
zovaná, a to v Deutsche Jugend (Nemecká mlá-
dež, DJ). Obe mládežnícke organizácie sa snažili 
v aktivite predstihnúť „tých druhých“, čo veľmi 
napomohlo rozmanitosti a rozvoju športu a kul-
túry v obci. Mládeži sa ponúkali aj nové možnosti 
športového vyžitia. Hoci vo svete zúrila svetová 
vojna, bol v máji 1944 za veľkej športovej sláv-
nosti otvorený nový športový areál46. Postavili ho 
vďaka finančnej podpore baní, ale aj obetavej prá-
ci športovcov a mládežníkov. Hlavným objektom 

bolo moderné futbalové ihrisko s hľadiskom pre 
5-tisíc divákov, atletickou dráhou a veľkou tribú-
nou, kde boli sociálne zariadenia. Vznikol tu aj 
basketbalový štadión a ďalšie športové objekty. 
Okrem mimoriadne populárnych športov, akými 
tu boli futbal, basketbal a šach, handlovská mlá-
dež vynikala aj v stolnom tenise. Vo februári 1944 
zvíťazili nad výberom Bukurešti 5:1.

46 Na mieste súčasnej ZŠ Morovnianska cesta.
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V sobotu 22. júna 1941 sa útokom Nemecka na 
jeho dovtedajšieho spojenca Sovietsky zväz 

začala najkrvavejšia etapa 2. svetovej vojny. Po 
boku nemeckých vojsk sa ťaženia na východ zú-
častnili aj jednotky slovenskej armády. Začia-
tok vojny s boľševickým ruskom znamenal pre 
prívržencov komunistickej ideológie definitívne 
vyjasnenie postoja k režimu Slovenského štátu aj 
k  Nemecku. Fašizmus, socializmus/komunizmus 
a nacionalizmus vychádzali z toho istého zdroja. 
Až na odchýlky mali rovnaké základy a hlavne 
používali rovnaké metódy. Tieto systémy zavrhli 
vieru v Boha, snažili sa o svetovládu, brutálne po-
tláčali opozíciu a venovali mimoriadnu pozornosť 
pracujúcim masám, ktoré potrebovali získať na 
svoju stranu, aby získali absolútnu moc.

Po 22. júni sa razom zmenil postoj štátu k baní-
kom – komunistom. Slovenské orgány preventívne 
zaistili niekoľko stoviek známych komunistov, no 
po krátkom pobyte v Ilave ich prepustili. Bezpeč-
nostní dôverníci získali poznatky, že komunisti 
v Handlovej sa aktivizujú a hrozia sabotáže. Keďže 
komunistické hnutie malo v medzivojnovom obdo-
bí v Handlovej mnoho prívržencov, Ústredňa štátnej 
bezpečnosti (ÚŠB), ktorá zriadila osobitné protiko-
munistické oddelenie, venovala tunajším pomerom 
zvýšenú pozornosť. Už 11. augusta 1941 vydala taj-
né nariadenie o hlásení javov, ktoré by mohli ohro-
ziť hospodárstvo štátu. Ako sa v pokyne uvádza, 
„vyšetrovanie ilegálnej komunistickej činnosti v nie-
koľkých okresoch z posledného času ukázalo, že vr-
cholným úkolom každého jednotlivého člena a fun-
kcionára ilegálnej komunistickej strany je povinnosť 
páchať sabotážne činy v najširšom slova zmysle...“1

Už 13. augusta 1941 tunajší veliteľ stanice písal 
okresnému úradu o nespokojnosti medzi baníkmi 
kvôli chýbajúcim zásobám potravín. V septembri 
okresný náčelník informoval Ústredňu štátnej bez-
pečnosti o poklese ťažby uhlia. Mal byť spôsobený 
zlým zásobovaním, no podľa jeho poznatkov veľká 
časť robotníkov – komunistov využíva nedosta-
tok potravín ako zámienku na sabotovanie práce. 
Ďalšou príčinou mali byť úsporné opatrenia zavá-
dzané tzv. úsporným komisárom Ing. Bohumilom 
Smetanom, vyslaným do bane pražskou centrálou. 
Okresný náčelník uviedol, že „bane majú teraz 
konjunktúru ako nikdy a tak sa mu zdali príliš prí-
sne úsporné opatrenia neodôvodnené.“ Bohumilovi 
Smetanovi navrhol zrušiť pracovné povolenie.

K poklesu ťažby bol vypočutý aj banský in-
špektor Ing. Halyák, ktorý uviedol, že ju spôsobila 
fluktuácia robotníctva, sezónne práce, zaháľka, 
zameškané zmeny následkom chorôb, zásobo-
vanie a aj obuv, „lebo pracovné podmienky v bani 
sú mimoriadne ťažké a zlá obuv hatí robotníkov 
vo výkone na práci“. Následne veliteľ žandárskej 
stanice v Handlovej v ďalšej správe okresnému 
úradu zo 16. 9. 1941 potvrdzuje, že zlé zásobo-
vanie vplýva na pokles ťažby a ohrozuje verejný 
poriadok.  Okresný náčelník neskôr vypracoval 
obšírnu správu pre Ústredňu štátnej bezpečnosti, 
kde závery veliteľa žandárskej stanice v Hand-
lovej tlmočil a za príčinu poklesu ťažby označil 
zlé zásobovanie aj sabotáže. V správe zdôraznil: 
„Tento jav je pozoruhodný aj preto, lebo sa prvýkrát 
objavil krátko po vypuknutí vojny s boľševikmi.“  

1 Nariadenie o hlásení javov ohrozujúcich hospodárstvo štátu, odk. 
18, č. spisu 2287 1378/41 prez.

Podľa neho sabotáže boli dielom jednotlivcov. Ďa-
lej uviedol nepotvrdenú zvesť, že sa v Handlovej 
objavil ruský parašutista Segeš-Stratil, aby nadvia-
zal kontakt s miestnymi komunistami. Náčelník 
preto navrhol riešiť predovšetkým zásobovanie 
baníkov. V tejto súvislosti si prezídium Župného 
úradu v Nitre vyžiadalo od okresného náčelníka 
správu s porovnaním zásobovacích pomerov baní-
kov v rokoch 1917-18 a v súčasnosti. Toto porovna-
nie ukázalo, že zlé zásobovanie nemohlo ovplyv-
niť pokles ťažby.2

Aj napriek zvýšenej pozornosti bezpečnostných 
zložiek mimoriadne udalosti nenechali na seba 
dlho čakať. Dňa 21. septembra ukradli dva kilogra-
my výbušniny Nobelit, o dva dni neskôr dokonca 
60 kilo Nobelitu a 10 rozbušiek. Druhú krádež 
sa podarilo objasniť; páchateľom bol Gejza Krá-
lik z Horných Vesteníc, ktorý sa k činu priznal.3  
Nasledovali ďalšie krádeže: 3. a 5. januára 1942 
bolo ukradnutých 10 kusov patrónov a pol kilogra-
mu Nobelitu, pričom vykonané osobné prehliadky 
nič nezistili. Ústredňa štátnej bezpečnosti naria-
dila baniam prechovávať trhaviny v kovových 
debničkách s patentnou zámkou. Dozorom po-
verené osoby, ktoré mali prepočítavať Nobelit pri 
preberaní a odovzdávaní podľa kontrolnej knižky, 
mali byť staršie a spoľahlivé. Krádeže sa opakova-
li a 14. novembra 1942 boli odcudzené ďalšie dva 
šúľky Nobelitu a dve rozbušky.4 Aj v tomto prípade 
odhalili páchateľa. Bol ním rudolf Klein, u ktoré-
ho sa pri domovej prehliadke našli aj dva revolvery 
a vzduchovka. Niektoré krádeže však nesúviseli 
s ilegálnou činnosťou; vyskytovali sa aj v predchá-
dzajúcich časoch, no po vojne i počas nej poslúžili 
ako dôkazy vzrastajúceho odboja. Minister zahra-
ničia československej exilovej vlády Ján Masaryk 
v máji 1943 informoval Beneša o rezistencii na Slo-
vensku a medziiným spomenul úmyselné poško-
denie elektrárne v Handlovej koncom roka 1942, aj 
pokles produkcie v baniach až o 40 %.5

Žandárska stanica mala plné ruky práce, a to 
nielen s odhaľovaním domnelých či skutočných 
sabotérov; musela riešiť trestné aj politické prie-
stupky. Mala venovať pozornosť aj komunistom 
– Nemcom, ktorí nie sú ochotní spolupracovať so 
Slovákmi6 a zaisťovala ľudí pre komunistickú čin-
nosť.7 Vyskytli sa aj udalosti nepolitického cha-
rakteru, súvisiace s problémovým zásobovaním. 

3. marca 1942 sa pred banské riaditeľstvo do-
stavilo asi 40 žien a žiadali prídel múky. Len prís-
ľub, že múka je na ceste, ich dokázal upokojiť.  
Od 1. marca bola v baniach predĺžená pracovná 
doba; zároveň prišla správa, že prídel múky bude 
znížený o 1 kg mesačne na osobu, čo spôsobilo 
nespokojnosť žien.8 Aj nedostatok mlieka v máji 
1942 ženy pobúril. Zhromaždila sa ich asi stovka 
a dožadovali sa nápravy u riaditeľa baní.9

2 Vyšetrovanie poklesu ťažby uhlia, odk. 18, č. spisu 2289 1403/41 
prez., 2294 1554/41 prez. 

3 Krádež výbušnín, odk. 18, č. spisu 118/42 prez., 299/42 prez.
4 Krádež výbušnín, odk. 18, č. spisu 1633/42 prez.
5 PrEČAN, odk. 39, s. 77.
6 Monitorovanie komunistických aktivít, odk. 18, č. spisu 2277 

1155/41 prez.  
7 Napr. K. Lúčka, O. Mlynarčík, J. Krč, Š. Hromádka, za spievanie 

závadných piesní J. Tomka a L. Stenzel.  
8 Správa žandárskej stanice, odk. 18, č. spisu 2306 348/42 prez.
9 Správa žandárskej stanice, odk. 18, č. spisu 2319 793/42 prez.

Najväčšiu pozornosť venovalo obyva-
teľstvo vojnovým udalostiam, ktoré sa 
vzhľadom na frontové nasadenie vojakov 
Slovenskej armády, aj dobrovoľníkov z ra-
dov tunajších Nemcov, dotýkali každej ro-
diny. Slovenskí branci, ktorí v roku 1940 
nastúpili na dva roky trvajúcu povinnú 
vojenskú službu, mohli byť od júna 1941 vyslaní na 
front. Slovenská armáda mala v Sovietskom zväze 
obmedzený počet vojakov, asi 16 tisíc, sformova-
ných do rýchlej a Zaisťovacej divízie, ktorá opero-
vala v zázemí a služba v nich mala trvať najviac rok.

Aj karpatskí Nemci museli nastúpiť na 
prezenčnú službu v Slovenskej armáde. 
Pre nich bol vytvorený Národnonemecký 
pechotný prápor v Kremnici a Delostre-
lecký oddiel v Kežmarku. Komunikácia v 
útvare prebiehala v slovenčine, inštruk-
cie sa podávali v nemčine. Nasadenie 

na východnom fronte si vyžiadalo obete aj medzi 
Handlovčanmi. Počas úspešnej ofenzívy rýchlej 
divízie v júli 1942 v oblasti rostova prišiel o život 
26-ročný poručík Ján Laslop. Stotník Zaisťovacej 
divízie Jozef Gürtler padol 16. februára 1943 pri 
Ovruči. Jeho menovec Karol Gürtler, tiež stotník, 
narodený síce v Pešti roku 1919, no domovsky prí-
slušný do Handlovej, bol zabitý pri obci Pencens-
kaja v januári 1943. 

Obete medzi vojakmi Slovenskej armády v dru-
hej svetovej vojne boli neporovnateľne menšie ako 
v prvej svetovej vojne, kde Handlovčania zaplatili 
oveľa krutejšiu daň. Inak tomu bolo v jednotkách 
nemeckej armády, do ktorých, spočiatku dobrovoľ-
ne, vstupovali hlavne mladí handlovskí Nemci, pra-
cujúci v ríši. Nechali sa strhnúť všeobecným nadše-
ním, ktoré spôsobili prvé úspechy. Boli zaraďovaní 
do ozbrojených zložiek SS, ktoré mohli prijímať aj 
tzv. Volksdeutsche – národných Nemcov.10 Nepatrili 
však k dobre známym zlopovestným elitným jed-
notkám SS; ich úlohy na fronte sa nijako neodlišova-
li od úloh vojakov slúžiacich v Slovenskej armáde.

Od orgánov Slovenskej republiky si Berlín na 
jeseň 1942 vynútil povolenie robiť nábor do SS aj 
na našom území. Národná nemecká centrála v Ber-
líne požadovala od vedenia národnej skupiny na 
Slovensku vyhlásiť dobrovoľný vstup do vojska za 
čestnú povinnosť všetkých zbrane schopných ne-
meckých mužov. Podľa správy veliteľa žandárskej 
stanice v Handlovej sa 22. januára 1943 k odvodu 
dostavilo celkom 700 mužov, odvedených bolo asi 
550. Presný počet sa nedal zistiť, lebo odvody sa 
konali v tajnosti. Členovia Freiwillige Schutzstaffel 
obchádzali všetky domy v Handlovej aj v okolitých 
nemeckých obciach a občanov upozorňovali, aby 
sa dostavili k odvodu. 

10 STOrZEr, Michael et al., 1989. Schicksal Hauerland. Bensberg: 
Hilfsbund Karpatendeutscher Katholiken und Arbeitskreis Hauer- 
land, s. 37. ISBN 3/925/692/24//X.

11 Správa žandárskej stanice, odk. 18, č. spisu 1671/42 prez.

Nadporučík slovenskej 
armády Pavel Kuric.22. júna 1941 

zaútočilo Nemecko 
na Sovietsky zväz.

Tiene sveto- 
vej vojny

Frekventanti poddôstojníckej 
školy z práporu útočnej vozby 
v Turčianskom sv. Martine 
z radov Handlovčanov, 1939.

Udanie o protištátnych 
nápisoch v Handlovej, 1943.

Nepokoje medzi 
baníkmi sa stupňujú
a v bani sa množia 
krádeže trhavín.

Vojak Lasslop  
v uniforme Waffen SS.

Aj karpatskí Nemci 
museli nastúpiť 
na prezenčnú službu 
v slovenskej armáde.

Nálada pri odvo-
doch bola u mnohých 
občanov stiesnená a 
okrem jednotlivcov 
nebolo pozorovať 
žiadne oduševnenie 
k nastúpeniu 
vojenskej služby.11

Členská legitimácia 
Jozefa Faba v Sloven-
skom aeroklube, odbor 
Slovenské krídla.

Na pamiatku pred 
odchodom na front...
Letci, Handlová 1940. 
(6 mesiacov u mamičky)
 –záloha letky 11.

List leteckému pluku z júna 
1940 – prosba Handlovčana 
Jozefa Faba o prijatie k le-
tectvu s odpoveďou veliteľa 
perute na zadnej strane.
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Porážky na východnom fronte viedli národno-
socialistické vedenie v marci 1943 k vyhláseniu 
totálnej vojny, čo znamenalo mobilizáciu všet-
kých rezerv, vrátane nemeckých menšín. V apríli 
1943 Karmasin po vzore Nemecka nariadil totálne 
nasadenie karpatských Nemcov. Na základe jeho 
direktív mali byť všetci muži vo veku 16 až 60 ro-
kov mobilizovaní a pripravení k dispozícii Deu- 
tsche Partei. Eufória z prvých rokov vojny však už 
opadla. Vedenie strany bolo nútené použiť čoraz 
hrubšie formy nátlaku, aby získalo do oddielov SS 
nových „dobrovoľníkov.“12 

Ale ani totálna vojna nedokázala zvrátiť situáciu 
na frontoch. V lete zlyhala nemecká ofenzíva pri 
Kursku, v severnej Afrike sa vzdali zvyšky Wehr-
machtu, ktoré tam bojovali od februára 1941 a spo-
jenci sa vylodili najprv na Sicílii a potom aj v juž-
nom Taliansku. Verný Hitlerov spojenec Mussolini 
bol zbavený moci a nemecké velenie muselo vyslať 
na Apeninský polostrov posily. Zároveň sa začali 
systematické nálety Američanov a Angličanov na 
nemecké mestá, s drastickými dôsledkami na ci-
vilné obyvateľstvo. V októbri 1943 sa v Teheráne 
zišli vodcovia protihitlerovskej koalície a predbež-
ne sa dohodli na povojnovom usporiadaní Európy. 

Londýnska exilová vláda si uvedomila, že roz-
hodujúcim činiteľom pre krajiny strednej Európy 
sa stane sovietsky diktátor Stalin a už v decembri 
1943 exilový prezident zaniknutého Českoslo-
venska Eduard Beneš vycestoval do Moskvy, aby 
so Sovietskym zväzom uzavrel dlhodobú zmluvu o 
priateľstve a spolupráci, ktorá mala platiť 20 rokov. 
Stalin sa predbežne zaviazal, že Československo 
bude obnovené v pôvodných hraniciach. Zmluva 
postavenie Beneša posilnila a v Londýne už začali 
rozmýšľať nad „riešením“ nemeckej otázky. Bez 
ohľadu na to, že vojna bola ešte v plnom prúde, 
padlo fatálne rozhodnutie, že Nemci budú z celého 
Československa deportovaní. Týkalo sa to aj oby-
vateľstva Handlovej a viacerých obcí Hauerlandu. 
Vzhľadom na masové počúvanie londýnskeho a 
moskovského rozhlasu sa o výsledkoch Benešovej 
misie v Moskve dozvedeli aj obyvatelia Slovenska. 
Zmluva so Stalinom posilnila postavenie komu-

nistov, ktorí získali 
k spolupráci mnohých 
úradníkov v okrese. 
Týkalo sa to naprí-
klad aj niektorých prí-
slušníkov žandárskej 
stanice v Handlovej, 
ktorí nielenže dávali 
komunistom dôležité 
informácie, ale posky-
tovali aj prístrešie pre 
ich schôdzky.13 Akti-
vizovala sa aj domáca 
opozícia a predstavite-
lia občianskeho odbo-
ja, ktorí s očakávania-
mi hľadeli na kroky 
exilovej vlády.

12 GABZDILOVÁ-OLEJNíKOVÁ, Soňa a Milan OLEJNíK, 2004. Kar-
patskí Nemci na Slovensku od Druhej svetovej vojny do roku 
1953. Bratislava: SAV a SNM, s. 21. ISBN 80-967621-9-2.

13 KOSTICKÝ, odk. 41, s. 72.

Do jari 1944 bolo Slovensko na rozdiel od voj-
nou rozvrátenej Európy oázou pokoja. Bojové 

nasadenie slovenských jednotiek na východe si 
síce vyžiadalo viac ako tisícku životov, no to bol 
v porovnaní so stratami, ktoré utrpeli spojeneckí 
rumuni alebo Maďari, zanedbateľný počet. Oby-
vateľstvo mohlo už od jesene 1943 čoraz častejšie 
pozorovať zväzky spojeneckých lietadiel, ktoré 
z juhotalianskych letísk podnikali útoky najmä na 
priemyselné centrá v Sliezsku, no slovenské mestá 
zatiaľ neboli ich strategickým cieľom. Situácia sa 
začala rýchlo meniť začiatkom leta, najmä po vy-
lodení spojencov v Normandii a úspešnej ofenzíve 
Červenej armády. Slovenská exilová vláda nezos-
tala v tejto situácii nečinná a už v druhej polovici 
roku 1943 začala kontaktovať nespokojných opo-
zičných vojenských14, politických15 a hospodár-
skych16 predstaviteľov Slovenského štátu. Vláda 
Slovenského štátu vedela o prípravách „nejakej“ 
protištátnej akcie, avšak minister vnútra Alexan-
der Mach situáciu podcenil. Napriek informá- 
ciám z Ústredne štátnej bezpečnosti netušil roz-
sah a veľkosť prepojenia jednotlivých skupín 
a o aktivitách vojenských zložiek sa dozvedel až 
tesne pred vypuknutím povstania.

Plány na uskutočnenie povstania boli pôvodne 
dva. Prvý, neuskutočnený, počítal so začiatkom po-
vstania po príchode Červenej armády k hraniciam 
Slovenska, kedy jej mali pomôcť dve východoslo-
venské divízie. Druhý plán počítal so začiatkom 
povstania po vstupe nemeckých síl na Slovensko. 

V júli 1944 na strednom Slovensku pristáli prví 
sovietski parašutisti s poverením zorganizovať 
partizánske jednotky. Zároveň agenti Sovietskeho 
zväzu, vydávajúci sa za ukrajinských utečencov, 
prenikali z východu na Slovensko s rovnakým 
poslaním. Vytvorili sa prvé partizánske oddiely, 
do ktorých vstupovali Slováci nesúhlasiaci s reži-
mom, utečenci zo zajateckých či koncentračných 
táborov, vojaci a iné perzekvované osoby. Ozbro-
jené zložky proti partizánom nezasahovali, takže 
ich počet rástol a počínali si čoraz sebavedomejšie, 
nehľadiac na hrozbu nemeckého zásahu. Útočili 
na zásobovacie trasy nemeckej armády, ktoré vied-
li cez severné Slovensko a napádali niekoľkočlen-
né skupiny poľnej polície a spojovacích jednotiek, 
zabezpečujúcich spojenie s frontom, ktorý sa v júli 
blížil k východným Karpatom. 

14 Napr. gen. J. Golian, gen. r. Viest, veliteľstvo pozemného voj-
ska v Banskej Bystrici, jednotky z východného a západného 
Slovenska, jednotky Poľnej armády a iní.

15 Napr. J. Lettrich, J. Ursíny, G. Husák, L. Novomeský, K. Šmidke, 
V. Šrobár, I. Pietor a iní. 

16 Napr. I. Karvaš, P. Zaťko, J. Stanek, J. Klinovský, I. Makovický, 
K. Markovič a iní.

Tienistou stránkou ich činnosti boli zásahy 
proti civilnému obyvateľstvu, často nemeckej ná-
rodnosti17, ale aj miestnych predstaviteľov vlád-
nucej strany či Hlinkovej gardy. Strach a neistota 
sa šírili najmä v radoch nemeckej národnostnej 
skupiny. Vedenie Deutsche Partei v Bratislave sa 
už dlhšiu dobu bezvýsledne snažilo zriadiť do-
mobranu, ktorá by obyvateľstvo chránila. Navyše 
sa 20. júla 1944 rozniesla správa, že na Hitlera bol 
spáchaný atentát, organizovaný vysokými dôstoj-
níkmi Wehrmachtu. Aktivizovala sa aj opozícia 
na Slovensku. Už 19. júla 1944 sa z iniciatívy čle-
na komunistickej strany Štefana Kušíka ustanovil 
v Handlovej Revolučný národný výbor (rNV), 
no zatiaľ zostával v ilegalite. Predsedom sa stal 
pracovník riaditeľstva baní Ing. Holec.18 V nasle-
dujúcich dňoch sa napätie v meste stupňovalo a 
vzťahy medzi Nemcami a Slovákmi sa polarizo-
vali. Niekoľko handlovských obyvateľov sa prida-
lo k partizánom, pôsobiacim v Sklabini a v Kan-
torskej doline. O niekoľko dní sa v obci objavilo 
15 partizánov a z baní na nákladnom aute odviezli 
veľké množstvá trhavín. Popredný činiteľ nemec-
kej skupiny Ing. Pavol Herzog požiadal žandárov 
o zbrane, ktorými boli vyzbrojení mladí nemeckí 
občania, aby posilnili strážnu službu. Veliteľ žan-
dárov bol v spojení s partizánmi, preto prikázal 
zbrane každý večer odovzdať. Partizánsky tlak sa 
stupňoval a vyžiadal si prvé obete. Dňa 25. augusta 
1944 príslušníci partizánskej brigády M. r. Štefá-
nika zastrelili v neďalekej Hornej Štubni šiestich 
nemeckých obyvateľov. Ten istý deň šiel autom po 
pivo do Turčianskeho sv. Martina handlovský hos-
tinský Pavol Frömmel a spolu s ním Otto Korenek, 
Anton Laslop a Jozef Pöss. Tu ich spoznali partizá-
ni pôvodom z Handlovej, zatkli ich a odvliekli do 
Sklabine, kde ich obvinili zo špionáže a zastrelili. 
Telá štyroch nešťastníkov skončili pravdepodobne 
v masovom hrobe.19 Nasledujúci deň bola na mar-
tinskej stanici zadržaná nemecká vojenská skupi-
na vracajúca sa z rumunského frontu a väčšiu časť 
jej členov stihol rovnaký osud... V Berlíne dospeli 
k rozhodnutiu, že s intervenciou už nemožno ďalej 
otáľať. Oznámenie o prichádzajúcich nemeckých 
jednotkách prinútilo vyšších dôstojníkov na veli-
teľstve pozemného vojska v Banskej Bystrici vy-
hlásiť dohodnuté heslo, ktoré znamenalo začiatok 
bojov na strednom Slovensku, neskôr nazvaných 
Slovenským národným povstaním.

Od Topoľčian a Žiliny až po Spiš sa vytvorilo kom-
paktné povstalecké územie a jeho súčasťou sa stala 
aj Handlová. Do čela odboja sa postavila Slovenská 
národná rada a 1. septembra 1944 vyzvala obyva-
teľstvo chopiť sa zbrane proti nemeckým votrelcom 
a ich domácim pomáhačom. Tri politické strany – 
HSĽS, Deutsche Partei a Maďarská strana boli roz-
pustené, komunisti aj sociálni demokrati vystúpili 
z ilegality. Okrem počiatočného chaosu a neroz-
hodnosti niektorých veliteľov sa stali ďalším prob-
lémom niektorí radikálnejší dobrovoľníci. Títo sa 
postupne, rovnako ako ostaní, zapájali do štruktúr 
armády alebo sa včlenili do partizánskych skupín, 

17 Najznámejším je usmrtenie viac ako stovky sklabinských Nem-
cov partizánskou skupinou P.A.Veličku a zavraždenie skoro 200 
nemeckých obyvateľov Skleného pri Handlovej členmi oddielu 
„Lenin“ 1. československej partizánskej brigády J.V.Stalina.

18 KOSTICKÝ, odk. 33, s. 287.
19 PöSS, Ondrej, 1994. Dies Ater. Nešťastný deň 29. august 1944. 
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ale často konali na vlastnú päsť a nerešpektovali 
rozhodnutia velenia. Počas povstania si počínali 
panovačne, zabavovali majetok občanom, so zbra-
ňou v ruke vymáhali finančné príspevky na odboj 
a v mnohých prípadoch si vyrovnávali staré účty 
tak, že niektorých obyvateľov označili za špiónov, 
zradcov, kolaborantov a postrieľali ich. Ich konanie 
bolo v rozpore s pokynmi veliteľstva, spôsobovalo 
problémy s udržaním disciplíny, ale hlavne vyvo-
lávalo nedôveru obyvateľstva a z historického hľa-
diska poskytlo argumenty odporcom povstania.

Pracovníci Obecného úradu 
a Obvodného notárskeho 
úradu v Handlovej, 1944. 
V spodnom rade (s okularmi) 
je notár Kubíni.

Mapa postupu soviet-
skych a rumunských 
jednotiek a zobraze-
nie frontových línií 
v okrese Prievidza.

Stalin sa zaviazal, 
že Československo 
bude obnovené 
v pôvodných 
hraniciach.

Slovenské 
národné 
povstanie

Konstantin Ivanovič 
Savin (uprostred), 
politický komisár  
pluku, ktorý oslo-
bodil Handlovú.

HSĽS, Deutsche Partei 
a Maďarská strana 
boli rozpustené a 
komunisti aj sociálni 
demokrati vystúpili 
z ilegality.

Ani totálna vojna 
však už nedokázala 
zvrátiť situáciu 
na frontoch.

Marec 1943 – 
mobilizácia všetkých 
rezerv vrátane ne- 
meckých menšín.

Legitimácia Zväzu slovenských partizánov potvrdzuje, že parti- 
zán aktívne bojoval proti fašistom od mája 1944 do apríla 1945.
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Nemecký vojenský veliteľ na Slovensku, generál 
Berger, sa spočiatku domnieval, že na strednom 
Slovensku vypukla partizánska revolta. Pripravo-
val vyčisťovaciu operáciu s menšími silami a dom-
nieval sa, že v Bystrici budú o štyri dni. Keď sa však 
presvedčil, že do bojov sa zapojila aj armáda, mu-
sel plány zmeniť. Priebeh povstania, ale i všetko, 
čo po ňom nasledovalo, bol v Handlovej naozaj tra-

gický. Vzťahy medzi 
Slovákmi a Nemcami 
boli už od vypuknutia 
vojny napäté a povsta-
leckými udalosťami sa 
definitívne ukončili. 
Represálie na oboch 
stranách ľahko rozde-
lili handlovských oby-
vateľov, ktorí nikdy ne-
tvorili pevný celok a za 
daných historických 
okolností na to ani 
nedostali príležitosť. 
Pritom veľká skupina 
nemeckých baníkov ľa- 
vicového a komunistic-
kého zmýšľania, žijú- 
cich v obci i Kolónii, sa 
nestotožňovala s hit-

lerovským režimom prenasledujúcim ich súkme-
ňovcov v Nemecku, aj v okupovaných krajinách. 
V správe o situácii na Slovensku z konca novembra 
1944, vypracovanej pre ríšsky bezpečnostný úrad 
v Berlíne, sa dokonca konštatuje, že časť nemec-
kého obyvateľstva v Handlovej má voči nacistom 
nepriateľský postoj.20 

Handlová sa 29. augusta 1944 ocitla v moci parti-
zánov. Odzbrojili príslušníkov Freiwillige Schutz-
staffel, obsadili poštu a moci sa ujal Revolučný ná-
rodný výbor. V obci sa začala formovať jednotka 
partizánov z obyvateľov obce, neskôr známa ako 
Dobrovoľná handlovská rota, ktorej prvou úlohou 
po získaní zbraní z vojenských skladov v Zemian-
skych Kostoľanoch bolo zabezpečenie ochrany 
prevádzky bane a elektrárne. Spočiatku bola rota 
pod velením kpt. Weinholda, avšak po jeho odvola-
ní do Zemianskych Kostolian bol za veliteľa posád-
ky určený npor. Ján Kováčik, ktorý mal na starosti 
aj výcvik mužstva.

Augustom 1944 sa začalo dramatické obdobie 
poznačené vojnou, preliatou krvou vinných i ne-
vinných, a tiež náhodných obetí. revolučný výbor 
v Handlovej a mladí členovia Komunistickej stra-
ny boli v neustálom kontakte s okolitými partizán-
skymi skupinami a vojenskou posádkou v Zemian-
skych Kostoľanoch. V partizánskych skupinách 
bolo množstvo Handlovčanov, ktorí sa včlenili do 
I. slovenskej partizánskej brigády M. R. Štefáni-
ka a vzhľadom na množstvo skúseností z bane 
sa brigáda stala základom Špeciálnej mínerskej 
skupiny pri ruskom štábe na čele s veliteľom La-
dislavom Peškem a neskôr, po potlačení povstania, 
boli premenovaní na Oddiel generála Svobodu. 
Osobitný mínerský oddiel brigády tvorili prevažne 
handlovskí baníci, z celkového počtu 188 členov 
bolo až 102 v Handlovej narodených alebo v tom 
čase v obci bývajúcich osôb, ktorí sa k partizánom 

20 PrEČAN, Vilém, ed., 1971. Slovenské národné povstanie: Nemci 
a Slovensko: Dokumenty. Bratislava: Epocha, s. 444.

pridali už pred vypuknutím povstania. Oddiel 
bol poverený špeciálnymi ženijnými operáciami. 
Pred postupujúcim nemeckým vojskom vyhodili 
do vzduchu strečnianske mosty a tunely. Potom sa 
zúčastnili ťažkých bojov pri Priekope  a budovali 
obranné postavenia nad Nemeckým Pravnom.21 

Po potlačení povstania sa už premenovaný 
Oddiel generála Svobodu zmenšil na 97 členov 
a bolo v ňom začlenených 23 Handlovčanov. Mno-
hí z partizánov padli, dostali sa do zajatia, alebo 
prešli k iným partizánskym skupinám, či sa vrátili 
späť domov, pretože nechceli ďalej pokračovať.22

Handlovská rota, aj pod velením neskorších ve-
liteľov23, bola súčasťou IV. skupiny a zúčastnila sa 
bojov prebiehajúcich v širšej handlovskej a prie-
vidzskej oblasti, ako aj v oblasti Kremnických vr-
chov. Dňa 30. októbra 1944 sa na základe rozkazu 
velenia rozdelila na menšie skupiny, ktoré mali za 
úlohu podporiť partizánsky boj.24

V noci z 30. na 31. augusta partizáni nepremys-
lene vyhodili do povetria portál hlavného tunela 
medzi Handlovou a Hornou Štubňou. Jadro po-
vstaleckého územia tak malo zablokované želez-
ničné spojenie s údolím rieky Nitry, čo sa v nasle-
dujúcich dňoch ukázalo ako obrovská nevýhoda. 
Z tohto dôvodu museli handlovskí baníci25 zava-

21 KOSTICKÝ, odk. 41, s. 72-73.
22 Činnosť a zoznam I. slovenskej partizánskej brigády M.R. Šte-

fánika, 15. júl 1969. 3 s. Zoznam bol spracovaný na základe 
požiadavky OV SZPB v Martine, za účelom obdržania určitého 
počtu odznakov brigády, ktoré majú byť odovzdané menova-
ným príslušníkom k 25. výročiu SNP - 1969. Umiestnenie: Han-
dlová: Mestský úrad, Archív. Bez signatúry.

23 Pplk. Malár, pplk. Markus a pplk. Kuna.
24 Zoznam príslušníkov handlovskej dobrovoľnej povstaleckej roty, 

29. apríl 1970. 3 s. Zoznam vypracovaný pre MNO - Komisia pre 
vydávanie osvedčenia podľa zákona č. 255/46 Zb. - Historicko-do-
kumentačné oddelenie v Bratislave ako historickú dokumentáciu. 
Súčasťou zoznamu je aj krátka a stručná charakteristika činnosti 
roty. Umiestnenie: Handlová: Mestský úrad, Archív. Bez signatúry.

25 Autor kapitoly So zbraňou v ruke v monografii Handlová čierna 
a červená totiž uvádza, že nemeckí (!) robotníci boli vyzvaní (!), 
aby pokračovali v práci a bola im zaručená bezpečnosť a ich záso-
bovanie. O dve vety ďalej uvádza, že handlovskí (!) baníci zvládli 
úspešne úlohu vyčistenia zavaleného tunela. Vzhľadom na fakt, že 
veľká časť baníkov boli slovenskí Nemci a partizánske velenie obce 
ich muselo vyzvať na pokračovanie v práci, môžeme predpokladať, 
že sa určite neponúkli sami a že by boli radšej odišli do bezpečia. 
To naznačuje minimálne mierny nátlak na nemeckých baníkov.
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lený tunel vyčistiť a opätovne ho sprevádzkovať. 
Otázkou je, či sa toho zúčastnili len baníci a či ich 
účasť bola dobrovoľná.

Hlavnú moc v regióne mal revolučný okresný 
národný výbor v Prievidzi, ktorý vydal príkaz, 
aby všetci chlapi do 35 rokov nastúpili do zbrane, 
v opačnom prípade im hrozil trest smrti. Keďže 
bane, elektráreň i chemička boli strategickými 
podnikmi, baníci a robotníci dostávali od národ-
ného výboru potvrdenia o oslobodení od vojen-
skej povinnosti. Ale bez povolenia národného 
výboru nik nesmel mesto opustiť. Ak sa niekto 
predsa len odvážil na cestu, mal vážne opletačky 
s partizánskymi hliadkami. 

Hneď po vypuknutí povstania sa začalo maso-
vo zatýkať – internovaní boli poprední činitelia 
miestnej Deutsche Partei, predstavitelia Hlinko-
vej strany a Hlinkovej gardy, nespoľahlivé alebo 
podozrivé osoby, spolu asi 110 ľudí. Niektorí boli 
podrobení mučeniu a prišli o život. Pred prícho-
dom nemeckých vojsk asi dva tucty zaistených 
transportovali do koncentračného tábora na hra-
de Slovenská Ľupča, kde sa predtým nachádzala 
chlapčenská polepšovňa. Bitky, vyhrážky smrťou 
a biedna strava zmenili väzňov na ľudské trosky. 
Keď však veliteľa tábora Štaudingera vystriedali 
slovenskí žandári, situácia sa zlepšila. Pred prí-
chodom nemeckých vojsk strážcovia hrad opus-
tili a väzni boli zrazu voľní. No ich návrat domov 
bol rovnako nebezpečný... cestou domov prišli o 
život traja Handlovčania – Anton Frömmel, Ján 
Latzko a Ján Wohland.26 

Časť handlovských Nemcov pred represáliami 
utiekla do lesa, kde im počas nasledujúcich troch 
týždňov nosili zásoby ich ženy. Keďže pracova-
li na poliach, mohli sa po chotári voľne pohybo-
vať.27 Väčšina nemeckých baníkov ľavicového 
zmýšľania mala zatiaľ pokoj, no i tak žili v neus-
tálom napätí. Medzi ľuďmi sa šírili rôzne chýry, 
podľa ktorých sa Slováci z Kolónie mali chystať na 
Nemcov v obci a naopak. Na začiatku Povstania 
padol do rúk miestnych partizánov aj Ing. Pavol 
Herzog, spolu so šoférom Vašekom (Waschek) a 
dvoma nemeckými inžiniermi – Hilbertom a Gei-
slerom. Hilberta po niekoľkých dňoch partizáni 
prepustili, no ostatných obvinili z činov namiere-
ných proti slovenskému ľudu, ako aj zo špionáže 
a všetkých troch zastrelili. 

Prvé tri týždne septembra 1944 zažilo obyva-
teľstvo bez rozdielu národnosti viacero nočných 
nájazdov partizánskych skupín. V jednu septem-
brovú noc sa z ampliónov ozvala hlasná hudba 
(v Handlovej bol zavedený miestny rozhlas v pred-
chádzajúcom roku) a skupina podgurážených par-
tizánov navštívila najprv klenotníka Schnirera, no 
keďže korisť bola malá, pobrali sa ďalej ku stolár-
skemu majstrovi Slukovi. Požadovali od neho de-
saťtisíc korún, no Sluka sa pokúsil o útek, a tak ho 
na dvore pred chalupou zastrelili. Jeho telo tam le-
žalo štyri dni nepochované, lebo obaja synovia ušli 
do lesa. Sluku dal pochovať až kováčsky majster 
Záni, otec známeho miestneho partizána, ktorý 
bol jeho priateľom. Tragický bol aj osud oboch Slu-
kových synov, Laciho a rudiho. Partizáni jedného 
zastrelili a druhý skončil v ľupčianskom lágri.28

26 STEINACKEr, odk. 1, s. 275-276.
27 STEINACKEr, odk. 1, s. 268.
28 STEINACKEr, odk. 1, s. 269.

Medzitým postupovala od Nitry 
k Topoľčanom a ďalej na sever 
nemecká brigáda Schill. Prvé ťaž-
ké boje sa strhli pri Baťovanoch 
(dnes Partizánske), no povstalci  
nedokázali Nemcov zastaviť. 
Zo severu prenikla do Turca im-
provizovaná divízia Tatra a od 
Prievidze sa k nej prebíjala bri-
gáda Schill. Do ťažkých bojov 
v hornatom teréne nad Prievi-
dzou bola nasadená aj Dobro-
voľná handlovská rota a utrpela tu značné straty.  
Bojové zásluhy členov roty boli mnohokrát ocene-
né. Až do 30. októbra 1944 bránili postavenie na 
Skalke a neskôr na Donovaloch.

Hoci boli partizánske skupiny zväčša veľmi vý-
znamnou pomocou pri povstaleckých bojoch, nie-
ktorí jednotlivci, výnimkou neboli ani sovietski 
partizáni, nerešpektovali rozkazy veliteľstva a úto-
čili na miestne obyvateľstvo. Jeden z najtragickej-
ších prípadov sa odohral v nemeckej obci Sklené. 

Ľudovít Matiaško bol zajatý a 
internovaný v lágri „Ziegelfeld“. 
Za hrdinstvo v boji mu bol 
udelený rad SNP II. triedy.

Potvrdenie o dobrovoľnej účas- 
ti v SNP. Pre vojaka v zálohe,  
baníka Ľudovíta Matiaška  
z Handlovej vydal potvrdenie 
veliteľ roty npor. Ján Kováčik.

Veľká skupina ne-
meckých baníkov ľa-
vicového a komunis-
tického zmýšľania sa 
nestotožňovala s hit-
lerovským režimom.

29. augusta 1944 
sa Handlová ocitla 
v moci partizánov. 
Začala sa formovať  
Dobrovoľná hand-
lovská rota.

Príkaz na obsadenie hrebeňov v Janovej Lehote partizánmi 
a na ich nasadenie v okolí Handlovej, 25. 9. 1944.

Represálie na oboch 
stranách rozdelili oby- 
vateľov Handlovej, 
ktorí nikdy netvo-
rili pevný celok.

Npor. Ján Kováčik.

Mínerský oddiel 
brigády, poverený 
špeciálnymi operácia-
mi, tvorili prevažne 
handlovskí baníci.

1. 10. 1944. Prehliadka bojujúcich jednotiek v Detve, na ktorej sa zúčastnili vtedajšie vedúce 
osobnosti politického a vojenského velenia Slovenského národného povstania. Táto jedinečná 
a v priebehu SNP jediná udalosť tohto charakteru, sa výrazným spôsobom zapísala do našej 
histórie boja za slobodu, proti fašizmu a vojne. Na fotografii dole v strede je gen. Golian.
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Nemecké vojská zaútočili na postavenia povs-
talcov z dvoch smerov – po ceste od Prievidze a 
horami z Cígľa cez Veľký Grič. Útok obrancov tak 
zaskočil, že na mieste zanechali batériu ťažkých 
diel, dva protitankové kanóny i ľahké pechotné 
zbrane a stiahli sa za Novú Lehotu. V bojoch na 
okolí Handlovej padlo 18 vojakov povstaleckej 
armády a partizánov. Pri ústupe partizáni evaku-
ovali  nielen osoby, ale aj vybavenie fabrík, záso-
by z chalúp i zariadenie handlovskej nemocnice, 
vrátane sanitky. Niekoľkí ustupujúci partizáni 
prinútili troch nemeckých sedliakov odviezť ich 
konským záprahom smerom na Svätý Kríž (Žiar 
nad Hronom). Ján Grolmus, Ondrej Grolmus a Ján 
Sluka prišli nielen o kone, ale i o život; partizáni 
ich neďaleko Lovče údajne zastrelili.31

V dôsledku rýchleho ústupu povstalcov žiadne 
väčšie škody v Handlovej nevznikli. Večer 23. sep-
tembra 1944 nemecký generál sídliaci v Bratislave 
hlásil do Berlína, že skupina Schill obsadila Hand-
lovú a predné oddiely sa zastavili asi dva kilometre 
od Novej Lehoty. Odpor protivníka bol vraj slabý.32 
Partizáni, ktorí sa stiahli ku Svätému Krížu, chce-
li preskúmať situáciu. Na križovatke starej a novej 
cesty sa asi dvadsiati dostali do prestrelky s nemec-
kou hliadkou, pričom jedna osoba zahynula.33 

Obsadením Handlovej sa skomplikovala situá-
cia v dodávkach elektriny na povstaleckom území, 
lebo tunajšia elektráreň zásobovala celé Pohronie 
až po Banskú Bystricu. Bane i elektráreň prevzalo 
nemecké vojsko len málo poškodené, no zo 17 in-
žinierov pracujúcich v elektrárni 12 ušli, zostali len 
štyria Nemci a jeden Slovák. Z robotníkov zostala 
asi tretina a bane mohli začať pracovať na jednu 
zmenu. Už v polovici októbra sa podarilo sprejazd-
niť trať do Prievidze aj do Hornej Štubne. Nedosta-
tok vagónov a lokomotív však hatil dopravu uhlia.34

Keďže nemecké vojsko počas postupu rozdelilo 
viaceré povstalecké i partizánske jednotky, okoli-
té lesy sa zaplnili ozbrojencami. Situácia zostáva-
la veľmi napätá a prepady sa množili. Za účelom 
 ochrany nemeckých obcí vznikla Nemecká do-
mobrana Slovenska a jej členovia boli vyzbrojení 
ľahkými pechotnými zbraňami. Keď Handlovú ob-
sadili jednotky brigády Schill, miestni funkcionári 
Deutsche Partei požadovali odvetné akcie voči Slo-
vákom. Príslušníci brigády Schill a komanda EK-14 
(Einsatzkommando 14) žiadne odvetné akcie nedo-
volili, pretože z vyhrotených sporov vinili radikálne 
a neuvážené vedenie miestnej Deutsche Partei.35 
Do Handlovej neskôr prišli oddiely vojenskej bez-
pečnostnej služby Sicherheitsdienst SD, sesterskej 
organizácie Gestapa a usadili sa v dome Spolku 
pre hutnú a chemickú výrobu, v ktorom býval člen 
revolučného národného výboru Ing. Mach a stal sa 
jednou z obetí. V jeho pivničných priestoroch väzni-
li, vypočúvali a týrali zaistené osoby a niekoľkých 
zastrelili. Tak prišiel o život aj Pavol Bittala. Ako 
vojak delostreleckého pluku v Topoľčanoch sa pri-
dal k miestnym partizánom, no koncom októbra 
sa vrátil k matke do Handlovej, odkiaľ ho odvliekli 
a matka ho už živého nevidela.36 Podobne skončil 

31 STEINACKEr, odk. 1, s. 276.
32 PrEČAN, odk. 66, s. 545-546.
33 STEINACKEr, odk. 1, s. 276.
34 PrEČAN, odk. 66, s. 582.
35 SCHVArC, odk. 20, s. 89.
36 Správa žandárskej stanice, odk. 18, č. spisu 311/1944 prez.

Aj keď vedúci činitelia odboja tento čin dôrazne 
odsúdili, na samotnom fakte to už nezmenilo nič. 
Len šťastnou náhodou masaker prežilo niekoľko 
miestnych občanov, medzi nimi aj sklenársky 
farár, handlovský rodák Jozef Pöss (1916-1972)29, 
ktorí mohli podať k tejto tragédii svedectvo, že 
21. septembra bolo v obci Sklené zmasakrovaných 
189 občanov vo veku od 16 do 60 rokov. Poprave ve-
lil sovietsky partizánsky komisár. Pôvodne pláno-
vali Nemcov presunúť k Breznu na stavbu poľného 
letiska, lebo sa obávali, že muži vstúpia do nemec-
kého vojska. Masová vražda v Sklenom vyvolala 
medzi handlovskými Nemcami paniku, ale aj Slo-
váci sa, a právom, obávali represálií.30 Po prechode 
partizánov na „gerilový“ typ boja sa partizánskym 
skupinám darilo unikať nemeckým jednotkám 
i Pohotovostným oddielom Hlinkovej gardy. A tak 
sa tieto viackrát zamerali na podporovateľov odbo-
ja – civilné obyvateľstvo. Výsledkom bolo takmer 
5 tisíc zavraždených osôb, 190 masových hrobov, 
viac ako sto čiastočne alebo úplne vypálených obcí 

a desaťtisíce osôb odvlečených 
do zajateckých či koncentrač-
ných táborov. Nemecké repre-
sálie takých veľkých rozmerov 
ako napríklad v Kremničke (747 
obyvateľov), v Nemeckej (900 
obyvateľov) či v obciach Kľak a 
Ostrý Grúň (148 obyvateľov) sa 
našťastie v bezprostrednej blíz-
kosti Handlovej nekonali.

Partizánske boje sa nezadr-
žateľne blížili k obci. Partizáni 
a členovia revolučného národ-
ného výboru aj s rodinami boli 
donútení opustiť Handlovú. 

29 HUDAK, Adalberg a Isidor LASSLOB, 1983. Der Leidensweg der 
Karpatendeutschen 1944 –1946: eine Dokumentation. Stuttgart: 
Arbeitsgemeinschaft der Karpatendeutschen aus der Slowakei.

30 Nemecká tlač v Protektoráte s oneskorením informovala o masakri 
v Sklenom a uviedla, že podobný bol aj v Handlovej, čo však nebola 
pravda. Takisto uvádzala aj prehnané počty mŕtvych a z článku vy-
plývalo, že to boli najmä nemeckí civilisti. I tieto údaje boli veľmi pre-
hnané. To nahnevalo ríšskeho štátneho ministra pre Čechy a Moravu 
K.H. Franka, ktorý žiadal zamedziť zverejňovanie tzv. „nevhodných 
správ“ zo Slovenska, lebo každý Čech sa poteší množstvu usmrte-
ných Nemcov. V prípade zverejnenia podobných správ bez odsúhla-
senia sa Frank redaktorovi vyhrážal koncentračným táborom.
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aj bývalý prievidzský okresný náčelník Pavol Sad-
loň, ktorý túto funkciu zastával od roku 1940; bol 
členom HSĽS, ale pripojil sa k povstaniu. Nemecké 
bezpečnostné sily ho v Prievidzi zatkli, dopravili na 
výsluch do Handlovej a 25. októbra 1944 pri údaj-
nom pokuse o útek zastrelili. Takýmto spôsobom 
zlikvidovali 19 ľudí a asi dve stovky odvliekli do 
koncentračných táborov v Nemecku. Väčší počet 
občanov z Handlovej i okolia pozatýkali, vypočúvali  
a aj mučili: 

Ešte pred partizánskymi bojmi, ktoré viedli k ob-
sadeniu Handlovej, väčšina obyvateľov utiecť ne-
mohla alebo ani nechcela, no báli sa o holé životy, 
a tak našli dočasné útočisko našli v bani. Podľa nie-
ktorých zdrojov sa tu ukrývalo až 6 tisíc osôb. Boli 
to najmä ženy s deťmi a starí ľudia, Slováci i Nemci. 
Predstavenstvo podniku vyčlenilo priestory na 
miestach, kde sa zhromažďovalo uhlie. Narýchlo 
ho upravili doskami a zaistili prívod vzduchu i od-
čerpávanie vody. Dokonca tu bola zriadená aj provi-
zórna telefónna linka. I keď v týchto podmienkach 
medzi Slovákmi a Nemcami občas zazneli ostrejšie 
slová, predsa len tam panovala vzájomná pomoc. 
V bani sa narodili aj dve deti. Jeden z novorodencov, 
Jozef Mrviš, prišiel na svet počas bombardovania. 
Do vienka dostal od bane vkladnú knižku. Neskôr 
pracoval v bani, kde pri úraze, žiaľ, prišiel o nohu.

27. októbra sa čelné oddiely brigády Schill blížili 
od Zvolena k Banskej Bystrici a vo večerných ho-
dinách mesto obsadili. Zvyšky povstalcov za stu-
dených októbrových dažďov ustupovali smerom 
na Donovaly a zaplnili hory stredného Slovenska, 

Potvrdenie Bezpečnostnej polície a SD v Prievidzi o prepus-
tení podozrivého Handlovčana Jána Gleska (Gloska?) z väz-
by a ich nezáujme o jeho osobu. Zároveň  žiadajú o lekárske 
ošetrenie (!) prepusteného, 8. 11. 1944. 
Na dolnom obrázku je zadná strana potvrdenia so žandár-
skym overením príchodu preverovanej osoby 3. marca 1945 
do Handlovej a potvrdenie miestnou jednotkou Bezpečnostnej 
polície a SD.

revolučný národný 
výbor v Handlovej na 
fotografiách zľava: 

Gabriel Číž – predseda, 
Ing. Gejza Holec, 
Tobiáš Marko, 
Dr. Onrej Lantay, 
Cyprián Sekera.

Partizáni aj členovia 
Revolučného národ-
ného výboru aj s ro-
dinami boli donútení 
opustiť Handlovú.

Odveta bola strašná – 
takmer 5 tisíc zavraž-
dených, 190 maso-
vých hrobov, viac 
ako 100 vypálených 
obcí a desaťtisíce 
osôb odvlečených do 
zajateckých či kon-
centračných táborov. 

Zlopovestný dom, v ktorom 
sa usadila Sicherheitsdienst 
SD – sesterská organizácia 
Gestapa. V jeho pivničných 
priestoroch väznili, vypočú-
vali a týrali zaistené osoby, 
niekoľkých umučili alebo 
zastrelili. Pôvodne dom patril 
Spolku pre hutnú a chemickú 
výrobu. Ing. Mach,  člen rNV,  
ktorý v dome býval, sa stal  
jednou z obetí.

Handlovčan Ondrej Krátky 
v družnej chíľke v zasne-
ženom lese so sovietskym 
partizánom. Neskôr obaja 
padli v boji za slobodu.

Potvrdenie o prepustení Ireny Prvočkovej z väzby po preverení 
jej osoby, 8. 1. 1945. Doklad slúžil aj ako cestovné povolenie. 

Fingované doklady o práci a 
ubytovaní v cudzích obciach, 
vydané pre Handlovčanov, 
ktoré mali kryť ich skutoč-
ný pobyt a pohyb na území 
partizánskych bojov.
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skôr v následnom vnímaní Slovenska pri vstupe do 
spoločného povojnového štátu a akceptovaní po-
žiadavky rovnoprávneho postavenia v rámci obno-
venej republiky, ktorá sa bohužiaľ nezrealizovala. 

Zanedlho po skončení Povstania sa pomaly pri-
bližoval front. Handlová sa stala súčasťou operač-
ného pásma, kde mala hlavné slovo nemecká bran-
ná moc. Zároveň sa začala pripravovať evakuácia 
nemeckého obyvateľstva. Už v decembri 1944 boli 
do Sudet odtransportované školopovinné deti aj 
s učiteľmi. Ako evakuačné územie im bolo určené 
okolie Opavy a oblasť Krušnohorska. V januári 1945 
pokračoval odchod starých ľudí a žien s malými deť-
mi. „Zostali len bojaschopní chlapci, muži, ktorí sa 
nechceli vzdať svojich statkov, pretože museli nakŕ-
miť dobytok a robotníci z bane... Bolo to neútešné 
obdobie. Ulice, ktoré sa predtým len tak hmýrili deť-
mi, zívali prázdnotou. Ľudia chodili veľmi utrápení, 
zamyslení. Každý cítil, že prvý akt bol za nimi. Čo 
ešte príde? Tak sa pýtali ľudia sami seba, tak sme sa 
pýtali ľudí, od ktorých sme očakávali odpovede.“38 
Počas februára začali postupne v rôznych skupi-
nách opúšťať Handlovú aj sedliaci, nemeckí gazdo-
via, časť do rakúska k príbuzným a známym a časť 
do Sudet. Dobytok si buď zobrali so sebou, predali 
alebo zabili. Prepravovali sa na povozoch ťahaných 
koňmi a hnali so sebou kravy aj voly. Časť hovädzie-
ho dobytka a koní evakuovala nemecká armáda.39

Posledný transport so ženami a deťmi opustil 
Handlovú 2. februára 1945. Zostalo už len pár sed-
liakov, ktorí nechceli opustiť svoje hospodárstva a 
baníci. Celkovo odišlo 6250 nemeckých obyvate-
ľov, zostali len tí Nemci, čo evakuáciu odmietali. 
Vyše tisíc Nemcov opustilo aj susednú Novú Le-
hotu. Handlová aj obce Hauerlandu sa vyľudnili. 
Chýbali aj mnohí slovenskí obyvatelia, ktorí odišli 
ešte v septembri 1944 a ďalší v marci 1945 z obáv 
pred približujúcim sa frontom. Množstvo domov 
bez majiteľov poskytlo príležitosť pre ľudí pochyb-
ného charakteru, ktorí si začali privlastňovať cu-
dzí majetok.40 Po prechode frontu nastalo v nemec-
kých domácnostiach doslova rabovanie.

38 Spomienky evakuanta J. G. STEINACKEr, odk. 1, s. 276.
39 KOSTICKÝ, odk. 41, s. 78.
40 STEINACKEr, odk. 1, s. 279.

no pre nedostatok potravín i streliva väčšina z nich 
zišla do dolín a snažila sa dostať domov. Aj v zá-
verečnej fáze povstania mnohí Handlovčania pre-
ukázali statočnosť a odhodlanie. Nasadzovali 
život na rôznych frontových úsekoch, pri Čremoš-
nom, Zvolenskej Slatine, Kremnickej Píle, Starej 
Hute a inde. O ich odvahe svedčí aj skutočnosť, že 
v jednom z rozkazov hlavného veliteľa vojenských 
síl povstania bola Handlovská rota spomenutá ako 
vzor bojovej udatnosti. Dvaja jej príslušníci prišli 
počas bojov o život, spomedzi partizánov boju-
júcich v partizánskej brigáde M. r. Štefánika  sa 
domov nevrátili desiati. Hlas handlovských robot-
níkov znel aj na významných politických poduja-
tiach, ktoré sa v čase povstania uskutočnili. Ich 
hlavným tlmočníkom bol člen handlovského revo-

lučného národného výboru Šte-
fan Kušík, účastník zlučovacieho 
zjazdu komunistov a sociálnych 
demokratov, ktorý sa konal 17. 
septembra v Banskej Bystrici. 
V mene handlovských baníkov 
vystupoval aj na konferencii zá-
vodných výborov v Podbrezovej 
v polovici októbra 1944.37  

Názory vojenských historikov na túto pohnutú 
éru našich dejín sa rôznia. Podľa niektorých Slo-
venské národné povstanie od začiatku nemalo 
veľké nádeje na úspech a na celkový priebeh voj-
ny nemalo zásadný vplyv. Výsledok povstania iste 
ovplyvnili rôzne faktory, ako napríklad neochota 
povstalcov podriadiť sa jednotnému vedeniu, či 

nepripravenosť vojakov a po-
sádok. Povstanie síce na seba 
naviazalo nemeckú techniku 
a nejaké množstvo nemeckých 
síl (asi 30 tisíc vojakov); zabrz-
dilo, i keď len na dva mesiace, 
nemeckú dopravu cez naše úze-
mie a vytvorilo súvislý front 
v tyle nemeckej armády, avšak 
jeho európsky význam spočíva 

37 KOSTICKÝ, odk. 41, s. 74.

V marci 1945 sa začalo bombardovanie Prievidze 
a okolia.41 V sobotu ráno, 24. marca 1945 o 8.20 bol 
na Handlovú podniknutý letecký útok.42 Trval len 
päť minút, počas ktorých lietadlá zhodili 30 bômb; 
tie zabili 6 civilných osôb, 4 nemeckých a 1 slo-
venského vojaka, príslušníka Pionierskej staveb-
nej skupiny V. z Mošoviec. Zranených bolo 19 ľudí, 
z toho šesť ťažko. Bomby zničili 6 obytných domov, 
banský hotel, vilu, 2 motorové vozidlá, 2 poscho-
dové domy, nemocnicu a okolité budovy, cintorín, 
futbalové ihrisko, ďalšie obytné a hospodárske bu-
dovy. Čiastočne bola poškodená aj telefónna, elek-
trická a vodovodná sieť. Celková škoda vyčíslená 
veliteľom žandárskej stanice činila 4 130 000 Ks. 
Ďalší nálet obec zažila v pondelok 26. marca o 7.45 
ráno. Deväť lietadiel zbombardovalo časť kostola, 
chemickú továreň a obytné štvrte v Kolónii. Tento 
nálet si vyžiadal minimálne 20 obetí. 

„Krátko pred Veľkou nocou sa v bani stalo nešťas-
tie. Pri rozsiahlom požiari prišlo počas dňa o život 
šesť baníkov. V sobotu boli pochovaní a v pondelok 
mala byť omša za zomrelých. Ja som tam išiel tiež 
a stál som hore pri organe. Hlavný oltár stál upro-
stred kostola pod zachovanou klenbou. K omši za zo-
mrelých sa zišlo veľa veriacich, na organovej plošine 
stálo kunešovské dievča z Kolónie; väčšina mŕtvych 
baníkov pochádzala z jej obce. Krátko pred preme-
nou sa ozvala detonácia. Hneď za tým, ale bližšie 
sme počuli buchnutie a puknutie. Farár zodvihol 
hlavu a počúval. Na to zobral sviatosti a odišiel 
rýchlymi krokmi do sakristie. Aj veriaci sa snažili 
čo najrýchlejšie opustiť kostol. Organista (kantor) 
Paull zavrel organ a hľadal spolu s nami ochranu vo 
vežovej izbietke nachádzajúcej sa za organom. Tejto 
omše sa v tichej modlitbe pri vedľajšom oltári zú-
častnil aj slovenský kaplán (Š. Bičánik). Zdržiaval 
sa ešte pri oltári, keď na južnú strechu spadla bom-
ba a explodovala. My sme sa tlačili v rohu izbietky 

41 Správa žandárskej stanice, odk. 18, č. spisu D1-263/45– 
D1/252/45, D1-247/45 prez.

42 Správa žandárskej stanice, odk. 18, č. spisu D1-300/45, D1-
339/45 prez.

a vstali sme až keď sa buchot utíšil. Pred nami sa 
otvorila diera a po organe nebolo ani stopy. Zo spod-
ku sa k nám predral tichý vzlykot. Tmavé oblaky 
prachu sa prevaľovali cez rozvalenú strechu kostola. 
Cez trosky sme sa dostali dole, aby sme pomohli na-
riekajúcemu. Aký hrozný obraz! Slovenský kaplán 
ležal pod kamennými úlomkami a nejavil známky 
života. Ešte kým sme stihli odvaliť jeden trám, sklo-
nila sa hlava umierajúceho k večnému spánku.“43 

Počas posledných 70-tich rokov sa vedú diskusie 
o príslušnosti lietadiel bombardujúcich Handlovú. 
V mnohých článkoch a monografiách sa dočítame, 
že obec zbombardovala sovietska armáda, ale na-
príklad v správe žandárskej stanice spísanej pria-
mo po náletoch sa uvádza príslušnosť lietadiel len 
všeobecne (nepriateľské). Je pravdou, že pozemné 
delostrelectvo oslobodzujúce obec patrilo k soviet-
skej armáde (120 vojakov 2. ukrajinského frontu 
a 1. rumunskej armády), avšak súčasné výskumy 
preukázali, že letecké bombardovanie vykona-
li rumunské letky. V tomto období na Slovensku 
operovala Červená armáda, 1. čs. armádny zbor 
a rumunská armáda, ktorej súčasťou bolo 20 letiek 
zabezpečujúcich vzdušný priestor v oblasti stred-
ného a západného Slovenska.

43 Výpoveď neznámeho očitého svedka. WOHLAND, Ludwig, 
1985. Vom Strudel erfaßt: Ein Heimatliches Lesebuch. Stuttgart: 
Hilfsbund Karpatendeutscher Katholiken.

Chvíľa oddychu s pocitom 
bezpečia v poľnom lazarete. 

Za päť minút lietadlá 
zhodili na Handlovú 
30 bômb; tie zabili 
6 civilných osôb, 
4 nemeckých a jed-
ného slovenského 
vojaka a mnohých 
zranili. Ďalší nálet 
si vyžiadal ďalšie
obete a spolu dorá-
ňali celé mesto. 
Zasiahli aj samot-
né srdce – Kostol 
sv. Kataríny.

Posledný transport 
so ženami a deťmi 
opustil Handlovú 
2. februára 1945. 

Handlová prišla 
o 6250 nemeckých 
obyvateľov, vyše tisíc 
opustilo aj susednú 
Novú Lehotu.  
Obce Hauerlandu 
sa vyľudnili.

Vrozkaze hlavného 
veliteľa vojenských 
síl povstania bola 
Handlovská rota 
spomenutá ako vzor 
bojovej udatnosti.

Vo veľkej budove celkom vpravo, 
hneď za hasičskou zbrojnicou 
„označkovanou“ hákovým 
krížom, sídlil partizánsky štáb. 

Vľavo: Na rekonštrukciu 
kostola a jeho rozšírenia 
v rokoch 1942-43 prispela 
aj baňa a mnoho známych 
osobností. Dole je pohľad 
do interiéru kostola tesne 
po bombardovaní, 1945. 

37 KOSTICKÝ, odk. 41, s. 74.
38 Spomienky evakuanta  

J. G. STEINACKEr, odk. 1, s. 276.
39 KOSTICKÝ, odk. 41, s. 78.
40 STEINACKEr, odk. 1, s. 279.
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Nemeckí baníci zostali v Handlovej až do kon-
ca marca, pretože banský závod musel byť v pre-
vádzke. Keď však oddiely Červenej armády ob-
sadili Svätý Kríž nad Hronom (dnešný Žiar), bol 
dňa 30. marca vydaný rozkaz k úplnej evakuácii. 
Odchod posledných nemeckých baníkov prebiehal 
počas veľkonočných sviatkov. Dva dni pred trans- 
portom musela ešte sfárať raňajšia a obedňajšia 
zmena. Vo veľkonočný piatok 30. marca popolud-
ní sa z mestského rozhlasu ozval rozkaz, aby sa 
nasledujúce ráno o 8.00 všetci dostavili na stani-
cu a vzali si so sebou najviac tridsať kilogramov 
batožiny. Na veľkonočnú sobotu ráno to na stanici 
nevyzeralo na organizovaný odchod, lebo k dispo-
zícii neboli žiadne prázdne vozne. Muži vyhádzali 
z nákladných vagónov uhlie a ďalší zabezpečili 
núdzové prekrytie vagónov doskami z bane. Časť 
ľudí si ešte odbehla dobaliť veci na cestu a na večer 
už bolo všetko pripravené. Počas prípravy trans-
portu sa neustále telegrafovalo s prievidzskou sta-
nicou, lebo stále nebola k dispozícií lokomotíva. 
Prišla až nadránom 1. apríla a okolo piatej sa vlak 
pohol smerom na Hornú Štubňu. Odtiaľ pokra-
čoval cez Vrútky a Žilinu na Moravu a do Čiech. 
Vzhľadom na chaotickú situáciu a letecké útoky 
evakuanti dorazili do českého Mostu až za päť dní. 
Tu boli baníci rozdelení na viaceré pracoviská, väč-
šina fárala na šachte Pluto. Tí, ktorí mali evakuova-
ných príbuzných v Sudetoch, dostali dovolenku a 
rozdelené rodiny sa znova dali dohromady.44

Vzápätí po odchode posledných nemeckých 
obyvateľov začali sovietske45 aj rumunské vojská 
delami ostreľovať a letectvom bombardovať ne-
mecké obranné postavenia, pričom granáty a bom-
by zasiahli rozvodňu a odstavili elektráreň. Ne-
meckí vojaci už medzitým stihli demontovať rôzne 

44 LASSLOB, Johann, 1980. Neuhau. Eine ehemals deutsche Geme-
inde in der Mittelslowakei. Linz: Ortsgemeinschaft Neuhau der 
Karpatendeutschen Landsmannschaft Slowakei, s. 204-207.

45 Pojmom sovietsky sa označovali všetci občania Sovietskeho 
zväzu a nerozlišovali sa jednotlivé národnosti. V tomto prípade 
„sovietske“ vojská tvorili hlavne Ukrajinci.

strojné zariadenia a súčiastky hlavne v elektrárni. 
V priebehu 1. a 2. apríla sa začali sťahovať smerom 
na Prievidzu. Dňa 3. apríla prenikli jednotky pe-
šieho streleckého pluku Červenej armády smerom 
od Zvolena a Banskej Bystrice cez Kozie chrbty a 
Lazy nad ráztočnom. Pri ústupe Nemcov sa boj 
preniesol do stredu obce, do okolia povrchu bane 
a elektrárne. Ďalšie oddiely sa prebíjali od východu 
okolo Novej Lehoty, takže zvyšky nemeckých vojsk 
museli rýchlo ustúpiť. Počas bojov bol ťažko poško-
dený veľký železničný most na Dolnom konci, ale 
Nemcom sa nepodarilo celkom zničiť železničnú 
sieť, ako pôvodne plánovali. Okolo piatej hodiny po-
poludní bola už Handlová pod kontrolou Červenej 
armády. Nemecké vojská vytlačil z Handlovej peší 
strelecký pluk, ktorému velil major Andrej Kozľa-
kovský. Pluk prešiel dlhú bojovú cestu od Stalingra-
du až na Slovensko a pred niekoľkými týždňami si 
vyslúžil čestný názov „Miškovský“, a to za oslobo-
denie maďarského mesta Miškovec (Miškolc), ktoré 
bolo zhodou okolností tiež dôležitým strediskom 
baníctva. V bojoch tu padlo šesť sovietskych a dvaja 
rumunskí vojaci, ďalší dvaja zakrátko podľahli ná-
sledkom ťažkých zranení. O život prišlo aj 17 obča-
nov mesta.46 Handlová utrpela veľa škôd, 70 domov 
bolo úplne zničených, 670 poškodených, priemy-
selné podniky čiastočne vyrabované, banské šachty 
v dôsledku odstavenia elektrického prúdu zatope-
né, ale čo bolo najhoršie, zostala takmer vyľudnená.

Vojna na Slovensku trvala ešte celý mesiac a 
obyvatelia prijali s radosťou správu o jej konci. 
Oslobodenie však neprinieslo slobodu všetkým. 
Sovietske bezpečnostné orgány (NKVD) odvliek-
li z nášho územia vyše 10-tisíc občanov, ktorých 
potom dlhé roky využívali ako otrockú pracovnú 
silu. Ešte horšie vyhliadky na mierový život mali 
karpatskí Nemci. Na sklonku vojny sa v Košiciach 
prijal program vlády, v ktorom bolo zakotvené, že 
občania nemeckej a maďarskej národnosti stratia 
občianske práva a Nemci budú vysídlení z územia 
Československa.

46 KOSTICKÝ, odk. 41, s. 75.

V prvých májových dňoch sovietske oddiely 
obsadili aj mosteckú uhoľnú oblasť, kde sa nachá-
dzalo najviac handlovských evakuantov. Moc tu 
prebrali revolučné výbory a revolučné gardy a pre 
Nemcov sa začalo ťažké obdobie prenasledovania. 
Situácia handlovských baníkov bola priaznivejšia, 
lebo všetci hovorili po slovensky. Česi k nim mali 
blahosklonnejší postoj aj vďaka ich vysokým pra-
covným výkonom a slušnému správaniu. Sloven-
skí Nemci mali tak lepšie postavenie ako sudetskí, 
ktorí boli označení bielou páskou na rukáve, stra-
tili základné občianske práva a museli sa podro-
biť rôznym obmedzeniam. Dostávali minimálny 
prídel potravín, minimálnu alebo i žiadnu mzdu, 
nemohli cestovať železnicou a boli vystavení úto-
kom aj ponižovaniu. Hoci pri výplate mzdy boli 
znevýhodňovaní aj handlovskí baníci (poberali 
len 70% obvyklej tarify, neplatili im nadčasy ani 
prémie), boli na tom predsa len lepšie ako ich su-
detskí kolegovia.

Ďalšie osudy evakuovaných handlovských Nem-
cov boli takmer bez výnimky veľmi bolestné. Nie-
ktorí natrvalo zostali v rakúsku alebo v Nemecku, 
iní, ktorých koniec vojny zastihol v Sudetoch, rad-
šej odišli do americkej alebo sovietskej okupačnej 
zóny, kde sa cítili bezpečnejšie. Väčšina sa však 
chcela vrátiť, vedomá si svojej neviny. Medzi ta-
kých patrila aj skupina mladých príslušníkov SS 
z Hauerlandu, ktorí sa v americkej zóne prihlási-
li na repatriáciu, neuvedomujúc si, aký by ich vo 
vlasti postihol osud.47 Medzi prvých dobrovoľných 
navrátilcov patrili roľníci, pevne zrastení s domo-
vinou, kde ich predkovia žili už sedem storočí, 
i so svojou pôdou. V presvedčení, že po skončení 
vojny opadnú emócie a oni budú môcť v rodnom 
kraji pokojne žiť, neváhali podniknúť dlhú cestu 
na vozoch, plnú nástrah, až do svojho rodiska. Aké 
bolo ich prekvapenie, keď ich stráž na Dolnom 
konci zbavila posledného zvyšku osobných vecí 
a zavrela v škole! Školské budovy sa v celom Hau-
erlande premenili na malé internačné tábory, kde 

47 STEINACKEr, odk. 1, s. 282.

boli navrátilci ubytovaní a vypočúvaní. V nasledu-
júcich dňoch boli nemeckí obyvatelia nútení pra-
covať na odpratávaní trosiek a odstraňovaní voj-
nových škôd. Po niekoľkých týždňoch mnohých 
transportovali do bývalého židovského tábora 
v Novákoch. Tu si veľa vytrpeli od surových stráž-
nikov. Biedna strava, ťažká práca a katastrofálne 
hygienické podmienky spôsobili veľkú tragédiu, o 
ktorej sa aj dnes málo vie. V tábore sa rozšírila epi-
démia týfusu a na jej následky zomrelo asi 800 in-
ternovaných Nemcov z Hauerlandu, medzi ktorý-
mi boli ženy a deti. Keďže bolo v záujme štátnych 
orgánov, aby handlovské bane obnovili svoju pro-
dukciu, boli baníci z Novák aj iných zaisťovacích 
stredísk uvoľnení a nastúpili do baní. V novembri 
1945 pracovalo v Handlovských uhoľných baniach 
500 nemeckých baníkov a začiatkom roka 1946 ich 
počet stúpol na 796. Bývali v stráženom objekte 
v Kolónii a po práci sa nemohli voľne pohybovať. 
Keď sa však začal organizovaný odsun z Novák do 
Nemecka, väčšina baníkov sa chcela pripojiť. Ve-
denie baní ponúklo 131 kvalifikovaným baníkom, 
aby sa aj s rodinami nasťahovali do prázdnych do-
mov v Novej Lehote. 

Aj vládne orgány si uvedomovali, že masový od- 
chod Nemcov spôsobí hospodárske škody, a tak mi-
nisterstvo vnútra vydalo 21. marca 1946 pokyn, aby 
zo zoznamu Nemcov určených na odsun vyškrtli 
kvalifikovaných pracovníkov a špecialistov. roz-
hodnutie v tejto veci bolo prenechané funkcioná-
rom a rade Mestského národného výboru v Handlo-
vej. Do úvahy sa mali brať aj postoje dotyčnej osoby 
v období vojny a odboja. Pravda, spomienky mno-
hých členov Národného výboru na predchádzajúce 
príkoria, ktoré zažili oni a ich rodinní príslušníci,  

Obete z radov 
handlovských 
obyvateľov

Babica-Bálka Augustín
Baranová Jolana
Barók Štefan
Bičánik Štefan
Bilka Štefan
Bitala Pavol
Bóna Anton
Brozman Mikuláš
Cabánik Filip
Cangár Pavol
Centáš Peter
Červeňová Jana
Číž Ján
Danko Ján
Daubner Pavol
Dienes Josef
Dobisch Ignaz
Ďurina Ignác
Ernek Hans
Farkaš Vojtech
Ferenz Anton
Ferenz Johann
Fleischer Ignaz
Fleischer Paul
Franz Hans
Franz Johann
Frömmel Johann/Ján
Frömmel Johann
Frömmel Paul
Frömmel Titus
Fronková Ľudmila
Fronková Magdaléna
Gaal Hans
Gaal Michael
Gaško Ján
Gatial Václav
Geschwandtnerová 
Božena
Golian Augustín
Gramantík Gašpar
Grexa Bedrich
Grohner Ignaz
Grollmuss Andreas
Grollmuss Ignaz
Grollmuss Johann
Grollmuss Johann
Grollmuss Johann
Grollmuss Josef
Grollmuss Josef
Grollmuss Paul
Grollmuss Wilhelm
Grünärmel Josef
Grünling Erich
Gürtler Anton
Gürtler Ignaz
Gürtler Josef
Gürtler Karl
Gürtler Michael
Gürtler Michael
Gürtler Štefan

Hanzel Jozef
Hanzelová Mária
Haraga Ján
Herzog Paul
Hickl Ignaz
Hickl Ján
Hickl Ladislaus
Hlawatsch Ladislaus
Howoritsch Michael
Hula rudolf
Chaben Viktor
Chladný Otokar 
Chudý Dominik 
Ihring Bela
Ihring Johann
Ilešič Jozef 
Ilešičová Mária 
Ivanič Augustín 
Jančok Ján
Jankovič Ondrej 
Job Július
Job Štefan
Kaufmann Ignaz
Kaufmann Josef
Klein Georg
Klein rudolf
Köberling Josef
Kolesová Mária
Koloredy Ján
Koretz Hans
Koretz Ignaz
Koretz Johann
Koretz Josef
Koretz Michael
Krajč Štefan
Krátky Ondrej
Kraus Johann
Krčmárik Ján
Krebes Josef
Lackovi Andrej 
Lang Julia
Laßlop Hans
Laßlop Hans
Laßlop Josef
Laßlop Josef
Laßlop Ladislaus
Laßlop Michael
Laßlop Wilhelm
Latzko Gesa
Latzko Johann
Latzko Josef
Latzko Karl
Latzko Rudolf
Lenč Jozef
Ličko Ján
Lihotský Ignác
Líška Ján
Mačka Ján
Maday Anton
Maday Johann
Maday Josef
Maday Ladislaus
Maday Paul
Mach Ľudovít
Mach Ludvik

Handlovčania sa podujali s najväčším úsilím opraviť 
ťažko poškodený veľký železničný most na Dolnom konci 
(Pstruhársky viadukt), ktorý bol takmer zničený 3. apríla 
pri oslobodzovaní Handlovej a ústupe nemeckých vojsk. 
Podarilo sa im to za neuveriteľné 2 mesiace! Už 3. júna 1945 
na provizórne spriechodnenom viadukte otvorili premávku.
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boli príliš čerstvé, a tak „vyčiarknutých“ zo zo-
znamu osôb podliehajúcich odsunu boli asi len 
dve stovky a všetci patrili medzi kvalifikovaných 
baníkov. Vedenie baní sa usilovalo získať späť aj 
baníkov, ktorí zostali v Moste, no do Handlovej sa 
ich vrátil len tucet aj s rodinami; ostatní dali pred-
nosť odchodu do Nemecka, ktorý medzičasom na-
dobudol civilizovanejšie formy. Nemci ubúdali aj 
z Handlovej; začiatkom roku 1947 ich tu pracovalo 
už len 222.48 Väčšina z tých, čo sa nechystali odísť, 
sa však snažila aspoň navonok poslovenčiť, lebo 
spoločenské pomery boli v tej dobe pre Nemcov 
krajne nepriaznivé a verejné používanie nemecké-
ho jazyka na ulici miestami aj nebezpečné.  

Odchodom Nemcov z Handlovej sa však ich pre-
nasledovanie neskončilo. Skupina handlovských 
partizánov na čele s Františkom Zánim sa rozhod-
la, že do Handlovej privedú späť všetkých, ktorých 
považovali za vinných a obviňovali ich z rôznych 
zločinov. V mnohých prípadoch len stačilo, že 
bola tá ktorá osoba v častejšom kontakte s hand-
lovskými Nemcami, domnelými fašistami alebo 
esesákmi, ako ich nazývali. Bez ohľadu na vinu 
či nevinu zadržaných však môžeme skonštatovať, 
že násilné výsluchy a „rozsudky“ boli ovplyvnené 
vzájomným problematickým spolužitím a osob-
nou predpojatosťou.49 

Jedným z príkladov neprimeraného zaobchá-
dzania so zaangažovaným predstaviteľom Deuts-
che Partei je aj prípad handlovského farára Joze-
fa Steinhübela, ktorý bol poslancom slovenského 

snemu za Deutsche 
Partei. Od konca vojny 
sa zdržiaval v Aši ovlá-
danom Američanmi. 
Sem si po neho prišli 
partizáni z Handlovej 
a spolu s ostatnými 
zaistenými ho viez-
li späť na Slovensko. 
Podľa spomienok za-
tknutého farára bol 
v Moste na Zániho prí-
kaz zbitý. Po príchode 
do Handlovej sa vraj 
všetci ocitli v pivnici 

žandárskej stanice, kde bolo už viacero zaistených 
občanov. Nasledujúce dni sa údajne niesli v zna-
mení bitiek a hladu; každý, kto mal chuť či dôvod 
zaistených fyzicky týrať, k nim mal voľný prístup. 
Situácia zaistených sa zlepšila, keď ich previezli 
na okresný súd do Prievidze, kde už s nimi zaob-
chádzali slušnejšie. Väčšinu ani nepostavili pred 
súd, ale ponúkli im prácu v bani. 

A tak sa opäť dostali do rodného mesta, tentoraz 
sa ich prechodným domovom stali drevené baraky 
obohnané ostnatým drôtom so strážami. Strava 
bola vcelku dobrá a dostávali aj plat, ale len 40 % 
z tarify, pričom im odpočítali náklady na ubyto-
vanie, stravu a stráženie. Podľa údajov jedného 

48 STEINACKEr, odk. 1, s. 290-291.
49 Napr. Františkom Zánim v jeho publikáciách obvinení Š.M., 

V.Ž., notár Gejza Kubínyi, páter Anton Hanowský a iní. Priame 
dôkazy na ich obvinenie neboli uvedené, v knihách píše o dom-
nienkach, ktoré však nepodkladá faktami.

 ZÁNI, František, 1974. Handlovčania v boji za slobodu. Martin: 
Osveta, s. 146-148.

 ZÁNI, František, 1981. Handlovčania od oslobodenia po febru-
ár. Martin: Osveta, s. 11, 29-31.

pamätníka boli strážení aj preto, aby ich nikto ne-
mohol svojvoľne napadnúť. Začiatkom roka väčši-
nu týchto baníkov-trestancov vyhlásili za politicky 
nespoľahlivých a odviezli do Novák, kde sa zvítali 
s rodinami, pokiaľ zostali nažive. A hoci niekto-
rých zadržali v lete 1945 ako zločincov, nik ich ne-
obžaloval a nesúdil, ale na jar 1946 boli odsunutí 
do americkej okupačnej zóny.50 Najväčší „úlovok“ 
partizánskej pátračky, farár Jozef Steinhübel, mal 
oveľa dramatickejší osud. Z Handlovej ho previezli 
do Bratislavy, najprv do nemocnice, kde sa liečil 
z pobytu v handlovských pivniciach a potom ho 
postavili pred Národný súd. Bol obvinený z ve-
lezrady a v marci 1946 odsúdený na trest smrti. Po 
dvoch rokoch čakania na popravu mu trest zmenili 
na tridsaťročné väzenie. S mnohými prominentný-
mi väzňami trávil nasledujúce roky v Leopoldo-
ve. Prepustený bol v roku 1955 a spolu s ďalšími 
Nemcami, ktorí si v našich väzniciach odpykávali 
rôzne politické tresty, ho odviezli do západného 
Nemecka.51 

Vo všeobecnosti nebolo vzájomné spolunažíva-
nie Nemcov a Slovákov v obci Handlová ovplyv-
nené len geopolitickou a hospodárskou situá- 
ciou v rokoch 1939 – 1945, ako by sa na prvý pohľad 
mohlo zdať. Udalosti v obci v týchto rokoch boli 
vo väčšine len vyústením niečoho, čo tu tlelo už 
od roku 1909. Prehratý spor s grófom Pálfim, ako 
aj následné založenie banského závodu s prílevom 
nových pracovníkov zo všetkých kútov monarchie 

50 STEINACKEr, odk. 1, s. 286.
51 Na túto málo známu kapitolu z dejín handlovských Nemcov sú po-

užité spomienky a výpovede pamätníkov publikované v dielach:
 STEINHÜBEL, Josef, 1975. Mein Leben. Stuttgart: Hilfsbund 

Karphatendeutscher Katholiken.
 STEINACKEr, odk. 1.
 PöSS, Ondrej a Ladislav TAKÁČ, eds., 2003. Kolektívna vina. 

Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška. ISBN 978-80-7165-452-0.

už od začiatku predznamenávali problémy medzi 
obyvateľmi. Handlovskí Nemci pociťovali krivdu 
konaním grófa, banského podniku a cítili sa ohro-
zení prílevom „novousadlíkov“. 

Nesprávne rozhodnutia alebo nečinnosť správ-
nych orgánov (či už monarchie alebo republiky), 
neochota z oboch strán nájsť spoločnú reč a ne-
správne rozhodnutia obecného zastupiteľstva 
aj vedenia Handlovských uhoľných baní, priviedli 
handlovských Slovákov a Nemcov na prah roku 
1939 plných vzájomného nepochopenia, obáv 
z budúcnosti, pocitu utláčania a nespokojnosti s 
vlastnou situáciou. Následné nesplnené a nespl-
niteľné prísľuby slovenskej vlády voči nemeckej 
menšine, propaganda Deutsche Partei a Nemecka 
spôsobili príklon handlovských Nemcov k veľko-
nemeckej ideológii, pretože dúfali, že dokážu vrá-
tiť ich život do „starých koľají“. Nikdy však tento 
príklon nevyústil do sfanatizovania más a do ná-
silností páchaných na „neárijcoch“, ako sme mohli 
vidieť v Nemecku. 

Handlovských Slovákov, baníkov, zas ovplyv-
nila propaganda Komunistickej strany a vízia 
„lepších zajtrajškov“. Konanie radikálnejších oby-
vateľov obce, nemeckých aj slovenských, počas 
Slovenského národného povstania, následných 
oslobodzovacích bojov až do evakuácie handlov-
ských Nemcov definitívne „pochovalo“ nádej na 
vzájomné porozumenie. Krickerhau prestala exis-
tovať a zostala Handlová.

Machová Bohumila
Malina Ján
Martinka Štefan 
Martinková Margita
Martiš Jozef
Medwed Hans
Melischko Anton
Melischko Ignaz
Melzer Eduard
Melzer Hans
Melzer Johann
Mikuláš Karol
Mikuš Anton
Mikuš František 
Mikuš Jozef
Mojžiš Pavol
Mokoš Anton
Murár Tomáš 
Nagyová Júlia
Neuschl Georg
Neuschl Gustaf
Neuschl Ignác
Neuschl Johann
Neznámy...
Nosko Martin
Oslanec Ján
Oswald Alexander
Oswald Ignaz
Oswald Johann
Pač František 
Pagáč Karol
Páleník Štefan
Páleniková Emília
Páleniková Jolana
Pisch Wilhelm
Pittner Ján 
Plankenbüchler Vladimír
Podoba Andreas
Podoba Juraj
Pogadl  rudolf
Pogadl Hans
Pöss Anton
Pöss Anton
Pöss Anton
Pöss Hans
Pöss Hans
Pöss Johann
Pöss Johann
Pöss Johann
Pöss Johann
Predatsch Johann
Predatsch Mathias
Prislan František
Prislan Július
Priwitzer Anton
Priwitzer Johann
Prokein Johann 
Prokein Johann
Prokein Johann
reichl Johann
Reichman Michal
rosenberger Andreas
rosenberger Ignaz
rosenberger Ignaz
rosenberger Johann

rosenberger Josef
rosenberger Josef
rosenberger Josef
rosenberger Paul
rosenberger rudolf
rosenberger rudolf
rosenberger Stefan
rückschlos Ján
Řebík Hugo 
Sekeráš Mikuláš
Schmidt Matej
Schmidt Pavol
Schmidt Stabel Ján
Schnierer Ladislav
Schnürer Anton
Schnürer Hans
Schnürer Johann
Schnürer Johann
Schnürer Josef
Schnürer Michael
Schnürer Paul
Schnürer rudolf
Schubada Anton
Schuster Michael/Michal
Schwarz Anton
Schwarz Johann
Schwarz Johann
Schwarz Josef
Schwarz Josef
Schwarz Ladislaus
Sluka Josef
Sluka Josef/Jozef
Sluka Mathias
Sluka Rudolf
Sluka Rudolf
Smitka Ondrej
Stang Johann
Stang Johann
Storzer Michael
Stručka Ladislav
Struška Karol
Sýkora František
Sýkora Michal
Sýkora Michal ml.
Sýkorová Ema
Szabo Július 
Šalkovský Ján
Šenkerik Václav
Škultéty Gejza
Škultéty Karol
Štancel Anton
Šufliarsky Imrich
Šugho Jozef 
Tapik Mathias
Tienesová Anna 
Tomka Ján
Tomka Martin
Tonhauser Franz
Tonhäuser Andreas
Tonhäuser Anton
Tonhäuser Anton
Tonhäuser Anton 
Tonhäuser Anton 
Tonhäuser Hans
Tonhäuser Josef

Naozaj len vo výnimočných prípadoch, ako je tento,  
pomohla spoločenská záruka. Za Jána Ihringa sa zaručil  
Športový klub Handlová.

Prehlásenie členov Športového klubu Handlová a ďalších 
dvoch organizácií, ktoré ovplyvnili rozhodnutie Povere-
níctva vnútra o tom, že Ján Ihring nepodlieha odsunu.

Evidenčný list nezvest-
ných a padlých, vystavený 
na Jána Danka (na fotogra- 
fii vpravo, jeho meno sa 
nachádza v zozname obetí).

Vľavo: Ján Haraga 
(v zozname obetí).

Anton Mikuš (v zozname obetí).
Vľavo: Ján Pittner st. (v zozna-
me obetí).

... a ďalšie obete. 
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Tonhäuser Josef
Tonhäuser Ladislaus
Tonhäuser Ludwig
Tonhäuser Paul
Tonhäuser rudolf
Török Pavel 
Trangoš Július
Turčan Tibor
Türk Jozef
Ulbricht Matej
Ulbrik František 
Ulbrik František 
Ulbriková Oľga
Urban Peter
Valach Štefan
Vallo Jozef
Vančo Ján
Wadasz  Hans
Wadasz Michael
Wagner Anton
Wagner Eduard
Wagner Hans
Wagner Johann
Wagner Mathias
Wagner Michael
Weiss Anton
Weiss Anton
Weiss Josef
Weiss Josef
Weiss Josef
Weiss Ladislaus
Weiss Paul
Weiss Rudolf
Weiss Stefan
Windisch Ignaz
Windisch Johann
Windisch Johann
Wohland Hans
Wohland Ignaz
Wohland Ignaz
Wohland Johann
Wohland Johann
Wohland Josef
Wohland Ladislaus
Wohland Paul
Zachar Július
Zachay Anton
Zachay Paul
Záni Gabriel
Zaťko Jozef
Zeisel rudolf
Ziman Dominik

Zomreli počas evakuácie
37 osôb

Zomreli v tábore Nováky
34 osôb

6. oddiel partizánskej brigády M. r. Štefánika na 
Štefánikovej ulici v Bratislave pri prehliadke po vojne.

Prvý pamätník SNP v Handlovej, 1945.

František Záni st., 
najstarší z Handlovčanov, 
bývalý väzeň koncentračného 
tábora, ktorý sa zachránil 
len vďaka rýchlemu 
postupu sovietskej armády, 
hladí základný kameň.

Oslavy prvého výročia SNP v Handlovej. Kladenie základného kameňa pomníka padlým 
v 2. svetovej vojne, umučeným hitlerovským SD 
a zahynuvším v koncentračných a zajateckých táboroch. 
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Pri bombardovaní mesta letectvom Červenej ar-
mády 24. a 26. marca 1945 bola zničená nemoc-

nica, poškodený kostol, elektrické vysokonapäťové 
vedenie z elektrárne na Hlavnú šachtu a mnoho 
iných budov. Letecké útoky si vyžiadali aj ľudské 
obete. Po ustupujúcej nemeckej armáde ostal zniče-
ný železničný viadukt  na trati do Prievidze. Z hand-
lovskej bane odvliekli 3000 banských lámp, časť 
podzemia ostala zatopená, z elektrárne odniesli via-
ceré náhradné diely. Podvečer 3. apríla 1945 začala 
do Handlovej vstupovať sovietska armáda. 

Handlová utrpela nielen materiálne, ale aj morál-
ne straty. Nie všetky rany sa podarilo zaceliť. Naj-
citeľnejšou ujmou bola extrémne veľká redukcia 
obyvateľstva. Okrem vojnových strát na životoch, 
ktoré našťastie neboli príliš veľké, išlo o úbytok spô-
sobený odchodom pôvodného nemeckého obyvateľ-
stva. Väčšina z nich sa pred postupujúcim frontom 
rozhodla uniknúť v obave, že budú vystavení pre-
nasledovaniu. Ich odchod sa riadil príkazmi Heinri-
cha Himmlera, ríšskeho ministra vnútra, ktorý bol 
26.  októbra 1944 v Bratislave. 

Handlovskí Nemci spočiatku sťahovanie odmieta-
li, ale pred postupujúcim frontom napokon odišli ako 
prvé ženy a deti, ktoré evakuovali do Sudet. Muži, kto-
rí pracovali v bani, ostali do posledných dní. Napriek 
tlaku propagandy tu zostali rodiny, ktoré sa nezapo-
jili do represálií okupantov, neudávali, neboli aktív-
nymi nacistami a nacistická propaganda nezanechala 
v nich nenávisť. V Handlovej ostalo 4 652 osôb. Baňa 
a elektráreň stratili z roka na rok 906 zamestnancov. 
Jednou z nemeckých rodín, ktoré sa rozhodli zostať, 
bola typická robotnícko-roľnícka rodina Linkeschov-
cov. Mladí Linkeschovci, obaja baníci (ako ich otec), 
hoci boli nestranníci, sa v roku 1972 medzi prvými 
zapísali do rekordérskeho hnutia razičov. Keď roku 
1988 starší z bratov Martin zomrel, na verejnej schô-
dzi KSS padla otázka, prečo sa pohrebu nezúčastnil 
niekto z vedenia podniku a neocenil tak jeho záslu-
hy? Odpoveď bola jednoduchá: CZV KSS rozhodol, 
že sa na cirkevných pohreboch nikto z vedenia pod-
niku nesmie oficiálne zúčastňovať. 

Handlová 
po skončení 
vojny

Handlovskí Nemci – evakuanti na miestnej 
stanici. Ako prvé utekali na Západ pred 
blížiacim sa frontom ženy s deťmi. 

Zbombardovaný Kostol sv. Kataríny  
na námestí po čiastočnom odstránení trosiek.

Koncom marca 1945 
sme sa pobalili, čo sme 
mohli odviezť, bolo na 
voze, kone zapriahnuté... 
Vo dverách prázdneho 
domu plakala matka. 
Vtom otec, ktorý chá-
pal jej žiaľ, zvolal: 
„Komu sme ublížili? 
Nikomu! Zostávame, 
skladajte to dolu!“ 
– a vypriahal kone. 
Ostali sme. Otec pracoval 
v bani a neskôr aj my. 
(Z rozprávania bratov 
Linkeschovcov.)

Ján Pukač so zneškodnenou 
bombou a mínou spod viaduktu
v Handlovej.

Prvé práce na obnove 
zničeného železničného 
viaduktu, 1945.

Po skončení vojny bolo celospoločenským cie-
ľom navrátenie demokratických princípov a obnova 
vojnou poškodeného hospodárstva. Týmto snahám 
ale nepriali okolnosti politického vývoja v strednej 
Európe. Oslobodenie Československa Červenou ar-
mádou a následná snaha o nastolenie komunistic-
kej diktatúry polarizovali spoločnosť až do februára 
1948. Československo sa dostalo do sféry vplyvu 
ZSSR a vnútropolitický život v štáte citeľne zasiah-
la aktivita príslušníkov komunistickej strany. 

V prvých mesiacoch po oslobodení sa formo-
vali politické strany Národného frontu. V mes-
tách a obciach boli zrušené alebo reorganizované 
orgány miestnej správy; nastúpila éra miestnych 
národných výborov. Väčšinu v nich získavali bý-
valí členovia revolučných národných výborov, kto-
ré organizovali odboj proti nemeckym silám a ich 
slovenským pomáhačom. Gottwald na porade KSČ 
s predstaviteľmi sovietskych komunistov 8. apríla 
1945 v Košiciach povedal: „Druhý nástroj, ktorý dnes 
máme v boji o vodcovstvo v národe, je proti zradcom 
a kolaborantom, to znamená fyzickým predstavite-
ľom skompromitovanej slovenskej a českej buržo-
ázie. To je nesmierne ostrá zbraň, ktorou môžeme 
roztrhnúť samé korene buržoázie, a to v mene ná-
roda, v záujme celého národa, štátu a republiky...“ 
Z jeho prejavu jasne vyplýva, že úlohou ľudových 
súdov nebolo len vynášať rozsudky nad kolaborant-
mi a trestať skutočných či domnelých vojnových 
zločincov, ale že retribučné súdnictvo malo charak-
ter triedneho boja proti buržoázii, ktorého cieľom 
bolo nastoliť v Československu totalitný režim1.  
Na základe tajných dohôd Benešovej vlády so So-
vietskym zväzom odvliekli do sovietskych gulagov 
niekoľko tisíc Slovákov, ktorí spolupracovali s voj-
novou vládou Slovenska, ale aj úplne nevinných 
ľudí, ktorých brali takrečeno priamo z cesty. 

Handlová, resp. hnedouhoľná baňa a elektráreň, 
bola pre obnovu hospodárskeho života na Slovensku 
veľmi dôležitá. Preto prvé kroky miestnych orgánov 
smerovali k obnoveniu dodávky elektrickej energie 
do siete, k obnove ťažby a zabezpečeniu železničné-
ho spojenia. Plnenie týchto úloh narážalo nielen na 
materiálne ťažkosti – všade chýbali ľudia. Našťastie 
pracovníci elektrárne zachránili pred rabujúcou ne-
meckou armádou dôležité súčasti strojného vybave-
nia a ukryli ich. Vďaka tomu sa už 5. apríla roztočil 
prvý alternátor (výkon 3 MW), elektromontéri opra-
vili vysokonapäťové vedenie na Hlavnú šachtu a 
mohlo sa začať s čerpaním vody, s prieskumom ban- 
ských pracovísk a pokúsiť sa obnoviť ťažbu uhlia. 

Baníci, napriek tomu, že na pracoviská fárali 3 – 5 
km pešo, denne vykonávali nevyhnutné práce. Až 
26. apríla sa podarilo opraviť vysokotlakový kom-
presor, čo umožnilo obnoviť strojovú dopravu – 
rozvoz baníkov a materiálu po hlavných dielach 
bane. Z jej materiálnych zásob sa realizovala oprava 
podmínovaného, vážne poškodeného železničného 
viaduktu. Najskôr však museli dôkladne preskúmať 
terén a zneškodniť nálože, ktoré sa Nemcom nepo-
darilo odpáliť. V záujme čo najrýchlejšieho spojazd-
nenia trate určilo ONV v Prievidzi obciam okresu 
povinnosť podieľať sa na jej oprave zabezpečením 
určitého počtu brigádnikov a podľa harmonogramu 
odpracovaných hodín. Na Handlovskom viadukte 
sa vystriedalo do 1400 brigádnikov a podarilo sa 
provizórne vybudovať a spriechodniť úsek (pole 
viaduktu), po ktorom 3. júna 1945 prešiel prvý vlak.  

Všeobecne presadený 
zákon o stíhaní zradcov 
a kolaborantov je veľmi 
silná zbraň, ktorou 
môžeme buržoázii 
osekať toľko výhonkov, 
že z nej zostane kmeň. 
To je vec triedneho 
boja proti buržoázii. 

(Gottwald na porade KSČ 
s predstaviteľmi sovietskych 
komunistov 8. apríla 1945  
v Košiciach.)

1 Ľudové súdnictvo na Slovensku po 2. svetovej vojne – R. Maskal.

Opravárenská čata v elektrárni (silocentrála), apríl 1945.

Tajomník ONV J. Krajči 3. júna 1945 otvára premávku 
na provizórne spriechodnenom pstruhárskom viadukte. 
Vpravo: Chlapi vysoko nad zemou rekonštruujú zničenú trať.

Už 3. júna 1945 prešiel 
po zbombardovanom 
viadukte prvý vlak!
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František Záni – 
kronikár revolučnej  
Handlovej 
(1918 – 1999).

Jeden z popredných 
odbojárov a veliteľov 
partizánskej Handlovskej 
roty a organizátor povojno-
vého života v Handlovej. 
Vo februári 1948 sa stal 
predsedom akčného výboru 
a na krátky čas aj predse- 
dom MNV. Potom ako za-
mestnanec HUB vyštudoval 
strojnícku fakultu VŠT a 
spolu s ďalšími zlepšova-
teľmi sa pokúsil zostrojiť 
raziaci kombajn vhodný 
do podmienok bane. 
Až do penzie pracoval ako 
vedúci rôznych odborov 
vedenia podniku. Venoval 
sa spracovaniu histórie 
revolučného hnutia a 
protifašistického odboja 
v Handlovej, čo bolo vydané 
aj knižne. Bol spoluautorom 
všetkých publikácií o bani aj 
o meste, vrátane poslednej, 
s názvom „...ja, Handlová“.

pracovníkov v podzemí o 1 týždeň. To malo motivo-
vať aj nábor pracovných síl z iných odvetví. Poža-
dovaná pomoc dočasných brigád z iných závodov, 
ktorých činnosť bola viazaná na dodávky uhlia, ne-
priniesla trvalý úspech. Medzitým sa zvýšili mzdo-
vé tarify v českých zemiach, Handlová sa stala me-
nej príťažlivou a brigádnici sa ťahali viac do Ostravy. 

Návrat nemeckých baníkov nebol jednoduchý. 
Viedol cez sústreďovacie tábory – v Handlovej sa 
na tento účel využili tzv. liptácke baraky. Z táborov 
chodili muži na ťažšie práce v bani či v priemysle, 
ženy sa zamestnávali v lesoch, v pôdohospodárstve. 
Nemeckí baníci dostávali také isté stravovacie prí-
dely, ako Slováci. Zo Sústreďovacieho tábora v No-
vákoch uvoľnil Zbor povereníkov pre Handlovú 131 
Nemcov. Situáciu baníkov vyriešila smernica Pove-
reníctva vnútra SNR z 21. marca 1946, ktorá im (po 
preverení Radou MNV) umožnila normálne pracov-
né zaradenie. Pri preverovaní sa narážalo najmä na 
značný odpor radikálne orientovaných odbojárov; 
zo 796 Nemcov preverili len 222. Ich postupné zara-
ďovanie do výrobného procesu pomohlo konsolidá-
cii bane. Problémy však boli s ubytovaním: pôvodné 
byty našli vydrancované, niektoré zničené, a tak im 
MNV ponúkol lepšie bývanie v Novej Lehote, po 
vojnových udalostiach takmer vyľudnenej. 

Prezident Dr. Edvard Beneš 24. októbra podpí-
sal štyri dekréty o znárodnení; jeden z nich číslo 
100/1945 sa týkal znárodnenia baní a ďalších pod-
nikov ťažkého priemyslu. Tým sa do rúk štátu do-
stala aj úč. spol. Handlovské uhoľné bane.

V októbri sa vrátili slovenské rodiny baníkov 
z Francúzska. Ešte pred uzavretím dohody s Ma-
ďarskom sa do Handlovej sťahovali slovenskí ba-
níci z Tatabánye – išlo o 35 rodín so 60 baníkmi. 
Potom v rámci výmeny obyvateľstva akcia pokra-
čovala na základe dohody medzi ČSR a Maďar-
skom z 27. februára 1946, v ktorej sa rátalo s osídle-
ním Handlovej repatriáciou Slovákov z Maďarska. 
Pobočka Osídľovacieho úradu mala v spolupráci 
s MNV pripraviť ubytovanie pre 800 rodín. Repatri-
ovaní baníci prichádzali často bez náležitého osob-
ného vybavenia a potrebovali pomoc, a tak dostali 
oblečenie aj mimoriadne stravné lístky. Veľkým 
problémom bola rečová bariéra, no v práci obstáli. 

Viac starostí bolo s nemeckými roľníckymi rodi-
nami. Statok im odvliekli pri odsune a ich domy už 
obsadili prisťahovalci. A bol tu Košický vládny pro– 
gram, ktorý vytýčil aj dôslednú pozemkovú reformu, 
konfiškáciu pôdy zradcov. Sekcia „B“ Povereníctva 
pôdohospodárstva ustanovila pracovnú skupinu na 
riešenie týchto otázok aj v Handlovej s právomo-
cou pre celý prievidzský okres. Pôdohospodárstvo 
v Handlovej bolo paralyzované. Už v jeseni 1945 sa 
na Hornom konci usadila skupina pracovníkov Štát-
neho majetku z Vígľaša, aby položili základ obnovy 
pôdohospodárskej výroby. Z Horehronia prišli účast-
níci odboja, ktorým MNV pridelil z konfiškovanej 
pôdy príslušné výmery na obhospodarovanie. Pri 
osídľovaní opustených domov sa v sýpkach a komo-
rách našlo ešte značné množstvo minuloročnej úro-
dy – 14,5 vagónov obilia, čo bola vtedy významná 
pomoc. V dielňach bane opravili jednu z mláťačiek 
po Nemcoch, obilie sa vymlátilo a vozilo do Pro-
stredného mlyna, ktorý bol pod národnou správou. 
Mlátenie riadil baník Pavol Gibas, MNV vykonával 
dozor a vydával zvláštne poukážky na výdaj múky 
tým, ktorí pomoc nevyhnutne potrebovali. 

Už v prvých týž-
dňoch po oslobodení 
boli Handlovčania 
mimoriadne akční – 
26. apríla sa konštitu-
ovala miestna orga-
nizácia KSS. O deň 
ich predbehli komu-
nistickí mládežníci – 
založili si MO Zväzu 
slovenskej mládeže. 
Ženy si 1. mája vy- 
tvorili ženskú sekciu 
KSS. Miestna od-
bočka Zväzu sloven-
ských partizánov, 
ktorej predsedom sa 
stal František Záni, 
vznikla 16. mája. 

Repatrianti z Maďarska na handlovskom námestí.

Snaha o nastolenie  
komunistickej 
diktatúry polari-
zovala spoločnosť

1. MNV 
Ustanovenie Miestneho 
národného výboru 
v Handlovej bolo 
vyvrcholením ilegálnej 
práce komunistov 
a prvým krokom 
k ľudovodemokratickej 
správe verejného života...
(František Záni2)

2,3 František Záni: Handlovčania od oslobodenia po február – 
Osveta 1982, str. 20, str. 82.

4 UNRRA – United Relief and Rehabilitation Administration – 
organizácia na pomoc štátom postihnutých vojnou. Pôsobila 
v rokoch 1943–1947. Dodávala potraviny, šatstvo, aj strojné 
zariadenia. Dodala aj niekoľko strojov do HUB.

Niektorí baníci z Kolónie využili možnosť pre-
sťahovať sa do bytov po Nemcoch a tým získať aj 
pôdu alebo aspoň záhradku. Ostatní ich trochu 
posmešne nazvali „kovoroľníkmi“. Plán osídlenia 
Handlovej, navrhnutý pracovnou skupinou pre po-
zemkovú reformu v spolupráci s osídľovacím úra-
dom, MNV akceptoval. Pozemky na západnej stra-
ne nad dobývacím priestorom prešli do majetku 
handlovských uhoľných baní. Tým sa rozriešil aj 
spor o teragiálne poplatky. Východná strana bola 
vytipovaná na bytovú výstavbu, Dolný koniec mal 
patriť individuálne hospodáriacim roľníkom. Po-
zemky na Hornom konci vyčlenili pre štátny maje-
tok, čo ale narobilo starosti novousadeným roľní-
kom, ktorí tu chceli hospodáriť; ak chceli pôdu do 
trvalého užívania, museli sa opäť sťahovať... 

V nekonsolidovaných pomeroch bolo samozáso-
bovanie nemožné (po odchode roľníckeho obyva-
teľstva tu zostalo len 24 kráv a 6 koní) a obec bola 
odkázaná na dovoz. Zásobovanie potravinami však 
viazlo. Obecná mliekareň, ktorú prevádzkoval Kolo-
man Lúčka, nemohla uspokojiť všetky domácnosti 
bez dodávky dostatočného množstva mlieka. Zo 
štátneho majetku Vígľaš sa dovážalo len 450 litrov 
denne. Dopyt bol ako-tak uspokojený, až keď z druž-
stevnej mliekarne v Topoľčanoch začali voziť 1000 
až 1200 litrov mlieka. Nechýbalo len mlieko – bol 
nedostatok masti, slaniny aj mäsa. Lístkový príde-
lový systém, aký uplatňovali Nemci počas protekto-
rátu, na Slovensku zaviedli 1. novembra 1945 spolu 
s prvou menovou reformou (mala vyrovnať nepomer 
medzi platidlami Slovenského štátu a protektorátu). 
Zabezpečoval nevyhnutné dávky základných potra-
vín a čiastočne zohľadňoval fyzickú náročnosť vyko-
návanej práce, resp. postavenie v rodine. 

Na základe vyhlášky povereníctva vnútra 
z 9. januára 1946 začal MNV Handlová vykonávať 
obecnú správu aj pre susednú obec Nová Lehota, 
ktorá dovtedy patrila do okresu Kremnica. Naopak 
v neďalekom Morovne bol už koncom roka 1945 
zvolený prvý predseda MNV Pavel Kaufmann.

Koncom januára 1946 zbor povereníkov zriadil 
osobitnú zásobovaciu oblasť – Uhoľný región hor-
nej Nitry so sídlom v Handlovej a distribúciou po-
veril potravinové robotnícke družstvo Budúcnosť. 
Po konzultáciách s vedením bane upravil hodnoty 
prídelov v prospech baníkov.3 Nedostatok textilu sa 
riešil dodávkami z UNRRA4 a o zaobutie baníkov-
repatriantov sa postarali komunisti z Baťovian – na 
dobrovoľne odpracovanej „národnej zmene“ vyro-
bili pre nich 500 párov obuvi. Niekoľkí repatrianti sa 
hlásili k baníckemu povolaniu, no po získaní ubyto-
vania si hľadali iné zamestnanie. Naopak, z iných 
repatriovaných sa stali predáci baníckych kolek-
tívov; niekoľkí študovali na stredných a vysokých 
školách a dostali sa aj na veľmi významné miesta. 

Repatrianti z Maďarska.

Potravinové robotnícke družstvo Budúcnosť 
na Prievidzskej ulici otvorili v jeseni 1946.

tovar jednotka baník
povrchový 
pracovník

rodinný 
príslušník

masť, slanina kg/mes. 4,00 2,50 1,00

mäso kg/mes. 4,00 3,00 1,50

cukor kg/mes. 2,50 2,50 1,00

múka kg/mes. 18,00 14,00 8,00

marmeláda kg/mes. 1,00 1,00 0,50

soľ kg/mes. 0,75 0,50 0,50

cigarety ks/deň 15 10 –

žuvací tabak bal/deň 2 – –

mydlo kg/mes. 1,00 0,50 0,25

Odbojári, prevažne členovia KSS, sa veľmi usi-
lovali o naplnenie rozhodnutia Predsedníctva SNR 
o národných výboroch, nariadenia č. 1, ktorým 
sa rušili politicko-mocenské ustanovizne Sloven-
ského štátu. Na schôdzi občanov 22. apríla zvolili 
prvý miestny národný výbor na čele s komunistom 
Štefanom Kušíkom. Orgán mal celkom 14 členov 
KSS, traja sa hlásili k Demokratickej strane, jeden 
bol nestraník. Kušík sa však už krátko po svojom 
zvolení odsťahoval natrvalo do Bratislavy, kde sa 
venoval organizovaniu Revolučného odborového 
hnutia (ROH). Funkciu predsedu MNV prakticky 
vykonával Gabriel Číž do 30. marca 1946 a vystrie-
dal ho Ondrej Mlynarčík, ktorý stál na čele MO KSS 
a na poste predsedu zotrval do volieb v roku 1946. 

Keď sa 10. apríla 1945 Handlovské uhoľné bane, 
úč. spol., dostali pod národnú správu, prvým správ- 
com sa stal Ing. Gejza Holec, predseda Revolučné-
ho národného výboru (RNV) a jeden zo strojcov 
účasti handlovských baníkov v SNP. Nová, komu-
nistami ovládaná Banská závodná rada, začala svo-
ju činnosť 2. mája 1945 na čele so Šimonom Firá-
kom. Pár dní predtým – 29. apríla baníci iniciatívne 
spustili ťažbu a vyťažili 580 t uhlia. Pre obnovenie 
normálnej činnosti bane i obce však stále chýbali 
ľudia a bolo treba prekonať aj veľké ťažkosti v zá-
sobovaní potravinami a rôznym materiálom. Preto 
sa vedenie mesta spolu s vedením bane rozhodli vy-
slať na Mostecko skupinu „pátračov“ pod vedením 
Františka Zániho poverenú hľadaním Nemcami 
odvlečených strojov a zariadení z bane a elektrár-
ne. Predpokladalo sa, že skupina popritom vypát-
ra aj pobyt evakuovaných handlovských Nemcov 
a farára Steinhübla, ktorého označili za vojnového 
zločinca. Misia sa vydarila: na bani Pluto sa našli 
ešte nevybalené banské lampy, našla sa stopa po 
súčiastkach z elektrárne (nachádzali sa v Kolíne) a 
uskutočnilo sa stretnutie s mnohými handlovskými 
Nemcami. Veľa z nich prejavilo ochotu vrátiť sa, aj 
keď neskrývali obavy z možných represálií. Farára 
sa podarilo pomocou jedného amerického Slováka a 
piatich fliaš prochoťskej ražovice dostať z americkej 
zóny a odovzdať ho v Karlových Varoch do väzby. 

V druhej polovici septembra 1945 sa v Rajec-
kých Tepliciach konala Konferencia banských rád  
všetkých slovenských baní. Keďže niektoré rudné 
bane ešte neťažili, lebo nemali zabezpečený odbyt, 
konferencia vyzvala rudárov, aby pomohli uhoľné-
mu baníctvu pracovnými silami. Vyzvali aj vládne  
orgány, aby vyššími mzdami, predĺžením plate-
nej dovolenky, zlepšením zásobovania potravi-
nami a zvýšením prídelov zatraktívnili banícku 
prácu. Na ich požiadavky reagoval Zbor poverení-
kov zvýšením sadzieb a predĺžením dovolenky pre 
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Rok 1946 bol volebným rokom – 26. mája mohli  
k voľbám do Ústavodarného národného zhro-

maždenia a SNR pristúpiť občania slovenskej ná-
rodnosti, pričom veková hranica voličov sa znížila 
na 18 rokov. Nemci a Maďari boli z volieb vylúčení. 
Mohli sa voliť len 4 strany Národného frontu (NF) 
alebo na znak nespokojnosti odovzdať biely lístok. 
Predvolebný boj v Handlovej, kde prevládala ľavica, 
bol napriek tomu zaujímavý. Aprílovou dohodou 
uzavretou medzi DS a iniciátormi vzniku katolíckej 
strany (stranu nezaložili, lebo Ústredný výbor NF to 
zamietol) sa časť handlovských demokratov rozhod-
la opustiť rady DS a 20. januára 1946 založili miestnu 
organizáciu Strany práce. Do NF vstúpila 13. marca.  
V predvolebnej kampani 19. – 24. apríla sa konal 
I. všeodborový zjazd, ktorý založil Revolučné odbo-
rové hnutie (ROH). Handlovskú delegáciu na zjazde 
viedol Šimon Firák. Zjazd podporil dôsledné splne-
nie Košického vládneho programu. Podporil tým aj 
snahy KSČ a KSS o úplné znárodnenie veľkých pod-
nikov a obmedzenie súkromného podnikania. 

Predvolebná agitácia sa sústreďovala predovšet-
kým v banskom závode. Obe súperiace strany sa 
snažili získať čo najviac voličov, no usilovala sa aj 
Strana práce. Ako obyčajne, používali aj nečestné 
praktiky; osočovanie, falošné obvinenia ani klebety 
znevažujúce kandidátov neboli žiadnou výnimkou. 
Napríklad dozorca banskej dopravy, ktorý sám za-
tieral komunistické heslá namaľované na banských 
vozíkoch, za páchateľov týchto činov označil rôz-
nych pracovníkov dopravy. Keď ho Banská závodná 
rada konfrontovala s obvinenými, napokon sa pri-
znal. Strojníci-lokomotivári sa mu odplatili vskutku 
originálne: kdesi v obci si požičali somára, na hlavu 
mu uviazali šál a čiapku, akú nosil dozorca a na krk 
mu zavesili ceduľu s nápisom: „Volím demokratov, 
lebo som somár!“ a vodili ho ulicami. K podobným 
incidentom dochádzalo aj v Prievidzi, kde aktívnejší 
Handlovčania dobrovoľne vypomáhali s predvoleb-
nou agitáciou prievidzským komunistom v zápase 
s demokratmi, ktorí tam boli silnejší.

Handlová 26. mája 1946 volila podľa očakáva-
nia – väčšinou takmer 62 % tu zvíťazili komunisti. 
Platné hlasy voličov sú zaznamenané takto: z 3317 
odovzdaných hlasov získali KSS 2054 (61,92%), DS 
821 (24,75%), Strana práce 376 (11,34%), Strana 
slobody 34 (1,02%) a bielych lístkov odovzdali 33. 
Voľby na Slovensku však dopadli presne naopak! 

Tam presvedčivo zvíťazili demokrati s podobným 
výsledkom (61,43%) ako v Handlovej komunisti. 
KSS získala sotva polovicu hlasov hlasov – 30,48%.

Na základe volebných výsledkov do ÚNZ a SNR 
sa mali vypracovať návrhy kandidátov do národ-
ných výborov všetkých stupňov. Z kandidatúr boli 
vylúčení bývalí členovia HSĽS, HG a iní kolaboranti 
a zradcovia. Rozhodcovské komisie mali každého 
kandidáta preveriť, kandidatúry zverejniť, aby ob-
čania mohli do 27. októbra 1946 podať námietky. 

Ťažkosti pri zabezpečovaní uhlia pre republiku 
pretrvávali. V Bojniciach sa 12. júna zišli pracovní-
ci baní a hút, aby za účasti povereníka priemyslu 
a obchodu Dr. Jána Púlla vyriešili závažné otázky 
týkajúce sa ťažby. Išlo v prvom rade o nedostatok 
pracovných síl, veď v dohľadnej dobe mali odísť ne-
preverení nemeckí baníci. Riaditeľ bane Ing. Alojz 
Kianička navrhol, aby namiesto odsunutých ba-
níkov nastúpili do bane vojaci základnej služby. 
Keďže nábor sa mal orientovať na dlhodobé brigá-
dy, ďalšia požiadavka sa týkala urýchlenej opravy 
domov. Konferencia sa zaoberala aj bezpečnosťou 
obyvateľstva – stúpal počet príživníkov, povaľačov, 
ktorí sa v obci dopúšťali výtržníctva a zločinnosti. 

14. júna 1946 prišlo do Handlovej 141 rodín z Ma-
ďarska s viac než 500 príslušníkmi. Zloženie rodín 
čo do povolania bolo veľmi pestré a pre baňu málo 
prínosné. S ich príchodom sa spája aj niekoľko epi-
zód, ktoré nakrátko ovplyvnili život obce. Repatrian-
ti mali medzi sebou doktora, ktorý vraj prišiel o dip-
lom v bojoch o Budapešť. Požiadal o vhodný byt, 
aby mohol v Handlovej vykonávať lekársku prax. 
Bol dokonca pripravený pracovať v bani, kým mu 
neprídu doklady. Akýsi jeho pomocník pustil do 
sveta fámu, že ide o zázračného doktora, ktorému 
miestni lekári znemožňujú vykonávať prax. Dôver-
čiví ľudia mu naleteli a začali “zázračného doktora” 
vyhľadávať. Ten najprv pacienta prehliadol, no nič 
si nevzal, ale predpísal injekcie, ktoré nebolo nikde 
dostať… Nato asistent rozšíril informáciu, že doktor 
má styky v zahraničí, a že z Viedne, zo Švajčiarska, 
ba až z USA zoženie akýkoľvek liek. Malo to však 
háčik – lieky boli pridrahé. Čo by však človek neu-
robil pre zdravie? Aj manželka ochrnutého Mateja 
Mlynarčíka zaplatila 4000 korún za injekcie… Preto 
nikoho neprekvapilo, keď sa “doktor bez diplomu a 
licencie” začal rozvážať na novom aute. Napokon, 
keď sa začali šíriť správy o liečbe bez účinku, Rada 
MNV poverila svojho člena Františka Citovského, 
aby sa na vec pozrel zblízka. V ordinácii sa ho „dok-
tor“ Kráľ pokúsil nalomiť alkoholom, no Citovský 
na predložení dokladov trval s tým, že počká ešte 
týždeň. Mlynarčíkov prípad mal tragické vyústenie 
– po injekciách sa vybral na barlách do ulíc, no o 
dva dni zomrel. Keď sa verejná mienka obrátila pro-
ti doktorovi, národná bezpečnosť (NB) ho musela 
vziať pod ochranu. Zatkli ho, lebo jeho časté cesty 
k rakúskym či maďarským hraniciam boli podozri-
vé. Úradná pitva nebohého Mlynarčíka ukázala, že 
zomrel na zlyhanie srdca, preto nebolo možné ob-
viniť Kráľa zo zabitia, ale stíhaniu za neoprávnenú 
lekársku prax neunikol. Do Handlovej sa už nevrá-
til, ale jeho družka bolo natoľko trúfalá, že prišla 
inkasovať doplatky. Nakoniec bola rada, keď sa jej 
podarilo uniknúť pred nahnevanými ženami...

Voľby 1946 
poznačené  rivalitou 
politických strán

V rámci predvolebnej 
kampane sa konal aj 
I. všeodborový zjazd, 
ktorý založil ROH 
i revolučné heslo tohto 
odborového hnutia:

Bojom a prácou 
k víťazstvu
socializmu!

V Handlovej, kde 
komunisti získali 
takmer 62 %, dopadli  
voľby presne naopak 
ako na Slovensku! 
Tam s rovnakou 
prevahou vyhrali 
demokrati...

Poslanci MNV v roku 1946. V prednom rade štvrý zľava 
Ondrej Mlynarčík, vedľa neho v strede sedia: nový predse-
da MNV Jozef Geschwandtner a tajomník Gejza Kubíni.

„Volím demokratov, 
lebo som somár!“

Vládny program, ktorý Gottwald predložil Ústavo-
darnému zhromaždeniu, okrem politických cieľov 
stanovoval aj hospodárske ciele. Požadoval uzáko-
niť dvojročný hospodársky plán. Pre región hornej 
Nitry predpokladal vybudovať v Novákoch tepelnú 
elektráreň v súvislosti s chemickým zužitkovaním 
nováckeho uhlia. Nadväzoval na zámery Spolku 
pre chemickú a hutnú výrobu, ktorých realizácia 
sa začala za vojny otvorením bane Nováky a mala 
pokračovať stavbou chemickej továrne v Novákoch. 
Zámer, s ktorým sa verejnosť zoznámila počas osláv 
2. výročia SNP, prijala aj Handlová s potešením, veď 
to napĺňalo program industrializácie Slovenska. 

Dni, týždne i celé mesiace boli poznačené rivali-
tou politických strán. Podľa väčšiny Handlovčanov 
všetky strany okrem komunistickej boli reakcio- 
nárske, lebo vraj brzdili reformy, kriticky sa vyjad-
rovali k znárodňovaniu, odmietali jednotné orga-
nizácie mládeže, telovýchovy, živnostníkov a pod. 

Začiatkom augusta sa začalo s odsunom Nemcov; 
z Handlovej odišlo 258 osôb nebaníckych rodín. Po-
žiadavka Ing. Kianičku bola splnená nástupom 120 
vojakov, no situácia bani stále nepriala: 23. septem-
bra vysťahovali do oboch zón Nemecka 1100 osôb, 
medzi nimi 400 baníkov. V bani ich zostalo len 220. 
Komunisti sa obávali sabotáží a prostredníctvom 
odborov dotlačili ministerstvo vnútra k vydaniu 
výnosu o závodných strážach. Prvými členmi ZS 
v Handlovej sa stali bývalí partizáni a vojaci s velite-
ľom Štefanom Tatárom na čele.

Nový miestny národný výbor mal 36 členov – 23 
komunistov, 9 demokratov a 4 členov Strany práce. 
Predsedom sa stal Jozef Geschwandtner z KSS; je-
den podpredseda bol členom KSS, druhý členom DS 
a tajomníkom Gejza Kubíni, vedúci úradu, nestraník 
(z predošlého obdobia známy ako notár a kronikár). 
Zakrátko všetci pocítili ťarchu politického boja. Už 
v októbri tam vykonali revíziu, ktorá zámerne skres-
lila činy funkcionárov po prechode frontu. Revíznu 
správu, podľa ktorej mali spreneveriť 10 až 13 milió-
nov Kčs národného majetku, funkcionári neprijali a 
nepodpísali. Správa sa dostala až na stôl povereníka 
pre pôdohospodárstvo Martina Kvetka (DS) a pre-
tože „spreneverený majetok“ po Nemcoch bol pre-
važne poľnohospodárskeho charakteru, povereníc-
tvo podalo na vinníkov trestné oznámenie. Revízna 
správa konštatovala: “Pasívny stav v hospodárení bi-
túnku v roku 1945 bol zapríčinený porážkami dobyt-
ka pre sovietsku armádu, ktorá za ne nezaplatila.“ 

Pravda však bola taká, že v januári až marci 
1945 príslušníci nemeckej armády zabili a spra-
covali asi 8000 kusov dobytka ulúpeného v okolí. 
Mäso išlo do Nemecka, na mieste zostala hroma-
da kostí a zničený bitúnok. V správe sa uvádza:  
„NV v Handlovej roku 1945 zaisťoval hnuteľný i ne-
hnuteľný majetok po evakuovaných Nemcoch, ktorý 
títo zanechali v Handlovej. Hnuteľný majetok sú-
streďoval MNV do štyroch skladíšť, ... predmety ako 
národný majetok mali značnú cenu, podľa odha-
du a udania svedkov asi 12-15 miliónov. Tieto veci 
MNV odpredával „z ruky“, bez verejnej dražby, pod-
ľa voľného odhadu za pomerne nízku cenu.“ A sku-
točne – skonfiškovaný majetok bol rozpredaný 
pozostalým po padlých partizánoch a partizánom, 
ktorých majetok vydrancovalo nemecké vojsko. 
Verejnou dražbou by získali len tí, čo mali veľa pe-
ňazí,  nie tí, čo skutočne pomoc potrebovali. Z vý-
ťažku uhradil MNV nutné výdavky, ako liečenie, 

dezinfekcie, odstraňovanie mín atď. Okresný súd 
v Prievidzi vinu nenašiel a vynesenie rozsudku od-
ložil. Trestné stíhanie zastavil okresný prokurátor 
po februári 1948.

20. december 1946 rozbúril predvianočnú atmo-
sféru Handlovej. V nočnej zmene sa z iskry banskej  
lokomotívy vo východnom prekope rozpútal požiar, 
ktorý ohrozil 42 baníkov na údržbárskych prácach. 
30 ich cez vetracie chodby baňu opustilo, ale 12 zo-
stalo v odľahlých častiach revíru. Na záchranné prá-
ce nasadili 150 skúsených baníkov, medzi nimi čaty 
banských záchranárov. Všetkých vyviedli zdravých. 
Požiar však ohrozil nástup bane do dvojročnice... 

V decembri 1946 sa začal dlhotrvajúci politický 
proces s tromi poprednými predstaviteľmi vojnovej 
Slovenskej republiky – pred senátom Národného 
súdu v Bratislave stáli bývalý prezident Jozef Tiso 
a bývalý minister vnútra Alexander Mach; v neprí-
tomnosti bol súdený bývalý minister zahraničných 
vecí Ferdinand Ďurčanský. Keďže ThDr. Jozef Tiso 
bol rímskokatolícky kňaz, cirkevné organizácie 
s celým klérom vyvinuli značné úsilie, aby nedoš-
lo k vyhláseniu najvyššieho trestu pre duchovnú 
osobu. Na celom Slovensku prebiehali legálne aj 
ilegálne akcie na ovplyvňovanie verejnosti a sená-
tu v prospech obžalovaných; v Handlovej sa však 
zrejme nič také nedialo – nezachytili sa žiadne le-
táky, žiadne výzvy, ktoré by mali verejnú mienku 
nakloniť k zmierlivejším postojom. 

Proces, ktorý celé mesiace polarizoval Sloven-
sko, vyvrcholil 15. apríla 1947. Po záverečnej reči 
žalobcu Antona Rašlu, vysielanej rozhlasom, pad- 
li nakoniec 2 hrdelné rozsudky: ThDr. Jozef Tiso 
a v neprítomnosti aj JUDr. Ferdinand Ďurčanský 
boli odsúdení na trest smrti obesením. Podľa odô-
vodnenia rozsudku ich hlavným zločinom bolo 
rozbitie republiky a u Tisa aj zrada na povstaní. 
Vynesenie rozsudku nad Alexandrom Machom 
pre jeho nemoc odložili. Napokon trest smrti vy-
konali len na jednom z nich – na Jozefovi Tisovi. 
Ďurčanský sa vyhol súdu útekom do Ríma v r. 1945 
a poprave unikol emigráciou do Argentíny (zomrel 
r. 1974 v Mníchove), Alexander Mach dostal 30 ro-
kov žalára. Tri dni po vynesení rozsudku, potom, 
ako prezident Beneš na návrh predsedu vlády Kle-
menta Gottwalda zamietol jeho žiadosť o milosť, 
bol Jozef Tiso 18. apríla 1947 popravený. 

Reakčným živlom 
z Demokratickej stra-
ny sa nepodarilo vo 
voľbách rozbiť jednotu 
handlovských baníkov. 
Zatiaľ čo handlovskí 
baníci o kúsku chleba 
a troche čiernej kávy 
hlboko pod zemou krvo-
potne zvyšovali tempo 
práce a ťažbu uhlia, 
aby zásobili uhlím 
slovenské železnice a 
fabriky, prekvitali čierne 
obchody najmä tých 
zakuklencov a propa-
gandistov, ktorým veľmi 
záležalo na víťazstve 
Demokratickej strany, 
nie však na víťazstve 
demokracie ... nezabudli 
sme na pomoc, ktorú 
nám poskytla KSS pri 
výstavbe našej Nemca-
mi zničenej obce“.5

List, ktorý odoslali Handlov-
čania do redakcie Pravdy
z celozávodnej schôdze 
konanej hneď po voľbách.

5 František Záni: Handlovčania 
od oslobodenia po február.  
Osveta 1982, str. 107.

Na I. zjazde slovenských  
partizánov bol obci 
Handlová odovzdaný 
Rad SNP. Zjazdu, ktorý 
sa konal 3.–5. 8. 1946  
v bratislavskej Redute, 
sa zúčastnilo vyše 300 
Handlovčanov spolu 
s dychovou hudbou.

Zatknutých predstaviteľov Slovenského štátu vedú  
v putách. Vpredu je Dr. Jozef Tiso.  
Foto: Zdroj: www.teraz.sk

Handlovská pobočka Zväzu 
slovenských partizánov tele- 
graficky žiadala Národný súd  
o trest smrti pre Dr. Tisu, 
Macha, aj prof. Ďurčanského.
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V súvislosti s Tisovým procesom sa katolícka 
cirkev na Slovensku veľmi aktivizovala a snažila sa 
vtiahnuť do pastoračnej práce aj laikov na každom 
pracovisku, v meste či na dedine (v rámci združenia 
Katolícka akcia). Veriacich nabádala, aby sa k svoj-
mu vierovyznaniu hlásili verejne, nosením malého 
odznaku v tvare kríža. Táto tichá demonštrácia vy-
volala neuveriteľnú reakciu aktívnych komunistov, 
ktorí „krížikárov“ napádali rovno na ulici a odznaky 
im surovo strhávali. V mysliach pamätníkov sa tieto 
rozbroje uchovali ako „krížiková vojna“.

V Handlovej sa vysťahovaním Nemcov a prícho-
dom nových občanov cirkevný život značne naru-
šil. Ukázalo sa to aj pri zbierke na opravu bombou 
zničenej lode kostola, ktorá nesplnila očakávanie. 
Preto handlovský farár Mikuláš Mišík zorganizo-
val na celkové oživenie cirkevného života 60-člen-
ný cirkevný výbor a stal sa jeho predsedom. Finan-
čné zdroje hodlali získať nielen z cirkevnej dane, 
ale aj z vyberania nájomného za kino, ktoré pred 
znárodnením patrilo cirkevnej obci. Keď však cir-
kevný výbor začal spor o Kultúrny dom na Hor-
nom konci, narazil na odpor presídlencov, ktorí ho 
využívali na divadelné predstavenia. 

V apríli 1947 sa farár rozhodol aktivizovať cirkev- 
nú obec vydávaním nábožensko-výchovných cyklo- 
stylovaných novín List farníkom. Publikoval tu napr.  
kritiku namierenú proti MNV za rušenie nedeľné- 
ho pokoja. Týkala sa brigády, ktorú zorganizoval  
MNV na odstránenie trosiek po starej pošte, preto- 
že bránili rekonštrukcii námestia. Obec odpovedala  
Ohlasom k obyvateľom našej obce, v ktorom žiadala 
ONV, aby vydávanie Listu zastavil. Stalo sa tak až 
na zásah povereníctva vnútra, hoci medzitým farár 
Mišík od vydávania upustil. Povereníctvo vnútra 
zrušilo aj prievidzské cirkevné noviny Úprava. 

V meste začiatkom roka rezonoval škandál okolo  
textilu, ktorý dostávali baníci ako nadprídel. Viace- 
rých trápila otázka distribúcie, keď dovtedy všetko  
zabezpečoval krajčír J.S. (v dokumentoch sú len ini-
ciály), majiteľ obchodu s textilom, ktorý zamestná-
val námezdných pracovníkov. Obchodníkov, ktorí  
mali na túto lukratívnu službu zálusk, sa našlo 
viac, a tak sa pridelenia licencie na distribúciu tex-
tilu domáhali na Banskej závodnej rade. Keď nepo-
chodili, ako straníci sa sťažovali v miestnej organi-
zácii KSS a tvrdili, že J.S. niektorých funkcionárov 
podplatil. V januári doviezli J.S. 11 debien tovaru, 
čo neuniklo pozornosti obchodníkov. Tí vysnorili, 
že debny doviezli k jeho zamestnankyni, uložili 
v drevárni a pozakrývali drevom. Prípad prebrala 
Národná bezpečnosť, tovar v hodnote 330 tisíc Kčs 
zabavila a J.S. zatkla. Distribúciou zásielky poveri-
li „obchodníkov-detektívov“. Vyšetrovanie sa dlho 
ťahalo, ale podozrenie z podplácania funkcioná-
rov sa nepotvrdilo. 

Handlovčania uvítali zákon o poistení baníkov, 
schválený ÚNZ, ktorý presadzovali ľavicové strany.  
Za Slovensko 6. 3. 1947 dôrazne vystupoval pred-
seda Slovenskej odborovej rady František Zupka. 

Aby komunisti ešte zvýšili svoj vplyv na dianie 
v štáte, usilovali sa o rozšírenie členstva Národného 
frontu ľavicovo orientovanými organizáciami ako 
Revolučné odborové hnutie (ROH), Zväz slovenskej  
mládeže (ZSM), Jednotný zväz slovenských roľní- 
kov, odbojári – všetko organizácie, plné komunistov. 
To bola cesta, ako úplne ovládnuť Národný front.  
Demokrati sa snažili rokovanie o probléme odložiť.

 

Rok po vojne sa naplno rozbeh-
la výstavba nových rodinných 
dvojdomkov, začatá v  priebehu 
vojny. Za nemocnicou pribudlo 
28 bytov, na východnej strane 
mesta (neskôr Údernícka štvrť)
si občania svojpomocne 
stavali 112 rodinných domov. 
Rozbombardovaná nemocnica 
nemohla poskytovať Hand-
lovčanom adekvátne služby, 
preto MNV zriadil núdzové 
lôžkové oddelenie v ľudo-
vej škole na námestí. 

Nedeľná brigáda – odstraňo-
vanie trosiek po starej pošte.

Námestie s novou poštou 
v strede a ruinou priečnej lode 
kostola. Medzi nimi sa rysuje 
Údernícka ulica s rozostava-
nými obytnými domami. 
Vpravo na kopci už stoja prvé 
domy na Dimitrovovej ulici 
(tzv. „Vyšné Hágy“).

Mimoriadne sucho roku 1947 sa veľmi negatív-
ne odzrkadlilo v zásobovaní, pretože v predtuche 
hroziaceho hladomoru značnú časť minuloroč-
nej úrody pohltil čierny trh. Kým v Čechách bola 
prídelová dávka na osobu 11 kg múky na dospelú 
osobu mesačne, na Slovensku to bolo z nepocho-
piteľných dôvodov nepomerne menej – len 7 kg! 
Hospodárska kontrola však zistila v Handlovskej 
doline nedovolené manipulácie s obilím. Baníkom, 
ako ťažko pracujúcim, sa predsa len zvýšili prídely 
múky i mäsa. Mzdy vzrástli v priemere o 43 %, čím 
sa vyrovnali mzdám v Severočeskom hnedouhoľ-
nom revíre. Napriek tomu bol v bani stály nedosta-
tok pracovníkov. 

V povojnovej Handlovej po odsune veľkej časti 
pôvodného obyvateľstva a následného prisťahova-
lectva nebezpečne stúpala kriminalita. Trestných 
činov sa najčastejšie dopúšťali brigádnici, ale ani 
zločinnosť medzi repatriantmi nebola výnimkou. 
Napríklad niekoľkonásobne trestaných presídlen-
cov z Maďarska prichytili pri krádeži v skladoch 
družstva Budúcnosť. Keď sa závažnosť trestných 
činov stupňovala a podnapití výtržníci zabili 50-roč-
ného invalida, ONV vydal vyhlášku, ktorou praktic-
ky zastavil život v obci. Po 21. hodine bolo zakázané 
podávať alkohol, medzi 22. a 4. hodinou rannou sa 
nik nesmel zdržovať v uliciach. Proti vyhláške pro-
testovalo vedenie bane i banská závodná rada a vec 
muselo doriešiť povereníctvo vnútra. Veď druhá 
zmena končila prácu o 22. hodine a domov sa vra-
cajúci baníci tak porušovali ustanovenie vyhlášky. 

Druhá konferencia Zväzu baníkov (12.–13. júla 
1947), vyniesla do čela Zväzu Handlovčana Šimona 
Firáka. Predseda ÚRO Antonín Zápotocký (neskôr 
druhý komunistický prezident) a predseda SOR 
František Zupka už od 7. júla navštevovali banské 
závody na Slovensku. Na veľkom zhromaždení 
ľudu v Handlovej ich vítali nadmieru srdečne.

V roku 1947 sa úradovalo ešte 
v starom obecnom dome na 
námestí (na table vpravo dole).  

Domovské  listy sa vydávali 
až do roku 1948. 

Horúce leto 1947 okrem neustávajúcich poli-
tických svárov medzi KSS a DS prinieslo mnoho 
napätia najmä počas prechodu či prebíjania sa 
banderovcov hornatými krajmi Československa 
na Západ do americkej okupačnej zóny. Orgány 
bezpečnosti súbežne odhaľovali sieť protištátnych 
sprisahaní, našli tajné vysielače, rozmnožovacie 
stroje, letáky, zbrane, strelivo, výbušniny. Keďže 
prítomnosť banderovcov vyvolávala v obyvateľoch 
strach, zosilňovali sa hliadky a stráže. Akcia vyvr-
cholila nasadením československých ozbrojených 
síl i dobrovoľníkov z radov odbojárov; 64 dobro-
voľníkov z Handlovej sa sformovalo 13. októbra 
v Brezne, kde dostali uniformy a zbrane. Ich hliad-
kovanie v horách Nízkych Tatier bolo bezvýsledné, 
a tak sa mohli vrátiť späť ku kopaniu uhlia. 

Akoby ľudia doteraz nemali dosť starostí s obži-
vou, horúčavy a veľká suchota neveštili nič dobré 
– úroda obilnín sa ukazovala katastrofálne nízka, 
hrozili problémy so zásobovaním obyvateľstva 
potravinami. Pravicové strany navrhovali využiť 
pomoc v rámci Marshallovho plánu,6 Moskva však 
vládu ČSR pred takýmto krokom varovala. Komu-
nisti sa obávali, že 
prijatím Marshallov-
ho plánu sa republi-
ka dostane do eko-
nomickej i politickej 
závislosti západného 
sveta, preto bolo roz-
hodnuté prijať ponu-
ku na dodávku obilia 
od sovietskej vlády. 

1947 – 1948 

1. januára 1947 sa 
začal realizovať dvoj- 
ročný plán obnovy a 
rekonštrukcie vojnou  
zničeného hospodár-
stva. Bol to prvý krok  
Gottwaldovej vlády 
k direktívnemu 
riadeniu národného 
hospodárstva.

Odborár Šimon Firák,  
predseda Zväzu baníkov.

V predtuche hrozia-
ceho hladomoru...

6 Marshallov plán – regene-
račný program pre Európu.

Moskva varuje vládu 
ČSR pred prijatím 
Marshallovho plánu
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Pri príležitosti okresných osláv 3. výročia SNP 
odišla z Handlovej do Prievidze osobitným vlakom 
početná delegácia baníkov odbojárov aj s rodina-
mi. Hlavným rečníkom bol povereník školstva, člen 

ÚV KSS, Ladislav Novomeský, ktoré-
ho prejav prijali účastníci s nadšením. 
Naopak, zástupcu demokratov nene-
chali ani dokončiť príhovor. Z osláv 
vzišla rezolúcia, ktorá „zdôraznila 
požiadavku očisty verejného života od 
kolaborantov a zradcov, hlavnej pre-
kážky uskutočňovania odkazu SNP a 
prehlbovania jeho výsledkov“. Na roz-

diel od dovtedajších rezolúcií bola konkrétna. Me-
novala verejných činiteľov, ktorí boli podľa názoru 
príslušníkov KSS a odbojárov brzdou pokrokové-
ho vývoja v okrese; určila aj termín ich odvolania: 
20. september. Bolo to ultimátum odbojárov adreso-
vané Zboru povereníkov a Slovenskej národnej rade. 

Akcia „Za očistu“ pokračovala v Handlovej. 
Účastníci manifestácie kráčali za zvukov banskej 
dychovky z nádvoria bane a cestou na námestie sa 
pridávali ďalší. Prišli deputácie z celého okresu, ba 
i z Turca a Partizánskeho. Handlovčanov prišla po-
zdraviť delegácia partizánov z Juhoslávie, ktorí boli 
na oficiálnej návšteve Slovenska. Aj tu padli mená 
a ultimátum – termín „očisty“ 20. september 1947! 
No „reakčné sily“ nebrali ultimátum vážne, a tak 
komunisti organizovali ďalšie zhromaždenia. Dňa 
6. októbra zvolalo predsedníctvo Okresnej odboro-
vej rady (OOR) na každom závode 15-20 minútové 
schôdze, aby prinútili účastníkov vysloviť súhlas 
s programom „očisty“. V handlovskej bani sa schô-
dza konala v čase striedania zmien. V rezolúcii, 
ktorú pripravila Banská závodná rada, žiadali odvo-
lanie predsedu ONV, Aničeka (člena DS), s vyhráž-
kou, že ak neodíde, baníci vstúpia do protestného 
štrajku. Ďalej žiadali vyvodiť dôsledky z neuspoko-
jivej zásobovacej situácie. Do Bratislavy odcestovala 
20-členná delegácia odbojárov a Okresnej odboro-
vej rady, ktorú 8. septembra prijal predseda Zboru 
povereníkov Gustáv Husák za prítomnosti pod-
predsedu Rudolfa Fraštackého (DS). K odvolaniu 
Aničeka sa Fraštacký nechcel vyjadriť bez súhlasu 
svojich straníckych orgánov. Po trojhodinovom ro-
kovaní napokon delegácia ultimatívne vyhlásila: ak 
nedostane v najbližších hodinách telegram o odvo-
laní Aničeka, v okrese sa začnú protestné štrajky. 
Fraštacký sa vzdal a dal súhlas na jeho odvolanie.

V tejto politickej haravare sa začal konsolido-
vať počet obyvateľstva aj osadenstva 
bane. Povereníctvo vnútra vydalo po-
tvrdenia o „nepodliehaní odsunu“ ešte 
niekoľkým občanom nemeckej národ-
nosti, užitočných pre chod bane. Do 
Handlovej prišli ešte tri transporty re-
patriantov: v septembri 1947 150 osôb, 
v októbri a novembri 158. Ubytovanie 
mali zabezpečené, lebo pracovníci 
Štátnej stavebnej správy opravili v ok-
rese 920 bytov. V Novej Lehote bolo k 
dispozícii 185 domov, v Handlovej 72. 
Horšie to bolo so zložením a morálnou 
úrovňou príchodzích. Najmä prvý tran-
sport vyvolával veľké obavy. Bezpeč-
nostné orgány zistili, že s transportom 
prišli do Handlovej aj delikventi, ktorí 
doslova ušli pred zákonom. Namiesto 

toho, aby domáci vyšetrili, ako sa niečo také mohlo 
stať, nemilú situáciu vyhodnotili tak, ako bolo vtedy 
zvykom: „V Osídľovacom úrade sú samí reakcionári, 
a urobili to schválne“. 

SOR zvolala na 30. októbra Zjazd závodných a 
zamestnaneckých rád ROH pod heslom „Jednotou 
odborov k socializmu“. Na čele handlovských baní-
kov bol Šimon Firák, význam zjazdu uviedol Štefan 
Kušík slovami: Chceme, aby aj tento zjazd zname-
nal novú, od terajšieho nášho života demokratickej-
šiu a slobodnejšiu epochu sociálneho, kultúrneho a 
hospodárskeho vývinu. Za predsedníckym stolom 
sedeli známe osobnosti: Antonín Zápotocký, Gustáv 
Husák a podpredseda SNR Karol Šmidke. 

Predseda SOR František Zupka pred 1836 de-
legátmi vydláždil cestu k uchopenia moci na Slo-
vensku komunistami, keď v rozbore politickej a 
hospodárskej situácie vyhlásil, že pracujúci stra-
tili dôveru k Zboru povereníkov, žiadal nahradiť 
ho novým, schopným riešiť aktuálne problémy. 
Nebolo diskutujúceho, ktorý by k tej požiadavke 
zaujal negatívne stanovisko. Bolo to opäť ultimá-
tum slovenských odborárov predstaviteľom štátu. 
Staronová požiadavka rozšíriť Národný front sa 
stávala čoraz aktuálnejšou. 

Z podnetu ministra poľnohospodárstva Júliusa 
Ďuriša (KSS) sa 14. novembra konala celoslovenská 
konferencia roľníkov v Bratislave a napriek odporu 
demokratov sa jej zúčastnilo do 3000 delegátov. 
Zjazd podporil požiadavky odborárov. Manifestač-
ný pochod mestom skončil nebezpečným útokom: 
Keď manifestujúci nenašli povereníka Kvetka a ani 
ich nevpustili do SNR, aby odovzdali svoju rezo-
lúciu, rozlámali bránu a na rezidencii Jozefa Let-
tricha vybili niekoľko okien. Pod nátlakom davu 
19. novembra predsedníctvo SNR po predchádzajú-
com schválení vládou republiky vymenovalo nový 
zbor povereníkov na čele s Gustávom Husákom. 
Zvýšená revolučná aktivita v závere roka viedla 
k prejavom ľavicového extrémizmu hraničiaceho 

Baníci – odbojári  
žiadajú očistu 
verejného života

Jednotou odborov 
k socializmu!

František Zupka, predseda 
Ústredia odborových zväzov 
Slovenska na spomienkovej 
slávnosti pri príležitosti  
4. výročia napadnutia ZSSR 
fašistickým Nemeckom. 
Bratislava, 22. júna 1945.

(Foto: Zdroj: vtedy.sk)

Dlhotrvajúce sváry 
medzi komunistami  
a demokratmi vy-
ústili do politického 
vydierania a nátla-
kových akcií davu 
„Za očistu verejného 
života od kolabo-
rantov a zradcov“.

s anarchiou. Napr. známy odbojár Vincent Jani- 
čina 6. decembra Banskej závodnej rade napísal: 
“Ja ako partizán a organizátor partizánskeho od-
dielu nedovolím vyvlastniť, respektíve okupovať pre 
svoje účely ani jeden domový konfiškát po Nemcoch 
v Handlovej… neodbojovým organizáciám. Na to 
má práva ten, kto bojoval so zbraňou v ruke proti 
Nemcom. Najprv je partizánsky záujem, až potom 
verejný … Na 80 % verejnosti sedelo doma pod pe-
cou, kým partizáni bojovali.“ V závere sa vyhrážal 
zastrelením každého, kto by konal inak. 

V tom čase Handlová konečne žila intenzív-
nejšou ťažbou. Počet pracovníkov v bani vzrástol 
takmer na 3000, a to nielen pričinením repatriácie;  
v bani sa zamestnali aj roľníci postihnutí suchom, 
ktorí inak nedokázali uživiť svoje rodiny. Napriek 
tomu baňa vedená riaditeľom Alojzom Kianičkom 
a výrobným výborom mala s plnením úloh dvoj-
ročnice veľké starosti. Prvý rok splnili úlohy len 
na 97,7 %, čo znamenalo, že sa nevyťažilo pláno-
vaných 5 262 ton uhlia. Ak sa však vezme do úva-
hy, že stav baníkov bol o 15 až 20 % pod limitom, 
ide o celkom prijateľný výsledok. Ale ani vstup do 
druhého roka dvojročného plánu nebol najlepší. 
Komunisti predkladali do ÚNZ zákon za zákonom, 
no pravicové strany ich návrhy neprijímali. Politická 
situácia sa zostrovala. Veľký spor sa viedol o revíziu 
1. pozemkovej reformy. Parlamentná komisia trvala 
na konfiškácii cirkevnej pôdy nad 50 hektárov, na čo 
ako protihráč ostro vystúpila cirkev. Demokrati sa 
na II. zjazde 24. – 25. januára 1948 prihlásili k od-
kazu SNP a bližšej spolupráci s Českou národno-
socialistickou stranou, ktorá si už uvedomovala, 
že keď české nekomunistické strany podporovali 
okliešťovanie síl DS komunistami, oslabovali sami 
seba aj demokraciu v krajine.7 Zjazd ale trval na 
vytýčených programových bodoch, čo komunisti 
pokladali za krajne reakčné. Od 1. do 8. februára 
1948 sa konali okresné a oblastné konferencie KSS. 
Mobilizovali sa sily pred posledným ideologickým 
bojom. Po konferencii v Prievidzi bola aj v Handlo-
vej “tichá mobilizácia”, do ktorej sa nemohli zapojiť 
ani partizáni, ak neboli členmi KSS. MO KSS bola 
presvedčená, že v Handlovej k otvorenému vystú-
peniu reakčných živlov nedôjde.

Mesto však muselo riešiť aj praktické problémy.  
Napr. 14. februára prerokovalo plénum MNV sprá-
vu o zabezpečení verejnoprospešných akcií, zakot-
vených v Dvojročnom pláne. Po rokovaní prebehla  
diskusia o vnútropolitickej situácii. Staviteľ, ktorý  
sa podieľal na renovácii bytového fondu, si ako člen  
pléna za DS vypočul veľa kritiky i provokácií na ad-
resu svojej strany aj svojej firmy. V diskusii ho na-
padli, že si zákazky vyberá podľa výnosnosti, vyka-
zuje práce, ktoré sa nevykonali a podobne. Keď už 
bolo pripomienok priveľa, vzdal sa členstva v MNV. 

Podobne vykonštruované dôvody viedli ku kon-
fliktom celoštátneho dosahu; napr. na základe nie-
koľkých zinscenovaných situácií sa v Prahe schy-
ľovalo k vládnej kríze. Pod vplyvom nepravdivej 
správy, že „bezpečnostné orgány v západnom po-
hraničí odhalili špionážne centrum, ktorého úlohou 
bolo umožniť prenikanie záškodníkov do ČSR“, sa  
na hlavnom veliteľstve národnej bezpečnosti vyko- 

nali kádrové zmeny, ktoré predstavitelia ne-
komunistických strán nemohli akceptovať. 
Už 17. februára ministri národno-socialistic-
kej strany s podporou ČSL a DS (lidovci a 
demokrati) ultimatívne žiadali návrat kád-
rovo postihnutých príslušníkov hlavného 
veliteľstva. Na rokovanie vlády 20. februára 
však neprišli a podali demisiu. Komunistickí 
ministri s nestraníkmi Janom Masarykom a 
Ludvíkom Svobodom (tajným členom ko-
munistickej strany), boli vo väčšine, preto 
Beneš odmietol prijať demisiu pravicových 
ministrov; chcel, aby demisiu podala celá 
vláda... ÚV KSČ však trval na svojom. 

Podobný postup zinscenoval Husák 
v Bratislave s tým, že povereníci za DS 
nemôžu vykonávať funkcie, ak ich strana 
nedôveruje vláde; 21. februára oboznámil veľké 
zhromaždenie pracujúcich v Redute s obsahom 
listu, ktorým oznámil povereníkom za DS ich od-
volanie. Na pražskom Zjazde delegátov závodných 
rád 22. februára sa aj handlovská delegácia vedená 
Šimonom Firákom pripojila k požiadavke, aby pre-
zident demisiu pravicových ministrov prijal a aby 
vláda bola doplnená. Zjazd ďalej požadoval zná-
rodniť domáci a zahraničný obchod, ako aj všetky 
podniky s počtom zamestnancov nad 50, a platy 
štátnych a verejných zamestnancov vyriešiť v súla-
de so mzdovou politikou ROH. Ďalej delegáti zjaz-
du žiadali zaviesť jednotné poistenie, vypracovať 
novú ústavu, schválené poľnohospodárske zákony 
uviesť do života. Zjazd sa uzniesol, že 24. februára 
bude v celej republike jednohodinový štrajk. V ten 
deň prijala prezidentská kancelária aj telegram 
účastníkov plenárnej schôdze MNV Handlová so 
žiadosťou, aby prezident demisiu ministrov prijal.

KSČ volala do zbrane milície. Na zabezpečenie 
poriadku v Bratislave povolala aj 40-člennú sku-
pinu z Handlovej. Akčný výbor NF v Prievidzi, 
poslušný výzve Klementa Gottwalda, 23. februára 
rozpustil ONV a menoval správnu komisiu. Mier-
nejší priebeh mal “prevrat” v Handlovej. V ten istý 
deň bol ustanovený akčný výbor na čele s F. Zánim.  
Výbor konštatoval, že v zostave MNV netreba robiť 
rázne zásahy, no všetci sa museli dištancovať od 
„protiľudovej“ politiky Demokratickej strany. Via-
cerí svoju stranu aj opustili a prihlásili sa do KSS. 
Naopak, pôsobenie Gejzu Kubíniho, vedúceho úra-
du, bolo ukončené, pretože podal prihlášku do DS. 

Hodinový štrajk „na bani“ sa konal 24. februára 
v čase striedania zmien. Po štrajku odišla z Hand-
lovej do Bratislavy už len 37-členná skupina mili- 
cionárov – ukázalo sa totiž, že traja boli členmi DS. 

Enormný tlak vyvinuli komunisti 25. februára 
v Prahe. Po doručení návrhu na vymenovanie novej  
vlády chystali masovú demonštráciu na Václav-
skom námestí; v prípade, že by prezident naďalej 
vzdoroval, boli pripravení pod záštitou 6-tisíc ozb-
rojených milicionárov presunúť sa až do sídla hla-
vy štátu. Beneš kapituloval, Gottwald jasajúcemu 
davu oznámil historické víťazstvo a zostavil novú, 
jasne komunisticky orientovanú vládu. Víťazný feb- 
ruár nebol na Slovensku prijatý tak jednoznačne; 
podporu našiel len v priemyselných centrách vrá-
tane Handlovej. Československo sa dostalo do dl-
hotrvajúceho vplyvu ZSSR a jeho ideológie. Trvalo 
41 rokov, kým podobne veľké zhromaždenie v Pra-
he zvrátilo totalitný režim vládnucej strany.

Víťazný 
február 1948
Február 1948 
predstavuje v dejinách 
republiky zásadný 
historický medzník, 
ktorým sa začala vyše 
štyridsaťročná etapa 
vlády jednej strany. 

KSČ volala 
do zbrane milície

7 Narážka na Tretiu pražskú dohodu, ktorú české politické strany 
uzavreli po volebnom víťazstve demokratov na Slovensku z obavy, 
že DS nastúpi cestu autonomizácie Slovenska a svojou nečinnosťou 
voči KSS umožnili slovenským komunistom oslabovať vplyv DS.
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Handlová, zžitá predovšetkým s baňou, elek-
trárňou a chemickou fabrikou, stále pociťovala 
akútny nedostatok baníkov, borila sa so zásobo-
vacími ťažkosťami a pretrvávajúcimi bytovými 
problémami. Ani nábory brigádnikov situáciu ne-
riešili – brigádnikom chýbala banícka prax, mno-
hí boli nespokojní s ubytovaním aj stravovaním. 
V septembri 1946 prišli do bane na pomoc vojaci, 
ale už v máji 1947 ich odvolali. Vedeniu bane bolo 
už dávnejšie jasné, že si musí vychovať vlastný 
dorast. Na základe zákona 95/1948 o jednotnom 
školstve dal riaditeľ národného podniku Uhoľné 
bane Prievidza (dočasné sídlo bolo v Handlovej), 
Ing. Gejza Holec, príkaz na zriadenie Základnej 
odbornej baníckej školy. Školu s prvými 30 žiak-
mi otvorili 1. septembra 1948. Vyučovacie osnovy 
handlovskej školy kopírovali osnovy školy podob-
ného zamerania v českom Duchcove. Bol to prvý 
krok k získaniu kvalifikovaných pracovníkov do 
podzemia. Žiaci bývali po celej Handlovej a za do-
časnú školu im poslúžil bývalý Gazdíkov hostinec 
pod železničným viaduktom. Výučná doba sa sta-
novila na tri roky. Na výdatnú stravu, ubytovanie  
a vzdelávanie svojich ratolestí v tomto odbore ne-

museli rodičia doplácať ani halier; 
zo štedrého „výchovného“ prís-

pevku, odstupňovaného podľa  
veku žiaka, zostalo ešte na vy-

chádzkový oblek aj oblek na
všedný deň, na pracovný  

odev, bielizeň, tri páry 
obuvi, papuče, cvičky... 
Za týchto podmienok 
sa základňa rýchlo roz-

širovala. Kým nebola 
dokončená budova 
učilišťa (1951), pri-
búdajúcich učňov 

v nasledujúcich 
ročníkoch mu-
seli ubytovať aj 
v chatkách na 
Remate. 

Nastupujúci predseda MNV František Záni 
predsedal plénu zloženému len z príslušníkov KSS. 
Pre rok 1948 prijali rozhodnutie vytvoriť zoznamy 
domov a prevádzok, prenajatých handlovským 
súkromníkom nemeckej národnosti na obdobie 
jedného roka. V Novej Lehote obyvatelia nemeckej 
národnosti ročné nájomné neplatili. Postupne boli 
všetky zrekonštruované domy po nemeckých oby-
vateľoch dané do prenájmu. Na majetok občanov, 
na ktorý bola uvalená nútená správa (v Handlovej 
to bolo 51 osôb s rodinami), bol vypracovaný zo-
znam národných správcov. V obci zaregistrovali 
30 samostatne pracujúcich remeselníkov. 

Rýchlym tempom pokračovala výstavba v Úder-
níckej štvrti, začalo sa so stavbou odborného uči-
lišťa a pracovalo sa na obnove revírnej nemocnice. 
Na Dolnom konci sa stavalo čerpadlo na pohonné 
hmoty. Zakrátko bola stavba dokončená a 26. sep-
tembra 1948 za účasti povereníka školstva Laca 
Novomeského slávnostne otvorená základná ško-
la nad železničnou traťou (neskôr Gymnázium 
L. Novomeského). Napriek čulému stavebnému 
ruchu sa oprava niektorých vojnou poškodených 
objektov naďalej odkladala. Napríklad zo zbom-
bardovaného kostola odstránili len ruiny priečnej 
lode a náročnú opravu, ktorá vyžadovala rekon-
štrukciu hlavnej lode, odložili na neurčito. 

Náboženský život v Handlovej bol po zničení kos-
tola a odchode Nemcov, prevažne katolíkov, vážne 
narušený. V centre mesta sa katolícke omše slúžili 
v nevyhovujúcich priestoroch školskej telocvične a 
na vzdialenom Hornom konci slúžil pred pár rok-
mi postavený misijný Kostolík Dobrého pastiera. 
Príslušníci evanjelickej menšiny sa schádzali v sú-
kromnej pekárni, známej ako Kusičkina pekáreň.  
Ako evanjelikov pribúdalo, plánovali si postaviť 
vlastný kostol svojpomocne. V neusporiadaných 
povojnových pomeroch našla v obci živnú pôdu ná-
boženská spoločnosť Svedkovia Jehovovi; iniciáto-
rom vzniku miestnej skupiny „jehovistov“ bol Juraj 
Stieranka, ktorý prišiel do Handlovej za prácou. 

Po Februári 
1948
Víťazný február 
pretrval dlhých 
41 rokov…

Úprava námestia v 50. rokoch,   
po odstránení ruiny 
priečnej lode kostola, 
zničenej bombardovaním. 
Za skupinkou pózujúcich 
brigádnikov (s kosou stojí 
pracovník MNV F. Lajstrík) 
vidieť Údernícku ulicu 
a celkom vzadu domče-
ky Úderníckej kolónie.  

Ešte v tom istom roku, ako sa František Záni  
ujal vedenia mesta, došlo k výmene na poste  
predsedu MNV – vo funkcii ho vystriedal Ondrej 
Mlynarčík. Dôvod Zániho odchodu z verejnej čin-
nosti nie je známy, ale ako priamy účastník pro-
tifašistického odboja aj znalec miestnych povoj-
nových pomerov sa stal významným publicistom 
– kronikárom doby revolučnej Handlovej.

V eufórii Víťazného februára sa Ústavodarné Ná-
rodné zhromaždenie (ÚNZ) dopracovalo k novej 
ústave. Aj keď v nej ešte nebola zakotvená vedú-
ca úloha komunistickej strany, návrhy ostatných 
politických strán boli ňou doslova prevalcované a 
konečné znenie ústavy bolo upravené podľa návr-
hov KSČ. Novú ústavu ČSR, Ústavu 9. mája, prijatú 
ÚNZ, prezident Dr. Edvard Beneš nepodpísal.

Voľby do Národného zhromaždenia a Sloven-
skej národnej rady vypísané na 30. mája 1948 už 
neboli slobodné – voličom predostreli len kandi-
dátku Národného frontu a biele lístky, ktoré mohli 
použiť na znak nesúhlasu. V Handlovej výsled-
ky volieb zodpovedali stavu síl a spôsobu voľby;  
kým v celej republike vhodili voliči do urien až 

14 % bielych lístkov, 
Handlová bola pri voľ-
bách celá „červená“ a 
kandidáti NF boli zvo-
lení drvivou väčšinou. 
Z radov handlovských 
baníkov sa stali nový-
mi poslancami SNR 
Šimon Firák a Štefan 
Kušík (na obr.), ktorého 
zvolili za podpredse-
du SNR. Pod sústrede-
ným tlakom komunis-
tov napokon prezident 

Beneš 7. júna abdikoval. Už 14. júna Národné  
zhromaždenie zvolilo za prezidenta Klementa Gott-
walda. Leto roku 1948 skončilo štátnym smútkom: 
3. septembra exprezident Dr. Edvard Beneš zomrel. 

V celej republike sa ži-
vot začal riadiť diktátor-
skými metódami vládnu-
cej strany. Nastalo obdobie 
prenasledovania odporcov 
režimu a hľadania tried-
nych nepriateľov, a to aj 
vo vlastných radoch. Súd-
nictvo ovládla politika, 
posilňovali sa bezpeč-
nostné zložky, budovala 
Štátna bezpečnosť a ľudia 
si zvykali, že o niečom 
nemožno hovoriť ani poti-
chu, hoci o potrebe kritiky 
ako nástroja pokroku sa 
s obľubou teoretizovalo. Aj 
občiansky život sa riadil 
vládnymi heslami. Verejné 
zhromaždenia mali vyjad-
rovať nezlomnú vôľu ľudu 
budovať nový poriadok. 
Oslava vedúcich osobností 
marx-leninskej ideológie 
pri každej príležitosti a ich „neomylnosť“ pre-
rastala do kultu osobnosti. Nebolo sprievodu 
bez monumentálnych portrétov vodcov proleta-
riátu – Lenina a najmä Stalina; zdobili aj fasády 
verejných budov. Popri nich sa našlo miesto aj 
pre domácich čelných predstaviteľov a vodcov 
spriatelených krajín, ktoré boli rovnako ako ČSR 
v područí vedúcej sily socializmu – ZSSR. Tieto 
novodobé ikony vyvolávali odpor inak zmýš-
ľajúcich... Cirkev, ktorá preferovala cirkevné 
sviatky, brojila aj proti oslavám 1. mája, preto-
že boli komunistami extrémne spolitizované.  
Verejnosť to však akceptovala – v Handlovej sa pr-
vomájové oslavy konali za účasti 4000 občanov.  

Vďaku za Víťazný február prejavilo plénum 
MNV, keď 19. novembra 1948 prezidentovi ČSR 
Klementovi Gottwaldovi udelilo Čestné občian-
stvo partizánskej obce Handlová. 

Prezident Klement Gottwald, 
spolu s generalissimom J. V. 
Stalinom na známom plagáte.

Povereníctvo výživy k 1. 9. 1948 
upravilo prídely potravín pre 
baníkov. Zvýšili sa najmä dávky 
mäsa a múky, čo sa prejavilo 
v hodnotách potravinových 
lístkov pre ťažko pracujúcich. 

Voľby do Národného 
zhromaždenia a SNR 
už neboli slobodné.
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Úplne prvé povojnové oslavy 1. mája v Handlo-
vej sa konali na námestí zaplnenom obyvateľmi. 
Náladu zlepšovala banícka dychovka. Rečníkom 
bol kapitán ČA Gavrilov, vojenský veliteľ v obci, 
ktorý pozdravil zhromaždenie a oznámil, že v do-
bytom Berlíne vztýčili zástavu víťazstva. V starom 
Robotníckom dome sa večer zabávalo pri hudbe, 
ale z úcty k mŕtvym sa netancovalo. 

V nasledujúcich rokoch mali prvé máje silný 
politický náboj. Hlavnými strojcami osláv a ma-
nifestácií bola KSS. V Handlovej sa ustálila takáto 
tradícia: ráno o šiestej bol budíček – na najjužnej-
šom konci mesta nastúpila banská dychovka a hra-
júc rezké melódie pochodovala na severný koniec. 
Účastníci sprievodu prichádzali pred vrátnicu bane 
a od r. 1968 na Hladové námestie. Potom „vyzbro-
jení“ zástavami, transparentmi a skvelými portrét-
mi politických idolov z dielne propagačného odde-
lenia HUB prúdili na námestie, kde si po štátnych 
hymnách vypočuli prejavy. Popoludnie a večer 
strávili pri kultúrnych programoch a veseliciach. 
Mládež nastupovala vo zväzáckych košeliach, pio- 

nieri s červenými šatkami. Z roka na rok menšia 
bola skupina odbojárov v uniformách, no pribúda-
li uniformy milicionárov. Záver sprievodu tvorili 

Nielen prvomájové pútače, 
ale aj náročné alegorické vozy 
vychádzali z dielne kultúrno-
propagačného oddelenia HUB. 

Pred dokončením novej budovy 
MNV stavali slávnostnú tribúnu 
na východnej strane námestia.

Odbojári pochodujúci vedľa 
Chemiky: Zástavu vľavo 
drží Jozef Ličko, v strede je 
Jozef Martinka a zástavu 
vpravo nesie Jozef Krnčok.

alegorické vozy a zvyšujúcu sa životnú úroveň ba-
níkov pripomínali aj prvé sedany či škodovky. Reč-
níkmi boli neraz vysokí vládni a stranícki činitelia.
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Rok 1949 – prvý rok prvého päťročného plánu –  
(1. 5RP), priniesol zmenu na poste predsedu MNV. 
Do funkcie nastúpil Koloman Benkovič, aby riadil 
prácu MNV ďalšie dva roky. Keďže ústavný zákon 
o NV bol prijatý až v roku 1954 (č. 12/54 a 13/54) 
spolu so zákonom o voľbách do národných výborov 
(14/54), k striedaniu na mieste predsedu dochádza-
lo na základe volieb plenárneho zasadania MNV. V r. 

1951 nastúpil do funkcie predsedu MNV Štefan Ko-
váčik, o rok neskôr repatriant Pavol Kara a v roku 
1953 Jozef Staník, ktorý vo funkcii zotrval do volieb 
1954. Za každým bolo vidieť kus práce pri výstav-
be a zveľaďovaní mesta. Napr. predseda Benkovič 
sa zaslúžil o reguláciu miestnych potokov a toku 
Handlovky, o vybudovanie mostov a drevených lá-
vok ponad rieku a pod. Odstránením ruín prístavby 
kostola sa pripravili podmienky pre úpravu námes-
tia. Postupne sa obnovila práca v prestavanej (pôv. 
revírnej) nemocnici, kde už fungovali dve operačné 
sály chirurgického oddelenia a k dispozícii bolo 108 
lôžok. Po dostavbe interného oddelenia sa kapacita 
zvýšila – v roku 1950 mala nemocnica už 185 lôžok. 

Novú bytovú výstavbu finančne zabezpečoval 
štát prostredníctvom handlovských podnikov. Naj- 
väčší podiel bytov dostávali Handlovské uhoľné 
bane, elektráreň a čiastočne chemická továreň. 
MNV mal za úlohu pripravovať stavebné pozem-
ky. Obec sa pridŕžala prvého zdokumentovaného 
územno-regulačného plánu z roku 1944 – Grund-
legender Regulierungplan Krickerhau. Pozornosť 
obce si vyžadovalo aj dokončovanie robotníckych 
dvojdomkov v Leninovej štvrti (výstavba štvrte sa 
začala roku 1943) a v Úderníckej kolónii. Stavali 
sa domy na terajšej Dimitrovovej ulici (pre značné 
stúpanie prezývanej Vyšné Hágy). Nielen obec, ale 
aj obyvatelia sa pomaly spamätávali z vojnových 
hrôz a niektorí sa snažili vlastnými silami si vy-
tvoriť lepšie podmienky pre život. Na MNV zaevi-
dovali tri individuálne ukončené stavby rodinných 
domov. V tom roku boli oslavy 1. mája 1949 spoje-
né s prvými zvukmi miestneho rozhlasu. 

Ako vždy pri zmene režimu, vo všetkých mes-
tách i mestečkách sa aktualizovali názvy ulíc i ná-
mestí. V Handlovej 30. apríla 1949 prijala Rada MNV 
uznesenie o zmene názvu Ringplatz na Námestie 
Klementa Gottwalda; z cesty ku kúpalisku Lesná sa 
stala Ulica 1. mája a z cesty k námestíčku v Baníckej 
kolónii Ulica 25. februára. Bezmenné námestíčko, 
na ktorom sa kedysi konali trhy a kde sa baníci schá-
dzali na prvomájové sprievody, dostalo názov Hla-
dové námestie. Mal pripomínať štrajkové hnutie po 
prvej svetovej vojne, najmä „hladový štrajk r. 1918“. 

Nemenili sa len názvy, ale aj postoje českoslo-
venských komunistov k spoločenstvám a organi-
záciám mimo Národného frontu, najmä k cirkvám. 
Boli presvedčení, že cirkev neželateľne vplýva na 
obyvateľstvo a usmerňuje ho v rozpore so záujma-
mi štátu. Tŕňom v oku im boli už pred rokom 1948 
kláštory a rehole ako „centrá protištátnej činnosti“. 

V októbri 1949 bol prijatý zákon o Slovenskom 
úrade pre veci cirkevné a zákon o hospodárskom 
zabezpečení cirkví, čím sa vlastne cirkvi zoštát-
nili. Prijatiu zákona predchádzala komunistickou 
vládou riadená tzv. Katolícka akcia, ktorá mala 
rozložiť katolícku cirkev, najmä duchovenstvo. 
Kňazov, ktorí 19. júna 1949 prečítali v kostoloch 
Pastiersky list československých biskupov, kruto 
prenasledovali. Pri ich zatýkaní došlo k vzburám 
veriacich, najmä na dedinách, kde padali aj výstre-
ly a zatkli stovky ľudí, ktorí bránili svojho kňaza. 
Priebeh akcie pobúril celé Slovensko, no Handlov-
čanov príliš nevzrušil – bojovali na poli práce. 

Rozvoj priemyslu na Slovensku bol podmienený 
rozvojom energetickej základne. V celej ČSR rástla 
ťažba uhlia a nerastných surovín a banícke povola-
nie bolo oceňované mzdovou preferenciou a rôznymi 

1. päťročnica 
1949 – 1953 

Z agendy MO KSS, Miest-
ny akčný výbor NF a MNV 
– vrátenie občianstva.

Reemigrantskú legitimáciu vy-
danú Presídľovacou komisiou 
v Maďarsku pre Evu Weiszovú 
potvrdzuje Stanica  národnej 
bezpečnosti v Handlovej.

Prestavaná stará nemocni-
ca s novými pavilónmi.

výhodami. Tým sa banícke povo-
lanie dostalo na výslnie a heslo 
„Ja som baník, kto je viac?“ sa 
stalo realitou. Vláda vyhlásila 
9. september za Deň baníkov a 
rozhodla o vernostných prídav-
koch, čo malo pomôcť stabilizácii 
pracovníkov v tomto odvetví. Pro-
pagovaná celopodniková súťaž 
v Bani Handlová zvýšila úro-
veň plnenia plánovaných úloh. 
Kolektívy zapojené do súťaže 
dostávali zvláštne odmeny. For-
movali sa úderky a úderníci – 
úderníkom bol pracovník, ktorý 
tri mesiace plnil normu na 120%.  
Úderník sa stal držiteľom úder-
níckej knižky, prednostne mo-
hol dostať byt a v rámci akcie 
„Čo úderník, to člen KSČ“ stať 
sa straníckym kandidátom. Pracovné výkony boli 
motivované aj vyznamenaniami rôznych stupňov 
– podnikovými, rezortnými, štátnymi. Vrcholom 
úspechu bol zisk vysokého štátneho vyznamenania, 
ako boli Rad republiky, Rad práce, čestný titul Hr-
dina práce (neskôr Hrdina socialistickej práce) atď. 
Za vynikajúce pracovné výsledky bol poctený Ra-
dom republiky predák kolektívu rubačov a jeden 
z prvých robotníckych vedúcich závodu Severná 
baňa, Ondrej Smitka. 

Roku 1950 boli v obci zriadené Komunálne služ-
by, čo spôsobilo rýchly zánik drobných remesiel. 
V „komunále“ fungovali holiči, kaderníčky, foto-
graf, maliari-natierači, krajčíri, patrila tam sódov-
káreň aj časť pohostinstiev. Niektorí remeselníci sa 
zamestnali v dielňach n.p. HUB. O rok nato (1951) 
samostatne hospodáriaci roľníci po dlhotrvajúcom 
tlaku agitátorov založili Jednotné roľnícke druž-
stvo (JRD) 1. typu. Pôda sa nescelovala, ostala vo 
vlastníctve členov družstva, ale obrábanie pôdy a 
ošetrovanie statku sa konalo spoločne a vzájomne 
sa požičiavali stroje; výnos spoločného hospodáre-
nia sa delil podľa vlastníckeho podielu člena. 

Skľučujúci pohľad na vojnou poškodené budovy 
a potreba čím skôr obnoviť normálny chod živo-
ta v obci sa dotýkala vari každého Handlovčana. 
Väčšina si uvedomovala, že ak chcú na následky 
vojny zabudnúť, sami musia priložiť ruku k dielu. 
Tak ako občania v nedeľných brigádach odstraňo-
vali trosky kostola a pošty, rozhodli sa pomôcť aj 
pri zveľadení námestia. Agitáciou medzi baníkmi a 
mládežou obec dosiahla, že po odpracovaní zmien 
v bani a po školskom vyučovaní prišli renovovať 
priestor námestia, ktoré vtedy nieslo meno Kle-
menta Gottwalda. Prašné námestie vydláždili žulo-
vými kockami. Z dlažobných kociek vytvorili aj ná-
pis ZDAR BOH 1952. Pohľad na pustý priestor pred 
polozboreným kostolom postupne zmiernila par-
ková úprava, ktorá Handlovú preslávila. Neskôr na 
námestí pribudla fontánka z prírodného kameňa, 
ktorá bola darom obci od Sklených Teplíc obci. Po 
obvode vynoveného námestia boli vysadené lipy.

V roku 1950 bol spracovaný prvý povojnový pod-
robný územný plán a následne v roku 1954 Smerný 
územný plán Handlovej. Plány spracoval Štátny pro-
jekčný ústav pre výstavbu miest a dedín so sídlom 
v Bratislave, pobočka Nitra. Výstavba nabrala iný 
smer – realizácia plánov predznačila prechod obce 

na mesto. Pribudli veľmi potreb-
né objekty: r. 1951 komplex pre 
Odbornú banícku školu s telo-
cvičňou a domovom mládeže, 
prvé slobodárne, ale aj benzíno-
vá čerpacia stanica na Dolnom 
konci; roku 1952 Stredná prie-
myselná škola banícka so štu-
dentským domovom a športo-
viskom. Na zrekonštruovanom 
námestí neďaleko kostola a len 
pár metrov od starého obecné-
ho domu vyrastala nová budova 
miestneho národného výboru. 
V susedstve stojaca budova bý-
valého riaditeľstva bane sa do-
stala do majetku mesta ako dar 
národného podniku HUB. Po 
menších stavebných úpravách 
v nej otvorili hudobnú školu 

(neskôr ĽŠU). V uliciach Baníckej kolónie zlikvido-
vali koľaje, pôvodne slúžiace na dovoz deputátneho 
uhlia do domácností baníkov a komunikácie vydláž-
dili. Ukončila sa stavba slobodárne pre 360 baníkov 
spolu s veľkou kuchyňou a jedálňou. Za roky 1949 
– 1951 obec získala v novostavbách 354 bytov.  

Čo úderník, 
to člen KSČ

Ondrej Smitka, v roku 1951 
ocenený Radom republiky.

Námestie pred úpravou, s ruinou priečnej lode 
kostola a starým obecným domom, okolo r. 1950. 
Vľavo už vidieť stavenisko budúceho MNV.

Komplex budov  
baníckeho učilišťa, odovzda-
ný do užívania v roku 1951.
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Vláda vyhlásila 9. september za Deň baníkov a roz-
hodla o vernostných prídavkoch, čo malo pomôcť 
stabilizácii pracovníkov v baniach. Ku konsolidá-
cii pracovných síl v bani prispela aj gottwaldov-
ská „Lánska akcia“, zameraná na nábor mládeže 
do ťažkého priemyslu, najmä do  baní, s cieľom  
zabezpečiť aj kvalitnú odbornú prípravu. V júli 1949  
sa učni baníckeho učilišťa zúčastnili stretnutia 
s prezidentom v Lánoch. Akcia bola dotovaná taký-
mi výhodami, aké mali aj prví banícki učni v hand-
lovskej odbornej škole. Už v nasledujúcom ročníku 
sa do učňovského pomeru v Handlovej prihlásilo 
takmer 300 mladých chlapcov po skončení základ-
nej školy (škola otvorila tri triedy prvého ročníka). 
Vtedy zmluva zaväzovala absolventov odpracovať 
v bani aspoň tri roky; poruke išla aj armáda: pod-
písaním 10-ročného záväzku sa dalo vyhnúť zá-
kladnej vojenskej službe. Platilo to aj pre mladých 
brigádnikov. Túto výhodu využívali aj príslušníci 

náboženských skupín, ktorým viera zakazova-
la držať zbraň. Učňovský domov bol odovzdaný 
do užívania už koncom marca 1951. Zákon 110/51  
z 19. decembra o štátnych pracovných zálohách 
upravil postavenie učilišťa na Stredisko pracujúce-
ho dorastu. Celkový počet baníckych učňov v škol-
skom roku 1950-51 bol už 548. 

V zmysle hesla „Športom k sile národa“ (nachádza 
sa aj na striebornej jubilejnej plakete k 40. výročiu 
vzniku uhoľnej bane v Handlovej), baňa podstat-
nou mierou podporovala aj športové aktivity mla-
dých... nad Úderníckou kolóniou sa začal budovať 
nový štadión. Všeličo ešte bolo treba dávať do po-
riadku... V apríli 1952 z malého cintorína na Ro-
botníckej ulici exhumovali telá 44 nemeckých vo-
jakov, čo tu zahynuli počas druhej svetovej vojny a 
ich telá premiestnili na novootvorený obecný cin-
torín. Na Cintorínskej ulici sa našlo dôstojné mies-
to aj na osadenie mramorového Pamätníka obe-
tiam prvej svetovej vojny, premiestneného z južnej 
strany námestia, ktorý bol postavený zo zbierok 
prevažne nemeckých obyvateľov Handlovej.

Celým svetom preletela správa, že 5. marca 1953 
zomrel Jozef Vissarionovič Stalin. Po jeho pohre-
be, na ktorom sa zúčastnili poprední štátnici so-
cialistického tábora, sa prezident Gottwald vrátil 
do Prahy s narušeným zdravím. 14. marca 1953 sa 
už republika lúčila s prvým robotníckym prezi-
dentom. Voľby nového dopadli podľa očakávania: 
prezidentom sa stal Antonín Zápotocký, význač-
ný odborár a komunista. Handlovčania zocelení 

Kolektív pracovníkov banskej dopravy a údržbárov lokomotív okolo r. 1953. V prvom rade uprostred je vedúci smeny Dolnický. 
Ženy „pisárky“ zapísali všetky vozy a hodnotili ich z hľadiska obsahu a kvality (či išlo o čisté uhlie, či miešané s kameňom).

Čierny marec 1953 
Východným blokom  
otriasla smrť Stalina  
a Gottwald ho prežil 
len o deväť dní...

„...akcieschopnosť 
straníckej organizácie 
sa ukázala pri menovej 
reforme koncom mája 
1953. Vysvetľovaním, 
presviedčaním a použitím 
správnej argumentácie 
pričinila sa o hladký prie-
beh menovej reformy. Po-
darilo sa jej čeliť nepria-
teľskej agitácii, ktorá sa 
pokúšala zneužiť určitú 
rozladenosť medzi baník-
mi a vyvolať nepokoje.“ 

(Z knihy Handlová 
čierna a červená.)

tvrdou prácou súťažili ďalej. Ani vzrušenie z me-
novej reformy 1. júna 1953 vraj Handlovou neot-
riaslo. S menovou reformou bol zrušený aj prídelo-
vý systém potravín a textilu, no podstatne vzrástli 
ceny. Zanikol aj tzv. sivý obchod, ktorý bujnel od 
roku 1951 a týkal sa najmä textilu: za vyššie ceny, 
než boli ceny prídelov, sa predávali niektoré látky 
a ošatenie. Extrémne nevýhodným výmenným 
kurzom prišli obyvatelia o väčšinu úspor. V nie-
ktorých mestách a obciach celý tento akt sprevá-
dzali nepokoje a štrajky. Určitú nápravu prinieslo 
zníženie cien k 1. októbru. 

Prvá päťročnica sa chýlila ku koncu, ale „na bani“ 
stále nebola úplná spokojnosť. V roku 1953 sa vy-
ťažilo len o 22 780 ton viac než v roku 1937. Tech-
nológia ťažby sa menila pomaly 
a výrazný úspech sa nedosiahol 
ani nasadením sovietskeho kom- 
bajnu Donbass 1; pre podmien-
ky handlovskej bane sa nehodil. 
Plán posledného roka sa však 
splnil pri raste produktivity o 
4 %, čo prinieslo podniku Čer-
venú zástavu Ministerstva palív  
a energetiky a ÚV Zväzu zamest- 
nancov baní. Radom práce  bol  
vyznamenaný baník J.Kandera. 

Keďže výsledky prvej päťročnice v štáte boli neus-
pokojivé, prešlo sa na ročné plánovanie. Pomôcť 
malo tiež vystupňovanie socialistického súťaženia 
pracovných kolektívov a jednotlivcov, ale aj celých 
banských závodov, podporeného údernou názor-
nou agitáciou. Vážnym súperom Handlovčanov sa 
v boji o víťazstvo stali Rudňany. Handlovské uhoľ-
né bane, n. p. menili svoju vizitku na Veľkobaňa 
Handlová, n. p. 

Menová reforma 

Extrémne nevýhod-
ným výmenným 
kurzom prišli obyva-
telia o väčšinu úspor; 
pomôcť môžu víťaz-
stvá na poli práce...

Ja som baník, 
kto je viac?

Prvý sovietsky kombajn Donbass 1 
sa s veľkou slávou dopravuje do  bane.
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1953 

Socialistické súťaženie 
naberá na obrátkach. 

Manželky baníkov boli navštíviť pracoviská v bani a povzbudiť mužov v súťažení. V spodnom 
rade sedí vtedajší riaditeľ Veľkobane Handlová Ing. Pavol Murín; druhý sprava v hornom rade 
je Rudolf Bezák, vedúci Západnej bane.

Kultúrno-politickí brigádnici  
Klimáček, Weisskopf, Kalina 
diskutujú s vedúcim kultúrno-
propagačného oddelenia 
Štefanom Šlosiarikom. 

Plagáty kultúrno-politickej brigády, ktorá prišla 
do Handlovej a Rudňan rozvinúť názornú agitáciu, 
pomôcť redaktorom závodných časopisov a ná-
stenných novín v boji proti absencii a fluktuácii. 

Fotografie: 
archív MsÚ v Handlovej.

V pondelok nás vyzvali, v utorok sa chvastali, v stredu sekli sme do nich, vo štvrtok im došiel dych... (Handlovčania o Rudňancoch)

Vedúci odborného výcviku poúča 
učňov na praktickom výcviku.

Socialistické súťaženie je ďalšou formou motivá-
cie k prekonávaniu a prekračovaniu stanovených 
úloh. Aj takto deklaruje pracujúci ľud svoju odda-
nosť republike a odhodlanie splniť záväzky, ktoré 
stanovuje päťročnica. V minulých dňoch banské 
závody v Handlovej a Rudňanoch rozprúdili me-
dzi sebou široko rozvinuté socialistické súťaženie. 
Ktorý závod lepšie splní úlohy posledného štvrť-
roku záverečného roku Gottwaldovej päťročnice?

Pri tejto príležitosti na podnet ÚV KSS prišla do 
Handlovej a Rudňan kultúrno-politická brigáda za 
účelom rozvinúť názornú agitáciu, pomôcť redak-
torom závodných časopisov a nástenných novín v 
boji proti absencii a fluktuácii. V Handlovej pra-
covali v kultúrno-politickej brigáde karikaturista 
Viliam Weisskopf, ilustrátor Fedor Klimaček a Ján 
Kalina.

Každé ráno po vyhodnotení súťaže z minulého 
dňa medzi Handlovou a Rudňanmi, kultúrno-po-
litickí brigádnici diskutovali s vedúcim kultúrno-
propagačného oddelenia Štefanom Šlosiarikom o 
tom, ktoré kladné veci treba propagačne vyzdvi-
hnúť, a ktoré zlé stránky treba pranierovať.

V boji o prvenstvo v tretí deň súťaženia vied-
li Rudňany o tri percentá. Kolektív agitačného 
strediska spolu s kultúrno-politickou brigádou 
v Handlovej vydali bojový satirický plagát. Kari-
katúru urobil karikaturista agitačného strediska. 
Už v štvrtý deň priebehu súťaže Handlová splnila 
plán ťažby uhlia o 5,8 % viac ako Rudňany. Kolek-
tív agitačného strediska spolu s pracovníkmi kul-
túrno-politickej brigády sa rozhodol vydať o tom 
vtipnú bleskovku. 

O prvenstve v súťaži s Rudňanmi sa baníci 
v Handlovej, ktorí vyfárali z prvej smeny, dozve-
deli práve cestou tejto vtipnej bleskovky. Každý 
baník si so záujmom túto bleskovku prezrel a keď 
sa dozvedel, že minulý deň získal ich revír prven-
stvo v súťaži, začali medzi sebou živo diskutovať o 
svojej práci. Toto ich podnietilo k ďalšiemu zvyšo-
vaniu denných úloh. 
(Zdroj: vtedy.sk, prevzaté z dobovej tlače)

V Handlovej pracovala  kultúrno-
politická brigáda – karikaturista 
Viliam Weisskopf, ilustrátor 
Fedor Klimáček a spisovateľ-
humorista Ján Kalina.

Mladí Handlovčania 
v čase voľna oddychujúci
v novoupravenom parku sa 
zjavne dobre zabávajú...
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podriadenú Komunistickej strane Československa 
– Československý zväz mládeže. ČSM od svojho 
vzniku (24. apríla 1949) združovala takmer všet-
kých mladých vo veku od 15 do 26 rokov (zvä-
zákov) v republike. Do Pionierskej organizácie, 
ktorá bola súčasťou ČSM, vstupovali deti vo veku 
9 rokov (neskôr už od 6 rokov ako iskričky a vo 
veku 8 rokov sa stali pioniermi) a ako 15-roční 
sa stali zväzákmi. ČSM a PO pôsobili na mládež 
ideologicky nielen v školách či v práci, ale najmä 
v rámci jej voľnočasových aktivít. Pionieri trávili 
svoj voľný čas v záujmových krúžkoch technické-
ho, prírodovedného, čitateľského, umeleckého ale-
bo športového zamerania. Členom zväzu sa mohol 
stať každý mladý občan vo veku od 15 do 26 rokov, 
ktorý uznával stanovy ČSM, o jeho prijatí však roz-
hodovali základné organizácie na pracoviskách, 
v školách, vo vojenských útvaroch. Účasť všetkých 
členov ČSM na brigádach, zber papiera a železa sa 
považovali za samozrejmosť. 

Červené šatky, pionieri i zväzáci v charakteris-
tických úboroch patrili štyri desaťročia (od zalo-
ženia organizácie do roku 1968 a po transformá-
cii roku 1969 ešte ďalších 20 rokov) ku koloritu 
Handlovej, k jej spoločenskému životu. Podobne 
ako v iných mestách, aj tu sa stali súčasťou obra-
zu osláv oslobodenia, výročí SNP, Dňa baníkov a 
najmä 1. mája – sviatku pracujúcich, kedy vyšlo do 
ulíc neraz viac ako 4000 Handlovčanov – zo všet-
kých závodov a organizácií, zo všetkých škôl... 

Koniec štyridsiatych a päťdesiate roky charak-
terizovalo mimoriadne budovateľské nadšenie. Na 
podnet ČSM sa do hnutia zapojili tisíce brigádni-
kov z celej republiky, študentov, robotníkov, tech-
nikov, ďalší prišli zo zahraničia. Často za extrém-
ne ťažkých podmienok, s minimom mechanizmov 
sa realizovali dôležité stavby, budovali cesty, prie- 
hrady, stavali sa mosty, železničné trate... Medzi 
najvýznamnejšie patrila Trať mládeže a Trať druž-
by na východnom Slovensku. Nie je známe, koľkí 
mladí Handlovčania sa do hnutia zapojili, ani kde 
konkrétne pracovali, ale v súkromnom archíve jed-
nej miestnej rodiny sa zachovali nielen výstrižky 
z novín s článkom o budovateľoch Trate družby, 
(nižšie citované), ale aj autentické fotografie sku-
piny, v ktorej pracovala aj ich majiteľka. 

MLÁDEŽ NA TRATI DRUŽBY | Tisíce študentov zo 
všetkých krajov Slovenska vystriedali sa tohto roku 
v letných prázdninách na Trati družby. Značná 
časť z nich sú vysokoškoláci, poslucháči medicíny, 
elektrotechnickej a filozofickej fakulty z Bratislavy. 
Svojou statočnou a nadšenou brigádnickou prácou 
vo veľkej miere prispejú k urýchlenej výstavbe hlav-
ného dopravného spoja so Sovietskym sväzom. 

Po celej dĺžke stavby, od Kuzmíc až po Krompachy, 
na stavbe Bujanovského tunela a malého Ružínske-
ho tunela zavládol v študentoch mladý budovateľský 
elán. Účastníci prvej časti brigády, ktorá pracovala v 
júli, vyhlásili posledný týždeň za údernícky. Výťažok 
prvého dňa úderníckeho týždňa – vyše 20 000 Kčs – 
venovali na Fond solidarity, aby tak umožnili cestu 
mládeži koloniálnych krajín na IV. svetový festival 
mládeže a študentstva v Bukurešti. Mnohé brigády 
v pracovnom nadšení sa rozhodli, že budú pracovať 
v niekoľkých smenách. Ich smelé rozhodnutie odra-
zilo sa veľmi potešiteľne na výsledkoch práce. (cit.)

Zvyšujúci sa stav učňovského dorastu po cie-
lených náboroch mládeže do ťažkého priemyslu, 
najmä do  baní, vplýval aj na rast aktivity Sloven-
ského zväzu mládeže. V roku 1951 sa „jednota” 
mládeže zvýšila aj vďaka tomu, že štát zakázal 
činnosť dvoch, len rok pred „Víťazným februárom“ 
(r. 1947) obnovených masových organizácií – 
skautingu a mládežníckej TJ Sokol, ako aj ďalších 
mládežníckych organizácií, čo samozrejme pos-
tihlo aj mladých Handlovčanov. Zámer bol jasný 
– vytvoriť jednu mládežnícku organizáciu, priamo 

Mládežníci z rôznych končín  
republiky na Trati družby.  
Na oboch fotografiách je 
aj  Handlovčanka, študentka 
Lýdia Čéryová (blondínka 
v bielej blúzke a tma-
vých trenírkach).

Mládež na 
Trati družby
1949–1955 

Deti socializmu

Po schválení ústavných zákonov o národných 
výboroch sa 16. mája 1954 v celej ČSR konali prvé 
voľby do národných výborov. Kandidátske listiny 
obsahovali len mená kandidátov Národného frontu, 
prevažne členov komunistickej strany. Takzvaná 
dobrovoľná účasť na voľbách bola síce neoficiálne, 
ale o to dôslednejšie kontrolovaná. Agitátori mali 
na starosti, aby sa všetci voliči dostavili k urnám 
včas a meškajúcich navštevovali doma. 

MNV si na svojom zasadaní volil predsedu a os-
tatných funkcionárov, vedúcich odborov, predse-
dov komisií. Nový výbor zvolil za predsedu Jozefa 
Staníka, ale ten po roku z úradu odišiel a zamest-
nal sa ako vedúci Baníckeho odborného učilišťa. 
Novým predsedom sa stal Vojtech Job. Do Národ-
ného zhromaždenia a Slovenskej národnej rady sa 
volilo 17. novembra. V obci bolo zapísaných 7 190 
oprávnených voličov. Handlová volila baníka Vi-
liama Schmidta z Veľkobane Handlová do NZ, do 
SNR bol zvolený Ondrej Mališko. 

Nasledujúce roky priniesli ozajstný stavebný 
rozmach. Realizácia „Podrobného územného plá-
nu a Smerného územného plánu Handlovej“ za-
čala obec meniť. Na námestí sa dokončovala nová 
budova MNV a pripravovala sa zmena dopravnej 
trasy v osi Prievidza – Žiar nad Hronom. Pri vstupe 
zo severu sa nová trasa budovala vedľa novej po-
šty, kostol obchádzala z východnej strany a pokra-
čovala cez rozostavané sídlisko Juh až ku križovat-
ke so železničnou traťou, kde sa napojila na štátnu 
cestu č. 50. Vo výhľade bolo premostenie železnice 
nadjazdom, no realizácii tohto zámeru zabránil 
zosuv pôdy v roku 1961. Sídliskom Juh prechádza 
štátna cesta ako štvorprúdovka so zatrávneným 
stredovým pruhom, pripomínajúca bulvár. Na jej 

východnej strane sa stavali 3 budovy slobodární 
s celkovou kapacitou 720 ubytovaných a veľká spolo-
čenská budova s kuchyňou a jedálňou. Na protiľah-
lej strane sa súbežne stavali obytné činžové trojpos- 
chodové domy s integrovanými obchodnými pries-
tormi. V strede sídliska vyrástol objekt s predajňa-
mi základných potravín a s cukrárňou na severnom 
nároží; v južnom pokračovaní pribudla predajňa 
mäsa, menšia predajňa potravín, holičstvo a kader-
níctvo. Na Ulici 29. augusta bola predajňa hodín a 
kvetinárstvo, našli sa priestory aj pre služby ako 
kaderníctvo, holičstvo... Vykurovanie sídliska za-
bezpečovala centrálna kotolňa na báze uhlia. Celé 
sídlisko Juh s dominantným štvorposchodovým 
obytným domom s typickou vežovou nadstavbou 
(tzv. vežička), bolo vybudované v štýle socialistic-
kého realizmu – SORELA. Sídlisko so 768 dvoj- až 
štvorizbovými bytmi sa dobudovalo do roku 1958.

Prvé voľby 
do národných 
výborov.

1954–1955
Hospodárstvo 
prechodne riadené 
ročnými plánmi

Ulica 29. augusta. Vpravo 
tri bloky slobodární „720“. 
Dole: Pohľad na vežičku, 
vľavo vstup do mäsiarstva 
a kaderníctva. 
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Na námestí sa v 50. rokoch stavali tri významné 
objekty – všetky na západnej strane námestia. 

Prvým z nich bolo nové sídlo miestneho národné-
ho výboru, odovzdané do užívania koncom roku  
1953. Na rovnakej strane námestia a len pár met-
rov od MNV sa staval Dom kultúry ROH, funkci-
onalistický objekt s hvezdárenskou  kupolou v osi 
prednej fasády. Na mieste asanovaného obecného 
úradu sa začalo so stavbou rohovej budovy hotela 
Baník. Nezanedbávalo sa ani budovanie kanalizá-
cie, vodovodnej siete, či sprístupnenie telefonic-
kého spojenia a rozhlasu po drôte. Upravovali sa 
verejné priestranstvá, a prašné cesty sa stávali mi-
nulosťou. Rozširovala sa tiež sieť verejného osvet-
lenia. Okolo kostola dalo mesto zriadiť zastávky 
autobusov prímestskej aj diaľkovej dopravy. 

V roku 1955 si evanjelickí veriaci svojpomocne 
postavili kostol neďaleko centra Handlovej. Ešte 
nebol ani omietnutý, keď ho generálny biskup 
Ján Chabada v roku 1956 vysvätil. Existencia kos-
tola však nemala dlhé trvanie; po sedemnástich 
rokoch ho pre „vyšší záujem“ asanovali – musel 

ustúpiť verejno-prospešnej stavbe ma-
terskej školy a detských jaslí. Spolo-
čenstvo veriacich sa muselo uspokojiť 
s náhradným riešením. 

Celých dvanásť rokov po skonče-
ní vojny sa začalo aj s náročnou re-
konštrukciou pôvodnej lode Kostola 
sv. Kataríny a celkovou pamiatkovou 
obnovou, vyžadujúcou zvláštne po-
stupy. Až znovuzrodenie tejto národ-
nej kultúrnej pamiatky v roku 1965 
akoby zacelilo posledné vojnové rany 
Handlovčanov... 

Pokračovala aj bytová výstavba, novým stav-
bám však muselo ustúpiť niekoľko starých domov. 
Individuálna výstavba rodinných domov sa sústre-
ďovala najmä v časti Malá Hôrka a v Úderníckej 
kolónii, kde sa bočné ulice zastavali rodinnými 
domčekmi typu T11 s malou záhradkou. Značná 
časť nového bytového fondu bola vo vlastníctve 
Handlovských uhoľných baní, no medzi vlastní-
kom a MNV existovala dohoda, že desatina bytové-
ho fondu bude prideľovaná zamestnancom iných 
organizácií. Rokovania bytových komisií mesta a 
bane boli spoločné, pričom prednostné pridelenie 
bytu zamestnancovi bane bolo v právomoci riadi-
teľa HUB a o pridelení bytu pre iného obyvateľa 
mohol rozhodnúť predseda národného výboru. 
V roku 1958 došlo k delimitácii bytového fondu: 
jeho značná časť, najmä činžové domy, bola odo-
vzdaná do majetku obce a obec pre jeho spravova-
nie vytvorila Domovú správu. Následne prebiehala 
intenzívna výstavba sídliska Sever, ktoré sa ťahalo 
po pravom brehu zregulovanej Handlovky. V jeho 
centre vzniklo Mierové námestie a pripravovala sa 
výstavba školskej budovy ZŠ Sever. 

V súvislosti s nárastom počtu obyvateľov sa 
musela riešiť aj kapacita základných škôl. Vďaka 
tomu, že takmer všetci absolventi baníckeho učiliš-
ťa ostávali v Handlovej (len malá časť odchádzala 
do Novák) a za pár rokov si tu zakladali rodiny; 
obyvateľstva rýchlo pribúdalo. Podobne, vidiac 
aké výhody sa im tu núkajú, sa v Handlovej 
natrvalo usadila aj časť brigádnikov so svojimi 
rodinami. Do miestnych škôl chodili tiež deti 
zo susedných obcí, najmä z Ráztočna a Chre-
novca, a tak sa na niektorých ZDŠ už vyučo-
valo na dve zmeny. Nadišiel čas 
túto situáciu riešiť. 

1956–1960 
2. 5RP

So stúpajúcim počtom obyvateľstva pribúda-
li aj povinnosti pracovníkov MNV a miestnych 
orgánov. Stavebný rozvoj, údržba komunikácií a 
rôznych zariadení, odvoz smetí, upratovanie ve-
rejných priestorov, aj sadová výzdoba si vyžiadali 
zriadenie Technických služieb. Stalo sa tak v roku 
1958. Prvým riaditeľom TS sa stal baník Pavol Ka-
menský, bývalý predák stenárskeho kolektívu. Po-
radil si aj na novom poste – zabezpečoval potrebné 
technické vybavenie i chod zariadenia. V kádri 

Technických služieb vynikal záhradník Jozef Krč, 
ktorý sa do histórie Handlovej zapísal „kvetino-
vými písmenami“ a svojimi záhradníckymi kre-
áciami zveľadil celé námestie. Do svojho reperto-
áru zaradil veľké kvetinové koše a steny, ktoré sa 
stali predmetom obdivu domácich i návštevníkov 
mesta. V obecnej záhrade za kúpaliskom Lesná 
pestoval kvety aj na predaj. Technické služby mali 
vlastné kamenárstvo, ktoré na objednávku vyho-
tovovalo najmä náhrobné kamene a pomníky. Sta-
vebné aktivity sa postupne sústreďovali v severnej 

časti obce. Začala sa asanácia reštaurácie Úderník  
a postupne sa ľavý breh Handlovky menil. Asaná-
cia postihla aj krátku uličku za katolíckou farou, 
kde bola malá krčmička. Staré budovy uvoľnili 
miesto pre novú vstupnú komunikáciu a výstavbu 
nových obytných blokov. Sídlisko Sever už ukazo-
valo svoju tvár. 

Základy rozvoja bytového družstevníctva boli 
dané zákonom č. 27/1959 Zb. o družstevnej by-
tovej výstavbe. V Handlovej sa začal tento zákon 
využívať až koncom šesťdesiatych rokov.

Vľavo: Ferdinand Lajstrík, 
úradník MNV, kedysi 
zamestnanec obecného 
úradu a knihovník prvej 
obecnej knižnice, v kancelárii 
novej budovy miestneho 
národného výboru.

V roku 1959 pribudol 
na námestí výrazný 
architektonický 
prvok – Pamätník 
hrdinov SNP
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Komunistická strana  
Československa si pre- 
sadila vedúcu úlohu 
v spoločnosti a ústav- 
ným zákonom 100/1960 
oklieštila právomoci 
slovenských orgánov. 

8. júna 1960 bol 
Handlovej priznaný 
štatút mesta.

Pre baňu bol rok 1959 veľmi priaznivý. Ročná ťaž-
ba prvýkrát prekročila hranicu 1 mil. ton, úlohy sa 
plnili v predstihu a slávnostné predvianočné zhro-
maždenie v Robotníckom dome pozdravil predse-
da Zboru povereníkov Rudolf Strechaj. V dobrej 
nálade končiace stretnutie vyvrcholilo prísľubom 

jedného odhodlaného, no mierne „spoločensky 
unaveného“ technika, že handlovskí baníci splnia 
úlohy každej päťročnice za štyri roky... Baňa v tom 
roku zaznamenala aj zásadný technický pokrok 
v technike dobývania. Začala sa presadzovať kom-
bajnová  ťažba a do stenových porubov nastúpila 
oceľová výstuž. Do užívania bola odovzdaná nová 
budova správy podniku a podniková poliklinika. 
V budove banských kúpeľní pribudla vodoliečba. 

Dôstojnosť baníckeho povolania 
z roka na rok stúpala. Ocene- 
ných baníkov každoročne  
vítalo aj slávnostne vyzdobe- 
né priečelie budovy národné- 
ho výboru. Banícke symboly  
zdobili rôzne vyznamenania, 
propagačné materiály...

Hranica 1 milión ton 
uhlia ročne padla! 

Veľké výkony 
Veľkobane

60. roky –
život v ČSSR

1960 – 1961
V jedinom roku sa
Handlová stala mestom 
i dejiskom katastrofy, 
aká nemala obdoby.

Posledný rok 2. 5RP priniesol zmeny územnej 
organizácie Československa a prezident No-

votný na zasadnutí ÚV KSČ načrtol obsah smer-
nice o zvýšení právomoci národných výborov. Pre 
Handlovú, ktorej bol 8. júna 1960 priznaný štatút 
mesta, priniesli podstatnú zmenu aj nové zásady 
územnej organizácie, ktorými sa narušila jej tra-
dičná príslušnosť k Nitre. Okres Prievidza bol za-
členený do Stredoslovenského kraja, zrejme s cie-
ľom dostať ťažobné základne uhlia na Slovensku 
pod jeden Krajský národný výbor. Rok 1960 bol 
rokom volieb do všetkých orgánov štátu. V Hand-
lovej 12. júna volilo 99,55 % voličov, ktorí 99,85 % 
hlasov odovzdali kandidátom NF. Do Národného 
zhromaždenia bol zvolený predák razičského ko-
lektívu Gabriel Číž, do SNR v handlovskom obvode 
mjr. Jozef Demian. Keďže 8. júna 1960 bol Hand-
lovej uznesením KNV v Banskej Bystrici priznaný 
štatút mesta, prvé zasadanie 60 novozvolených 
poslancov bolo otvorené ako plenárne zasadnutie 
Mestského národného výboru. Za predsedu bol 
zvolený Jozef Vavrica. Pozornosť MsNV sa upie-
rala na investičnú činnosť, výstavbu bytového 
fondu, ZDŠ Juh, prípravu pozemkov pre výstavbu 
rodinných domov, na akcie zveľaďovania (akcie Z) 
a na poľnohospodársku výrobu. Štátnemu majetku 
bolo treba pomôcť pri zbere objemových krmovín, 
obilnín i okopanín s cieľom zvýšiť stav a úžitko-
vosť poľnohospodárskych zvierat. 

Novozvolené Národné zhromaždenie 11. júla 
1960 s okamžitou platnosťou schválilo Ústavu 
Československej socialistickej republiky, ktorá 
ústavným zákonom 100/1960 oklieštila právomoci 
Slovenskej národnej rady, zrušila Zbor poverení-
kov, zo štátneho znaku odstránila slovenský dvoj-
kríž a namiesto neho doň  „vpašovala“ partizánsku 
vatru. KSČ si v ústave presadila vedúcu úlohu v spo- 
ločnosti. Skrátený tvar ČSR sa zmenil na ČSSR. 

V závere roka 1960 po dlhotrvajúcich dažďoch 
poznačila mesto katastrofa, aká nemala v histórii 
Slovenska obdobu. Obrovský zosuv pôdy poznačil 
celé mesto; na dlhé obdobie zamestnal orgány sa-
mosprávy na všetkých stupňoch, vládne orgány i 
vedecké ustanovizne. Aktívny zosuv pôdy postihol 
oblasť juhovýchodných svahov, tzv. Špatné lúky. 
V utorok 13. decembra zistil obyvateľ domu č. 435, 
že povrch dvora je zvlnený. Dvere na stajni sa nedali 
zavrieť a na múroch sa objavili trhliny. Vedenie mes-
ta spolu s odborníkmi z Veľkobane Handlová 15. de-
cembra vykonali obhliadku ohrozeného územia a 
informácie o výsledku podali na vyššie orgány. Keď-
že pretrvávalo daždivé počasie, na druhý deň MsNV 
nariadil a zabezpečil okamžité vysťahovanie piatich 
rodín z vážne poško-
dených domov. Mimo-
riadne zasadanie Rady 
MsNV 17. decembra sa 
konalo za účasti pred-
staviteľov handlov-
ských závodov, úradov 
a škôl, predsedu ONV 
Jozefa Mikuša a ve-
dúceho tajomníka OV 
KSS Miloslava Valovi-
ča. Z rokovania vzišla 
šesťčlenná „pohromo-
vá komisia“ (ako uvá-
dza kronikár) na čele 
s tajomníkom MsNV 
Jozefom Juríčkom. Pri 
sťahovaní ohrozených 
rodín pomáhali podni-
ky, úrady, školy... 

Obyvatelia zničených domov 
sa mohli len bezmocne 
prizerať skaze...
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V prvých dňoch katastrofálny 
zosuv poškodil vodovodné po-
trubie, 100 kV vedenie z Hand-
lovej do Žiaru nad Hronom, 
posunul sa vodojem. Panovali 
odôvodnené obavy, že zosuv 
môže ohroziť hlavnú štôlňu 
Veľkobane Handlová. Štátna 
cesta č. 50 bola neprestajne 
udržiavaná, ale museli z nej 
vylúčiť autobusovú dopravu. 
Mimoriadne zaobchádzanie 
si vyžiadal tzv. červený kábel, 
spájajúci Prahu s Moskvou, 
ktorý viedol vedľa cesty, ulo-
žený hlboko v zemi. Počas 
výkopu aj po vyňatí jeho ce-
listvosť neprestajne strážili 

vojsko a ZNB. Komisia prijala opatrenia na urých-
lené dokončenie rozostavaných rodinných domov 
v nepostihnutých častiach mesta, pričom výdatne 
pomáhali miestne závody a OSP Prievidza. Na novo 
budovanom sídlisku Sever – Mierové námestie bola 
časť bytov pred odovzdaním, no odovzdávanie sa 
zablokovalo, pretože vývoj situácie na zosuve naz-
načoval, že sťahovanie rodín bude pokračovať. Ko-
misia rokovala aj dvakrát denne a so žiadosťou o 
pomoc sa obrátila na SNR a ÚV KSS. Na základe prí-
kazu SNR prišli 20. decembra k zosuvu pracovníci 

Geologického ústavu Dionýza Štúra. Po prehliadke 
upozornili, že je potrebné odčerpávať vodu z rýh a 
jazierok tvoriacich sa v zosuve. Od 21. decembra sa 
začalo s pravidelným meraním celého územia zosu-
vu. Merania vykonávali pracovníci GÚ Dionýza Štú-
ra a Geologického prieskumu Turčianske Teplice. 

Do 22. decembra sa vysťahovalo už 58 rodín. 
Umiestnili ich v slobodárňach aj nových bytoch na 
Mierovom námestí, ktoré bolo poznačené zúfalou 
situáciou evakuantov – všade naokolo boli kuríny, 
chlieviky, ktoré si rodiny odnášali z postihnutého 
územia. Z rozhodnutia byra OV KSS sa ustanovila 
okresná komisia pre riešenie otázok zosuvu, kto-
rú viedol podpredseda ONV Vojtech Job. Riešila aj 
možnosť ubytovania postihnutých mimo okresu, 
ale prihliadala, aby banícke rodiny ostali v Hand-
lovej. Nesmelo sa narušiť zásobovanie vodou a 
potravinami. Denné náklady na údržbu štátnej 
cesty č. 50 dosahovali 20 000 Kčs. Komisia oslovila 
stavebné organizácie z viacerých okresov, schopné 
vykonávať v zosuvnom pásme odborníkmi odpo-
rúčané práce. Medzi prvými to boli Banské stavby 
Prievidza, ktoré mali popod cestu vyraziť štôlne na 
odvádzanie vôd z podložných hornín. Mimo podni-
kov sa na prácach zúčastnilo aj 136 príslušníkov ar-
mády s 15 motorovými vozidlami. Veľmi zodpoved-
ne pracovali najmä pri sťahovaní obyvateľstva, pri 
výstavbe potrubia pre odvádzanie povrchových vôd, 
zvážali materiál na stavbu náhradného vodovodu... 

Predseda SNR predložil vláde správu o zosuve 
26. decembra a uznesením vlády 1143/60 z 30. de-
cembra bola ustanovená vládna komisia na čele 
s predsedom SKNV Pavlom Tonhauserom. Do rieše-
nia sa zapojili: prof. Mencl z VŠT Brno, Dr. Květoň 
z Ústredného geologického úradu, prof. Záruba, 
člen korešpondent ČSAV a ďalší. Konzultovalo sa aj 
s odborníkmi Akadémie vied ZSSR. Práce pokračo-
vali aj počas vianočných sviatkov. Merania ukáza-
li, že zosuv dosiahol rýchlosť od 2,4 do 7 m za deň. 
V druhej dekáde januára sa spomalil. V správe pre 
rokovanie vlády sa konštatuje: „Celková dĺžka zo-
suvu bola cca 3 km, šírka v koreňovej časti 350 m, 
v strednej 200-250 m a v dolnej časti 850 až 1350 m. 
V pohybe bola masa cca 25 mil. m3 zeminy.“ Po vy-
hodnotení situácie vládna komisia uviedla, že ak sa 
neodkladne vykonajú asanačné opatrenia, nehrozí 
rozšírenie katastrofy. Išlo o úpravu povrchových 
odvodňovacích rýh, podchytenie podzemných vôd 
melioráciami, rýchle zalesnenie nebezpečných 
úsekov rýchlorastúcimi drevinami a zmenu reži-
mu v pôdohospodárskom využívaní pôdy.

Zosuv zničil alebo vážne poškodil 182 domov 
(120 súkromných, 62 v majetku domovej správy).  
Bývanie stratilo až 259 rodín a 980 osôb, z toho 
160 baníkov. Škody sa odhadovali na 8,5 milióna. 
Telekomunikácie zaznamenali zničenie stĺpovej 
trate (2,5 km), 9 vedení účastníckej siete (2,5 km), 
ohrozenie 2,1 km „červeného“ kábla. Posunutím 
stožiarov bola porušená linka 110 kV z Handlovej do 
Žiaru nad Hronom, 22 kV linka do Zvolena a Martina.  
Enormná bola devastácia štátnej cesty I/50, ktorá 
sa zosunula až o 9 m ku korytu Handlovky. Zosuv 
zamedzil Štátnemu majetku prístup na 300 ha pôdy, 
čo znemožnilo plnenie dodávok v roku 1961 a ŠM 
musel meniť výrobnú orientáciu. V lesnom hospo-
dárstve sa zvýšili náklady na zvoz dreva. Komisia 
odhadla celkové náklady spojené s riešením zosu-
vu na vyše 29 mil. Kčs. Handlovú čakali náročné 

Pracovná čata 
vojakov montuje nové 
vodovodné potrubie.

Plagát s informáciami 
o postupe handlovského 
zosuvu, vypracovaný 
Štátnym geologickým 
ústavom Dionýza Štúra.

investície, s ktorými plán 3. 5RP nerátal. Činnosť 
vládnej komisie v Handlovej nahradil Zvláštny in-
vestorský a koordinačný útvar (ZIKÚ), ustanovený 
Radou SKNV. Pod vedením Ing. Výbocha z Pozem-
ných stavieb v Banskej Bystrici začal pracovať 
19. januára 1961. Vo februári sa rozbehli asanačné 
práce naplno. Už 2. marca bola daná do prevádz-
ky 110 kV linka do Žiaru nad Hronom; 22 kV linky 
Handlová – Zvolen a Handlová – Martin boli zre-
konštruované k 17. aprílu. Vo februári sa skončila 
príprava na náhradnú občiansku a bytovú výstavbu 
(216 bytov). V predstihu vybudovali vodovod Mlyn-
ská dolina (6–13 l za sekundu) a riešil sa prívod vody 
Remata – Handlová. V 2. polroku sa provizórnym 
vedením z Novej Lehoty dodávalo do mesta 25 l 
vody za sekundu. Uspokojivo prebiehali aj práce na 
úprave toku Handlovky. V letných mesiacoch bol na 
investičných stavbách nedostatok pracovníkov, čo sa 
prejavilo najmä sklzmi v občianskej výstavbe. Plán 
predpokladal v roku 1961 prestavať 11,17 mil. Kčs, 
no ku koncu novembra sa prestavalo len 4,6 milió-
na; z plánovaných 58 bytov bolo odovzdaných 18. 
Sklz nastal aj pri výstavbe poľnohospodárskych ob-
jektov, ktoré si zabezpečovali sčasti Štátne majetky a 
dodávateľsky OSP Prievidza. Intenzívne prebiehala 
práca na výstavbe zalesňovacieho strediska, ktoré-
ho úlohou bolo do konca roka 1965 zalesniť 1200 ha 
plochy zosuvového územia. Krajský podnik poľno-
hospodárstva budoval melioračné ryhy – v priebehu 
prác sa ukázalo, že namiesto 15 km ich bude treba až 
28 km, lebo na ľavom brehu Handlovky sa objavilo 
niekoľko miestnych činných zosuvov, ktoré mohli 
ohroziť hlavné dielo Veľkobane Handlová.

Vláda v januári 1962 prerokovala správu o plnení  
prác na asanácii zosuvu a konštatovala uspokojivý  
stav, preto 15. januára zrušila ZIKÚ a jeho úlohy 
prevzala Rada ONV v Prievidzi. Podľa vládnych 
uznesení (Pokyny pre poskytnutie dobrovoľného 
štátneho príspevku k úhrade škôd vzniknutých ná-
sledkom zosuvu pôdy v Handlovej) bolo 18 postih- 
nutým majiteľom, ktorí sa hlásili do družstevnej  
výstavby, poskytnutých 1,312 530 Kčs; na kúpu 
bytov vo vlastníctve mesta 20 majiteľom čiastka 
937 919 a dvom na kúpu domov od Veľkobane Han-
dlová 95 800 Kčs. Ďalším pätnástim, ktorí riešili 
svoju bytovú otázku inak, vyplatili 2,932 785 Kčs. 
Napriek sústredeniu síl na likvidáciu následkov 
zosuvu sa podarilo odovzdať do užívania novo-
stavbu ZDŠ Juh a pokračovalo sa v kompletizácii 
sídliska Sever. Na námestí vyrástol Dom kultúry 
ROH. Po desiatich rokoch brigádnickej výstavby 
otvorili futbalový štadión, no ešte bez vybavenia. 

Veľkobani Handlová spôsobil zosuv tiež nema-
lé starosti, pretože zapríčinil úbytok pracovníkov. 
Nová Baňa Cigeľ začínala ťažbu na západnej stra-
ne ložiska, kde odvelili dve osádky stenových po-
rubov a úvahy o skrátení pracovného času zo 46 
na 40 hodín týždenne boli prerušené. Napokon 
s miernym nárastom pracovníkov v bani sa v ro-
koch 1961-62 pracovalo 44 hodín týždenne (20 so-
bôt vo forme nadčasovej práce). 

Strata pôdneho fondu sa citeľne dotkla štát-
nych majetkov. Koncom roka postihol ŠM akút-
ny nedostatok krmovín, čo sa odrazilo v pokle-
se živočíšnej výroby. Aby sa takáto situácia už 
nikdy nezopakovala, na MsNV v Handlovej sa za 
prítomnosti predsedu ONV Jozefa Mikuša stret-
li predstavitelia mesta so zástupcami národných 

výborov susedných obcí – Ráztočna, Morovna a 
Novej Lehoty – a pokúsili sa hľadať riešenia. Ako 
vyplynulo z porady, bolo nevyhnutné vypomôcť 
predovšetkým pracovnou silou. Účastníci sa pre-
to dohodli na poskytnutí brigádnickej pomoci 
štátnym majetkom už pri najbližšej kosbe a ďalej 
podľa potreby; v roku 1962 sa predpokladalo vy-
kosiť ručne 340 ha lúk. Na brigády potom každo-
ročne nastúpili baníci, študenti, úradníci, pracov-
níci závodov. Brigádnická pomoc sa poskytovala 
aj v ďalších rokoch. 

Pri likvidácii škôd musela pomôcť ťažká technika.

Zničená stará cesta – 
pokračovanie Pekárskej ulice 
smerom na Horný koniec.
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Z agendy MsNV:
 Rastúci počet osobných áut súkromných majite-

ľov si vynútil stavbu garáží. Obec pre ne vyčlenila  
pozemky a majitelia si garáže po schválení žiadostí  
stavali svojpomocne a na vlastné náklady. Postupne 
garáže pribúdali v blízkosti všetkých sídlisk; spo-
čiatku murované so zavedenou elektrinou, časom 
však solídny vzhľad garážových štvrtí narušili mon-
tované plechové stavby. 

 Vykonali sa prípravy na stavbu nového panora-
matického kina, ktoré malo nahradiť, staré kino 
Kulturheim – asanované v roku 1964 v súvislosti 
s novou trasou hlavnej cesty č. 50, prechádzajúcou 
centrom mesta. Preložka vyvolala výstavbu novej 
Prievidzskej ulice spojenej s asanáciou viacerých 
starých domov na ľavom brehu Handlovky. 

 Bane súhlasili s odpredajom rodinných domkov 
T11 a iných budov s bytovým fondom, najmä v Le-
ninovej štvrti, Úderníckej kolónii, v Duklianskej 
a Školskej ulici.

 Individuálna bytová výstavba (IBV) pokračova-
la na Poštovej ulici, stavali sa polytechnické diel-
ne pri 1. ZDŠ, skleníky pri 2. ZDŠ; projektovalo sa 
sídlisko Stred, pričom sa počítalo s asanáciou celej 
Partizánskej ulice; stratu predajní na tejto ulici 
mal nahradiť nový obchodný dom JEDNOTA.

  Významnou udalosťou pre mesto bolo začatie 
výstavby čističky odpadových vôd v roku 1967 
(stavba bola ukončená v roku 1970 a po technic-
kých a biologických skúškach sa v roku 1971 zača-
la riadna prevádzka). 

  V roku 1966 bol prerokovaný Plán rozvoja mesta 
do r. 1970. Okrem zámerov obsiahnutých v 4. 5RP 
priniesol ďalšie významné stavby. Panoramatické 
kino Mier sa stavalo v rámci akcie „Z“ s finančným 
prispením Čs. štátneho filmu a SOR. So súhlasom 
Krajského národného výboru a podporou ústred-
ných orgánov ČSZTV v Bratislave i v Prahe sa Han-
dlová chystala na stavbu športovej haly; pražské 
centrum poskytlo projekt, realizácia bola zverená 
Investičnému úseku HUB.

Voľby v zna- 
mení záväzkov  
k 20. výročiu SNP

Fungovanie 
mestskej správy

Po odstránení následkov zosu- 
vu sa tu opäť žije bežným živo- 
tom pracovným, sviatočným
... i futbalovým.

Prvý Mestský národný výbor v Handlovej, jeho 
vedenie aj poslanci sa hneď v prvom roku prvého 
volebného obdobia (1960-64) museli potýkať s mi-
moriadnymi problémami v súvislosti so zosuvom. 
Prišiel však čas na štandardné fungovanie, na od-
bornú prípravu poslancov i na výkon správy.

Len čo si mesto vydýchlo po katastrofe, muselo 
venovať pozornosť novým zámerom a projektom. 
Dôležité bolo dobudovať sídlisko Sever, kde nebolo 
vyriešené vyvlastňovanie nehnuteľností, potreb-
ných pre jeho dokončenie. Nemenej dôležitý bol 
postup prác na zosuvnom území. Predpísané úlohy 
sa plnili, vykonala sa rozsiahla rekonštrukcia štát-
nej cesty č. 50 a tzv. pravobrežný zosuv, ktorý od-
delil hornú časť mesta od centrálnej, pomaly upa-
dal do zabudnutia. Historické cestné spojenie bolo 
zničené, dolinou pretekala len riečka Handlovka...

ONV navrhol pričleniť Novú Lehotu k Handlo-
vej z toho dôvodu, že obec má byť v budúcnosti 
podrúbaná, a tým možno aj zničená. Rada MsNV 
návrh odmietla a žiadala, aby bola otázka obce a 
vývoja ťažby prerokovaná s Veľkobaňou Handlová. 

Dva mesiace pred voľbami, v piatok 3. aprí-
la 1964, sa „na bani“ zastavil prezident Antonín 
Novotný, aby sa zoznámil so situáciou Veľkobane 
Handlová a rozvojom mesta. Ako bolo zvykom, 
stretol sa aj s baníkmi a robotníkmi závodu. 

Voľby do zastupiteľských orgánov sa konali 14. 
júna v znamení záväzkov k 20. výročiu SNP. Podľa  
očakávania za kandidátov NF hlasovalo 99,6 % voli- 
čov. Do Slovenskej národnej rady bol vo volebnom 
obvode zvolený novácky baník Gustáv Machata, do 
Krajského národného výboru vedúci Technických 
služieb Pavol Kamenský. 

Nové zastupiteľstvo zvolilo za predsedu MsNV 
Jozefa Juríčka, ktorý bol v minulom volebnom ob-
dobí tajomníkom národného výboru a viedol krí-
zový štáb pri odstraňovaní následkov katastrofy. 
Jednou z priorít nového vedenia bolo zásobovanie 
mesta pitnou vodou a východisko sa našlo v stavbe 
vodovodu Turček, ktorý mal cez Rematskú dolinu 
priviesť vodu do Handlovej i Prievidze. 

Dvadsať rokov po skončení vojny si mohli Hand-
lovčania konečne sadnúť do lavíc zrekonštruované-
ho Kostola sv. Kataríny. Obnovené boli aj dve drobné 
sakrálne stavby – Kaplnka Sedembolestnej Panny 
Márie na Dolnom konci pri Tureckej bráne (Stein-
tor) a Kaplnka sv. Jána Nepomuckého na námestí.  
Náboženská aktivita po obnove kostola síce stúpla, 
no ideologické pôsobenie v školách a represie voči 
veriacim spôsobili, že nedosiahla vysokú úroveň. 
Netýkalo sa to samozrejme len Handlovej, podob-
ná situácia bola v celej republike. Známy je prípad 
birmovky v regióne z roku 1967, kedy niektorí ve-
dúci pracovníci, čo sa zúčastnili birmovky (napr. 
ako birmovní otcovia spríbuznených detí), prišli o 
funkcie aj pracovné miesta. Pod vplyvom rôznych 
represií počet detí dochádzajúcich na nepovinnú 
náboženskú výchovu neustále klesal. Birmovka 
v Handlovej sa konala až v roku 1983, a to vo všet-
kých troch kostoloch, teda aj v Novej Lehote. 

1. volebné obdobie 
predsedu MsNV  
Jozefa Juríčka

Medaila Za zásluhy, ktorou 
bol poctený Jozef Juríček 
za zásluhy pri odstraňovaní 
následkov zosuvu.

Školenie poslancov MsNV 
v známom rekreačnom stre-
disku na Remate v roku 1961.
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Vzácneho stretnutia účastníkov odboja 
s generálom Ludvíkom Svobodom v roku 1964  
sa zúčastnili aj Handlovčania – poslankyňa 
MsNV, bývalá partizánka Soňa Klasová 
vpredu vedľa gen. Svobodu a predseda MsNV 
Handlová Ľudovít Laučík v 3. rade (s výraznou 
kravatou s vodorovnými prúžkami).

Zľava Ján Lenč, Laurinec Marcikán a Jozef Martinka.

Handlovčania, ktorí ako účastníci pro-
tifašistického odboja dobrovoľne bojovali 
proti barbarstvu fašizmu a nacizmu nielen 
v I. slovenskej partizánskej brigáde gen. 
M. R. Štefánika a v Handlovskej dobro-
voľnej povstaleckej rote, ostali aktívni vo 
verejnom živote Handlovej ešte niekoľko 
desaťročí po vojne. Nechýbali na žiadnej 
významnej udalosti mesta či regiónu. Zú-
častňovali sa a neraz aj podieľali na príp-
rave osláv výročí Slovenského národného 
povstania, osláv víťazstva nad fašizmom 
a oslobodenia mesta, patrili ku koloritu 
prvomájových osláv. Odhaľovanie pa-
mätníka obetiam vojny sa za prítomnosti 
priamych účastníkov odboja stalo silnou 
a živou spomienkou na tých, ktorí sa z 
bojov nevrátili, alebo doplatili vlastným 
životom či životmi svojich príbuzných 
za účasť v odboji. V mierových časoch sa 
mnohí bývalí odbojári zúčastňovali bri-
gád, spoločenského života, nechýbali ani 
pri oslavách Dňa baníkov, pri politických 

výročiach ako výročie založenia KSČ. Do-
dnes v Handlovej rezonujú mená ako Jozef 
Martinka, Jozef Krnčok, Žofia Martišová, 
Soňa Klasová, Jozef Ličko, Ignác Ličko, Ján 
Gecler, Karol Hudec, Laurinec Marcikán, 
Ján Bitala, Ján Lenč, Jozef Padúch, Štefan 
Kothaj. Miestni si ctili a doteraz v niekto-
rých rodinách spomínajú na odbojárky 
akými boli: Mlynarčíková, Farkašová, Pro-
keinová, Pittnerová, Ličková, Francová, 
 Schniererová, Marcikánová.
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 V noci z 19. na 20. augusta 1966 zasiahla Handlo-
vú prietrž mračien. Žatva nemala najlepší priebeh 
a prietrž to dovŕšila. Spôsobila škodu za 1,5 mili-
óna Kčs. Prerušená bola prejazdnosť štátnej cesty 
č. 50 na Dolnom konci, ktorú podomlela rozvodne-
ná Handlovka. Do výmoľa bolo navezených 80 m3 
lomového kameňa. Došlo k zaplaveniu suterénov 
činžiakov a škoda vznikla i na rodinných domoch. 

 Bytová otázka bola stále predmetom rokovaní 
MsNV. Bytový podnik mesta mal problémy s do-
mami v Kolónii; na nevyhnutné opravy nemal fi-
nančné prostriedky, ani pracovné kapacity. Návrh 
na odpredaj bytov predložený Bytovým podnikom 

obyvatelia neprijali, pretože nesúhlasili s ocene-
ním bytov a podmienkami predaja. MsNV výsle-
dok rešpektoval. 

 Rozširujúca sa individuálna výstavba si vyžia-
dala vytvorenie nových ulíc. Stavala sa Parková a 
Kunešovská ulica. V roku 1968 sa uskutočnila prvá 
etapa výstavby parovodu do sídliska Juh. Na jej 
stavbu prispela Správa energetiky Praha podielom 
60 % a S KNV 40 %. Táto stavba nahradila centrál-
nu kotolňu sídliska, ktorá kúrila uhlím a stala sa 
výmenníkovou stanicou. Rokom 1969 sa začala 
postupná plynofikácia mesta. 

Mierové slávnosti na Remate 
v roku 1964. Na pódiu pod   
typickým heslom tých čias,  
vľavo od rečníckeho pultu, 
možno poznať vysokú postavu 
Ing. Zániho (s prekríženými 
rukami), napravo od neho je 
Ing. Jób. Za rečníckym pultom 
je pravdepodobne vedúci 
tajomník OV KSS Valovič. 
Druhý sprava v tmavom 
obleku je Tomáš Brídzik, 
v čase normalizácie riaditeľ 
závodu Baňa Handlová.

Pohľad na začiatok Ulice ČSA 
na pravom brehu Handlovky  
v roku 1960. Na ľavom brehu 
sa už rysuje budúca cesta a 
stavenisko Prievidzskej 
ulice. Dve budovy celkom 
vľavo patria k sídlisku Sever. 
Fotografia z roku 1960.

Rodinná pamiatka na Mierové 
slávnosti v roku 1968.

 V meste, kde bol dostatok práce pre mužov, sa 
veľkým problémom stávalo zamestnávanie žien. 
V snahe vybudovať v Handlovej nové prevádz-
ky, vhodné aj pre ženskú pracovnú silu, rokovali 
MsNV a ONV s viacerými závodmi. Konečná voľba 
padla na Oceľové konštrukcie n.p. Žilina, ktoré sú-
hlasili s vybudovaním pobočného závodu v Hand-
lovej s ubezpečením, že výrobný program bude 
vhodný aj pre ženy. Išlo o výrobu bytových jadier 
pre rozmáhajúcu sa panelovú výstavbu. Výstavba 
mala začať už v roku 1969. Investor predpokladal, 
že nový závod bude mať aj železničnú vlečku. 

 V roku 1967 pribudol v Handlovej ďalší pamät-
ník v podobe tabuľového reliéfu, tentoraz venova-
ný obetiam druhej svetovej vojny. Veľkú figurálnu 
kompozíciu vytvoril miestny umelec Martin Prôč-
ka, organizátor kultúrneho života v obci. Reliéf 
pristavali k mramorovému Pamätníku obetiam pr-
vej svetovej vojny, premiestnenému z južnej stra-
ny námestia na novootvorený obecný cintorín na 
Cintorínskej ulici. V roku 1951 tu našlo dôstojné 
miesto spočinutia aj 44 nemeckých vojakov, kto-
rí zahynuli počas bojov druhej svetovej vojny 
v Handlovej. Na tento cintorín premiestnili ich telá 
exhumované z malého cintorína na Robotníckej 
ulici. Slávnostného odhalenia Pamätníka obetiam 
druhej svetovej vojny sa zúčastnili popredné osob-
nosti kultúrneho a spoločenského života mesta 
i okresu a odbojári. 

 MsNV v roku 1968 konštatoval nárast zločinnos-
ti v meste. Na program prišli aj úvahy o zriadení 
Mestskej polície, ale kvôli nedostatku financií sa 
riešenie muselo odložiť na neurčito. 

Slávnostné osadenie základného kameňa tržnice v r. 1967. 
Za mikrofónom je predseda MsNV Jozef Juríček.

Deň baníkov v roku 1964, keď bola Veľkobaňa Handlová  
vyznamenaná Radom práce. Pod portrétom prezidenta  
stoja zľava: Tomáš Brídzik, vedúci ťažobného úseku  
a Ing. Pavol Murín, generálny riaditeľ Združenia 
Slovenských uhoľných a lignitových baní. 

Pamätník obetiam II. svetovej vojny od miestneho umelca 
Martina Prôčku (vpredu v strede medzi F. Zánim a predse-
dom MsNV J. Juríčkom).

Trochu lesku 
z medaily patrí 
aj „propagátorom“ 
Veľkobane, ktorí 
svojou mierou 
prispeli k jej 
úspechu...
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V Československu prakticky vládla Komunistická 
strana – za pôsobenia prezidenta Novotného, 

zároveň aj prvého tajomníka ÚV KSČ – sa porušo-
vanie demokratických princípov stalo neúnosným.  
Prvé náznaky odporu sa ukázali už koncom roka 
1967, keď ÚV KSČ zasiahol voči spisovateľom. Kon-
com októbra 1967 Alexander Dubček (prvý tajom-
ník ÚV KSS) ostro napadol Antonína Novotného, 
ktorý vo svojich prejavoch urážal slovenský národ 
a postavil proti sebe značnú časť slovenskej verej-
nosti. Dubčekova požiadavka „aby vládla vláda,  
nie strana“, sa stala základnou ideou „Pražskej 
jari“. Kumuláciu vládnych a straníckych funkcii 
riešilo aj rozhodnutie predsedníctva ÚV KSČ; ná-
sledné rokovanie ÚV KSČ 19. – 21. decembra túto 
líniu presadilo, v dôsledku čoho sa Novotný vzdal 
straníckej funkcie. Začiatok roka 1968 priniesol zá-
sadnú zmenu – prvým tajomníkom ÚV KSČ bol zvo-
lený Alexander Dubček, ktorý svoje nové, liberál-
nejšie myslenie uplatňoval aj v ďalšej práci. V roku 
1968 sa odohrali viaceré udalosti, ktoré ovplyvnili 
život v ČSSR. Liberalizácia vyvolala znepokoje-
nie v hlavách lídrov socialistického tábora, najmä 
v Moskve. Už na stretnutí lídrov v Drážďanoch 
23. a 24. 3. 1968 našim predstaviteľom hrozili vy-
soko zdvihnutým prstom. Netreba zdôrazňovať, že 
v radoch KSČ neúnavne pracovali prívrženci dik-
tatúry strany a snažili sa zabrániť zmenám, ktoré 
prinášala Pražská jar. Novým prezidentom repub-
liky sa stal generál Ludvík Svoboda, ktorého stará 
garnitúra napriek jeho zásluhám v organizovaní 
zahraničného odboja proti fašistickému Nemecku 
úplne vylúčila z politického života. Jednou z hlav-
ných zmien mala byť federalizácia štátu, chystal 
sa program ekonomickej reformy. Tábor socializ-
mu sledoval dianie v ČSSR s čoraz väčším znepo-
kojením a pristúpil aj k otvoreným vyhrážkam, 
ktoré boli zhrnuté v júli do tzv. varšavského listu. 

Ľud ČSSR stál prevažne na strane dubčekovské-
ho obrodného procesu a svoju podporu vyjadroval 
napr. dobrovoľnými pracovnými zmenami a zbier-
kami na zlatý poklad republiky. Výzva Dvetisíc 
slov (na Slovensku ju uverejnil len mládežnícky 
denník Smena) vyvolala v Moskve presvedčenie 
o nástupe kontrarevolučných síl. V lete sa konalo 

spojené cvičenie československej a sovietskej ar-
mády na našom území, v noci z 21. na 22. augusta 
1968 sa naši občania zobúdzali na rachot tankov a 
motorových vozidiel okupačných jednotiek piatich 
„spriatelených“ štátov socialistického bloku. 

Chystané zmeny obrodného procesu viedli aj 
k predĺženiu volebného obdobia. Významný český 
ekonóm Ota Šik v rozboroch vtedajšej ekonomiky 
štátu upozorňoval na vysoké náklady pri ťažbe 
uhlia a porovnával ich so západnými krajinami. Eu-
rópsky západ v tých rokoch už ťažbu uhlia utlmo-
val, zatváral celé uhoľné revíry a prechádzal na vý-
robu elektrickej energie v jadrových elektrárňach.  
Zasiahlo to aj uhoľné baníctvo na Slovensku. Ak 
osádky handlovských baní vyťažili svoj týždenný 
plán v predstihu, mohli si vybrať – buď urobiť údrž-
bu v bani alebo čerpať dovolenku. Nadplánovaná 
ťažba zrazu nebola potrebná. Prečo došlo k takej 
zmene, nikto baníkom nevysvetlil. Následkom 
toho sa utlmil nábor, uvoľňovali sa slobodárne.

Ráno 21. augusta 1968 sa veľmi rýchlo rozší-
rila správa o vstupe vojsk Varšavskej zmluvy do 
ČSSR. V každom podniku vládlo znepokojenie. 
V banskom závode už o 6. hodine zvolal predseda 
ZV ROH mimoriadne rokovanie, a napriek tomu, 
že vo výbore prevládali členovia KSS, padli návr-
hy zorganizovať protestný štrajk. Po hodinovom 
rokovaní, pod vplyvom rozhlasových správ o situ-
ácii v Prahe a v Bratislave prevládol názor, že by to 
situácii nepomohlo. Prijalo sa uznesenie prejaviť 
nespokojnosť formou písomného protestu, vyslo-
viť podporu dubčekovskému vedeniu a nabádať 
k pokoju. Podobného názoru boli aj miestne orgá-
ny KSS a pomocou miestneho rozhlasu vyzývali 
občanov k pokoju. Motorizovaná kolóna soviet-
skych vojsk prechádzala mestom v poludňajších 
hodinách. Napriek upozorneniam a výzvam k ob-
čanom, aby zachovali pokoj, došlo k nebezpečné-
mu incidentu – na vozidlo okupačnej armády ho-
dil akýsi nerozvážny mladík kameň, načo vojak 

Pražská jar 

1968 
Obrodný proces 
smeroval k socializmu 
s ľudskou tvárou.

Prví tajomníci v roku 1968: 
Dubček na čele KSČ a Husák 
na čele KSS. (TASR)

Podnikové noviny Hlas baníka venovali pro-
testom veľkú pozornosť. MsNV 27. augusta prijal 
rezolúciu, ktorou sa postavil za pokračovanie ob-
rodného procesu a odchod interventov. Ako píše 
kronikár, príslušníci ČA, ktorí 21. augusta 1968 
vstúpili do mesta, sú pokračovateľmi slávnej Irkut-
sko-Pinskej divízie, do ktorej patril pluk, čo 3. ap-
ríla 1945 oslobodzoval Handlovú. 

Ako sa v tej pohnutej dobe malo osláviť 50. vý-
ročie vzniku ČSR, ak nie prácou? Finančná hodno-
ta Dubčekovskej zmeny v dňoch 6. a 7. septembra 
bola vyčíslená na 211 tisíc Kčs. V októbrových 
dňoch si mesto pripomenulo toto výročie aj zasa-
dením Stromu slobody pred Domom kultúry ROH.

Obyvatelia vzali na vedomie federalizáciu štátu, 
ktorá vstúpila do platnosti od začiatku roka 1969. 
Nepriniesla výrazné zmeny v zmene krajov či ok-
resov. Pre baníkov naďalej zostávalo nadriadeným 
orgánom Ministerstvo palív a energetiky federál-
nej vlády. 

reagoval streľbou. Odrazené projektily zranili 
štyri ženy a jedného muža, našťastie bez vážnej-
ších následkov. Odpor proti okupácii sa okamžite 
prejavil v rezolúciách, ktoré prijímali zamestnanci 
handlovských podnikov a závodov. Rezolúcia pri-
jatá Celozávodným výborom KSS Bane Handlová 
bola postúpená na Okresný výbor strany v Prievi-
dzi, ktorý sa s ňou stotožnil a poslal ju ďalej.

Nič nepomohlo, moskovské rokovania a nátlak 
na politických činiteľov obrodného procesu napo-
kon viedli k dohodám o „dočasnej“ prítomnosti 
sovietskych jednotiek na našom území. Zradcovia 
obrodného procesu skrývali svoju tvár len krátku 
dobu – autori pozývacieho listu boli hrdí, že za-
chránili socializmus a noví vedúci sa starali, aby 
odstránili Dubčeka a jeho prívržencov zo všetkých 
politických a ekonomických postov. Do čela sa 
postupom času dostával Gustáv Husák, ktorý bol 
vďaka obrodnému procesu rehabilitovaný za svoj 
„buržoázny nacionalizmus“. 

21. august 1968 
Invázia vojsk 
Varšavskej 
zmluvy

Autentické zábery 
z Handlovej v pohnutých 
augustových dňoch 1968.
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Krátko po vstupe sovietskych vojsk sa situácia 
v ťažbe zmenila – akoby sa vrátila do starých ko-
ľají. Už v októbri sa vytýčili nové úlohy, ktoré bolo 
možné zvládnuť len za cenu nadčasovej ťažby. 

Keď koncom januára 1972 zvýšené horské tla-
ky zdemolovali vyše 250 m dvojkoľajného preko-
pu v Severnej bani, náhradou za stratenú kapacitu 
mal byť prechod celého podzemia okrem závodu 
Východná šachta na štvorzmenový pracovný cyk-
lus, aby sa produktívne využil aj čas potrebný na 
dopravu mužstva na pracoviská. Zmeny baníkov sa 
striedali priamo na poruboch a čelbách, čo viedlo 
aj k vyššiemu využitiu mechanizačných prostried-
kov. Do tejto „pohody“ však zasiahla ďalšia mimo-
riadna udalosť: nový zosuv pôdy na ľavom brehu 
Handlovky vážne ohrozil úvodnú štôlňu bane 
v Handlovej. Prvé náznaky sa objavili v lete 1968. 
Odborníci, ktorí poznali problém zosuvu z roku 
1961, opäť kráčali po svahoch, tentoraz na ľavej 
strane rieky. Konštatovali, že zosuvy pôdy, ktoré 
sa vyskytli na pravobrežnej strane Handlovky, ne-
majú žiadny súvis s dobývaním hnedouhoľných 
slojov, zosuvy na ľavobrežnej strane však môžu 
byť vyvolané dobývaním alebo aspoň dobývanie 
akceleruje ich vznik. Na ľavom brehu Handlovky 

sa týči záver hrebeňa pohoria Vtáčnik, pričom jeho 
tuhé vulkanické horniny ležia na plastických sedi-
mentoch. Celá sústava hornín je pretkaná tektonic-
kými poruchami prepúšťajúcimi zrážkovú vodu, 
čo napomáha plazivým deformáciám. Eróziou sa 
vulkanický masív rozpadáva na bloky a tie sa gra-
vitačnou silou premiestňujú do nižších polôh. 

Na nebezpečie zosuvov upozorňoval investorov 
výstavby bane už v roku 1909 geológ Dr. Sükközd. 
Od roku 1922 bol monitorovaný posuv vrcholu Bie-
leho Kameňa, hoci sa v tom čase ešte v tejto časti 
neťažilo. Blok Jasnej vyhliadky (Scheinblick) pred-
stavuje osamotenú kryhu, ktorá sa plazivým pohy-
bom uvoľnila z masívu Veľkého Griča. Hlavný od-
val bane leží práve za blokom Jasnej vyhliadky. Na 
kontakte bloku s plastickým podložím vyteká pra-
meň pitnej vody. Prof. Menclovi z VŠT Brno,  bola 
situácia jasná, len čo preskúmal okolie prameňa. 
Záver znel: vysoko navŕšený odval hlušiny zaťažu-
je podložné vrstvy presiaknuté vodou a blok Jasnej 
Vyhliadky sa kĺže pod tlakom odvalu do nižšej po-
lohy. Prvotné a okamžité riešenie videl v rozložení 
záťaže na veľkú plochu. Celá komisia prijala toto 
riešenie. Na odval sa hlušina prestala sypať. Me-
dzi povrchovým areálom bane a Jasnou Vyhliad-
kou bola plocha, kde bolo možné dočasne sypať 
hlušinu aj z lanovky, ale táto sa musela sústavne 
rozhŕňať do roviny. Buldozéry boli nasadené aj na 
pôvodný odval a dennodenne znižovali jeho výšku 
a natláčali hlušinu na južný okraj. Banské projekty 
rozpracovali štúdiu s návrhom opatrení pre prípad, 
že by došlo k pohybu úvodnej štôlne. Do konca 
roka 1968 sa dospelo ku konečnému riešeniu. Od-
borníci navrhli tok Handlovky od horného konca 
až po prvé domy na Pekárskej ulici uložiť do dvoch 
paralelných potrubí s veľkým priemerom a po celej 
dĺžke zasypať hlušinou z bane. Išlo o stabilizačný 
násyp dlhý cca 1050 m a miestami široký až 400 m. 
Výška násypu mala zakryť značnú časť údolia a 
svojou hmotnosťou zabrániť ďalším zosuvom z ľa-
vej či z pravej strany. Neodkladne sa realizovali 
navrhnuté opatrenia a projekčné organizácie sa za-
oberali detailmi výstavby stabilizačného násypu. 
Dve potrubia pre vodu Handlovky mali priemer 
2,1 m a boli prepočítané na tzv. tisícročnú vodu. 

Celú stavbu od projektovej prípravy po realizáciu 
financoval zvláštny útvar Slovenského geologické-
ho ústavu. Stabilizačný násyp mal pojať 3,8 mil. m3 
hlušiny. Hlušinu ako stavebný materiál dodávala 
handlovská baňa. V potrubnej trase Handlovky boli 
budované zvislé vstupy do potrubia, aby sa v prípa-
doch havárie mohol stav toku kontrolovať. Do trasy 
boli v potrubiach zvedené aj vody malých potôčkov 
z oboch strán údolia. Rozhŕňanie odvalu za Jas-
nou Vyhliadkou trvalo takmer jeden a pol roka a 
bolo mimoriadne náročné. V odvale sa nachádzali 
aj zvyšky uhlia, ktoré po odkrytí samovznietením 
produkovali kysličník uhoľnatý často v takej miere, 
že ohrozovali buldozéristu. Preto buldozéristi mu-
seli byť vyškolení ako banskí záchranári, pracovali 
v dýchacom aparáte a podľa predpisu ich musela 
sledovať čata záchranárov. Navrhnuté opatrenia boli 
účinné a posuv sa zastavil. 

Prvé normalizačné kroky v kádrovej oblasti 
priniesli kooptáciu 12 nových poslancov, ktorí vy-
striedali nečinných (či nespoľahlivých). Niekoľko 
občanov požiadalo o vysťahovanie za hranice, 
zväčša do NSR, kde mali príbuzných. 

Nový zosuv pôdy 
ohrozil úvodnú 
štôlňu bane...

Ťažba uhlia sa 
načas vrátila do 
starých koľají.

Dve potrubia pre 
vodu Handlovky boli 
prepočítané na tzv. 
tisícročnú vodu. 

Výtokový objekt Handlovky 
s dvomi potrubiami, ktorých 
prietočnosť bola prepočítanaá 
na tzv. tisícročnú vodu.

Socialistické súťaženie bolo takmer stále na pro- 
grame. Aj MsNV 29. 1. 1970 potešila odmena za 

výsledky v socialistickej súťaži, ktorá predstavova-
la čiastku 25 tis. Kčs. Mnoho hostí prišlo do mesta 
na oslavy 25. výročia oslobodenia a činnosti ná-
rodných výborov. Z rodákov to bol Ján Štencl, bý-
valý robotnícky riaditeľ Bane Handlová, v tom čase 
predseda Najvyššieho kontrolného úradu SSR. Na 
tribúne stáli majori Kozľjakovsky a Savin, čo velili 
útvarom Červenej armády 3. apríla 1945. 

V roku 1970 sa prejavila normalizácia v kádrovom 
obsadení závodov, menili sa riaditelia a na mnohé ve-
dúce miesta sa dostali ľudia, ktorí obrodzovací pro-
ces odsudzovali a jeho prívržencov súdili. Uznesenia 
„husákovského“ ÚV KSČ schladili hlavy straníckych 
funkcionárov na nižších miestach. OV KSS vytvoril 
niekoľko previerkových komisií a ich členov vybavil 
materiálmi, ktorými mohli usvedčiť prívržencov ob-
rodného procesu z nekalých činov a vyvodiť kádro-
vé dôsledky. V HUB na miesto riaditeľa vymenovali 
Tomáša Brídzika, člena ÚV KSS. Veľa technikov sa 
„premiestnilo“ na nižšie stupienky. Ing. Murín sa z 
postu generálneho riaditeľa Združenia slovenských 
uhoľných baní vrátil do Handlovej ako referent na 
odbor technického rozvoja. Ing. Slota, vedúci Odbo-
ru výroby ZSUB a predseda ZO KSS napriek zlému 
zdravotnému stavu musel byť tri roky revírnikom. 
Previerková komisia v HUB hľadala autora augusto-
vej rezolúcie. Hlavného inžiniera poslala za revírnika 
do 8. ťažobného úseku. Do čela ťažobných úsekov 
navrhovala výlučne členov KSS, v nejednom prípade 
nie dostatočne erudovaných; Hlas baníka dostal novú 
redakciu. Vedúci okresnej previerkovej komisie bol 
odmenený funkciou vedúceho odboru práce a miezd 
v HUB, hoci predtým v HUB nepracoval. Nástupom 
riaditeľa Brídzika sa začali aj časté kontakty s vele-
ním sovietskej posádky na Sliači. Sovietski velite-
lia sa radi zúčastňovali posedení pri slávnostných 
príležitostiach v podniku i meste, vojaci navštevo-
vali školy a pripomínali sa sovietske sviatky.

Storočnicu narodenia Vladimíra Iľjiča Lenina si 
pripomínali najmä v n.p. Handlovské uhoľné bane. 
CZV KSS, CZV ČSM a ZV ROH pripravili v Dome 
kultúry ROH súťaž pre vybrané družstvá z ťažob-
ných úsekov a stredísk. Odpovede na otázky zo ži-
votnej púte vodcu proletariátu, z dejín robotníckeho 
hnutia, z priebehu SNP a oslobodzovacích bojov na 
území Slovenska striedali kultúrne vložky. Po troch 
večeroch zvíťazilo družstvo správy podniku, ktoré 
bolo odmenené dvojtýždňovou rekreáciou v Soči. 

Pri príležitosti 50. výročia založenia 
KSČ sa mesto zapojilo do súťaže ETAPA 50. 
Televízny večer súťaže vrcholil v športovej 
hale 27. augusta 1971. Na mieste bývalého 
cintorína sa zriadil sad pomenovaný po 
oslavovanom výročí. Občania brigádnicky 
odpracovali takmer 6000 hodín a vytvorili 
hodnotu 7,8 mil. Kčs pri stavbe fontány na 
Severe, plynovodu do záhradníctva, výs-
tavbe chodníkov na Úderníckej, pričom 
materiálne pomáhali aj miestne závody. 

„Normalizácia“ 
spoločnosti

Menili sa riaditelia, na 
vedúce pozície sa do-
stali tí, čo obrodzovací 
proces odsudzovali.

Hore: Slávnostné otvorenie panoramatického kina Mier.
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V roku 1970, ktorý bol taký štedrý na vyznamenia, 
udelilo vedenie podniku HUB Čestné uznanie 
razičskému kolektívu Jána Bittnera.

Nositelia radov a 
vyznamenaní ku Dňu 
baníkov v roku 1970

Rad červenej zástavy práce:
J. Mucha, J. Pinke,
G. Danielčík, V. Poláček,
Š. Lauko, J. Hajdu, Š. Miko
J. Sámal, J. Wágner.

Rad červenej hviezdy práce:
A. Hegedüš, J. Nagy,
J. Cabaník, I. Ivanič.

Za pracovnú obetavosť:
E. Krupa, R. Hauskrecht
M. Ďurdina.

Za pracovnú vernosť:
R. Bartalský, K. Matúš,
L. Trnka, K. Vasaráb,
J. Valigura.

Pamätník Handlovského 
štrajku baníkov v roku 1917 
bol odhalený pri príležitosti 
60. výročia tejto udalosti.

Jubilejný rok 1971, kedy si Handlová pripomí-
nala 50. výročie založenia KSČ, bol zároveň voleb-
ným rokom; voľby sa konali 26. a 27. novembra a 
skončili podľa očakávania – tak, ako vždy od roku 
1948. Novozvolené plénum MsNV zvolilo za pred-
sedu opäť Jozefa Juríčka. 

Význačným krokom v snahe zvýšiť zamestnanosť 
žien bolo, že v bývalom Robotníckom dome bol so 
súhlasom Kovotexu zriadený závod SLOVENKA 5, 

ktorý prístavbou rozšíril výrobné priestory. Zamest-
návanie žien v Handlovej sa týmto výrazne zlepši-
lo. S výrobou sa začalo 1. júna 1972.

Na úrade čakalo na vybavenie 678 žiadostí o pri-
delenie bytu. Nové sídlisko na Morovnianskej ceste 
malo priniesť 640 bytov. Začal sa stavať Dom smút-
ku, brigádnici vybudovali schody vedúce z Potoč-
nej ulice na železničnú stanicu, zväzáci sa starali 
o sad 50. výročia... V súťaži MNV získala Handlová 
za tretie miesto 100 tisíc, k tomu sa pridal aj S KNV 
čiastkou 30 tisíc Kčs. Mesto uzavrelo družbu so Zá-
břehom na Morave. 

V septembri sa MsNV zaoberal perspektívou Ba-
níckej kolónie. Bola spracovaná aj štúdia o možnos-
tiach využitia plochy získanej po likvidácii Kolónie 
ako zázemie pre rozvoj nejakej priemyselnej výro-
by. Jej bytový fond mal byť nahradený novou byto-
vou výstavbou v rokoch 1976-80.

Výstavba Morovnianskeho 
sídliska.

2. volebné obdobie 
predsedu MsNV  
Jozefa Juríčka

V roku 1972 sa pioniersky 
sľub konal pri pamätníku 
na námestí.

Na fotografii dole: 1. máj 1974. 
Pracovníci 5. ťažobného 
úseku BH – zľava: Vladimír 
Podoba, Martin Linkesch,  
Miroslav Cmarko, Ján Bielesch, 
vedúci ťažobného úseku 
Pavol Orgler a jeho zástupca 
Ing. Ramon Geschwandtner.
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Starosti robili mestu viacerí Rómovia, ubytovaní 
v Baníckej kolónii, keď porušovali zásady o sklád-
kach odpadov, hygieny a pod. Bolo snaha začleniť 
ich do normálnych bytov, aby sa zžili s iným spô-
sobom života. To sa podarilo len v niekoľkých prí-
padoch. Ich zamestnanosť bola vcelku dobrá: muži 
pracovali v povrchových prevádzkach bane, najmä 
v skladoch, ojedinele išli do bane. Ženy zostávali 
doma. Početná skupina mužov odchádzala za prá-
cou do Technických služieb v Prievidzi. Medzi róm-
skou mládežou boli aj negramotní, napriek tomu, že 
chodili do špeciálnej školy.

Na Morovnianskom sídlisku sa zintenzívnila vý-
stavba. Individuálna a družstevná bytová výstavba 
mala veľkú podporu aj zo strany štátu: k dispozícii 
boli výhodné pôžičky a svojich zamestnancov-sta-
vebníkov podporovali aj materské podniky. 

Vo februári 1973 prišiel MsNV s návrhom na vý-
kup budovy evanjelického kostola s cieľom získať 
pozemky pre plánovanú átriovú výstavbu. Hoci 
tento úmysel na krátky čas pribrzdilo rozhodnutie 
Cirkevného odboru ONV, MsNV zmenil využitie 
pozemku: určil ho na výstavbu novej MŠ a det-
ských jaslí, ktoré malo stavať o. z. Baňa Handlová. 
Pretože išlo o verejno-prospešnú stavbu, asanáciu 
kostola povolili. Evanjelickej cirkevnej obci bol 
pridelený starší rodinný dom pod železničným 
viaduktom, ktorý si veriaci svojpomocou upravili 
na modlitebňu (v roku 1986 okresný hygienik za-
kázal jeho využívanie pre nevyhovujúci stav).

Športová hala už slúžila svojmu účelu a pripra-
vovala sa stavba krytej plavárne. Nekonečný prob-
lém však predstavovala bytová otázka. Napriek 
novej výstavbe bol v meste stále značný počet ne-
vyhovujúcich bytov. Pribúdali mladé rodiny a po-
žadovali primerané bývanie. Súpisom bytov bolo 
zistené, že niektoré sú nadmerné, t.j. že vzhľadom 
na ich rozlohu býva v nich málo osôb. Za nadmer-
nosť sa priplácalo k nájomnému, ale mesto usilova-
lo dobrovoľnou výmenou získať byty pre uchádza-
čov, ktorí potrebovali väčšie byty.

Po postavení nových štvrtí a mestských budov a po generálnej oprave Kostola sv. Kataríny nadobúda Handlová novú, farebnejšiu tvár...
Rozvojom telový-
chovy a prácou pre 
vlasť za socialistickú 
výchovu človeka...

Pioniersky tábor v Remate 
prišli navštíviť predstavitelia 
OZ Baňa Handlová – riaditeľ 
Ing. Dušan Šarišský a 
predseda CZV KSS Ján Novák 
(v ľavej skupinke vpredu 
prví dvaja sprava), 70. roky. 

Nová športová hala hostila 
najlepších športovcov roka 
1972; medzi nimi Handlovú 
poctil aj olympijský 
víťaz Ondrej Nepela.
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Koncom roka 1975 podala obec 
Morovno žiadosť o pripojenie 
k Handlovej. ONV žiadosti vyhovel 
a prisľúbil vybudovať aj cestné spo-
jenie do Handlovej cez Morovnian-
ske sídlisko (doteraz ho niet). Nová 
Lehota bola pripravená na podob-
ný krok. Ku koncu roka sa spojili 
v okrese všetky miestne komunál-
ne služby do Okresného podniku 
komunálnych služieb Prievidza. 
K 1. januáru 1976 sa Handlová roz-
tiahla do nezvyčajnej dĺžky – ako 
mestské časti k nej boli pripojené 

obce Morovno na severe a Nová Lehota na juhu. 
Vzdušnou čiarou to bolo viac než 8 km, po ceste 15 
km; mesto odvádza svoje vody do povodia Hrona i 
do Nitry, a čo je rarita, do Morovna sa dá dostať len 
cez Ráztočno. Oslavy 600. výročia založenia mesta 

sa už konali za spoluúčasti mestských častí Nová 
Lehota a Morovno. Predsedovia MNV – Jozef Krško 
z Morovna a Lukáš Priehoda z Novej Lehoty sa stali 
členmi Rady MsNV a poslanci sa stali členmi pléna. 

Veľký alegorický sprievod pred očami „Ľudo-
víta I., z božej milosti kráľa Uhorska“ (v podaní 
ochotníckeho herca Eugena Malárika) sledovalo 
popoludní celé mesto. Inscenovanými dejinami 
mesta sprevádzal divákov František Záni, ďalšiu 
časť sprievodu komentoval Imrich Frívaldský. Na 
tribúne stáli: prvý národný správca bane Ing. Gej-
za Holec, minister a predseda Najvyššieho kon-
trolného úradu SSR Ján Štencl, predseda prvého 
handlovského MNV Štefan Kušík. V kultúrnom 
programe vystúpila klaviristka Lichnerová-Instito-
risová a člen opery SND Štefan Hudec, absolvent 
SOU v Handlovej – obaja handlovskí rodáci.

K 600-ročnej Handlovej 
pribudli mestské časti Nová Lehota a Morovno 
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Deň baníkov roku 1976 bol obzvlášť významný 
pre Štefana Čukana, prvého predáka razičského 
kolektívu. Na pražskom hrade mu prezident re-
publiky Gustáv Husák odovzdal Rad Hrdinu socia-
listickej práce. Štefan Čukan, pracovitý a skromný 
človek, prišiel do bane ako brigádnik a postupne sa 
vypracoval na dobrého baníka a dostal sa do čela ko-
lektívu, s ktorým vytvoril niekoľko rekordných vý-
sledkov. Nasledujúci rok 1977 sa zapísal do histórie 

3. volebné obdobie 
predsedu MsNV  
Jozefa Juríčka

ako najúspešnejší rok bane – s ročným objemom 
ťažby 1 672 131 ton (5 577,9 t /deň). A v roku 1978 
mala Handlová ďalšieho nositeľa Radu Hrdina so-
cialistickej práce. Išlo o predáka stenárskeho ko-
lektívu Miroslava Cmarku, ktorému sa pomocou 
technického vybavenia dovezeného z NSR (kom-
plex MHW 320T s kombajnom Eickhoff EDW 340L) 
podarilo dosiahnuť rekordnú ťažbu zo svojho ste-
nového porubu – 4 000 t/deň. 

Delegácia robotníkov Slovenska na návšteve u prezidenta Gustáva Husáka. Miroslav Cmarko v slávnostnej uniforme, 6. sprava.  

Štefan Čukan (1976). 

Zlatá hviezda hrdinu 
socialistickej práce

Miroslavovi Cmarkovi, Hrdino- 
vi socialistickej práce (1978)  
blahoželá k vysokému vyzna- 
menaniu Ing. Korbel.

Príbeh novej stanice 

Keď federálny minister 
dopravy Vladimír Blažek 
roku 1978 prechádzal 
cez Handlovú, malo jeho 
auto poruchu. Keďže sa 
musel urýchlene vrátiť do 
Prahy, obrátil sa na SNB. 
Službukonajúci príslušník 
vediac, že baňa má Tatru 
613, požiadal riaditeľa o 
pomoc a zaviezol ministra 
k nemu. Kým ten zabezpe-
čil auto s vodičom, deba-
tovali o všeličom. Riaditeľ 
spomenul, že v Ráztočne 
majú novú staničnú 
budovu a pritom v meste 
je nevyhovujúca stanica 
ešte z roku 1913. Nemohla 
by dostať novú stanicu aj 
Handlová? Minister ne-
mal námietky a prisľúbil 
pomoc. Riaditeľ ho uistil, 
že zabezpečí projektovú 
prípravu v k.p. Banské 
projekty v Bratislave. 
Akcia sa rozbehla hneď 
na druhý deň. Základ-
ný kameň bol položený 
v roku 1979. Vedenie ČSD 
iniciatívne preložilo 
prednostu z Ráztočna, 
pána Ševčíka, do Hand-
lovej – mal so stavbou 
skúsenosti. Stanicu dali 
Handlovčanom do užíva-
nia pred Vianocami 1985.

(Podľa ústneho podania 
riaditeľa Bane Handlová, 
Ing. Dušana Šarišského, CSc.)

Chemická továreň.

Voľby 22. až 23. októbra 1976 nepriniesli vý-
razné zmeny; do svojho tretieho volebného obdo-
bia bol zvolený predseda MsNV Jozef Juríček. Pri 
MsNV bol zriadený výbor ľudovej kontroly. Mesto 
dlho sužované úletmi z elektrárenského komína 
začína boj o zlepšenie ovzdušia. Sneh v Handlovej 
nikdy nepadal biely. Staré i nové budovy sa sfarbujú 
do hneda, na povalách sa hromadia 20-30 cm vrstvy 
naviateho prachu. Prvý krok vykonalo mesto už 
26. októbra, keď o situácii rokovalo s n. p. Elektrárne 
Nováky a požadovalo namontovať  
účinnejšie odlučovače 
prachu. Verejnosť žiada 
definitívne riešenie. 

Rozhodnutím Ministerstva priemyslu SSR z 8. júla 
1977 bola výroba karbidu zastavená a navrhovalo sa, 
aby priestory továrne prevzali Slovenské magnezito-
vé závody. Mesto požadovalo záruky, že nová výro-
ba nezhorší svojou prašnosťou už i tak zlé ovzdušie. 
Napokon ponuku odmietlo, pretože predložený ma-
teriál nebol presvedčivý a fabrický objekt bol odo-
vzdaný obchodnej organizácii Chemika. Demontáž 
a stavebné úpravy pre Chemiku sa vykonali v rokoch 
1978-79 a vyžiadali si náklad 7 mil. Kčs. O zamest-
nancov bolo postarané, dostali inú prácu.

V roku 1977 mesto venovalo pozornosť dobudo-
vaniu Morovnianskeho sídliska; v okolí sa budoval 
lesopark, v mestskej časti Morovno predajňa po-
travín, na Remate namontovali vlek Tatrapoma a 
na Kunešovskej ulici verejné osvetlenie. Mesto sa 
oboznámilo s výstavbou novej železničnej stanice, 
finančne krytej Správou východnej dráhy ČSD. Pri-

budli však starosti s lekárňou. Krajský inšpektor 
bezpečnosti práce pre vážne nedostatky zastavil 
jej činnosť a bolo treba hľadať nové miestnosti, 
alebo zabezpečiť stavbu novej lekárne. Dočasný 
výdaj liekov zriadili pri nemocnici s poliklinikou. 

V júni 1977 prevzalo mesto do svojho majetku 
Margalov dom, na ktorom boli vykonané úpravy, 
aby mohol slúžiť ako klub dôchodcov. Podarilo sa 
získať aj prostriedky na výstavbu lekárne – 4,9 mil 
Kčs – a tiež na novú hasičskú zbrojnicu na konci 
Partizánskej ulice. Na cintoríne nechalo mesto 
postaviť Dom smútku. V júli 1979 začali v meste 

fungovať tri linky mestskej hromadnej dopravy a 
v nasledujúcich rokoch sa sieť MHD rozšírila, 5 au-
tobusov obsluhovalo denne 108 spojov. Po vyjasne-
ní problémov podrúbania Novej Lehoty bola táto 
časť mesta na základe uznesenia rady S KNV Ban-
ská Bystrica (č. 90/77) zaradená do 2. kategórie 
rekreačných obcí. Rada schválila aj štatút, určujú-
ci postup odpredávania domov. Niekoľko domov 
si na rekreačné účely upravili aj občania z centra 
Handlovej. Mestský bytový podnik nemal na údrž-
bu týchto starých bytov a budov financie. Staré, 
už aj rozborené domy sa mohli použiť na získanie 
stavebného materiálu. Obývateľné domy – celkom 
45 – odpredalo mesto novým majiteľom. 

Otvorenie stanice v Handlovej, 11. 12. 1985, 
za účasti ministra dopravy Blažeka.
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Osemdesiate roky priniesli mestu podstatne 
čistejšie ovzdušie. „Beh na dlhej trati“ o úlety 

z elektrárenského komína sa podarilo vyhrať v ap-
ríli 1980, keď sa uzavrel celý rad rokovaní. Výsled-
kom bolo rozhodnutie postaviť nový 115 m vysoký 

komín s odlučovačmi, ktoré majú pre Handlovú 
dodať Závody vzduchotechniky v Milevsku v ro-
koch 1983-85. Bolo to ešte ďaleko, no celá vec už 
nestála len na sľuboch. Elektráreň však prechádza 
zmenami: v júni sa zastavila výroba elektrickej 
energie a funguje len teplárenský režim, ktorý mal 
k dispozícii aj druhý zdroj paliva – plyn. 

Žiadosti na byty pribúdajú; koncom roku 1980 
ich evidovali viac ako tisíc, no bytov je stále nedos-
tatok. Na Morovnianskom sídlisku sa odovzdávajú 
byty stavebného družstva. V súvislosti so starnutím 
populácie a výmenou generácií sa rozbieha aj pre-
daj rodinných domov. 

Mesto odovzdalo svojim občanom do užívania 
novú tržnicu s jednoposchodovou budovou pre pre-
dajne a služby, a otvorenými plochami pre stánkový 
predaj. Štátny majetok Handlová vybudoval na svo-
jom hospodárstve v Morovne poľné letisko, aby mo-
hol letecky vykonávať postreky a práškovanie. Bolo 
kolaudované 30. októbra 1980. 

****************
Voľby, ktoré sa konali 5. júna 1981, veľké zmeny 

nepriniesli. Ako sa dalo očakávať, opäť vyhrali tradič-
ní kandidáti národného frontu a predsedom MsNV 
sa už štvrtýkrát stal Jozef Juríček. A stále bolo čo rie-
šiť. Na programe dňa boli finančné problémy okolo 
bytového fondu. Kým v Stredoslovenskom kraji bol 
priemerný limit na údržbu jedného bytu 2 455 Kčs, 
handlovský bytový podnik dostával len 1 040 Kčs; 
po dlhých prieťahoch a urgenciách sa suma zvýši-
la na 1 350 Kčs. Pritom aj povojnový bytový fond 
si vyžadoval údržbu. Bolo treba vymieňať kuchyn-
ské linky, obnoviť zariadenia v kúpeľniach, niekde 
rekonštruovať strechy. Výhľadovo sa uvažovalo o 
výstavbe sídliska Pstruháre, no úvahy sa pre vyso-
ké náklady na vykurovacie linky ukázali nereálne. 

Keď sčítanie ľudu k 1. novembru 1981 ukázalo 
nárast počtu dôchodcov a invalidov, MsNV pripra-
vil zriadenie opatrovateľskej služby. Baňa Handlová 
zrenovovala ďalší objekt pre materskú školu a jasle. 
Aby sa zlepšila spolupráca MsNV aj s ostatnými zá-
vodmi a inštitúciami v meste, bola vytvorená Rada 
riaditeľov. Mestská knižnica dostala priestory v bý-
valej stravovni pre slobodárne 720-tky. 

V júli 1984 sa v pléne MsNV rozhodlo o výstavbe 
sídliska Mostná, ktoré malo plne nahradiť nevyho-
vujúce byty v Kolónii. Zámer podporoval aj SKNV, 
ale do realizácie bolo ešte ďaleko. V máji 1983 sa 
v Banskej kolónii, kde sa množili problémy s róm-
skym obyvateľstvom, začala asanácia 93 bytov. 
Prvé asanácie rómskych obyvateľov nepostihli, 
ale väčšina z nich odmietala vyšší štandard býva-
nia. Tri rómske rodiny, čo bývali na sídlisku Juh, 
sa prispôsobili susedom. Hlavy týchto rodín mali 
slušné príjmy zo zamestnania a ich deti navštevo-
vali ZDŠ spolu s ostatnými deťmi. 

Napriek tomu, že Handlová ako banícke mesto 
bola prednostne zásobovaná aj úzkoprofilovým 
tovarom, obyvateľstvo, najmä baníci neboli nikdy 
úplne spokojní. Tak ako všade na Slovensku, aj tu 
sa čakalo v nekonečných zástupoch. Na farebné 
televízory stáli ľudia v rade dlhé hodiny. O týchto 
nedostatkoch sa čoraz viac hovorilo na verejných 
schôdzach KSS. Baníci sa napríklad prvému tajom-
níkovi ÚV KSS Jozefovi Lenártovi posťažovali na 
nedostatok piva, ktoré tak radi popíjali po vyfáraní.  
Veľký politik prisľúbil nápravu a slovo dodržal. 
Z vyhnianskeho pivovaru sa dovážalo pivo pred-
nostne do Handlovej. Baníci diskutovali aj na iné 
témy. Pýtali sa na postoj straníckych činiteľov k ná- 
boženstvu, vyslovovali nespokoj-
nosť s ich prístupom k veriacim. 
Poukazovali aj na zneužívanie si-
tuácie vyššie postavených funk- 
cionárov na vlastný prospech. 

V letných mesiacoch roka 1985 
upierali občania zrak na neus-
tále rastúci nový biely komín 
teplárne. Vyrástol do výšky 115 
metrov a v jeho susedstve boli 
namontované odlučovače prachu 
s 99,4% účinnosťou. Znamenalo 
to koniec neustáleho zaprašova-
nia mesta a biely sneh v zime. 
Starý komín sa s Handlovčanmi 
rozlúčil pokojne – jednu letnú so-
botu sa bez veľkého rachotu zlo-
žil po odstrele. Sedemdesiatroč-
né veľmi kvalitné tehly si potom 

poodvážali individuálni stavebníci. Nasledujúce 
roky priniesli zlepšenie životných podmienok. 
V rokoch 1985-87 sa dokončila stavba úpravne ka-
lov. Po skúšobnej prevádzke čističky odpadových 
vôd úpravňa uhlia vypúšťala do Handlovky vodu 
s obsahom kalov menej než 0,5 g/l, čo bola hodno-
ta pod normou. Vďaka tomu bolo vídať rybárov na 
brehoch Handlovky v meste už v roku 1988. 

Od roku 1985 žije Handlová v zimných mesia-
coch podujatím Pochod vďaky SNP. Organizuje sa 
na pamiatku tragických udalostí, ktoré 13. januára 
1945 zažila obec Cigeľ. Vtedy ju prepadlo fašistické 
komando a za pomoc partizánskym oddielom, kto-
ré operovali v pohorí Vtáčnik, odvlieklo do Prievi-
dze židovské rodiny, vojenských zbehov a takmer 
stovku občanov. Vyše 20 ľudí bolo zavraždených. 
Prvý ročník Pochodu vďaky sa konal v roku 1976. 
Organizačne ho zabezpečovala TJ Partizán Cigeľ, 
v roku 1985 sa pridala TJ Plameň Handlová. Pochod 
začína pri pamätníku SNP v Cigli a pešie i lyžiarske 
trasy rozličnej náročnosti vedú do Handlovej cez 
predhorie Vtáčnika. K organizátorom sa postupne 
pridalo mesto Handlová, Zväz protifašistických 
bojovníkov a Klub slovenských turistov. Účasťou 
vyše 1800 osôb patrí toto významné podujatie me-
dzi najmasovejšie na hornej Nitre. 

Roky 
osemdesiate
zaostrené na 
ozdravenie život-
ného prostredia 

4. volebné obdobie 
predsedu MsNV  
Jozefa Juríčka

Občianska vybave-
nosť je témou dňa... 
začína sa stavať 
krytá plaváreň.

Pionieri preberajú štandardu 
Ľudových milícií od J. Baleka. 

... a pracovníci propagačného 
oddelenia boli opäť pri tom.

Prvý tajomník ÚV KSS Jozef 
Lenárt fára do podzemia Bane  
Handlová v 11. ťažobnom úseku. 
Za ním kráča vtedajší generálny 
riaditeľ ULB Miloslav Valovič.

Sľub nových pionie- 
rov musel mať mimo- 
riadne slávnostný 
charakter, na aký sa 
nezabúda. Námestie 
baníkov bývalo sved-
kom takýchto sláv-
ností až do roku 1989.

Pochod vďaky SNP 
1985
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Ďalšie voľby sa konali 23. a 24. mája 1986. Život 
mesta sa zatiaľ uberal podľa plánov, plnili sa so-
cialistické záväzky a spoločnosť sa chystala osláviť 
v budúcom roku 70. výročie VOSR. 

Po dlhých rokovaniach sa podarilo MsNV za-
bezpečiť výstavbu sídliska Mostná, kde sa malo 
získať 484 bytov a vďaka nim dokončiť aj asanáciu 
Kolónie. Súbežne sa mal stavať na Partizánskej uli-
ci nový Dom opatrovateľskej služby so 48 bytmi. 
Príprava staveniska na Mostnej si vyžiadala asa-
náciu ďalších starých domov, ktoré obývalo 28 ro-
dín. Tým muselo mesto poskytnúť tiež adekvátne 
bývanie. Národný výbor evidoval ešte 536 nevyba-
vených žiadostí o byt, preto Rada MsNV zastavila 
prideľovanie bytov z úrovne podnikov. Podniky sa 

zariadili podľa novej situácie. Riaditeľstvo koncer-
nu Uhoľných a lignitových baní zabezpečilo pre 
zamestnancov Bane Handlová 66 družstevných 
bytov v Prievidzi. Priemstav Prievidza, ktorý kon-
čil dostavbu občianskej a technickej vybavenosti 
na sídlisku Morovnianska cesta, zároveň pripravo-
val stavenisko na Mostnej, kde už koncom novem-
bra začal s výstavbou. Na odovzdanie bola pripra-
vená budova Domu služieb. 

Veľa sa vykonalo aj na úprave ulíc v okrajových 
častiach Handlovej. Za DK ROH dalo mesto upraviť 
priestor na nové parkovisko. Do užívania boli odo-
vzdané dva televízne prevádzače pre 2. TV prog-
ram. Pokračovala plynofikácia mesta, projekčne sa 
pripravovala plynofikácia západnej časti. Za rok 
1987 boli pri investičných akciách a akciách „Z“ 
činní aj mládežníci: odpracovaním 331 662 hodín 
vytvorili hodnotu diela za takmer 9 miliónov Kčs. 

V roku 1988 – štyridsať rokov od „Víťazného feb-
ruára“ stavebný ruch neutíchal. Vo februári sa rada 
MsNV zaoberala možnosťou výstavby amfiteátra vo 
svahu na Poštovej ulici, za plánovanou budovou Ľu-
dovej školy umenia (ĽŠU začali stavať v máji 1989). 
Žiaľ, k výstavbe amfiteátra nikdy nedošlo. Inten-
zifikácia čističky odpadových vôd si vzhľadom na 
náročnosť vyžadovala skúseného dodávateľa, preto 
MsNV požiadal Radu ONV nielen o schválenie in-
vestičnej výstavby v rámci akcie „Z“, ale aj o výber 
dodávateľa. Stavať sa začalo v septembri 1988. 

Rozmach ďalšej výstavby naznačovali aj uzne-
senia KNV a ONV, rozpracované podľa výsled-
kov 7. zasadania ÚV KSČ „pre realizáciu stratégie 
urýchlenia sociálno-ekonomického rozvoja našej 
spoločnosti v podmienkach prestavby hospodár-
skeho mechanizmu a demokratizácie spoločen-
ského života.“ Do zámerov mesta sa dostali úlohy, 
v minulosti zamietnuté (sídlisko Pstruháre) a mali 
sa realizovať v nasledujúcich päťročniciach. Znova 
bola otvorená otázka nadjazdu železnice a výstav-
ba sídliska Juh 2 na Mlynskej ulici. Zainteresova-
né organizácie mali k návrhu Juh 2 pripomienky, 
napr. Oceľové konštrukcie pripomenuli svoju sta-
rú požiadavku na železničnú vlečku a v prípade 
výstavby nového sídliska by nebolo možné ich po-
žiadavku realizovať. Prerokovali sa prvé návrhy na 
preložku štátnej cesty č. 50 mimo námestia. 

O niečo neskôr na základe tých istých výsledkov 
rokovania ÚV KSČ vláda konštatovala nežiaduci 
rozmach investičnej výstavby a v celej ČSSR nie-
ktoré stavby pozastavila. V koncernovom podniku 
Baňa Handlová zastavila výstavbu jamy Južná 7, 
ktorá mala sprístupňovať južné pokračovanie 
handlovského ložiska. V ďalších rokoch vznikli 
súdne prieťahy s dodávateľom stavby. 

Hygienikom uzavretá stará modlitebňa evanje-
lickej cirkvi na Mostnej ulici sa ocitla v asanač-
nom pásme. Po dlhých rokovaniach s pracovníkmi 
MsNV a námestnou farárkou Blankou Kostelnou 
bol pre potreby cirkvi vytipovaný rodinný dom 
na Železničiarskej ulici. Veriaci objekt odkúpili a 
vykonali potrebné úpravy. Prvé služby božie sa tu 
konali 3. augusta 1989. 

28. septembra 1988 bola odovzdaná verejnosti 
do užívania krytá plaváreň a 58 subjektom bolo 
udelené čestné uznanie za prínos pri realizácii 
stavby. Spôsob, akým účastníci slávnostného ot-
vorenia nové zariadenie „otestovali“ a zároveň zaň 
poďakovali predsedovi MsNV Jozefovi Juríčkovi, 
bol (ako dokazujú fotografie), vskutku osviežujúci 
a nezabudnuteľný... Krátko nato, no iste z celkom 
iných dôvodov Jozef Juríček po 24-ročnom pôso-
bení na poste predsedu národného výboru 13. de-
cembra 1988 oznámil svoje rozhodnutie ukončiť 
nielen pôsobenie vo funkcii, ale na vlastnú žiadosť 
(z dôvodu odchodu do dôchodku) ukončil aj svoj 
pracovný pomer s MsNV. Odchádzal so cťou, s vďa-
kou všetkých handlovských organizácií i občanov. 
Po jeho účinkovaní pri zveľaďovaní mesta zostalo 
v Handlovej mnoho pozitívnych stôp. 

Kandidátom na nového predsedu sa stal Ing. arch. 
Jaroslav Izák, ktorého voľbu odporučil predseda 
ONV v Prievidzi Ján Urban. Plénum ho aj zvolilo 
a za podpredsedu zvolilo Silvestra Gašparoviča. 
Nový predseda informoval o vývoji vnútropoli-
tickej situácie ÚV KSČ v republike v Rade MsNV  
10. augusta a 15. augusta 1988 v pléne MsNV. V zá-
vere vyzval prítomných, aby svojimi činmi a po-
stojmi podporili úsilie vlády paralyzovať protiso-
cialistické skupiny. V diskusii vystúpil aj poslanec 
FZ Ján Lichner, ktorý poukázal na stupňovanie 
protičeskoslovenskej kampane. 

Z rúk prezidenta 
preberajú Rad 
republiky v r. 1984 
predstavitelia k.p. 
Baňa Handlová. 
Druhý zľava riadi-
teľ Dušan Šarišský.   
Dole: Z osláv v DK 
ROH, apríl 1984. 
(Spieva Fr. Zvarík).

Rad práce 
pre k. p. Baňa 
Handlová 
1984

Stratégia urýchlenia 
sociálno-ekonomic-
kého rozvoja spoloč-
nosti v podmienkach 
prestavby hospodár- 
skeho mechanizmu 
a demokratizácie 
spoločenského 
života

... a to sa už tri roky 
v ZSSR skloňovali 
slová glasnosť a 
perestrojka!

Voľby 1986 

Ľudové milície – ozbrojená päsť robotníckej triedy –  
boli v decembri 1989 odzbrojené a rozpustené.

Predseda MsNV Jozef Juríček si neplánovane zaplával 
v novom bazéne, ale dobrá nálada ho neopustila.

... Vyslovujeme sa za 
demokratické riešenie 
nahromadených problé-
mov. Sme jednoznačne 
proti všetkým proti- 
socialistickým akciám. 
Reálne východisko vidí-
me iba v mnohostran-
nom otvorenom a kon-
štruktívnom dialógu, 
zbavenom zbytočných 
emócií, podporenom 
svedomitou prácou 
každého jednotlivca. 
Vyjadrujeme podporu  
novému vedeniu KSČ 
na čele s generálnym 
tajomníkom Karlom  
Urbánkom. 
Z uznesenia Pléna MsNV  
v Handlovej.
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banských podnikov na prednesenie svojich sta-
novísk k vážnej hospodárskej situácii, do ktorej 
sa bane dostali. Účasť na voľbách do Federálneho 
zhromaždenia a do SNR bola v Handlovej vysoká 
– 95,99 % oprávnených voličov, čiže 12 143 obča-
nov. Vo voľbách do Federálnej snemovne ľudu bola 
prvá VPN – 38,28%, podobne aj do SNR – 29,36%. 
Pomerne silnú pozíciu prezentovala aj KSS – 20,85 
% pre FZ a 20,48 % pre SNR. Obnovená Slovenská 
národná strana (SNS) získala 16,3 % a 22,02 %. Po-
diel ostatných strán bol nevýrazný. Za poslanca 
do Federálneho zhromaždenia bol zvolený Anton 
Ondrejkovič, ktorý požiadal o uvoľnenie z funkcie 
tajomníka MsNV. Z podnetu VPN bolo 17. júla 1990 
za prítomnosti predsedu Združenia SR, spisovate-
ľa Ladislava Ťažkého založené Združenie politic-
kých strán. Zapojili sa VPN, Demokratická strana, 
Strana zelených, Kresťansko-demokratické hnutie 
a v auguste pristúpili KSS a SNS. Združenie na-
vrhovalo kandidátov do komunálnych volieb. 

Aké prejavy nevôle národa predchádzali nežnú 
či zamatovú revolúciu? Prvý vplyv „glasnos-

ti“ sa prejavil na XVII. zjazde KSČ v marci 1986, 
keď predseda federálnej vlády Lubomír Štrougal 
volal po zmenách v ekonomike a chcel sa opierať 
o socialistické podnikanie. Súbežne sa prejavovali 
rôzne občianske aktivity. V Bratislave sa objavila di-
sidentská skupina ekologicky zameraných občanov, 
ktorí vyslovili svoje názory v dokumente Bratislava 
nahlas. Opozične sa na verejnosti prejavovala naj-
mä mládež, ktorá odmietala marxizmus v akýchkoľ-
vek podobách, ako aj povinné organizovanie v jed-
notnej socialistickej organizácii mládeže (SZM a PO 
SZM), riadenej komunistickou stranou. 

Na Slovensku ožili predovšetkým náboženské 
a ochranárske aktivity: mládež sa zúčastňovala na 
mariánskych púťach i na letných táboroch Stromu 
života. Tu mladí pomáhali obnovovať vzácne his-
torické pamiatky a chrániť prírodu. Náboženské 
organizácie sa dožadovali náboženskej slobody, 
odluky cirkví od štátu; na 25. marca 1988 zorgani-
zovali sviečkovú manifestáciu, ktorú bezpečnostné 
zložky násilne potlačili a pozatýkali okolo 100 osôb. 
Bratislavskí vysokoškoláci 16. novembra 1989 ma-
nifestovali za demokraciu, slobodu a prepustenie 
politických väzňov. 

O deň neskôr – 17. novembra 1989 – sa na po-
dobnej demonštrácii pri príležitosti Medzinárod-
ného dňa študentstva stretli v Prahe českí študenti. 
Polícia proti demonštrantom brutálne zasiahla, pri-
čom viacero osôb zranila. Študenti preto vstúpili do 
štrajku a žiadali vyšetrenie neprimeraného zásahu 
polície. Krátko po policajnom potlačení študentskej 
demonštrácie vznikla 19. novembra 1989 v Bratisla-
ve na pôde mestskej organizácie Zväzu slovenských 
výtvarných umelcov slovenská opozičná politická 
iniciatíva Verejnosť proti násiliu (VPN). V českých 
zemiach sa formovalo Občianske fórum (OF). 

Výzva opozičných iniciatív uskutočniť 27. no-
vembra generálny štrajk sa stretla aj v Handlovej 
s dostatočnou podporou. O pol tretej popoludní sa 
pred MsNV zišiel dvojtisícový dav, ktorý sa roz-
rastal o baníkov, vracajúcich sa z rannej zmeny 
a dopĺňali ho zamestnanci ďalších podnikov a štu-
denti. Na mieste sa podarilo ustanoviť štrajkový 
výbor v zložení: Marián Bizub, Štefan Hodža, Jo-
zef Malinovský a Štefan Mihalus. Na 17. hodinu 
bol zvolaný míting do športovej haly. Príhovory 
dvoch rečníkov, predsedu MsNV Jaroslava Izáka 

a riaditeľa gymnázia Jozefa Detvana, predsedu 
mestského výboru KSS, prerušovali búrlivé pre-
javy nesúhlasu. Diskutujúci mali veľmi odlišné 
názory, preto bolo rozhodnuté, že štrajkový výbor 
vyhodnotí politickú situáciu v meste a pripraví ďal-
ší postup. Štrajkový výbor sa pretransformoval do 
koordinačného výboru VPN, v ktorom mal každý 
podnik, škola či iná inštitúcia svojho zástupcu a za 
predsedu zvolil 6. decembra Štefana Hodžu.

Na plenárnom zasadaní MsNV predseda vyhod-
notil novú politickú situáciu; doplnil ho J. Detvan. 
Vraj požiadavky opozície sformulované na pražskej 
manifestácii boli splnené a začal sa viesť seriózny 
dialóg medzi vládou, OF a VPN. Plénum prijalo 
uznesenie, ktorým prakticky odmietlo zásadné po-
žiadavky väčšiny občanov, keď deklarovalo vôľu zo-
trvať v dovtedajšom politicko-spoločenskom uspo-
riadaní a súčasne potvrdili vedúcu úlohu KSČ. 

Pohyb vpred prinieslo až rozhodnutie Federál-
neho zhromaždenia z 29. novembra 1989, ktorým 
sa zrušili články ústavy ČSSR 4, 6 a 16 – o vedú-
cej úlohe KSČ v spoločnosti a Národnom fronte, 
ako aj o výchove v duchu marxizmu-leninizmu. 
Predseda Federálneho zhromaždenia Alojz Indra 
okamžite podal demisiu. 

Rokovanie koordinačného výboru VPN 15. de-
cembra vypracovalo požiadavku na rekonštrukciu 
Rady MsNV: nadpolovičná väčšina členov mala byť 
nestranícka. Potom, ako predseda Izák 18. decem-
bra túto požiadavku prerokoval v Rade MsNV, päť 
jej členov sa rozhodlo písomne požiadať o uvoľne-
nie z členstva. So siedmimi poslancami – nestran-
níkmi bol vykonaný pohovor, aby na prechodné 
obdobie do volieb prijali miesto v Rade. Rada v sta-
rom zložení rokovala aj 21. decembra pred roko-
vaním pléna. Keď predseda MsNV informoval, 
že v Prievidzi odstúpilo celé plénom ONV a tajne 
zvolilo nové, v pluralitnom zastúpení, Rada odhla-
sovala, že predstúpi pred plénum s podobným ná-
vrhom. Do Rady ONV boli z Handlovej menovaní 
Ing. Anton Ondrejkovič, Rudolf Podoba a Ing. Elena 
Reiffová. Do podobne rekonštruovanej Slovenskej 
národnej rady bol z Handlovej kooptovaný Milan 
Volf. Tajomník MsNV Marián Havlas mal plénum 
informovať, že Rada odstupuje nie pre pasivitu 
členov, ale aby urobila priestor pre pluralitné zas-
túpenie. Následné rokovanie pléna v prvom bode 
prerokovalo odstúpenie Rady a jej novú voľbu. 
Marián Januščák z poverenia akčného výboru NF 
v Handlovej oznámil, že po zmenách v ústave od-
stupuje celý Mestský výbor KSS a tiež Mestský vý-
bor Národného frontu. Sedem poslancov sa vzdalo 
mandátu, jedna poslankyňa emigrovala. Odporu-
čil, aby nová Rada mala 13 členov, z toho 7 nepar-
tajných. Nová Rada v tajnom hlasovaní vyslovila 
predsedovi dôveru a na miesto tajomníka zvolila 
Ing. Antona Ondrejkoviča. Po prerokovaní ďalších 
bodov zástupca VPN Štefan Hodža žiadal prítom-
ných poslancov NZ Jána Lichnera a Ing. Jozefa Ša-
gáta, aby pri voľbe prezidenta podporili kandida-
túru Václava Havla. Poslanci sa dozvedeli, že VPN 
si založili občania aj v mestskej časti Nová Lehota. 

Rozruch medzi handlovských baníkov vniesla pub-
likovaná správa Valtra Komárka, ktorý sa, podobne 
ako v roku 1968 Ota Šik, kriticky vyjadroval k eko-
nomickým problémom, najmä k otázke štátom udr-
žiavaných nerentabilných podnikov, ku ktorým pat-
rili aj slovenské uhoľné bane. Baníci reagovali aj na 
bratislavské a pražské udalosti zo 16. a 17. novem-
bra a silneli hlasy na ich podporu. V jednotlivých 
úsekoch a strediskách sa zakladali výbory VPN. Ich 
hovorcom sa stal Jozef Malinovský. Celopodnikový 
výbor VPN sa pripojil k výzve opozičných organi-
zácií OF a VPN 27. novembra štrajkovať. Hoci ráno 
toho dňa baníci nastúpili do práce, už okolo 8. ho-
diny na výrobný dispečing prichádzali žiadosti, aby 
sa mohlo predčasne vyfárať. Vedenie im predčasné 
vyfáranie umožnilo, no nie všetci to využili. Tí, ktorí 
vyfárali, sa najprv zhromaždili v známkovni a po-
tom sa organizovane pripojili k davu na námestí. Do 
koordinačného výboru mesta boli z bane zvolení 
Jozef Malinovský a Ľudovít Sirotňák. 

Po zmene ústavy bol rozpustený celozávodný 
výbor KSS a jeho platený funkcionár dobrovoľne 
nastúpil na miesto v banskej prevádzke. VPN sa 
dožadovala aj odstúpenia riaditeľa závodu Dušana 
Šarišského a generálneho riaditeľa koncernu Slo-
venských uhoľných baní Antona Kopúna. Zrušila sa 
funkcia personálneho námestníka, námestníka pre 
investície, aj kádrový odbor. VPN si vynútila odvola-
nie výrobného námestníka a vedúcich pracovníkov 
SOU. Dôvodom malo byť nemiestne vystupovanie 
voči baníkom, či hospodárske priestupky. Z celkom 
iného dôvodu sa na mušku dostal vedúci ťažobné-
ho úseku, ktorý vyžadoval pracovnú disciplínu, čo 
zrejme nevyhovovalo každému, kto sa v neprehľad-
ných ponovembrových pomeroch dostal k „moci“ a 
mohol rozhodovať... Zmeny nastali aj v odboroch. 
Funkcionári ROH odstúpili a do ZV Federácie odbo-
rových zväzov bol zvolený Miroslav Gazdík a ďalší 
14 členovia, z ktorých len jeden bol členom KSS. 
Zanikli všetky formy socialistickej súťaže, aj ko-
lektívy Brigád socialistickej práce. VPN požadovala 
zlepšenie zdravotnej starostlivosti o baníkov a reha-
bilitáciu pracovníkov poškodených normalizačným 
procesom v rokoch 1968-70. 

Pod stupňujúcim sa tlakom verejnosti nový ge-
nerálny riaditeľ koncernu Slovenské uhoľné bane 
Gustáv Machata prijal žiadosť Dušana Šarišského o 
odstúpenie z funkcie riaditeľa o.z. Baňa Handlová. 
Vo februári prebehli voľby riaditeľov baní. V kaž-
dej bani boli zvolení delegáti s oprávnením voliť 
riaditeľa. VPN v Handlovej upriamila pozornosť na 
Ing. Igora Reiffa, ktorý bol od 1. januára 1990 na 
dôchodku. Generálny riaditeľ výber akceptoval 
a po voľbách, ktoré pre Ing. Reiffa vyzneli veľmi 
priaznivo, ho 16. marca 1990 menoval do funkcie. 

Na základe rokovania S KNV mal MsNV pripra-
viť návrh na osamostatnenie sa mestských častí 
Morovno a Nová Lehota, no obyvatelia týchto častí 
na verejných schôdzach dezintegráciu odmietli. 
Postupný prechod na trhové hospodárstvo ovplyv-
nil všetky podniky v Handlovej, pričom nie všet-
ky zvládli nové podmienky a museli hľadať cestu 
k novej výrobe, k zmenám v sortimente. 

V predvolebnom čase už v Handlovej propago-
valo svoj program 21 politických subjektov. V rám-
ci predvolebnej kampane vystúpil v Handlovej aj 
Milan Čič, ponovembrový predseda vlády SR. Jeho 
prítomnosť využili predstavitelia SUB a riaditelia 

Handlová 
po nežnej
revolúcii

Éra národných 
výborov sa skončila.

Detail zápisu v kronike handlovského gymnázia, ktorý za-
chytáva udalosti novembrových dní 1989 v škole i v meste.

Stretnutie členov miestneho koordinačného výboru VPN 
s Alexandrom Dubčekom v Handlovej 20. januára 1990.

V januári 1990 navštívili 
Handlovú Alexander Dubček, 
poslanec SNR Anton Ťažký, 
Ladislav Chudík (v tom čase 
minister kultúry) a Michal Do-
čolomanský. Po stretnutí s ob-
čanmi a s členmi miestneho 
koordinačného výboru VPN 
v Dome kultúry si prezreli   
výstavu o dejinných udalos-
tiach roku 1989, ktorou ich  
sprevádzal Ľudovít Baláž.

Rozpustenie 
celozávodného 
výboru KSS.

Prechod na trhové 
hospodárstvo nebol 
jednoduchý...

Zánik všetkých 
foriem socialistickej 
súťaže.

Preto dvíhame svoj 
hlas proti všetkým, 
ktorí chcú narušiť 
pokojný mierový život 
našich pracujúcich 
a rôznymi ultima-
tívnymi požiadav-
kami chcú rozpredať 
socializmus...

(Záverečné stanovisko pléna 
MsNV, v ktorom odsudzuje 
výzvu „Niekoľko viet“)

... vyzývame vedenie 
našej krajiny, aby 
pochopilo, že nadišiel 
čas ku skutočným a 
dôkladným systémo-
vým zmenám, a že 
týmito zmenami sú 
slobodná a demokra-
tická diskusia. Prvým 
krokom k akýmkoľvek 
zmysluplným zme-
nám, počínajúc novou 
ústavou a ekonomic-
kou reformou končiac, 
musí teda byť zmena 
spoločenskej klímy 
v našej krajine, do 
ktorej sa musí vrátiť 
duch slobody, dôvery, 
tolerancie a plurality. 

Preložené z úvodu k petič-
nému dokumentu Charty 77 
„Několik vět“, ktorý podpísalo  
47 000 občanov Česko-Slo-
venska, zverejneného 29. júna 
1989 vo vysielaní Slobodnej 
Európy a Hlasu Ameriky. 
Medzi prvými dokument pod-
písali popredné osobnosti kul-
túrno-spoločenského života.
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1. volebné obdobie 
primátor Ing. arch. Jaroslav Izák
25. 11. 1990 – 18. 11. 1994

Volebný rok pokračoval voľbami do orgánov samo-
správy, ktoré sa konali 23. a 24. novembra v 16 volebných 
okrskoch a dvoch volebných obvodoch. V každom voleb-
nom obvode sa volilo 12 poslancov. Kandidátov posta-
vilo sedem politických strán. Na miesto primátora boli 
štyria kandidáti, z toho jeden nezávislý. Novozvolený 
primátor Jaroslav Izák na schôdzi rady MsNV informo-
val o výsledkoch volieb a vyzval k riadnemu zákonnému 
postupu pri prechode z MsNV na samosprávne riadenie 
podľa § 24 zákona o obecnom zriadení. Do nového mest-
ského zastupiteľstva bolo zvolených 24 poslancov – 11 
členov KSS, siedmi z VPN, traja z Kresťansko-demokra-
tického hnutia, dvaja z SNS a jeden zo Strany zelených. 
Zastupiteľstvo prijalo návrh na zriadenie sedemčlennej 
mestskej rady, prerokovalo štatút a rokovací poriadok. 
Na 6. decembra bolo zvolané prvé rokovanie mestského 
zastupiteľstva. Éra národných výborov sa skončila prija-
tím Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení. 

Mestské zastupiteľstvo na prvom zasadaní zvolilo se-
demčlennú mestskú radu a za zástupcu primátora MUDr. 
Annu Šverlovú. Už prvé zasadanie a hlasovanie naznači-
lo, že jedine skúsená ľavica – vtedy sa už transformujúca 
do Strany demokratickej ľavice (SDĽ) – vedela vytvoriť 
poslanecký klub, ktorý sa zišiel pred dôležitým hlasova-
ním a bezpochyby sa dohodol na postoji k danej otázke. 

Nová politicko-ekonomická situácia narušila niekto-
ré zámery, ktoré sa mali podľa plánov realizovať v roku 
1991 a nasledujúcich rokoch. Zmenil sa napríklad prí-
stup štátu k financovaniu samospráv a investičných 
zámerov. Do konca roka sa ukončila plynofikácia Ulice 
1. mája a začala sa aj plynofikácia západnej časti mesta 
(Západ II). Na písomnú požiadavku odboru vnútorných 
vecí ONV Prievidza na odstránenie názvov ulíc a verej-
ných priestranstiev, ktoré mali súvis s KSČ, ČA, Febru-
árom 1948 a s osobami spojenými s bývalým režimom, 
bolo v Handlovej premenovaných spolu 11 ulíc a prie-
stranstiev. Z Námestia 25. februára sa stalo Námestie 
baníkov, z Ulice Sovietskej armády Prievidzská ulica 
atď. Z obehu sa sťahovala „stokorunáčka“ – bankovka, 
na ktorej bol zobrazený Klement Gottwald. 

Výstavbe neprospelo rýchle zvyšovanie cienstaveb-
ných materiálov a nedostatok verejných finančných 
prostriedkov. Ešte pred júnovými voľbami do FZ a SNR 
bola pracovníkmi ONV upozornená bývalá Rada MsNV 
na nové metodické pokyny pre riadenie svojpomocnej 
výstavby, čím sa rušili pokyny pre stavby v akcii „Z“. 
Rozsah svojpomocnej výstavby závisel od prostriedkov 
mesta. Hneď v prvom roku sa muselo rokovať s predsta-
viteľmi slovenskej vlády o dofinancovaní výstavby síd-
liska Mostná. Nevyhnutné opravy sa vykonali v štyroch 
základných školách, ako aj v učebniach SOU či SPŠ. Do 
užívania boli odovzdané pozemky pre individuálnu 
bytovú výstavbu (IBV) rodinných domov a garáží. Na 
konci roku 1990 bola po stavebnej i umeleckej stránke 
ukončená a skolaudovaná dostavba urnového hája na 
mestskom cintoríne.

Do platnosti vstúpilo nariadenie vlády ČSFR o záka-
ze zamestnávať v podzemí baní osoby mladšie než 21 
rokov, čo už bolo predzvesťou rušenia baníckych učilíšť 
alebo ich transformovania na iné školské zariadenia. 
Vysoko aktuálnou témou bola privatizácia, malá i veľká. 

V roku 1990 sa uskutočnilo sčítanie obyvateľov, do-
mov, bytov a záhrad. V Handlovej žilo 17 634 obyvate-
ľov, z tohto ekonomicky aktívnych bolo 4 305 mužov a 3 
646 žien. Jednoznačne prevládala slovenská národnosť. 
K maďarskej a rómskej národnosti sa hlásilo rovnako 
po 196 obyvateľov, k českej 138, k nemeckej 113. Ukra-
jinská, ruská a poľská národnosť mali podstatne nižšie 
zastúpenie. Obyvatelia Handlovej obývali spolu 6 440 
bytových jednotiek v 1 889 domoch a v 1 400 rodinných 
domoch. Takmer v každej domácnosti mali televízor, 
automatickú práčku a kúpeľňu, v 800 domácnostiach 
aj telefón. V meste bolo 1 887 osobných áut, 318 rodín 
vlastnilo chatu, rekreačný domček alebo chalupu. 

Toto sčítanie obyvateľov však neodzrkadľovalo sku-
točný počet Rómov v Handlovej, ktorý z roka na rok 
stúpal. Štyri roky pred sčítaním žilo v Handlovej 584, 
v roku 1989 už 623 Rómov. Väčšinou obývali byty v Ko-
lónii. V roku 1989 bolo takmer 69 % rómskych detí za-
školených v materských školách, deti vo veku 5 až 6 ro-
kov boli zaškolené všetky. Pre zlepšenie ich bývania im 
mesto v roku 1988 pridelilo 10 a v roku 1989 ďalších 7 
bytov v činžových domoch. Komisia pre rómsku otázku 
pracovala pri MsNV od roku 1976. V roku 1990 Rómovia 
žiadali, aby si svoje záležitosti mohli riešiť sami, a tak 
bola komisia doplnená o 6 Rómov. 

1991

Žiaľ, už v roku 1991, keď sa zmenili sociálne zákony 
a sociálne príspevky, zmenilo sa aj správanie značnej 

časti Rómov zamestnaných v Bani Handlová, kde praco-
vali v úpravni uhlia a v skladovom hospodárstve. Keďže 
narýchlo prijaté sociálne zákony im umožňovali pobe-
rať sociálne dávky, ktorými boli zabezpečené ich život-
né potreby, postupne zamestnanie opúšťali. Ukazovateľ 
nezamestnanosti zdvihli aj ženy baníkov, ktoré predtým 
nikde nepracovali a teraz vstúpili do systému poberateľov 
sociálnych dávok. 

V súvislosti so sťahovaním niektorých obyvateľov 
z Kolónie do nových bytov na sídlisku Mostná sa 
tu rozmohlo nekontrolované prisťahovalectvo róm-
skych rodín a to nielen z blízkeho okolia; len čo sa 
uvoľnila bytovka určená na asanáciu, hneď ju obsa-
dili nevítaní „prisťahovalci“. Mestský bytový podnik 
sa snažil riešiť patovú situáciu tak, že ihneď po uvoľ-
není objektu vybral okenné rámy a dvere. 

Ing. arch. Jaroslav Izák
narodený: 25. 4. 1955

Zákon o obecnom zriadení č. 369/90 Z. z. priniesol 
pre obce a mestá celý rad nových ustanovení a úloh, 
ktoré boli predtým v kompetencii Krajských národných 
výborov (KNV). Následný zákon 517/1990 Z. z. KNV zru-
šil. Jedným zo zdrojov príjmu mesta sa stala daň z ne-
hnuteľnosti a rôzne poplatky, ktoré mali platiť najmä 
podnikateľské subjekty. Rada mesta navrhla, aby sa daň 
z nehnuteľnosti u rôznych subjektov líšila. Maximálne 
sadzby sa mali dať priemyselným podnikom a znížené 
sadzby súkromným osobám a malým podnikateľom. 
Veľmi citlivo sa posudzovala aj výška rozličných po-
platkov, pričom sa prihliadalo na to, aby sa nezhoršila 
situácia v rodinách so slabším príjmom. Súbežne pre-
biehajúca tzv. malá privatizácia vyvolávala u niektorých 
privatizérov nespokojnosť – najmä majitelia reštaurač-
ných zariadení sústavne žiadali o zníženie poplatkov za 
predaj alkoholických nápojov a tabaku. V tomto smere 
bola Rada mesta i zastupiteľstvo neústupné. Naopak, 
členovia Mestského zastupiteľstva (MZ) i Rady sa osob-
nými návštevami v niektorých domácnostiach snažili čo 
najspravodlivejšie posúdiť žiadosti o zníženie dane z ne-
hnuteľnosti alebo iných poplatkov. V malej privatizácii 
sa obchodná sieť dostala do súkromných rúk, mierne 
vzrástol počet služieb, ktoré zabezpečovali súkromníci. 

Zmenené ekonomické podmienky najviac po-stihli 
výrobné družstvo Mlaď, ktorého hospodárstvo sa vply-
vom uplatnenia zákona 42/1992 Z. z., tzv. transformač-
ného zákona, vyvíjalo veľmi zle. Aj výrobný program 
Oceľových konštrukcií sa stal nepredajným: panelová 
výstavba sa skončila a bytové jadrá už nik nepotrebo-
val. Orientácia na výrobu montovaných stavieb a ich 
dodávky do zahraničia sa rýchlo rozplynula. Malá priva-
tizácia, ktorá sa týkala najmä obchodnej siete a služieb, 
v Handlovej prebiehala pomerne pokojne. Mestu však 
robil starosti hotel Baník, ktorý bol v jeho majetku.  Krát-
ko pred novembrovým prevratom vykonaná hygienická 
kontrola našla závažné nedostatky v kuchyni a bufete 
hotela a prevádzku zastavila. Ubytovacie priestory so 
spoločnými sociálnymi zariadeniami tiež nevyhovovali 
tzv. európskemu štandardu. Mesto na odstránenie ne-
dostatkov a prestavbu nemalo prostriedky, preto spusti-
lo proces privatizácie hotela a časť zariadenia predalo na 
dražbe. Privatizácia hotela bola veľmi zdĺhavá.

Nové zákonné ustanovenia nútili mesto vyrov-
návať sa so starými, za socializmu nedoriešenými 
otázkami vlastníctva pôdy. Na základe vtedy platných 
zákonov mohla byť pôda v súkromnom vlastníctve, 
vytipovaná pre verejné účely, odňatá vlastníkovi bez 
akejkoľvek náhrady. Po zmene režimu a zákonov 
veľa majiteľov žiadalo finančné vyrovnanie. S týmto 
mala problémy aj Baňa Handlová, ktorá mala nie-
ktoré objekty situované na pôde patriacej rímskoka-
tolíckej cirkvi. Postihlo to aj Štátne lesy. Na druhej 
strane, na niektorých pozemkoch, ktoré sčasti ale-
bo celé patrili niekdajšej  a. s. Handlovské uhoľné 
bane, stáli objekty iných vlastníkov. Úpravy majet-
koprávnych vzťahov sa pretiahli aj do ďalších rokov. 
Investičný úsek o.z. Baňa Handlová rozpustili, ale 
s materiálnou pomocou bane bola založená firma 
Handstav, s. r. o., ktorá si hľadala objednávky v Hand-
lovej. Zapojila sa aj do výstavby amfiteátra za novou 
budovou ZUŠ, ponúkala svoje služby aj pri výstavbe 
novej skládky tuhého komunálneho odpadu (TKO), 
ktorá svojimi parametrami presahovala miestny 
význam. Skládka sa projektovala za odvalom Bane 
Handlová, ktorý bol po zosuve v roku 1970 rozhŕňa-
ný tak, aby sa eliminovalo nebezpečie ďalšieho zo-
suvu. Odval mal byť rekultivovaný. 

Keď sa začiatkom roka 1991 vyriešila požiadavka ba-
níkov na predčasný odchod do dôchodku, z bane odiš-
lo vyše 500 kvalifikovaných baníkov. Slovenská vláda 
poskytla Slovenským uhoľným baniam (SUB), š. p. 
110 miliónov Sk na zabezpečenie náhradnej výroby. 
Pozornosť SUB sa po prieskume trhu zamerala na 
možnosť vybudovať v Handlovej fabriku na výrobu 
kovového nábytku. Pretože ťažba na Východnej šach-
te bola zastavená, SUB trvali na rekonštrukcii pries-
torov lampárne a šatní pre potreby výroby. Nákup 
strojného zariadenia zverili o.z. Baňa Handlová a pri 
prestavbe bolo možné z veľkej časti využiť aj baníkov, 
ktorí mali naplnenú expozičnú dobu, ale do dôchodku 
mohli pracovať ešte na povrchu alebo u iného zamest-
návateľa. Riaditeľ handlovskej bane poveril riadením 
výstavby výrobne Ing. Vladimíra Buzalku. 

V roku 1991 mesto vypísalo konkurz na riešenie záso-
bovania teplom. Existujúci systém mal vysoké straty (až 
30 %), ktoré zaplatili obyvatelia činžových domov. Na 
konkurze sa zúčastnilo 9 organizácií. Takmer všetky po-
nuky boli riešené na báze plynu. Niektoré návrhy smero-
vali k centralizovaným zdrojom, iné sa opierali o lokálne 
zdroje pre menší okruh odberateľov. Aj Handlovská teplá-
reň predložila svoj projekt: investične bol najnákladnejší, 
ako palivo ponúkal uhlie, ale aj plyn. Konkurz skončil ne-
úspešne pre všetkých. Ani jeden variant neriešil finančné 
krytie stavby. Banky boli zdržanlivé, ani jedna neprejavila 
ochotu poskytnúť úver. Rozhodovanie o novej teplofikácii 
mesta sa odsúvalo do tretieho tisícročia...

V roku 1990 bola v meste obnovená činnosť MO Matice 
slovenskej a novozaložený Spolok karpatských Nemcov 
v Handlovej začal pestovať a šíriť tradície nemeckých 
predkov aj prostredníctvom speváckej skupiny Grünwald. 
Od mesta získal spolok do svojej správy pôvodný nemec-
ký kamenný dom na Poštovej ulici, ktorý postupne prebu-
dovali na Dom stretávania karpatských Nemcov. Mestský 
dom pionierov a mládeže sa pretransformoval na Dom 
detí a mládeže, ktorého cieľom bolo ponúknuť deťom 
školského veku a dospievajúcej mládeži možnosť na báze 
dobrovoľnosti užitočne a rozumne tráviť voľný čas. Dom 
detí a mládeže sa nachádzal najprv v priestoroch budovy 
terajšej špeciálnej základnej školy, v centre mesta. V sep-
tembri 1991 dostal opäť k dispozícii priestory v bývalej 
budove jedálne (pôvodne určenej pre komplex slobodární 
720) na Ulici 29. augusta. V roku 1994 dostal nový názov 
– Centrum voľného času Relax.

1992

Mesto Handlová sa v roku 1991 stalo riadnym čle-
nom Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). 

Zákon č. 64/1991 z 3. decembra 1991 bol v Handlovej 
uplatnený Všeobecne záväzným nariadením č. 6/1992. 
Mestské zastupiteľstvo schválilo vznik Mestskej polície,  
ktorá začala svoju činnosť s piatimi členmi.

Z mestskej časti Nová Lehota dostávala mestská rada 
(MR) čoraz častejšie žiadosti o odpredaj alebo o obnovu 
domov, či novú výstavbu. Riaditeľ o. z. Bane Handlová 
Igor Reiff (bol aj členom MR) rokoval o stavebnom uzáve-
re s prednostom Obvodného banského úradu Otakarom 
Manasilom. Pretože výstavbu jamy Južná 7 zastavili, 
úvahy o dobývaní uhoľných slojov južným pokračova-
ním neboli reálne, a aj ťažba na závode Východná šachta 
bola dočasne zastavená, žiadal o názor OBÚ Prievidza 
na možnosť zrušenia stavebného uzáveru. Prednosta 
síce vzal prednesené argumenty na vedomie, ale zrušiť 
stavebný uzáver predbežne odmietol, lebo rozsah ložis-
ka bol evidovaný v zásobách nerastných surovín štátu. 

Pôda v súkromnom 
vlastníctve, vytipova-
ná pre verejné účely, 
mohla byť vlastníkovi 
odňatá bez akejkoľ- 
vek náhrady.

Tepelné rozvody na Ul. ČSA 
pred rekonštrukciou.

1989-1991: MsNV Handlová 
- predseda MsNV

1991-1994: primátor 
mesta Handlová

1995-1999: 
Okresný úrad Prievidza, 
prednosta Obvodného 
úradu životného 
prostredia.

1999-2002: primátor 
mesta Handlová

od roku 2005: poslanec 
VÚC Trenčianskeho 
samosprávneho kraja

4. 7. 2006 – 18. 8. 2008: 
minister životného 
prostredia SR

Ukončila sa plyno- 
fikácia Ul. 1. mája  
a začala sa plynofi-
kácia západnej časti 
mesta (Západ II).

Mestský dom pionie-
rov a mládeže sa 
pretransformoval na 
Dom detí a mládeže 
a v roku 1994 dostal 
nový názov – Centrum 
voľného času Relax.

V meste bola obno- 
vená činnosť Matice  
slovenskej a miestny 
Spolok karpatských 
Nemcov začal pes-
tovať a šíriť tradície 
svojich nemeckých  
predkov.

Mesto vypísalo 
konkurz na riešenie 
zásobovania 
teplom, ale to je 
len prvý krok.

Teplo v Handlovej 
sa stáva akútnym 
problémom... 
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V dňoch 5. – 6. júna 1992 sa volili poslanci do Fe-
derálneho zhromaždenia (FZ) – do snemovne ľudu, 
snemovne národov, aj do SNR. Politická situácia 
v štáte naznačovala, že ČSFR bude existovať už len 
krátko. Mnohí politici z českej i slovenskej strany sa 
veľmi jasne vyjadrovali za osamostatnenie oboch 
republík. Na Slovensku dopadli voľby priaznivo pre 
Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS): v sne-
movni ľudu získalo 24 miest, v snemovni národov 33.  
HZDS a Slovenská národná strana SNS sa jednoznač-
ne zasadzovali za osamostatnenie Slovenska. HZDS 
aj vo voľbách do SNR zvíťazila takmer 50% podielov 
hlasov. Do Snemovne ľudu (SĽ FZ) bol z Handlovej 
zvolený Ing. Vladimír Buzalka z SDĽ. Väčšinové zas-
túpenie HZDS, SNS a SDĽ viedlo k tomu, že 17. júla 
1992 prijala SNR dokument o zvrchovanosti Sloven-
skej republiky a 1. septembra zákonom č. 260/1992 
Z. z. bola vyhlásená Ústava Slovenskej republiky. To 
jasne naznačilo budúci vývoj. Česká strana už mala 
rozpracované dôležité hospodárske otázky delenia 
štátu, slovenská strana zaostávala. Hneď po voľ-
bách sa nové reprezentácie stretávali na viacerých 
rokovaniach k otázkam rozdelenia štátu. Slovenská 
ekonomika bola už v r. 1990 vážne poškodená zastave-
ním zbrojárskej výroby a strojársky priemysel sa dostal 
do kritickej situácie. Útlm baníctva železa a farebných 
kovov postihol najmä stredné Slovensko a Spišsko-ge-
merskú oblasť. Stratou štátnych dotácií utrpelo šok aj 
uhoľné baníctvo. Rozpad RVHP znížil objemy tovaru 
prepravované cez Slovensko zo ZSSR smerom na západ. 
Štátny majetok sa delil v pomere 2:1, výrobné podniky 
podľa sídla majiteľa. Slovensko doplatilo na to viac, na 
Slovensku pôsobili filiálky českých podnikov vo väčšom 
počte než naopak. Napriek tomu slovenská strana voli-
la rozchod. Federálne zhro maždenie 17. decembra 1992 
odhlasovalo, že k 31. decembru ČSFR zanikne a 1. ja-
nuára 1993 vzniknú dve samostatné republiky – Česká 
republika a Slovenská republika.

1993

Do nového roka 1993 vstupovala Handlová mimoriad-
ne slávnostne – za zvukov slovenskej štátnej hymny 

a veľkej účasti občanov na Námestí baníkov, pod oblohou 
rozžiarenou stovkami rakiet, ohňostrojov. Presne mesiac 
od svojho vzniku, 1. februára 1993, fungovala Slovenská 
republika už s vlastnou menou – slovenskou korunou. To 
značnú časť Slovákov tešilo, no rozdelenie štátu prinies-
lo hospodárske problémy. Handlovej sa to dotklo v ťažbe 

uhlia. Vláda SR si bola vedomá, že zásoby hnedého uhlia 
a lignitu sú významným zdrojom pre slovenskú energe-
tiku a rozhodla sa pre určitú formu dotácie ťažby, aby 
nebola ohrozená energetická nezávislosť mladého štátu. 

 V máji 1993 sa začalo s výstavbou skládky TKO. 
Realizácia bola zverená spoločnosti EKOS M+H s. r. o. 
Prievidza. Pracovné sily núkal aj Handstav, s. r. o., ale 
pre nekvalifikovanosť pracovníkov na špeciálne prá-
ce bol odmietnutý. V októbri 1995 prevzala stavbu 
VHS Žilina a odovzdala ju v auguste 1996. Medzi sub-
dodávateľmi nechýbal handlovský Handstav – staval 
odvodňovacie kanále. skládky mala byť 12 rokov. 
Skládku s predpokladanou životnosť prevzala fran-
cúzska a.s. Sater–Parachini, ktorá ju mala dobudovať 
a riadiť v prospech mikroregiónu Handlovskej doliny.

Mestská rada aj zastupiteľstvo konštatovali, že 
Technické služby sa veľmi ťažko vyrovnávajú s no-
vou ekonomickou situáciou. Rozpočet mesta nemo-
hol vykrývať ich neuspokojivé výsledky, čo viedlo 
k postupnému rušeniu niektorých služieb. Prvé bolo 
kamenárstvo, lebo v meste a okolí ponúkalo nižšie 
ceny niekoľko súkromných prevádzok. Pre udržia-
vanie čistoty v meste bola nevyhnutná služba zváža-
nia a deponovania TKO, údržba komunikácií, najmä 
v zimných mesiacoch. TS pracovali s opotrebovaný-
mi mechanizmami a mesto zápasilo s financiami, 
potrebnými na ich inováciu. Na udržiavanie výni-
močných sadových úprav s kvetinovými objektami, 
v meste takými populárnymi, tiež nebol dostatok 
prostriedkov. Zaostávala aj starostlivosť o cintoríny.

Nemocnica s poliklinikou chcela rozšíriť svoje služby 
a od mesta prevziať budovu jaslí na Dimitrovovej ulici, 
ktorá sa mala po stavebných úpravách využívať ako lôž-
ková časť zubnej chirurgie. Riaditeľovi MUDr. Aladárovi 
Chochulovi sa zámer nedarilo zrealizovať; nestrážené sta-
venisko vykrádali a po vyše ročnom úsilí sa od zámeru 
upustilo; budova pomaly podliehala skaze. 

Aj kultúrne ustanovizne mali ťažkosti: zavedenie káb-
lového TV rozvodu a rozširovanie programovej ponuky 
viacerými kanálmi zle vplývalo na návštevnosť kín. Po 
úpravách sa v kine Mier konali diskotéky. Dom techniky 
(Dom mládeže, do r. 1990 spravovaný CZV ČSM pri Bani 
Handlová), prenajala baňa súkromným podnikateľom; 
najprv tam bola predajňa farieb a lakov, potom biliardová 
herňa s reštauračnými službami pod názvom Lamika.

Mestská rada a zastupiteľstvo schválili zámer vy-
pracovať nový územný plán. Mala sa zohľadniť asa-
nácia Kolónie, nové rozvojové tendencie vo výstavbe 
bytového fondu a najmä riešenie situácie v diaľkovej 
cestnej doprave. Zámer bol zverený AGS ATELIER 
Ing. arch. Gabriela Szalaya. V závere volebného obdo-
bia bol nový územný plán mesta prerokovaný a prija-
tý.  Problematickým zostával obchvat mesta.

Mesto podnikalo kroky na vyhlásenie súboru budov 
na Ulici 29. augusta, postavených v štýle SORELA za pa-
miatkovú zónu. Pamiatkovo chránené mali byť aj staro-
dávne domy nemeckých osadníkov. V štátnych orgánoch 
však tento návrh žiaľ nenašiel porozumenie. Vláda už 
mala pripravený Zákon č. 182/1993 o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov, ktorým sa umožňoval odpredaj 
bytov v štátnych a obecných domoch ich nájomcom za 
prijateľné ceny. Tým sa bremeno údržby bytového fondu 
a nájomných domov prenášalo na nových súkromných 
majiteľov, ktorí mohli podľa tohto zákona vytvárať samo-
správy alebo správu zveriť správcovským organizáciám. 
V súvislosti s tým mesto prijalo aj návrh na realizáciu nad-
stavby na bytovom panelovom dome na Prievidzskej ulici 
č. 4 – 6, čím sa mali získať nové podkrovné byty. 

2. volebné obdobie
primátor Silvester Gašparovič
20. 11. 1994 – 17. 12. 1998

Odvolanie Vladimíra Mečiara 10. marca 1994 a me-
novanie dočasnej vlády Jozefa Moravčíka nezasiahli 
priamo do života Handlovej. Predčasné parlamentné 
voľby 30. septembra a 1. októbra 1994 viedli k volebné-
mu víťazstvu HZDS spolu s Roľníckou stranou Slovenska 
(RSS). Prvé referendum v SR sa konalo 22. októbra. Otáz-
ka „Preukazovať zdroj peňazí v privatizačnom procese?“ 
nevzbudila veľký záujem; sotva 20% účasť nestačila na to, 
aby referendum platilo. Voliči však boli stále v permanen-
cii: komunálne voľby sa konali 18. a 19. novembra 1994. 
Na miesto primátora zvolili Silvestra Gašparoviča.

1995 – 1996

Primátor Gašparovič nebol nováčikom v správe mesta 
– v rokoch 1988-89 pôsobil ako podpredseda MsNV. 

Jeho zástupcom sa stal Ing. Jozef Tonhauser. Začiatkom 
roka 1995 sa rokovalo o účasti mesta na privatizácii Stre-
doslovenských vodární a kanalizácií. Z iniciatívy Združe-
nia miest a obcí hornej Nitry sa navrhovalo založiť akci-
ovú spoločnosť Vodovody a kanalizácie okresu Prievidza. 
Handlová mala mať v spoločnosti svoj podiel, zámer sa 
však nezrealizoval a StVaK ostal štátnym podnikom.

Zabezpečenie dodávok tepla pre mesto bolo jednou 
z úloh nového vedenia. Vo februári 1995 sa ustanovila  
komisia na čele s primátorom, ktorá sa tejto úlohe mala 
venovať. Predložené správy o problematike financova-
nia nového centrálneho zdroja tepla boli neuspokojivé. 

Mesto malo v úmysle prevádzkovať skládku TKO vo 
vlastnej réžii. V januári sa o tomto zámere rokovalo so 
Sater-Parachini, v apríli zastupiteľstvo schválilo vstup 
do tejto spoločnosti s finančným vkladom 34 tisíc Sk 
a kapitálovým vkladom mesta 5,5 mil. Sk a 31. júla 1995 
bola založená s. r. o. SATER Handlová a. s. Nová spoloč-
nosť dobudovala skládku a vykonáva celkovú starost-
livosť o zvoz, triedenie a uskladnenie odpadu v meste. 
Komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva 
poskytuje aj Mikroregiónu Handlovskej doliny, ktorý 
tvoria mesto Handlová a obce: Ráztočno, Jalovec, Chre-
novec-Brusno, Lipník, Veľká Čausa a Malá Čausa (spo-
lu takmer 25 tisíc obyvateľov). Tým došlo k rozšíreniu 
podnikateľských aktivít mesta o činnosť v odpadovom 
i v tepelnom hospodárstve, obchodnej činnosti a i. Pri-
pravovaná privatizácia mala mestu priniesť nový ma-
jetok v predbežnej hodnote okolo 100 mil. Sk. Pretože 
išlo aj o ubytovacie kapacity potrebné pre činnosť bane, 
zastupiteľstvo schválilo, že rozhodovať o prideľovaní 
bytov v týchto objektoch bude dočasne Baňa Handlová. 

Mestské orgány sa zaoberali otázkou výstavby so-
ciálnych bytov podľa programu Ministerstva výstavby 
a verejných prác v spolupráci s programom PHARE. 
Pripravilo a pripomienkovalo sa Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta (VZN), týkajúce sa odpredaja bytov 
podľa zákona 182/1993 a 151/1995 Zb. Schválil sa predaj 
pozemku v centrálnej časti mesta pre výstavbu novej 
služobnej budovy Policajného zboru. Ponuka odpredaja 
Hotela Baník ostávala dlho bez povšimnutia. Napokon 
ho odkúpila firma GREND MULTITRADE  a. s. Obnove-
nie činnosti však dalo na seba čakať, bola nevyhnutná 
vnútorná prestavba a obnova zariadenia. (Nový vlastník 
nebol posledným – došlo k ďalším predajom a s rekon-
štrukciou začal nový majiteľ až v roku 2000.)

Mestské zastupiteľstvo sa vo februári 1996 obozná-
milo s navrhovaným novým územným členením SR. 
Napriek tomu, že o sídlo okresu sa uchádzali Nitrian-
ske Pravno aj Nováky, Handlová podporila zachovanie 
súčasnej rozlohy okresu s okresným mestom Prievidza. 

Zo správy mesta do pôsobnosti Technických slu-
žieb sa previedla budova Mestskej tržnice aj s are-
álom vonkajšieho predaja. Novoustanovená Bytová 
rada v súvislosti s následným predajom bytov uložila 
riaditeľovi Mestského bytového podniku (MsBP) vyko-
nať inventarizáciu bytového fondu. Prijal sa štatút 
informačných správ VIDEOMAGAZÍN Handlová.

Pretože vedenie o. z. Baňa Handlová dosiahlo doplne-
nie projektu o zmene celkovej výšky násypu a na násyp 
sa sústavne vyvážala hlušina, mesto chcelo prevziať po-
zemky do svojho vlastníctva a časti stavby „Stabilizačný 
násyp v údolí Handlovky“, ktorý bol v majetku Minis-
terstva životného prostredia, do svojej správy. Primátor 
o technických podrobnostiach prevodu správy a zabez-
pečení monitorovania stavby rokoval s Ministerstvom 
životného prostredia. Na rokovaní s predstaviteľmi MŽP 
o prevzatí násypu do majetku mesta sa k dohode nedos-
pelo, ale dohodlo sa ďalšie monitorovanie (aj teraz, keď 
je násyp už v správe mesta, dohoda o monitorovaní po-
kračuje, posledný monitoring v roku 2015).

Privatizácia baní vykonaná k 1. júlu 1996 priniesla 
mestu nový majetok. Vedenie Bane Handlová po konzul-
táciách s riaditeľstvom  a. s. Hornonitrianske bane Prie-
vidza (HBP) rozhodlo o bezodplatnom prevode majetku 
o.z. Bane Handlová v celkovej obstarávacej hodnote 
104.809 036 Sk. Išlo o stavby: Dom kultúry, Chata Baník 
v Rematskej doline, bytové jednotky na Morovnianskom 
sídlisku, budovy slobodární známe pod číslami 180 a 
720 –  „stoosemdesiatka“ a „sedemstodvadsiatka“, tri bu-
dovy tzv. kasární, pozemky a drobný hmotný investičný 
majetok. HBP si pre svoje potreby ponechala „tristošesť-
desiatku“ – tretiu slobodáreň s jedálňou a kuchyňou 
a bývalý Banský hotel (LAMIKA). Mestské zastupiteľs-
tvo následne odsúhlasilo nájomnú zmluvu na prevádz-
ku chaty Baník v Remate súkromnej podnikateľke. 

Na základe zákona o novom územnom členení SR 
(Zákon č. 221/1996 Z. z.), ktorý vstúpil do platnosti 24. 
júla 1996, bol okres Prievidza pričlenený do Trenčian-
skeho samosprávneho kraja. Handlová bez ohľadu na 
nové usporiadanie žila stavebným ruchom. V meste sa 
rekonštruovala a dostavovala sieť káblovej televízie. Pri 
ukladaní optokáblov sa využili rozkopávky mesta. Ak-
ciu zabezpečil Mestský bytový podnik prostredníctvom 
firmy ROD-INVEST. MsBP súčasne zabezpečoval aj re-
konštrukciu elektrického rozvodu v Kolónii. Na septem-
brovom rokovaní zastupiteľstvo schválilo aj zmeny 
VZN č. 29/95, týkajúce sa predaja bytov a umožnilo 
občanom kúpnu cenu uhra-
diť prostredníctvom prevo-
du finančných prostriedkov 
uložených v Stavebnej spo-
riteľni. Rozbiehala sa inves-
tičná akcia Sanácia skládky 
tuhého odpadu v Novej Le-
hote. Rekonštrukciou musel 
prejsť aj vodovod v Novej 
Lehote, poškodený vplyvmi 
podrúbania. Zmenou roz-
počtu mesta bolo na túto 
akciu presunutých 675 tisíc 
Sk na materiálne zabezpe-
čenie rekonštrukcie.

1. január 1993 -  
vznik samostat- 
nej Slovenskej 
republiky

Posledné chvíle  
Československej  
federatívnej 
republiky sú 
spočítané

Ťažba na závode 
Východná šachta bola 
dočasne zastavená.

Nemocnica s poli- 
klinikou mienila 
rozšíriť svoje služby 
a od mesta chcela 
prevziať budovu 
jaslí na Dimitro- 
vovej ulici.

Problematickým 
zostával obchvat 
mesta.

Silvester Gašparovič
narodený: 27. december 1947

Štúdium:
1990 – Inštitút MV
Rodinný stav:
Silvester Gašparovič 
je ženatý, má dve deti.

Predošlé pôsobenie:
podpredseda MsNV

Predstavitelia mesta 
na rokovaní s ministrom 
životného prostredia 
Jozefom Zlochom.

Slovákov čaká rieše-
nie množstva hospo-
dárskyc problémov.

Problematickým zo-
stáva obchvat mesta.
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1997
„...aby naše konanie riadila rozvaha namiesto netr-

pezlivosti, rozum namiesto emócií a vytrvalosť namiesto 
povrchnosti“ ... takto končil novoročný príhovor primá-
tor Gašparovič na začiatku roka 1997. Obyvateľov upo-
zornil na napätý rozpočet, otázne zvyšovanie daní z ne-
hnuteľnosti, na projekt ECOS/Ouvertur, v ktorom ide 
o prebudovanie Baníckej kolónie na priemyselnú zónu. 
Nasledujúce dni však prinášali aj iné otázky. Najdôle-
žitejšou bola výstavba nového centrálneho zdroja tepla.

Na prvom rokovaní boli poslanci oboznámení s ar-
chitektonickou štúdiou premeny Baníckej kolónie na 
priemyselnú zónu, vypracovanou pre potreby projektu 
ECOS/Ouvertur. Z celkovej plochy 23,77 ha bola jedna 
časť určená na priemyselné podniky, ktoré by zamestnali 
450 ľudí a 100 ľudí v službách. V druhej časti mala byť 
bytová výstavba (621 bytov), tretia mala byť zachovaná 
ako skanzen a štvrtá ako rekreačno-oddychová zóna. Na 
riešenie úlohy vyčlenila Európska únia finančný grant 50 
tisíc ECU. Práce na projekte pokročili tak, že v decembri 
sa začalo s odstraňovaním náletových krovín a drevín 
z plochy určenej pre priemyselné stavby, aby sa mohlo 
pokračovať v zemných prácach.

Referendum o priamej voľbe prezidenta občanmi 
a o vstupe do NATO bolo vyhlásené na 23. a 24. mája. 

Do volebných miestností sa dostali len hlasovacie lístky 
s otázkami týkajúcimi sa vstupu do NATO, čo mnohí ob-
čania odmietli. Ukázalo sa, že v referende sa nemôžu 
spájať dve celkom odlišné témy. V Handlovej z 13 879 za-
písaných voličov prišlo len 1 041, čo je 7,5%. Referendum 
bolo zmarené nielen zásluhou Handlovčanov. 

Deň pred začatím referenda – 22. mája 1997– navštívil 
mesto prezident Michal Kováč s manželkou. Občania ho 
privítali potleskom, primátor tradične chlebom a soľou, 
deti materských škôl – súbor Lienka – piesňou. Pani 
Kováčová navštívila detský domov, prezident závod Slo-
venky 5, ktorý oslavoval svoje 25-ročné jubileum. Potom 
navštívil Výrobňu kovového nábytku,  a. s. a v sprievode 
riaditeľa spoločnosti si prezrel výrobné priestory. Večer 
sa v plnej kinosále Domu kultúry stretol s občanmi mes-
ta na besede. Časť poslancov mestského zastupiteľstva 
a niektoré podniky stretnutie vplyvom nezhôd medzi pre-
zidentom a predsedom vlády Mečiarom bojkotovali. Kro-
nikárka konštatovala: „taký bol reálny život na Slovensku 
v roku 1997. Politika vyvolávala vášne a rozdeľovala ľudí.“

Poradné orgány primátora sa zaoberali dlhom mesta 
voči Teplárni Handlová. Narástol až na 34 mil. Sk a po-
slanci sa v prvom kroku uzniesli, že lepším hospodárením 
v MsBP sa bude dlh znižovať o 2 mil. Sk ročne a žiada-
li tvrdší postup voči neplatičom. Tí sa podieľali na dlhu 
čiastkou 12 mil. Sk. Prednosta MsÚ Ing. Ján Pisch využil 
ponuku Slovenských elektrární, a.s. (SE), zoznámiť sa 

s riešením tepla v českom Dečíne, kde fungoval centrálny 
zdroj podobný zdroju, s akým SE uvažovali aj pre Handlo-
vú. No začiatkom jesene zástupcovia teplárne a Elektrár-
ne Nováky oznámili, že Slovenské elektrárne sa nebudú 
zúčastňovať na riešení teplofikácie mesta. Svojím uzne-
sením MZ rozhodlo, že by mal byť založený spoločný 
teplofikačný podnik so spoločnosťou Preussag Anlagebau 
Slovakia, s. r. o., ktorá pripravila alternatívy riešenia teplo-
fikácie po technickej i finančnej stránke. Mestské zastupi-
teľstvo bolo v novembri informované, že sa znižuje dotá-
cia na teplo zo štátneho rozpočtu s výhľadom na jej úplné 
zrušenie. To pobádalo k zrýchleniu rozhodovania o eko-
nomickejšom centrálnom zdroji tepla. Pripravili sa pod-
klady pre vyhlásenie výberového konania na spracovanie 
projektovej dokumentácie tejto investičnej akcie. Mesto 
uzavrelo mandátnu zmluvu s firmou TMG,  a. s. Bojnice 
na vypracovanie návrhu riešenia teplofikácie mesta. 

Obavy o rozpočet mesta sa znížili po úspešnom pre-
daji chaty na Remate za 7 mil. Sk. Na pozemky, ktoré 
neboli predané a nový majiteľ ich chcel využívať, bola 
uzavretá nájomná zmluva. Tento prínos sa rozdelil 
medzi mestské podniky a 2,5 mil. Sk sa dalo na úpra-
vy mestských komunikácií. Úspešne prebiehal aj predaj 
bytov v činžových domoch. Poslanci schválili doplnok 
k VZN o predaji bytov a nebytových priestorov: kupujú-
ci mohli platiť aj dlhopismi Fondu národného majetku 
(hodnota 9 tisíc Sk). Celkom sa predalo 409 bytov za 
8 mil. Sk. Daň z nehnuteľnosti sa nemenila. 

Mesto dostalo štátnu dotáciu na prestavbu slobodárne 
„stoosemdesiatky“ na 38 bytových jednotiek, s ktorou sa 
začalo v 2. polroku. Prestavbu vykonávala domáca firma 
HANDSTAV s. r. o. Pracovalo sa aj na sanácii skládky TKO 
v mestskej časti Nová Lehota. Rekonštrukcia vodovodu 
v Novej Lehote uviazla pre nedostatok financií. Štátny 
fond životného prostredia neposkytol dotáciu, hoci mate-
riál na rekonštrukciu v hodnote 675 tisíc Sk bol nakúpený 
už v roku 1996. Mesto sa usilovalo, aby stavbu investor-
sky prevzal š. p. Stredoslovenské vodárne a kanalizácie. 
V roku 1997 boli vykonané len nevyhnutné opravy. Z ini-
ciatívy primátora bola vypracovaná štúdia malého obchva-
tu námestia „I/50 – centrum, prieťah“. Slovenská správa 
ciest, investorský útvar v Banskej Bystrici, zaradil štúdiu 
do svojho programu. Zlou správou bolo, že kúpalisko 
Lesná bolo zatvorené okresným hygienikom a jeho re-
konštrukcia nebola vyriešená ani finančne zabezpečená.

Na handlovskom cintoríne sa v apríli a auguste staval 
Pamätník obetiam banskej činnosti. Projektovú doku-
mentáciu vyhotovil Ing. arch. Jaroslav Izák. Autorom 
pamätníka bol baník, ľudový umelec Ján Procner, ktorý 
v spolupráci s Technickými službami mesta, SOU Han-
dlová a brigádnikmi dielo vybudovali. Na Deň baníkov 
ho posvätil miestny farár Rudolf Oliš a za zvukov baníc-
kej hymny ho slávnostne odhalil Peter Čičmanec, gene-
rálny riaditeľ HBP. 

V novembri navštívil Handlovú aj podpredseda vlády 
Jozef Kalman. Zástupca primátora Ing. Jozef Tonhauser 
ho informoval o projekte na využitie baníckej kolónie 
a nepriaznivom vývoji nezamestnanosti v meste. Pomô-
že podpredseda pri prideľovaní finančných prostriedkov 
Phare na tento projekt? Nezamestnanosť dosahovala tak-
mer 15%. A to aj napriek tomu, že činnosť začala firma 
GeWiS, prvá zahraničná investícia v Handlovej.

Poslanci mestského zastupiteľstva 13. novembra 
schválili vznik mestskej spoločnosti SEPERDEO VITA 
TV, s. r. o., ktorá bude zabezpečovať pre mesto retrans-
misiu a vlastné televízne vysielanie. Za konateľa ob-
chodnej spoločnosti so stopercentnou účasťou mesta 
schválili Ing. Štefana Neuschla. 

Prvý ročník Festivalu speváckych súborov karpatsko-
nemeckých spolkov Hauerlandu sa konal 23. augusta 
v Handlovej za účasti predsedu Spolku karpatských 
Nemcov, Ing. Antona Oswalda. Pri tejto príležitosti da-
roval Spolok sumu 45 tisíc Sk na nákup učebníc nemčiny 
pre žiakov ZŠ a sumu 1.5 mil. Sk na nákup operačnej 
techniky pre nemocnicu s poliklinikou v Handlovej. No-
vembrové rokovanie MZ splnomocnilo primátora, aby 
dal podnet FNM na privatizáciu tohto zariadenia, lebo 
mesto nevládalo kryť prevádzkové straty.

1998
Mimoriadne napätá politická situácia poznačila vstup 

do roku 1998. Bol to volebný rok a občania si uvedomova-
li, že ich súčasná vláda zložená z reprezentantov HZDS, 
ZRS a SNS nie je v zahraničí primerane akceptovaná. Aj 
občanov Handlovej sa dotkli mnohé kauzy z privatizácie, 
tunelovania podnikov, krachu nebankových subjektov. 
Cieľom, najmä pravicovo orientovaných politických strán, 
bolo poraziť Vladimíra Mečiara a jeho HZDS. 

Rozpočet mesta bol prijatý s tým, že sa nezvyšovali 
žiadne poplatky a dane z nehnuteľnosti, ktoré by zaťa-
žovali občanov. Poslanci si na prvých rokovaniach mest-
ského zastupiteľstva vypočuli správy o hospodárení 
mestských podnikov, pričom najmä strata v MsBP – v te-
pelnom hospodárstve dosiahla vyše 4 mil. Sk (dôvodom 
bolo krátenie štátnej dotácie na teplo v druhom polroku 
1997 o 30%. Na mimoriadnom rokovaní 27. apríla sa obo-
známili s listom Ministerstva pre správu a privatizáciu 
národného majetku vo veci privatizácie nemocnice s po-
liklinikou, podľa ktorého chce do privatizačného proce-
su vstúpiť a.s. Hornonitrianske bane Prievidza. Poslanci 
sa uzniesli tento návrh podporiť, pretože HBP predsta-
vuje garanta pre zabezpečenie zdravotníckych služieb 
v požadovanej štruktúre. Od polovice februára bolo 
možné pripojiť sa v Handlovej na internet. Službu zabez-
pečila firma Telemont, dočasne sídliaca v Dome kultúry. 

V marci prednosta MsÚ Ján Pisch informoval za-
stupiteľstvo o rokovaniach s firmou Preussag Slovakia 
s. r. o. o možných riešeniach teplofikácie mesta na báze 
plynu s využitím kogeneračného zdroja. Na ďalšom mi-
moriadnom rokovaní si vypočulo riaditeľa  a. s. TMG 
Bojnice Ing. M. Tomana na tému technického riešenia 
nového zdroja tepla na báze plynu. Mal by byť situovaný 
v centrálnej zóne mesta blízko križovania Poštovej ulice 
s Úderníckou na pravom brehu Handlovky. Distribúciu 
tepla do centrálne vykurovaných objektov malo zabez-
pečovať 3-5 výmenníkových staníc a niektoré objekty, 
napr. priemyselné podniky, mali mať vlastné kotolne. 
(Návrh bol veľmi blízky jednej z alternatív firmy Pre-
ussag.) TMG navrhla, aby na realizáciu zámeru vznikla 
účelová spoločnosť, ktorá bude garantovať kompletné 
financovanie diela. Predbežný odhad investície bol 350 
mil. Sk. Ďalej mala byť garantovaná maximálna cena 
tepla 300 Sk/GJ. MZ predložený návrh schválilo a zru-
šilo svoje uznesenie o zmluve s firmou Preussag Anla-
gebau Slovakia. 

V auguste MZ prijalo uznesenie, že financovanie tep-
lofikácie vo výške 270 mil. Sk bude zabezpečovať nadná-
rodné konzorcium bánk Esco International,  a. s. a práce 
bude realizovať a koordinovať Prvá handlovská teplo-
technická spoločnosť s. r. o. (založená Hornonitriansky-
mi baňami,  a. s. a Teplárňou Handlová, čiže nepriamo 
Elektrárňou Nováky). Začiatok výstavby sa predpokla-
dal v apríli 1999.

Blížili sa voľby do Národnej rady SR, spojené s referen-
dom, a pozornosť sa obrátila na ich zabezpečenie. Na 25. 
a 26. septembra bolo pripravených 17 volebných okrskov. 
Handlovskí voliči dali 28,56 % hlasov HZDS, 21,26 % SDK, 
19,22 % SDĽ a 10,07 % Strane občianskeho porozume-
nia (SOP). KSS získala 4,46 % a ZRS len 1,34 %. Volieb 
sa zúčastnilo 77,34 % oprávnených voličov. Referendum 
o privatizácii strategických energetických podnikov, bolo 
neplatné pre nízku účasť voličov. Napriek víťazstvu HZDS 
sa jej lídrovi Vladimírovi Mečiarovi nepodarilo zostaviť 
vládu, a tak prezident poveril zostavením vlády Mikuláša 
Dzurindu z SDK v koalícii s SDĽ, SMK a SOP. 

Pred blížiacimi sa komunálnymi voľbami bolo potreb-
né vyhodnotiť uplynulé volebné obdobie. Z akcií v roku 
1998 sa pozitívne hodnotila výstavba 20 prefabrikovaných 
garáží, ktoré dodala firma TMG a osadila ich na náklady 
majiteľov v sídlisku Mostná; svojpomocou si tam obyvate-
lia vybudovali 27 murovaných garáží. Plocha pre ďalších 
14 bola pripravená na Morovnianskom sídlisku. Pokračo-
vala sanácia skládky TKO v mestskej časti Nová Lehota, 
kde konečne začali aj práce na rekonštrukcii vodovodu. 
Po rekonštrukcii mali vodovod prevziať do správy Stre-
doslovenské vodárne a kanalizácie š. p. Prievidza. Mesto 
si vzalo na túto akciu úver 8 mil. Sk. V júni sa dokončila 
stavba 390 m dlhého kanalizačného zberača pre Železni-
čiarsku ulicu, ktorým sa zabránilo vypúšťaniu splaškov 
priamo do Handlovky. Na Mestskej tržnici dalo mesto 
osadiť 8 sadrokartónových stánkov. 

Handlovská banská dychová hudba si v roku 1998 pri-
pomenula 85. výročie svojho založenia koncertom na ja-
visku Domu kultúry. Pozvaná bola aj dychovka z maďar-
ského Sarisápu. Spoločný koncert 24. októbra dirigoval 
handlovský kapelník Anton Michele. Pripomenuli si aj 
svoje tohtoročné vystúpenie na májových Oslavách jari 
vo Francúzsku, kde zožali veľký úspech. Rovnaké jubi-
leum oslávili 30. októbra aj zamestnanci Teplárne Han-
dlová, nástupnej organizácie po Elektrárni Handlová. 

Pre komunálne voľby 18. – 19. decembra boli pripra-
vené dva volebné obvody, no účasť voličov bola nízka 
– 34,62 %. Na post primátora kandidovalo 9 osôb a na 
poslanca MZ bolo zapísaných 115 kandidátov. Zo 4 660 
hlasov odovzdaných pre kandidátov na primátora približ-
ne pätina – 935 – znelo na meno Ing. arch. Jaroslava Izáka 
(SNS), a tak sa stal primátorom mesta už po druhýkrát. 
Na poslanecké miesta zasadli siedmi poslanci z SDĽ, po 
troch mali Strana zelených, HZDS, SNS a Demokratická 
únia, dvoch poslancov mala SOP. 

„...aby naše konanie 
riadila rozvaha namiesto 
netrpezlivosti, rozum 
namiesto emócií 
a vytrvalosť namiesto 
povrchnosti“

Z novoročného príhovoru  
primátora Gašparoviča.

Premení sa stará  
Banícka kolónia 
na novú priemy- 
selnú zónu?

Politika vyvolávala   
vášne a rozdeľo- 
vala ľudí...

Zmarené 
referendum

Deň pred začatím referenda 
navštívil mesto prezident 
Michal Kováč s manželkou.

Fotografia dole:

Handlovská banská 
dychová hudba s viac 
ako 85-ročnou históriou 
a mažoretky.

22. mája navštívil 
mesto prezident 
Michal Kováč 
s manželkou.

Prvý ročník 
Festivalu speváckych 
súborov karpatsko-
nemeckých spolkov 
Hauerlandu sa konal 
23. augusta 1997.
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3. volebné obdobie 
primátor Ing. arch. Jaroslav Izák
20. 12. 1998 – 17. 12. 2002 

1999 – 2000
Prvé mestské zastupiteľstvo po voľbách sa zišlo už 

v novom roku, aby si zvolilo zástupcu primátora, Radu 
a ustanovilo komisie. Zástupcom primátora bol menova-
ný Silvester Gašparovič. Naďalej bolo potrebné zaoberať 
sa dlhom Mestského bytového podniku voči Teplárni 
Handlová a ani najbližšie mesiace nepriniesli konečné 
riešenie. Mesto malo snahu vstúpiť do Prvej handlovskej 
teplotechnickej spoločnosti, s. r. o. (1. HTT) a svojím po-
dielom napomáhať riešeniu nového zdroja tepla. Na zá-
sobovanie mesta teplom sa mestský aparát sústreďoval 
počas celého volebného obdobia. Nebolo vari jedného 
stretnutia predstaviteľov mesta, aby sa o tomto problé-
me nerokovalo. Napriek tomu zásadné rozhodnutie ne-
padlo. Až mimoriadne rokovanie zastupiteľstva v apríli 
2000 sa rozhodlo skončiť s „prešľapovaním na mieste“ 
a zrušilo uznesenia z rokov 1998 a 1999, ktoré sa týkali 
teplofikácie na báze spolupráce s 1. HTT. Pripravovalo 
sa založenie spoločnosti Handlovská energetika (HE). 
V júli poslanci schválili vstup mesta do HE s. r. o. s 10 % 
podielom a primátor mesta mal byť členom dozornej 
rady. Akciová spoločnosť Hornonitrianske bane Prievi-
dza predložila v júli 2000 mestu návrh na riešenie no-
vého CZT na báze využitia uhlia, pričom by sa obnovi-
la aj výroba elektrickej energie. Zastupiteľstvo 27. júla 
návrh prijalo. Zámer pokračoval prevodom tepelného 
hospodárstva, ktoré spravoval Mestský bytový podnik, 
do nájmu Handlovskej energetike za symbolickú 1 ko-
runu mesačne do 31. decembra 2002. V septembri roku 
2000 sa začalo územné konanie vo veci trás horúcovodu 
a projekčné práce pokročili tak, aby ich investor mohol 
posúdiť už v nasledujúcom mesiaci. 

2001 – 2002

V apríli 2001 dostalo mestské zastupiteľstvo správu, 
že na Valnom zhromaždení Slovenských elektrární 

schválili prevod Teplárne Handlová na HBP a oboznámi-
lo sa so stavom prác na jednotlivých stavbách projektu. 
Správa nebolo uspokojivá – konštatoval sa až polročný 
sklz – a preto HE, s. r. o. pripravovalo nový harmonogram 
zameraný na prioritné zabezpečenie inštalácie 130 odo-
vzdávacích staníc. Do konca júna sa mala vyjadriť Prvá 
komunálna banka, či vstúpi do projektu. Nervozita stúpa-
la a v júni sa zastupiteľstvo zaoberalo možnosťou vypove-
dať nájomnú zmluvu medzi MsBP a HE, s. r. o. v prípade, 
že sa nezačne do 31. decembra 2001 s realizáciou prác 
na nových tepelných rozvodoch, resp. ak do 15. februára 
2002 strategický partner nepotvrdí svoju účasť na pro-
jekte teplofikácie. Strategického partnera, čo do projektu 
vloží financie, mala nájsť francúzska spoločnosť CNIM, 
s ktorou sa v novembri 2001 rokovalo v Bratislave. CNIM 
prisľúbila predložiť svoje ekonomické analýzy do konca 
mesiaca, napokon však dodala štúdiu efektívnosti až 21. 
januára 2002 a predložila pre HE s. r. o. neprijateľnú pod-
mienku: nový centrálny zdroj tepla musí pracovať na báze 
plynu! Investora nezískala. Výsledkom bolo odporúčanie 
rokovať s fondom FONDELEC a spoločnosťou MARUBE-
NI. Medzitým sa už na dve stavby získalo stavebné po-
volenie a na energetický zdroj bolo vydané územné roz-
hodnutie. Handlová začala rokovať s MARUBENI. Tento 
partner si na rozhodnutie vyžiadal čas do konca júna, no 

až 10. septembra sa zastupiteľstvo dozvedelo, že spoloč-
nosť síce vysoko hodnotí zákon č. 276/2001 Z. z. o regulá-
cii cien v sieťových odvetviach, ale rozhodla sa počkať na 
vydanie vyhlášky; kým nepoznala jej presné znenie, pred 
vstupom do projektu TH s. r. o. váhala. 

Mesto muselo v tom období riešiť aj iné problémy. 
V júni bol predložený projekt rekonštrukcie kúpa-
liska Lesná s predpokladaným nákladom 18,5 mil. 
Sk a MZ uvažovalo o pôžičke. Záruky, ktoré banky 
požadovali, mesto v tom čase nemohlo splniť, a tak 
k realizácii nedošlo. Kino Mier sa zmenilo na disko-
téku a stalo sa aj miestom rôznych priestupkov, ba 
aj zločinov. Diskotéky sa zneužívali na predaj drog 
a šírenie alkoholizmu medzi mládežou, pričom ne-
raz musela zasahovať polícia. O odkúpenie objektu 
prejavili záujem dve firmy –  v auguste 1999 Glo-
ria Fenix a začiatkom roka 2000 MontPlast. Mesto 
v oboch prípadoch odpredaj aj schválilo, ale k rea-
lizácii nedošlo. Napokon v septembri 2001 kúpila 
kino Mier obchodná spoločnosť BILLA. Budova pre-
šla rozsiahlou rekonštrukciou, upravené bolo aj oko-
lie, budovalo sa parkovisko pre zákazníkov. V tom 
čase kúpil budovy materskej školy a jaslí, postavené 
Baňou Handlová v rokoch 1975-76, slovensko-talian-
sky podnik RIALTO, s. r. o. so sídlom v Partizánskom 
a rekonštruoval ich pre potreby výroby obuvi. 

V septembri 2001 bolo schválené zvýšenie účasti mes-
ta v Handlovskej energetike na 34 %, realizácia projektu 
však narazila na vážny problém. Investor požadoval ga-
ranciu ceny elektrickej energie vyrobenej v novom zdroji 
a garancie ceny uhlia na 10 rokov, no nebolo možné mu 
vyhovieť, lebo vstupom SR do Európskej únie na jednot-
ný liberalizovaný vnútorný trh cenu elektrickej energie 
určoval trh. Ekologické spaľovanie uhlia si vyžadovalo 
celý rad opatrení, ktoré by bez štátnej dotácie nebolo 
možné realizovať. Investor odkladal začatie realizácie a 
náklady na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody 
rástli a zaťažovali obyvateľov činžových domov. Spotreba 
energetického uhlia klesala, a tým aj zamestnanosť 
pri jeho ťažbe. Energetické uhlie smerovalo výlučne 
do Elektrárne Nováky.

V roku 2002 začali vychádzať Handlovské noviny. 
Tento mesačník informoval obyvateľov o činnosti samo-
správy, občianskych združení a mestskej polície, ale aj 
o kultúrnych a športových akciách v meste. Občania si 
ho mohli vyzdvihnúť bezplatne v novinových stánkoch.

Komunálne voľby sa konali 6. a 7. decembra 2002. Na 
post primátora sa hlásilo 12 kandidátov. Handlovčania 
dali tentoraz svoju dôveru kandidátovi pravej koalície, 
Ing. Petrovi Hromádkovi, ktorý bol zvolený za primátora 
29,17 % zapísaných voličov (1025 hlasov). Do poslanec-
kých lavíc sa posadilo 6 kandidátov Pravej SNS, 6 kan-
didátov SDĽ a Smeru, traja kandidáti Strany zelených, 
1 kandidát za HZDS a 1 nezávislý.

4. volebné obdobie 
primátor Ing. Peter Hromádka
8. 12. 2002 – 1. 12. 2006

Zástupcom primátora sa stal Ing. Rudolf Podoba, zvo-
lená bola mestská rada a ustanovili sa komisie. Naďa-
lej pracovala odborná komisia pre teplofikáciu, čo bolo 
ústredným motívom práce nielen predchádzajúceho, ale 
aj nového vedenia na čele s primátorom mesta. Po pre-
došlom vedení zdedilo síce návrhy technického rieše-
nia, no realizácia bola stále v nedohľadne a trpezlivosť 
Handlovčanov bývajúcich v činžových domoch klesala. 

Neúnosnou záťažou pre Handlovú bola nemocnica 
s poliklinikou. Na jej prevádzku doplácalo mesto viac 
než 10 miliónov ročne a o ďalších investíciách nemoh-
lo uvažovať. Pokusy o privatizáciu z roku 1998 neboli 
úspešné, preto mesto uvítalo ponuku lekárnickej firmy 
UNIPHARMA a zariadenie tejto akciovej spoločnosti 
odpredalo. Kupujúci mal zámer nemocnicu moderni-
zovať a rozšíriť služby pre verejnosť Handlovskej doli-
ny. Od 1. novembra 2004 to bola Nemocnica Handlová, 
2. súkromná nemocnica, s. r. o.  

2003 – 2004
15. apríla 2003 dostala Mestská rada správu konateľa 

s. r. o. Handlovská energetika s požiadavkou odkladu rea-
lizácie výstavby nového centrálneho zdroja tepla o jeden 
rok. Rada zvolala mimoriadne rokovanie zastupiteľstva, 
ktoré dospelo k záveru, že nastal čas zapojiť do rozho-
dovania, či sa bude kúriť uhlím alebo plynom, verejnosť. 
V ankete, ktorú mesto bez ďalších prieťahov zorganizo-
valo, odovzdali občania 5170 vyplnených lístkov, pričom 
na 3187 z nich stálo jednoznačné „nie“ uhliu... takmer 
62 % hlasujúcich občanov sa priklonilo k plynu. Udalosti 
nabrali rýchly spád. Po vyhodnotení ankety (23. júna) sa 
zastupiteľstvo uznieslo neschváliť ročný odklad výstavby 
centrálneho zdroja tepla (CZT), zrušiť uznesenie o pri-
jatí projektu HBP z roku 2000 a toto rozhodnutie mesta 
bezodkladne oznámiť vedeniu Hornonitrianskych baní. 
V novoustanovenej odbornej komisii vlastníkov bytov 
zastupovali: Mestský bytový podnik, správcovská orga-
nizácia Handimex a Okresné stavebné bytové družstvo. 
Prioritnou úlohou komisie bola príprava výberového ko-
nania na dodávateľa stavby CZT. V priebehu niekoľkých 
dní sa podarilo vypracovať súťažné podmienky aj osloviť 
uchádzačov. Jednou z podmienok súťaže bolo financo-
vanie stavby bez prispenia mesta. Na prvom mieste sa 
umiestnila pražská firma MUNZAR, ktorá predložila aj 
dokumenty o financovaní stavby prostredníctvom úveru 
z Komunálnej banky Praha. Na realizáciu a prevádzku 
CZT založila firma MUNZAR so svojimi partnermi spoloč-
nosť KMET,  a. s., do ktorej vstúpilo mesto s nehnuteľným 
majetkom (budovy výmenníkových staníc). Generálnym 
dodávateľom bola  a. s. EDLTODO EG, zhotoviteľom HU-
TIRA BRNO. Projekty pripravovala INKA-P Nitra.

Od 6. júla do 29. októbra 2004 vládol v meste čulý sta-
vebný ruch. Stavalo sa 13 plynových kotolní, 8 km dis-
tribučných sietí, položených bolo 16 km predizolovaného 
potrubia a 114 odovzdávacích staníc tepla v obytných 
domoch. Hydraulické vyregulovanie rozvodov a zásobo-
vaných objektov si vyžiadalo osadenie 14 000 termostatic-
kých ventilov s hlavicami, vybudoval sa centrálny dispe-
čing. Akciová spoločnosť Sater Handlová, ktorá prevzala 
všetky úlohy po zrušených Technických službách, zme-
nila svoju hlavičku na Hater, s. r. o.

2005
Primátor Peter Hromádka sa vo svojom novoročnom 

príhovore pochválil ukončenou teplofikáciou a pokrok-
mi v plynofikácii mesta, začatím prestavby kina Mier 
na supermarket Billa, projektom separácie domového 
odpadu... ale mal i nepríjemnejšie správy: zvýšené sadz-
by daní z nehnuteľnosti, miestny poplatok za komunálny 
a drobný stavebný odpad. Už 1. januára nadobudli účin-
nosť Zásady postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavova-
ní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnic-
kých osôb, podľa ktorých sa občan mohol u samosprávy 
domáhať ochrany svojich práv. 

Zmeny v školstve priniesol zákon č. 243/2003, ktorým 
sa zriaďovanie a prevádzka stredných škôl dostali do prá-
vomoci VÚC, základné a materské školy do právomoci 
obcí. Stredné školstvo v Handlovej bolo zastúpené Spoje-
nou strednou odbornou školou a Špeciálnou školou. Štyri 
základné školy, Základná umelecká škola, 6 materských 
škôl a Centrum voľného času ostalo v pôsobnosti mesta. 
ZŠ v mestských častiach boli zrušené už v posledných ro-
koch socialistického zriadenia a žiaci prešli na ZŠ Morov-
nianska (Morovno) alebo na ZŠ Školská (Nová Lehota). 
Prevažná časť školských budov mala nevyhovujúce okná 
a závažné nedostatky v tepelných izoláciách stavieb. V sú-
vislosti s novým zákonom siahlo mesto k vyhodnoteniu 
demografického vývoja s cieľom redukovať počet učební 
aj škôl, a tak náklady na školstvo ušetriť. Optimalizáciu 
základných a materských škôl v meste riešilo mimoriadne 
zasadanie MZ. Počet novonarodených detí po roku 1990 
klesal, preto sa navrhovalo k 31. augustu 2005 vyradiť zo 
siete škôl ZŠ na Ulici Márie Krššákovej. Súčasne sa mal 
pre nevyužitú kapacitu znížiť aj počet materských škôl. 
Minister školstva Martin Fronc však tento názor nezdieľal, 
a tak MŠ pokračovali v činnosti. Mestské zastupiteľstvo 
odsúhlasilo 6,5 mil. Sk z fondu rozvoja bývania na výstav-
bu podnikateľského inkubátora, ktorý mal stáť na mieste 
Základnej umeleckej školy. Búranie ZUŠ začalo v júni. Na 
realizáciu stavby získalo mesto 38 mil. Sk z eurofondov. 

Spoločnosť HATER podala na Recyklačný fond projekt 
„Separovaný zber odpadu v mikroregióne Handlová“ a 
požadovala finančnú pomoc 13,7 mil. Sk. Pred podaním 
projektu päť anketárov firmy vykonávalo pochôdzku po 
domácnostiach a zisťovali názory občanov na separovaný 
zber. Aj prvýkrát usporiadaný Deň Zeme 22. apríla 2005 
bol venovaný tejto myšlienke. V máji sa skončil jednoroč-
ný projekt „Aktivácia pracovnej sily“, na ktorý prispel fond 
PHARE sumou 52,6 tisíc eur. Do projektu sa zapojilo 120 
uchádzačov o zamestnanie. Po absolvovaní školení si 30 
z nich našlo prácu. Na tento projekt nadväzoval trojroč-
ný program zaraďovania ťažko zamestnateľných občanov 
mesta a okolia, podporený sumou 32,3 tis Sk zo štruk-
turálneho fondu EÚ. Jeho realizáciu prevzala nezisková 
organizácia (n. o.) HELP, ktorú založilo mesto Handlová 
spolu s Občianskym združením Vidiecky parlament (OZ 
VIPA) Trenčianskeho kraja; spolupracovalo aj OZ Parodi 
Roma. Mesto poskytlo prechodnú výpomoc 1,5 mil. Sk. 
Zo 101 klientov získalo prácu len 29. V novembri Rómske 
školiace a remeselné centrum začalo výučbu v krajčír-
skej dielni (10 rómskych žien) a ponúklo zaškolenie aj 
v iných odboroch. V rámci 3. etapy súťaže „Samospráva 
a Slovensko bez bariér“ získala Handlová čestné uznanie, 
ktoré 22. mája prevzal v SND v Bratislave primátor Peter 
Hromádka. Išlo o päť projektov, z ktorých najviac zaujala 
nezisková organizácia Jazmín. 

SAD Prievidza od 1. februára 
2005 nedostávala na prevádz-
ku MHD dotácie z VÚC, preto 
požadovala, aby stratu nahra-
dilo mesto Handlová dotáciou 
vo výške 2 mil. Sk. Mesto však 
mohlo uvoľniť maximálne 
600 tisíc, a tak so SAD uzav-
relo dohodu o znížení liniek 
MHD na polovicu, pričom pô-
vodná cena aj zľavy zostanú 
zachované. 

Mesto malo snahu 
vstúpiť do Prvej 
handlovskej teplo-
technickej spoloč- 
nosti a napomáhať 
riešeniu nového 
zdroja tepla.

Pohár trpezlivosti 
pretiekol...

V ankete, ktorú 
zorganizovalo mesto, 
odovzdali občania 
5170 vyplnených líst- 
kov, pričom 62 % hla- 
sujúcich povedalo  
jednoznačné „nie“ 
uhliu a priklonilo  
sa k plynu. 

Od júla do októbra 
vládol v meste čulý 
ruch. Stavalo sa 
13 plynových kotolní, 
položilo 16 km potru-
bia, osadilo 14 tisíc 
ventilov s hlavicami 
a vytvorilo 114 odo-
vzdávacích staníc 
tepla v domoch. 

Jaroslav Izák sa 
už po druhýkrát stal 
primátorom mesta.

Pred a po...

Milénium
 Spotreba energetic-
kého uhlia klesala, 
a tým aj zamestna-
nosť pri jeho ťažbe. 
Energetické uhlie 
smerovalo len do 
Elektrárne Nováky.

Kino Mier sa zmenilo 
na diskotéku a stalo 
sa miestom priestup-
kov, ba aj zločinov. 
Neraz tu zasahovala 
polícia. Medzi mláde- 
žou sa šíril alkoholiz- 
mus a narkománia.

Ďalšie uvoľnené prie-
story si adaptoval pre 
svoj výrobný program 
slovensko-taliansky 
podnik RIALTO.

Plynová kotolňa na sídlisku 
Juh po rekonštrukcii.

Vpravo v strede: Plynová kotolňa - 
športová hala po rekonštrukcii.
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K realizácii programu na volebné obdobie 2003 – 2006 
prijalo zastupiteľstvo niekoľko doplňujúcich úloh, ako 
spracovanie dokumentácie k rekonštrukcii a moderni-
zácii zdravotného strediska na Morovnianskej ceste, 
skvalitnenie informačnej siete a rozšírenie možností 
pripájania sa na internet, ako aj zabezpečenie ďalšieho 
vzdelávania zamestnancov mesta. 

BILLA otvorila svoju handlovskú predajňu 22. júna 
2005. Pred obchodným domom na mieste nefunkčnej fon-
tány postavili prvý kruhový objazd, ktorý zvýšil bezpeč-
nosť premávky aj bezpečnosť chodcov na severnej strane 
námestia a zároveň sa presunuli aj zastávky autobusov 
SAD pozdĺž centrálneho parku. Na Ligetskej ulici sa v no-
vembri kolaudovalo 35 bytov v troch nájomných domoch. 
V meste začala pôsobiť firma HUTIRA, s. r. o. Svoj areál 
začala budovať pred železničným prejazdom na Ul. 29. 
augusta. Pustila sa aj do budovania rôznych účelových za-
riadení a  športovísk. V Handlovej tak pribudla reštaurač-
ná a ubytovacia kapacita, tenisové kurty, lezecká stena...  

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 
na roky 2006 až 2013 sa začal pripravovať už na jar roku 
2005. Do akcie sa mohli zapojiť organizácie aj občania. 
Rada pre strategický rozvoj určila 5 kritických oblastí, 
ale do júla sa do programu zapojilo len 66 osôb. Pra-
covné skupiny pripravili materiál, poukazujúci na silné 
i slabé stránky mesta a zverejnili ho na webovej stránke. 
Reakcie boli prevažne pesimistické: „Handlová je smut-
né, šedivé mesto s nedostačujúcou kvetinou výzdobou, 
šedivými fasádami a málom nového.“ Takto to zapísala 
kronikárka. Aby sa zapojilo viac občanov do PHSR, Te-
levízia Handlová v spolupráci s Mestským domom kul-
túry pripravila sériu besied pod názvom Čaj 
o piatej, na ktorých sa hovorilo o aktuálnych 
témach – o cestovnom ruchu, urbanistike, 
kvalite života v meste a pod.

V rámci Medzinárodného dňa informácií sa 
28. septembra konal 1. ročník podujatia Deň ot-
vorených dverí. Pozvaní boli žiaci zo všetkých 
typov škôl, aby sa dozvedeli o činnosti samo-
správy, prezreli si priestory mestského úradu, 
zažili svadobný obrad či uvítanie do života. Do 
akcie sa zapojili Mestský dom kultúry, Hater 
Handlová, mestská polícia a TV Handlová. 

V poradí druhé voľby zástupcov do orgánov 
Trenčianskeho samosprávneho kraja ukázali 
nedostatok záujmu občanov o veci verejné. 
V Handlovej sa za zlého počasia v sobotu 26. 
novembra 2005 k urnám dostavilo len 1331 vo-
ličov (12,3%), ktorí volili 10 poslancov do VÚC 

vo volebnom obvode Prievidza. Z Handlovčanov boli 
zvolení Ing. Vladimír Buzalka a Ing. arch. Jaroslav Izák. 
Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja bol zvo-
lený až v druhom kole 10. decembra za menej než 6 % 
účasti voličov. Stal sa ním MUDr. Pavol Sedláček. 

Posledné zasadanie mestského zastupiteľstva absol-
vovalo „maratón“ schvaľovania všeobecne záväzných 
nariadení mesta – išlo o 11 nových VZN, resp. doplnkov. 
Pokračovala aj rekonštrukcia v hoteli Baník: prevádzku 
začala ubytovacia časť s 8 izbami a 20 lôžkami. V Tep-
lárni Handlová uviedli v decembri do prevádzky kotol 
Vesko B s výkonom 3 kW na spaľovanie biomasy – drev-
nej štiepky, prvý na Slovensku.

V roku 2005 navštívil Handlovú minister hospodár-
stva Pavol Rusko. Primátor ho oboznámil so sociálno-
ekonomickou štruktúrou mesta a vyslovil obavy z rastu 
nezamestnanosti v dôsledku útlmu baníckej činnosti. 
Minister si prezrel územie pripravovanej priemyselnej 
zóny (Banícku kolóniu) a upozornil, že pomoc zo strany 
štátu, či fondov EÚ je podmienená etablovaním aspoň 
jedného investora. Vyjadril sa aj k situovaniu priemy-
selnej zóny – na tento účel sa mu zdala vhodnejšia plo-
cha stabilizačného násypu. Dopravná situácia v meste 
a okolí sa stala predmetom záujmu ministra dopravy, 
pôšt a telekomunikácií Pavla Prokopoviča. Zoznámil 
sa s navrhovaným tzv. malým obchvatom mesta, ktorý 
by vylúčil dopravu z námestia. Okrajovo sa hovorilo aj 
o rýchlostnej komunikácii Trenčín – Žiar nad Hronom 
(R2). Primátor žiadal o podporu zámeru vybudovať 
nový podjazd pod železnicou na ceste vedúcej do rekre-
ačného zázemia Remata. 

Z kultúrnych aktivít mesta v tom roku zaujala najmä 
tanečná skupina VOLCANO – za šesť rokov svojej čin-
nosti žala úspechy doma i v Európe a získala 26 ocenení. 
12. novembra 2005 sa z umenia jej tanečníkov tešila plná 
sála Domu kultúry v Handlovej. Zaujímavá bola aj výs-
tava prác ľudového umelca Jána Procnera, inštalovaných 
v podzemí, v priestore Bazaltu, 2,5 km od vstupu do bane 
spolu s dielami prievidzského výtvarníka Igora Lackoviča 
a fotografa Pavla Remiáša. Televízia Handlová získala dru-
hé miesto na súťažnej prehliadke tvorby lokálnych televí-
zií v Martine. V elektronických médiách, v súťaži o najlep-
ší regionálny príspevok, zvíťazili svojimi dielami Poklopy, 
Známka-neznámka a Bez teplej vody Handlovčania Dana 
Reindlová, Jozef Pavelka a Miroslav Majer. 

2006

Nočné teploty mínus 21°C, denné mínus 10 ... také 
boli prvé dni roka 2006. Pre niekoho bežné, pre 

iných život ohrozujúce podmienky. Mesto sa však po-
staralo o sociálne odkázaných a pripravilo pre nich 
priestory s možnosťou prenocovania, zabezpečné proti 
extrémnemu chladu. V Handlovej pôsobilo niekoľko 
charitatívnych subjektov. Od začiatku roka tu fungovala 
nezisková organizácia Jazmín, ktorá sa stará o Domov 
pre osamelých rodičov DORKA, útulok Nádej na dôstojný 
život a pestúnske zariadenie manželov Kožinových. 

Rok 2006, čo sa týka „budovateľských“ plánov mesta, 
nijako nezaostával za rokom predchádzajúcim. Hneď 
na prvom zasadnutí sa zastupiteľstvo zaoberalo požia-
davkou investora na etablovanie ďalšieho obchodného 
reťazca v meste – supermarketu LIDL. Vytipovaný po-
zemok na Mostnej ulici ponúkalo mesto za 1000 Sk/
m2, pričom investor by musel splniť viacero podmie-
nok: uhradiť výstavbu nového mosta cez Handlovku, na 
vlastné náklady premiestniť garáže stojace na pozemku, 
zastávku autobusu, dopravné značenie a pod. Po súhla-
se investora s podmienkami mesta zastupiteľstvo v júni 
odpredaj pozemku schválilo. 

Na ďalší rozvoj čerpalo mesto prostriedky aj z ve-
rejných zdrojov. Vďaka Štátnemu fondu rozvoja bý-
vania, ktorý mal pokryť 80 % nákladov, mohli po-
slanci rozhodnúť o výstavbe činžového domu so 66 
bytmi na Železničiarskej ulici. 20 % z celkovej sumy 
97 mil. Sk tvorili zdroje mesta. Zo štrukturálnych fon-
dov EÚ získalo mesto podstatnú časť prostriedkov 
na financovanie nového územného plánu – Územ-
noplánovacej dokumentácie sídelného útvaru mesta, 
s tým, že ho spolufinancovalo čiastkou 1,533 mil. Sk. 
Po výberovom konaní bola podpísaná zmluva na do-
danie štúdie so spoločnosťou AGS ATELIER. 

Nebývalou účasťou občanov sa vyznačovalo aprílové 
rokovanie mestského zastupiteľstva. Rozhodovalo sa 
o materských školách a prítomní občania reagovali na 
správu o rušení niektorých škôlok tak dôrazne, že pri-
mátor Peter Hromádka navrhol, aby sa o prednesených 
návrhoch vôbec nehlasovalo. MŠ si však mali do septem-
bra pripraviť vlastné riešenia. Prejednával sa aj návrh 
na rekonštrukciu Mestského domu kultúry, podaný už 
v auguste 2005. Projekt sledoval lepšie využitie pries-
torov a rátal s umiestnením mestskej knižnice, Centra 
voľného času RELAX a iných organizácií. Na realizáciu 
tohto náročného projektu si však museli Handlovčania 
počkať ešte niekoľko rokov. Poslanci prijali návrh, aby 
sa v objekte Lamiky (bývalý Banský hotel) vytvorili 
podmienky pre archiváciu a vystavovanie historických 
dokumentov a umeleckých diel. Tento bližšie nešpe-
cifikovaný zámer sa v priebehu nasledujúcich rokov 

vykryštalizoval, keď prišiel návrh z Handlovského ba-
níckeho spolku na zriadenie uhoľnej expozície dostup-
nej verejnosti. Odsúhlasený bol aj predaj polikliniky na 
Morovnianskej ceste spoločnostiam HAVICENIA a GLO-
RIA VITAE s. r. o. s podmienkou, že na objekte vykonajú 
nutnú rekonštrukciu. Na kúpe sa podieľali aj štyria leká-
ri, ktorí mali v budove ordinácie. 

 Pekným podujatím sa zviditeľnila mestská časť Mo-
rovno. V máji sa tam konal 1. ročník Morovnianskej 
podkovy, furmanských pretekov ťažných koní. Krása 
ťažných koní i majstrovsvo furmanov z obcí handlov-
skej doliny prilákala značné množstvo divákov. Toto 
podujatie, ktoré začalo skromne, napokon založilo novú 
tradíciu. Na morovnianskom poľnom letisku sa súťaži-
lo vo furmanskom slalome, v práci s drevenou kladou, 
v ťažkom ťahu v páre aj jednotke.

 Nezisková organizácia Help v priebežnom hodnotení 
činnosti konštatovala, že z evidovaných 125 klientov sa 
v l. etape zamestnalo 56, ale pracovnú pozíciu si udržalo 
len 43 klientov. Ďalší nábor prebiehal od 1. apríla. Z 91 
nezamestnaných sa podarilo umiestniť 51 osôb. V máji 
Help usporiadal konferenciu s partnermi z Francúzska, 
Talianska a Portugalska. 

 Handlová si roku 2006 pripomínala 630. výročie 
prvej písomnej zmienky o obci. Rok osláv bol spoje-
ný s návštevami vládnych predstaviteľov Sloven-
ska a štyrmi tematickými výstavnými podujatiami. 
V predvečer výročia vydania listiny kráľa Ľudovíta, 
7. marca navštívil Handlovú prezident SR Ivan Gaš-
parovič.  Otvoril nielen rok osláv, ale aj výstavu ve-
novanú historickým premenám nemeckej poľnohos-
podárskej obce na banícke mesto. V máji, súčasne s 
jarmokom na sv. Urbana bola otvorená výstava obra-
zov, zachytávajúca premeny obce na mesto. Ďalšou 
príležitosťou na oslavy boli Handlovské hody 10. júna, 
na ktorých dobrá nálada trvala do neskorých večer-
ných hodín. Hody začali malou slávnosťou: predse-
da vlády Mikuláš Dzurinda pokrstil novú publikáciu 
o meste – Handlová na prahu tisícročia a otvoril vý-
stavu obrazov zo súkromnej zbierky handlovského 
rezbára Jána Procnera. Od rána hrala hudba, obča-
nia súťažili v netradičných disciplínach a vytvárali 
neuveriteľné rekordy – upiekli palacinku s prieme-
rom 95 cm; na papier, dlhý 9,4 m napísalo 60 ľudí 
najdlhšiu báseň, ktorá mala 610 veršov; do banského 
vozíka pre 12 osôb sa ich dokázalo natlačiť sedem-
desiat! – 23 dospelých a 47 detí. Hornonitrianske 
múzeum v Prievidzi pripravilo výstavu Handlová 
v obrazoch – všetko zo súkromných zbierok. 

V júni bol predložený 
projekt rekonštrukcie 
kúpaliska Lesná.

Program hospo-
dárskeho a so-
ciálneho rozvoja 
mesta na obdobie
2006-2013 sa za-
čal pripravovať už 
na jar roku 2005

Vďaka spoločnosti 
HUTIRA pribudla 
v Handlovej reštau- 
račná a ubytovacia 
kapacita, tenisové 
kurty, lezecká stena 
a tak trochu aj 
nový svieži duch.

Volcano v športovej hale.

V areáli firmy Hutira, s.r.o., 
(vpravo) sa nachádza aj 
umelá horolezecká stena.

Ozajstnú žatvu 
zábavy a kultúrnych 
podujatí prichystalo 
mesto svojim oby-
vateľom v roku 2006 
– pri príležitosti 630. 
výročia prvej písom-
nej zmienky o obci.

Bohatý program
odštartoval sám pre-
zident republiky Ivan 
Gašparovič. Otvoril 
nielen rok osláv, ale
aj výstavu veno-
vanú historickej 
premene nemeckej 
roľníckej obce na 
banícke mesto.

Nielen prácou sú 
živí Handlovčania
– dokážu oceniť aj 
dobrú kultúru, taneč-
né umenie nevyní-
majúc. V roku 2005 
žala úspechy doma 
i vo svete tanečná 
skupina VOLCANO. 
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Na oslavách Dňa baníkov sa 
zúčastnil aj novovymenova-
ný premiér Róbert Fico. 
Pri príležitosti sviatku všet-
kých baníkov 10 osobností 
– bývalých pracovníkov baní 
prevzalo z rúk viceprimátora 
Rudolfa Podobu Ceny za celo- 
životnú prácu v bani, aktívnu 
účasť na rozvoji mesta a šíre-
nie jeho dobrého mena: 
Ing. Milan Mátych; Dr. h. c. 
Ing. Peter Čičmanec PhD., 
generálny riaditeľ HBP; 
Ján Procner, baník-rezbár; 
bývalí riaditelia Bane Han-
dlová: in memoriam  
Ing. Dušan Šarišský, CSc.;  
Ing. Igor Reiff; 
Ing. Anton Ondrejkovič; 
ďalej to boli: Eduard Holub, 
futbalista a tréner; Milan 
Volf, aktivista; insitný maliar 
Jozef Moravčík a basket-
balista Milan Linkieš. 

Primátor Peter Hromádka 
spolu s viceprimátorom Ru-
dolfom Podobom sa dôkladne 
oboznámili s problémami ma-
jiteľov domu na Ul. 29. augusta 
č. 52 – 54, vo vlastníctve kto-

rých sa pri kúpe bytov ocitol aj nebytový priestor „vežič-
ka“ s hodinami, postavená v štýle SORELA – dominan-
ta sídliska Juh. Na jej údržbu majitelia vynaložili vyše 
200 tisíc Sk. Dočasne ju prenajali na ústredňu pre šíre-
nie káblovej televízie. Primátor oslovil podnikateľa Ľu-
bomíra Balušíka, konateľa s. r. o. C. B. ONE v Handlovej, 
ktorý bol ochotný vežičku odkúpiť, vykonať potrebné 
rekonštrukcie a udržiavať chod hodín. Nový majiteľ re-
konštrukcie podľa dohody vykonal a počas vianočných 
sviatkov kontúry vežičky aj iluminoval. 

17. júna 2006 sa konali predčasné parlamentné voľby. 
Do 18 volebných okrskov v Handlovej prišlo k urnám len 
6 910 zo 14 334 oprávnených voličov (48,21%). Najviac 
hlasov tu získal Smer – sociálna demokracia (2822). Na-
sledovala Slovenská národná strana (1237) a Slovenská 

demokratická kresťanská únia – Demokratická strana 
(1119). Slobodné fórum získalo 554 hlasov, kým pred pár 
rokmi preferovaná HZDS mala len 8 hlasov! Voľby odzr-
kadlili pokles záujmu občanov o politické dianie. Novú 
vládu zostavenú predsedom Smeru Róbertom Ficom 
vymenoval prezident Gašparovič 4. júla. Ministerstvo 
životného prostredia viedol Handlovčan Ing. arch. Ja-
roslav Izák. Na jeho miesto v mestskej rade bol zvolený 
poslanec Alexander Hegedűs. Minister Izák medzi svo-
jich najbližších spolupracovníkov menoval aj Ing. Jána 
Pischa, prednostu MÚ v Handlovej. 

Rokovanie mestského zastupiteľstva 24. augusta 
viedol viceprimátor Rudolf Podoba. Poslanci vzali na 
vedomie, že primátor Hromádka je vážne chorý. V sú-
vislosti s dokončovaním objektu pre Podnikateľský 
inkubátor poslanci odsúhlasili návrh na zriadenie ne-
ziskovej organizácie ASTERION, ktorá mala podnika-
teľský inkubátor spravovať. 

Ministerstvo vnútra SR 9. septembra 2006 schvá-
lilo prvé stanovy občianskeho združenia Handlovský 
banícky spolok. Zakladajúca schôdza spolku sa kona-
la 26. septembra 2006 za účasti 21 zakladajúcich čle-
nov. Prvým predsedom sa stal Ing. Anton Ondrejko-
vič. Prvoradým cieľom HBS bolo udržanie baníckeho 
charakteru mesta a zachovanie hmotných i nehmot-
ných pamiatok baníckej činnosti. 

Na októbrovom rokovaní schválilo MZ nájom po-
zemku v lokalite Banícka kolónia Jánovi Slukovi v cene 
3,– Sk/m2 s tým, že firma Ján Sluka – SOLID vybuduje 
na prenajatom pozemku továreň na výrobu plastových 
okien, po kolaudácii sa bude môcť uvažovať o jeho kúpe. 
Ak továreň zamestná do 200 pracovníkov, cena bude 
1,– Sk/m2, ak ich bude nad 200, celá plocha sa predá za 
symbolickú 1 korunu. Týmto projektom mesto splnilo 
podmienku pre čerpanie prostriedkov EÚ na dobudova-
nie priemyselnej zóny – jeden investor už bol. 

Podnikateľský inkubátor bol otvorený 24. no-
vembra za prítomnosti ministra Jaroslava Izáka. 
ASTERION začal hneď prijímať prvé prihlášky 
uchádzačov o pridelenie priestorov. Minister sa 
premiestnil do novej haly Sater, s. r. o., určenej 
na separáciu odpadu a slávnostne ju uviedli do 
prevádzky. 

Jedinečným duchovným aj kultúrnym zážitkom pre 
mnohých Handlovčanov, dojímavým najmä pre potom-
kov pôvodného nemeckého obyvateľstva, sa stala ne-
mecky celebrovaná omša v Kostole sv. Kataríny v au-
guste 2006 za hojnej účasti nemeckých spoluobčanov 
z bývalého Hauerlandu. Dovtedy poslednú si vypočuli 
veriaci pred viac ako 60 rokmi – v roku 1944. V tomto 
roku sa za účasti päťdesiatich hostí z Nemecka, rodákov 
z Handlovej a ich potomkov, opäť ozvala v kostole ne-
mčina, keď za zvukov Schubertovej omše slúžil omšu 
farár zo Schneebergu.

Zastupiteľstvo odsúhlasilo návrh, aby sa činnosť 
mesta a jeho orgánov hodnotila vždy „od Kataríny 
do Kataríny“, t. j. v ročnom intervale od sviatku pat-
rónky mesta, sv. Kataríny. Na prvých Katarínskych 
dňoch 24.–25. novembra 2006 vyvrcholili oslavy 
slávnostným zasadnutím mestského zastupiteľ- 
stva, na ktorom sa hodnotil uplynulý „katarínsky“ 
rok a udelilo sa čestné občianstvo mesta Handlová 
v súlade s § 40 Štatútu mesta emeritnému bisku-
povi Petrovi Dubovskému a prof. MUDr. Jánovi 
Štenclovi. 

Emeritný biskup Mons. Peter Dubovský pôsobil ako 
správca farnosti Nová Lehota a Handlová v rokoch 
1971 – 1990, potom ho vymenovali za pomocného bis-
kupa Banskobystrickej diecézy. Pôsobil aj ako predse-
da Spolku sv. Vojtecha. Za totality bol väznený.

Prof. MUDr. Ján Štencl, rodák z Handlovej (syn prvého 
robotníckeho riaditeľa Veľkobane Handlová), rektor Slo-
venskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. význam-
ný gynekológ, držiteľ Kríža I. stupňa udelený preziden-
tom republiky v roku 2004. Prvý v Euró pe a druhý vo 
svete operoval plod s vývojovou chybou uropoetického 
aparátu v maternici (intrauterinálna chirurgia). 

A ešte krátky štatistický údaj: k 31. decembru 2006 
žilo v Handlovej 9 113 mužov, 8 837 žien, spolu 17 950 
obyvateľov. Nezamestnaných bolo 11,23%.

5. volebné obdobie 
primátor Ing. Peter Hromádka 
a Ing. Rudolf Podoba
3. 12. 2006 – 1. 12. 2010 

V sobotu 2. decembra sa konali komunálne voľby. 
Nebolo možné pochváliť sa vysokým záujmom, veď zo 
14 609 oprávnených pristúpilo k urnám len 5 438 voličov 
(37,22 %). Z 2241 mladých voličov do 25 rokov volilo len 
467 – menej ako 21%. Ing. Peter Hromádka (SDKÚ-DS, 
KDH, DSS) bol väčšinou hlasov znova zvolený za pri-
mátora. Do nového volebného obdobia bolo volených už 
len 19 poslancov. V tajnej voľbe bola za viceprimátorku 
zvolená  Jarmila Podobová.  Zastupiteľstvo schválilo zlo-
ženie pracovných komisií.

2007

Už 1. februára – sotva dva mesiace od volieb – sa obča-
nia dozvedeli smutnú správu, že ich primátor Peter 

Hromádka podľahol ťažkej chorobe. Dôstojná rozlúčka 
v preplnenom Kostole sv. Kataríny bola zároveň poctou, 
ktorú prejavili nebohému občania a mnohí predstavite-
lia handlovských podnikov a inštitúcií. Poslednú úctu 
mu prišlo vzdať aj veľa zástupcov samosprávy a podni-
kov z okresu Prievidza. Život mesta však musel ísť ďalej. 

Predseda NR SR určil termín doplňujúcich volieb do 
orgánov samosprávy mesta na 19. mája. Na primátor-
skú stoličku bolo zaregistrovaných 12 kandidátov. Na 
2. zasadaní mestského zastupiteľstva bol predložený 
poslanecký návrh na odvolanie Ing. Jarmily Podobovej 
z funkcie viceprimátorky. Návrh akceptovala väčšina 
poslancov a za viceprimátora do doplňujúcich volieb bol 
zvolený Arpád Koszta. V ďalšom rokovaní toto zastu-
piteľstvo schválilo kúpu stabilizačného násypu z vlast-
níctva SR za 335-tisíc Sk. Stabilizačný násyp spravova-
lo ministerstvo životného prostredia. Podľa posudku 
geológov sa na ploche násypu predbežne neodporúča 
žiadna výstavba, možno uvažovať len s využitím na 
športové plochy, ihriská a pod. Konatelia spoločnosti 
KARPATY TRADE Modra, s. r. o. požiadali mesto o pre-
nájom 3,7 ha pozemku v priemyselnej zóne (oproti ras-
túcemu objektu ALU-SOLID) s cieľom vybudovať závod 
na výrobu izolačného materiálu spracúvaním skleného 
odpadu. Ich požiadavka bola schválená. 

Novej voľby primátora sa zúčastnilo 37,79% voličov, ktorí 
odovzdali 5 453 platných hlasov. Počtom hlasov 1 640 zví-
ťazil Ing. Rudolf Podoba, druhá v poradí bola Mgr. Ivana 
Hromádková (1 264) a tretí Róbert Šuník (687). Mestské 
zastupiteľstvo si 1. júna vypočulo sľub nového primátora. 
Na návrh primátora bol z funkcie viceprimátora odvolaný 
Arpád Koszta a v tajnej voľbe bol zvolený Dušan Klas. Za-
stupiteľstvo 21. júna schválilo doplnok VZN mesta o pri-
deľovaní a hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve 
mesta. Na ďalšom rokovaní MZ rozhodlo, že s platnosťou 
od 1. januára 2008 bude Mestský bytový podnik transfor-
movaný na s. r. o. so 100% účasťou mesta, pričom mesto 
vloží z rozpočtu finančný vklad 200 tisíc Sk ako istinu.

Spoločnosť s r. o. HATER Handlová začala od 1. júla 
2007 so zberom triedeného odpadu. Recyklačný fond po-
skytol 5,9 mil. Sk za predpokladu, že minimálny ročný 
odpad bude 172 ton skla, 151 ton plastov, 258 ton papie-
ra a 22,5 ton viacvrstvového kombinovaného materiálu. 
V meste a obciach mikroregiónu bolo k 1. júlu rozmiest-
nených 525 zberných kontajnerov v štyroch farbách. 
Celkové náklady činili 11,3 mil. Sk. Okrem Recyklačné-
ho fondu prispeli na akciu Mesto a spoločnosť HATER.  
Starostovia zo Združenia obcí Handlovskej doliny 
a Hornonitria sa 5. septembra stretli v Handlovej, aby 
potvrdili zlúčenie dvoch mikroregiónov do nového ob-
čianskeho združenia ŽIAR, ktoré združovalo vyše 35 ti-
síc obyvateľov. Tým sa otvorila cesta k možnosti čerpať 
financie na vybrané projekty z programu LEADER. 

Najzávažnejším bodom programu rokovania mest-
ského zastupiteľstva 27. septembra bol dlh MsBP voči 
Hornonitrianskym baniam vo výške 147 mil. Sk. Dlh 
vznikol ešte v roku 1999 neuhradením faktúr za dodáv-
ky tepla. Poslanci oboznámení s mimosúdnym vyrovna-
ním vo výške vyše 53 mil. Sk odsúhlasili návrh vyrov-
nať dlh odovzdaním Domu služieb a podniku Seperdeo 
Vita, s. r. o. – 3.TV. Zvyšok dlhu (cca 15 mil. Sk) sa mal 
splatiť v piatich ročných splátkach vo výške max. 3. mil. 
Sk ročne. Návrh nadväzoval na vznik novej Regionálnej 
televízie, ktorej spoločníkmi okrem miest Prievidza, 
Handlová a Nováky bola obec Lehota pod Vtáčnikom 
s 10% účasťou a spoločnosť Priamos s 50% podielom. 
Vysielanie Seperdeo Vita malo byť zachované do konca 
roka. Handlová vstúpila do RTV Prievidza s finančným 
vkladom 41 350 Sk. Po oboznámení sa s výsledkom roko-
vania s HBP, a. s., s finančnými analýzami a odbornými 
odhadmi hodnoty Domu služieb a mestskej televízie po-
slanci prijali riešenie dlhu MsBP tak, ako bolo navrhnu-
té v septembri a splnomocnili primátora podpísať s HBP 
dohodu o mimosúdnom vyrovnaní. Informovanosť ob-
čanov prebiehala rôznymi formami: bol to infotext, regi-
onálne spravodajstvo 3.TV, Handlovské noviny, interne-
tová stránka mesta, mestský rozhlas, poštové schránky 
v MsÚ a pod. Pokračovali verejné diskusie s občanmi, 
hoci nie všetky sa stretli s ich plným pochopením. Veľ-
mi potešila účasť občanov na verejnej diskusii 2. októb-
ra, keď primátor, prednosta a zamestnanci MsÚ museli 
odpovedať na množstvo otázok. Maximum smerovalo 
k cene tepla, ale hovorilo sa o všeličom, čo ľudí trápilo. 

 Aj v tomto roku mesto navštívili viaceré významné 
osoby. V marci tu rokoval minister dopravy, pôšt a teleko-
munikácií Ľubomír Vážny o výstavbe malého obchvatu 
námestia, ktorý by sa mal stavať v roku 2008, aj o pri-
pravovanej výstavbe rýchlostnej cesty R2 Trenčín – Žiar 
nad Hronom. Na tlačovej konferencii v Podnikateľskom 
inkubátore sa hovorilo aj o problémoch veľkého obchva-
tu, ktorý bol navrhnutý v územných plánoch. 

Ing. Peter Hromádka
narodený: 3. marca 1970 
zomrel: 31. januára 2007

Peter Hromádka 
vyštudoval Vysokú školu 
poľnohospodársku v Nitre. 
Pôsobil v súkromnom 
sektore. Primátorom 
mesta Handlová sa stal 
prvýkrát v roku 2002, 
v komunálnych voľbách 
v roku 2007 mu občania 
opäť dali dôveru, čím 
ocenili zlepšenie kvality 
života vo svojom meste. 
Kandidoval za koalíciu 
SDKÚ-DS, KDH a DSS, 
získal štvornásobne 
viac hlasov ako v poradí 
druhý kandidát. Ako 
bývalý aktívny hráč 
basketbalu, vo veľkej 
miere podporoval šport 
v meste. V roku 2004 sa stal 
prezidentom Handlovského 
basketbalového klubu. 
31. januára 2007 Peter 
Hromádka prehral boj 
s chorobou a vo večerných 
hodinách zomrel.

V Kostole sv. Kataríny  
po viac ako 60 rokoch 
opäť znela nemčina... 
Za účasti 50 hostí  
z Nemecka, rodákov  
z Handlovej a ich  
potomkov tu slúžil 
svätú omšu farár 
zo Schneebergu.
Dom kultúry a 
podnikateľský inkubátor. 
Hore: Vežička, dominanta 
SORELY po rekonštrukcii.

Prof. MUDr. Ján Štencl

Emeritný biskup  
Mons. Peter Dubovský
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 V máji prišiel do Handlovej veľvyslanec USA Rodolpho 
M. Walle, aby sa zoznámil s mestskou televíziou 3.TV, 
ktorá z prostriedkov grantu poskytnutého USA realizo-
vala projekt mestskej televízie v afgánskom meste Kun-
duz. Týmto činnosť handlovskej televízie presiahla hra-
nice štátu, ba i Európy. 

 Po 30 rokoch sa 2. júna na pravé po-
ludnie rozozvučali zvony vo zvonici 
Kostola Dobrého pastiera na hornom 
konci mesta. Kostol bol reštaurovaný 
v roku 1998, ale na zvonicu sa zrejme 
nenašli prostriedky, preto sa niekoľkí 
Handlovčania podujali túto drevenú 
stavbu oživiť. Bez peňazí to však ne-
bolo možné. Pomohol miestny občan, 
svetovo uznávaný tvorca poštových 
známok, akad. mal. Rudolf Cigánik, 
ktorý vytvoril grafický list v podobe 
poštovej známky s vyobrazením kos-
tola a čistý výnos z predaja (105 tisíc 
Sk) venoval na tento ušľachtilý zámer. 
Na opravu prispeli aj handlovskí ro-
dáci z Voerde (NSR). Erwin Hovorič, 
tesár – dôchodca z Voerde a Handlovčania Jozef Maďar 
aj Rudolf Cigánik pracovali na obnove zvonice. Prvé zvu-
ky zvona venovali pamiatke zosnulého primátora Ing. 
Hromádku, ktorý myšlienku opravy podporoval. 

 Z družobného mesta Sarisáp prišla 22. júna delegácia, 
aby primátorovi tlmočila pozvanie na mestské oslavy v Sa-
risape, kde by sa mala uzavrieť nová dohoda o spolupráci. 

 Festival na brehu – také pomenovanie dostal 1. ročník 
hudobného festivalu mesta Handlová, ktorý sa konal 25. 
augusta na brehu rybníka na hornom konci mesta, na kto-
rý prijali pozvanie vynikajúci umelci: Jozef „Dodo“ Šošo-
ka, Marián Geišberg, gitarista René Lacko, Diabolské hus-
le Berkyho Mrenicu, skupina Vidiek, ale aj megastar Lucie 
Bílá. Skalní diváci ostali pri rybníku až do druhého dňa. 

 Oslavy Dňa baníkov v Handlovej poctila vládna de-
legácia, ktorú viedol premiér Robert Fico. Zúčastnili sa 
slávnostného oceňovania členov banského záchranného 
zboru, ktorý oslavoval 90. výročie založenia. Premiér 
odovzdal 13 záchranárom Čestné uznanie za statočnosť 
a obetavosť pri tragickom prievale nadložných hornín 
v bani Nováky (16. novembra 2006). Medzi nimi bola 
aj MUDr. Daniela Mazánová, členka dobrovoľného zá-
chranného zboru. Za dlhoročnú službu a rozvoj ban-
skej záchranárskej služby boli vyznamenaní siedmi 
záchranári;z Handlovej to boli Pavol Bachar, Michal Zu-
bal a Jozef Škrek. 

 V novembri sa položil základný kameň pre rozší-
renie Pamätníka obetí banských nešťastí v bani Han-
dlová – pamätník rozšírený o pylóny s menami obetí 
baníkov z Bane Nováky a Bane Cigeľ, sa stal pamät-
níkom obetí banských nešťastí na hornej Nitre.

 V októbri navštívil Gymnázium Ivana Bellu poslanec 
NR SR Pavol Frešo, aby besedoval so študentmi o glo-
bálnom otepľovaní. Zoznámil sa s perspektívou školy. 
V rozhovore s primátorom mesta a členmi mestského 
zastupiteľstva vyslovil podporu pripravovaným projek-
tom mesta a prisľúbil pomoc pri tvorbe legislatívy. Kro-
nikárka zapísala jeho slová „pre napredovanie je dôležitá 
spolupráca, nie politické strany“. 

 K 1. septembru 2007 rozhodnutím Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja došlo k zlúčeniu Strednej priemysel-
nej školy a Združenej strednej školy obchodu a služieb 
do jedného školského zariadenia Spojená škola Han-
dlová. K tomu istému dátumu bola otvorená aj prvá sú-
kromná stredná odborná škola so zameraním na výchovu 

pracovníkov kultúrnych a umeleckých inštitúcii. Riaditeľ-
ka školy Mgr. Iveta Gogová mala v prvom ročníku zapí-
saných 20 žiakov.. V sobotu 27. októbra sa študenti Gym-
názia Ivana Bellu zúčastnili celonárodnej spomienky na 
100. výročie krvavej tragédie v Černovej, ku ktorej došlo 

pri vysviacke kostola Andrejom Hlin-
kom. Gymnázium nadviazalo aj kon-
takt s Gesamtschule vo Voerde (SRN), 
kde našlo mnoho nemeckých Hand-
lovčanov po vojne svoj nový domov.

 Katarínske dni 2007 boli význačné 
najmä tým, že čestný občan mesta 
Mons. Peter Dubovský, emeritný bis-
kup, odslúžil v Kostole sv. Kataríny 
slávnostnú omšu. Po omši počas stret-
nutia s predstaviteľmi mesta prisľúbil, 
že príde vysvätiť rozšírený Pamätník 
obetiam banských nešťastí na hornej 
Nitre – sľub už nesplnil, umrel 10. 
apríla 2008. Na jeho poslednej ceste 
v Trnave sa zúčastnil aj primátor Ru-
dolf Podoba s členmi Handlovského 
baníckeho spolku.

2008

Vo februári 2008 uzavrelo Mestské zastupiteľstvo 
dlhú kauzu o materských školách. MŠ na Ul. SNP 

bola v rámci optimalizácie vyhlásená za riaditeľstvo MŠ. 
Nová rozpočtová organizácia s názvom Materská škola, 
Ul. SNP 27, Handlová bola zriadená k 1. septembru 2008. 
Jej súčasťou sa stali aj všetky jedálne pri MŠ. Zostalo za-
chovaných všetkých 5 tried MŠ v meste. Pri marcovom 
zasadaní poslanci nedostali podklady k rokovaniu v pa-
pierovej podobe. Keďže vďaka sponzorovi – FIN.M.O.S. 
Bratislava, a. s. – boli už „vyzbrojení“ notebookmi, zača-
li využívať pružnejšiu elektronickú komunikáciu. 

Dôležitým bodom rokovania bolo schvaľovanie 
doplnkov Územného plánu sídelného útvaru mesta 
Handlová, ktorý bol zadaný v roku 2006. Zastupiteľ-
stvo prijalo aj koncepciu rozvoja informačného systé-
mu mesta, v ktorej sa rátalo s pripojením mestských 
častí Morovno a Nová Lehota do internetovej siete. 

 V rámci štátom financovaného hydrogeologické-
ho prieskumu v Handlovskej doline sa vŕtali sondy aj 
v Handlovej. Vrt na bývalom kúpalisku Lesná sklamal, 
ale prieskumníci vytipovali nové miesto na Potočnej uli-
ci. V tej súvislosti sa na Ulici M. Krššákovej začali stavať 
nové garáže, ktoré mali byť náhradou za garáže stojace 
na pozemku určenom pre založenie prieskumného hyd-
rovrtu. Firma HANT BA,  a. s., Považská Bystrica, začala 
stavať dva nájomné domy na Dimitrovovej ulici. 

 V máji sa rokovalo o úmysle kúpiť pozemky pre vybu-
dovanie regionálneho centra na zhodnotenie biologicky 
rozložiteľného odpadu (BRO) a gastro odpadu v meste. 
V júni poslanci prijali Plán hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja mesta Handlová na roky 2008 – 2013. Prijatý plán 
mal slúžiť ako podklad na čerpanie fondov EÚ. V júli sa 
rokovalo o zmluve so Slovenskou správou ciest v záujme 
stavby malého obchvatu. V auguste bolo schválené VZN 
č. 3/2008, ktorým mesto splnilo ustanovenia nového 
školského zákona NR SR. Išlo o mesačné príspevky na 
čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení. 

 Minister životného prostredia, Handlovčan Jaroslav 
Izák bol v polovici júna odvolaný z funkcie. Dôvodom 
mali byť nevyjasnené dotácie z Enviromentálneho fondu 
EÚ, ktoré, ako uviedla tlač, boli síce vynaložené v súlade 
so zákonom, ale v rozpore s etickým princípom. Ostal 

však poslancom Národnej rady. V Mestskom dome kul-
túry si otvoril kanceláriu pre styk s občanmi.

 Mesto od Hornonitrianskych baní Prievidza, a. s. 
(HBP) odkúpilo budovu bývalého Banského hotela (La-
mika) za 3 mil. Sk. Po úspešnom rokovaní s vládnymi 
činiteľmi pri príležitosti výjazdového zasadania vlády 
30. apríla v Prievidzi a s riaditeľstvom Slovenského ban-
ského múzea v Banskej Štiavnici, mesto Lamiku (bývalý 
Banský hotel, resp. Dom techniky) aj s pozemkom od-
predalo štátu za symbolickú 1 korunu, aby sa v Hand-
lovej vytvorilo detašované pracovisko SBM – Uhoľné 
baníctvo na Slovensku. Náklady na prestavbu a vybudo-
vanie expozície bude prostredníctvom SBM znášať štát. 
Tento krok odsúhlasilo MZ na septembrovom zasadaní. 

 Mesto podalo žiadosť na Ministerstvo kultúry SR oh-
ľadom zaradenia Kostola Dobrého pastiera na Hornom 
konci mesta, ktorý bol postavený v rokoch 2. svetovej 
vojny z milodarov občanov Handlovej, medzi kultúrne 
pamiatky. Odpoveď neprišla... 

 Vykonali sa montážne práce na zavedenie bez-drôto-
vého obecného rozhlasu v meste a následne aj prípojok 
v Novej Lehote, Morovne a na Hornom konci mesta, čím 
sa opodstatnené sťažnosti občanov na nedostatočnú in-
formovanosť vyriešili. 

 FIN.M.O.S. Bratislava a. s. v roku 2008 vykonávala 
kompletnú rekonštrukciu verejného osvetlenia mes-
ta s predpokladaným nákladom 21,5 mil. Sk. Po an-
kete, v ktorej občania iniciovali rozšírenie osvetlenia, 
sa celkové náklady vyšplhali na výšku 45 mil. Sk. 

 Nákladom 2 mil. Sk sa vykonala rekonštrukcia a ob-
nova mestského úradu. Išlo o výmenu starých okien za 
plastové a obnovu fasády. Obradná sieň sa menila od zá-
kladu, budovala sa klimatizácia a elektrické ozvučenie 
zasadacích miestností, nové osvetlenie, menil sa vzhľad 
chodieb a schodísk. 

 Na Železničiarskej ulici bolo po kolaudácii 21. júna 
v novom činžiaku odovzdaných 66 bytových jednotiek. 
V októbri začala rekonštrukcia chodníkov na Ul. 29. au-
gusta. Aj na Slovensku sa však začali prejavovať dôsledky 
hospodárskej krízy. Očakávaná stavba závodu na spraco-
vanie odpadového skla v Handlovej ani riadne nezačala, 
hoci spoločnosť Karpaty trade Modra, s. r. o. sa ešte v ap-
ríli usilovala o začatie územného konania a vykonala aj 
drobné úpravy pozemku. V novembri potešilo občanov 
Novej Lehoty (a aj záhradkárov z Handlovej), že po inves-
tovaní 100 tisíc Sk do úpravy cesty a priestoru pre otáčanie 
autobusov, sa linka MHD dostala do centra mestskej časti. 

V priebehu roka sa uskutočnilo 7 stretnutí predstavi-
teľov samosprávy s občanmi mesta. Občanov v Morovne 
trápil zlý stav komunikácií a problémy s kanalizáciou; 
sťažovali sa aj na Agroprodukt, vraj znečisťuje celú obec. 

Pod záštitou veľvyslanectva USA sa 11. – 12. júla ko-
nal Country trh 2008 – Deň pre rodinu. Mesto Handlová, 
obec Ráztočno a Spoločnosť Country 2000 pripravili na 
Rematskej lúke koncert country kapiel, netradičné súťa-
že a hry, ako streľba z praku, jazda na koni atď. Sobota 
patrila slovenským a zahraničným kapelám. Z nich vari 
najviac upútala česká skupina Rangers. Usporiadatelia 
zabezpečili aj zhustenú vlakovú dopravu na Rematu. 

Regionálne oslavy Dňa baníkov boli umocnené prí-
tomnosťou prezidenta republiky Ivana Gašparoviča. 
Spolu s ďalšími významnými hosťami a s predstaviteľ-
mi mesta sa zúčastnil pietnej spomienky na baníkov, 
ktorí tragicky zahynuli pri výkone svojho povolania. 
Handlovčania i hostia sa stretli pri pamätníku na miest-
nom cintoríne. Pietny akt sa začal vysvätením štyroch 
nových pylónov s menami tých, ktorí zahynuli v Bani 
Nováky a Bani Cigeľ. Pozvanie primátora na oslavy Dňa 

baníkov prijali aj premiér Róbert Fico so sprievodom. Pr-
výkrát boli udelené plakety, diplomy a finančná odme-
na pracovníkom, ktorí sa významnou mierou zaslúžili 
o rozvoj baníctva na hornej Nitre. Na tribúnu vystúpili 
držitelia prvých plakiet: Ján Trangoš, Ing. Milan Pešl, 
Ing. Igor Reiff – bývalí riaditelia baní v Novákoch, Cígli 
a Handlovej. Cena ministra životného prostredia bola 
udelená Ing. Pavlovi Károlyimu, Ing. Arpádovi Magu-
rovi, Ing. Jánovi Sobotovi a in memoriam RNDr. Miros-
lavovi Šimečkovi. In memoriam boli ocenené aj ďalšie 
osobnosti: za vedecko-výskumné práce spojené s ťažbou 
uhlia doc. Ing. Jozef Hatala z Fakulty BERG TU, Ing. Ota-
kar Manasil, dlhoročný predseda Obvodného banského 
úradu v Prievidzi. Ing. Anton Gahýr a Ing. Eduar Rolfes 
boli poctení Čestným uznaním in memoriam.

Ján Procner a Vojtech Hégli sa stali držiteľmi vyzna-
menania za Zachovanie baníckych tradícií, ktoré im odo-
vzdal minister hospodárstva. V podvečerných hodinách 
zavŕšil slávnosť alegorický sprievod Pálffyho Laura. Tra-
dícia Katarínskych dní pokračovala. 

2009  
Handlovčania privítali nový rok 2009 na zaplnenom 

námestí. Bol to rok poznačený hospodárskou krízou, 
ktorá trápila skoro celý svet. Slovenského občana nie-
koľko dní trápili malé centíky novej meny, platnej na 
Slovensku od tohto úderu hodín a pri každom vstupe do 
obchodu hútal: je to drahšie, či lacnejšie? Keď donesie 
poštárka prvý eurodôchodok, neuvedomí si, že tringelt 
50 centov bol 15. korún, ktoré by ešte pred pár dňami ni-
komu nebol dal. Strašila plynová kríza, uspelo šrotovné 
– za zošrotované staré auto sa dalo kúpiť so zľavou nové, 
modernejšie. Samosprávne orgány mali starosti – kríza 
doliehala na štátny rozpočet, znížili sa podiely z daní, 
ktoré mali pripadnúť mestám a obciam. Nečudo, že pri-
mátor hneď z kraja roka zostavil komisiu, ktorá sledova-
la finančný vývoj a pripomínala každému pracovníkovi 
i riaditeľom mestských podnikov zvýšiť hospodárnosť. 
Ale mesto muselo fungovať ďa-
lej. Handlová sa prezentovala 
na výstave cestovného ruchu 
ITF Slovakiatour v stánku Tren-
čianskeho samosprávneho kra-
ja. Otvárací ceremoniál spestril 
Handlovský banícky spolok 
ukážkou baníckeho šachtágu.

Mestské zastupiteľstvo 
odsúhlasilo kúpu dvoch ná-
jomných domov (44 bytov) 
za 2,2 mil. eur, ktoré vo veľmi 
krátkom čase postavila firma 
HANT BA,  a. s. Považská Bys-
trica z prostriedkov Štátneho 
fondu rozvoja bývania na Di-
mitrovovej ulici na mieste bý-
valých jaslí. Primátor Rudolf 
Podoba dal poslancom do 
pozornosti materiál „Memo-
randum o spolupráci pri rie-
šení dopadov finančnej a hos-
podárskej krízy na slovenskú 
spoločnosť medzi Vládou SR 
a Združením miest a obcí 
Slovenska“, ktorý informoval 
o krokoch pri riešení hospo-
dárskej krízy. 

Na Festivale na brehu hral 
aj Handlovčan René Lacko, 
ktorý sa v roku 1996 zúčastnil 
súťaže v interpretácií skladieb 
Jimiho Hendrixa v Severnej 
Karolíne. Skončil v semifinálo- 
vom kole na druhom mieste 
ako najlepší Európan.

Ing. Rudolf Podoba
Narodený: 18. 11. 1963

Vyštudoval SPŠ elektrotech
nickú v Handlovej, maturo- 
val v roku 1983 a sa stal za- 
mestnancom Bane Handlová.  
V bani pracoval 24 rokov  
ako banský záchranár, 
neskôr ako riaditeľ. 
V roku 2002 ukončil štú- 
dium na Fakulte baníc-
tva TU v Košiciach.
Do funkcie primátora mesta 
Handlová bol zvolený 19. 
mája 2007, primátorský sľub 
zložil 1. júna. V samospráve 
mesta pôsobí 5 volebných 
období (poslanec, zástupca 
primátora, primátor).  
Je ženatý, má dve deti.

Uvoľnená atmosféra panovala 
na podujatí Country trh 2008.

Pod záštitou 
veľvyslanectva USA 
sa 11. – 12. júla konal 
Country trh 2008 – 
Deň pre rodinu. 

Pamätník obetí 
banských nešťastí 
v bani Handlová 
sa rozšíril o pylóny 
s menami obetí 
baníkov z Bane 
Nováky a Bane Cigeľ.

Vytvorilo sa 
detašované 
pracovisko SBM – 
Uhoľné baníctvo 
na Slovensku.
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Sedem zaregistrovaných kandidátov na post preziden-
ta 21. marca čakalo na rozhodnutie voličov. V Hand-

lovej mohlo v 18 okrskoch voliť 14 506 oprávnených 
voličov, no volebné právo využilo len 5 571, čiže 38,4%. 
Z nich 3 396 dalo svoj hlas Ivanovi Gašparovičovi, 1 492 
voličov podporilo Ivetu Radičovú. Keďže však v celo-
štátnom meradle žiadny kanditát nedosiahol nadpolo-
vičnú väčšinu, rozhodnúť muselo 2. kolo. V druhom kole 
(4. apríla 2009) Handlovčania svojou vyššou účasťou 
(takmer 45%) jednoznačne podporili Gašparoviča – odo-
vzdali mu 4 657 hlasov; Radičová sa musela uspokojiť 
s 1 798 hlasmi. Na Slovensku zvíťazil Ivan Gašparovič 
nad kandidátkou opozície Ivetou Radičovou podstane 
menším rozdielom hlasov – približne 55,53 % : 44,47%

Voľby do Európskeho parlamentu sa konali 6. júna. Za-
rážajúco nízka bola účasť mladých voličov do 25 rokov: 
z 2 361 voličov bolo len 130 „mládežníkov“! Handlová 
odovzdala 1 087 hlasov pre stranu Smer-SD, SDKÚ-DS 
dostala 336 hlasov. Do Európskeho parlamentu zasadla 
z Prievidzského okresu MUDr. Anna Záborská (KDH). 

Mesto vypísalo verejnú súťaž na úpravu Námes-
tia baníkov, ktoré sa po vybudovaní malého ob-
chvatu malo stať zónou pokoja. Zo 7 predložených 
riešení označila odborná komisia za víťazný návrh 
Ing. arch. Patrika Juríčka. Mesto podalo na minister-
stvo školstva v júni a júli tri projektové žiadosti na 
rekonštrukciu troch základných škôl v meste. Skoro 
1 mil. € získalo pre školu na Morovnianskom síd-
lisku, kde sa práce hneď aj začali. ZŠ na Mierovom 
námestí dostala 0,9 mil. €, (začali sa čerpať na jar 
2010). V priebehu roka sa vybudovali alebo obnovi-
li 2 km chodníkov; išlo najmä o Ulicu 29. augusta, 
kde sa vykonali aj sadové úpravy v strednom pruhu, 
vypílili staré stromy a vysadili mladé javory. Za 280 
tisíc € vybudovalo mesto 100 nových parkovacích 
miest na Ul. ČSA a na Mierovom námestí. 

100. výročie založenia Bane Handlová si verejnosť pri-
pomenula konferenciou, ktorú pripravili Hornonitrian-
ske bane, a. s. Prievidza v podnikateľskom inkubátore. 
V priebehu júla sa Pamätník baníkom na prvý handlov-
ský štrajk z roku 1917 sťahoval z Hladového námestia na 
Ul. 29. augusta. Kultúrni občania túto zmenu vítali, lebo 
Hladové námestie pri Baníckej kolónii už nebolo dôstoj-
ným miestom; pamätník tam neušiel „pozornosti“ spre-
jerov a iných vandalov – stal sa terčom nepochopiteľných 
útokov zo strany neprispôsobivých obyvateľov.

Tragický 10. august 2009
Ešte nestihli dokončiť sadovnícke úpravy okolo pamät-

níka, keď došlo v Handlovej k obrovskej tragédii. V pon-
delok 10. augusta o 9.27 hod. v 8. poli Bane Handlová-
Východná šachta došlo počas hasenia požiaru k výbuchu 
banských plynov. Výbuch otriasol celým podzemím a vzal 
život 20 mužom – záchranárom a baníkom, 9 baníkov zo 
vzdialenejšieho pracoviska vyviazlo so zraneniami. Ne-
prešla ani hodina, ako strašná správa preletela mestom, 
a na pamätníku už ležali prvé kytice... do večera bol do-
slova zasypaný kvetmi a obklopený horiacimi sviecami... 

Bolo to najväčšie banské nešťastie v histórii uhoľného 
baníctva na Slovensku. Ďalšie nasadené čaty záchranárov 
okolo 11. hodiny vyviedli zranených baníkov z wbane. 
Do Handlovej sa urýchlene dostavili predstavitelia vlá-
dy – premiér Róbert Fico, ministri Jahnátek a Kaliňák a 
zorganizovali krízové centrum. Vysoká teplota v bani 
znemožňovala pohyb záchranárov. Až keď sa pomocou 
kvapalného dusíka podarilo znížiť teplotu, o pol siedmej 
večer sa záchranári dostali do blízkosti centra výbuchu, 

kde našli šesť veľmi popálených tiel. V podvečerných ho-
dinách vyniesli telo poslednej obete. V utorok mimoriad-
ne zasadala vláda, na stredu 12. augusta bol vyhlásený 
štátny smútok. Vo štvrtok sa záchranárom podarilo požia-
risko hermeticky uzavrieť. Telá mŕtvych boli prevezené 
na oddelenie súdnej patológie FN v Martine. 

Nielen Handlová sa zahalila do smútku, žiaľ doľahol i 
na Prievidzu, Veľký Krtíš, aj na celé Slovensko. V okres-
nom meste Prievidžania zaplnili námestie sviečkami a ka-
hancami. Zrušili sa všetky plánované športové a kultúr-
no-spoločenské podujatia; 2. stretnutie banských miest 
a obcí SR malo mať len symbolický charakter. 

Volebný rok 2009

Pavol Čavojský
Pavol Dobiš
Vladimír Gajdošík
Vladimír Gašparovič
Peter Gűrtler
Milan Hinca
Roman Kolár
František Kolesa
Boris Koprna
František Krizsák
Roman Kubálek
Miroslav Kurciník
Miroslav Madaj
Ľudovít Moravčík
Róbert Nagy
Róbert Ondruška
Peter Púpava
Róbert Rég
Július Ujček
Roman Zamec

Pri nešťastí tragicky zahynuli:

Ing. Pavol Čavojský z Poruby, 53-ročný, v bani odpra-
coval 29 rokov, zanechal manželku a dve deti.

Pavol Dobiš z Handlovej, 39-ročný, po 18 rokoch prá-
ce v bani zanechal manželku s dvomi deťmi. 

Vladimír Gajdošík z Prievidze, 45-ročný, v bani od-
pracoval 21 a pol roka, zanechal manželku a tri 
deti.

Vladimír Gašparovič z Lehoty pod Vtáčnikom,  
46-ročný, v bani odpracoval 20 rokov, zanechal 
manželku a dve deti.

Peter Gürtler z Handlovej, 29-ročný, bezdetný, odpra-
coval v bani 8 rokov. 

Milan Hinca z Handlovej, 50-ročný, v bani odpraco-
val 32 rokov, zanechal manželku a dve deti.

Roman Kolár z Prievidze, 42-ročný, v bani odpraco-
val 24 a pol roka, zanechal manželku a dve deti.

František Kolesa z Handlovej, 35-ročný, v bani od-
pracoval 17 rokov, zanechal manželku a dve deti. 

Boris Koprna z Handlovej, 47-ročný, v bani odpraco-
val 24 rokov, zanechal manželku a dve deti.

František Krizsák z Handlovej, 50-ročný, v bani od-
pracoval 31 rokov, zanechal manželku a tri deti.

Roman Kubálek z Handlovej, 48-ročný, v bani odpra-
coval 13 a pol roka, zanechal manželku a dve deti.

Bc. Miroslav Kurciník z Prievidze, 48-ročný, v bani 
odpracoval 28 rokov, zanechal manželku a 1 dieťa.

Miroslav Madaj z Handlovej, 42-ročný, v bani odpra-
coval 23 a pol roka, zanechal manželku a dve deti.

Ľudovít Moravčík z Handlovej, 53-ročný, v bani od-
pracoval 20 a pol roka, zanechal manželku a dve 
deti.

Róbert Nagy z Veľkého Krtíša, 48-ročný, v bani od-
pracoval 28 rokov, zanechal manželku s dieťaťom.

Róbert Ondruška z Handlovej, 48-ročný, v bani od-
pracoval 20 rokov, zanechal manželku a dve deti.

Peter Púpava z Dolnej Strehovej, 40-ročný, v bani od-
pracoval 20 rokov, zanechal manželku a dve deti.

Róbert Rég z Neniniec, 38-ročný, v bani odpracoval 
15 rokov, zanechal manželku a dve deti.

Július Ujček z Handlovej, 43-ročný, v bani odpraco-
val 17 rokov, zanechal rodičov, o ktorých sa staral. 

Roman Zamec z Handlovej, 41-ročný, v bani od-
pracoval 23 a pol roka, zanechal manželku  
a dve deti.

Najväčšie banské 
nešťastie v histórii 
uhoľného baníctva 
na Slovensku.

Výbuch otriasol 
celým podzemím 
a vzal život dvad-
siatim mužom.

Námestie baníkov sa 
po vybudovaní ma-
lého obchvatu malo 
stať zónou pokoja.

10. 8. 2009
Tragická storočnica
Bane Handlová.
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Vo štvrtok 20. augusta o 16.30 hodine sa na Námestí 
baníkov za prítomnosti prezidenta republiky Ivana 

Gašparoviča, predstaviteľov vlády na čele s premiérom 
Róbertom Ficom, viacerých poslancov Národnej rady SR 
vrátane predsedov parlamentných strán začala verejná 
rozlúčka s obeťami nešťastia. Pred mestským úradom sa 
ďalej spolu s primátormi miest Handlová, Prievidza, No-
váky, Bojnice a Veľký Krtíš, s predstaviteľmi kraja a ďal-
šími významnými osobnosťami verejného života zhro-
maždili početné delegácie baníckych spolkov a cechov 
zo Slovenska, Česka a Poľska. Námestie bolo preplnené 
Handlovčanmi, ktorí sa prišli rozlúčiť s mŕtvymi spo-
luobčanmi a prejaviť účasť pozostalým všetkých obetí. 
Od poludnia sa pred pódiom hromadili vence a kvety, 
rozhárali sviece...

Pred mestským úradom odovzdávajú zástupcovia 
spoločnosti Martinengo, s. r. o. Vištuk primátorovi 
mesta symbolické umelecké dielo Bolesť v srdci – zlo-
mené srdce vytvorené z drôtu. Za zvukov banských 
klopačiek sa začala tryzna, hymnické banícke piesne 
spieval banskoštiavnický spevácky zbor. Za obyvate-
ľov Handlovej sa s obeťami nešťastia lúčil primátor 
mesta Rudolf Podoba a za Hornonitrianske bane – 
predstaviteľov i zamestnancov – generálny riaditeľ  a. 
s., Peter Čičmanec. Speváci Handlovského banícke-
ho spolku sa rozlúčili piesňou Handlovské mamičky 
a Štiavničania baníckou hymnou ukončili tryznu za 
zvukov zvonov Kostola sv. Kataríny. 

V nasledujúcich dňoch sa konali rozlúčky na cinto-
rínoch. Každej sa zúčastnili aj zástupcovia mestskej 
samosprávy a Handlovského baníckeho spolku. Mesto 
vyslalo delegáciu aj do Veľkého Krtíša – vzdať poslednú 
úctu baníkom-záchranárom z Bane Dolina. 

Na vyšetrenie príčin a okol-
ností, za ktorých ku kata-
strofe takýchto rozmerov 
došlo, či sa dodržali všetky 
predpisy, boli zostavené 
odborné komisie. Dôklad-
né vyšetrovanie si vyžadu-
je veľa času, o to rýchlejšie 
sa šíria fámy a „zaručené“ 

informácie jednotlivcov, ktorí „presne vedia“, ako sa 
čo stalo a kto je vinný... Racionálnejšiu časť verejnos-
ti poburovali nezodpovedné vyhlásenia, zato médiá 
radi dali priestor ich šíriteľom; bolo to jednoduchšie, 

než počkať na názor od-
borníkov. Komisie zatiaľ 
zhromažďovali odborné 
posudky, zapojili do prá-
ce aj Vedecko-výskumný 
ústav v Radvaniciach (Os-
travsko), ktorý mal bohaté 
skúsenosti s haváriami 
podobného typu a pomá-
hal slovenským baniam už 
v minulosti. Výsledky sa 
verejnosť dozvie o mnoho 
mesiacov neskôr... 

V stredu 12. augusta 
bol vyhlásený 
štátny smútok.

Zádušnú omšu za zomrelých 
celebroval v Kostole svätej 
Kataríny banskobystrický 
biskup Mons. Rudolf Baláž.

Neprešla ani hodina, 
ako strašná správa 
preletela mestom, 
a na pamätníku už 
ležali prvé kytice... 
do večera bol doslo-
va zasypaný kvetmi 
a obklopený horia-
cimi sviecami... 

10. august sa stal 
pamätným dňom 
Slovenskej republiky 
– Dňom obetí 
banských nešťastí. 
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Regionálne oslavy Dňa baníkov v Hand-
lovej, plánované na 4 – 5. septembra 2009, 
mali byť tento rok spojené s ďalším význam-
ným baníckym podujatím, 2. Stretnutím 
baníckych miest a obcí Slovenska. V atmo-
sfére neutíchajúceho smútku nad  tragédiou, 
ktorá vzala život 20 mužom – záchranárom 
a baníkom a otriasla aj tvrdými chlapmi, ich 
druhmi v povolaní, sa organizátori rozhodli 
zmeniť program podujatí. Zrušili sa sprie-
vody, vyznamenávania, aj spoločenské po-
sedenia. Náhradný program sa zúžil na dve 
tradičné podujatia – omšu „Nezabudli sme“ 
a Pietnu spomienku venovanú obetiam ban-
ských nešťastí na hornej Nitre. V piatok 4. 
septembra slúžil omšu za všetkých tragic-
ky zosnulých baníkov trnavský arcibiskup 
Mons. Róbert Bezák. Delegácie všetkých 

baníckych spolkov a cechov zo Slovenska a Česka sa 
stretli na cintoríne, aby položili vence k Pamätníku 
obetí banskej činnosti na hornej Nitre. Popoludní sa 
v Dome kultúry konal smútočný šachtág. Jeho scenár 
bol pripravený podľa starých baníckych zvykov. Po 
otvorení šachtágu bol vykonaný krst knihy 100 rokov 
priemyselnej ťažby v Handlovej. Pezinský primátor Oli-
ver Solga odovzdal putovnú zástavu Stretnutí do rúk 
primátora mesta Handlová. Po smútočných prejavoch 
primátor Rudolf Podoba s predsedom Združenia ba-
níckych spolkov a cechov Slovenska Ing. Jaroslavom 
Malchárkom pripli na spolkové zástavy pamätnú stu-
hu. „Slávne, vysoké a neomylné prezídium“ (zosobne-
né Ing. Antonom Ondrejkovičom) po baníckej hymne 
zakončilo „šachtág triste“ s pohárikom vodky v ruke 
slovami: „Nech zostanú navždy v našich spomienkach. 
Pripíjam na ich večnú pamiatku. A tak, ako už naši ka-
maráti dnes nemôžu si pripíjať s nami, tak symbolicky 
rozbijem pohárik na znak toho, že dnes už viac piť ne-
budem a budem na nich spomínať“ vypil pohárik, ho-
dil ho do prázdneho banského voza a zostupoval od 
„prezidiálnej tablice“. Bez slova ho nasledovali ostatní 

členovia prezidiálnej tablice a potom všetci účastníci 
šachtágu triste vykonali to isté. Banský voz sa plnil čre-
pinami... Druhé Stretnutie baníckych miest a obcí SR 
sa potichu skončilo. 

„Mesto Handlová je vzorom pre slovenské banské 
mestá v oblasti revitalizácie životného prostredia po 
ukončení ťažby uhlia, ako aj v oblasti podpory regio- 
nálnej baníckej histórie.“ (Z listu ministra hospodár-
stva Ľubomíra Jahnátka, ktorý udelil mestu Handlo-
vá čestný odznak „Za zachovanie tradícií“.)

 Handlovský banícky spolok (HBS) za účasti obča-
nov otvoril 6. septembra malou slávnosťou pri bu-
dúcom baníckom múzeu Turistický banský náučný 
chodník, ktorý brigádnicky vybudovali členovia HBS 
s finančným prispením fondu Ekopolis (spoločnosti 
Slovnaft  a. s. z akcie Zelené oázy) a mesta Handlo-
vá. Chodník dlhý 9 km s 13 stanicami prostredníc-
tvom informačných tabúľ mapuje banskú činnosť na 
severozápadnej časti ložiska. 

 Členovia HBS nezabudli na svojich kamarátov a na 
svojej členskej schôdzi 18. novembra odsúhlasili ná-
vrh, aby sa deň 10. august stal pamätným dňom Slo-
venskej republiky – Dňom obetí banských nešťastí. 
Návrh bol podaný NR SR a táto návrh prijala. 

 Koncom roka sa začalo pracovať na stavbe tzv. malého 
obchvatu námestia. Stavba mala byť hotová za 16 me-
siacov. Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo úver na re-
konštrukciu mestských komunikácií vo výške 1,33 mil. 
€ so splatnosťou 10 rokov. Voľby do VÚC sa konali 14. 
novembra 2009. Účasť voličov bola opäť veľmi nízka – 
len 14,78 %. Za predsedu Trenčianskeho samosprávneho 
kraja bol v druhom kole zvolený MUDr. Pavol Sedláček 
a z Handlovej poslanec Jozef Stopka. 

 K 31. decembru 2009 tu žilo 17 816 obyvateľov. Bol to 
pokles o 74 osôb. Do Handlovej sa prisťahovalo 162, ale 
240 sa odsťahovalo. Miera nezamestnanosti vzrástla na 
13,73%. Bezdomovcov, ktorí využívali humanitné cen-
trá, bolo okolo 20 (podľa zákona neboli bezdomovci, 
lebo mali zdravotné poistenie). Opatrovateľskú službu 
pri chorých a nevládnych občanoch vykonávalo 30 žien. 

2010
Novoročný príhovor primátora mesta Rudolfa Podo-

bu bol venovaný bilancovaniu uplynulého roka. Pop-
ri úspešných akciách sa dotkol aj tragických udalostí 
a nemohol nespomenúť ľudí, čo v tých ťažkých chvíľach 
neváhali pomôcť najmä deťom z postihnutých rodín. 
Dopady krízy naznačovali, že finančná situácia mesta 
bude naďalej sťažená – hrozil značný výpadok podielo-
vej dane zo štátneho rozpočtu. 

Prvýkrát sa stalo, že prezident SR prijal zástupcov 
baníckych spolkov a cechov. Stretnutia sa zúčastnil aj 
primátor a predseda Handlovského baníckeho spolku. 
Hlave štátu odovzdali dar – drevorezbu s baníckym 
motívom od handlovského rezbára Jána Procnera. HBS 
usporiadal svoj 3. šachtág za účasti čestných hostí, po-
slancov NR SR Jaroslava Izáka a Vladimíra Jánoša. Víta-
ným hosťom bol riaditeľ Slovenského banského múzea 
Ing. Jozef Labuda. Pre šport i kultúru začal rok dobre 
– Mestský basketbalový klub Handlová porazil BC 
Prievidzu a Dom kultúry Handlová bol ocenený 
za inscenáciu divadelnej hry Štefana Králika Svätá 
Barbora. Cenu Za tvorivý čin roka 2009 získalo uve-
denie tejto hry v Kostole sv. Kataríny pri Katarín-
skych dňoch. Hra bola uvedená aj v Dome kultúry.

 V marci poslanci schválili Komunitný plán sociálnych 
služieb, čo umožnilo, aby mesto požiadalo o nenávrat-
ný finančný príspevok na vybudovanie nového SENIOR 
CENTRA rekonštrukciou bývalej ZŠ na Ulici M. Krššá-
kovej. Úpravou detského ihriska na Prievidzskej ulici sa 
začalo postupné modernizovanie detských ihrísk v mes-
te, aby vyhovovali novej legislatíve SR. V krytej plavárni 
sa začalo s rozsiahlou rekonštrukciou. 

 9. apríla si minister životného prostredia SR, Jozef 
Medveď, prišiel prezrieť hydrogeologický vrt na Potoč-
nej ulici, ktorý dosiahol hĺbku 1201,3 m a bol úspešný 
– namerali tam prítok vody 15 l/s, teplota vody 37,5° C; 
chemické zloženie Ca-Mg-SO4-HCO3 s mineralizáciou 
1,073 g/l a malý obsah H2S. Asi na počesť ministra po-
menovali tento vrt „Jozef“. RNDr Anton Remšík, CSc. zo 
Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra uvádza, že 
voda je podobná termálnym vodám v Turčianskych Tep-
liciach, v Chalmovej, či Kremnici. Optimisti veria, že vrt 
bude v budúcnosti využívaný a dá mestu nové možnosti 
v turistickom ruchu.

 Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo výstavbu SENIOR 
CENTRA pre 100 osôb pri predpokladaných komplet-
ných nákladoch 2,7 mil. €. Prijalo aj projekt výstavby 
centra biologicky rozložiteľného odpadu (BRO), ktorý by 
mal stáť 5,6 mil. € a mal by slúžiť celej doline Handlovky. 

 Plná kinosála Domu kultúry 2. júna pozdravila oce-
nených občanov pri príležitosti 50-ročného jubilea ude-
lenia štatútu mesta Handlovej. Z rúk primátora Rudolfa 
Podobu a podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča pre-
vzali plakety mesta a pamätné listy osobnosti a kolektí-
vy, ktoré sa významnou mierou pričinili o rozvoj mesta 
v hospodárskej aj kultúrnej oblasti. Ocenenia prevzali: 
Ladislav Cingel, Jozef Detvan, MUDr. Pavol Faith, Im-
rich Frívaldský, in memoriam Ján Göldrich, Eduard Ho-
lub, in memoriam Ján Hurtík, MUDr. Aladár Chochula, 
Ing. Alexander Ihlár, in memoriam Imrich Izák, Jozef 
Juríček, Ľudmila Kalvastrová, in memoriam Jozef Krč, 
Mária Leitmanová, Ladislav Majerský, Jaroslav Maslík, 
Žofia Martišová, Karol Matiaško, Emília Pittnerová, Jo-
zef Kaša, in memoriam Martin Prášek, Ján Procner, in 
memoriam Milan Pukač, Hildegarda Radovská, Edu-
ard Straka, in memoriam Jozef Suchý, in memoriam 
Ing. Dušan Šarišský, CSc., in memoriam Mgr. Peter 

Šramko. Ocenené boli aj kolektívy: Dom kultúry mesta 
Handlová, Hornonitrianske bane  a. s. Prievidza, výrob-
né družstvo MLAĎ, podnikový časopis HLAS BANÍKA, 
Mestská knižnica Handlová, Technické služby mesta, TJ 
SLOVAN, TJ PLAMEŇ, Mestský basketbalový klub Han-
dlová, ŠKF Handlová a Automotoklub Handlová.

Voľby do NR SR 12. júna 2010 v Handlovej priniesli 
volebné víťazstvo strane Smer-SD, ktorej dali voliči 3671 
hlasov (51,17%). Na 2. mieste sa umiestnila SaS s 1016 
hlasmi (14,16%) a SDKÚ-DS počtom hlasov 867 (12,08%) 
zaujala 3. miesto. SNS dostala 556 hlasov (7,75%). Výsle-
dok bol podobný v celej republike, ale pravicovo orien-
tované strany vytvorili silnú koalíciu a lídrovi víťazného 
Smeru Róbertovi Ficovi sa nepodarilo zostaviť vládu. Po 
jeho neúspešných pokusoch poveril prezident Gašparo-
vič zostavením vlády Ivetu Radičovú (SDKÚ-DS). 

Deň bielych ruží
Pamätný deň – 10. august – si rok po handlovskej tra-

gédii – najväčšom banskom nešťastí v uhoľných baniach 
Slovenska pripomínajú spolu s Handlovou aj ďalšie 
mestá a obce ako Deň obetí banských nešťastí Sloven-
skej republiky. Pietneho aktu pri Pamätníku baníkom 
na Ulici 29. augusta sa zúčastnilo viac než 2000 osôb. 
Zhromaždenie sa konalo za prítomnosti prezidenta Iva-
na Gašparoviča, podpredsedu SNR Pavla Hrušovského 
a poslancov SNR, predsedu Federácie odborových zvä-
zov Miroslava Gazdíka, predsedu TSK Pavla Sedláčeka, 
generálneho riaditeľa HBP Petra Čičmanca a iných. 

Nikoho nenechal ľahostajným príhovor premiérky 
Ivety Radičovej, končiaci slovami: „Život sa mení a na-
priek tomu sa pýtam: Prečo? Čo sa stalo? Vy nechcete 
poznať odpoveď kvôli pomste. Nechcete poznať odpoveď 
preto, aby ste niekam otočili svoj hnev a žiaľ. Potrebujete 
poznať odpoveď preto, lebo chcete odpustiť. A to odpuste-
nie je naším vykúpením. Urobíme všetko preto, aby sme 
odpovedali aspoň na túto vašu otázku. Prišla som v ti-
chosti vzdať úctu a zdieľať váš žiaľ. Česť ich pamiatke.“ 
Pamätník sa ponoril do stoviek bielych ruží a predsed-
níčka vlády spolu s primátorom odhalili pamätnú dosku 
s menami obetí, ktorá bola vyhotovená s prispením na-
dácie Markízy, HBP  a. s., MO Matice slovenskej. Večer 
znel Námestím baníkov hudbou. Spomienkový koncert 
Rozlúčka pripravil najväčší banícky dychový orchester 
z ČR, karvinský MÁJOVÁK. 

Mesto vypísalo verej- 
nú súťaž na úpravu 
Námestia baníkov.  
Zo 7 predložených 
riešení označila odbor- 
ná komisia za víťazný 
návrh Ing. arch. 
Patrika Juríčka.

N   ech zostanú navždy 
v našich  spomienkach. 

 Pripíjam na ich večnú 
 pamiatku. A tak, ako 
už naši kamaráti dnes 
nemôžu si pripíjať s nami, 
tak symbolicky rozbijem 
pohárik na znak toho, 
že dnes už viac piť nebudem 
a  budem na nich spomínať.

Trnavský arcibiskup 
Mons. Róbert Bezák slúžil 
omšu za všetkých tragicky 
zosnulých baníkov.

Pri príležitosti 
50-ročného jubilea 
udelenia štatútu 
mesta Handlovej boli 
ocenené osobnosti 
aj kolektívy.

Pamätník sa ponoril 
do stoviek bielych ruží 
a predsedníčka vlády 
spolu s primátorom 
odhalili pamätnú 
dosku s menami obetí.

Poslanci zvolili dočas- 
nú komisiu, ktorá sledo-
vala priebeh peňažnej 
zbierky Handlovčanov 
v prospech detí, po-
zostalých po obetiach. 
Už 28. augusta bolo 
na konte vyše 106 
tisíc eur. Pred koncom 
roka sa suma vyšpl-
hala na 140 tisíc eur.

Rozlúčka s 20 obeťami nešťas- 
tia na smútočnom šachtágu a 
pri pamätníku na cintoríne.

(Rosiahlu fotoreportáž z dní  
tesne po tragédii, z nasledujú- 
cich dní rozlúčky so zosnulý- 
mi pozostalými, ako aj zo Dňa  
bielych ruží vytvoril a 
poskytol Milan Gross.)
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O pár dní – 15. augusta – po neobyčajne prudkých 
búrkach enormne stúpla hladina Handlovky i troch 

potokov, ktoré sa k nej na území mesta pripájali. Keď už 
nevládali prívaly dažďa odviesť svojimi korytami, rieka 

i jej prítoky sa vyliali z brehov. 
Voda sa valila ulicami, vytrháva-
la asfalt,  ničila zeleň v parkoch, 
sadové úpravy, odnášala pôdu 
i úrodu zo záhrad, zaliala pivni-
ce a stúpala do ľudských príbyt-
kov. Prudký tok Račieho potoka a 
Handlovky strhával mosty, zapla-
vil celé námestie; poškodil aj ro-
zostavané časti malého obchvatu. 

Na Mostnej ulici, kde vodný ži-
vel bral zaparkované autá, pri po-
kuse o záchranu majetku umrel 
človek. Okolo poludnia ostala 
Handlová bez elektrickej ener-
gie. Voda Handlovky sa valila 

dolinou, vytrhávala stromy a v strednom toku podmyla 
železničnú trať. Premávka vlakov bola zastavená. Z Hor-
ného konca museli vysťahovať jednu rodinu a hrozili 
ďalšie evakuácie. Našťastie vtokový objekt Handlovky 
pod stabilizačným násypom zvládol príval a voda pre-
tekala potrubiami. Rybník na Hornom konci a rybník 
Konštantín neustále monitorovali hliadky, ktoré nezaz-
namenali žiadne nebezpečenstvo.

 O 14.00 hodine bol vyhlásený 3. stupeň povodňovej 
aktivity. Primátor zvolal krízový štáb a do mesta povolal 
záchranárov z Gabčíkova; spojil sa aj s velením armá-
dy. Okolo 15. hodiny začala voda klesať. Mnohí občania 
sa spolu s pracovníkmi mesta a mestských organizácií 
pustili do záchranných prác. Začalo sa s uvoľňovaním 
tokov a spriechodnením mestskej kanalizácie, sprejaz-
dňovaním ciest a mestských komunikácií. Postupne 
sa obnovovala dodávka elektrickej energie. Handlovka 
sa vybrežila aj v okresnom meste – pod vodou sa ocit-
la značná časť Prievidze. Na druhý deň bola doprava 
v meste stále obmedzená. Pomáhalo 60 vojakov s ťažkou 
technikou. Na pomoc prišla aj skupina pracovníkov HBP. 
Najväčšie škody sa zistili v uliciach, pozdĺž ktorých pre-
tekajú potoky – na Hornom konci, na uliciach Ligetská, 
Cintorínska, Pstruhárska, a na Dolnom konci. 17. augusta 
navštívili mesto prezident Ivan Gašparovič, minister 
obrany Ľubomír Galko a minister práce, sociálnych 
vecí a rodiny Jozef Mihál. K večeru prišla aj premi-
érka Iveta Radičová a spolu s ministrom vnútra Da-
nielom Lipšicom sa zúčastnili rokovania krízového 
štábu. Primátor požiadal členov vlády o pomoc pri 

odstraňovaní akútnych problémov mesta. Predsta-
vitelia vlády prisľúbili ponechať vojenskú výpomoc 
v meste tak dlho, ako to bude potrebné. Premiérka 
prisľúbila finančnú pomoc obciam a mestám, ktoré 
táto živelná pohroma zasiahla. 

19. augusta bola vykonaná dezinfekcia vo vyše štyrid-
siatich objektoch, občania vynášali z domov nánosy bah-
na a zničené predmety. Vojaci s ťažkou technikou čistili 
korytá potokov, odstraňovali stromy vytrhnuté aj s koreň-
mi. Svoju ťažkú techniku prisunula tiež Správa povodia 
Váhu. Okolo Handlovky sa začalo s vypiľovaním stromov; 
čistilo a prehlbovalo sa koryto na celom toku rieky až do 
Prievidze. V ďalších dňoch pokračovali práce pri odvážaní 
naplaveného odpadu, aj zničeného majetku jednotlivcov 
i firiem. V sobotu 22. augusta sa vyviezlo 26 ton, v nedeľu 
17 ton odpadu. Súkromné i verejné priestory, uvoľnené 
od hrubých nečistôt, bolo treba dezinfikovať. Krízový štáb 
ukončil svoju činnosť, pokračovalo vyhodnocovanie škôd. 
V domácnostiach i firmách si pracovníci poisťovní podá-
vali kľučky... Predstaviteľov mesta však trápili úvahy – aké 
odškodné možno očakávať zo štátneho rozpočtu? Veď len 
náklady na opravu miestnych komunikácií poškodených 
vodným živlom (až 35 km z existujúcich 44 km) boli vy-
číslené na 1,122 mil. €! Odstraňovanie škôd pokračovalo 
celý september. Vojaci opravili most na Prievidzskej uli-
ci, na Ligetskej bolo treba vybudovať prístupové mostíky 
k domom, obnoviť strhnuté lávky... všade bolo niečo. 

Odhad škôd presiahol sumu 10 miliónov eur. Primá-
tor sa obrátil na stavebné firmy s požiadavkou pomôcť 
stavebným materiálom pri opravách domov. Pomáhala 
napríklad firma Strabag, ktorá stavala obchvat a tiež mala 

starosti s odstránením škôd na stavbe, spoločnosť TMG 
ponúkla, že si vezme úver na rýchlu opravu mestských 
komunikácií. Zbierkami a materiálnou pomocou pris-
peli organizácie Človek v ohrození, Slovenská katolícka 
charita, Konferencia biskupov Slovenska, COOP Jednota, 
a iné. Napriek tomu bolo Handlovčanom jasné, že škody 
budú odstraňovať ešte dlho. Neutešená situácia v meste si 
vyžadovala zmeniť aj miesto konania regionálnych osláv 
Dňa baníkov. Presunuli sa do rekreačnej oblasti Púšť a 
program bol skromnejší. Jarmok sa nekonal.

 18. septembra sa na základe občianskej aktivity kona-
lo už 7. referendum na Slovensku. Občania mali odpove-
dať na 6 otázok, ktorých význam bol pre široké vrstvy 
obyvateľstva nepopierateľný. Napriek tomu bola účasť 
na Slovensku taká nízka, že referendum bolo neplatné. 
Handlovčania, hoci na všetky otázky odpovedali klad-
ne, pristupovali k nemu ešte laxnejšie – zatiaľ čo v SR bol 
priemer 22,84 %, v Handlovej len 18,11%. 

 Od 20. septembra 2010 už bolo možné znova využívať 
krytú plaváreň – rekonštrukcia skončila. 

 V Handlovej 24. septembra skončili Dni európskeho 
kultúrneho dedičstva. Pri tejto príležitosti zástupca Pa-
miatkového úradu SR slávnostne odovzdal autorovi Pa-
mätníka obetiam banských nešťastí na hornej Nitre zápis 
tohto diela do Národných kultúrnych pamiatok. Potešilo 
to nielen autora Jána Procnera, ale aj celú Handlovú. 

 V nedeľu 14. novembra 2010 bol na podnet Mest-
skej komisie pamätihodností pozvaný minister kul-
túry SR Daniel Krajcer na prehliadku Kostola Dobré-
ho pastiera, pretože sa vplyvom výdatných dažďov 
zhoršila jeho statika, čo potvrdili aj sondy vykonané 
špecializovanou firmou. Minister žiadosť o pomoc 
neodmietal, ale poznamenal, že ju môže poskytnúť 
len vtedy, ak bude objekt zapísaný do zoznamu kul-
túrneho dedičstva. Príslušné podklady sa rozhodol 
predložiť sekcii kultúrneho dedičstva, s požiadavkou 
o odborný posudok, čo by mohlo vytvoriť priestor na 
riešenie problémov so statikou kostola.

Volebným dňom bol 27. november. Na primátorskú 
stoličku kandidovali 4 muži a 1 žena. V prvom volebnom 
obvode bolo 51 kandidátov (z toho 20 žien), v druhom 
46 (9 žien). V mestskej časti Nová Lehota 6 kandidátov 

(1 žena) a v Morovne 4 kandidáti. K urnám prišlo len 
38,13 % oprávnených voličov. V „primátorských“ voľ-
bách s veľkou prevahou (78,66%) zvíťazil Ing. Rudolf 
Podoba. Z 19 poslaneckých miest získal SMER SD až 10, 
koalícia SDKÚ, SS, KDH, Most-Híd 5 miest, SNS 3 a Stra-
na zelených 1 miesto. 

6. volebné obdobie 
primátor Ing. Rudolf Podoba
28. 11. 2010 – 1. 12. 2014 

Prvé rokovanie novej garnitúry so „starým“ primáto-
rom bolo 21. decembra 2010. Skladanie sľubov, voľba zá-
stupcu primátora (opäť bol zvolený Dušan Klas) a voľba 
6 členov Rady mesta. Poslanci rozhodli, že bude 8 pra-
covných komisií, zvolili ich predsedov a členov. Škody 
vyvolané minuloročnou povodňou ešte stále neboli úpl-
ne odstránené. Občania sa museli vyrovnať so zvýšením 
dane z nehnuteľnosti aj niektorých poplatkov. 

2011
Hneď začiatkom roka vzrušila Handlovú i okres sprá-

va, že vláda uvažuje o zastavení osobnej dopravy na tra-
ti Prievidza-Horná Štubňa. Rada Združenia miest a obcí 
hornej Nitry protestovala a primátor Podoba absolvoval 
niekoľko rokovaní s ministrom dopravy Jánom Fígeľom. 
Napokon došlo k dohode, osobná doprava zostala za-
chovaná, no upravil sa počet vlakov a cestovný poriadok. 
Primátor rokoval aj s ministrom životného prostredia 
Zsoltom Simonom o využití hydrotermálneho vrtu a jeho 
prevzatí do majetku mesta, o stave stabilizačného násy-
pu, aj o dostavbe uhoľnej expozitúry Štátneho banského 
múzea. Rozbehnutá rekonštrukcia budovy bola po po-
vodniach prerušená a hrozilo, že dôjde na rozostavanej 
stavbe k škodám. Vďaka finančnej pomoci viacerých fi-
riem bol odovzdaný do užívania malý obchvat námestia. 
Správa ciest začala s dôkladnou rekonštrukciou mosta na 
vstupe do Námestia baníkov z Ulice 29. augusta, ktorý 
bol povodňou poškodený. Už koncom apríla boli práce 
skončené. 

Škody spôsobené povodňou
si osobne prišli pozrieť aj pre- 
miérka Radičová a minister 
vnútra Daniel Lipšic. Pri odstra- 
ňovaní následkov pomáhalo aj 
60 vojakov s ťažkou technikou.

Vodný živel zanechal 
veľké materiálne škody.

Odstraňovanie 
škôd pokračovalo 
celý september. 

20. septembra 2010 
skončila rekonštruk-
cia krytej plavárne. 

Vpravo: Minister obrany 
Ľubomír Galko v rozhovore 
s primátorom R. Podobom.

Povodeň 2010 Komunálne 
voľby 2010

Plukovník Milan Slezák, ktorý 
osobne riadil činnosť počas 
kritických dní priamo v meste 
Handlová, prevzal Cenu mesta.
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 V marci mesto rokovalo s investormi a stavebnými orga-
nizáciami o výstavbe nového otvoreného kúpaliska. Pre 
nevyjasnené otázky financovania a prevádzkových ná-
kladov nedošlo k uzavretiu tejto otázky. So zástupcami 
spoločnosti REDOX sa prerokoval finančne náročný in-
vestičný zámer na vybudovanie skládky biologicky roz-
ložiteľného odpadu (BRO). Západoslovenská energetika 
cez nadáciu PONTIS poskytla financie na rekonštruk-
ciu povodňou postihnutého ihriska na Mostnej ulici. 

 Trenčiansky samosprávny kraj začal pripravovať ná-
vrhy na úpravu siete stredných škôl v kraji. Zmeny sa 
mali dotknúť aj Handlovej – Gymnázium I. Bellu bolo 
navrhnuté na spojenie so Strednou odbornou školou na 
Lipovej ulici. Vzhľadom na technický stav budovy gym-
názia sa uvažovalo aj s jeho presunom na Lipovú ulicu. 
Navrhovalo sa zlúčenie do jedného subjektu s dvomi 
organizačnými zložkami. Návrh bol presadený a nový 
školský rok začalo gymnázium už v nových priestoroch.

 V nedeľu 5. júna 2011 sa Handlová stala etapovým mes-
tom cyklistických pretekov OKOLO SLOVENSKA. V roku 
1983 prechádzala mestom jedna z etáp a teraz, v sobotu 
4. júna pri 1. etape tiež išlo len o prejazd mestom, ale 
v nedeľu 5. júna bol štart i cieľ v Handlovej. Po štarte pre-
tekov diváci očakávali víťaza pri kultúrnom programe na 
námestí. Prvý prišiel do cieľa Rus Nikita Novikov. 

Mestské zastupiteľstvo v máji konštatovalo, že na-
priek kríze sa dosiahli uspokojivé hospodárske výsled-
ky a prijalo kľúčový dokument pre rozvoj mesta do roku 
2014. Ambiciózny Realizačný program samosprávy 2011 
– 2014 rátal s výstavbou nových bytových domov a let-
ného kúpaliska s využitím termálnej vody z vrtu RH-1 
(Jozef). MZ schválilo VZN mesta o protipovodňových 
plánoch podľa zákona NR č. 7/2010 Z. z.. Na Mostnej 
ulici boli dostavané dva bytové domy, ktoré mesto od in-
vestora (HANT BA  a. s.) odkúpilo a pripravovala sa vý-
stavba ďalších dvoch. Mesto na vlastné náklady v tejto 
lokalite zrealizovalo výstavbu protipovodňovej bariéry. 

Keď 15. júna v zrkadlovej sále Primaciálneho palá-
ca v Bratislave Slovenská humanitná rada odovzdávala 
cenu Dar roka 2010, medzi ocenenými bol aj handlovský 
primátor Rudolf Podoba. Čestná komisia mu udelila oce-
nenie za jeho profesijnú, ale i ľudskú pomoc počas po-
vodne v auguste 2010, keď po celý čas stál uprostred dia-
nia a koordinoval práce po povodniach. Na druhý deň, 
16. júna navštívila mesto pani J. E. Trine Skymeon, veľ-
vyslankyňa Nórskeho kráľovstva. Mesto pri viacerých 
akciách ťažilo z podpory Nórskeho finančného mecha-
nizmu. Išlo o Handlovský program podpory vzdelávania 

a zamestnania realizovaný n.o. HELP a Rekonštrukciu 
rozvodov tepla plavárne mesta Handlová. Veľvyslankyňa 
svoju návštevu ukončila prehliadkou krytej plavárne. 

Spoločnosť HATER Handlová, s. r. o., vykonávajúca 
starostlivosť o miestne komunikácie, zakúpila z pros-
triedkov Eurofondov a s príspevkom mesta (vyše 813 
tisíc €) novú techniku na čistenie ulíc a chodníkov 
– kompaktný zametací stroj CITY CAT s prídavnými za-
riadeniami, malý podvozok UNIMOG U 400 s cisternou 
MK-4 a veľký zametač VIAJET GRH na podvozku ATEFA 
1524 LKO. Nová čistiaca technika zlepšila čistotu v mes-
te a znížila prašnosť na komunikáciách. 

Veľká pozornosť sa začala venovať detským ihris-
kám. V meste ich bolo 89, ale nové hygienicko-bez-
pečnostné predpisy nespĺňalo ani jedno. Mnohé už 
dožili – boli postavené brigádnicky pred 50 rokmi, 
ďalšie sú vybavené nevhodnými, či poškodenými za- 
riadeniami. Objem piesku v pieskoviskách bol 
248 m3. Výmena by sa mala konať dvakrát ročne, čo 
by pri cene 45 €/m3 predstavovalo sumu 22 320,– €. 
V roku 2008 komisia športu pri mestskom zastupi-
teľstve vytipovala 15 multifunkčných ihrísk, ktoré 
majú trávnatý, asfaltový alebo betónový povrch, 
na ktorých treba vykonať úpravy a obnovu mobili-
áru podľa novej legislatívy. Mesto predpokladalo aj 
možnosť prenájmu niektorých ihrísk obyvateľom 
obytných domov na základe zmluvy, v ktorej bude 
zakotvená aj povinnosť prenajímateľov udržať ihris-
ká v bezpečnom a hygienicky bezchybnom stave. 

V tomto roku bol tragický 10. august 2009 prvýkrát 
pripomínaný ako Pamätný deň SR, venovaný obetiam 
banských nešťastí. Handlová si ho pripomína tiež ako 
Deň bielych ruží. Pri Pamätníku baníkom sa zhromaž-
denie konalo za prítomnosti prezidenta Ivana Gašparo-
viča, podpredsedu SNR Pavla Hrušovského a poslancov 
SNR, predsedu Federácie odborových zväzov Miroslava 
Gazdíka, predsedu TSK Pavla Sedláčeka, generálneho 
riaditeľa HBP Petra Čičmanca, a iných. Vo svojom prího-
vore sa primátor obrátil na politikov: Vážení politici, sme 
vám vďační za 10. august – Pamätný deň obetí banských 
nešťastí v Slovenskej republike, ale dožívajúci banský 
priemysel na hornej Nitre a jeho zamestnanci dnes potre-
bujú pomôcť. Potrebujú citlivý zásah vlády v nasmerovaní 
investorov pre vznik nových pracovných miest, potrebujú 
fungujúcu dopravnú infraštruktúru... 

12. augusta 2011 prišiel do Handlovej minister prá-
ce a sociálnych vecí Jozef Mihál, aby sa presvedčil, ako 
v praxi funguje protipovodňový príspevok, uplatňovaný 
po minuloročnej povodni. Mal zvýšiť aj zamestnanosť, 
lebo protipovodňové opatrenia a odstraňovanie škôd len 
v handlovskej doline zamestnali na dlhšiu dobu 46 ľudí. 

Augustové rokovanie mestského zastupiteľstva hod-
notilo finančnú situáciu mesta a schválilo predložený 
návrh na odpredaj akcií bývalej Komunálnej banky  a. s. 
Žilina. Za 15 rokov mesto získalo z dividend takmer 
360 tis. Ks, ale po prevzatí banky slovenskou DEXIOU sa 
tok dividend zastavil. Odpredajom pri min. cene 650 € 
za akciu mesto hodlalo získať mimorozpočtové zdroje 
pre nové aktivity.  Mesto sa po tretíkrát rozhodlo uchá-
dzať o získanie prostriedkov z eurofondov na výstavbu 
skládky BRO; k rozhodnutiu prispelo aj marcové roko-
vanie s firmou REDOX, s. r. o. Podobne je potrebné riešiť 
aj problém s letným kúpaliskom Lesná, ktorý pretrváva 
celé roky. Napriek veľmi dobrým projektom z oslove-
ných firiem len jediná – Universal Export Limited Bra-
tislava – prejavila záujem podieľať sa aj na financovaní 
stavby kúpaliska. Finančné otázky však neboli úplne 
doriešené, a tak boli rokovania neúspešné.

 Po dvoch rokoch poznačených banskou haváriou a 
povodňou sa regionálne oslavy Dňa baníkov odohrávali 
zase v plnej mohutnosti v Handlovej. Ožil banícky jar-
mok, prialo aj počasie. V piatok večer sa konala zádušná 
omša, po nej bola derniéra hry Svätá Barbora. Tak, ako 
každý rok, aj túto sobotu sa v areáli bane stretli stovky 
detí s rodičmi, aby si „zafárali“. Tradičný program pokra-
čoval pietnym zhromaždením pri pamätníku na hand-
lovskom cintoríne. Potom k večeru prechádzal Ulicou 
SNP a Námestím baníkov alegorický sprievod Pálffyho 
Laura. „Gróf Pálffy“ sa spokojne prizeral na sprievod, 
ktorý mal osláviť jeho iniciatívu začať s ťažbou uhlia...

 Vďaka nenávratnému finančnému príspevku, ktorý 
získalo mesto z európskych štrukturálnych fondov, sa 
začal napĺňať zámer prebudovať opustenú ZŠ na Krššá-
kovej ulici na SENIOR CENTRUM, v ktorom má nájsť do-
mov 100 klientov a prácu 50 zamestnancov.

 V Európskej únii bolo horúco: Viaceré členské štáty 
hospodárili veľmi zle a na záchranu ich ekonomík sa vy-
mýšľali rôzne opatrenia, kontroly ich rozpočtov a euro-
val – akási finančná ustanovizeň, do ktorej mali prispieť 
všetky štáty menovej únie a pomáhať zaostávajúcim. Vo 
veľmi farebnej politickej zostave vlády i Národnej rady 
SR vznikali spory o tom, ako, a či vôbec sa má Slovensko 
na eurovale podieľať. Vyhranený postoj strany SaS proti 
eurovalu 11. októbra položil vládu Ivety Radičovej a doš-
lo k skráteniu volebného obdobia. Nové voľby do NR SR 
boli vypísané na 10. marca 2012. 

 V októbri si Handlová i Prievidza pripomenuli 80-ročné 
jubileum železničnej trate Handlová-Horná Štubňa, ktorá 
pomohla zlepšiť dopravné spojenie Handlovej s Turcom 
a tým aj podmienky pre dodávky uhlia na východ a sever 
Slovenska. Spomienka vyvrcholila vyhliadkovou cestou 

do Hornej Štubne a späť vlakom, ktorý ťahala lokomotíva 
464 001 (prezývaná Ušatá) vyrobená v roku 1933 v ČKD 
Praha. Účastníci sa zastavili pri pamätníku na železničnej 
stanici v Sklenom pri Handlovej, kde položili kvety k pa-
mätníku obetiam výstavby tejto trate. 

 Katarínske dni odštartovalo slávnostné zasadanie 
mestského zastupiteľstva v podnikateľskom inkubátore 
a odovzdávanie Ceny mesta a Ceny primátora. V decem-
bri rokovali poslanci ešte dvakrát. Rozhodli, že mesto 
nebude dávať súhlas na príležitostné trhy, aby ochránilo 
domácich podnikateľov. Alegorický sprievod 

Pállfyho Laury.

80-ročné jubileum železničnej 
trate Handlová-Horná Štubňa 
vyvrcholilo vyhliadkovou ces-
tou do Hornej Štubne a späť.

Vážení politici, sme 
vám vďační za 10. 
august – Pamätný 
deň obetí banských 
nešťastí v Slovenskej 
republike, ale dožíva-
júci banský priemysel 
na hornej Nitre a jeho 
zamestnanci dnes 
potrebujú pomôcť. Po-
trebujú citlivý zásah 
vlády v nasmerovaní 
investorov pre vznik 
nových pracovných 
miest, potrebujú 
fungujúcu dopravnú 
infraštruktúru... 
... týmito slovami sa 
obracia primátor mesta 
Rudolf Podoba na politi- 
kov pri prvom výročí 
tragédie, v Deň bielych 
ruží v roku 2010.

PPo dvoch rokoch po-
značených banskou 
haváriou a povodňou  
sa regionálne oslavy  
Dňa baníkov odohrá- 
vali zase v plnej 
mohutnosti.
Ožil banícky jarmok, 
prialo aj počasie... 

Handlovú navštívila 
pani J. E. Trine Sky-
meon, veľvyslankyňa 
Nórskeho kráľovstva.

80. výročie želez-
ničnej trate Handlo-
vá-Horná Štubňa.
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2012
Prvé rokovanie mestského zastupiteľstva schválilo 

vyhlásenie verejnej súťaže na odpredaj stavebných po-
zemkov. Vo verejnej súťaži by sa mala predať aj mestská 
tržnica a dom č. 10 na námestí. Poslanci boli informovaní 
o úspešnosti, resp. neúspešnosti  projektov v roku 2011; 
z 56 predložených projektov bolo schválených len osem, 
29 nenašlo podporu a 19 je ešte stále v štádiu rozhodo-
vania. Kupec na tržnicu sa našiel o niečo neskôr, pričom 
nový vlastník sa zaviazal po dobu dvoch rokov zachovať 
súčasné prevádzky. O dom č. 10 na námestí prejavili zá-
ujem dvaja uchádzači; napokon ho kúpil Peter Šebesta 
(Telemont) a ponúkol mestu bezplatný nájom na 50 m2 

nebytového priestoru. Na podnet oddelenia výstavby po-
slanci rozhodli o aktualizácii územného plánu mesta.

Februárová snehová kalamita si vynútila zvolanie 
krízového štábu. Do odstraňovania nánosov snehu mu-
seli byť nasadené ťažké mechanizmy, ktoré poskytli 
HBP Prievidza, a. s. a iné firmy z okolia. Zápas so sne-
hom trval tri dni. Napriek kalamite sa v podnikateľs-
kom inkubátore – slávil svojich 5 rokov – konal seminár 
o úspešnom podnikaní spojený s výstavou, ktorý zastre-
šila agentúra PONTIS. 

Voľby do SNR sa konali 10. marca 2012. Ako obyčaj-
ne, účasť handlovských voličov bola o niečo slabšia než 
celoštátny priemer – volilo tu 53,29 % (v SR 59,11 %), 
zato víťazný Smer-SD, ktorý vstupoval do Národnej 
rady so 44,41 %, v Handlovej podporilo až 60,79 % vo-
ličov! Naopak, kým v SR za víťazom, aj keď s veľkým 
rozdielom, nasledovalo KDH (8,82 %), Handlovčania by 
kresťanských demokratov s 2,93 % hlasov ani nepustili 
do parlamentu. Takmer zhodný výsledok však dosiahlo 
OĽANO (8,55 % : 8,35 % hlasov). Novú vládu zostavil 
líder Smeru-SD, Róbert Fico. 

 V rámci protipovodňových opatrení boli na prítokoch 
Handlovky vybudované tri hrádzky, ktoré by mali pri 
nečakaných prudkých lejakoch zachytiť 1750 m3 vody. 
Ďalej bol na Ulici SNP vybudovaný vodozádržný systém 
s dvomi vsakovacími boxami s objemom 16 a 20 m3. 

 Handlovský rodák RNDr. Ondrej Pöss, riaditeľ SNM 
– Múzea kultúry karpatských Nemcov – bol vyzname-
naný Spolkovým krížom za zásluhy. Vysoké štátne vy-
znamenanie SRN mu odovzdal nemecký veľvyslanec na 
Slovensku dr. Alex Hartman. 

 V septembri sa konali prvé Dni dobrovoľníctva 
v Handlovej. Počas dvoch dní sa na akcii vystriedalo 
viac ako tisíc dobrovoľníkov. Výsledky ich práce boli 

nezanedbateľné – upravené verejné priestranstvá, ako 
trasa Turisticko-náučného banského chodníka, lavičky 
v parku a lesoparku pri Morovnianskom sídlisku, aj vý-
znamné objekty, napríklad pamätníky padlým v oboch 
vojnách. Natierali sa zastávky MHD, zábradlia, upravo-
vali detské ihriská... 

 Handlovskí športovci si pripomenuli storočnicu fut-
balu v Handlovej. Jeho história má mnoho svetlých strá-
nok, ale súčasnosť veľmi neteší. Úpadok futbalu na hor-
nej Nitre sa riešil spojením síl do nového klubu FC Baník 
HN – horná Nitra. 

 Partia mladých vandalov z Handlovej sa „preslávila“ 
vskutku nehoráznymi výčinmi: na zariadeniach Turis-
ticko-náučného banského chodníka, ktorý budovali pre-
važne starí baníci-dôchodcovia, narobili škody za 4 tisíc 
eur. Spálili lavice, zničili celý prístrešok, spílili stĺpiky 
na informačných tabuliach a niektoré celkom zničili. 
Členovia HBS reagovali listom do všetkých handlov-
ských škôl a zverejnili ho v Handlovských novinách. 

 Do priemyselného parku v Baníckej kolónii sa hlásil 
nový záujemca – firma EMPA MI. Zastupiteľstvo upravilo 
podmienky prenájmu pozemkov priemyselného parku. 
Bytový podnik mesta ohlásil problém: čoraz častejšie sa 
stáva, že v bytoch bývajú osoby, čo nemajú v Handlovej 
trvalý pobyt. Boli zistené prípady, že v byte namiesto 
piatich nahlásených v skutočnosti bývalo 12 ľudí. Keďže 
dlhy na nájomnom rástli, mesto sa rozhodlo vykonávať 
kontroly častejšie. Zastupiteľstvo prerokovalo aj návrh, 
aby sa Handlová stala spoločným obecným úradom pre 
školstvo, o čo požiadali 4 obce handlovskej doliny, ktoré 
boli dovtedy pričlenené do Bojníc.

Slávnostné zasadanie Mestského zastupiteľstva v rám-
ci Katarínskych zase vrcholilo udeľovaním Cien mesta 
a Ceny primátora. V decembri rokovali poslanci dvakrát. 
Prvé zastupiteľstvo začalo minútou ticha za zosnulého 
poslanca Mariána Havlasa a následne vykonal sľub nový 
poslanec Michal Hertlík. Nová legislatíva si vyžadovala 
ďalšiu novelizáciu VZN o dani z nehnuteľnosti a úpra-
vu poplatku za komunálny odpad. Prerokovali sa ná-
vrhy rozpočtov na rok 2013 pre Dom kultúry, mestskú 
plaváreň, Help aj Asterión. Úsporné opatrenia vzal na 
seba aj primátor a jeho zástupca, ktorí si navrhli 30 % 
zníženie svojich platov. Na druhom rokovaní mestského 
zastupiteľstva sa schválil predaj pozemku pod Jasnou 
Vyhliadkou s. r. o. HATER, ktorý ho využíva na skládku 
TKO. Na túto skládku môžu aj obyvatelia mesta vyvážiť 
drobný odpad stavebného materiálu. Nové VZN zakazu-
je podnikateľom v zbere druhotných surovín vykupovať 
poklopy z kanalizačných zariadení.

2013
Do roku 2013 vstupovalo mesto so smelými plánmi. 

Už začiatkom roka sa očakávala kolaudácia Senior cen-
tra, ktorého stavebné úpravy v hodnote 2 542 tisíc € boli 
financované z Európskych štrukturálnych fondov. Na 
vnútorné vybavenie a úpravu okolia bola z eurofondov 
pridelená čiastka 300 tisíc eur. O vnútornom vybavení 
rokoval primátor mesta s generálnym riaditeľom Drevo-
na Group, Bratislava. Po kolaudácii bolo zrejmé, že pôjde 
o najmodernejšie centrum v Trenčianskom kraji. Po ďal-
šej bytovej výstavbe sa musela rekonštruovať čistička 
odpadových vôd, aby kapacitne vyhovovala potrebám 
mesta. Na jej intenzifikáciu získalo mesto čiastku 4,5 
mil. eur z eurofondov.

Vo februári si handlovská verejnosť pripomenula 
100. výročie príchodu prvého vlaku z Prievidze do 
Handlovej. Ako ináč, než príchodom vlaku, ktorý 
ťahala parná lokomotíva. Malá slávnosť za prítom-
nosti starostov obcí, čo ich železnica spojila, s kul-
túrnym programom naplneným piesňami súboru 
Hájiček a Grünwald. Vyinkasovaných 1500 € išlo na 
opravu kotla parnej lokomotívy nazývanej Ušatá.

Už dlho bolo zrejmé, že horná Nitra pre svoj ďalší 
rozvoj potrebuje zlepšiť dopravnú infraštruktúru. Po-
môcť tomu mala aj petícia, ktorou sa občania dožadovali 
urýchleného budovania cesty R2 z Trenčína cez Prievi-
dzu, Handlovú do Žiaru nad Hronom. Mesto Handlová 
podporovalo túto petíciu, ale dožadovalo sa aj rekon-
štrukcie 7,4 km dlhého úseku hlavnej cesty I/50 od hra-
nice Banskobystrického kraja do Handlovej. 

Mestské zastupiteľstvo 31. januára prerokovalo zmeny 
a doplnky územného plánu. Zo 16 zmien, ktoré prinášal 
nový územný plán, poslanci ne-schválili využívanie plo-
chy Hanparku na stavebné alebo iné účely. Do zmien bol 
zahrnutý už aj geotermálny vrt RH 1 a trasa potrubia, kto-
rým by mala byť jeho voda privedená k areálu kúpaliska. 
Primátor prerokoval s víťazom súťaže na úpravu Námestia 
baníkov architektom Patrikom Juríčkom otázky realizácie 
a pretavenie vízie do projektu. Táto téma sa stala aktu-
álnou po vybudovaní obchvatu námestia a rekonštrukcie 
mosta. O letnom kúpalisku sa viedlo pracovné rokovanie 
s firmou COLOSSED. Výsledky rokovania neboli úspešné 
– opäť sa nevyriešili finančné otázky.

Minister životného prostredia Peter Žiga 22. marca  
(svetový deň vody) odovzdal osobne mestu hydrogeolo-
gický vrt RH 1, čo by mal byť prvý krok k letnému kú-
palisku. Keby sa táto voda privádzala do krytej plavárne, 
mohlo by sa ušetriť na nákladoch cca 133 tisíc € ročne.

Po rokovaní o novom územnom pláne sa stala aktuál-
nou aj téma Hanparku. Mesto sa stalo partnerom projektu 
Revitalizácia Hanparku v Handlovej, ktorého hlavným 
garantom bola nezisková organizácia Lepší svet, zaria-
denie pre dospelých klientov s mentálnym postihnutím. 
Spoločný projekt mal byť príležitosťou pre ich začlenenie 
do spoločnosti. Aby sa Hanpark stal príjemným miestom 
oddychu a dostal umelecký nádych, garanciu prevzali 
výtvarníci František Guldan a akad. mal. Rudolf Cigánik, 
ako aj rezbár Ján Procner. Už 14. júna sa s inovatívnym 
riešením mohli zoznámiť návštevníci parku. Náklady na 
revitalizáciu boli minimálne a bolo treba vysloviť vďaku 
sponzorom a organizáciám, ktoré pomohli materiálom aj 
bezplatným ubytovaním umelcov, a tiež Detskému a mlá-
dežníckemu parlamentu (DaMP) Handlová za malý pik-
nik, ktorý pripravili pri príležitosti odovzdania Hanparku.

V sobotu 20. apríla sa hornonitrianski motorkári stretli 
v Bojniciach a do Handlovej dorazili na guláš. Námestie 
zaplnilo vyše 400 motorkárov a motorkárok v parádnom 
koženom oblečení. Primátor odovzdal účastníkom spo-
mienkové odznaky mesta, guláš uvaril Ing. Jozef Javúrek 
z HBS a Opening road E/50 mohol pokračovať. 

Zaujímavá aktivita vznikla 30. júna v mestskej časti 
Nová Lehota, kde sa konal Juniáles pod holým nebom. 
Členovia o.z. Art Gallery Handlová odštartovali medzi 
účastníkmi dobrovoľnú zbierku, a výťažkom navrhli spo-
lufinancovať opravy národnej kultúrnej pamiatky – Kos-
tola sv. Mikuláša. Juniáles sa začal trúbením na trombity 
a slávnostnou omšou, ktorú celebroval Handlovčan vdp. 
Peter Dufka spolu s vdp. Ľudovítom Frintom z farnosti Ja-
nova Lehota. Primátor mesta privítal na Juniálese aj euro-
poslankyňu Annu Záborskú. Kultúrny program vypĺňali 
tri spevácke súbory: Artanno, Grünwald a spevácky súbor 
Haliar z baníckeho spolku na Starých Horách. Vkladom 

do zbierky, z ktorej bola financo-
vaná oprava kostola, bol tiež vý-
ťažok z predaja grafického listu, 
ktorý pre túto príležitosť vytvoril 
Rudolf Cigánik. Opravy sa dočka-
la aj ďalšia handlovská sakrálna 
stavba. Po nevyhnutnej renovácii 
interiéru bol Kostol Dobrého pas-
tiera na Hornom konci 18. augusta 
2013 opäť sprístupnený verejnosti. 
Renovačné práce sa financova-
li zo zbierok nemeckých rodá-
kov vysťahovaných do Voerde 
(SRN) a Karpatendeutschen 
Landsmannschaft cez nadáciu 
Stiftung Karpatendeutschen 
Kulturerbe. Handlovskej far-
nosti odovzdali sumu 5150 €. Pod dohľadom Jozefa 
Maďara a Hildegardy Radovskej pracovali na ob-
nove kostola súrodenci Smorekovci. Primátor opäť 
privítal europoslankyňu Annu Záborskú a repre-
zentačného zápasníka Jozefa Lohyňu. Vyzdvihol 
veľmi dobré spolunažívanie nemeckej menšiny so 
Slovákmi. Uviedol, že mesto sa snaží dosiahnuť, 
aby toto sakrálne dielo bolo zapísané do zoznamu 
národných kultúrnych pamiatok.

Už od polovice 19. storočia 
sa Katarínske dni spájajú 
s tradičnou zábavou, 
kolotočmi či jarmokom.

100-ročnica železnice 
Prievidza-Handlová.

Stavebný uzáver 
v mestskej časti Nová 
Lehota bol zrušený. 

Handlová prvýkrát 
zažila (aj počula) 
otvorenie motorkár- 
skej sezóny...

V rámci 
protipovodňových 
opatrení boli na 
prítokoch Handlovky 
vybudované 
tri hrádzky.

Handlovskí športovci 
si pripomenuli 
storočnicu futbalu 
v Handlovej.

V septembri sa 
konali prvé Dni 
dobrovoľníctva 
v Handlovej. Natierali 
sa zastávky MHD, 
zábradlia, upravovali 
detské ihriská...
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Hlavný hosť, predseda vlády Róbert Fico si spolu 
s členmi vlády, poslancami NR a VÚC, primátormi a sta-
rostami miest a obcí regiónu hornej Nitry uctil pamiatku 
baníkov, čo položili svoj život v práci pod zemou. Na tri-
búnu na námestí vystúpil spevokol Handlovského baníc-
keho spolku a podľa Pivného zákona prijal Igor Reiff post 
slávneho vysokého a neomylného prezídia. Za prezidiálnu 
tablicu boli pozvaní primátor Podoba, generálny riaditeľ 
a predseda predstavenstva HBP Peter Čičmanec a predse-
da Združenia miest a obcí hornej Nitry Peter Juríček. Žiaľ, 
skvele pripravený alegorický sprievod Pálffyho Laura, na 
ktorý sa Handlovčania tešili celý rok, musel byť pre prud-
kú búrku a dve hodiny trvajúci lejak odvolaný. 

Odpredaj bytového fondu mesta podľa zákona 
182/1993 a 151/1995 Z. z. bol prakticky skončený a síd-
lisko Juh, vyznačujúce sa stavebným štýlom SORELA, sa 
okrem jednej budovy dostalo do súkromných rúk. SORE-
LU – dnes už vo svete oceňovaný štýl socialistického rea-
lizmu – v Handlovej dovtedy reprezentoval vzácne ucele-
ný súbor obytných budov s charakteristickou „vežičkou“ 
na Ulici 29. augusta, ale tiež na Duklianskej a čiastočne 
aj na Partizánskej ulici. Pokus o jeho uchovanie a zapísa-
nie do zoznamu národných kultúrnych pamiatok v roku 
1995 nevyšiel – byty sa odpredali a celé domy prešli do 
súkromných rúk. Ich jednotný vzhľad narušili už neko-
ordinované individuálne výmeny pôvodných drevených 
okien za plastové. Nezvratné negatívne zásahy do fasád 
domov však prinieslo zatepľovanie domov, čo narušilo ob-
raz celej ulice. Pre zatepľovanie sa žiaľ rozhodli majitelia 
bytov v bývalom 2. bloku slobodární 720, aj v náprotiv-
nom dome. Svojvoľné odstránenie plastickej výzdoby na 
obvodových múroch a ich prekrytie zatepľovacím mate-
riálom možno považovať za barbarstvo. 

Vyvolalo to rozruch nielen medzi pamiatkarmi, ale 
dotklo sa to aj viacerých občanov, ktorí dokázali oceniť 
autenticitu a historickú hodnotu súboru, ktorý Handlovej 
vtlačil charakteristickú pečať. Niektoré stavbárske firmy, 
medzi nimi aj handlovská ABC trade, neskôr ponúkali 
metódy, ktorými vraj možno zatepliť a pritom v maxi-
málnej miere zachovať pôvodný vzhľad budovy. Keďže aj 
v tomto prípade ide o neadekvátny zásah, mestské zastu-
piteľstvo rozhodlo, že ostatné objekty na Ul. 29. augusta 
a Duklianskej budú predmetom zápisu do pamätihodnos-
tí mesta. Spoločný Stavebný úrad vydal rozhodnutie o Re-
vitalizácii a stavebnej úprave Námestia baníkov. Začal aj 
konanie o založení a výstavbe rybej farmy a skleníkového 
hospodárstva v povrchovom areáli Bane Handlová.

9. októbra sa v Handlovej konalo výjazdové zasadanie 
vlády s jediným bodom programu: Analýza sociálno-eko-
nomickej situácie Trenčianskeho samosprávneho kraja 
a návrhy na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti. 
Primátor Rudolf Podoba predniesol niekoľko požiadaviek 
z regiónu hornej Nitry. Vychádzajúc z toho, že v tejto 

priemyselnej oblasti sú oby-
vatelia vystavení chorobám 
z povolania, žiadal, aby bola 
nemocnica v Bojniciach po-
stavená na úroveň Fakultnej 
nemocnice v Trenčíne a aby 
zostala v správe štátu, nie 
v samospráve. Pripomenul 
členom vlády aj nesplnené 
sľuby vo veci dopravnej in-
fraštruktúry. Zdôraznil, že 
je mimoriadne dôležité rie-
šiť úsek cesty I/50 jeho pre-
stavbou na trojpruhový, naj-
mä v úseku od hranice TSK 

po Handlovú. Hovoril o nezamestnanosti aj o bezpečnosti 
v regióne, čo sa týka protipovodňovej pripravenosti. A čo 
prinieslo toto rokovanie mestu? Vláda uvoľnila 200 tisíc 
eur na dostavbu uhoľnej expozície SBM, 100 tisíc na vy-
budovanie oddychovej zóny a parkových úprav pri Senior 
centre a 37 tisíc na vybudovanie parkovísk na Morovnian-
skom sídlisku. Mesto dostalo 100 tisíc € na rekonštruk-
ciu ZŠ Školská a z rezervy predsedu vlády ešte každá ZŠ 
3 300 € na nákup športových potrieb. 

Senior centrum bolo slávnostne otvorené v decembri 
za mimoriadneho záujmu občanov, poslancov a zástup-
cov TSK. Toto sociálne zariadenie vyššieho štandardu si 
prezrelo viac ako 500 starších občanov, a keďže centrum 
sídli v zrekonštruovanej budove bývalej ZŠ M. Krššáko-
vej, mnohí si tu pospomínali na svoje žiacke časy. 

2014
Počasie bolo začiatkom roka mimoriadne teplé, skúpe 

na sneh a mráz, zato štedré na dážď a sem-tam i na nejaký 
slnečný lúč. Napriek tomu, tak ako po minulé roky, i teraz 
bolo sociálne oddelenie n. o. Jazmín v pohotovosti, aby sa 
nikomu z bezdomovcov nestala táto zima osudnou. 

Pochod vďaky SNP sa koná každoročne cez zimu 
v zasnežených horách medzi Cigľom a Handlovou. Počet 
účastníkov v poslednom období výrazne narastá, pretože 
sa radi vracajú a privedú vždy nových priateľov. Aj keď sa 
39. ročník najvýznamnejšieho turisticko-spoločenského 
podujatia hornej Nitry tentoraz nekonal na snehu, ale na 
blate a pod slnečnou oblohou, účasť bola veľká – 1577 tu-
ristov!  Najvýznamnejšie zimné turistické a spoločenské 
podujatie hornej Nitry dokazuje, že historické udalosti 
spred takmer 70 rokov sa dajú pripomínať mládeži či star-
ším súčasníkom aj príťažlivým spôsobom. 

Zimné bály, plesy odštartoval 24. januára 7. banícky 
šachtág HBS, za ním nasledovali školské plesy. 

Mestské zastupiteľstvo sa oboznámilo s projektom 
STVaKu, určenému hornej Nitre „Opatrenia na preven-
ciu pred povodňami a suchom“, ktorého realizácia si 
vyžiada náklady vyše 3,7 mil. eur. Prevažnú časť pros-
triedkov poskytol Nórsky fond, pričom sa požaduje spo-
luúčasť mesta vo výške 15 %. 

V marci sa konali voľby prezidenta SR a aj pred Hand-
lovčanmi stála možnosť vybrať si 15. marca jedného 

z 13 uchádzačov. Prvé kolo za pomerne nízkej účasti 
(v Handlovej 37,4 %, v SR 43,4 %) oprávnených voličov 
– prinieslo pre kandidáta Róberta Fica 2 184 hlasov. Za 
ním bol nezávislý Andrej Kiska s 1 402 hlasmi. Títo dvaja 
kandidáti v rovnakom poradí bodovali aj v celorepubli-
kových výsledkoch,  keďže však ani jeden nezískal dôve-
ru nadpolovičnej väčšiny voličov, rozhodnúť malo druhé 
kolo, vyhlásené na 29. marca. V druhom kole s vyšším 
počtom voličov (na Slovensku 50,48 %) sa karta obrátila 
– výraznou väčšinou hlasov (v pomere takmer 6 : 4) zví-
ťazil nezávislý kandidát Andrej Kiska. Získal 1 307 065 
hlasov, zatiaľ čo Róbert Fico len 893 841. Aj keď kan-
didát Smeru-SD v prezidentských voľbách na Slovensku 
neuspel, v Handlovej (i celkovo v obvode Prievidza) mal 
aj v druhom kole viac stúpencov ako jeho protikandidát. 

Napriek protestom zo strany mesta Handlová poslan-
ci TSK 31. marca 2014 rozhodli, že Gymnázium Ivana 
Bellu sa bude musieť k novému školskému roku sťahovať 
do priestorov na Lipovej ulici. Dôvodom tohto kroku bol 
nedostatok financií, potrebných na rekonštrukciu ener-
getických systémov budovy, ale i klesajúci počet študen-
tov. Rozhodnutie, že gymnázium v Handlovej síce ostá-
va, no jeho adresa sa zmení, sa nezmenilo.

V marci sa mesto rozhodlo požiadať o nenávratný prís-
pevok na realizáciu projektu Mestská knižnica Handlová 
– rekonštrukcia a modernizácia s cieľom zvýšenia kvality 
služieb, ako aj energetickej efektívnosti. Išlo o realizáciu 
takmer 10 rokov starého zámeru rekonštrukcie Domu 
kultúry a vykonanie opráv na vyše 50-ročnej budove. Do 
rozpočtu mesta sa dostal príspevok audiovizuálneho fon-
du, ktorý bol viazaný na digitalizáciu kina v DK. 

Ministerstvo pôdohospodárstva v rámci regionálne-
ho operačného programu schválilo nenávratné finančné 
prostriedky mestu Handlová v plnej výške na realizáciu 
projektu Centrálnej mestskej zóny – CMZ Handlová – re-
vitalizácia a stavebná úprava Námestia baníkov. Mesto 
na realizáciu poskytne 5 % zo svojho rozpočtu. Realizá-
cia by mala prebehnúť do konca júna 2015. Prímestské 
časti sa tiež činia. Už 9. ročník furmanskej Morovnianskej 
podkovy prilákal vyše 1000 divákov. 

Na južnom konci Nová Lehota pozývala na 2. Juniáles. 
Podujatiu predchádzala prednáška pamiatkara – historika 
Mgr. Jozefa Lenharta, ktorú pripravila Karpaty Art Gallery 
n.o. na tému stará nemecká architektúra, ktorej zvyšky 
možno ešte vidieť v Novej Lehote a čiastočne v Handlovej.

Handlová sa nevyznamenala účasťou voličov do 
Európskeho parlamentu – k urnám prišlo 24. mája len 
1 359 voličov (9,37 %) a do urien padlo len 1327 platných 
hlasov. Smer-SD dostal 488 hlasov, SaS 94, SDKÚ-DS 87 
a SNS 66 hlasov. Zloženie europoslancov neovplyvnili. 

Medzinárodná mototuristická súťaž Banícka rallye 
zaznamenala už svoj 40. ročník. Regionálne oslavy Dňa 
baníkov 2014 poctili svojou prítomnosťou premiér Róbert 
Fico, ministri Pavel Pavlis a Peter Žiga. Najprv nazreli do 
podzemia Bane Nováky a po vyfáraní absolvovali krátky 
brífing. Po kladení vencov pri Pamätníku obetí banských 
nešťastí na hornej Nitre sa na Námestí baníkov konalo 
zhromaždenie a tradičné vyhodnotenie baníckeho roka 
pri slávnostnom šachtágu. Pálffyho Laura bola bohatá: 
v alegorickom sprievode sa prezentovalo 33 zoskupení. 

Pani Žofia Martišová, ktorá 9. novembra 2014 oslá-
vila 100-ročnicu, dlho viedla mestskú knižnicu, 
organizovala čitateľské krúžky... jej doménou bola 
práca s mládežou. Napriek svojmu veku sa neustá-
le zaujíma o život v meste a kde sa len dá, dodnes 
prispieva svojou radou či pamäťou. Prispela aj do 
baníckej histórie a medzi prvými vstúpila do Hand-
lovského baníckeho spolku. Medzi početnými 
gratulantmi s primátorom na čele boli aj „chlapci“ 
z HBS, banícky spevokol Artanno a množstvo prí-
buzných a priateľov. 

Komunálne voľby 15. novembra 2014 nepri-
niesli veľké zmeny. Účasť na voľbách bola nižšia 
– len 32,27%. Zo 4702 hlasov pre primátora roz-
hodlo v prospech Ing. Rudolfa Podobu 2387 hlasov 
(50,7%). V mestskom zastupiteľstve získali jasnú 
prevahu – 9 poslaneckých miest kandidáti SMERu-
SD, koalícia SDKÚ-DS 4; SNS má 1 poslanca a veľká 
koalícia (OKS, NOVA, SS, MOST-HÍD, Nový parla-
ment) dvoch. 

Prv, než noví poslanci a primátor stihli zložiť sľub, 
nadišli Katarínske dni. Slávnostné zasadanie mestské-
ho zastupiteľstva 28. 11. zhodnotilo uplynulé obdobie. 
Čestné občianstvo mesta bolo udelené storočnej jubi-
lantke Žofii Martišovej za celoživotnú prácu v knihov-
níctve a kultúre. Prvé rokovanie MZ 15. decembra bolo 
vyplnené skladaním sľubov. Primátor si zvolil za svojho 
zástupcu Dušana Klasa, zastupiteľstvo odsúhlasilo zlo-
ženie Rady. Dohodlo sa na vytvorení pracovných komi-
sií a zvolilo ich predsedov.  

2015
Plány mesta prechádzajúce z minulého roka sa pomaly 

napĺňali. Expozícia Cesta uhlia je inštalovaná v novootvo-
renom múzeu, ktoré je pracoviskom SBM v Banskej Štiav-
nici. Múzeum bolo otvorené 27. apríla po vyše päťročnom 
čakaní. Starý Banský hotel (neskôr Dom techniky, potom 
Lamika) bol prestavaný a upravený pre potreby moder-
nej uhoľnej expozície. Pivničný priestor vystužili baníci 
z HBS drevenou výstužou a vystavili tam banské stroje a 
zariadenia. Okolie budovy bolo upravené a predpokladá 
sa, že s pomocou HBP,  a. s. bude možné umiestniť na 
vonkajšej ploche aj rozmernejšie strojné vybavenie. Ba-
nícky spolok už po piatykrát s porozumením Hornonit-
rianskych baní zorganizoval „sfáranie“ handlovských 
učiteľov do podzemia v presvedčení, že čím viac sa na 
tejto zaujímavej exkurzii dozvedia, tým viac dokážu 
nadchnúť svojich zverencov pre myšlienku udržania ba-
níckych tradícií v meste. 

V nemocnici došlo k zmene majiteľa a tým aj k prob-
lémom s odbornosťou lekárov. Hoci nový majiteľ mal 
v úmysle obnoviť činnosť ambulancií a oddelení v takom 
rozsahu, aby obyvatelia mikroregiónu Handlová nemuseli 
cestovať za vyšetreniami do Prievidze, Bojníc či do Žiaru, 
nedarilo sa to – problémom nie sú priestory, ale personál. 
Novú riaditeľku čoskoro nahradil iný riaditeľ, problémy 
však pretrvávali a mesto sa muselo domáhať riešenia. 

Čo sa týka investičných zámerov, mesto muselo 
prehodnotiť ich plnenie v čase – trocha nečakane, 
sa rozhodlo o rekonštrukcii cesty I/50 v úseku No-
váky-Handlová-hranica TSK, ktorej sa domáhal celý 
región. Plány na rýchlostnú cestu z Prievidze do 
Žiaru nad Hronom sú zatiaľ ťažko realizovateľné. 
Rozhodnutie o rekonštrukcii námestia si vyžiadalo 
posunutie prestavby na neskorší termín, aby nena-
stal chaos v doprave. Rekonštrukcia I/50 v Handlo-
vej si vynútila úpravu obchádzkových trás ulicami 
mesta. Priniesla aj nové bezpečnostné prvky zna-
čenia na prechodoch pre chodcov a skvalitnenie 
povrchu. V roku 2015 práce skončili pri severnom 
kruhovom objazde. Vzhľadom na terénne prekáž-
ky sa úsek cesty od južného kruhového objazdu po 
hranice TSK bude realizovať v roku 2016. 

MZ v máji rokovalo už šiestykrát. Poslanci sa zaobe-
rali predajom objektu Kolkárne. Prvá výzva na odpredaj 
nepriniesla kupca, zastupiteľstvo vypísalo novú ponu-
ku, ale neprijalo návrh na zníženie ceny. Chystaná re-
konštrukcia mestskej knižnice a opravy na Dome kultú-
ry si vyžadovali zrušiť prenájom niektorých priestorov. 
Po ukončení verejného obstarávania ministerstvo 
pôdohospodárstva vzalo do úvahy dopravné problé- 
my, ktoré vznikli rekonštrukciou cesty I/50 a schvá-
lilo posunutie termínu realizácie do 31. októbra 
2015. Koncom júna sa z Námestia ba-
níkov stalo stavenisko. Majstri sa vrhli 
aj na Dom kultúry, na časť mestskej 
knižnice. Začala sa aj rekonštrukcia 
budovy Materskej školy na Ul. SNP.

V Kostole sv. Kataríny sa stal novým 
farárom vdp. Peter Repa. Videl, že na 
kostole je v zlom stave strecha a rozho-
dol sa pričiniť k jej rekonštrukcii. Senior 
centrum pripravilo na 27. júna Deň ro-
diny. Na poli umenia došlo k ohromné-
mu prekvapeniu: v Handlovej vzniklo 
hudobné teleso, súbor VETERÁN, ktorý 
zsa podujal viesť Anton Michele, posled-
ný kapelník baníckej dychovky.

Zatepľovnie budov 
na sídlisku Juh, 
postavenom v štýle 
SORELA vyvolalo 
rozruch nielen medzi 
pamiatkarmi, ale 
dotklo sa to aj via-
cerých občanov.

Žofia Martišová (*9. 11. 1914), 
prijíma gratulácie k stým 
narodeninám od primá-
tora Rudolfa Podobu.

Voľby prezidenta

Účastníci furmanskej 
Morovnianskej podkovy

Slávnostné otvorenie Senior 
centra v zrekonštruovanej 
budove bývalej ZŠ 
M. Krššákovej.

Senior centrum bolo 
slávnostne otvorené 
v decembri.

Problémy s nemoc-
nicou nekončia; 
mesto sa musí do-
máhať riešenia.

Skončili sa práce  
pri severnom kru- 
hovom objazde.

Rekonštrukcia 
knižnice a opravy 
na Dome kultúry.

7. volebné obdobie 
primátor Rudolf Podoba
od 16. 11. 2014 

9. novembra 2014 
sa dožila 100 rokov  
pani Žofia Martišo-
vá, ktorú pozná 
celá Handlová.
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PRaVeK a stReDOVeK 
Prvé písomné správy o Handlovej pochádzajú 

zo stredoveku, ale archeologické doklady z jej 
územia poukazujú na prítomnosť človeka už stá-
ročia pred týmto obdobím. Navyše je takmer isté, 
že dosiaľ známe nálezy nezachytávajú celkový 
obraz pravekého a včasnostredovekého vývoja. 
Archeologickými svedectvami z územia mes-
ta sa doteraz nikto komplexnejšie nezaoberal. 
Z najstaršieho obdobia dejín, z paleolitu (600000 
– 8300 pred n. l.), nepoznáme dosiaľ žiadne ná-
lezy. V neďalekej Prievidzi a v Bojniciach je však 
zaregistrovaných viacero lokalít, ktoré hovoria o 
pomerne intenzívnom osídlení horného Ponitria. 
Vzhľadom na to, že paleolitickí lovci potrebovali 
na prežitie rozsiahly lovecký revír, je pravdepo-
dobné, že pri získavaní potravy prichádzali aj do 
Handlovskej kotliny. Zhruba pred 7 000 rokmi 
nastúpilo teplejšie a vlhkejšie klimatické obdo-
bie. Do strednej Európy začali prúdiť z juhu prví 
roľníci (tzv. neolitická revolúcia). Pre ich spôsob 
života však neposkytovali hornaté časti sloven-
ského územia vhodné podmienky. 

Až s nástupom doby medenej alebo i bron-
zovej (okolo 1900 pred n. l.) začali pravekí ľu-
dia prehľadávať a osídľovať aj regióny, dovtedy 
poľnohospodársky neatraktívne. Dôkazom, že 
pravekí prospektori exploatovali aj rudné bohat-
stvo Handlovskej kotliny, je hromadný nález me-
dených predmetov, objavený priamo v katastri 
mesta v roku 1929. Na základe nálezu je možné 
usudzovať, že už pred 4000 rokmi viedla Hand-
lovskou kotlinou obchodná cesta, a že práve v tej-
to dobe sa zrejme uskutočnili prvé antropogénne 
zásahy do krajiny, ako rúbanie priesekov v lesoch 
pre komunikácie, plošné odlesňovanie pre výs-
tavbu remeselných dielní. Aj z bronzovej doby 
(1800 – 800 pred n. l.) poznáme z Handlovej oje-
dinelé nálezy. Skutočný počiatok osídľovania ka-
tastra mesta možno datovať najneskôr do obdo-
bia sliezsko-platenickej kultúry (halštatská doba, 
8. – 4. storočie pred n. l.). Dosiaľ síce nebolo loka-
lizované miesto, kde stála praveká osada, ale poz-
náme pohrebisko, objavené v polohe Pstruháre. 
Z ďalších storočí nie sú z územia dnešnej Hand-
lovej zatiaľ známe žiadne archeologické nálezy. 
To sa týka aj včasnostredovekého obdobia. Snáď 
len náhodný objav železnej strelky z neďalekého 
Ráztočna, datovanej do 9. storočia, naznačuje, že 
ani v tejto dobe nebola Handlovská kotlina pustá.

Začiatkom 9. storočia sa sformovalo Nitrianske 
kniežatstvo a od jeho pripojenia k Moravskému 
kniežatstvu sa datuje veľkomoravská fáza slo-
venských dejín pod vládou Mojmírovcov, ktorá 
trvala do začiatku 10. storočia. Vo veľkomorav-
skom období, najmä za vlády Svätopluka, došlo 
nebývalému mocenskému i hospodárskemu vzo-
stupu. Nepochybne v tomto období došlo k zin-
tenzívneniu osídľovacích procesov aj v regióne 
hornej Nitry. Na travertínovej kope nad osadou 
Bojnice bolo vybudované hradisko s vojenskou 
posádkou. Po rozpade Veľkej Moravy začiatkom 
10. storočia južné časti Slovenska začali kontro-
lovať staromaďarskí náčelníci. Po sformovaní 
Uhorska sa začiatkom 11. storočia jeho severné 
hranice postupne posúvali ďalej na sever a do 
konca storočia bolo prakticky celé Slovensko za-
členené do tohto štátneho útvaru. V druhej Zobor-
skej listine sa spomínajú sídla Prievidza i Bojnice. 
V priebehu 12. storočia pokračovalo zahusťovanie 
včasnostredovekého osídlenia. Začal sa osídľovať 
priestor po oboch stranách Prievidzského poto-
ka (dnes Handlovky) a vznikli tu viaceré osady, 
vrátane susedného Ráztočna i Morovna. V prvej 

štvrtine 14. storočia sa na hornej Nitre začalo vo 
väčšom počte usídľovať nemecké obyvateľstvo. 
Predpokladá sa, že noví nemeckí osadníci sem 
prišli z Kremnice, ktorá sa roku 1328 stala privi-
legovaným kráľovským banským mestom. Celá 
doterajšia literatúra o Handlovej tvrdí, že bola 
založená 8. marca 1376 Henrichom Krikerom, 
synom Hannesa, s povolením a súhlasom uhor-
ského Ľudovíta I. Veľkého. Táto škultétska listina 
je však štylizovaná v minulom čase, čo znamená, 
že v čase jej vydania osada stála. Kráľ Ľudovít sa 
rozhodol darovať Henrichovi Krickerovi slobodnú 
usadlosť oslobodenú od platenia kráľovskej dane 
spolu s richtárstvom či škultéciou. Tento maje-
tok mal dedičným právom patriť aj potomkom 
Henricha. Ostatní ľudia, ktorí sa tu usadili, mali 
ročne spoločne zaplatiť sumu 140 zlatých a ešte 
k tomu odovzdať ako dar trikrát ročne 1 zlatý od 
každej usadlosti. Z nezvyklo vysokého daňového 
zaťaženia je jasné, že tu panoval čulý hospodár-
sky ruch a obyvatelia už mali postavené domy i 
hospodárske stavby. Henrich Kriker a jeho dedi-
čia získali právo rozhodovať vo všetkých menších 
sporoch, ktoré sa vyskytli medzi osadníkmi. Keď-
že rod Kricker hral pri počiatkoch a ďalšom vývoji 
stredovekej Handlovej rozhodujúcu úlohu, ustálil 
sa pre ňu nemecký názov Krickerhay. Slovenský 
názov pochádza od prezývky richtára zo začiat-
ku 15. storočia Petra, zvaného Henel, a v tomto 
období sa v dokumentoch stretávame s pomeno-
vaním Henellehota. Obec si napriek slovenskému 
variantu názvu zachovala až do prvej svetovej 
vojny nemecký charakter a prisťahovalci sloven-
ského alebo iného pôvodu sa tu v priebehu jednej 
generácie tiež ponemčili. Osada Handlová patrila 
do Bojnického hradného panstva a jeho vlastní-
kom bol kráľ. Až koncom 14. storočia prešlo do 
rúk magnáta Leustacha z Jelšavy z rodu Ratoldov-
cov, ktorý zastával aj úrad palatína. Neskôr pan-
stvo ovládol rod Onofriovcov a v roku 1489 prešlo 
do rúk Jána Korvína, nemanželského syna kráľa 
Mateja. Ešte pred koncom 15. storočia sa pan-
stva i Handlovej zmocnil palatín Štefan Zápoľský. 
Obyvateľstvo pomerne ľudnatej obce sa viackrát 
v tomto období dostalo do konfliktu s mestom 
Kremnica z dôvodov hraničných sporov. V roku 
1452 sa Handlová na obmedzenú dobu dostala 
do zálohu kremnického mešťana a bohatého ob-
chodníka Stanislava Vilhelmoviča. 

Osudy celej hornonitrianskej oblasti a nepo- 
chybne aj Handlovej ovplyvňovali ťaženia husi-
tov ku Kremnici a Prievidzi v rokoch 1431 a 1434. 
Susedná Kremnica a celá stredoslovenská ban-
ská oblasť sa roku 1440 stala hlavnou základňou 
žoldnierskych vojsk Jána Jiskru, ktorý hájil záuj-
my ovdovelej kráľovnej Márie a jej syna Ladislava 
Pohrobka. Vojnové výpravy a ťaženia trvali s pre-
stávkami viac ako dve desaťročia a poznačili ži-
vot obyvateľstva. Začiatkom 16. storočia prepukli 
v Handlovej vnútorné spory a aby sa odstránili, 
v roku 1523 si celá handlovská komunita zvolila 
richtára Jána Goldpergera (Koltpergerz) za dedič-
ného richtára. Obyvatelia sa zaviazali, že budú 
jeho aj dedičov rešpektovať a pomáhať im. Doku-
ment potvrdzuje, že Handlová na konci stredove-
ku bola samostatnou samosprávnu obcou na čele 
s dedičnými richtármi, ktorých však musela po-
tvrdiť komunita všetkých Handlovčanov. Richtári 
nemohli robiť zásadné rozhodnutia bez súhlasu 
dvanástich prísažných, teda ich počet bol rovna-
ký ako v privilegovaných stredovekých mestách. 
Listina bola spečatená väčšou pečaťou s kruho-
pisom Sigillum henellehotha. V strede pečatného 
poľa je na polmesiaci korunovaná sv. Katarína, 
držiaca v pravej ruke veľký meč, v ľavej zasa svoj 
 atribút – ozubené koleso. Svätá Katarína je do-
dnes súčasťou mestského znaku.

NOVOVeK 1526 – 1848
Po porážke pri Moháči a smrti kráľa Ľudovíta 

II. roku 1526 sa rozpútala vojna o uhorskú ko-
runu medzi Ferdinandom Habsburským a ma-
jiteľom Bojnického panstva Jánom Zápoľským. 
Bojnický hrad i k nemu prislúchajúci majetok sa 
stali cieľom ťažení jednej i druhej strany. Napo-
kon Bojnice získal Ferdinandov prívrženec Ale-
xius Turzo a jeho potomkovia ho ovládali až do 
vymretia rodu po meči, do roku 1636. Z obdobia 
občianskej vojny sa zachovali podrobnejšie úda-
je potvrdzujúce, že Handlová patrila medzi naj-
ľudnatejšie sídla na hornej Nitre. V roku 1531 
tu stálo takmer 100 domov a počet obyvateľov 
prekračoval 700. V roku 1541, po rozpade krajiny 
na tri časti, sa južných a stredných častí Uhorska 
zmocnili Turci a východ zaujalo polosamostatné 
Sedmohradské kniežatstvo. Handlová zostala sú-
časťou habsburského Uhorska, kde boli pomerne 
konsolidované pomery, no vzhľadom na prebie-
hajúce vojny s Turkami a domáce nepokoje, oby-
vateľstvo muselo platiť stále vyššie štátne dane a 
bezplatne odpracovať niekoľko dní ročne na výs-
tavbe opevnení. V polovici 16. storočia pod vply-
vom nemeckých kazateľov z okolitých banských 
miest sa aj v Handlovej rozšíril protestantizmus, 
podporovaný zemskými pánmi Turzovcami, kto-
rý sa v nasledujúcich desaťročiach upevnil. Han-
dlová vďaka svojej polohe zostala dlho uchráne-
ná od lúpežných vpádov Turkov, ktorí sužovali 
južné oblasti Nitrianskej aj Tekovskej stolice. Aj 
to bol jeden z dôvodov, že počet obyvateľov sa 
zvyšoval. Podľa súpisu z roku 1598 tu stálo 162 
domov, teda viac ako v mnohých mestách.

Za prvého veľkého protihabsburského povsta-
nia Štefana Bočkaja (1604 – 1606) došlo k prvým 
pustošeniam nemeckých dedín aj na okolí, keďže 
povstanie malo výrazný protinemecký charak-
ter. Napriek tomu podľa urbára z roku 1614 žilo 
v Handlovej 171 rodín a stál tu približne rovnaký 
počet obydlí. Po vymretí Turzovcov roku 1636 sa 
bojnické panstvo dostalo do rúk Štefana Pálfiho, 
ktorý začal s rekatolizáciou a do Handlovej dosa-
dil katolíckeho kňaza. Ale protestanti si odbojom 
Juraja I. Rákociho a Lineckým mierom v roku 
1645 vymohli aj vrátenie handlovského chrámu 
evanjelickej cirkvi. Po smrti Pavla Pálfiho roku 
1653 jeho vdova grófka Khuen sa rozhodla skon-
covať s protestantizmom na Bojnickom panstve a 
rekatolizovala aj Handlovú. Obyvateľstvo postup-
ne prešlo na katolícku vieru, ale až do polovice 
18. storočia mnohí v tajnosti vyznávali protestan-
tizmus. Doba ťažkých skúšok pre všetkých Hand-
lovčanov nastala za odboja Imricha Tökölyho. 
V roku 1678 jeho kuruci Handlovú dôkladne vy-
rabovali a to sa opakovalo aj roku 1682, keď kuru-
ci a ich spojenci Turci odohnali všetok dobytok, 
obec vypálili, 15 osôb sťali a 120 ľudí odvliekli do 
otroctva; iba štyroch z nich sa podarilo vykúpiť. 

Osmanské a kurucké nebezpečenstvo bolo 
do roku 1685 zažehnané, ale obyvateľstvo trpe-
lo veľkou biedou. V priebehu deväťdesiatych 
rokov zaniklo aj dedičné richtárstvo – šoltýstvo 
rodiny Goltpergerovcov, trvajúce v Handlovej od 
roku 1523. Rodine bolo bojnickým zemepánom 
vyplatené odstupné a obyvateľstvo si od tej doby 
volilo richtára, doporučeného alebo potvrdeného 
zemským panstvom. Počas osem rokov trvajúce-
ho povstania Františka II. Rákociho (1703 – 1711) 
Handlová utrpela ďalšie škody, ktoré boli vyčísle-
né na viac ako 26-tisíc zlatých. Povstalci si veľké 
sympatie handlovského  obyvateľstva nezískali a 
aj bojnický zemepán Ján Pálfi bol hlavným or-
ganizátorom boja proti Rákocimu. V Handlovej 
roku 1709 vznikol dobrovoľnícky 200-členný 
dobrovoľnícky oddiel, ktorý úspešne bojoval pro-
ti kurucom. 

Deň bielych ruží je pre Handlovčanov každoročnou 
príležitosťou stretnúť sa večer pri pamätníku a pripome-
nuť si tragické udalosti z augusta 2009. Na tichú spomien-
ku prichádzajú predseda Národnej rady Peter Pellegrini, 
poslanci NR Pavol Frešo, Július Brocka, europoslankyňa 
Anna Záborská, z kancelárie prezidenta plukovník Miro-
slav Bako, z členov vlády SR minister Ján Richter. Zastú-
penie má TSK, odborový zväz. Prítomné je vedenie HBP 
a početná skupina z Hlavnej banskej záchrannej stanice 
v Prievidzi. Pamätník je upravený: od roka 2010 sa oň sta-
rajú bývalí baníci a klienti z centra Jazmín.

Predseda vlády Róbert Fico a minister hospodárstva 
Ľ. Jahnátek 15. augusta prišli na slávnostné otvorenie 
rybej farmy, postavenej v „hnedom parku“ v areáli Bane 
Handlová. Ide o najmodernejšie zariadenie na chov rýb 
v uzavretých halových priestoroch v recirkulačno-akva-
kultúrnom systéme pomocou okysličovania vody, tzv. 
ODS Flow systémom. Farma má priestory na spracova-
nie rýb a pri nej aj skleníkové hospodárstvo. Voda teplá 
15-18°C vytekajúca z bane sa pomocou tepelných čerpa-
diel ohrieva na 50° C, čím sa využíva aj na vykurovanie 
skleníka, z ktorého by sa prvé uhorky mali dostať na trh 
už pred Vianocami. Celá technológia chovu rýb je paten-
tom izraelskej spoločnosti AQUA MAUF-Rosh HAAYIN. 
Za rok bude rybia farma schopná vyprodukovať milión 
kilogramov rýb – chovať sa tu bude sumček africký. Far-
mu vybudovala HBP z úverových zdrojov. 

Zaujímavá návšteva mesta prišla z rakúskeho Linzu: 
25 potomkov rodiny Grolmuszovcov sa prišlo pozrieť na 
mesto, ktoré musel ich prastarý otec v roku 1945 nedob-
rovoľne opustiť. Prešli múzeum, cintorín, kde na každý 
hrob s menom Grolmusz položili kvety, navštívili kostol 
a odchádzali s tým, že prídu do Handlovej každý rok...

Deň baníkov bol o čosi chudobnejší ako po iné roky. 
Stavebný ruch na námestí a dopravné obmedzenia ne-
umožnili konať Banícky jarmok, ani veľké zhromažde-
nia, ani alegorickú Pálffyho Lauru. Po kladení vencov 
k pamätníku obetí banských nešťastí na hornej Nitre sa 
obmedzený počet účastníkov zúčastnil slávnostného 
minišachtágu, aby si vypočul hodnotenie baníckeho 
roka z úst generálneho riaditeľa HBP, Petra Čičmanca. 
Potom sa dostali k slovu promótori a ocenení.

V septembri schválilo zastupiteľstvo VZN mesta, kto- 
rým sa upravil Prevádzkový poriadok pohrebísk na úze-
mí mesta. Poslanci schvaľovali dva projekty. V prvom 
išlo o multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ na Morovnianskej 
ceste, druhý sa týkal palubovky v športovej hale. Ihrisko 
bude dotovať Úrad vlády v rámci programu Podpora roz-
voja športu na rok 2015 so spolufinancovaním mesta. Pri-
mátor dostal od poslancov poverenie podpísať so zhotovi-
teľmi projektu zmluvu. Poslanci schválili prijatie dotácie 
z Úradu vlády na rekonštrukciu palubovky. S palubovkou 
sa zvezie aj úprava hľadiska. Vedenie basketbalového klu-
bu bude mať len jednu starosť – získať divokú kartu, lebo 
v sezóne 2015-16 nebude mať kde hrať. Vrchný riaditeľ 
SBL Peter Mičuda so žiadosťou súhlasil a tak MBK Han-
dlová v sezóne 2016-17 má garantovanú účasť v lige.

Rekonštrukcia námestia skončila v termíne. Príchod 
zimy nedovoľuje v plnej miere si tento priestor vychut-
nať, treba počkať na jarné slnko, aby sa zazelenali stromy. 
Milovníkov stavebných pamiatok upútalo nové okolie Ka-
plnky sv. Jána Nepomuckého. Kaplnka zatiaľ nie je v naj-
lepšom stave, no OZ Handlová moje mesto nachádza rie-
šenie. Je to vzácny prísľub do blízkej budúcnosti.  

19. novembra sa schvaľovali úpravy rozpočtu pre 
Dom kultúry a Podnikateľský inkubátor, ktoré umožnia 
v oboch objektoch vykonať stavebné úpravy. Na objekt 
kolkárne je vypísaná nová súťaž pri zníženej cene o 25%. 

Lepšiu príležitosť na otvorenie obnoveného Námestia 
baníkov než Katarínske dni mesto nemohlo nájsť. Oslavy 
začali slávnostnou omšou v nedeľu 22. októbra. Popolud-
ní sa v kostole uskutočnil koncert študentov cirkevného 
oddelenia Štátneho konzervatória v Bratislave. V piatok 
27. novembra patrónka mesta doniesla na vankúši kľúče 
a sám gróf Pálffy ich zavesil primátorovi na krk. Námestie 
zaplnili jarmočné stánky a hudba. Vo veľkej zasadačke 
MsÚ sa pokračovalo slávnostným zasadaním Mestské-
ho zastupiteľstva. Primátor odovzdal ďakovné listy za 
vyprojektovanie a realizáciu centrálnej mestskej zóny 
Združeniu T-C ako hlavnému zhotoviteľovi, ale aj sub-
dodávateľom (Lightech, Deimos, Pavlu a Greengarden) a 
samozrejme „otcovi“ projektu, Ing. arch. Patrikovi Juríč-
kovi. Poslanci sa zišli v novembri ešte raz. Žiadosť o od-
kúpenie budov bývalého záhradníctva, zatiaľ zamietli. 

Stavebný ruch na 
námestí neumožnil 
konať Banícky jar- 
mok, ani alegorickú 
Pálffyho Lauru.

25 potomkov Grolmus- 
zovcov navštívilo 
Handlovú, ktorú ich 
prastarý otec musel
v roku 1945 nedobro- 
voľne opustiť.

Deň bielych ruží 
je pre domácich 
i hostí príležitosťou 
stretnúť sa tu pri 
pamätníku a opäť 
spomínať...

Na vynovenom ná-
mestí sa rozvecujú 
prvé svetlá vianočnej 
výzdoby, a neďaleko,  
na Ulici 29. augusta 
púta svojou ilumi-
náciou pôvabná 
handlovská vežička. 

Handlová od praveku  
po súčasnosť (resumé)
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Po skončení Povstania Františka II. Rákociho 
roku 1711 nastalo dlhé obdobie pokojného živo-
ta. Stabilnejšie pomery povzbudili ľudí do práce; 
počet obyvateľov rástol. Kým v roku 1715 súpis 
zaznamenal v obci 90 dane platiacich rodín, v po-
lovici 18. storočia ich už bolo 441. Ku koncu sto-
ročia počet obyvateľstva mierne poklesol; podľa 
sčítania ľudu vykonanom za Jozefa II. v rokoch 
1785 – 1787 mala Handlová 2070 obyvateľov, 
215 domov, v ktorých žilo 295 rodín. Od konca 
18. storočia počet obyvateľstva stagnoval, ba za-
znamenal aj mierny pokles, prehĺbený aj prvou 
veľkou epidémiou cholery roku 1831. Jednotlivé 
rodiny a celé skupiny Handlovčanov sa začali 
sťahovať do južnejších oblastí, kde boli lepšie 
klimatické podmienky a dostatok pôdy. Okrem 
toho menej zámožní každoročne opúšťali obec a 
odchádzali na sezónne žatevné a vinohradnícke 
práce. Okrem poľnohospodárstva, lesníctva, se-
zónnych prác a furmanstva sa obyvatelia živili aj 
remeselnou výrobou, od 17. storočia organizova-
nou aj v niekoľkých cechových združeniach. 

Handlovskí občania síce boli poddanými boj-
nických zemepánov, ale obvyklé poddanské 
roboty nemuseli konať, lebo sa z nich vyplácali 
paušálnou sumou 1850 zlatých. Keď roku 1770 
dokončili urbársku reformu Márie Terézie, zme-
nili sa aj poddanské pomery a povinnosti obyva-
teľstva. V auguste 1777 podpísali novú zmluvu so 
zemským panstvom o úprave poddanských po-
vinností. Zmluva určovala komunite, aby panskej 
 vrchnosti platili 3345 zlatých náhrad za roboty, 
no okrem toho museli konať dlhé fúry až do Pe-
zinka, stínať stromy a obrábať panské pozemky 
v chotári Handlovej. Tento kontrakt s malými 
zmenami platil až do zrušenia feudálneho systé-
mu roku 1848. Viaceré geografické a vlastivedné 
príručky vydávané v posledných desaťročiach 18. 
storočia upozorňujú na zvláštne handlovské ná-
rečie a niektoré ho dávajú do súvislosti s germán-
skymi kmeňmi, ktoré tieto končiny obývali už za 
dôb Rímskej ríše. V geograficko-historickom le-
xikóne Jána Mateja Korabinského z roku 1786 sa 
tvrdí, že na okolí Kremnice sa baníctvu venovali 
Kvádi, Góti aj Frankovia. Mnohé starogermánske 
slová si tu žijúci nemecký handlovský ľud zacho-
val, no tunajšiemu nárečiu rodený Nemec len 
ťažko porozumie. 

V roku 1839 Ferdinand V. vydal pre Handlovú 
výsadnú listinu na štyri jarmoky a týždenné trhy 
s takými právami a slobodami, ako v ostatných 
slobodných kráľovských mestách. Na základe 
Ferdinandovho privilégia sa dedina Handlo-
vá stala mestečkom. Trhy a jarmoky sa tu však 
konávali už v dávnejších dobách, čo potvrdzuje 
vzhľad a veľkosť námestia, ktoré nemeckí obyva-
telia volali Ring (trhovisko) a svoju obec nazývali 
Stoodt – mesto. 

HaNDlOVá V ROKOcH 1848 – 1945
Revolučný rok 1848 priniesol veľké politické a 

sociálne zmeny, ktoré mali vplyv aj na obyvateľov 
Handlovej. Na základe marcových zákonov boli 
oslobodení z poddanských povinností, nemu-
seli platiť desiatok a nadobudli rovnaké práva, 
ale aj povinnosti, ako do tej doby privilegované 
vrstvy. Na jeseň 1848 sa prehĺbila politická krí-
za a medzi Uhorskom a Viedňou vypukla vojna. 
Do vojenských oddielov budovaných uhorskou 
revolučnou vládou vstúpilo aj niekoľko dobro-
voľníkov spomedzi Handlovčanov. Sympatie 
obyvateľstva však boli viac na strane Viedne a 
nového panovníka Františka Jozefa. Po potla-
čení odboja v Uhorsku na jeseň 1849 si vieden-
ská vláda upevnila pozície a začala s rozsiahlou 
prestavbou správnych a hospodárskych vzťahov 
v krajine; medzi ne patrilo aj vyplatenie finančnej 

náhrady niekdajším zemepánom za zrušenie 
poddanstva. Za handlovských poddaných štát 
refundoval majiteľovi Bojníc Jánovi Pálfimu 121 
tisíc zlatých, najviac z celého niekdajšieho boj-
nického panstva. 

Napriek tomu, že Handlovú postihli tri chole-
rové epidémie (1849, 1855, 1866), niekoľkokrát aj 
neúrodné roky, ktoré mali za následok podvýži-
vu chudobnejších vrstiev, obyvateľstva pribúda-
lo. V roku 1857 mala 2675 obyvateľov a do roku 
1869 stúpol ich počet na 3072. Prevažná väčšina 
obyvateľstva bola nemeckej národnosti, v mes-
tečku žilo len niekoľko desiatok osôb maďarskej 
a slovenskej národnosti. V súvislosti s rozvojom 
železníc a modernizáciou priemyslu rástla potre-
ba uhlia. Handlovské nálezisko uhlia, známe už 
z 18. storočia, od roku 1870 začali skúmať odbor-
né komisie, no vzhľadom na dopravné problémy 
sa tu priemyselná ťažba zatiaľ nezačala. Najmä 
menej majetné vrstvy obyvateľstva aj v priebehu 
19. storočia chodili na žatevné práce, do viníc a 
neskôr aj na repnú kampaň na veľkostatky do 
južnejších častí Nitrianskej stolice alebo aj na 
Dolnú zem. Z toho dôvodu sa od jari až do ne-
skorej jesene obec vyprázdnila a dočasne z nej 
odišli až dve tretiny obyvateľstva. Mnohí z nich 
zostali v úrodnejších krajoch natrvalo, ale vyso-
ká natalita dokázala kompenzovať straty, takže 
nedošlo k demografickej depresii. V období po 
rakúsko-uhorskom vyrovnaní roku 1867 čoraz 
väčšie počty obyvateľov odchádzali do Budapeš-
ti, kde v tamojších priemyselných podnikoch 
pred vypuknutím 1. svetovej vojny pracovalo až 
500 rodákov z Handlovej. So svojím rodiskom 
udržiavali styk a tak sa tu šírili moderné spolo-
čenské a politické trendy, nie celkom vyhovujúce 
tradičnej roľníckej spoločnosti. To spôsobilo roz-
pad veľkorodín, keď v jednom typickom handlov-
skom dome bývalo aj 30-40 osôb. Postupne začali 
jednotliví členovia opúšťať pôvodnú veľkorodinu 
a zakladali si samostatnú existenciu vo vlastnom 
dome, pričom podľa svedectva vtedajšieho hand-
lovského kňaza sa zadĺžili a schudobneli. 

So vzrastajúcou chudobou sa šíril aj alkoho-
lizmus. V roku 1890 bolo v Handlovej 10 krčiem 
a všetky boli plné, kým pred troma desaťročiami 
stačili len dve. Tradičný handlovský poschodový 
dom pre veľkorodinu sa stal predmetom záujmu 
zo strany organizátorov krajinskej výstavy v Bu-
dapešti, kde ho v roku 1896 vystavili ako ukážku 
osobitnej ľudovej architektúry tunajšieho obyva-
teľstva. V obci sa v poslednej dekáde 19. storočia 
začali najmä medzi menej zámožnou časťou ší-
riť nové sociálne myšlienky. Zároveň však rástla 
podpora konzervatívneho a nábožensky orien-
tovaného politického smeru, reprezentovaného 
Ľudovou stranou, ktorá vo voľbách roku 1896 
získala v obci najviac priaznivcov, čo ale zvýšilo 
polarizáciu oboch táborov. 

Práve v roku 1896 sa v Uhorsku oslavovalo ti-
sícročie zaujatia vlasti maďarskými nomádskymi 
kmeňmi a pri tejto príležitosti bola dokončená 
železničná trať z Veľkých Bielíc do Prievidze a 
z Levíc do Hronského Beňadika. Zároveň sa za-
čala plánovať výstavba železničnej prípojky z 
Prievidze do Handlovej, ktorá bola dokončená 
roku 1913, čo malo veľký význam pre rozvoj obce 
ako priemyselného centra celého regiónu stred-
ného Slovenska. Nárast maďarského šovinizmu 
v poslednej tretine 19. storočia sa prejavoval ší-
rením maďarizácie a priamo v tej súvislosti sa 
pomaďarčovalo aj handlovské ľudové školstvo a 
admi-nistratíva samosprávy obce. Navyše župné 
orgány presadili pomaďarčenie tradičného názvu 
a z Handlovej sa stala Nyitrabánya.

Na začiatku 20. storočia sa Handlová dostala do 
sféry záujmu Šalgotárjanskej kamennouhoľnej 

spoločnosti. Bol vykonaný podrobný geologický 
prieskum a zisťovali sa vlastnícke vzťahy k pôde. 
V dôsledku rozširovania železničnej siete a roz-
voja priemyslu dopyt po uhlí stúpal, no domáca 
ťažba nedokázala pokryť jeho spotrebu a muselo 
sa do Uhorska dovážať. Preto vláda podporovala 
investície do nových nálezísk. Investičný projekt 
dostal finálnu podobu v roku 1909 a handlovské 
bane pod názvom Hnedouhoľný banský podnik 
(Barnaszénbánya vállalat) sa stal súčasťou kon-
cernu Západouhorské kamennouhoľné bane 
– účastinná spoločnosť so sídlom v Budapešti. 
Banský závod sa rýchlo rozrastal a spolu s ním aj 
obytná zóna, kde vznikli prvé baraky na ubytova-
nie zamestnancov nového závodu, nazvaná Ban-
ská kolónia. Príchod nových usadlíkov znamenal 
zdvojnásobenie počtu obyvateľov v priebehu jed-
ného desaťročia a Handlová sa z veľkej obce stala 
rýchlo rastúcim mestom. Roku 1910 tu stálo 572 
domov a žilo 4250 ľudí, roku 1921 počet domov 
dosiahol 939 a mesto malo už 9796 obyvateľov. 
Už roku 1910 sa na okraji vznikajúcej Banskej ko-
lónie začalo s budovaním priemyselného areálu, 
najprv tu postavili tehelňu s vápenkou, neskôr 
elektráreň, potom aj chemickú továreň na výrobu 
karbidu. Ešte pred vojnou v Handlovej pribudla 
pobočka prievidzskej Ľudovej banky, od roku 
1872 tu bola poštová stanica s telegrafnou a ne-
skôr aj telefónnou linkou, roku 1909 vznikla žan-
dárska stanica. Handlová bola sídlom obvodného 
notárskeho úradu a od osemdesiatych rokov 19. 
storočia mala aj svojho lekára, ktorý mal na sta-
rosti zdravie obyvateľov v celom obvode.

Roky 1. svetovej vojny zasiahli hlboko do ži-
vota obyvateľstva. Chlapi mladší ako 50 rokov a 
starší ako 17-roční boli postupne povolávaní do 
armády a starosť o hospodárstva a výživu rodi-
ny doľahla na plecia žien a starších obyvateľov. 
Keďže uhlie predstavovalo strategickú surovinu, 
baníci boli od vojenskej služby oslobodení, ale 
organizovali ich do polovojenských pracovných 
oddielov, v ktorých sa vyžadovala prísna discip-
lína a nedbalosť v práci sa trestala. Už v prvom 
vojnovom roku sa zhoršili hospodárske pomery, 
ceny rástli a objavil sa nedostatok potravín, čo 
mimoriadne postihlo najmä Banícku kolóniu. 
Poľnohospodárska časť Handlovej trpela po-
vinnými dodávkami potravín za nízke výkupné 
ceny. Vrchnosť skonfiškovala aj kostolné zvony, 
keďže monarchia trpela nedostatkom strate-
gických surovín. Postupne sa pomery natoľko 
zhoršili, že v jarných a letných mesiacoch para-
lyzovalo produkciu uhlia niekoľko štrajkov, ktoré 
22. júla 1918 vyústili do vzbury baníckych žien, 
ku ktorým sa pridali aj muži, ale žandári ju potla-
čili streľbou do davu. Tragické udalosti si vyžia-
dali štyri ľudské životy a niekoľko ranených. Ešte 
tragickejšia bola bilancia zmarených ľudských 
životov na frontoch Svetovej vojny, kde padlo 107 
handlovských rodákov a mnohí ďalší zostali po-
značení na celý zvyšok života. 

Po vzniku Česko-Slovenskej republiky sa po-
mery dlho nezlepšovali. Handlovú už v decem-
bri 1918 obsadilo české vojsko, ku ktorému sa 
však väčšina obyvateľov správala rezervovane, 
ba aj nepriateľsky. V marci handlovskí mládenci 
zavraždili dvoch príslušníkov československého 
vojska a jedného zranili. Vzápätí bol v meste 
vyhlásený výnimočný stav, počas ktorého došlo 
k viacerým incidentom s dvoma obeťami na stra-
ne handlovského obyvateľstva. Keďže prestalo 
pomaďarčovanie nemeckej národnosti, postupne 
sa situácia normalizovala a zlepšil sa aj postoj ne-
meckého obyvateľstva k novému štátu. Nemecký 
jazyk bol opäť uvedený do administrácie obce 
a štát nekládol prekážky nemeckému školstvu, 
politickým stranám, ani kultúrnym spolkom tak, 

ako za Uhorska. Handlovú muselo v prvých ro-
koch po vzniku ČSR opustiť asi 400 maďarských 
a chorvátskych baníkov, ktorí nedostali štátnu 
príslušnosť. Nahradili ich Nemci a Slováci z oko-
litých obcí, ale aj zo vzdialenejších regiónov, naj-
mä z Liptova, čo dopomohlo k rýchlemu nárastu 
slovensky hovoriaceho obyvateľstva. 

Neradostnú ekonomickú situáciu, najmä ba-
níckej časti mesta, prehlbovali po skončení vojny 
aj neusporiadané pomery; mnoho firiem neplatilo 
za odobraté uhlie a navyše štát vyššími železnič-
nými tarifami znevýhodňoval banskú produkciu 
na celom Slovensku. To spôsobilo spoločenskú a 
politickú radikalizáciu časti obyvateľstva, najmä 
však zamestnancov baní. V niekoľkých parla-
mentných voľbách dostala Komunistická strana 
v Handlovej najvyšší počet hlasov a komunisti si 
udržiavali veľmi silné pozície v obecnom zastupi-
teľstve. Viaceré rodiny Handlovčanov riešili svoju 
ťažkú ekonomickú situáciu odchodom do zahra-
ničia, najmä do Rakúska i Kanady, vysťahovaním 
do obcí s priaznivejšími pomermi na poľnohospo-
dársku produkciu a aj odchodom do Sovietskeho 
zväzu v rámci akcie Interhelpo. Po viacročnom 
odkladaní sa roku 1927 začala výstavba veľmi 
dôležitého železničného prepojenia Handlová - 
Horná Štubňa. Prepojením s traťou Zvolen – Vrút-
ky mohol zlacnieť dovoz handlovského uhlia do 
severných častí Slovenska. Dielo dokončili v de-
cembri 1931 a keďže v niektorých obdobiach tu 
našlo prácu až 4-tisíc ľudí, výstavba železnice 
pomohla zmierniť následky hospodárskej krízy, 
ktorá vypukla roku 1929. Kríza spôsobila zníženie 
dopytu po uhlí, čo malo za následok obmedzenie 
produkcie a pokles baníckych miezd. Odpoveďou 
baníkov bol veľký štrajk, ktorý vypukol v januári 
1933 a trval 12 dní, ale baníci nedokázali zastaviť 
prepúšťanie. Nastal úpadok mnohých baníckych 
rodín, ktoré boli odkázané na podporu a aj po-
lievku, denne vydávanú chudobným občanom. 
Rozmohli sa krádeže a aj lúpeže. Katastrofálnu 
situáciu len nepatrne zmiernili investície do roz-
šírenia elektrárne a výstavby cesty Prievidza-Han-
dlová-Nová Lehota. V polovici tridsiatych rokov 
sa pomery začali zlepšovať, priemyselná produk-
cia stúpala a zlepšovala sa zamestnanosť. Česko-
slovensko sa však dostalo do veľkej vnútropoli-
tickej a zahranično-politickej krízy v súvislosti so 
zanedbaním riešenia národnostnej otázky. Po ná-
stupe Adolfa Hitlera k moci sa zvýšilo aj napätie 
so stále silnejším susedom . Vzrast nemeckého 
nacionalizmu nezostal bez účinku na obyvateľs-
tvo Handlovej a už v roku 1935 v parlamentných 
voľbách strana slovenských Nemcov - Karpatone-
mecká strana získala v Handlovej 1661 hlasov a 
odsunula komunistov na druhé miesto. Volili ju tu 
dve tretiny nemeckých voličov. V komunálnych 
voľbách v roku 1938 tu dostala až 2532 hlasov a 
v obecnom zastupiteľstve obsadila 20 kresiel a aj 
miesto starostu. 

To už Československo prežívalo ťažké obdobie 
svojej dvadsaťročnej existencie. Došlo k odstú-
peniu českého pohraničia Nemecku, vyhláseniu 
autonómie Slovenska 6. októbra 1938 a k odtr-
hnutiu slovenského juhu Maďarskom. V súvis-
losti s ostrým vnútropolitickým zápasom od leta 
1938 vznikali Hlinkove gardy a slovenskí Nemci 
si zriadili poriadkové oddiely ordnerov, ktoré sa 
neskôr transformovali do Freiwilige Schutzstaf-
fel (FS). Obe polovojenské organizácie vznikli 
aj v Handlovej a niektorí ich členovia sa smutne 
vyznamenali verbálnymi aj fyzickými útokmi na 
tunajšiu malú židovskú komunitu. Po vzniku 
Slovenského štátu v marci 1939, ktorého exis-
tenciu garantovalo Nemecko, slovenskej vláde 
záležalo na bezproblémovom spolužití Nemcov 
a Slovákov v Handlovej, aj na celom Slovensku. 

Strana Karpatských Nemcov sa osamostatnila a 
transformovala sa do Nemeckej strany (Deuts-
che Partei), ktorá mala zastúpenie v slovenskom 
sneme a svojho osobitného štátneho tajomníka 
v osobe Franza Karmasina. Handlovský starosta 
ing. Herzog, ktorý stál aj na čele tunajšej organi-
zácie Deutsche Partei, nebol pre svoje umierne-
né postoje po chuti centrále strany v Bratislave. 
V marci 1939 odmietol vyhrocovať nepokoje a 
snažil sa krotiť aktivity radikálnych príslušní-
kov FS. V decembri 1939 bol odvolaný z funkcie 
predsedu miestnej organizácie DP a zároveň ho 
vylúčili zo strany. V dôsledku takého nátlaku 
dobrovoľne odstúpil, no úrad mal viesť až do 
budúcich volieb. Funkciu miestneho vodcu DP 
dočasne prevzal farár a poslanec Slovenského 
snemu Josef Steinhübel. Prevažná väčšina pô-
vodného nemeckého obyvateľstva sa nestotožňo-
vala s nacistickou ideológiou najmä z dôvodov jej 
potláčania náboženstva, i keď nemecké úspechy 
aj im spočiatku imponovali. 

Handlová mala Slovenskému štátu slúžiť ako 
dôkaz vzornej slovensko-nemeckej spolupráce a 
spoločného budovateľského úsilia. Okrem toho 
tunajší banský priemysel a výroba energie boli 
kľúčovými pre ďalší rozvoj slovenského hos-
podárstva. S podporou štátu sa zvyšovala ťažba 
uhlia a odstránila sa nezamestnanosť. Zároveň 
však baníci prejavovali nespokojnosť so svoji-
mi sociálnymi pomermi, čo vyústilo do veľkého 
štrajku baníkov na konci októbra 1940, ktorý 
však trval len poldruha dňa a skončil sa pre obe 
strany výhodným kompromisom. Štátne orgány 
sa snažili zvyšovať starostlivosť o robotníkov a 
z prostriedkov Robotníckej sociálnej poisťovne 
sa v Handlovej dobudovala nemocnica a doplnilo 
sa jej vybavenie. Od roku 1942 vedenie baní pos-
kytovalo prostriedky na rekreáciu detí baníkov. 
Zároveň sa začal stavať vodovod, ktorý mal slúžiť 
predovšetkým rozrastajúcej sa banskej kolónii. 
Banský podnik podporoval šport a začali sa budo-
vať viaceré športové zariadenia. Až do roku 1944 
stúpali zárobky baníkov a aj roľníkom sa v rámci 
potravinovej konjunktúry darilo oveľa lepšie ako 
v predchádzajúcich rokoch. No napriek zlep-
šeným pomerom sa nedarilo celkom vykoreniť 
ani chudobu. Víťazstvá Nemecka na západnom 
fronte roku 1940 zvyšovali sebavedomie hand-
lovských Nemcov a po začatí ťaženia proti soviet-
skemu Rusku v júni 1941 sa viacerí dobrovoľne 
prihlásili do oddielov SS, aby sa zúčastnili víťaz-
nej vojny, za čo však mnohí zaplatili životom. Na 
východný front vyslala obmedzený kontingent 
aj slovenská vláda. Zároveň sa aktivizovali aj ko-
munisti medzi tunajším obyvateľstvom a v tejto 
súvislosti sa vyskytli krádeže trhavín a pokusy 
o sabotáž. Po neúspechoch nemeckej armády na 
viacerých frontoch v roku 1943 postupne ochlad-
lo aj nadšenie handlovských Nemcov obetovať 
život za záujmy „Tisícročnej ríše“. V polovici 
roka 1944 sa pomery na Slovensku začali radi-
kálne meniť a činnosť sovietskych parašutistov 
a odbojových buniek vyústila do vypuknutia 
Slovenského národného povstania. Na konci 
augusta partizáni obsadili Handlovú a k moci sa 
dostal doposiaľ v ilegalite účinkujúci národný vý-
bor. Niektoré partizánske zložky rozpútali proti 
tunajším Nemcom teror, ktorý si vyžiadal aj via-
ceré obete na životoch, ba v susednej obci Sklené 
došlo k masovej exekúcii takmer dvoch stoviek 
nemeckého obyvateľstva. Handlovskí Nemci sa 
poskrývali v horách a potom aj v baniach, kam 
sa pred príchodom nemeckej armády uchýlilo až 
niekoľko tisíc občanov. Po obsadení mesta od-
dielmi wehrmachtu sa niektorí Nemci pokúsili 
pomstiť na rodinných príslušníkoch partizánov, 
ale nemecký veliteľ nepripustil svojvoľné akty 

odplaty. Napriek tomu gestapo a jednotky bez-
pečnostných útvarov zatýkali odbojárov, partizá-
nov a vojakov, ktorí sa zúčastnili bojov. Viacerí 
z nich boli popravení a mnoho ľudí bolo odvle-
čených do koncentračných táborov. V nesko-
rých jesenných mesiacoch roku 1944 sa pomaly 
končila viac ako šesť storočí trvajúca existencia 
nemeckej Handlovej. Orgány nemeckej brannej 
moci nariadili obyvateľstvu evakuovať pred pri-
chádzajúcim frontom. Väčšina odišla do Rakúska 
a do Sudet a v rodnom meste zostal len zlomok. 
Vo viacerých etapách Handlovú opustilo 6250 
nemeckých obyvateľov a ďalších tisíc evakuovalo 
z Novej Lehoty. Množstvo domov bez majiteľov 
poskytlo príležitosť pre ľudí pochybného charak-
teru, ktorí si začali privlastňovať cudzí majetok. 
Pred príchodom Červenej armády boli na konci 
marca 1945 na mesto podniknuté dva letecké 
útoky, ktoré si vyžiadali 25 životov a veľké ma-
teriálne škody. Aj následkom bojov medzi ustu-
pujúcimi nemeckými jednotkami a príslušníkmi 
Červenej armády v dňoch 2. a 3. apríla 1945 zahy-
nulo ďalších 17 ľudí. Handlová utrpela na konci 
vojny rozsiahle škody, 70 domov bolo úplne zni-
čených, 670 poškodených, priemyselné podniky 
čiastočne vyrabované, banské šachty v dôsledku 
odstavenia elektrického prúdu zatopené a mesto 
zostalo takmer vyľudnené.

Nasledujúce osudy evakuovaných handlov-
ských Nemcov boli takmer bez výnimky veľmi 
bolestné. Niektorí natrvalo zostali v Rakúsku 
alebo v Nemecku, iní odišli do americkej alebo 
sovietskej okupačnej zóny, kde sa cítili bezpeč-
nejšie. Väčšina sa však chcela vrátiť, vedomá si 
svojej neviny. Medzi prvých dobrovoľných na-
vrátilcov patrili roľníci, pevne zrastení s domo-
vinou. Po príchode do rodného mesta ich čaka-
la bitka, konfiškácia osobných vecí a internácia 
v škole, ktorá sa zmenila na malý koncentračný 
tábor. Po niekoľkých týždňoch ich transporto-
vali do bývalého židovského pracovného tábora 
v Novákoch, kde na následky zlého zaobchádza-
nia, chorôb a vysiľujúcej práce zomrelo asi 800 
internovaných Nemcov z celého Hauerlandu. Na 
základe prezidentských dekrétov tí, ktorí prežili 
kalváriu konca vojny a prvých povojnových me-
siacov, boli vysídlení do rôznych kútov Nemecka 
a ich majetok bol zhabaný.

HaNDlOVá 1945 - 1989
Najciteľnejšie boli straty na obyvateľstve. Aj 

keď počet obetí vojnových udalostí nebol vysoký, 
útek veľkej časti nemeckého obyvateľstva utlmil 
priemyselnú i poľnohospodársku činnosť. Škody 
vznikli na priemyselných budovách, na obytnom 
fonde, zničená bola nemocnica i kostol. Handlová 
stratila železničné spojenie, lebo ustupujúcej ne-
meckej armáde sa podarilo vyhodiť do vzduchu 
jednu časť viaduktu nad dolným koncom obce.

Prvé iniciatívne kroky podnikli robotníci elek-
trárne, ktorí z poschovávaných súčiastok zabez-
pečili chod prvého alternátora, čo umožnilo opä-
tovné napojenie bane na elektrický prúd, obnovu 
čerpania vody a začatie údržby banských diel 
s cieľom obnoviť ťažbu uhlia. Oprava viaduktu 
bola riadená aj okresnými orgánmi, ktoré rozpí-
sali nástup brigádnikov na celý okres a materiál 
na provizórne premostenie sa čerpal zo zásob 
banského dreva bane Handlová. Prvý vlak prešiel 
viaduktom 6. júna 1945.

Odbojárom, prevažne organizovaným komu-
nistom, veľmi záležalo, aby sa vytvorili orgány 
miestnej správy a rôznych organizácií podľa 
nariadenia SNR č. 1, ktorým sa rušili všetky or-
gány vládnej moci vojnového Slovenského štátu. 
Do čela prvého MNV bol zvolený Štefan Kušík. 
Pretože Kušík odišiel do Bratislavy a venoval sa 
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organizovaniu odborových organizácií, vystrie-
dal ho Gabriel Číž a neskôr Ondrej Mlynarčík, 
ktorý viedol MNV až do prvých povojnových vo-
lieb v máji 1946. Súbežne pod taktovkou agilných 
komunistov sa zakladali organizácie SZM, Zväzu 
žien a i. 

Baňa Handlová sa dostala pod národnú sprá-
vu; prvý národný správca bol Ing. Gejza Holec, 
člen Revolučného národného výboru. Snaživým 
prístupom baníkov sa podarilo vyťažiť prvé tony 
– 580 t hnedého uhlia – 29. apríla 1945. Sformo-
vala sa Banská závodná rada na čele so Šimonom 
Firákom. Skupina pod vedením Františka Zániho 
vycestovala do Čiech, aby hľadala z bane a elek-
trárne odvezené zariadenia, a našla farára Stein-
hübela, ktorý bol označený ako vojnový zločinec. 
Výjazd bol úspešný. Došlo aj k stretnutiu s hand-
lovskými Nemcami v severných Čechách; mno-
hí prejavili ochotu vrátiť sa, ale ich obavy z re-
presálií boli väčšie ako túžba po domove. Zbor 
povereníkov umožnil hauerlandským Nemcom 
pracovať v bani, ak ich preverí komisia MNV. Zo 
796 Nemcov sústredených v nováckom tábore 
komisia preverila len 222 osôb; preverovanie na-
rážalo na odpor radikálne orientovaných členov 
komisie. Handlová mala starosti so zásobovaním 
potravinami, s prípravou ubytovacích miest pre 
očakávaný príchod repatriantov z Maďarska, kto-
rí mali nahradiť Nemcov. Už v októbri 1945 sa do 
Handlovej vrátila skupina slovenských baníkov 
z Francúzska, prví repatrianti prišli ešte pred 
uzavretím medzištátnej dohody medzi ČSR a 
Maďarskom.

V jeseni 1945 prišla skupina pracovníkov Štát-
neho majetku z Vígľaša, aby na opustených po-
zemkoch a lúkach obnovila poľnohospodársku 
výrobu. Do Handlovej prišli aj rodiny odbojá-
rov z Horehronia, čo dostali na obrábanie pôdu 
skonfiškovanú Nemcom. Niekoľko rodín baní-
kov z banskej kolónie sa nasťahovalo do domov 
opustených Nemcami; získali dom a aj pôdu či 
záhradku na obrábanie. 

Na základe rozhodnutia Zboru povereníkov 
MNV Handlová dostal pod svoju správu aj takmer 
vyľudnenú obec Nová Lehota z  okresu Kremnica. 
Vypracoval sa plán osídlenia Handlovej a rozde-
lenia pozemkov – pozemky na západnej strane sa 
dostali do majetku Bane Handlová, východné po-
zemky sa určili na predpokladanú novú výstav-
bu, dolný koniec mali zabrať individuálne hospo-
dáriaci roľníci a horný koniec pripadol Štátnym 
majetkom. 

Komunistická strana usilovala o posilnenie ľa-
vičiarskych pozícií v Národnom fronte tak, aby 
NF rozšírila o organizácie, v ktorých vedení pre-
vládali komunisti; išlo najmä o odbory (ROH) a 
mládežnícke organizácie. Rok 1946 bol pozname-
naný od svojho začiatku predvolebným ruchom. 
Voľby boli 26. mája 1946 a výsledky dopadli 
podľa očakávania: v ČSR boli prví komunisti, na 
Slovensku Demokratická strana, v Handlovej pre-
vládli komunisti. Podľa výsledkov volieb sa mali 
zostaviť aj národné výbory nižších stupňov, pri-
čom z kandidatúry boli vylúčení bývalí členovia 
HSĽS, HG, kolaboranti a iní zradcovia. V novom 
MNV bolo 23 komunistov, 9 demokratov a 4 čle-
novia zo Strany práce. Predsedom sa stal Jozef 
Geschwandtner z KSS; jeden podpredseda bol 
členom KSS, druhý členom DS a tajomníkom Gej-
za Kubíni, vedúci úradu, nestraník (z predošlého 
obdobia známy ako notár a kronikár Handlovej).

Demokratmi vedený ONV v Prievidzi pou-
kázal na nevhodný spôsob vysporiadania sa 
s majetkom po Nemcoch v Handlovej a označil 
ho za krádež. Išlo o to, že MNV namiesto draž-
by konfiškáty rozdeľoval odbojárom, ktorí našli 

svoje obydlia zničené. Prokurátor zastavil trestné 
konanie.

Aktivizovala sa aj katolícka cirkev. Pretože 
kostol bol zničený, omše sa konali v telocvič-
ni školy alebo na hornom konci. Miestny farár 
Mišík sa pokúsil o zbierku na obnovu kostola. 
Zorganizoval 60 členný cirkevný zbor a chcel 
získať finančné prostriedky z prenájmu kina. Vo 
svojom časopise List farníkom sa kriticky sta-
val k iniciatíve MNV brigádnicky upravovať po 
nedeliach námestie a odpratávať trosky, aby sa 
mohlo prikročiť k obnove. Handlovské MNV a 
organizácie KSS požadovali najvyššie tresty pre 
súdených predstaviteľov vojnového Slovenského 
štátu – Dr. Jozefa Tisu, Alexandra Macha a JUDr. 
Ferdinanda Ďurčanského. 

Horúce a suché leto 1947 prinieslo aj problém 
prechodu benderovcov cez územie štátu do ame-
rickej zóny okupovaného Nemecka. Na pomoc 
armáde nastúpilo aj 64 dobrovoľníkov z Hand-
lovej, ale priamo do bojového stretu v Nízkych 
Tatrách sa nedostali a vrátili sa do bane. Starosti 
s neúrodným rokom a hroziacim nedostatkom 
obilnín sa vyriešili pomocou zo ZSSR, a odmietla 
sa pomoc tzv. Marshallovho plánu z USA.

Pri príležitosti osláv 3. výročia SNP v Prievidzi 
za účasti povereníka školstva Ladislava Novo-
mestského (člen ÚV KSS) sa z Handlovej vypravi-
la osobitným vlakom početná delegácia z Hand-
lovej. Z osláv vzišla rezolúcia, ktorá „zdôraznila 
požiadavku očisty verejného života od kolaboran-
tov a zradcov, hlavnej prekážky uskutočňovania 
odkazu SNP a prehlbovania jeho výsledkov.“ Bol 
stanovený termín a menoslov nežiadúcich osôb, 
ktoré mali byť odstránené z verejného života. Boj 
za očistu pokračoval aj v Handlovej, pričom sa 
tiež vyslovovala veľká nespokojnosť so zásobo-
vaním potravinami. Dvadsaťčlenná delegácia od-
borárov pri rokovaní v Bratislave s Dr. Husákom 
a Fraštackým (DS) dosiahla pod hrozbou štrajku 
baníkov odvolanie Aničeka (DS), predsedu ONV 
v Prievidzi.

Za tejto situácie sa vykonali závažné kro-
ky k zlepšeniu počtu osadenstva bane, keď do 
Handlovej prišli tri transporty repatriantov: v sep-
tembri 1947 150 osôb, v októbri a novembri 158. 
Ubytovanie mali zabezpečené, lebo pracovníci 
Štátnej stavebnej správy opravili v okrese 920 by-
tov. V Novej Lehote bolo k dispozícii 185 domov, 
v Handlovej 72.

Šimon Firák na čele odborového zväzu baníkov 
sa zúčastnil 30. októbra 1947 Zjazdu závodných 
a zamestnaneckých rád ROH pod heslom „Jedno-
tou odborov k socializmu“. Na zjazde predseda 
SOR František Zupka vyslovil požiadavku roz-
pustiť nedôveryhodný Zbor povereníkov a nahra-
diť ho novým. V Handlovej sa niekoľkí odbojári 
začali správať veľmi radikálne a svoje požiadavky 
vyslovovali aj písomne s veľkou aroganciou.

Situácia v bani sa postupne zlepšovala, počet 
zamestnancov vzrástol na 3000 ľudí, ale úlohy 
vytýčené Dvojročným plánom sa plniť nedarilo. 
Technické vybavenie bane sa výrazne nezlepšo-
valo a počet baníkov nedosiahol požadovaný po-
čet. Spoločnosť sledovala neustále sa zostrujúci 
boj medzi KSČ a ostatnými politickými stranami. 
V štáte sa schyľovalo k vážnej politickej kríze. 
KSČ mobilizovala milície. V Handlovej sa do „ti-
chej mobilizácie“ nemohli zapojiť ani odbojári, 
ak neboli členmi KSS. Kríza vyvrcholila, keď na 
protest proti odvolaniu niektorých vedúcich či-
niteľov bezpečnostných zložiek, podali demisiu 
ministri opozičných strán, čo prezident neprijal 
a odmietol návrh predsedu vlády Klementa Gott-
walda, aby za nich vymenoval nových z KSČ. Na 
Slovensku 21. februára na veľkom zhromaždení 
v Redute Dr. Husák prečítal list, ktorým odvolal 

zo Zboru povereníkov všetkých povereníkov za 
DS. Aj handlovskí baníci sa pripojili k požiadav-
ke, aby prezident demisiu nespokojných minis-
trov prijal. MNV Handlová poslal prezidentskej 
kancelárii telegram s rovnakou požiadavkou. 
Z Handlovej na zabezpečenie poriadku v Bratisla-
ve odišlo 37 milicionárov – troch nechali doma, 
lebo zistili, že sú členmi DS. Prezident Beneš pod 
tlakom obrovskej manifestácie a 6000 milicioná-
rov kapituloval. Na 41 rokov zavládla vláda jed-
nej strany. 

Po februári 1948 pokračovala obnova obce 
väčším tempom – uhlie a energia boli pre plány 
industrializácie Slovenska dôležité a aj v rámci 
Dvojročnice sa venovala výstavbe nových bytov 
veľká pozornosť. Dokončievala sa výstavba dvoj-
domkov (začatá ešte v čase vojny), usilovne sa 
stavala tzv. Údernícka kolónia, nové budovy ne-
mocnice, pošta, renovovala sa námestie, začalo 
sa s výstavbou nového MNV. Predsedu MNV 
Františka Zániho vystriedal Jozef Mlynarčík. 
Nová ústava prijatá Ústavodarným národným 
zhromaždením nebola prezidentom podpísaná. 
Prezident abdikoval a 3. septembra 1948 umrel. 
Týmto udalostiam predchádzali prvé neslobodné 
voľby do NZ a SNR – voliči dostali kandidátku NF 
alebo pri nesúhlase len biely lístok. V ČSR bolo 
14% bielych lístkov, ale v Handlovej boli kandi-
dáti NF zvolení drvivou väčšinou. Do SNR boli 
zvolení Štefan Firák a Štefan Kušík, ktorý sa stal 
jej podpredsedom. Začala éra veľkolepých osláv 
štátnych sviatkov, nesúcich sa v znamení vedúcej 
úlohy KSČ, povinných účastí na manifestáciách, 
záplave vlajok a transparentov, obrazov vedúcich 
štátnikov socialistického tábora, plamenných 
budovateľských prejavov. Handlovské námestie 
dostalo meno Klementa Gottwalda. Základná od-
borná banícka škola v dočasných a provizórnych 
priestoroch bola otvorená 1. septembra 1948 a 
mala poskytovať rok čo rok nové kvalifikované 
sily pre banský podnik.

Zavedenie radov a vyznamenaní rôznych stup-
ňov sa významne dotklo aj HUB – robotnícky ve-
dúci Severnej bane Ondrej Smitka získal v roku 
1951 Rad Republiky. V bani sa začalo s normova-
ním práce, socialistickým súťažením kolektívov, 
kvitlo údernícke hnutie. Zmeny boli aj v meste: 
zriadením komunálnych služieb sa likvidovali 
súkromní remeselníci, po takmer dvojročnej agi-
tácii sa vytvorilo JRD prvého typu. Handlovčania 
pristupovali k obnove obce veľmi obetavo, mno-
hí po práci brigádovali na obecných stavbách a 
rekonštrukciách. 

V roku 1950 bol spracovaný prvý Podrob-
ný územný plán a v 1954 Smerný územný plán 
Handlovej, ktorý naznačil, že Handlová bude čo-
skoro mestom. Handlová dostala mnoho dôleži-
tých objektov, ako boli budovy Stredného odbor-
ného učilišťa, slobodáreň 360, budova Strednej 
priemyselnej školy baníckej a mnoho nových by-
tov. Nábor nových pracovníkov pre baňu sa zlep-
šil aj tým, že podpísaním desaťročného záväzku 
bol mladý pracovník zbavený povinnosti nástupu 
na základnú vojenskú službu. Pri neustále rastú-
cej výstave bytov bola väčšia možnosť získať aj 
trvalé ubytovanie a založiť si rodinu. 

Dvojročný plán (1946 – 47) vystriedala 1. Päť-
ročnica (1948 – 1953. Baňa s novým prívlastkom 
Veľkobaňa nebola úspešná, ale nasadením so-
vietskeho kombajnu Donbass 1 a rozsiahlou 
elektrifikáciou podzemia sa predsa pohla vpred. 
Posledný rok sa splnil plán pri raste produktivity 
práce o 4 % čo prinieslo Rad práce baníkovi Jáno-
vi Kanderovi.

16. mája 1954 sa konali prvé voľby do ná-
rodných výborov. Toto obdobie bolo pozna-
čené veľkou výstavbou bytového fondu, škôl, 

rekonštrukciou ulíc. Rástlo najmä sídlisko JUH 
so štvorprúdovou ulicou, ktorá nadväzovala na 
cestu do Žiaru n/Hr. Vedľa nej boli postavené 
nové slobodárne (720-tky), stravovacie stredisko, 
jasle a materská škôlka a celkom 768 dvoj až štvo-
rizbových bytov v štýle socialistického realizmu 
(sorela). Aj pre Veľkobaňu Handlová nastali lep-
šie časy – v roku 1959 sa prvýkrát dosiahla ročná 
ťažba vyše 1 milióna ton a do bane začala postup-
ne prenikať oceľová výstuž stenových porubov a 
vzrastala kombajnová ťažba.

Menila sa tvár námestia, pribudol nový MNV, 
Dom kultúry ROH a hotel Baník. Pokračovala 
výstavba sídliska Sever. Pri bani sa otvorila nová 
budova správy podniku a polikliniky. Došlo k or-
ganizačným zmenám a okres Prievidza bol pri-
členený k Stredoslovenskému kraju – Handlová 
bola od 6. júna 1960 mestom. V júni bola prijatá 
Ústava Československej socialistickej republiky, 
KSČ bola podľa nej vládnucou stranou, oklieštila 
sa právomoc SNR. Výstavbu na čas pribrzdil mo-
hutný zosuv pôdy krátko pred Vianocami roku 
1960. Zosuv pôdy zničil 182 domov, poškodil 
elektrické diaľkové vedenia, prívody pitnej vody 
do mesta, posunom trasy štátnej cesty č. 50 ohro-
zil plynulosť cestnej dopravy a na dlhší čas znížil 
Štátnym majetkom výnosy z hospodárenia. Stra-
tou bytového fondu sa znížil aj počet zamestnan-
cov bane, lebo mnohí museli mesto opustiť. Na 
odstraňovaní škôd a záchrane majetku občanov 
sa podieľala aj armáda.

14. júna 1964 sa konali voľby a za predsedu 
Mestského národného výboru bol zvolený Jozef 
Juríček – pôsobil až štyri volebné obdobia. Dvad-
sať rokov po vojne došlo konečne aj k renovácii 
r.k. Kostola sv. Kataríny a mohol byť odovzdaný 
do používania. Náboženská aktivita tým výraz-
ne nevzrástla, lebo v Handlovej, ako aj v celom 
štáte, sa náboženská výchova potierala a počet 
detí prichádzajúcich na nepovinnú náboženskú 
výchovu neustále klesal. Novej výstavbe padli za 
obeť staré domy Partizánskej a Prievidzskej ulice, 
ktorú nahradzovali panelové domy. Za stratené 
obchodné miesta sa staval obchodný dom Jed-
noty. Zmena bola aj v obhospodarovaní bytového 
fondu: zriadil sa Mestský bytový podnik a domy 
i byty z majetku bane prechádzali do majetku 
mesta. Zriadili sa Technické služby. Časť byto-
vého fondu, menovite rodinné domčeky bane 
odpredávala; domčeky si odkúpili v prevažnej 
miere tam bývajúci. Vzrastajúci počet súkrom-
ných osobných áut si vynútil rozsiahlu výstavbu 
garáží. Pribudli aj nové ulice vo východnej časti 
mesta, pozdĺž ktorých sa stavali súkromné rodin-
né domy a vily spojené s ozdobnou záhradkou. 
V roku 1967 sa začalo na dolnom konci mesta s 
výstavbou čistiarne odpadových vôd. Pripravova-
la sa stavba panoramatického kina Mier a športo-
vej haly. Staval sa nový športový areál.

Nedostatok pracovných príležitostí pre ženy sa 
riešil odovzdaním Robotníckeho domu podniku 
Slovenka n. p., ktorý tam otvoril prevádzku a pri-
staval novú výrobnú halu. Oceľové konštrukcie, 
n. p. Žilina dostal stavebné povolenie na stavbu 
výrobnej haly. Rozširovala sa činnosť výrobného 
družstva Mlaď. 

Rok 1968 priniesol baníkom určité znepo-
kojenie. Nové politické trendy priniesli so se-
bou aj nové pohľady na ekonomiku a ekológiu. 
V krajinách západnej Európy sa ťažba fosílnych 
palív znižovala, prechádzalo sa na ekologickej-
šie zdroje, a aj ekonómovia v ČSSR signalizova-
li nehospodárnosť ťažby. Nežiadala sa žiadna 
nadplánová ťažba, poklesol nábor pracovníkov. 
Socializmus s ľudskou tvárou našiel pochopenie 
aj v Handlovej a následná okupácia ČSSR armá-
dami Varšavskej zmluvy naopak – neboli prijaté 

s pochopením. Odpor sa vyjadroval najmä písom-
ne v rezolúciách a vo vysokej účasti na tzv. Dub-
čekovej zmene v septembri 1968.

Účinky normalizácie sa prejavili v roku 1970, 
keď previerkové komisie usilovne hľadali dub-
čekovcov a odvolávali ich z funkcií, aby mohli 
dosadiť na ich miesta zaslúžilých normalizáto-
rov. Ku kádrovým zmenám došlo v Slovenských 
uhoľných baniach. Riadenia Handlovskej bane sa 
ujal Tomáš Brídzik, člen nového ÚV KSS. 

Handlová sa ďalej rozrastala a pribudlo sídlis-
ko Morovnianska cesta. 1. januára 1976 sa mesto 
rozrástlo pripojením Morovna a Novej Lehoty, 
stali sa z nich mestské časti. Po voľbách do ná-
rodných výborov v októbri 1976 sa zvýšila snaha 
o zlepšenie životného prostredia v meste, najmä 
znížením prašnosti z elektrárenského komína. 
Do uvoľnených bytov na kolónii sa nasťahova-
li rómske rodiny, s čím súviseli problémy s ich 
údržbou. Občianska vybavenosť sa zlepšovala 
výstavbou krytej plavárne a novej tržnice. 

V júli 1984 sa rozhodlo o stavbe sídliska Most-
ná. V tomto období skončil vo funkcii predsedu 
Mestského národného výboru Jozef Juríček a vy-
striedal ho Ing. arch. Jaroslav Izák. 

HaNDlOVá 1989-2015
Vystúpenie študentov v Bratislave 16. novem-

bra a následne v Prahe 17. novembra 1989 zname-
nali začiatok konca vlády jednej strany. Handlová 
nezaspala túto dobu a napriek jej povesti ako o 
„červenej“, postavila sa za nové programy a zba-
vila sa niekoľkých zástancov starého režimu. 

Prvé slobodné voľby v júni roku 1990 zazna-
menali vysokú účasť občanov a víťazstvo nové-
ho politického hnutia – Verejnosť proti násiliu. 
Voľby do orgánov samospráv v novembri 1990 
potvrdili vo funkcii primátora. Jaroslava Izáka. 
V meste sa dokončievala plynofikácia západnej 
časti. Zmenené ekonomické podmienky sťažova-
li podnikanie mnohým subjektom. Znižovala sa 
výroba poľnohospodárskych aj priemyselných 
podnikov. Začalo sa s výstavbou skládky tuhého 
odpadu. 

Po roku 1990 sa začali komplikovať vzťahy 
medzi Českou a Slovenskou republikou, ktoré po 
voľbách v júni 1992 vyústili do rozdelenia spo-
ločného štátu. Prijatie Ústavy SR proces urýchlilo 
a k 1. januáru 1993 bola napokon vyhlásená sa-
mostatná Slovenská republika. Vláda SR si bola 
vedomá, že uhlie je významným zdrojom energie 
a rozhodla sa dočasne ťažbu podporovať.

Po komunálnych voľbách 18.-19. novembra 
1994 zaujal miesto primátora Silvester Gašparo-
vič. Veľa času a energie musel venovať naplne-
niu zákona o odpredaji bytov. K 1. júlu 1996 bola 
vykonaná privatizácia Slovenských uhoľných 
baní a mesto získalo značný majetok v hodnote 
115 mil. Sk. V rámci nového územnosprávneho 
členenia sa Handlová a celý Prievidzský okres 
stali súčasťou Trenčianskeho kraja, čo pre ne-
vyhovujúce cestné spojenie s Trenčínom nebolo 
optimálne. V 1997 roku sa prvýkrát prezentovala 
štúdia o vymedzení priestoru baníckej Kolónie na 
priemyselný park a primátor inicioval vypracova-
nie štúdie obchvatu centra mesta, čo správa ciest 
rešpektovala. 

Občania nezabudli ani na obete banských 
nešťastí a na cintoríne svojpomocne postavili 
pamätník baníkom, čo zahynuli pri výkone svoj-
ho povolania. Obnovili sa aj tradičné banícke 
dni, ktoré sa konajú v celom hornonitrianskom 
regióne. 

Po voľbách v závere roka 1998 sa opäť stal 
primátorom Jaroslav Izák, ktorého po ďalších 
komunálnych voľbách vystriedal Ing. Peter Hro-
mádka. Aj v nasledujúcich voľbách roku 2006 ho 

väčšina občanov potvrdila vo funkcii, no počas 
jej výkonu vážne ochorel a 31. januára 2007 zo-
mrel. Mestské záležitosti odvtedy riadil Ing. Ru-
dolf Podoba, ktorý bol po doplňujúcich voľbách 
do orgánov samosprávy v máji 2007 zvolený za 
primátora. Bývalý viacnásobný primátor, hand-
lovský rodák Ing. arch. Jaroslav Izák bol v roku 
2006 ako nominant Slovenskej národnej strany 
vymenovaný za ministra životného prostredia; 
funkciu zastával do roku 2008. 

V roku 2009 sa pripomínalo sté výročie začatia 
priemyselnej ťažby uhlia v Handlovej, žiaľ práve 
v jubilejnom roku 10. augusta zahynulo 20 ba-
níkov po výbuchu plynov. Je to najväčšia tragé-
dia v dejinách uhoľného baníctva na Slovensku. 
V Handlovej sa tento smutný dátum stal Dňom 
bielych ruží, ktorými sa vždy 10. augusta symbo-
licky zdobí banícky pamätník.

Uplynul rok od banského nešťastia a 15. au-
gusta 2010 postihla Handlovú veľká povodeň, 
ktorá si vyžiadala jeden ľudský život a množstvo 
materiálnych škôd. V roku 2010 občania potvr-
dili vo funkcii primátora Ing. Rudolfa Podobu, 
ktorý získal dôveru aj v nasledujúcich voľbách 
roku 2014 a až doposiaľ stojí na čele mesta. Spo-
lu s pracovníkmi mestského úradu a poslancami 
mestského zastupiteľstva musia spolu takmer 
denne riešiť zodpovedné úlohy a v neľahkých 
časoch druhej dekády 21. storočia riadiť osudy 
Handlovej k spokojnosti všetkých jej obyvateľov. 
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R E S Ü M E E R E S Ü M E E

HaNDlOVá IN DeR URZe-
It UND IM MIttelalteR 

Die ersten schriftlichen Berichte über Hand-
lová stammen aus dem Mittelalter; die archäolo-
gischen Funde aus seinem Gebiet weisen jedoch 
auf die Anwesenheit der Menschen bereits Jahr-
hunderte vor dieser Zeit hin. Dazu steht beinahe 
sicher fest, dass die bisherigen Funde nicht das 
Gesamtbild der urzeitlichen und frühmittelalter-
lichen Entwicklung auffassen. Mit den archäolo-
gischen Zeugnissen aus dem Gebiet der Stadt hat 
sich bis zum heutigen Zeitpunkt keiner komple-
xer befasst. Vom ältesten Zeitraum der Geschichte 
– Paläolithikum (600000 – 8300 v.u.Z.) – kennen 
wir bis jetzt keine Funde. Im nahestehenden Prie-
vidza und in Bojnice sind jedoch mehrere Stand-
orte registriert, die von einer verhältnismäßig 
intensiven Besiedlung des oberen Nitra- Gebiets 
aussagen. Angesichts der Tatsache, dass die pa-
läolithischen Jäger ein umfangreiches Jagdrevier 
zum Überleben brauchten, ist wahrscheinlich, 
dass sie bei der Suche nach Nahrung auch in das 
Handlová- Tal kamen. Ungefähr vor 7.000 Jahren 
kam die wärmere und feuchtere Klimaperiode. 
Ins Zentraleuropa begannen aus dem Süden die 
ersten Ackerbauern zu strömen (sog. neolithische 
Revolution). Die bergigen Teile des slowakischen 
Gebiets boten jedoch keine geeigneten Bedingun-
gen für ihren Lebensstil. 

Erst mit dem Anstieg der Kupfer- oder auch 
Bronzezeit (gegen 1900 v.u.Z.) begannen die Ur-
menschen mit der Durchsuchung und Besiedlung 
auch bei den bis dahin landwirtschaftlich unattrak-
tiven Regionen. Als Beweis dafür, dass die urzeit-
lichen Prospektoren auch die Bodenschätze des 
Handlová- Tals abgebaut haben, gilt der direkt im 
Katastergebiet der Stadt 1929 entdeckte Massen-
fund der Kupfergegenstände. Anhand des Fundes 
kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass 
bereits vor 4.000 Jahren durch Handlová eine Han-
delsstraße ging und dass gerade zu dieser Zeit die 
ersten anthropogenen Landschaftseingriffe erfolg-
ten, wie Lichtschläge im Wald für Kommunikati-
onen, flächenhafte Waldausschläge wegen dem 
Bau der Handwerkstätten. Auch von der Bronze-
zeit (1800 – 800 v.u.Z.) kennen wir aus Handlová 
vereinzelte Funde. Der tatsächliche Beginn der 
Besiedlung des städtischen Katastergebiets kann 
spätestens in den Zeitraum der Schlesisch-plate-
nischen Kultur (Halstattzeit, 8. – 4. Jahrhundert 
v.u.Z.). Bisher konnte zwar der Ort, an dem die 
urzeitliche Siedlung stand, nicht lokalisiert wer-
den; wir kennen jedoch die in der Lage Pstruháre 
entdeckte Grabstätte. Aus den weiteren Jahrhun-
derten sind aus dem Gebiet des heutigen Handlo-
vá bis jetzt keine weiteren archäologischen Funde 
bekannt. Dies betrifft auch die frühmittelalterliche 
Zeit. Vielleicht deutet nur der zufällige Fund der 
ins 9. Jahrhundert datierten eisernen Nadel aus 
dem naheliegenden Ráztočno, dass das Handlová 
- Tal nicht mal in diesen Zeiten wüst gewesen ist.

Anfangs des 9. Jahrhunderts formte sich das 
Nitra- Fürstentum und seit seinem Anschluss 
zum Mährischen Fürstentum wird die groß-
mährische Phase der slowakischen Geschichte 
unter der Mojmir- Regierung datiert, die bis zum 
Anfang des 10. Jahrhunderts andauerte. In der 
großmährischen Periode – insbesondere bei der 
Regierung von Svätopluk – kam es zu einem nie 
dagewesenen Aufschwung der Macht und auch 
der Wirtschaft. In diesem Zeitraum kam es un-
zweifelhaft zu intensiveren Ansiedlungsprozes-
sen auch in der Region der Oberen Nitra. Am 
Travertin- Hügel oberhalb der Siedlung Bojnice 
wurde eine Burgstätte mit militärischer Besatzung 

aufgebaut. Nach dem Zerfall des Großmährischen 
Reichs anfangs des 10. Jahrhunderts begann die 
Kontrolle der südlichen Teile der Slowakei durch 
altungarische Häuptlinge. Nach der Bildung von 
Ungarn haben sich anfangs des 11. Jahrhunderts 
seine nördlichen Grenzen nach und nach weiter 
nördlich ausgedehnt und bis zum Jahrhunder-
tende wurde praktisch ganz Slowakei zu diesem 
staatlichen Gebilde eingefügt. In der zweiten 
Zobor- Urkunde werden Siedlungen Prievidza 
und auch Bojnice erwähnt. Im Laufe des 12. Jahr-
hunderts wurde die Verdichtung der frühmittel-
alterlichen Siedlung fortgesetzt. Man begann mit 
der Besiedlung des Raums auf beiden Seiten des 
Prievidza- Bachs (heute Handlovka) und es ent-
standen hier mehrere Siedlungen, einschließlich 
der naheliegenden Ráztočno und Morovno. Im 
ersten Viertel des 14. Jahrhunderts begann am 
oberen Nitra in größerer Anzahl die Ansiedlung 
deutscher Bevölkerung. Man vermutet, dass die 
neuen deutschen Ansiedler hierher aus der Stadt 
Kremnica kamen, die 1328 zur privilegierten kö-
niglichen Bergbaustadt wurde. Die gesamte bis-
herige Literatur zu Handlová behauptet, dass die 
Stadt am 8. März 1376 durch Henrich Kriker, Sohn 
von Hannes, mit Erlaubnis und Zustimmung des 
ungarischen Ludwig I. Großen gegründet wurde. 
Diese Gründer- Urkunde wird jedoch in vergan-
gener Zeit stilisiert, was bedeutet, dass die Sied-
lung zum Zeitpunkt ihrer Erteilung bereits stand. 
Der König Ludwig hat sich entschlossen dem 
Henrich Kricker eine freie und von der Entrich-
tung der königlichen Steuer befreite Ansiedlung 
zusammen mit den Schultheiß- und Gründungs-
rechten zu schenken. Dieses Eigentum sollte nach 
dem Erbschaftsrecht auch den Nachkommen von 
Henrich gehören. Weitere Menschen, die sich hier 
angesiedelt haben, sollten jährlich 140 Goldene 
entrichten und dazu noch als Spende dreimal im 
Jahr 1 Goldenen von jedem Anwesen zahlen. Aus 
der ungewöhnlich hohen Steuerbelastung ist er-
sichtlich, dass hier ein reger Wirtschaftsverkehr 
getrieben wurde und dass die Anwohner sowohl 
Häuser, als auch Wirtschaftsbauten bereits gebaut 
haben. Henrich Kriker und seine Erben erwarben 
das Entscheidungsrecht bei sämtlichen kleineren 
Streiten, die zwischen den Siedlern entstanden. 
Da der Kricker- Stamm beim Anfang und auch 
bei der weiteren Entwicklung von Handlová im 
Mittelalter eine entscheidende Rolle gespielt hat-
te, hat sich die deutsche Bezeichnung Kricker-
hay konsolidiert. Die slowakische Bezeichnung 
stammt vom Kosenamen des Schultheiß´ vom 
Anfang des 15. Jahrhunderts Peter, genannt Henel 
und in dieser Zeit stoßen wir in Dokumenten 
auf die Bezeichnung Henellehota. Die Gemeinde 
wahrte trotz slowakischer Variante bis zum ersten 
Weltkrieg den deutschen Charakter und die Zu-
wanderer mit slowakischer oder anderer Herkunft 
wurden innerhalb einer Generation ebenso ein-
gedeutscht. Die Siedlung Handlová gehörte zum 
Burgherrengut Bojnice und sein Besitzer war der 
König. Erst Ende des 14. Jahrhunderts kam er in 
die Hände des Magnaten Leustach aus Jelšava aus 
dem Ratold- Stamm über, der auch das Amt des 
Palatins inne hatte. Später hat sich des Herren-
grunds vom Onofri- Stamm bemächtigt und 1489 
kam er in die Hände von Jan Corvinus, den un-
ehelichen Sohn des Königs Matthias, über. Noch 
vor dem Ende des 15. Jahrhunderts bemächtigte 
sich des Herrengrunds und auch Handlová der 
Palatin Štefan Zápoľský. Die Bevölkerung der 
verhältnismäßig völkerreichen Gemeinde kam in 
diesen Zeiten mehrmals in einen Konflikt mit der 
Stadt Kremnica wegen Grenzstreiten. 1452 wurde 
Handlová für eine befristete Zeit zum Pfand des 
Kremnitzer Bürgers und reichen Händlers Stanis-
lav Vilhelmovič. 

Die Schicksäle des gesamten Gebiets von Obe-
re Nitra und unzweifelhaft auch von Handlová 
wurden durch die Züge der Hussiten nach Krem-
nica und Prievidza in den Jahren 1431 und 1434 
beeinflusst. Die Nachbarstadt Kremnica und das 
gesamte mittelslowakische Bergbaugebiet wur-
den 1440 zur Hauptbasis der Söldnertruppen von 
Ján Jiskra, der Interessen der verwitweten Köni-
gin Maria und ihres Sohnes Ladislav Pohrobok 
verteidigte. Die Kriegszüge dauerten mit Pausen 
mehr als zwei Jahrzehnte und haben das Leben 
der Bevölkerung gekennzeichnet. Anfangs des 16. 
Jahrhunderts brachen in Handlová innere Streite 
aus und – um diese zu beseitigen – hat die gesamte 
Kommunität von Handlová 1523 den Schultheiß 
Jan Goldperger (Koltpergerz) zum Erbschulzen 
gewählt. Die Bewohner haben sich verpflichtet, 
sowohl ihn, als auch seine Erben zu respektieren 
und ihnen behilflich zu sein. Das Dokument be-
stätigt, dass Handlová am Ende des Mittelalters 
eine Gemeinde mit Eigenverwaltung, geführt 
von Erbschulzen gewesen ist, die jedoch von der 
Kommunität sämtlicher Bewohner von Handlová 
bestätigt werden mussten. Die Schulzen durften 
keine wesentlichen Entscheidungen ohne Zustim-
mung von zwölf Vereidigten treffen; ihre Anzahl 
war demnach der Anzahl in privilegierten mit-
telalterlichen Städten gleich. Die Urkunde wurde 
mit einem größeren Siegel mit der Rundaufschrift 
Sigillum henellehotha versiegelt. In der Mitte des 
Siegelfeldes befindet sich am Halbmond die ge-
krönte heilige Katharina, die in der rechten Hand 
einen großen Schwert und in ihrer linken Hand 
ihr Attribut – das Zahnrad hält. Die heilige Katha-
rina ist bis zum heutigen Zeitpunkt Bestandteil 
des Stadtwappens.

NeUZeIt 1526 – 1848
Nach der Niederlage bei Mohács und nach 

dem Tod des König Ludwig II. im Jahre 1526 
brach ein Krieg um die ungarische Krone zwi-
schen Ferdinand Habsburg und dem Besitzer des 
Herrenguts Bojnice Ján Zápoľský aus. Die Burg 
von Bojnice und auch das dazu gehörende Ver-
mögen wurden Ziel der Züge sowohl bei einer, 
als auch bei der anderen Partei. Bojnice erwarb 
schließlich der Anhänger von Ferdinand – Alexi-
us Turzo und seine Nachkommen beherrschten 
es bis zum Aussterben in männlicher Linie, bis 
1636. Aus den Zeiten des Bürgerkriegs blieben 
detaillierte Angaben erhalten, die bestätigen, dass 
Handlová zu den völkerreichsten Siedlungen im 
Oberen Nitra gehörte. 1531 standen hier beina-
he 100 Häuser und die Anzahl der Bevölkerung 
überstieg 700. 1541 bemächtigten sich nach dem 
Zerfall des Landes in drei Teile der südlichen und 
zentralen Teile von Ungarn die Türken und der 
Osten nahm das halbselbständige Fürstentum 
Siebenburgen. Handlová blieb Bestandteil des 
Habsburger Ungarns, wo verhältnismäßig kon-
solidierte Verhältnisse herrschten; angesichts des 
verlaufenden Kriegs mit den Türken und der hei-
mischen Unruhen musste die Bevölkerung immer 
höhere Staatssteuer entrichten und einige Tage 
jährlich beim Bau der Festungswerke unentgelt-
lich abarbeiten. In der Hälfte des 16. Jahrhunderts 
wurde unter dem Einfluss deutscher Prediger 
aus umliegenden Bergbaustädten und mit Unter-
stützung der Turzo- Herrschaft Protestantismus 
verbreitet, der in den nächsten Jahrzehnten Fuß 
fasste. Handlová blieb dank ihrer Lage von den 
räuberischen Invasionen der Türken, die südliche 
Gebiete des Nitra- und auch Tekov- Stuhls plag-
ten, verschont. Dies war auch einer der Gründe 
für die Erhöhung der Bevölkerungsanzahl. Laut 
Zählung aus dem Jahr 1598 standen hier 162 Häu-
ser, also mehr als in vielen Städten.

Beim ersten großen antihabsburger Aufstand 
von Štefan Bočkaj (1604 – 1606) kam es zu ers-
ten Plünderungen deutscher Gemeinden auch 
in der Umgebung, da der Aufstand einen ausge-
prägten antideutschen Charakter hatte. Trotzdem 
lebten laut Urbar aus dem Jahr 1614 in Handlová 
171 Familien und es stand hier ungefähr gleiche 
Anzahl an Wohnstätten. Nach dem Aussterben 
der Turzo´s im Jahr 1636 kam der Herrengrund 
Bojnice in die Hände von Štefan Pálfi, der mit der 
Rekatholisation begann und nach Handlová einen 
katholischen Priester einsetzte. Die Protestanten 
erwirkten sich jedoch durch den Aufruhr von Ju-
raj I. und Linecký durch Frieden im Jahre 1645 
auch die Rückkehr des Tempels von Handlová an 
die evangelische Kirche. Nach dem Tod von Pa-
vol Pálfi 1653 hat sich seine Witwe Gräfin Khuen 
entschieden mit dem Protestantismus am Herren-
grund Bojnice Schluss zu machen und hat auch 
Handlová rekatholisiert. Die Bevölkerung ging 
nach und nach auf katholischen Glauben über; 
bis zur Hälfte des 18. Jahrhunderts bekannten 
sich jedoch viele heimlich zum Protestantismus. 
Die Zeiten schwerer Prüfungen kamen für alle 
Bewohner von Handlová beim Aufruhr von Im-
rich Tökoly. 1678 haben seine Kuruzen Handlová 
gründlich ausgeplündert und dies wiederholte 
sich auch 1682, als Kuruzen und ihre Verbün-
deten Türken sämtliches Vieh abgetrieben, die 
Gemeinde niedergebrannt, fünfzehn Personen 
geköpft und 120 Menschen in die Sklaverei weg-
geschleppt haben – lediglich bei vier von ihnen ist 
es gelungen sie auszukaufen. 

Osmanische und Kuruzen- Gefahr konnte bis 
1685 gebannt werden; die Bevölkerung litt jedoch 
unter großer Not. Im Laufe der neunziger Jahre 
erlosch auch das Erbschulzenrecht – Gründer-
recht der Familie Goltperger, das in Handlová seit 
1523 bestand. Der Familie wurde vom Landesher-
ren des Herrenguts Bojnice eine Abfindung aus-
gezahlt und die Bevölkerung wählte von dieser 
Zeit an einen von der Landesherrschaft empfoh-
lenen oder bestätigten Schultheiß. Während des 
acht Jahre andauernden Aufstandes von František 
Rákoczi (1703 – 1711) erlitt Handlová weitere 
Schäden, die auf mehr als 26 Tausend Goldene 
beziffert wurde. Die Aufständischen gewannen 
keine großen Sympathien der Bevölkerung und 
auch der Landesherr von Bojnice Ján Pálfi war der 
Hauptorganisator des Kampfs gegen Rákoczi. In 
Handlová enstand 1709 ein 200-köpfiger Abteil 
der Freiwilligen, der gegen die Kuruzen erfolg-
reich kämpfte. 

Nach der Beendigung des Aufstandes von 
František II. Rákoczi im Jahre 1711 kam eine lan-
ge Periode des ruhigen Lebens. Stabilere Verhält-
nisse ermutigten die Menschen zur Arbeit; die 
Anzahl der Bevölkerung wuchs. Während 1715 
die Zählung in der Gemeinde 90 Steuer entrich-
tende Familien verzeichnete, waren es Mitte des 
18. Jahrhunderts bereits 441. Zum Jahrhunderten-
de sank die Anzahl der Bevölkerung leicht; laut 
der unter Joseph II. in den Jahren 1785 – 1787 
durchgeführten Völkerzählung hatte Handlová 
2070 Einwohner, 215 Häuser, in denen 295 Fami-
lien gelebt haben. Seit dem Ende des 18. Jahrhun-
derts stagnierte die Anzahl der Bevölkerung; es 
kam sogar zu einem leichten Rückgang, vertieft 
auch durch die erste große Cholera Epidemie 
1831. Einzelne Familien und ganze Gruppen von 
Handlová- Bewohner begannen in südlichere 
Gebiete umzuziehen, wo es bessere Klimabedin-
gungen und genügend Boden gab. Außerdem 
verließen weniger wohlhabende jedes Jahr die 
Gemeinde und zogen zu saisonalen Ernte- und 
Weinbergarbeiten. Neben der Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft, saisonalen Arbeiten und Fuhr-
mann- Arbeiten lebten die Einwohner auch vom 

Handwerk, das vom 17. Jahrhundert an auch in 
einigen Zunftverbänden organisiert war. 

Die Bürger von Handlová waren zwar Unter-
tanen der Landesherren von Bojnice, mussten je-
doch gewöhnliche Arbeiten der Untertanen nicht 
durchführen, da sie sich aus diesen mit einem 
pauschalen Betrag von 1850 Goldenen ausgezahlt 
haben. Als 1770 die Urbar- Reform von Maria The-
resia abgeschlossen wurde, haben sich auch die 
Untertanen- Verhältnisse und Pflichten der Bevöl-
kerung geändert. Im August 1777 haben sie einen 
neuen Vertrag mit der Landesherrschaft über eine 
Regelung der Untertanenpflichten unterzeichnet. 
Der Vertrag legte der Kommunität fest, der Herr-
schaft 3345 Goldene als Ersatz für Arbeiten zu 
entrichten; außerdem mussten sie jedoch lange 
Fuhren bis nach Pezinok machen, Bäume fällen 
und Grundstücke der Herrschaft im Gemein-
degebiet von Handlová bewirtschaften. Dieser 
Kontrakt galt mit kleinen Änderungen bis zur 
Auflösung des feudalen Systems 1848. Mehrere in 
den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhundert he-
rausgegebene geographische und landeskundli-
che Handbücher machen auf besonderen Dialekt 
von Handlová aufmerksam und einige verbinden 
diesen mit germanischen Stämmen, die dieses 
Landeseck bereits zu Zeiten des Römischen 
Reichs bewohnten. Im geographisch-historischen 
Lexikon von Ján Matej Korabinský aus dem Jahr 
1786 wird behauptet, dass sich in der Nähe von 
Kremnica mit dem Bergbau Quaden, Goten und 
auch Franken beschäftigt haben. Viele altgerma-
nische Wörter blieben hier vom deutschen Volk 
von Handlová erhalten; ein gebürtiger Deutscher 
wird den hiesigen Dialekt jedoch nur schwer 
verstehen. 

1839 erteilte Ferdinand V. für Handlová einen 
Freibrief für vier Jahrmärkte und wöchentliche 
Märkte mit solchen Rechten und Freiheiten, wie 
in anderen freien königlichen Städten. Anhand 
des Privilegs von Ferdinand wurde das Dorf 
Handlová zum Städchen. Märkte und Jahrmärkte 
fanden hier jedoch bereits in vergangenen Zeiten 
statt, was auch die Gestaltung und Größe des 
Stadtplatzes beweist, der von deutschen Bewoh-
nern Ring (Marktplatz) genannt wurde und die 
ihr Dorf Stoodt (Stadt) nannten. 

HaNDlOVá IN DeN JaHReN 1848 – 1945
Das Revolutionsjahr 1848 brachte große politi-

sche und soziale Änderungen, die auch auf die Be-
wohner von Handlová Einfluss nahmen. Anhand 
der Gesetze von März wurde sie von den Unterta-
nenpflichten befreit, mussten kein Zehntel mehr 
entrichten und gleiche Rechte, aber auch Pflich-
ten wie die bis zu diesem Zeitpunkt privilegierten 
Schichten erwarben. Im Herbst 1848 vertiefte sich 
die politische Krise und zwischen Ungarn und 
Wien brach Krieg aus. In die durch ungarische 
Revolutionsregierung errichtete Militärabteile 
stiegen auch einige Freiwillige von den Handlová- 
Bewohner ein. Die Sympathien der Bevölkerung 
waren jedoch mehr auf Seite von Wien und des 
neuen Monarchen Franz Joseph. Nach der Unter-
drückung des Widerstands in Ungarn im Herbst 
1879 hat die Wiener Regierung ihre Positionen 
verfestigt und begann mit einem umfangreichen 
Umbau der Verwaltungs- und Wirtschaftsverhält-
nisse im Lande – hierzu gehörte auch Auszahlung 
eines Entgelts an ehemalige Landesherren für die 
Auflösung der Leibeigenschaft. Für die Unterta-
nen aus Handlová zahlte der Staat dem Herrn von 
Bojnice Ján Pálfi 121 Tausend Goldene zurück 
– das Meiste von dem ehemaligen Herrengrund 
Bojnice. 

Trotz der Tatsache, dass Handlová von drei 
Cholera- Epidemien befallen wurde (1849, 1855, 
1866), einige Male auch fruchtlose Jahre hatte, die 

Hungernot der ärmeren Schichten zu Folge hatte, 
stieg die Anzahl der Bevölkerung an. 1857 hatte 
Handlová 2675 Einwohner und bis 1869 stieg ihre 
Anzahl auf 3072. Die überwiegende Mehrheit der 
Bevölkerung war deutscher Nationalität; im Städt-
chen lebten nur einige Dutzende Personen unga-
rischer und slowakischer Nationalität. Im Zusam-
menhang mit der Entwicklung der Eisenbahn und 
der Modernisierung der Industrie stieg der Bedarf 
nach Kohle an. Fachliche Kommissionen began-
nen die Kohlenfundstelle von Handlová, die be-
reits seit dem 18. Jahrhundert bekannt war, zu un-
tersuchen; angesichts der Transportprobleme hat 
man hier jedoch mit industriellem Abbau noch 
nicht begonnen. Insbesondere weniger wohlha-
bende Schichten der Bevölkerung gingen auch 
im Laufe des 19. Jahrhunderts zu Erntearbeiten, 
in die Weinberge und später auch zur Zuckerrü-
benernte in den Großbauernhöfen in südlichsten 
Teilen des Nitra- Stuhls, oder auch ins Untere 
Land. Aus diesem Grund leerte sich die Gemein-
de vom Frühling bis zum späten Herbst aus und 
zeitweilig gingen von hier bis zu zwei Drittel der 
Bevölkerung weg. Viele von ihnen blieben in den 
fruchtbaren Landesteilen für immer; die hohe Na-
talität konnte jedoch die Verluste kompensieren, 
sodass es zu keiner demographischen Depression 
kam. Im Zeitraum nach dem österreichisch-unga-
rischen Ausgleich 1867 gingen immer mehr Be-
wohner weg nach Budapest, wo in hiesigen Indus-
triebetrieben vor dem Ausbruch des 1. Weltkriegs 
bis zu 500 Gebürtige aus Handlová gearbeitet 
haben. Sie hielten Kontakt mit ihrem Geburtsort 
und so haben sich hier moderne gesellschaftliche 
und politische Trends verbreitet, die der traditi-
onellen Bauerngesellschaft nicht ganz genügten. 
Dies verursachte einen Zerfall der Großfamilien, 
bei denen in einem typischen Haus in Handlová 
bis zu 30 – 40 Personen wohnten. Nach und nach 
begannen einzelne Mitglieder die ursprüngliche 
Großfamilie zu verlassen und haben selbständi-
ge Existenz im eigenen Haus gegründet, wobei 
sie sich nach Zeugnis des damaligen Priesters in 
Handlová verschuldet haben und arm wurden. 

Mit wachsender Armut verbreitete sich auch Al-
koholismus. 1890 gab es in Handlová 10 Kneipen 
und alle waren voll, wobei vor drei Jahrzehnten 
drei ausreichend waren. Das typische Stockhaus 
in Handlová für eine Großfamilie wurde zum In-
teressengegenstand seitens der Organisatoren der 
Landesausstellung in Budapest, wo dieses 1896 
als Demonstration besonderer Volksarchitektur 
hiesiger Bevölkerung ausgestellt wurde. In der 
Gemeinde begann in der letzten Dekade des 19. 
Jahrhunderts die Verbreitung neuer sozialer Ide-
en. Gleichzeitig wuchs jedoch die Unterstützung 
der konservativen und glaubensorientierten poli-
tischen Richtung, repräsentiert durch die Volks-
partei, die in den Wahlen 1896 in der Gemeinde 
die meisten Anhänger gewann, was jedoch die 
Polarisierung beider Lager erhöhte. 

Gerade 1896 feierte man in Ungarn das tau-
sendjährige Jubiläum der Einnahme des Vaterlan-
des durch ungarische Nomadenstämme und bei 
dieser Gelegenheit wurde die Eisenbahnstrecke 
aus Veľké Bielice nach Prievidza und aus Levice 
nach Hronský Beňadik fertiggestellt. Gleichzeitig 
begann man mit dem Bau des Eisenbahnanschlus-
ses von Prievidza nach Handlová, der 1913 fertig-
gestellt wurde, was eine große Bedeutung für die 
Entwicklung der Gemeinde als Industriezentrum 
der gesamten Region der zentralen Slowakei hat-
te. Der Anstieg vom ungarischen Chauvinismus 
im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts machte 
sich durch eine Verbreitung der Ungarisierung 
bemerkbar und direkt in diesem Zusammenhang 
wurden auch das Volksschulwesen in Handlová 
und die Administrative der Eigenverwaltung der 
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Gemeinde ungarisiert. Die Organe der Gespan-
schaft haben dazu noch die Ungarisierung der 
traditionellen Bezeichnung durchgesetzt und aus 
Handlová wurde Nyitrabánya.

Anfangs des 20. Jahrhunderts kam Handlová 
in die Interessensphäre der Steinkohlegesellschaft 
aus Sálgotarján. Es wurde eine detaillierte geolo-
gische Untersuchung durchgeführt und man hat 
Eigentumsverhältnisse zum Boden festgestellt. 
Die Nachfrage nach Kohle stieg infolge der Ver-
breitung des Eisenbahnnetzes und der Industrie-
entwicklung, der heimische Abbau konnte jedoch 
seinen Verbrauch nicht decken und die Kohle 
musste nach Ungarn eingeführt werden. Deswe-
gen unterstützte die Regierung Investitionen in 
neue Fundstellen. Das Investitionsprojekt erhielt 
seine endgültige Gestaltung 1909 und die Berg-
werke in Handlová wurden unter der Bezeich-
nung Braunkohlebergwerk (Barnaszénbánya 
vállalat) zum Bestandteil der Aktiengesellschaft 
Westungarische Steinkohlebergwerke mit Sitz in 
Budapest. Das Bergwerk wuchs schnell und zu-
sammen mit ihm auch die Wohnzone, in der erste 
Baracken für die Beherbergung der Mitarbeiter 
des neuen Werkes unter dem Namen Bergmanns-
kolonie entstanden. Die Ankunft neuer Ansiedler 
bedeutete eine Verdoppelung der Einwohnerzahl 
im Laufe eines Jahrzehntes und Handlová wurde 
von einer großen Gemeinde zur schnell wachsen-
den Stadt. 1910 standen hier 572 Häuser und es 
lebten hier 4250 Menschen; 1921 erreichte die 
Anzahl der Häuser 939 und die Stadt hatte be-
reits 9796 Einwohner. Bereits 1910 begann man 
am Rande der entstehenden Bergmannskolonie 
mit dem Bau des Industriegeländes; zuerst wurde 
hier Ziegelwerk mit Kalkwerk, später Kraftwerk, 
danach auch eine chemische Fabrik für die Kar-
bidproduktion gebaut. Noch vor dem Krieg kam 
in Handlová eine Filiale der Volksbank aus Prie-
vidza dazu; seit 1872 gab es hier die Poststation 
mit Telegraph und später auch mit Telefon; 1909 
entstand die Dienststelle der Gendarmerie. Hand-
lová war Sitz des Bezirksnotariatsamtes und seit 
den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts hatte 
die Stadt ihren eigenen Arzt, der für die Gesund-
heit der Einwohner im gesamten Distrikt sorgte.

Die Jahre des 1. Weltkrieges haben das Leben 
der Bevölkerung tief getroffen. Jungs unter 50 
und älter als 17 wurden nach und nach zur Ar-
mee berufen und die Sorgen um die Wirtschaft 
und die Ernährung der Familie hatten Frauen und 
ältere Bewohner zu tragen. Da die Kohle einen 
strategischen Rohstoff darstellte, waren Bergmän-
ner vom Militärdienst befreit; wurden jedoch in 
halbmilitanten Arbeitsabteilen organisiert, in de-
nen Disziplin gefordert und die Nachlässigkeit 
bei der Arbeit bestraft wurde. Bereits im ersten 
Kriegsjahr haben sich die Wirtschaftsverhältnisse 
verschlechtert; die Preise sind gestiegen und ein 
Mangel an Lebensmitteln kam zum Vorschein, 
was insbesondere die Bergmannskolonie traf. 
Der landwirtschaftliche Teil von Handlová litt 
unter Pflichtlieferungen von Lebensmitteln für 
niedrige Einkaufspreise. Die Obrigkeit hat auch 
die Kirchenglocken beschlagnahmt, da die Mon-
archie auf Mangel an strategischen Rohstoffen litt. 
Die Verhältnisse haben sich allmählich dermaßen 
verschlechtert, dass die Kohleproduktion in den 
Frühlings- und Sommermonaten durch einige 
Streiks paralysiert wurde, die am 22. Juli 1918 
in einen Aufstand der Bergmannsfrauen ausar-
tete, denen sich auch die Männer angeschlossen 
haben; die Gendarmen haben diesen jedoch mit 
Schüssen in die Menschenmasse unterdrückt. Die 
tragischen Ereignisse kosteten vier Menschenle-
ben und einige Verletzte. Noch tragischer war die 
Bilanz vereitelten Menschenleben an den Fron-
ten des Weltkrieges, in dem 107 Gebürtige aus 

Handlová fielen und viele weiteren lebenslang 
gezeichnet blieben. 

Nach der Entstehung der Tschechoslowaki-
schen Republik haben sich die Verhältnisse lan-
ge nicht gebessert. Handlová wurde bereits im 
Dezember 1918 vom tschechischen Heer besetzt, 
zu dem sich jedoch die meisten Einwohner re-
serviert, sogar auch feindlich verhalten haben. 
Im März haben Burschen aus Handlová zwei 
Angehörige der tschechoslowakischen Armee 
umgebracht und einen verletzt. Gleich daraufhin 
wurde in der Stadt Ausnahmezustand erklärt, 
im Laufe dessen es zu mehreren Inzidenten mit 
zwei Opfern auf Seite der Stadtbevölkerung kam. 
Da die Ungarisierung der deutschen Nationalität 
aufhörte, hat sich die Situation allmählich nor-
malisiert und auch die Einstellung der deutschen 
Bevölkerung zum neuen Staat hat sich verbessert. 
Deutsche Sprache wurde in die Verwaltung der 
Gemeinde wieder eingeführt und der Staat legte 
keinerlei Hindernisse für deutsches Schulwesen, 
politische Parteien oder Kulturverbände so wie es 
in Zeiten des Ungarns der Fall gewesen ist. Unge-
fähr 400 ungarische und kroatische Bergmänner, 
die keine Staatsbürgerschaft erhielten, mussten 
Handlová in den ersten CSR- Jahren verlassen. Sie 
wurden durch Deutsche und Slowaken aus umlie-
genden Gemeinden, aber auch aus entfernteren 
Regionen, insbesondere aus Liptov ersetzt, was 
einem schnellen Wachstum der slowakisch spre-
chenden Bevölkerung half. 

Die unerfreuliche wirtschaftliche Situation – 
insbesondere im Bergmannsteil der Stadt – wurde 
nach dem Kriegsende auch durch nicht geregelte 
Verhältnisse vertieft; viele Firmen haben für abge-
nommene Kohle nicht bezahlt und der Staat be-
nachteiligte dazu noch durch erhöhte Eisenbahn-
tarife die Bergbauproduktion in der gesamten 
Slowakei. Dies verursachte eine gesellschaftliche 
und politische Radikalisierung eines Teils der Be-
völkerung, insbesondere jedoch der Bergwerkmit-
arbeitern. In einigen Parlamentswahlen erhielt die 
Kommunistische Partei in Handlová die höchste 
Anzahl an Stimmen und die Kommunisten hielten 
sehr starke Posten in der Gemeinderepräsentanz. 
Mehrere Familien aus Handlová regelten ihre 
schwere wirtschaftliche Situation durch Abgang 
ins Ausland, insbesondere nach Österreich und 
Kanada, durch Umzug in Gemeinden mit güns-
tigeren Verhältnissen für die landwirtschaftliche 
Produktion und auch durch den Abgang in die 
Sowjetunion im Rahmen der Aktion Interhelpo. 
Nach einem mehrjährigen Aufschub begann 1927 
der Bau der sehr wichtigen Eisenbahnverbindung 
Handlová - Horná Štubňa. Durch die Verbindung 
mit der Strecke Zvolen – Vrútky konnte die Ein-
fuhr der Kohle aus Handlová in die nördlichen 
Teile der Slowakei billiger werden. Das Werk wur-
de im Dezember 1931 fertiggestellt und da hier in 
einigen Perioden bis zu 4 Tausen Menschen Ar-
beit gefunden haben, hat der Bau der Eisenbahn 
bei einer Milderung der Folgen der Wirtschaftskri-
se geholfen, die 1929 ausbrach. Die Krise verur-
sachte eine Senkung der Nachfrage nach der Koh-
le, was eine Einschränkung der Produktion und 
einen Rückgang der Bergmannslöhne zu Folge 
hatte. Als Antwort der Bergmänner kam ein gro-
ßer Streik, der im Januar 1933 ausbrach und 12 
Tage dauerte; die Bergmänner konnten jedoch die 
Entlassungen nicht aufhalten. Es kam zum Zu-
sammenbruch vieler Bergmannsfamilien, die auf 
Unterstützung und auch auf die täglich für arme 
Mitmenschen ausgeschenkte Suppe angewiesen 
waren. Diebstähle und auch Raubfälle haben sich 
vermehrt. Die katastrophale Situation wurde nur 
geringfügig durch Investitionen in die Erweite-
rung des Kraftwerkes und Bau der Straße Prievid-
za – Handlová – Nová Lehota gemildert. Mitte der 

dreißiger Jahre begannen sich die Verhältnisse 
zu verbessern, industrielle Produktion stieg an 
und auch die Beschäftigung hat sich verbessert. 
Die Tschechoslowakei geriet jedoch in eine gro-
ße innenpolitische und außenpolitische Krise 
im Zusammenhang mit der Vernachlässigung 
der Regelung der Nationalitätsfrage. Nach dem 
Machtergreifen durch Adolf Hitler hat sich auch 
die Spannung mit dem immer stärker werdenden 
Nachbar erhöht. Der Anstieg des deutschen Na-
tionalismus blieb auch bei den Bewohnern von 
Handlová nicht ohne Wirkung und bereits 1935 
hat die Partei slowakischer Deutscher – Karpaten-
deutsche Partei in Handlová bei den Parlaments-
wahlen 1661 Stimmen gewonnen und die Kom-
munisten auf den zweiten Rang abgeschoben. 
Sie wurde von zwei Dritteln deutscher Wähler 
gewählt. In den Kommunalwahlen 1938 gewann 
sie sogar 2532 Stimmen und besetzte in der Ge-
meinderepräsentanz 20 Sessel und auch den Platz 
des Bürgermeisters. 

Die Tschechoslowakei erlebte zu diesem Zeit-
punkt bereits eine schwere Periode seiner zwan-
zigjährigen Existenz. Es kam zum Abtreten der 
tschechischen Grenzgebiete an Deutschland, Er-
klärung der Autonomie der Slowakei am 6. Okto-
ber 1938 und zum Trennen des slowakischen Sü-
dens durch Ungarn. Im Zusammenhang mit dem 
scharfen innenpolitischen Kampf sind seit Som-
mer 1938 Hlinka- Garden entstanden und slowaki-
sche Deutsche haben Ordnungsabteile der Ordner 
errichtet, die sich später in Freiwillige Schutzstaf-
fel (FS) transformiert haben. Beide halbmilitanten 
Organisationen entstanden auch in Handlová und 
einige ihre Mitglieder zeichneten sich trauriger-
weise durch verbale, aber auch körperliche At-
tacken an hiesige kleine Judenkommunität aus. 
Nach der Entstehung des Slowakischen Staats 
im März 1939, dessen Existenz von Deutschland 
garantiert wurde, lag der slowakischen Regierung 
ein problemloses Zusammenleben der Deutschen 
und Slowaken in Handlová, aber auch in der ge-
samten Slowakei am Herzen. Die Partei der Kar-
patendeutschen hat sich selbständig gemacht und 
in Deutsche Partei transformiert, die auch Ver-
tretung im slowakischen Landtag und ihren be-
sonderen Staatssekretär in der Person des Franz 
Karmasin hatte. Der Bürgermeister von Handlová 
Ing. Herzog, der auch hiesige Organisation der 
Deutschen Partei führte, war wegen seinen gemä-
ßigten Einstellung ein Dorn im Auge der Partei-
zentrale in Bratislava. Im März 1939 hat er abge-
lehnt die Unruhen auf die Spitze zu treiben und 
bemühte sich die Aktivitäten radikaler FS- Ange-
höriger zu bändigen. Im Dezember 1939 wurde er 
von der Funktion des Vorsitzenden der örtlichen 
DP- Organisation abgewählt und gleichzeitig von 
der Partei ausgemustert. Infolge dieses Drucks ist 
er freiwillig abgetreten; sollte jedoch bis zu den 
nächsten Wahlen im Amt bleiben. Die Funktion 
des örtlichen DP- Führers übernahm zeitweise 
der Pfarrer und Abgeordneter des Slowakischen 
Landtags Josef Steinhübel. Überwiegende Mehr-
heit der ursprünglichen deutschen Bevölkerung 
konnte sich mit der nazistischen Ideologie nicht 
identifizieren – insbesondere aufgrund der Unter-
drückung der Religion, auch wenn die deutschen 
Erfolge am Anfang imposant gewesen sind,

Handlová sollte dem Slowakischen Staat als 
Beweis einer musterhaften slowakisch-deutschen 
Zusammenarbeit und der gemeinsamen Aufbau-
anstrengungen dienen. Außerdem stellten die 
hiesige Bergbauindustrie und Energieproduktion 
den Schlüsselfaktor für die weitere Entwicklung 
der slowakischen Wirtschaft. Mit staatlicher Un-
terstützung erhöhte sich die Kohlegewinnung 
und die Arbeitslosigkeit wurde beseitigt. Gleich-
zeitig äußerten jedoch die Bergmänner eine 

Unzufriedenheit mit ihren sozialen Verhältnissen, 
was zu einem großen Streik der Bergmänner Ende 
Oktober 1940 ausartete, der jedoch lediglich an-
derthalb Tage dauerte und mit einem für beide 
Parteien vorteilhaften Kompromiss endete. Die 
staatlichen Behörden waren bemüht die Fürsorge 
um Arbeiter zu erhöhen und aus den Mitteln der 
Sozialen Arbeiterversicherung wurde in Handlová 
das Krankenhaus gebaut und seine Ausstattung 
ergänzt. Seit 1942 hat die Geschäftsführung der 
Bergwerke Mittel für Erholung der Bergmanns-
kinder gewährt. Gleichzeitig hat man begonnen 
Wasserleitung zu bauen, die insbesondere der 
wachsenden Bergmannskolonie dienen sollte. 
Das Bergwerk unterstützte Sport und man hat 
mit dem Bau mehrerer Sportanlagen begonnen. 
Bis zum Jahr 1944 wuchsen die Bergmannslöhne 
und auch den Bauern ging es im Rahmen der Le-
bensmittelkonjunktur viel besser als in den Vor-
jahren. Trotz verbesserter Verhältnisse ist es nicht 
gelungen die Armut ganz zu beseitigen. Die Siege 
von Deutschland an der Westfront 1940 haben 
das Selbstbewusstsein der Deutschen in Handlo-
vá erhöht und nach dem Beginn des Zugs gegen 
Sowjetrussland im Juni 1941 haben sich mehrere 
freiwillig zu den SS- Truppen gemeldet, um am 
Siegeskrieg teilzunehmen, wofür jedoch viele mit 
dem Leben bezahlt haben. Auch die slowakische 
Regierung hat an die Ostfront ein begrenztes Kon-
tingent geschickt. Gleichzeitig haben sich auch 
Kommunisten unter der hiesigen Bevölkerung 
aktiviert und in diesem Zusammenhang kamen 
Diebstähle der Sprengstoffe und Sabotageversu-
che vor. Nach den Misserfolgen der deutschen 
Armee an mehreren Fronten 1943 kühlte nach 
und nach auch die Begeisterung der Deutschen 
in Handlová für das Opfern des Lebens für die 
Interessen des „Tausendjährigen Reichs“ ab. 
Mitte des Jahres 1944 haben die Verhältnisse 
in der Slowakei begonnen sich radikal zu ver-
ändern und die Tätigkeit der sowjetischen Fall-
schirmspringer artete in den Ausbruch des Slo-
wakischen Nationalaufstandes aus. Ende August 
haben die Partisanen Handlová besetzt und die 
Macht wurde von dem bis jetzt in der Illegalität 
tätigen Nationalkomitee ergriffen. Einige Partisa-
nenabteile haben gegen hiesige Deutschen einen 
Terror entladen, der auch mehrere Lebensopfer 
kostete; im Nachbardorf Sklené kam es sogar zu 
einer Massenexekution von beinahe zweihun-
dert deutscher Bürger. Die Deutschen in Hand-
lová haben sich in den Wäldern und dann auch 
in den Gruben versteckt, wo vor der Ankunft der 
Wehrmacht einige Tausend Bürger Platz gefun-
den haben. Nach der Besetzung der Stadt durch 
die Wehrmachttruppen haben einige Deutsche 
versucht sich an den Familienangehörigen der 
Partisanen zu rächen, der deutsche Kommandant 
hat jedoch keine eigenwilligen Revancheakten 
zugelassen. Trotzdem haben Gestapo und Sicher-
heitstruppen Widerstandskämpfer, Partisanen 
und Soldaten, die an den Kämpfen teilgenommen 
haben, festgenommen. Mehrere von ihnen wur-
den hingerichtet und viele Menschen wurden 
in die Konzentrationslager verschleppt. In den 
späten Herbstmonaten des Jahres 1944 nahte 
sich die mehr als sechs Jahrhunderte andauern-
de Existenz des deutschem Handlová dem Ende 
zu. Organe der deutschen Wehrmacht haben der 
Bevölkerung die Evakuation vor der nahenden 
Front angeordnet. Die meisten gingen nach Öster-
reich und Sudeten und in der Heimatstadt blieb 
nur ein Bruchteil von ihnen. In mehreren Etap-
pen haben Handlová 6250 deutsche Bewohner 
verlassen und weitere tausend wurden aus Nová 
Lehota evakuiert. Viele Häuser ohne Inhaber ha-
ben Gelegenheit für Menschen mit zweifelhaftem 
Charakter geboten, die angefangen haben, sich 

fremdes Eigentum anzueignen. Vor der Ankunft 
der Roten Armee hat man Ende März 1945 zwei 
Luftangriffe an die Stadt ausgeübt, die 25 Leben 
kosteten und große materielle Schäden eingerich-
tet haben. Auch infolge der Kämpfe zwischen den 
sich zurückziehenden deutschen Einheiten und 
den Angehörigen der Roten Armee in den Tagen 
2. – 3. April 1945 sind weitere 17 Menschen ums 
Leben gekommen. Handlová erlitt am Kriegsende 
umfangreiche Schäden – 70 Häuser waren ganz 
zerstört, 670 wurden beschädigt, Ind ustriebetrie-
be waren teilweise ausgeplündert, Grubenschäch-
te waren infolge Stromabstellung überschwemmt 
und die Stadt blieb beinahe entvölkert.

Die folgenden Schicksale evakuierter Deut-
schen aus Handlová waren fast ausnahmslos 
sehr schmerzhaft. Einige blieben für immer in 
Österreich oder in Deutschland, andere gingen 
in die amerikanische oder sowjetische Okkupati-
onszone, wo sie sich sicherer gefühlt haben. Die 
meisten wollten jedoch zurückkehren, da sie sich 
eigener Unschuld bewusst waren. Zu den ersten 
Freiwilligen zählten Bauern, die mit ihrem Hei-
matland fest verwurzelt waren. Nach der Ankunft 
in die Heimatstadt haben auf sie Schläge, Konfis-
kation der persönlichen Gegenstände und Inter-
nation in der Schule, die sich zu einem kleinen 
KZ- Lager umwandelte, gewartet. Nach einigen 
Wochen wurden sie in das ehemalige Arbeitsla-
ger für Juden in Nováky abtransportiert, wo in-
folge schlechter Behandlung, Krankheiten und 
kraftraubender Arbeit ungefähr 800 internierte 
Deutsche aus dem gesamten Hauerland starben. 
Anhand der Dekrete vom Präsidenten wurden die-
jenigen, die dieses Leiden am Kriegsende und in 
den ersten Nachkriegsmonaten überlebt haben, 
zu verschiedenen Ecken Deutschlands ausgesie-
delt und ihr Vermögen wurde beschlagnahmt.

HaNDlOVá 1945 – 1989
Die spürbarsten Verluste gab es bei der Bevöl-

kerung. Auch wenn die Anzahl der Opfer bei den 
Kriegsereignissen nicht hoch gewesen ist, hat die 
Flucht eines großen Teils deutscher Bevölkerung 
sowohl die industrielle, als auch die landwirt-
schaftliche Tätigkeit gehemmt. Schäden entstan-
den an industriellen Gebäuden, am Wohnungs-
fond; zerstört wurden das Krankenhaus und auch 
die Kirche. Handlová verlor die Eisenbahnverbin-
dung, weil es der sich zurückziehenden Wehr-
macht gelungen ist einen Teil des Viadukts ober-
halb des unteren Gemeindeendes zu sprengen.

Die ersten Schritte der Initiative wurden von 
den Mitarbeitern des Kraftwerks getätigt, die aus 
versteckten Bauteilen den Lauf der ersten Licht-
maschine sicherstellten, was einen wiederholten 
Stromanschluss des Bergwerks, Wiederherstel-
lung des Wasserpumpens und Beginn der In-
standhaltung der Bergwerke mit dem Ziel einer 
Erneuerung der Kohlegewinnung ermöglichte. 
Die Sanierung des Viaduktes wurde auch seitens 
der Bezirksbehörden gesteuert, die Einsatz der 
Saisonarbeiter für den gesamten Bezirk ausge-
schrieben haben und das Material für provisori-
sche Überbrückung wurde von den Vorräten des 
Bergwerkholzes aus Handlová geschöpft. Der 
erste Zug führ über den Viadukt am 6. Juni 1945.

Den Widerstandskämpfern – überwiegend or-
ganisierten Kommunisten – lag sehr am Herzen, 
dass Behörden der örtlichen Verwaltung und ver-
schiedener Organisationen gemäß Verordnung 
des SNR Nr. 1, durch die sämtliche Behörden der 
staatlichen Macht des Slowakischen Kriegsstaa-
tes aufgelöst wurden, geschaffen werden. An die 
Spitze des ersten Gemeindenationalamts (GNA) 
wurde Štefan Kušík gewählt. Da Kušík nach Bra-
tislava ging und sich mit der Organisierung der 
Gewerkschaftsorganisationen befasste, wurde er 

von Gabriel Číž und später von Ondrej Mlynarčík 
abgelöst, der das GNA bis zu den ersten Nach-
kriegswahlen im Mai 1946 leitete. Gleichzeitig 
wurden unter dem Dirigentenstab agiler Kom-
munisten Organisationen des Sozialistischen Ju-
gendverbandes (SJV), des Frauenverbandes u.a. 
gegründet. 

Das Bergwerk Handlová kam unter die Natio-
nalverwaltung; der erste Nationalverwalter war 
Ing. Gejza Holec, Mitglied des Nationalen Revolu-
tionskomitees. Den Bergleuten ist es durch streb-
same Leistungen am 29. April 1945 gelungen erste 
Tonnen zu gewinnen – 580 T Braunkohle. Es hat 
sich der Betriebsrat des Bergwerks an der Spitze 
mit Šimon Firák geformt. Eine Gruppe unter der 
Leitung von František Záni reiste nach Tschechi-
en aus, um nach den aus dem Bergwerk und dem 
Kraftwerk ausgeführten Einrichtungen zu suchen 
und hat den Pfarrer Steinhübel entdeckt, der als 
Kriegsverbrecher bezeichnet wurde. Der Ausflug 
war erfolgreich. Es kam auch zum Treffen mit den 
Deutschen aus Handlová im nördlichen Tsche-
chien; viele äußerten die Bereitschaft zurück zu 
kehren; ihre Befürchtungen von den Repressalien 
waren jedoch größer als das Heimweh. Die Körper-
schaft der Betrauten ermöglichte den Hauerland- 
Deutschen die Arbeit im Bergwerk, wenn sie vom 
GNA- Ausschuss überprüft werden. Von den 796 
im Lager in Nováky stationierten Deutschen hat 
der Ausschuss lediglich 222 Personen überprüft; 
die Überprüfung stieß auf einen Widerstand ra-
dikal orientierter Ausschussmitglieder. Handlová 
hatte Sorgen mit der Lebensmittelversorgung, mit 
der Vorbereitung der Beherbergungsplätze für die 
erwartete Ankunft der Repatriierten aus Ungarn, 
die Deutsche ersetzen sollten. Bereits im Oktober 
1945 kehrte nach Handlová eine Gruppe slowaki-
scher Bergleute aus Frankreich zurück; die ersten 
Repatriierten kamen noch vor dem Abschluss des 
internationalen Abkommens zwischen CSR und 
Ungarn.

Im Herbst 1945 kam eine Gruppe der Mit-
arbeiter des Staatsguts aus Vígľaš, um an den 
verlassenen Grundstücken und Wiesen die land-
wirtschaftliche Produktion wiederherzustellen. 
Nach Handlová kamen auch Familien der Wider-
standskämpfer aus Obergran, die zum Bewirt-
schaften den Boden erhielten, der den Deutschen 
enteignet wurde. Einige Familien der Bergleute 
aus der Bergmannskolonie zogen in die von den 
Deutschen verlassenen Häuser ein; sie erhielten 
das Haus und auch den Boden oder einen Garten 
zum Bewirtschaften. 

Anhand der Entscheidung der Körperschaft 
der Betrauten bekam GNA Handlová unter seine 
Verwaltung auch die beinahe entvölkerte Gemein-
de Nová Lehota vom Bezirk Kremnica. Es wurde 
ein Plan der Besiedlung von Handlová und der 
Grundstücksaufteilung erstellt – die Grundstü-
cke auf westlicher Seite gingen ins Vermögen des 
Bergwerks Handlová; östliche Grundstücke wur-
den für voraussichtlichen Neuaufbau bestimmt; 
das untere Ende sollte von selbständig wirtschaf-
tenden Bauern eingenommen werden und das 
obere Ende fiel dem Staatsgut zu. 

Die Kommunistische Partei bemühte sich um 
eine Stärkung der Linkspositionen in der Natio-
nalfront, um NF um Organisationen zu erweitern, 
in deren Führung die Kommunisten die Oberhand 
hätten; es handelte sich insbesondere um Gewerk-
schaften (RGB – Revolutionäre Gewerkschaftsbe-
wegung) und jugendliche Organisationen. Das 
Jahr 1946 war von seinem Anfang an durch die 
Vorwahlregung gekennzeichnet. Die Wahlen fan-
den am 26. Mai 1946 statt und die Ergebnisse sind 
nach Erwartungen ausgegangen: in CSR siegten 
die Kommunisten, in der Slowakei die Demokrati-
sche Partei, in Handlová gewannen Kommunisten 
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die Oberhand. Nach den Wahlergebnissen sollten 
auch Nationalkomitees niedrigerer Stufen errich-
tet werden, wobei von der Kandidatenliste ehe-
malige Mitglieder der Hlinka´s Nationalpartei, 
Hlinka´s Garde, Kollaborateure und sonstige Ver-
räter ausgeschlossen wurden. Im neuen GNA gab 
es 23 Kommunisten, 9 Demokraten und 4 Mitglie-
der der Arbeitspartei. Vorsitzender wurde Jozef 
Geschwandtner von der Kommunistischen Partei 
der Slowakei (KPS); ein stellvertretender Vorsit-
zender war KPS- Mitglied, der zweite war Mitglied 
der Demokratischen Partei (DP) und Sekretär war 
Gejza Kubíni, parteilos (aus vergangenen Zeiten 
als Notar und Chronist von Handlová bekannt).

Der von Demokraten geführte Bezirksnational-
ausschuss (BNA) in Prievidza wies auf eine un-
geeignete Form der Auseinandersetzung mit dem 
Vermögen nach den Deutschen in Handlová hin 
und bezeichnete diese als Diebstahl. Es handelte 
sich darum, dass GNA statt einer Versteigerung 
die Konfiskate an Widerstandskämpfer verteilte, 
die ihre Häuser zerstört vorgefunden haben. Der 
Staatsanwalt hat das Strafverfahren eingestellt.

Auch die katholische Kirche hat sich aktiviert. 
Da die Kirche zerstört wurde, fanden die Messen 
im Turnsaal der Schule oder am oberen Ende 
statt. Der örtliche Pfarrer Mišík versuchte eine 
Sammlung zur Wiederherstellung der Kirche. Er 
organisierte eine 60-köpfige Kirchenkörperschaft 
und wollte finanzielle Mittel aus der Vermietung 
des Kinos gewinnen. In seiner Zeitschrift Brief an 
die Pfarrleute stellte er sich kritisch zur GNA- In-
itiative für Gestaltung des Stadtplatzes und Ent-
sorgung der Trümmer an Sonntagen durch Ferial-
arbeiten, um zur Wiederherstellung kommen zu 
können. GNA in Handlová und die KPS- Organisa-
tionen forderten die höchsten Strafen für gericht-
lich verfolgte Repräsentanten des Slowakischen 
Kriegsstaates – Dr. Jozef Tiso, Alexander Mach 
und JUDr. Ferdinand Ďurčanský. 

Der heiße und trockene Sommer 1947 brachte 
auch Probleme mit dem Durchzug der Bender- 
Truppen durch das Staatsgebiet in die amerika-
nische Zone des okkupierten Deutschlands. Als 
Hilfe für die Armee traten auch 64 Freiwillige 
aus Handlová ein; diese kamen jedoch nicht zu 
direkten Kampfauseinandersetzungen in Niede-
rer Tatra und kehrten zurück ins Bergwerk. Die 
Sorgen mit dem fruchtlosen Jahr und mit dem 
drohenden Mangel an Getreide konnte durch Hil-
fe aus der UdSSR geregelt werden und die Hilfe 
anhand des sog. Marshall- Plans aus den USA 
wurde abgelehnt.

Bei der Gelegenheit der Feier des 3. Jubiläums 
des Slowakischen Nationalaufstandes (SNA) in 
Prievidza bei Anwesenheit des Betrauten für 
Schulwesen Ladislav Novomeský (Mitglied des 
Zentralkomitees der KPS) wurde aus Handlová 
mit einem Sonderzug eine zahlreiche Delegation 
abgefertigt. Von der Feier resultierte eine Reso-
lution, die „Anforderungen für Bereinigung des 
öffentlichen Lebens von Kollaborateuren und 
Verrätern – des Haupthindernisses bei der Ver-
wirklichung des SNA - Nachlasses und Vertiefung 
seiner Ergebnisse betonte.“ Es wurden Termin 
und Namensliste unerwünschter Personen fest-
gelegt, die aus dem öffentlichen Leben beseitigt 
werden sollten. Der Kampf für die Bereinigung 
wurde auch in Handlová fortgesetzt, wobei eben-
so eine Unzufriedenheit mit der Lebensmittelver-
sorgung ausgesprochen wurde. Delegation der 
Gewerkschaftler mit zwanzig Mitgliedern hat bei 
den Verhandlungen in Bratislava mit Dr. Husák 
und Fraštacký (DP) unter der Androhung eines 
Bergwerkstreiks die Abberufung von Aniček (DP) 
– BNA- Vorsitzenden in Prievidza erreicht.

Bei dieser Situation wurden schwerwiegen-
de Schritte zur Verbesserung der Anzahl bei der 

Bergwerkbesatzung getätigt, als nach Handlová 
drei Transporte der Repatriierten kamen: im Sep-
tember 1947 waren es 150 Personen, im Oktober 
und November dann 158. Die Unterkunft wurde 
sichergestellt, da die Mitarbeiter der Staatlichen 
Bauverwaltung im Bezirk 920 Wohnungen saniert 
haben. In Nová Lehota sollten 185 Häuser zur Ver-
fügung stehen, in Handlová 72.

 Šimon Firák an der Spitze des Gewerkschafts-
verbandes der Bergleute nahm am 30. Oktober 
1947 an der Versammlung der Betriebs- und Mit-
arbeiterräte der RGB unter dem Motto „Mit Ein-
heit der Gewerkschaften zum Sozialismus“ teil. 
Bei der Versammlung sprach der Vorsitzende des 
Slowakischen Gewerkschaftsrats František Zupka 
die Forderung zur Auflösung der unglaubwürdi-
gen Körperschaft der Betrauten und ihre Erset-
zung durch eine neue aus. In Handlová begannen 
einige Gewerkschaftler sich radikal zu verhalten 
und haben ihre Forderungen auch schriftlich mit 
großer Arroganz ausgesprochen.

Die Situation im Bergwerk hat sich allmählich 
verbessert; die Anzahl der Mitarbeiter stieg auf 
3000 Menschen, aber die durch den Zweijahres-
plan gesteckten Aufgaben konnten nicht erfüllt 
werden. Die technische Ausstattung des Berg-
werkes hat sich nicht markant verbessert und die 
Anzahl der Bergleute erreichte nicht die gefor-
derte. Die Gesellschaft verfolgte den sich immer 
zuspitzenden Kampf zwischen der KPC und den 
anderen politischen Parteien. Im Staat war eine 
ernsthafte politische Krise in Anzug. KPC mobi-
lisierte die Milizen. In Handlová konnten sich der 
„stillen Mobilisierung“ nicht mal Gewerkschaftler 
anschließen, solange sie keine KPS- Mitglieder 
gewesen sind. Die Krise erreichte ihren Gipfel, 
als auf Protest gegen die Abberufung einiger 
führenden Personen der Sicherheitskräfte die 
Minister der Oppositionsparteien eine Demission 
niedergelegt haben, was vom Präsidenten nicht 
angenommen wurde und dieser hat auch den 
Vorschlag des Regierungsvorsitzenden Klement 
Gottwald abgelehnt, für diese neue Personen aus 
der KPC zu ernennen. In der Slowakei hat am 
21. Februar bei der großen Versammlung in Re-
duta Dr. Husák einen Brief vorgelesen, mit dem 
er aus der Körperschaft der Betrauten sämtliche 
Betraute für die DP abberufen hatte. Auch die 
Bergleute aus Handlová haben sich der Forderung 
angeschlossen, damit der Präsident die Demission 
unzufriedener Minister annimmt. GNA Handlová 
hat dem Präsidentenbüro ein Telegramm mit glei-
cher Forderung geschickt. Aus Handlová reisten 
zur Sicherstellung der Ordnung in Bratislava 37 
Milizionäre aus – drei wurden zu Hause belassen, 
weil man festgestellt hatte, dass sie DP- Mitglieder 
sind. Der Präsident Beneš kapitulierte unter dem 
Druck der riesigen Manifestation und 6.000 Mili-
zionäre. Für die Dauer von 41 Jahren begann die 
Regierung einer Partei. 

Nach dem Februar 1948 wurde die Wiederher-
stellung der Gemeinde mit einem höheren Tem-
po fortgesetzt – Kohle und Energie waren für die 
Pläne der Industrialisierung der Slowakei wichtig 
und auch im Rahmen des Zweijahresplans wurde 
eine große Aufmerksamkeit dem Bau neuer Woh-
nungen geschenkt. Der Bau von Doppelhäusern 
(begonnen noch zu Kriegszeiten) wurde fertigge-
stellt; fleißig hat man die sog. Bestarbeiterkolonie, 
neue Krankenhausgebäuden, die Post gebaut; man 
hat mit dem Bau des neuen GNA begonnen. Den 
GNA- Vorsitzenden František Záni ersetzte Jozef 
Mlynarčík. Die neue Verfassung, verabschiedet 
durch die verfassungsbildende Nationalversamm-
lung, wurde vom Präsidenten nicht unterzeichnet. 
Der Präsident ist zurückgetreten und verstarb am 
3. September 1948. Diesen Ereignissen gingen ers-
te nicht freie Wahlen in die Nationalversammlung 

(NV) und in den Slowakischen Nationalrat (SNR) 
vor – die Wähler erhielten eine NF- Kandidaten-
liste oder bei Nichtzustimmung nur einen wei-
ßen Zettel. In der CSR gab es 14% weißer Zettel, 
aber in Handlová wurden die NF- Kandidaten 
mit erdrückender Mehrheit gewählt. In den SNR 
wurden Štefan Firák und Štefan Kušík gewählt, 
der sein stellvertretender Vorsitzender wurde. Es 
begann die Ära großartiger Feier der Staatsfeier 
unter dem Motto der leitenden Aufgabe der KPC, 
mit Pflichtteilnahmen bei den Manifestationen, 
mit einem Schwall an Fahnen und Transparenten, 
Bildern der leitenden Staatsmänner des sozialisti-
schen Lagers, mit zündenden Aufbaureden. Der 
Stadtplatz von Handlová bekam den Namen von 
Klement Gottwald. Die Fachliche Bergbaugrund-
schule wurde in temporären und provisorischen 
Räumlichkeiten am 1. September 1948 eröffnet 
und sollte Jahr für Jahr neue qualifizierte Kräfte 
für das Bergwerk bereitstellen.

Die Einführung der Orden und Auszeichnun-
gen verschiedener Stufen traf auch das Kohle-
bergwerk Handlová (KBH) – der Arbeiterleiter 
des Nördlichen Bergwerks Ondrej Smitka erhielt 
1951 den Republikorden. Im Bergwerk begann 
man mit der Normierung der Arbeit, mit sozia-
listischen Wettbewerben der Kollektive; die Best-
arbeiter- Bewegung blühte auf. Änderungen gab 
es auch in der Stadt: Durch die Errichtung der 
Kommunaldienstleistungen wurden selbständige 
Handwerker liquidiert; nach beinahe zweijähri-
ger Agitation hat man die LPG des ersten Typs 
gegründet. Die Bürger von Handlová nahmen die 
Wiederherstellung der Gemeinde sehr opfernd an 
– viele arbeiteten nach ihrer Arbeit an Gemeinde-
bauten und Sanierungen. 

1950 wurde der erste Detaillierte Gebietsplan 
erstellt und 1954 der Direktive Gebietsplan, der 
angedeutet hatte, dass Handlová bald eine Stadt 
sein wird. Handlová erhielt viele wichtige Objek-
te, wie z.B. Gebäude der Fachschule, Ledigen-
heim 360, Gebäude der Industriellen Fachschule 
für Bergbau und viele neue Wohnungen. Die An-
werbung neuer Mitarbeiter für das Bergwerk hat 
sich auch dadurch verbessert, dass der junge Mit-
arbeiter mit der Unterzeichnung einer zehnjähri-
gen Verpflichtung von der Pflicht den Wehrdienst 
zu leisten befreit wurde. Bei dem ununterbrochen 
wachsenden Wohnungsbau gab es auch eine grö-
ßere Gelegenheit zum Erwerb des Dauerwohnsit-
zes und zur Familiengründung. 

Der Zweijahresplan (1946 – 1947) wurde vom 
1. Fünfjahresplan (1948 – 1953) abgelöst. Das 
Bergwerk mit dem neuen Beinamen Großberg-
werk war nicht erfolgreich, aber mit dem Einsatz 
der sowjetischen Combine- Maschine Donbass 1 
und mit der umfangreichen Elektrifizierung des 
Untergrunds kam es doch noch voran. Im letzten 
Jahr hat man den Plan erfüllt bei einem Anstieg 
der Arbeitsproduktivität um 4%, was dem Berg-
mann Ján Kandera den Arbeitsorden brachte.

Am 16. Mai 1954 fanden die ersten Wahlen in 
die Nationalkomitees statt. Dieser Zeitraum war 
durch den großen Bau des Wohnungsfonds, der 
Schulen, die Straßensanierung bezeichnet. Insbe-
sondere wuchs die Siedlung SÜD mit vierspuriger 
Straße, die an die Straße nach Žiar nad Hronom 
anknüpfte. Daneben wurden neue Ledigenheime 
(720-er), Verpflegungsstelle, Kinderkrippe und 
Kindergarten und insgesamt 768 Zwei- bis Vier-
zimmerwohnungen im Stil des sozialistischen 
Realismus (SORELA) gebaut. Auch für das Groß-
bergwerk Handlová traten bessere Zeiten ein – 
1959 hat man zum ersten Mal Jahresgewinnung 
von über 1 Million Tonnen erreicht und im Berg-
werk hat man nach und nach Stahlaussteifungen 
der Abbauwände eingesetzt und die Gewinnung 
mit Combine- Maschinen wuchs auch an.

Die Gestaltung des Stadtplatzes hat sich geän-
dert; es kam neuer GNA, Kulturhaus der RGB und 
das Hotel Baník (Bergmann) dazu. Der Bau der 
Siedlung Nord wurde fortgesetzt. Beim Bergwerk 
hat man ein neues Gebäude der Werksverwaltung 
und der Poliklinik eröffnet. Es kam zu organisa-
torischen Änderungen und der Bezirk Prievidza 
wurde dem Mittelslowakischen Landkreis ange-
schlossen – Handlová war seit dem 6. Juni 1960 
eine Stadt. Im Juni wurde die Verfassung der 
Tschechoslowakischen sozialistischen Republik 
verabschiedet; KPC war danach die regierende 
Partei; die Rechtskraft des SNR wurde einge-
grenzt. Der Ausbau wurde für einige Zeit durch 
einen massiven Bodensturz kurz vor Weihnach-
ten 1960 gebremst. Der Bodensturz hat 182 Häu-
ser zerstört, Elektrizitätsfernleitungen und Was-
serzuleitungen für die Stadt beschädigt, durch die 
Streckenverschiebung der staatlichen Straße Nr. 
50 den Verkehrsfluss beeinträchtigt und für eine 
längere Zeit dem Staatsgut die Wirtschaftserträge 
herabgesetzt. Durch den Verlust des Wohnungs-
fonds hat sich auch die Anzahl der Mitarbeiter im 
Bergwerk herabgesetzt, weil viele die Stadt ver-
lassen mussten. Bei der Beseitigung der Schäden 
und Rettung des Vermögens der Bürger hat auch 
die Armee mitgewirkt.

Am 14. Juni 1964 fanden die Wahlen statt und 
für Vorsitzenden des Städtischen Nationalaus-
schusses (SNA) wurde Jozef Juríček gewählt – er 
war sogar vier Wahlperioden im Amt. Zwanzig 
Jahre nach dem Krieg kam es endlich auch zur 
Sanierung des r.-k. Kirche der Heiligen Katharina 
und diese konnte zur Nutzung abgegeben wer-
den. Die religiöse Aktivität wuchs hierdurch je-
doch nicht markant an, weil in Handlová – sowie 
auch im gesamten Staat – die religiöse Erziehung 
unterdrückt wurde und die Anzahl der die frei-
willige religiöse Erziehung besuchenden Kindern 
stetig sank. Dem neuen Aufbau fielen alte Häuser 
in den Straßen Partizánska und Prievidzská zu 
Opfer, die durch Blockbauten ersetzt wurden. Für 
verlorene Handelsplätze hat man das Kaufhaus 
Jednota gebaut. Eine Änderung gab es auch beim 
Wirtschaften mit dem Wohnungsfond: Es wurde 
Städtischer Wohnungsbetrieb errichtet und die 
Häuser und auch Wohnungen aus dem Vermö-
gen des Bergwerks gingen ins Vermögen der Stadt 
über. Es wurden Technische Dienstleistungen er-
richtet. Ein Teil des Wohnungsfonds – namentlich 
Familienhäuser des Bergwerks – wurde verkauft: 
die Häuser haben im überwiegenden Teil die dort 
Wohnenden gekauft. Die ansteigende Anzahl 
an Personenkraftwagen erzwang einen umfang-
reichen Bau von Garagen. Es kamen auch neue 
Straßen im östlichen Teil der Stadt dazu, ent-
lang deren private Familienhäuser und Villen mit 
Ziergärten gebaut wurden. 1967 begann man am 
unteren Stadtende mit dem Bau der Kläranlage. 
Vorberietet wurde der Bau des panoramatischen 
Kinotheaters Mier und der Sporthalle. Gebaut 
wurde neues Sportgelände.

Der Mangel an Arbeitsgelegenheiten für Frau-
en wurde durch die Übergabe des Arbeiterhauses 
an den Betrieb Slovenka n. p., der hier eine Be-
triebsstätte eröffnete und eine neue Fertigungs-
halle anbaute. Der Betrieb Stahlkonstruktionen 
Žilina erhielt eine Baugenehmigung zum Bau der 
Fertigungshalle. Die Tätigkeit der Produktionsge-
nossenschaft Mlaď hat sich erweitert. 

Das Jahr 1968 brachte den Bergleuten eine 
gewisse Beunruhigung. Neue politische Trends 
brachten auch neue Ansichten an die Wirtschaft 
und Ökologie mit sich. In den westeuropäischen 
Ländern wurde der Abbau fossiler Brennstoffe he-
rabgesetzt, man ging auf ökologischere Ressour-
cen über und auch die Ökonomen in der CSSR sig-
nalisierten eine Unwirtschaftlichkeit des Abbaus. 

Es wurde kein Abbau über Plan gefordert; die 
Anwerbung der Mitarbeiter sank. Sozialismus 
mit menschlichem Gesicht fand sein Verständnis 
auch in Handlová und die darauffolgende Okku-
pation von CSSR durch Heere des Warschauer 
Paktes wurde – im Gegenteil – nicht mit Verständ-
nis empfangen. Der Widerstand äußerte sich 
hauptsächlich schriftlich in Resolutionen und bei 
der hohen Beteiligung an der sog. Dubček- Wende 
im September 1968.

Die Auswirkungen der Normalisierung haben 
sich 1970 bemerkbar gemacht, als die Überprü-
fungsausschüsse fleißig nach Dubček- Anhän-
gern suchten und diese von ihren Funktionen 
abberufen haben, um auf ihre Posten Normali-
sierungspersonen mit Verdiensten einzusetzen. 
Zu Kaderänderungen kam es in Slowakischen 
Kohlebergwerken. Die Führung des Bergwerks in 
Handlová hat Tomáš Brídzik, Mitglied des neuen 
Zentralkomitees der KPS, übernommen. 

Handlová wuchs weiter und es kam die neue 
Siedlung Morovianska cesta dazu. Am 1. Januar 
1976 hat sich die Stadt durch den Anschluss von 
Morovno und Nová Lehota erweitert – aus ihnen 
wurden Stadtteile. Nach den Wahlen in die Nati-
onalausschüsse im Oktober 1976 hat sich die Be-
mühung um eine Verbesserung der Umwelt in der 
Stadt erhöht, insbesondere durch Herabsetzung 
der Staubproduktion aus dem Schornstein des 
Kraftwerkes. In die freigewordenen Wohnungen 
in der Kolonie zogen Roma- Familien ein, womit 
Probleme mit ihrer Instandhaltung entstanden. 
Die Gemeinausstattung wurde verbessert durch 
den Bau einer überdachten Schwimmhalle und 
der neuen Markthalle. 

Im Juli 1984 wurde über den Bau der Siedlung 
Mostná entschieden. In diesem Zeitraum endete 
in seiner Funktion des Vorsitzenden des Städ-
tischen Nationalausschusses Jozef Juríček und 
wurde von Ing. arch. Jaroslav Izák abgelöst. 

HaNDlOVá 1989 – 2015 
Der Auftritt der Studenten in Bratislava am 16. 

November und daraufhin in Prag am 17. Novem-
ber 1989 bedeutete den Anfang für das Ende der 
Regierung einer Partei. Handlová hat diese Zeiten 
nicht verschlafen und trotz ihres „roten“ Rufs hat 
sich die Stadt hinter neue Programme gestellt 
und sich einigen Anhänger des alten Regimes 
entledigt. 

Die ersten freien Wahlen im Juni des Jahres 
1990 haben eine hohe Teilnahme der Bürger 
und den Sieg neuer politischer Bewegung – Öf-
fentlichkeit gegen die Gewalt verzeichnet. Die 
Wahlen in die Organe der Eigenverwaltung im 
November 1990 haben Jaroslav Izák in der Funk-
tion des Bürgermeisters bestätigt. In der Stadt hat 
man Gasversorgung des westlichen Teils fertigge-
stellt. Die veränderten wirtschaftlichen Bedingun-
gen haben das Unternehmen für viele Subjekte 
schwer gemacht. Die Produktion sank sowohl bei 
den landwirtschaftlichen, als auch bei industri-
ellen Betrieben. Man begann mit dem Bau einer 
Festmülldeponie. 

Nach dem Jahr 1990 begannen Komplikati-
onen der Beziehungen zwischen der Tschechi-
schen und der Slowakischen Republik, die nach 
den Wahlen im Juni 1992 in eine Aufteilung des 
gemeinsamen Staates ausarteten. Die Verabschie-
dung der SR- Verfassung hat diesen Prozess be-
schleunig und zum 1. Januar 1993 wurde schließ-
lich selbständige Slowakische Republik erklärt. 
Die SR- Regierung war sich der Tatsache bewusst, 
dass die Kohle eine bedeutende Energiequelle 
darstellt und hat sich entschieden den Abbau zeit-
weilig zu unterstützen.

Nach den Kommunalwahlen am 18. – 19. No-
vember 1994 nahm den Posten des Bürgermeisters 

Silvester Gašparovič ein. Er musste viel Zeit und 
Energie der Erfüllung des Gesetzes über den Ver-
kauf von Wohnungen widmen. Zum 1. Juli 1996 
wurde die Privatisierung der Slowakischen Koh-
lebergwerke realisiert und die Stadt erhielt ein 
merkliches Vermögen im Wert von 115 Mio. SKK. 
Im Rahmen der neuen Gliederung der Gebiets-
verwaltung wurden Handlová und der gesamte 
Bezirk Prievidza zum Bestandteil des Landkreises 
Trenčín, was wegen der ungenügenden Straßen-
verbindung mit der Stadt Trenčín nicht optimal 
war. 1997 wurde zum ersten Mal die Studie zur 
Ausgrenzung des Raums der Bergmannskolonie 
zum Industriepark präsentiert und der Bürger-
meister initiierte die Erstellung der Studie für eine 
Umgehung des Stadtzentrums, was die Straßen-
verwaltung respektierte. 

Die Bürger haben die Opfer der Bergwerkun-
glücke nicht vergessen und bauten in Selbsthilfe 
am Friedhof ein Denkmal für Bergleute, die bei 
der Ausübung ihres Berufs ums Leben kamen. 
Auch die traditionellen Bergmannstage, die in der 
gesamten Region von Oberem Nitra stattfinden, 
wurden wieder ins Leben gerufen. 

Nach den Wahlen am Jahresende 1998 wurde 
Jaroslav Izák wieder zum Bürgermeister und wur-
de nach weiteren Kommunalwahlen von Ing. Peter 
Hromádka abgelöst. Auch in den darauffolgenden 
Wahlen im Jahr 2006 wurde dieser von der Mehr-
heit der Bürger wieder im Amt bestätigt; erkrank-
te jedoch während seiner Ausübung ernsthaft 
und vestarb am 31. Januar 2007. Die städtischen 
Angelegenheiten leitete seit diesem Zeitpunkt 
Ing. Rudolf Podoba, der nach den ergänzenden 
Wahlen in die Organe der Eigenverwaltung im 
Mai 2007 zum Bürgermeister gewählt wurde. Der 
ehemalige mehrmalige Bürgermeister, in Handlo-
vá geborener Ing. arch. Jaroslav Izák wurde 2006 
als Nominant der Slowakischen Nationalpartei für 
Umweltminister bestellt; diese Funktion hatte er 
bis 2008 inne. 

2009 hat man sich an das hundertjährige Jubi-
läum des Beginns industrieller Kohlegewinnung 
in Handlová erinnert; leider kamen ausgerechnet 
in diesem Jubiläumsjahr am 10. August 20 Berg-
leute nach einer Gasexplosion ums Leben. Es ist 
die größte Tragödie in der Geschichte des Kohle-
bergbaus in der Slowakei. In Handlová wurde die-
ser traurige Tag zum Tag der weißen Rosen, mit 
denen an jedem 10. August das Bergmannsdenk-
mal symbolisch dekoriert wird.

Ein Jahr ist seit dem Bergwerkunglück 
verstrichen und am 15. August 2010 erlitt 
Handlová eine große Überschwemmung, 
die ein menschliches Leben kostete und 
viele materielle Schäden verursachte. Im 
Jahr 2010 haben die Bürger im Amt des 
Bürgermeisters Ing. Rudolf Podoba bestä-
tigt, der das Vertrauen auch in darauf-
folgenden Wahlen im Jahr 2014 gewann 
und bis zum heutigen Zeitpunkt die Stadt 
leitet. Gemeinsam mit den Mitarbeitern 
des Stadtamtes und mit Abgeordneten der 
städtischen Repräsentanz müssen sie be-
inahe tagtäglich verantwortliche Aufga-
ben lösen und in den schweren Zeiten der 
zweiten Dekade des 21. Jahrhunderts das 
Schicksal von Handlová zur Zufriedenheit 
aller Bewohner regeln. 
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