
 
Oznamy odvysielané v mestskom rozhlase Handlová zo dňa 1.7.2022  
(okrem komerčných oznamov a smútočných oznamov)  
Čítala: Mgr. Jana Paulínyová 

 
Štatistický úrad Slovenskej republiky informuje, že v termíne od 1. júla do 30. 
novembra 2022 bude realizovať štatistické zisťovanie o vzdelávaní dospelých. 
Náhodne vybrané domácnosti budú oslovené listom s kontaktom na 
dopytovateľa a k overeniu tiež kontakt na príslušného vedúceho. Dobyvateľ je 
povinný sa preukázať overeným poverením a štatistický úrad Slovenskej 
republiky garantuje ochranu všetkých osobných údajov. Viac na 
www.handlova.sk a na úradnej tabuli. 
 
Mesto Handlová informuje, že zriadilo transparentný účet mesta Handlová na 
pomoc obetiam z požiarom zasiahnutej bytovku na Okružnej 7. Na účet môžu 
darcovia prispieť dobrovoľným príspevkom. Číslo účtu je dostupné na webovom 
sídle mesta www.handlova.sk, na facebookovom profile mesta 
@MestoHandlova a na stránke transparentneučty.sk. Mesto Handlová ďakuje 
v mene všetkých obyvateľov bytovky za finančnú podporu. 
 
Slovenské banské múzeum, expozícia Handlová pozýva počas mesiacov júl 
a august na Prázdniny v múzeu – tvorivé dielne  a na Prázdninové stredy na tému 
Tajomstvá pokladov a prázdninové soboty na tému Lovci pokladov. Vstupné je 
od 2 eur. Rezervácie na tel. číslach uvedených na stránke múzea 
www.muzeumbs.sk. 
 
Mesto Handlová informuje, že Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na 
najbližšie výstrahu 2. stupňa pre vysoké teploty. Samospráva Handlovej 
odporúča, aby Handlovčania, hlavne v staršom veku, nevychádzali na priame 
slnko, zdržovali sa skôr doma a dodržovali pitný režim. Odporúčania, ako 
zvládnuť horúčavy, sú dostupné na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR: 
https://bit.ly/3kqdjbF  
 
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. oznamuje, že v 
termíne od 6.7. do 8.7.2022 bude vykonávať odpočty vodomerov na viacerých 
uliciach v meste. Banská cesta, Ciglianska, Ivana Krasku, Majerníková, Mlynská, 
Mostná,  Námestie baníkov, Obrancov mieru, Partizánska, Pekárska, Pod 
šachtou, Remata, Stará cesta, ul. SNP, Železničiarska, Žiarska, 
Gagarina,  Hurbanova,  Jilemnického,  Kunešovská,  Mlynská, Mládežnícka, 
Morovnianska cesta, Obrancov mieru, Parková,  Partizánska, Pekárska, 
Pionierov, Poštová, Prievidzská,  Pstruhárska, Sadová, Ľ. Štúra. Spoločnosť žiada 
občanov, ktorých vodomer nie je voľne prístupný k odpočtu, napríklad  je za 
bránou, v dome, pivnici, garáži, aby stav  vodomeru si odčítali sami a odčítaný 
stav napísali na papier a  umiestnili na viditeľnom mieste, napr. bránička, okno. 
Zoznam ulíc je zverejnený v kalendári  podujatí na webovom sídle mesta a tiež 
na úradnej tabuli pred mestským úradom.  
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