
Oznamy odvysielané v mestskom rozhlase Handlová zo dňa 14.3.2022 (okrem 
komerčných oznamov a smútočných oznamov) Čítala: Bc. Vanda Matiašková 

 
Mesto Handlová informuje, že je otvorené zberné miesto pre  
MATERIÁLNU a  POTRAVINOVÚ POMOC pre obyvateľov z Ukrajiny 

v telocvični pri Senior centre Handlová, Ul. Krššáková. Zbierajú sa výlučne komodity 
uvedené na stránke mesta www.handlova.sk. Zberné miesto je otvorené v Pondelok 
v čase 14.00 h - 16.00 h, Streda 14.00 h – 16.00 h, Piatok 14.00 h -16.00 h a Sobota 
9.00 h – 11.00 h. Mesto Handlová zriadilo transparentný účet Handlová pomáha 
Ukrajine, na ktorý môžu obyvatelia prispieť ľubovoľnou čiastkou.  
 
Všetci ukrajinskí obyvatelia, ktorí opúšťajú svoje domovy z dôvodu vojenského 
konfliktu, by si mali vybaviť štatút dočasného útočiska. Od 9. marca 2022 je na 
stránke Ministerstva vnútra SR dostupný online formulár pre registráciu dočasného 
útočiska. Odkaz na formulár je dostupný tiež na webovom sídle mesta 
handlova.sk/Pomoc Ukrajine. 
 
Na webovom sídle www.handlova.sk je dostupný kontaktný formulár, kde sa môžu 
hlásiť dobrovoľníci na prípadnú potrebnú pomoc a obyvatelia môžu nahlasovať 
možnosti poskytnutia ubytovania.   
 
Mesto Handlová žiada, aby v prípade, že Handlovčania pomáhajú individuálne ľudom 
z Ukrajiny alebo vedia pomôcť tlmočením z a do ukrajinského jazyka kontaktovali 
mesto Handlová na email pomocukrajine@handlova.sk, telefónne číslo: +421 905 468 
037 (dostupné v pracovnom čase mestského úradu) Všetky aktuálne informácie 
mesto zverejňuje na svojom webovom sídle  
 
Mesto Handlová, Komisia kultúry a cestovného ruchu Mestského zastupiteľstva 
a EarthAngel otvorili výzvu Zaži Handlovú - vydajte sa po stopách našich predkov. Od 
8. marca je spustená registrácia na webovom sídle www.handlova.sk . Zaži Handlovú 
je výzva na spoznávanie handlovskej kultúry, histórie a prírody interaktívnym 
spôsobom.  
 

 
Dom kultúry mesta Handlová a Národná transfúzna služba organizujú Odber krvi 
mobilnou transfúznou jednotkou. Darcovia krvi sú vítaní v piatok 18. marca 2022 od 
8.00 do 10.00 h v priestoroch Domu kultúry mesta Handlová.  
 
 
Dom kultúry mesta Handlová v spolupráci s CVČ Handlová pozývajú v piatok 18. 
marca na Premietanie krátkeho a jedinečného filmu o našom meste s názvom 
KRICKER, z produkcie Centra voľného času Handlová. Premietanie filmu začína 
o 17.00h. Vstupné je dobrovoľné.  
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