
 
Oznamy odvysielané v mestskom rozhlase Handlová zo dňa 23.6.2022  
(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 v 292 samosprávach 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. 
 

Mesto Handlová informuje, že športové podujatie Futbalová 24- ka sa bude 
konať v areáli Základnej školy Školská v sobotu 25. a v nedeľu 26. júna 2022. 
Pripravené sú zaujímavé futbalové zápasy, atrakcie pre deti, tombola a ďalšie 
sprievodné aktivity. Registráciu mužstiev môžete urobiť už dnes alebo aj priamo 
na podujatí. Viac na faceebokovom profile Hornonitrianska futbalova 24ka. 
 
Súkromná základná umelecká škola Volcano pozýva na  Volcano dance show, 
ktorá sa uskutoční v nedeľu 26. júna 2022 od 16:00 h v Dome kultúry mesta 
Handlová.  
 

Z dôvodu plánovanej údržby distribučnej sústavy Stredoslovenskej distribučnej 
a. s. bude v utorok 28. júna 2022 odstávka elektrickej energie v čase  od 8.00 do 
15.00 h na uliciach Námestie baníkov 0, 3, 5, 7, 979, SNP 0, 1 a Železničiarska 0. 
Mesto Handlová informuje, že z dôvodu odstávky elektrickej energie bude 
mestský úrad uzavretý. 
 

Primátorka mesta Handlová,  Silvia Grúberová, zvoláva 31. zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva mesta Handlová na štvrtok 30. júna 2022 o 14.00 h 
do veľkej zasadacej miestnosti mestského úradu v Handlovej. 
 

Mesto Handlová informuje, že Trenčiansky samosprávny kraj zverejnil rámcový 
návrh cestovného poriadku Železníc Slovenskej republiky pre rok 2022/2023 a 
trate v Trenčianskom samosprávnom kraji na verejné pripomienkovanie. 
Pripomienky je možné zaslať na adresu Trenčianskeho samosprávneho kraja do 
30. júna 2022.  Viac na www.handlova.sk  
 

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. 
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