
 
Oznamy odvysielané v mestskom rozhlase Handlová zo dňa 31.08.2022 
(okrem komerčných oznamov a smútočných oznamov)  
Čítala: Mgr. Jana Paulínyová  

 

Mesto Handlová vyhlásilo výberové konanie na pozíciu mestského 
policajta/policajtky. Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať do 
31. 8. 2022.  
 
Mesto Handlová vyhlásilo výzvu na zasielanie nominácií na ocenenie  
výnimočných Handlovčanov.  Návrhy na udelenie výročných cien mesta zasielajte 
do konca septembra. Formulár  na vyplnenie nájdete na webovom sídle mesta 
alebo v tlačenej podobe na prvom kontakte na mestskom úrade v Handlovej.  
 
Kontaktné centrum Handlová vyhlásilo výberové konanie na tri pozície: finančný 
a projektový manažér a manažér pre monitorovanie. Žiadosti o zaradenie no 
výberového konania spolu s dokumentmi posielajte do 12. septembra. Viac 
informácii na stránke mesta v sekcii Mestský úrad – Zamestnanie.  
 
Mesto Handlová, Združenie miest a obcí hornej Nitry a Hornonitrianske bane 
Prievidza pozývajú na Regionálne oslavy dňa baníkov a banícky jarmok. Banícky 
jarmok sa bude konať v piatok a  sobotu 2. a 3. septembra. V rámci Regionálnych 
osláv mesto Handlová pozýva na bohatý kultúrny program, ktorý uzavrie v nedeľu 
4. septembra koncert svetoznámeho brazílskeho barytonistu Mikelanďžela 
Kavalkantiho a jeho hostí  o 18. 00 h v Kostole sv. Kataríny v Handlovej. Vstup na 
všetky podujatia v rámci osláv je voľný. Celý program nájdete na webovom sídle 
mesta www.handlova.sk. 
 
Mesto Handlová informuje o obmedzeniach v doprave počas konania 
Regionálnych osláv dňa baníkov. Parkovanie počas piatka 2. septembra nebude 
možné za podnikateľským inkubátorom na Námestí baníkov 5 a čiastočne za 
domom kultúry mesta Handlová. Mesto Handlová ďakujem obyvateľom za 
rešpektovanie značenia a za využitie parkovacích miest v iných lokalitách mesta. 
Zároveň mesto Handlová informuje, že z dôvodu konania Baníckeho jarmoku bude 
komunikácia od výjazdu z kruhového objazdu na Ul. 29. augusta po križovatku na 
Ul. SNP uzatvorená počas Baníckeho jarmoku.  
 
Mestský basketbalový klub pozýva na prípravný zápas MBK Handlová proti 

rakúskemu tímu Sankt Polten, ktorý sa uskutoční v piatok 2.9.22 o 16.00 h v 

športovej hale Handlová. Vstupné sú 3 Eurá. 

Mestský futbalový klub Baník Handlová  pozýva na majstrovský futbalový zápas 

A- mužstva na domácom ihrisku,  ktorý sa uskutoční v sobotu 3. septembra 2022 o 

16.00 hod na futbalovom štadióne v Handlovej. Stretnú sa mužstvá MFK 

Baník Handlová – FK TJ Skačany.  

 

 

http://www.handlova.sk/


 

 

Mesto Handlová pozýva na podujatia v rámci dní Európskeho kultúrneho 

dedičstva, ktoré sa budú konať počas mesiaca september. Už 2 septembra 

navštívte Výstavu Jána Procnera venovanú 112 ročnej histórii ťažby hnedého 

uhlia v Handlovej, ktorá potrvá do polovice septembra, 3. septembra navštívte 

Franzov dom v Handlovej na Ul. Prievidzská 48-50 alebo Deň otvorených dverí 

Slovenského banského múzea a zapojte sa do turistiky Banícka špacírka. Počas 

troch septembrových sobôt  je pripravený cyklus multisenzorických aktivít pod 

taktovkou akademického architekta Rastislava Nemca Zavri oči a pozeraj sa, 

v stredu 14.  septembra navštívte Deň otvorených dverí v Karpatskonemeckom 

spolku, od 19. septembra výstavu Pro Patria v handlovskom dome kultúry, 

v sobotu 24. septembra prednášku Neobjavená Nová Lehota a fara a v nedeľu 25. 

septembra navštívte Kostol Dobrého pastiera na Hornom konci. 

 


