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 Program rozvoja mesta Handlová je základným strednodobým plánovacím dokumentom 

na úrovni mesta, ktorý bol tvorený na princípe multisektorového partnerstva. Vzhľadom na to, 

že momentálne prebieha tvorba nového plánovacieho dokumentu, je potrebné vyhodnotenie 

plnenia PRM Handlová 2016 – 2020 (s predĺženou platnosťou do 30.6.2022).  

 Vyhodnotenie bolo spracované na úroveň aktivít za obdobie platnosti PRM Handlová 

na základe merateľných ukazovateľov. Vzhľadom na to, že sa nepodarilo získať podrobné 

informácie za jednotlivé roky pri všetkých merateľných ukazovateľov, uvádzame len cieľovú 

hodnotu skutočnú. Cieľová hodnota uvádza sumár čiastkových ukazovateľov v jednotlivých 

rokoch sledovania (2016 - 2021). Naplnenie ukazovateľa v tabuľke predstavuje popis, ktorý 

udáva informáciu k dosiahnutému merateľnému obdobiu za celé sledované obdobie. 

Informáciu uvádzali zodpovedné subjekty. Vo vyhodnotení PRM sú zahrnuté taktiež výsledky 

príspevkových a rozpočtových organizácii, právnických osôb, neziskových organizácií, 

ktorých zriaďovateľom je mesto Handlová.  Výsledky budú vstupom do analytickej časti  

nového strategického dokumentu. 

 Na vyhodnotení sa podieľali predstavitelia mesta, vedúci oddelení MsÚ, zástupcovia 

mestských organizácií, škôl a školských zariadení, predsedovia komisií pri MsZ  a zástupcovia 

členských organizácii. (Tabuľka č. 1 Zoznam oslovených subjektov) Subjekty boli oslovené 

mailovou komunikáciou v 6. termínoch, tak aby nimi poskytnuté informácie boli čo najviac 

vyčerpávajúce (1. termín: od 8.3.2021do 22.3.2021; 2. termín: od 23.3.2021 do 24.3.2021; 

3. termín: od 19.4.2021 do 23.4.2021; 4. termín: od 23.4.2021 do 5.5.2021; 5. termín: od 

13.9.2021 do 30.9.2021; 6. termín: od 7.1.2022 do 20.1.2022). 

 Môžeme konštatovať, že z celkového počtu 125 merateľných ukazovateľov sa podarilo 

naplniť 46,4 % merateľných ukazovateľov (58 MU), z toho 0,8 % (1 MU) bol naplnený len 

čiastočne a 45,6 % (57 MU) bolo celkovo naplnených. Časť merateľných ukazovateľov 0,8 % 

(1 MU) stratila počas sledovaného obdobia opodstatnenie. Stav bol spôsobený zmenou 

legislatívy, ale aj zmenou potreby občanov.  53,6 % merateľných ukazovateľov (67 MU) 

naplnených nebolo. Hlavným dôvodom, ktorý uvádzali zodpovedné subjekty, bol nedostatok 

finančných prostriedkov z rozpočtu mesta a externých zdrojov, prevažne zo zdrojov EÚ. 

Ukazovatele, ktoré sú zamerané na tvorbu koncepčných materiálov naplnené neboli, oblasť 

plánovania v samospráve je dlhodobým problémom. Odporúčaním do budúcna je pravidelný 

ročný monitoring všetkých merateľných ukazovateľov a ich prípadná revízia. 
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Opatrenie, aktivita Termín 
Zodpovedný 

subjekt/partner 
Financovanie Merateľný ukazovateľ 

Východis

ková 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 

plánovaná 

Cieľová 

hodnota 

skutočná 

Naplnenie ukazovateľa 

Cieľ 1 Zvýšiť spokojnosť občanov 

Priorita 1.1 Zlepšiť starostlivosť v oblasti sociálnej, zdravotnej, vzdelávania a voľnočasových aktivít 

Opatrenie 1.1.1  Podporiť rozvoj nízkoprahových a terénnych sociálnych služieb 

Aktivita 1.1.1.1 Zriadenie 

absentujúcich  nízkoprahových 

sociálnych služieb a udržanie 

jestvujúcich sociálnych služieb 

2016-2017 
MsÚ sociálne 

oddelenie 

Rozpočet mesta 

IROP, OP ĽZ 

Počet udržaných jestvujúcich 

nízkoprahových sociálnych 

služieb 

Počet novovzniknutých 

nízkoprahových služieb 

0 

 

 

0 

2 

 

 

0 

1 

 

 

0 

MU naplnený. Sociálnym programom mesta je odevná banka, 

ktorá má svoj prevádzkový poriadok a pravidlá). 

MU nenaplnený. Je vhodné, aby nízkoprahové SS vznikali pod 

Jazmín n.o. s ohľadom na charakter klientov a už poskytované 

SS, na úrovni mesta ako výstup z koncepčných materiálov a 

ako potreba zdola. 

Aktivita 1.1.1.2 Rekonštrukcia 

a modernizácia objektov, ktoré 

poskytujú služby na komunitnej báze 

2017-2020 
MsÚ sociálne 

oddelenie 

Rozpočet mesta, 

IROP, národné 

zdroje 

Počet zrekonštruovaných 

a zmodernizovaných 

objektov 

0 2 3 

MU naplnený. V objekte denného centra – Klub dôchodcov 

prebehla sanácia a úprava okolia ,  Jazmín n. o. – rok 

2018,2019, 2021 - čiastočná rekonštrukcia objektov, SENIOR 

CENTRUM HANDLOVÁ n. o. – rok 2016 2018 - dobudovanie 

areálu, 2018-2020 – rekonštrukcia fasády, balkónov 

a spoločných sociálnych zariadení. 

Aktivita 1.1.1.3 Rekonštrukcia 

a modernizácia dvoch bytových 

domov s bytmi osobitného určenia 

2018 
MsÚ sociálne 

oddelenie 

Rozpočet mesta, OP 

KŽP 

Počet zrekonštruovaných 

bytových domov 
0 2 2 

MU naplnený. Rok 2018 - rekonštrukcia strechy na objekte 

DOS Partizánska ulica, rok 2021 – rekonštrukcia strechy na 

objekte DOS 29.augusta. 

Opatrenie 1.1.2 Motivovanie občanov k rodinnej súdržnosti a spolupráci pri riešení problémov 

Aktivita 1.1.2.1 Spracovať KPSS 

2016-2020 
2016 

MsÚ sociálne 

oddelenie, referát 

RR a SP, MsP, 

ÚPSVaR, n.o. a 

OZ 

Rozpočet mesta Počet spracovaných KPSS 0 1 1 

MU naplnený. Povinnosť vypracovať KPSS vyplýva zo 

zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Spracovaný bol 

Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2014-2021,  ktorý 

sa v roku 2019 aktualizoval aj v spolupráci s ostatnými 

zainteresovanými stranami. 

Aktivita 1.1.2.2. 

Udržanie  komunitného centra 

a terénnych sociálnych služieb 

 

2016-2020 
MsÚ sociálne 

oddelenie 

Rozpočet mesta , OP 

ĽZ, národné zdroje 
Udržané komunitné centrum nie áno áno 

MU naplnený. Mesto realizuje NP terénnej sociálnej práce, od 

roku 2016-4zamesnanci, od 2017-2019 – 5 zamestnancov, 2020 

- 4 zamestnanci, KC- 2016-2018 –  3 zamestnanci, 2019-2021 – 

bez zamestnanca, aktivity vykonávajú dobrovoľníci 

a zamestnanci soc. oddelenia. 

Aktivita 1.1.2.3 Spracovať koncepciu 

prevencie  sociálno-patologických 

javov s prihliadnutím na MRK 

2016 

MsÚ sociálne 

oddelenie, referát 

RR a SP 

Rozpočet mesta 
Počet spracovaných 

Koncepcií prevencie 
0 1 0 

MU nenaplnený. V roku 2019 bola pripravovaná Koncepcia 

rozvoja rómskej osady  
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Aktivita 1.1.2.4 Zaviesť ročný  

monitoring sociálnej situácie 

občanov, ktorým sa poskytuje 

sociálna služba 

2016-2020 
MsÚ sociálne 

oddelenie 
Rozpočet mesta 

Počet občanov, ktorým sa 

služba poskytuje 
nie áno 

Čiastočná 

realizácia 

MU naplnený čiastočne. Povinnosť mesta v súlade so 

štandardami kvality, v súčasnosti zjednocujeme metodiku a 

hľadáme vhodnú formu spracovania výstupov. 

Opatrenie 1.1.3 Komunikácia s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a hľadať možnosti na doplnenie siete odborných ambulancií v meste. 

Aktivita 1.1.3.1 Rekonštrukcia 

integrovaného centra zdravotnej 

starostlivosti 

2017 TSK TSK, IROP 
Počet zrekonštruovaných 

objektov 
0 1 0 MU nenaplnený. S realizáciou sa nezvažuje. 

Aktivita 1.1.3.2. Doplniť sieť 

odborných ambulancií 
2016 TSK 

Externé zdroje 

(náklady spojené so 

zriadením hradí 

lekár, starostlivosť 

zdravotná 

poisťovňa) 

Počet nových ambulancií 0 3 4 

MU naplnený. V zdravotníckom zariadení AGEL vznikla 

geriatrická, kardiologická a urologická ambulancia 

a v zdravotníckom zariadení pri bani Handlová zubná 

ambulancia s dvoma zubnými lekármi. Dočasne v rokoch 2016-

2019 fungovala ortopedická ambulancia.  

Opatrenie 1.1.4 Udržať a skvalitniť sieť škôl a školských zariadení na území mesta 

Aktivita 1.1.4.1. Komplexná 

revitalizácia predškolskej výchovy 
2016-2017 

MsÚ, referát RR, 

oddelenie  

výstavby, 

riaditeľka MŠ 

Rozpočet mesta, OP 

KŽP, 

Environmentálny 

fond 

Počet zrekonštruovaných 

objektov MŠ 
1 4 4 

MU naplnený. V roku 2017 boli čiastočne zrekonštruované 2 

objekty - MŠ Cintorínska a MŠ MC. V júli 2015 bol 

zrealizovaný projekt - "Komplexná revitalizácia centra 

predškolskej výchovy". Finančné prostriedky boli poskytnuté z 

Environmentálneho fondu.  Projekt bol realizovaný na budove 

materskej školy, ktorá sídli na Ul. SNP 27. Išlo o zateplenie 

strechy, zateplenie budovy, výmenu okien a renováciu fasády. 

V rámci projektu „Zvýšenie hrubej zaškolenosti“ boli v 

elokovanom pracovisku na Ul. Dimitrovova vymenené okná a 

vchodové dvere, zateplená budova, renovovaná fasáda, 

zateplená strecha, montovaná schodisková plošina, vybudovaný 

prístupový chodník. Zrekonštruovaná bola jedna trieda na 

poschodí budovy. 

Aktivita 1.1.4. Modernizácia 

a rekonštrukcia objektov ZŠ 
2016-2018 

MsÚ, referát RR, 

oddelenie  

výstavby, 

riaditeľka ZŠ 

Rozpočet mesta, OP 

KŽP, IROP, 

Environmentálny 

fond 

Počet zrekonštruovaných 

objektov ZŠ 
0 3 1 

MU nenaplnený. ZŠ MC - Prebehla čiastočná rekonštrukcia: 

modernizácia školskej jedálne za pomoci zriaďovateľa školy a 

tiež spojovacia chodba, budova telocvične. 

Aktivita 1.1.4.3 Modernizácia 

učebných priestorov ZŠ a ich 

materiálno-technického vybavenia 

2016-2020 

Riaditelia ZŠ, 

MsÚ, referát RR, 

oddelenie  

výstavby 

Rozpočet mesta, OP 

KŽP, IROP, 

Environmentálny 

fond 

Počet zmodernizovaných 

učební 
0 3 4 

MU naplnený.  

ZŠ Školská - Boli zriadené tri nové učebne - jazyková učebňa, 

IKT učebňa vybavená notebookmi a učebňa polytechniky. 

Naviac sa podarilo doplniť didaktickými pomôckami aj 

prírodovednú učebňu (pomôcky pre vyučovacie predmety 

chémia a biológia). Všetko bolo realizované/financované 

z projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej 

školy Školská v Handlovej“ s ITMS kódom 302021J012 v 

rámci IROP.  



Vyhodnotenie Programu rozvoja mesta Handlová  
 

5 

 

ZŠ Mierové námestie – V roku 2021 sa realizoval projekt 

Modernejšia škola, vďaka ktorému sa na škole na novo zariadili 

učebňa (kde sa špeciálna pedagogička venuje žiakom so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami), knižnica, 

miestnosť spolupráce, reprezentatívna zelená zóna v hlavnej 

budove školy a farebnú oddychovú zónu na 2. poschodí hlavnej 

budovy. 

Aktivita 1.1.4.4 Rekonštrukcia 

objektu CVČ a ZUŠ ( zníženie 

spotreby energie) 

2016-2018 

Riaditelia, MsÚ, 

referát RR, 

oddelenie  

výstavby 

Rozpočet mesta, OP 

KŽP, IROP, 

Environmentálny 

fond 

Počet zrekonštruovaných 

objektov 

 

Úspora energie v % 

0 

 

0 

2 

 

50% 

2 

 

Nedá sa 

vyhodnotiť 

MU naplnený. CVČ - V roku 2017 bolo vymenené okno v 

počítačovej klubovni. V roku 2019 – 2020 výmena okna, 

radiátorov, svietidiel, podlahovina v rámci rekonštrukcie DaMP 

(bývala Barbora), financované z Komunitného grantu VÚB 

2019. ZUŠ – čiastočná rekonštrukcia, výmena okien  

MU sa nedá vyhodnotiť. Objekt CVČ bol predaný, 

v súčasných priestoroch nemá samostatné meranie 

Aktivita 1.1.4.5 Podporovať 

zachovanie a rozsah učebných a 

vzdelávacích odborov SŠ 

2016-2020 

Predstavitelia 

mesta, riaditelia 

SŠ, TSK 

TSK Zachované učebné odbory x áno nie 

MU nenaplnený. V roku 2019 bolo zrušené Gymnázium Ivana 

Bellu, funguje len Stredná odborná škola. Snahou SOŠ je 

zapájanie sa do duálneho vzdelávania a spolupráca so ZŠ a MŠ 

na území mesta a pripravuje rôzne školenia. 

Aktivita 1.1.4.6 Zrealizovať zámer 

rozšírenia kapacít v materských 

školách 

2016-2020 

Riaditeľka MŠ, 

MsÚ referát RR, 

oddelenie 

výstavby 

IROP, rozpočet 

mesta 
Počet nových miest v MŠ 0 20 20 

MU naplnený. ZŠ Školská - V roku 2019 - Bol zrealizovaný 

projekt "Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ" z Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja (IROP) a Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Finančné prostriedky 

boli poskytnuté vo výške 232 654,88  EUR ZŠ Morovnianska 

cesta  - V rámci projektu bola zriadená trieda v priestoroch ZŠ 

Morovnianska cesta. Kapacita triedy je 20 detí vo veku od 3 do 

5 rokov. Kapacita materskej školy bola rozšírená o 20 miest, 

pre deti vo veku od 3 - do 5 rokov. V školskom roku 2021/2022 

bola otvorená aj trieda s poldennou prevádzkou. 

Opatrenie 1.1.5 Podporovať rozvoj a dostupnosť vzdelávania v každom veku pre všetky skupiny obyvateľstva 

Aktivita 1.1.5.1 Spracovať 

a realizovať Koncepciu rozvoja 

školstva v meste na roky 2016-2020 

2016 

Školský úrad, 

MsÚ referát RR, 

riaditelia škôl 

Rozpočet mesta 
Počet spracovaných 

dokumentov 
0 1 0 

MU nenaplnený. Školský úrad - Koncepcia rozvoja školstva v 

meste na roky 2016-2020 zatiaľ nebola spracovaná. 

Aktivita 1.1.5.2 Rozšíriť systém 

celoživotného vzdelávania 

v spolupráci s HELP n.o. 

2016-2020 HELP n.o. 
Externé zdroje, OP 

ĽZ 

Počet nových vzdelávacích 

aktivít 
0 5 0 

MU nenaplnený. Nezisková organizácia  bola zrušená. 

UPSVAR SR zastrešuje vzdelávacie aktivity pre 

nezamestnaných. Bol schválený projekt z OP ĽZ "Podpora 

zamestnanosti v regióne Horná Nitra, zameraný na vzdelávanie 

baníkov. Prijímateľom je TSK, partneri sú Hornonitrianske 

bane Prievidza, a.s. HBP, a. s., Mesto Handlová, Mesto 

Prievidza a Mesto Nováky. 

Opatrenie 1.1.6 Vytvorenie komplexnej ponuky pre trávenie voľného času a spoločenský život 
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Aktivita 1.1.6.1 Spracovanie a 

realizácia Koncepcie rozvoja 

spoločenského života (pracovný 

názov - oblasť športu, deti a mládež, 

voľný čas, kultúra) 

2016 

Riaditelia org. 

DK, CVČ,  MsK, 

Komisia 

vzdelávania, 

práce s deťmi 

a mládežou, 

Komisia kultúry 

a športu, MsÚ 

referát RR 

Rozpočet mesta 
Počet spracovaných 

dokumentov 
Nie áno nie 

MU nenaplnený. Zariadenia na trávenie voľného času (CVČ, 

Mestská knižnica, DK) majú spracované len svoje plány 

činnosti, resp. práce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivita 1.1.6.2 Vytvárať podmienky 

na rozvoj talentu a záujmov detí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riaditelia 

CVČ,ZUŠ, školy, 

športové kluby 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočet mesta, 

zdroje organizácií, 

externé zdroje 

 

 

 

Podiel žiakov v športových 

triedach z celkového počtu 

žiakov II. Stupňa 

 

 

 

 

 

 

 

Počet žiakov ZUŠ do 25 

rokov 

 

 

Podiel žiakov ZŠ 

navštevujúcich záujmové 

krúžky na vzdelávacie 

poukazy z celkového počtu 

žiakov 

 

 

 

43% 

 

 

 

 

 

 

 

 

391 

 

 

 

84% 

 

 

 

45% 

 

 

 

 

 

 

 

 

400 

 

 

 

85% 

 

 

 

36% 

 

 

 

 

 

 

 

 

421 

 

 

 

79,53% 

MU nenaplnený 

ZŠ Školská (futbalisti): 2016/17 – 63 žiakov / 178 žiakov II. st  

= 35 %; 2017/18 – 61 žiakov / 179 žiakov II. st  = 34 %; 2018/19 

– 79 žiakov / 186 žiakov II. st  = 42 %; 2019/20 – 79 žiakov / 

188 žiakov II. st  = 42 %; 2020/21 – 85 žiakov / 210 žiakov II. st  

= 40 %; 2021/22 – 87 žiakov/ 223 žiakov II. stupňa = 39,01%; 

priemerne 38,67% 

ZŠ MC (plavci a atléti = gymnastika): Rozvoj gymnastického 

športového zamerania žiakov sa nám podarilo zabezpečiť 

zriadením tried so športovou prípravou a posilnením 

vyučovacích hodín športovej prípravy v rámci ŠkVP (Školský 

vzdelávací program). Ako výsledok zodpovednej práce 

pedagogického zboru boli žiaci úspešní v súťažiach. Športovo 

nadaní žiaci pracovali pod vedením skúsených trénerov 

gymnastiky a dosiahli vynikajúce výsledky v celoslovenských 

súťažiach. 

2020/21 – 37,8%; 2021/22 – 22,5%; priemerne 30,15% 

ZŠ Mierové námestie (basketbalisti): 2016/2017 – 39%; 

2017/2018 – 39%; 2018/2019 – 39%; 2019/2020 – 40%; 2020/21 

– 38,7%; 2021/22 – 38,3%; priemerne – 39% 

MU naplnený 

ZÚŠ: 2016/17 - 442; 2017/18 - 459; 2018/19 - 511; 2019/20 - 

431; 2020/21 – 349; 2021/22 - 334; priemerne - 421 

MU nenaplnený 

ZŠ Školská: 2016/17 – 74%; 2017/18 – 91%; 2018/19 – 88%; 

2019/20 – 90%; 2020/21 – 78%; priemerne 84,20% 

ZŠ Mierové námestie: 2016/17 – 80%; 2017/2018 – 76%; 

2018/2019 – 75%; 2019/2020 – 71%; 2020/21 – 76%; priemerne 

– 75,6% 

ZŠ MC: 2016/17 – 77%; 2017/18 – 67%; 2018/19 – 80%; 

2019/20 – 86; 2020/21 - 84%; priemerne – 78,8% 

 

 

 

Aktivita 1.1.6.3 Obnova a budovanie 

detských ihrísk v meste 

 

 

 

2016-2020 

 

MsÚ oddelenie 

výstavby, referát 

RR 

 

Rozpočet mesta, 

grantové zdroje 

 

Počet opravených detských 

ihrísk 

 

0 

 

 

5 

 

 

7 

 

MU naplnený. Opravené detské ihriská:  

Maro – ulica Prievidzská 19 

Maro – ulica Partizánska 14 

Mostná 7 – 15 (športovisko) 

Mostná 29 – 39 (športovisko) 

Partizánska 4 (športovisko) 
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Počet novovybudovaných 

ihrísk 

 

 

 

0 

 

 

 

2 

 

 

 

8 

Partizánska 10 (športovisko) 

m. č. Morovno 

MU naplnený. Novovybudované detské ihriská :  

Dopravné ihrisko – MŠ Dimitrovova 

Žihadielko – Mostná 23 – 27 

Veolia - MC 10 – 14 

CMZ – Námestie baníkov 20 

Veolia – Partizánska 4 

Veolia – Partizánska 10 

Veolia – Pod šachtou 6 

Veolia – Morovno 80 

Aktivita 1.1.6.4 Podpora otvorenej 

klubovej činnosti pre deti a mládež 
2016-2020 CVĆ, DK 

OP ĽZ, rozpočet 

mesta 

Podpora otvorenej klubovej 

činnosti 
nie áno áno 

MU naplnený. DaMP pripravil projekt „M-klub“, ktorého 

cieľom bolo vytvoriť bezpečný priestor na stretávanie sa 

mladých ľudí vo veku 12 rokov a viac. Mládežnícky klub bol 

zriadený v priestoroch bývalej reštaurácie "Barbora" v budove 

Domu kultúry mesta Handlová. Zároveň CVČ aktualizovalo 

svoje záujmové útvary podľa požiadaviek, momentálny počet je 

19. DK spolupracuje s tanečnými skupinami DAZYA  a 

VOLCANO. DK prevzal záštitu aj nad komorným speváckym 

miešaným zborom ARTANNO. 

Aktivita 1.1.6.5 Vybudovať pre 

mladých U-rampu, skate dráhu ... 
2017-2020 

MsÚ referát RR 

a odd. výstavby 

Grantové zdroje, 

rozpočet mesta 
Počet nových zariadení 0 3 1 

MU nenaplnený. Pôvodná U rampa v Handparku  bola 

zničená, zo strany mladých nie je záujem o tento druh 

zariadenia.   

Opatrenie 1.1.7 Podporovanie činnosti spolkov, klubov, občianskych združení a jednotlivcov   

Aktivita 1.1.7.1 Podpora aktivít 

záujmových skupín všetkých 

vekových kategórií 

2016-2020 

Riaditelia org. 

DK, CVČ,  MsK, 

Komisia 

vzdelávania, 

práce s deťmi 

a mládežou, 

Komisia kultúry 

a športu, DaMP, 

MsÚ referát RR 

Grantové zdroje, 

rozpočet mesta 
Počet podporených aktivít 0 20 287 

MU naplnený. Mesto Handlová podporuje aktivity 

záujmových skupín účelovými dotáciami z mestského rozpočtu 

a poskytuje projektovú podporu. 

MŠ v rokoch 2018-2020 (3 aktivity) realizovala projekt „Dajme 

spolu gól“ vyhlásený Slovenským futbalovým zväzom (SFZ) 

Bratislava. Projekt realizovali v spolupráci s Mestským 

futbalovým klubom Handlová jedenkrát v týždni formou 

športovo-pohybových aktivít so zameraním na futbal. 

Materiálno-technické vybavenie ako aj odmeny pre trénerov 

poskytol SFZ Bratislava.  

MsK -  V knižnici sú pripravované komorné podujatia spojené 

s knihou, knižnicou, spisovateľmi pre všetky vekové kategórie. 

Pre dospelých sú to stretnutia so spisovateľmi, komorné 

tematické podujatia hlavne pre čitateľov a návštevníkov 

knižnice, pripravované v spolupráci s Úniou žien, Klubom 

dôchodcov a Handlovským baníckym spolkom. (Počet podujatí, 

ktoré MsK pripravila počas jednotlivých rokov pre dospelých 

bol celkovo 84). 

CVČ - V rámci výchovno-vzdelávacej činnosti sme 

spolupracovali a podporovali mládežnícke organizácie a ďalšie 

subjekty pracujúce v mládežníckej politike so zameraním na 

participáciu a aktívne občianstvo. 
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Sieťovali sme mnohé organizácie pracujúce s deťmi a 

mládežou, zvlášť pri organizácii celomestských podujatí. Do 

realizácie príležitostnej záujmovej činnosti sme zapojili: 

materské a základné školy regiónu Handlovskej doliny, 

Komisiu kultúry a športu pri MsZ a športové kluby na území 

mesta. Spolupracovali sme aj s ďalšími organizáciami, napr. so 

SZOPK (Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny) A. 

Kmeťa Handlová, ZUŠ, domom kultúry, mestskou knižnicou, 

Materským centrom Lienka, Úniou žien Slovenska, SČK, 

AMK Baník Handlová (automotoklub) - v sledovanom období 

zrealizoval celkovo 188 aktivít. 

DK - Činnosť Domu kultúry Mesta Handlová bola zameraná na 

uspokojovanie kultúrnych záujmov a potrieb jednotlivcov 

a kolektívov. V súvislosti s napĺňaním svojho poslania DK MH 

vytváral podmienky pre organizovanie a zabezpečovanie 

kultúrneho a spoločenského života v meste, organizoval 

osvetové a výchovno-vzdelávacie podujatia pre deti, mládež 

a dospelých a záujmové skupiny občanov. Pri plnení úloh 

kládol dôraz na potreby mesta organizačným a obsahovým 

zabezpečovaním osláv, pamätných dní a spoločenských 

podujatí schválených na jednotlivé roky v rámci Kalendára 

celomestských podujatí. Do skupiny podujatí za obdobie rokov 

2016 – 2021 boli zahrnuté výstavy, besedy, podujatia zamerané 

na skvalitňovanie životného štýlu, propagačné akcie, výchovné 

koncerty, vybrané predstavenia pre deti a mládež ako aj 

podujatia určené k udržiavaniu tradícií, šíreniu národného 

povedomia, vytváraniu vzťahu k akceptovaným hodnotám 

spoločnosti. V každom roku bolo uskutočnených priemerne 80 

podujatí s výnimkou rokov 2020 a 2021, kedy sa práca v DK 

MH odvíjala od nariadení vlády a ÚVZ, vzhľadom na epidémiu 

Koronavírusu. Realizovali sme niekoľko projektov, z ktorých 

najvýznamnejším bolo multi-žánrové divadelné predstavenie 

k 640. výročiu mesta Seperdeo. Dôležitým projektom bol 

projekt Posolstvo, realizovaný s podporou Ministerstva 

spravodlivosti SR, ako reakcia na prejavy sympatií mladých 

ľudí k extrémizmu, xenofóbii, fašizmu, ktoré sa odrazili vo 

voľbách 2016, kedy mladí ľudia v Handlovej volili v 20 

percentách ĽSNS.  DK MH sa podieľa na rozvíjaní 

partnerských a priateľských vzťahov. mesta s inými mestami 

a obcami v SR i v zahraničí. Ako člen Asociácie kultúrnych 

inštitúcií Slovenska sa podieľa na utváraní podmienok pre 

rozvoj regionálnej a miestnej kultúry. 

Aktivita 1.1.7.2 Finančná podpora  

jestvujúceho grantového programu 

„Hoď to tam“ z rozpočtu mesta 

2016-2020 

Komisia 

vzdelávania, 

práce s deťmi 

a mládežou 

Rozpočet mesta, 

externé zdroje 
Počet podporených projektov 0 20 2 

MU nenaplnený. Z mestského grantového programu „Hoď to 

tam“ bola v roku 2016  podporená Detská organizácia FÉNIX, 

o. z. sumou 250 EUR na čiastočné krytie nákladov spojených s 

realizáciou podujatia pre deti a mládež "Handlová v 

retrospektíve" (vecné odmeny pre súťažiacich vedomostného 

kvízu pod názvom „Poznám svoje mesto“ a výtvarnej súťaže 

„Handlová = moje mesto“ a občerstvenie pre účinkujúcich). V 

roku 2017 bol podporený ŠK Achilles sumou 300 EUR na 

podujatie "Deti deťom". 

Finančné prostriedky z tohto grantového programu neboli od 

roku 2018 využité v rámci projektov. V októbri 2020 boli 
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zostávajúce finančné prostriedky z grantového programu "Hoď 

to tam" presunuté do fondu primátorky mesta. 

Priorita 1.2 Zlepšiť starostlivosť o životné prostredie a zatraktívniť vzhľad mesta 

Opatrenie 1.2.1 Budovanie a rozvoj technickej infraštruktúry 

Aktivita 1.2.1.1 Budovanie 

a rekonštrukcia kanalizácie 
2016-2020 

Oddelenie 

výstavby, referát 

RR 

OP KŽP, rozpočet 

mesta 

Dĺžka novovybudovanej 

kanalizácie 
0 5km 0 MU nenaplnený.  

Aktivita 1.2.1.2 Spracovanie mapy 

podzemných sietí v digitálnej podobe 
2017 

Oddelenie 

výstavby 
Rozpočet mesta 

Spracovaná mapa 

v digitálnej podobe 
Nie áno nie MU nenaplnený.  

Aktivita 1.2.1.3 Hľadať a realizovať 

možnosti využitia alternatívnych 

zdrojov v meste 

2016-2020 

MsÚ referát RR 

a oddelenie 

výstavby 

OP KŽP, rozpočet 

mesta 

Počet podaných projektov 

 

Počet zrealizovaných 

projektov 

0 

 

0 

4 

 

2 

1 

 

1 

MU nenaplnený. V roku 2016 bol predložený projekt v rámci 

výzvy z OP KŽP na fotovoltaiku na MŠ MC.  

MU nenaplnený. V roku 2021 sa začal realizovať projekt 

„Podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov 

veku dieťaťa na komunitnej úrovni v meste Handlová“. 

Aktivita 1.2.1.4 Zlepšiť technickú 

infraštruktúru odpadového 

hospodárstva 

2016-2020 

HATER s.r.o., 

MsÚ oddelenie 

výstavby 

OP KŽP, rozpočet 

mesta 
Počet obnovených zariadení 0 1 4 

MU naplnený. V roku 2017 boli vybudované polopodzemné 

kontajnery na Mostnej ulici a v roku 2018 na Okružnej. 

Spoločnosť HATER zakúpila dve vozidlá na zvoz 

veľkokapacitných a polopodzemných kontajnerov. 

Aktivita 1.2.1.5 Rekonštrukcia 

inžinierskych sietí 
2017-2020 

SSE a.s, 

VEOLIA, SPP, 

MsÚ oddelenie 

výstavby 

Externé zdroje 
Dĺžka zrekonštruovaných 

sietí 
0 1km 14,3km 

MU naplnený. V roku 2019 bolo zrekonštruovaných 

10,5km, v roku 2020 3,3km a v roku 2021 0,5km inžinierskych 

sietí.  

Opatrenie 1.2.2 Zmodernizovanie  a rekonštrukcia verejných budov vo vlastníctve mesta 

Aktivita 1.2.2.1 Modernizácia 

a rekonštrukcia budov vo vlastníctve 

mesta (aj Nová Lehota a Morovno) 

2016-2020 

MsÚ oddelenie 

výstavby, referát 

RR 

IROP,OP KŽP, 

rozpočet mesta 

Počet zrekonštruovaných 

budov 
1 5 11 

MU naplnený. Čiastočne bolo zrekonštruovaných 11 objektov 

(verejných budov): 1. Dom kultúry Handlová (kuchyňa + 

strecha); 2. Dom kultúry Morovno; 3. Futbalový štadión; 4. 

Klub dôchodcov (oddrenážovanie, oprava schodov a úprava 

vonkajšieho areálu); 5. MŠ Dimitrovova (zateplenie 

obvodového plášťa – zateplenie fasády, výmena okien a dverí, 

zateplenie strechy, vybudovanie bezbariérového prístupu do 

budovy, rekonštrukciu prípojky NN do budovy); 6. MŠ 

Cintorínska (okná); 7. MŠ MC (okná); 8. ZUŠ (okná); 9. ZŠ 

Školská (čiastočná rek. bytového domu, telocvičňa - strecha); 

10. Požiarna zbrojnica Morovno (komplet); 11. Jazmín (okná). 

Aktivita 1.2.2.2 Spracovať 

a pravidelne aktualizovať pasport 

verejných budov a plán ich údržby 

2016-2020 
MsÚ oddelenie 

správy majetku 
Rozpočet mesta Spracovaný pasport nie áno nie MU nenaplnený. Pasport verejných budov nebol spracovaný.  
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Opatrenie 1.2.3 Zlepšenie starostlivosti o verejné priestranstvá, pôdu, lesy a vodu 

Aktivita 1.2.3.1 Aplikovať systém 

kontroly VZN o zdravom ŽP, 

udržiavaní čistoty a poriadku na 

území mesta 

2016-2020 

MsÚ oddelenie 

výstavby a ŽP, 

MsP 

Rozpočet mesta Počet vykonaných kontrol 0 48 164 

MU naplnený. Oddelenie výstavby zrealizovalo 81 kontrol 

(2016- 9, 2017- 9, 2018- 10, 2019- 11, 2020- 11, 2021- 31). Zo 

strany MsP boli riešené priestupky podľa VZN 6/2010 a 

skládky (počet priestupkov – 83: 2016- 0; 2017- 3; 2018- 6; 

2019- 13; 2020- 56; 2021- 5). 

Aktivita 1.2.3.2 Sanácia čiernych 

skládok 
2016-2020 

Oddelenie 

výstavby 

a ŹP,HATER 

s.r.o. 

Rozpočet mesta,  OP 

KŽP 

Množstvo zlikvidovaného 

odpadu v t 

Počet zlikvidovaných 

čiernych skládok 

0 

 

0 

80 

 

5 

293 

 

24 

MU naplnený. Množstvo zlikvidovaného odpadu v t po 

rokoch- 2016- 5; 2017- 253; 2018- 10; 2019- 12; 2020- 9; 

2021- 4. 

MU naplnený. Počet zlikvidovaných čiernych skládok – 2016- 

1; 2017- 3; 2018- 3; 2019- 8; 2020- 4; 2021- 5. 

Aktivita 1.2.3.3 Údržba vodných 

tokov a brehov 
2016-2020 

MsU oddelenie 

výstavby a ŽP, 

Povodie Hornej 

Nitry, rybársky 

spolok 

Rozpočet 

organizácií 

Dĺžka vyčistených vodných 

tokov v km 
3 3 3,7 

MU naplnený. V roku 2016- 0,8; 2017- 0,7; 2018- 0,6; 2019-

0,6; 2020- 0,5; 2021- 0,5. 

Aktivita 1.2.3.4 Pravidelná údržba 

parkov, zelených plôch, zelene 
2016-2020 

MsÚ oddelenie 

výstavby a 

ŽP,HATER s.r.o. 

Rozpočet 

organizácií, 

grantové zdroje 

Spokojnosť občanov 

z dotazníkového prieskumu 

v % 

33 50 36,17 

MU nenaplnený. V ankete Handlová 2027, ktorá prebiehala 

v období 12/2020 až 1/2021 mali respondenti možnosť 

ohodnotiť mesto známkami od 1 (najlepšie) po 5 (najhoršie) 

v oblasti „Životné prostredie a odpadové hospodárstvo 

(poriadok, odpad, zeleň, vzhľad mesta)“. Najviac odpovedí 

v počte 166 zo 459 bolo označených známkou 3. Možno 

povedať, že táto oblasť je hodnotená priemerne s miernym 

posunom k pozitívnym hodnoteniam.  

Aktivita 1.2.3.5 Zvyšovanie 

ekologického povedomia občanov 
2016-2020 

MsÚ, HATER 

s.r.o., školy, CVČ 

Rozpočet 

organizácií 
Počet informačných kampaní 3 10 52 

MU naplnený. CVČ - zabezpečovalo podujatia, súťaže, či 

výstavy zamerané na ekológiu ( 2016-15, 2017-8,2018-9,2019-

8,2020-10, 2021- 5). Nemalú pozornosť venovali aj 

brigádnickej činnosti na čistení, upratovaní prírody okolia 

Handlovej. Veľký kus práce odviedol Detský a mládežnícky 

parlament. Boli to oblasti HandPark, rieka Handlovka  a fara v 

Novej Lehote. V rámci údržby CVČ ešte v roku 2016 a 2017 

zabezpečovalo brigádu na údržbe oddychovej zóny – Líščia 

lúka Handlová, ktorá sa stala obeťou vandalizmu.  

HATER - festival EKOTOPFILM (2017 - diskusia na tému „Z 

12% na 50% – OD TRIEDENIA K RECYKLOVANIU“. 2018 

- prezentácia "Odpad ako cenný zdroj" - nakladanie s odpadmi)  

Aktivita 1.2.3.6 Regulácia potokov 

v Novej Lehote a Morovne 
2016-2020 

Povodie Hrona, 

Povodie Hornej 

Nitry 

Rozpočet 

organizácie 

Dĺžka novo vyregulovaných 

potokov v km 
0 2,1 0 MU nenaplnený. 
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Aktivita 1.2.3.7 Spracovať „generel 

zelene“ 
2016 

MsÚ oddelenie 

výstavby 
Rozpočet mesta Spracovaný nie áno nie MU nenaplnený.  

Aktivita 1.2.3.8 Osloviť vlastníkov 

pôdy, aby zabezpečovali jej údržbu 
2016-2020 

MsÚ oddelenie 

výstavby a ŽP 
 Počet oslovených vlastníkov 0 30 38 

MU naplnený.  

Oslovení vlastníci – 2016 - 5, 2017 - 7,  2018 - 6, 2019 - 8, 

2020 - 6, 2021 - 6. 

Opatrenie 1.2.4 Budovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií 

Aktivita 1.2.4.1 Rekonštrukcia 

miestnych komunikácií 
2016-2020 

MsÚ oddelenie 

výstavby a 

dopravy 

Externé zdroje, 

rozpočet mesta 

Dĺžka zrekonštruovaných 

komunikácií v km 
0 10 10,5 

MU naplnený. Dĺžka zrekonštruovaných komunikácií –  

2016 -1,5; 2017 - 5,1; 2018 - 3,1; 2019 - 0,5; 2020 - 0,3;  

2021 - 0. 

Aktivita 1.2.4.2 Vybudovanie 

chodníkov pre peších 
2016-2020 

MsÚ oddelenie 

výstavby a 

dopravy 

Externé zdroje, 

rozpočet mesta 

Dĺžka vybudovaných 

chodníkov v km 
0 10 8,1 

MU nenaplnený. Dĺžka zrekonštruovaných chodníkov –  

2016 - 0,9; 2017 – 3; 2018 – 2; 2019 - 2,2; 2020 – 0; 2021 - 0. 

Aktivita 1.2.4.3 Dobudovať cestné 

spomaľovače na sídliskách 
2017 

MsÚ oddelenie 

výstavby a 

dopravy 

Externé zdroje, 

rozpočet mesta 

Počet cestných 

spomaľovačov 
2 4 2 

MU nenaplnený. Odporúčané riešenie zníženie rýchlosti na 

30km/hod. 

Aktivita 1.2.4.4 Pripraviť realizáciu 

riadenej križovatky v časti MC a ČSA 
2017-2018 

Predstavitelia 

mesta, MsÚ 

oddelenie 

výstavby 

a dopravy, SSC 

Externé zdroje Realizácia nie áno nie MU nenaplnený. SSC požiadavku samosprávy ignoruje. 

Aktivita 1.2.4.5 Osloviť spoločnosť 

Lidl a hľadať riešenie vybudovania 

nového mostového telesa 

2016-2018 

Predstavitelia 

mesta, MsÚ 

oddelenie 

výstavby 

a dopravy, Lidl 

Zdroje spoločnosti Realizácia nie áno nie MU nenaplnený. Lidl požiadavku ignoruje.  

Opatrenie 1.2.5 Zlepšenie občianskej vybavenosti   

Aktivita 1.2.5.1 Budovanie nových 

oddychových zón v meste 
2016-2020 

MsÚ referát RR, 

oddelenie 

výstavby 

Grantové zdroje, 

rozpočet mesta 

Počet nových oddychových 

zón 
0 5 2 

MU nenaplnený. V decembri 2021 sa ukončil projekt na 

revitalizáciu vnútrobloku na Morovnianskej ceste. V januári 

2021 bola uzavretá nájomná zmluva s rímskokatolíckou cirkvou 

na pozemky Handparku a plánujú sa tam vybudovať 2 nové 

oddychové zóny. 

Aktivita 1.2.5.2 Úprava medziblokov 

sídlisk 
2016-2020 

MsÚ referát RR, 

oddelenie 

výstavby 

Grantové zdroje, 

rozpočet mesta, 

IROP 

Počet upravených 

medziblokových sídlisk 
0 3 1 

MU nenaplnený. V roku 2016 bola spracovaná projektová 

dokumentácia a predložený projekt vnútrobloku na MC, ktorý 

bol v realizácii v roku 2021.  
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Aktivita 1.2.5.3 Udržať MHD v meste 2016-2020 

MsÚ oddelenie 

výstavby 

a dopravy, SAD 

Rozpočet mesta Počet prepravených osôb 399 158 400 000 290 734 

MU nenaplnený. Cieľovú hodnotu uvádzame ako priemer 

prepravených osôb za sledované obdobie (2016 - 379 178; 2017 

– 334 142; 2018 – 326 062; 2019 – 305 229; 2020 – 213 663; 

2021 – 186 130). Cieľovú hodnotu ovplyvňuje rozvoj 

individuálnej dopravy a taxi.  

Aktivita 1.2.5.4 Vybudovať 

autobusovú stanicu a presmerovať 

dopravu z CMZ 

2017 

MsÚ referát RR, 

oddelenie 

výstavby 

IROP, externé 

zdroje, rozpočet 

mesta 

Realizácia nie áno nie MU nenaplnený. 

Aktivita 1.2.5.5 Vybudovať 

železničnú zastávku na sídlisku 
2016 

Predstavitelia 

mesta, MsÚ 

oddelenie 

výstavby ,ŽSR 

Zdroje ŽSR Realizácia nie áno nie 
MU nenaplnený. V roku 2020 bolo vydané územné 

rozhodnutie. Vlaková zastávka bude vybudovaná na sídlisku 

MC.  

Aktivita 1.2.5.6 Dobudovanie 

bezdrôtového rozhlasu na sídliskách 

a okrajových častiach mesta 

2016-2018 

MsÚ referát RR, 

oddelenie 

výstavby 

Externé zdroje Realizácia nie áno áno 

MU naplnený.  Rozšírenie na Prievidzkej ul. a v Morovne (42 

ampliónov v roku 2016). Po vybudovaní nového verejného 

osvetlenia v roku 2009 sa začalo s budovaním bezdrôtového 

rozhlasu a osadením tzv. hniezd na nové stĺpy verejného 

osvetlenia, v troch fázach. V Handlovej je aktuálne pokryté celé 

územie mesta reproduktormi v rámci bezdrôtového mestského 

rozhlasu, tzn. na území mesta sa nachádza spolu 162 funkčných 

ampliónov, ktoré sú aj v okrajových častiach mesta. 

V roku 2016 sa dobudovali hniezda v lokalitách, kde rozhlas 

chýbal, t. j. bolo nainštalovaných 11 ks nových hniezd – 

reproduktorov na ul. Mostná, Morovnianske sídlisko, 

Partizánska, Prievidzská, Banícka kolónia, Pekárska. 

Správcom mestského rozhlasu v meste je MSBP Handlová 

s.r.o. 

Aktivita 1.2.5.7 Vybudovať 

parkovacie miesta na území mesta 
2016-2020 

Predstavitelia 

mesta MsÚ, 

oddelenie 

výstavby 

Externé zdroje 
Počet novovybudovaných 

parkovacích miest 
0 300 107 

MU nenaplnený. V sledovanom období sa vybudovalo 70 

parkovacích miest v počtoch: 

2016 – 16 miest, 2017 – 0, 2018 – 0, 2019 – 17 miest;  

2020 – 37 miest a 2021- 37 miest. 

Aktivita 1.2.5.8 Vybaviť sídliská 

novými autobusovými zastávkami 

a odpadkovými nádobami 

2017 

MsÚ oddelenie 

výstavby a 

dopravy 

Grantové zdroje , 

rozpočet mesta 

Počet nových autobusových 

zastávok 

Počet osadených 

odpadkových nádob 

0 

 

1 

3 

 

3 

11 

 

82 

MU naplnený. V roku 2017 boli 2 zastávky opravené, v roku 

2018 bolo 8 zastávok rekonštruovaných a v roku 2020 bola 

opravená 1 zastávka. 

MU naplnený. Osadených odpadkových košov: 

2016 – 62; 2017 – 10; 2018 – 0; 2019 – 0; 2020 – 0; 2021 - 10. 

Aktivita 1.2.5.9 Zabezpečovať 

ochranu mestského majetku a majetku 

občanov 

2016-2020 MsP 
Rozpočet mesta, 

dotácie 

Správa o činnosti MsP 

 

Počet kamier 

nie 

 

20 

áno 

 

23 

áno 

 

28 

MU naplnený. MsP - Správa o činnosti MsP sa každoročne 

vypracováva a predkladá na MsZ.  

MU naplnený. V roku 2020 – boli 2ks kamier vymenené 

a v roku 2021 2 ks kamier vymenené za nové a dokúpené 3ks 

kamier, ktoré boli nainštalované na nové miesta.  
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Aktivita 1.2.5.10 Rozšíriť kamerový 

systém na sídliská a okrajové časti 

mesta 

2016-2020 MsP 
Rozpočet mesta, 

dotácie 

Počet inštalovaných nových 

kamier 
0 5 7 

MU naplnený. Boli poskytnuté dve dotácie na zakúpenie a 

výmenu kamier (4 ks nových kamier na ulici Mostná, SNP, 

Partizánska a  Námestie - 2017; 2 ks vymenených starých 

kamier za nové – 2020). V roku 2021 sa zakúpilo 5ks kamier, 

pričom 2 ks boli vymenené za staré a 3 ks boli novo-

nainštalované. 

Aktivita 1.2.5.11 Pripraviť projektovú 

dokumentáciu a realizáciu letného 

kina a amfiteátra 

2018 

ZUŠ, MsU 

oddelenie 

výstavby, referát 

RR 

Rozpočet mesta, 

IROP,PRV(CLLD) 
Realizácia nie áno nie MU nenaplnený. 

Aktivita 1.2.5.12 Podporovať 

výstavbu garáží na sídliskách na 

nevyužitých pozemkoch 

2018 
MsÚ oddelenie 

výstavby 

Rozpočet mesta, 

zdroje vlastníkov 
Realizácia nie áno  

MU nenaplnený. 

Opatrenie 1.2.6 Skvalitnenie spôsobu nakladania a zhodnocovania odpadov 

Aktivita 1.2.6.1 Vymyslieť motivačný 

systém pre občanov, ktorí separujú 
2016 

MsÚ oddelenie 

ŽP, HATER 

s.r.o., 

zdroje organizácií Motivačný systém nie áno nie 

MU nenaplnený. Nie je zavedený motivačný systém pre 

občanov. V príprave je čipovanie nádob, váženie odpadu 

a databáza pôvodcov.  

Aktivita 1.2.6.2 V spolupráci s HBP 

a.s. pristúpiť k rekultivácii 

stabilizačného násypu 

2016 
Predstavitelia 

mesta , HBP a.s. 
Externé zdroje 

Rekultivácia stabilizačného 

násypu 
nie áno nie 

MU nenaplnený. Na mieste stabilizačného násypu bolo v pláne 

vybudovať relaxačno-oddychovú zónu (komplex - lesopark, 

okrasné záhrady, parkovisko, pumtracková dráha,...). 

Stabilizačný násyp je síce vo vlastníctve mesta, ale 

prevádzkovateľom je MŽP SR až do ukončenia vodnej stavby.   

 

Aktivita 1.2.6.3 Spracovať a 

realizovať koncepciu odpadového 

hospodárstva v meste 

2016 
MsÚ oddelenie 

ŽP, HATER s.r.o. 
Zdroje organizácií Realizácia nie áno nie 

MU nenaplnený. Zatiaľ sa pripravil a realizuje Program 

odpadového hospodárstva 2016-2020 

Aktivita 1.2.6.4 Rekultivácia skládky 2016-2020 HATER s.r.o. Externé zdroje Realizácia nie áno nie 
MU nenaplnený. Rekultivácia skládky je plánovaná na roky 

2022-2023.  

Aktivita 1.2.6.5 Rozšírenie separácie 

o ďalšie komodity 
2016 HATER s.r.o. Zdroje organizácie 

Počet nových separovaných 

komodít 
0 1 2 

MU naplnený. V rokoch 2017-2018 bol realizovaný projekt 

"Kompostáreň Handlová" financovaný z OP KŽP: 

Dominantným spôsobom zneškodňovania odpadu v meste 

Handlová je skládkovanie, ročná produkcia komunálnych 

odpadov predstavuje 5 567t. Fyzický zber a odvoz odpadu 

zabezpečuje spoločnosť HATER-HANDLOVÁ, spol. s.r.o., 

ktorá ho odváža na vlastnú skládku. Spoločnosť realizuje pre 

mesto aj starostlivosť o zeleň na verejných priestranstvách, kde 

vzniká ročne takmer 800 t BRKO. Súčasný stav nakladania s 

odpadmi však nerieši spracovanie biologicky rozložiteľných 

odpadov z rodinných domov-1800 domácností, záhradkárskych 

osád, prímestských častí a pod., v blízkostí ktorých sa vytvárajú 

dlhodobo čierne skládky a úložiská konárov a zelene. Hlavným 

cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so 
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zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a 

podpora predchádzania vzniku odpadov v meste Handlová. 

Vybudovanie "Kompostárne Handlová" a obstaranie potrebných 

technológií by znamenalo skompletizovanie poskytovaného 

odpadového servisu a vyriešila by sa tak súčasná situácia  

nakladania s odpadmi a zefektívnil by sa systém zberu 

„zelených“ BRKO.  

Od 2017 sú separovaná aj viacvrstvové kombinované materiály 

na báze lepenky – tetrapaky. 

V roku 2021 bol zavedený systém zberu kuchynského odpadu 

a olejov z domácností.  

Aktivita 1.2.6.6 Zabezpečiť 

pravidelnú informovanosť občanov 

o nakladaní s odpadmi 

2016-2020 HATER s.r.o. 
Zdroje organizácie, 

rozpočet mesta 
Počet článkov, oznamov, ... 6 10 10 

MU naplnený. MU prevyšuje cieľovú hodnotu, podrobne sa 

však nesleduje. Občania sú o činnosti nakladania s odpadmi 

pravidelne informovaní prostredníctvom všetkých mestských 

informačných médií.  

Opatrenie 1.2.7 Vytváranie podmienok na rozvoj bývania 

Aktivita 1.2.7.1 Výstavba 

nízkonákladových bytov 
2018 

MsÚ oddelenie 

výstavby, referát 

RR 

Rozpočet mesta, 

externé zdroje 

Počet postavených bytových 

jednotiek 
0 36 0 

MU nenaplnený. 

Aktivita 1.2.7.2 Pripraviť projektovú 

dokumentáciu na výstavbu bytov pre 

mladé rodiny 

2018 

MsÚ oddelenie 

výstavby, referát 

RR 

Rozpočet mesta, 

externé zdroje 
Výstavba bytov nie áno nie 

MU nenaplnený. 

Aktivita 1.2.7.3 Pokračovať 

v rekonštrukcii bytov v Baníckej 

kolónii 

2017 

MsÚ referát RR 

a oddelenie 

výstavby 

OP LZ,IROP, 

rozpočet mesta 

Počet zrekonštruovaných 

bytov 
0 20 nie 

MU nenaplnený. Prebieha uvoľňovanie zastavaného územia 

v lokalite a likvidácia bytov.  

Aktivita 1.2.7.4 Pripraviť 

zastavovaciu štúdiu pre IBV 
2017 

MsÚ oddelenie 

výstavby, referát 

RR 

Rozpočet mesta, 

externé zdroje 
Zastavovacia štúdia nie áno áno 

MU naplnený. V roku 2016 pripravená zastavovacia štúdia pre 

individuálnu bytovú výstavbu (IBV) v lokalite Hasičská lúka. V 

roku 2017 sa pripravila zastavovacia štúdia na Sadovej ulici v 

Handlovej. 

Cieľ 2 Podporiť ekonomické aktivity v meste 

Priorita 2.1 Zvýšiť návštevnosť mesta o 20% 

Opatrenie 2.1.1 Využitie prírodného a historického potenciálu pre rozvoj cestovného ruchu 

Aktivita 2.1.1.1 Vypracovať 

a realizovať Koncepciu rozvoja 

cestovného ruchu v kontexte 

handlovskej doliny 

2016 
ZOHD, referát 

RR 
Vlastné zdroje Realizácia nie áno nie 

MU nenaplnený. CR sa len postupne dostáva do popredia, v 

roku 2020 bol na MsÚ prijatý zamestnanec, ktorý má v 

pôsobnosti oblasť cestovného ruchu, ZOHD od roku 2020 nemá 

zamestnanca na realizáciu úloh. 



Vyhodnotenie Programu rozvoja mesta Handlová  
 

15 

 

Aktivita 2.1.1.2 Záchrana, obnova 

a prezentácia kultúrneho dedičstva 
2016-2020 DK, ZOHD, MsÚ 

Rozpočet mesta, 

externé zdroje 
Realizácia nie áno áno 

MU naplnený. Zrealizované  Handlovské ikony tzv. 

"HAIKONY". V roku 2019 bola opravená strecha na kostole sv. 

Kataríny a obnovil sa pomník obetiam 1. svetovej vojny, ktorý 

sa nachádza na Mestskom cintoríne v Handlovej. Na obnovu 

pamätníka získalo mesto dotáciu, časť peňazí hradilo z rozpočtu. 

Fara v Novej Lehote prešla do správy mesta Handlová. ZOHD v 

spolupráci s dobrovoľníkmi a MAS Žiar spracovali materiál 

hmotné a nehmotné pamätihodnosti za každú obec. MAS 

zabezpečuje propagáciu kultúrneho dedičstva na výstavách, 

propagačných materiáloch a prezentačných predmetoch. Taktiež 

majú členovia ZOHD (Handlová, Chrenovec-Brusno, Lipník) 

rozpracované, resp. predložené projekty na MAS. Zo strany 

mesta Handlová je spracovaný projekt na vyznačenie 

pamätihodností.    

Aktivita 2.1.1.3 Spolupracovať pri 

budovaní cyklotrasy Handlová - 

Prievidza 

 

 

 

 

 

2016-2018 

 

ZOHD, MsÚ 

referát RR, 

oddelenie 

výstavby 

Rozpočet mesta, 

IROP 

 

Vybudovaná cyklotrasa 

 

Dĺžka vybudovanej 

cyklotrasy v km 

 

nie 

 

0 

 

áno 

 

20 

 

nie 

 

0 

MU nenaplnený. Budovanie cyklotrasy Handlová - Prievidza je 

v gescii TSK. Sme na okraji záujmu (až v poslednej etape). Je 

ťažké odhadnúť jej realizáciu. Dispozične je mesto 

nepostačujúce na bežnú prevádzku cyklotrasy (nespĺňame min. 

normy).  

MU nenaplnený. ZOHD - ZOHD spracovalo dotazníkový 

prieskum, ktorého cieľom bolo zistiť záujem verejnosti o 

využívanie cyklotrás, uskutočnili sa obhliadky potenciálnej trate 

cyklotrasy popri toku rieky Handlovka, zaradené za ZOHD a 

mesto Handlová do požiadaviek na čerpanie NFP (RIUS), TSK- 

spracovanie Štúdie uskutočniteľnosti.  

Aktivita 2.1.1.4 Budovanie 

cyklistických trás s prepojením 

v intraviláne a extraviláne 

2017-2020 

ZOHD, MsÚ 

oddelenie 

výstavby, referát 

RR 

Rozpočet mesta, 

PRV(CLLD) 

Dĺžka vybudovanej 

cyklotrasy  v km 
0 30 10 

MU nenaplnený. Problémom sú nevypriadané vlastnícke 

vzťahy a rozdrobenosť pozemkov. Priestorové parametre mesta 

Handlová sú v intraviláne mestá nevhodné na vybudovanie 

cyklotrás. V extraviláne, mesto Handlová v roku 2016 

participovalo na značení tzv. "Bojnického cyklookruhu". Budujú 

sa cyklotraily, bikepark Handlová (vybudovaných cca 10 km). 

Aktivita 2.1.1.5 Spolupracovať pri 

značení turistických chodníkov a trás 
2018-2020 

Klub slovenských 

turistov (KST), 

ZOHD, oddelenie 

výstavby a 

dopravy 

Rozpočet 

organizácií, 

grantové zdroje 

Dĺžka novo vyznačených 

turistických chodníkov a trás 

v km 

0 5 14 

MU naplnený. KST po 15 rokoch obnovil bežkársku trasu 

Handlová – Cigeľ (nad vlekom) s umiestnením smerovníka na 

ul. Kpt. Nálepku. trasa bude zaznačená aj v novej turistickej 

mape.  

Nové značenia turistických chodníkov neboli spracované, boli 

obnovené len poškodené tabule na NCH Remata - Ráztočno a 

Banskom náučnom chodníku. 

Aktivita 2.1.1.6 Vybudovať stálu 

expozíciu domácich umelcov 
2018 

Predstavitelia 

mesta, MsÚ 
Grantové  zdroje Vybudovaná expozícia nie áno nie 

MU nenaplnený. Zbierka umeleckých predmetov sa postupne 

rozširuje, nedoriešené je určenie priestoru, kde budú diela 

umiestené.  
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Aktivita 2.1.1.7 Hľadať externé 

finančné prostriedky na využitie 

potenciálu geotermálneho vrtu 

2017-2018 

Predstavitelia 

mesta, MsÚ 

referát RR 

a oddelenie 

výstavby 

Rozpočet mesta, OP 

KŽP, externé zdroje 

Vybudované kúpalisko resp. 

malý aquapark 
nie áno nie 

MU nenaplnený. V roku 2017 sa pripravila projektová 

dokumentácia plavárne v meste Handlová. V roku 2018 sa 

realizovala EIA - geotermálny vrt RH-1 a v roku 2019 

hydrodynamická skúška geovrtu. V roku 2020 sa podarilo 

dokončiť rekonštrukciu plavárne, avšak zatiaľ bez úspešnej 

kolaudácie. Dodatočná analýza nepotvrdila vhodnosť vody na 

ďalšie využitie. Vrt je súčasťou Koncesionárnej zmluvy ako 

stavebný objekt č. 5 (Koncesionár – B.T.I. spol. s r. o., Banská 

Bystrica). koncesionár v zmysle platnej Koncesnej zmluvy 

nechce investovať  do napojenia vrtu, i keď je to súčasť projektu 

"Oprava plavárne a vybudovanie kúpaliska", ako do zdroja vody 

pre plaváreň. Po dokončení plavárne bude možné uvažovať 

o inom využití. 

Aktivita 2.1.1.8 Podporovať podujatia 

mestského a regionálneho významu 
2016-2020 

Predstavitelia 

mesta, DK, 

ZOHD, CVČ 

Rozpočet mesta, 

rozpočet organizácií, 

grantové zdroje 

Počet zrealizovaných 

podujatí 
35 50 63 

MU naplnený. Mesto Handlová ZOHD, , MAS Žiar, DK, 

pravidelne organizujú Handlovskú kapustnicu so sprievodnými 

aktivitami. ZOHD každoročne zabezpečuje oceňovanie 

pedagógov z územia "Vynikajúci pedagóg". Taktiež sa 

každoročne členovia ZOHD zúčastňujú podujatí, ako sú Dni 

kolied kresťanov Slovenska, Pochod vďaky SNP, Vatra 

zvrchovanosti, Deň bielych ruží, Regionálne oslavy dňa baníkov. 

Zámerom členov ZOHD je obnoviť podujatie Haluškové 

slávnosti. V roku 2019 sa MAS Žiar, ako zástupca handlovskej 

doliny zúčastnila podujatia Prievidzský rínok, čím sa z 

mestského stalo podujatie regionálne. Hlavným organizátorom 

celomestských podujatí je DK, v oblasti športu CVČ. V rokoch 

2020 a 2021 sa podujatia nekonali z dôvodu epidemiologických 

opatrení. 

Opatrenie 2.1.2  Spolupráca subjektov v oblasti  rozvoja cestovného ruchu, budovanie partnerstiev 

Aktivita 2.1.2.1 Hľadať a rozvíjať 

možnosti spolupráce s aktérmi CR 
2016-2020 

MsÚ prednosta, 

ZOHD, referát 

RR 

  

 

 

 

Počet oslovených subjektov 

 

 

Počet spolupracujúcich 

subjektov 

 

 

 

 

6 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

8 

 

 

 

 

10 

 

 

 

8 

Mesto Handlová je členom ZOHD a zároveň členom MAS Žiar, 

ktorá aktívne spolupracuje s podnikateľskými subjektami z 

územia a rozvíja spoluprácu, MAS prezentuje podnikateľov na 

výstavách a podujatiach, podnikatelia sa zúčastňujú 

vzdelávacích aktivít na MAS so zámerom získať NFP. V roku 

2020 MAS začala vyvíjať aktivity zamerané na vytvorenie 

regionálnej značky. 

MU naplnený. Mesto Handlová častokrát oslovujú rôzne 

subjekty a navrhujú spoluprácu. Príkladom takejto spolupráce je 

Handpark - miesto, ktoré by sa v budúcnosti malo stať centrom 

rekreácie a športu v mestskej prírode.  

 

MU naplnený. Mesto Handlová spolupracuje s viacerými 

subjektami, ale presnú hodnotu nevieme (napr. Adrenalin BIKE 

TEAM, ktorý sa podieľa na tvorbe cyklotrailov, či Slovenské 

banské múzeum pri tvorbe baníckeho skanzenu. 
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Aktivita 2.1.2.2 Podieľať sa na 

spracovaní stratégie CLLD za územie 

OZ Žiar 

2016 
Referát RR, 

členovia OZ Žiar 

PRV LEADER,OZ 

Žiar 
Spracovaná CLLD nie áno áno 

MU naplnený. Stratégia CLLD je v realizácii - MAS Žiar 

získala štatút v roku 2017, postupne sú zo strany MAS 

vyhlasované výzvy za jednotlivé opatrenia - časť PRV a IROP. 

Opatrenie 2.1.3 Vytvorenie komplexnej a atraktívnej ponuky pre turistov a návštevníkov 

Aktivita 2.1.3.1 Spolupodieľať sa na 

vytvorení  produktu cestovného ruchu                     

(vymyslieť lákadlo) 

2016-2020 
ZOHD, MsÚ, 

podnikateľské 

subjekty CR,... 

Grantové zdroje 

,rozpočty 

organizácií 

Vytvorený produkt CR 0 1 0 

MU nenaplnený. "Lákadlá" sú vymyslené, realizované však nie. 

Kúpalisko s bazénom je v realizácii; do budúcna je v pláne 

vybudovanie baníckeho skanzenu, obnova fary v Novej Lehote - 

expozícia, komunitné miesto na stretávanie sa. V roku 2020 boli 

vytvorené haikony. 

Aktivita 2.1.3.2 Pokračovať 

v pravidelnej aktualizácii databáz 

podnikateľských subjektov 

a spracovaní tematických 

propagačných materiálov 

2016-2020 ZOHD vlastné Aktualizovaná databáza 0 1 4 

MU naplnený. Časť aktivít ZOHD prevzala MAS Žiar, pretože 

ZOHD nemá zamestnanca. MAS vytvára propagačné materiály 

za celé územie. Taktiež zabezpečuje tvorbu a aktualizáciu 

databáz podľa potreby. 

Aktivita 2.1.3.3 V spolupráci so 

ZOHD udržať TIK 
2016-2020 ZOHD vlastné Udržaný TIK áno áno nie 

MU nenaplnený. TIK bola v auguste 2019 uzatvorená. 

Kancelária ZOHD bola zriadená v Chrenovci-Brusne. V roku 

2020 predložilo mesto Handlová projekt na zriadenie 

elektronického informačného kiosku, ktorý dokáže nepretržite 

poskytnúť potrebné informácie. Projekt je zo strany MAS Žiar 

schválený, prebieha kontrola na PPA. Zámerom mesta je, aby 

boli informácie v  príťažlivom formáte na nej nájdeme 

informácie nielen pre turistov, ale aj praktické funkcie pre bežné 

využitie domácich obyvateľov ako cestovný poriadok, či 

kalendár podujatí. Okrem toho bude kiosk plný zaujímavostí, 

pekných fotografií a inšpirácií na návštevu zaujímavých miest v 

celej Handlovskej doline“. 

Opatrenie 2.1.4 Zabezpečenie propagácie mesta 

Aktivita 2.1.4.1 Pravidelne 

aktualizovať webové stránky 

www.handlova.sk, 

www.handlova.info 

 

 

 

 

 

 

2016-2020 
MsÚ oddelenie 

marketingu, TIK-

ZOHD 

 

 

 

 

vlastné 
Počet denných aktualizácií  1 1 

MU naplnený. Webové sídlo mesta Handlová je aktualizované 

pravidle a cieľ sa plní. Všetky informácie prichádzajúce na 

oddelenie marketingu a komunikácie MsÚ súvisiace s dianím v 

meste, vrátane informácií, ktoré ukladá mestu platná legislatíva 

Slovenskej republiky sú zverejňované v čase na webovom sídle 

mesta Handlová www.handlova.sk. V období rokov 2016 -2019 

malo mesto Handlová uzavretý zmluvný vzťah na prevádzku 

webového sídla so spoločnou Weby Group a v rokoch  2016 až 

2019 bolo webové sídlo mesta priemerne aktualizované 1500 

krát za rok. Výrazná zmena nastala v počte aktualizácii v roku 

2020. Prevádzka webového sídla, resp. jeho technické zázemie 

zhotovené na základe zmluvného vzťahu so spoločnosťou 

WEBY GROUP s.r.o. bolo ukončené v apríli 2020. Mesto 

predstavilo nové webové sídlo a uzavrelo novú zmluvu so 

spoločnosťou  Eworks.sk a podpísalo dňa 13. 3. 2020 Zmluvu o 

zhotovení a prenajatí webového sídla a Zmluvu o poskytovaní 

služieb z 20. 4. 2020 so spoločnosťou eGov Systems spol. s.r.o. 

http://www.handlova.sk/
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Webové sídlo mesta Handlová www.handlova.sk získalo po 17. 

rokoch nový vzhľad. Z dôvodu preklápania obsahu zo staršej 

stránky a vytvárania nového obsahu bola stránka aktualizovaná 

viac ako 30 tis. krát.  Webstránka je oproti predchádzajúcej 

jednoduchšia, prehľadnejšia a užívateľsky prístupnejšia. Nová 

webstránka mesta bola spustená v utorok 21. apríla 2020. Podľa 

štatistík ju za prvé tri dni navštívilo priemerne 1 000 užívateľov 

denne, ktorí si dokopy zobrazili skoro 19 000 stránok. Najviac 

klikané boli sekcie „Aktuality“ a „Najnovšie oznamy“. Web 

mesta sa počas roka pravidelne aktualizuje niekoľkokrát denne 

podľa potreby. Obsah webu sa priebežne mení podľa potrieb. 

Neaktuálne informácie sú zmazané. Priebežne sa na novom webe 

vytvára aj archív za roky 2020 a 2021, aby tak bol obsah webu 

zrozumiteľnejší pre používateľov. Počet aktualizácii webu za rok 

2021 je takmer 25000. Najnavštevovanejšie stránky sú smútočné 

oznámenia, aktuality, covid-19, najnovšie správy, novinky 

a vyhľadávanie. Zo štatistiky google analytics vyplýva, že za 

obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021 navštívilo stránku 

www.handlova.sk 123277 užívateľov, pričom priemerne 

strávený čas na mestskom webe je 1min 40sek. Miera 

okamžitých odchodov je 55%.  

Webová stránka www.handlova.info bola zrušená ukončením 

činnosti TIK-u. na stránke www.masziar.sk je zriadený spoločný 

kalendár podujatí, ktorý sa denne aktualizuje zo všetkých 

webových sídel prevádzkovateľa Weby Group. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivita 2.1.4.2 Zúčastňovať sa na 

výstavách cestovného ruchu, využívať 

printové médiá a sociálne siete 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

 

 

MsÚ oddelenie 

marketingu, TIK-

ZOHD 

 

 

 

 

 

 

vlastné 

 

 

Počet absolvovaných výstav 

 

 

 

 

 

 

Počet nových denných 

príspevkov na sociálnych 

sieťach 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

3 

MU naplnený. Od roku 2016 sa neplní cieľ mesta v oblasti 

účasti na výstavách tak, aby mesto malo samostatnú prezentáciu 

nakoľko nebol zrealizovaný žiadny produkt cestovného ruchu.  

ZOHD sa zúčastňovalo výstavy Slovakiatour v spolupráci s 

TSK, resp. Regionálnym združením cestovného ruchu a OOCR 

Horná Nitra Bojnice. Aktivitu za ZOHD prevzala MAS Žiar, 

ktorá sa zúčastnila výstavy Agrokomplex 2018, 2019 a Región 

Expo Trenčín. V rokoch 2020 a 2021 boli všetky výstavy 

zrušené. 

MU naplnený. V oblasti výstupov v printových médiách sa v 

období rokov 2016-2019 mesto pravidelne prezentovalo na 

základe zmluvného vzťahu s vydavateľom Adris, s.r.o., ako 

inzerent, v miestnom periodiku Handlovské noviny, ktorý 

vychádzal ako mesačník. Zazmluvnených bolo 8 -10 strán 

mesačne, pričom celkový rozsah strán periodika bol 12 -16 strán. 

Samospráva ho napĺňala informáciami z MsÚ a jednotlivých 

organizácií zriadených mestom. Obsahom mesačníka boli 

pozvánky na nadchádzajúce kultúrno spoločenské podujatia 

mesta, ako aj reporty podujatí, ktoré sa konali v 

predchádzajúcom období. Dôležitou súčasťou každého vydania 

boli informácie z rokovania mestského zastupiteľstva, 

spoločenské rubriky a rubriky, ktoré súvisia s kompetenciami 

mesta. Celkovo za obdobie rokov 2016 -2019 mesto naplnilo 41 

http://www.handlova.sk/
http://www.masziar.sk/
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vydaní, mesačník vychádzal vo formáte A4, v roku 2018 a 2019 

v plnej farbe na lesklom papieri. 

Od 15.5.2019 mesto začalo vydávať samostatný mestský 

dvojtýždenník Handlovský hlas na základe Zmluvy o poskytnutí 

služby na predmet „Príprava a tlač miestneho periodika“ z 

3.5.2019. Na 8 stranách formátu A3 bolo zverejnených spolu v 

roku 2019 v 16 číslach periodika 128 strán informácií o meste a 

jeho organizáciách. Dvojtýždenník vychádzal na novinovom 

papieri, tlač bola plnofarebná, náklad 6300 ks. Archív novín je 

dostupný na www.handlova.sk 

https://www.handlova.sk/handlovsky-hlas-dvojtyzdennik-

mesta-handlova.phtml?id3=149779. V roku 2020 mesto 

pokračovalo vo vydávaní mestského periodika, dvojtýždenníka 

Handlovský hlas, periodikum vychádzalo na 8 stranách, 4 krát 

do roka na 12 stranách. V periodiku mesto ponúkalo možnosť 

platenej inzercie, pričom spoločenské rubriky sú pre 

Handlovčanov zverejňované bezplatne. Cenník je verejne 

dostupný na www.handlova.sk. Do konca roka 2020 bolo 

vydaných 24 čísel Handlovského hlasu, ktoré spolu obsahovali 

208 strán informácií naplnených samosprávou. Aj v roku 2021 

mesto pokračovalo vo vydávaní mestského periodika, 

dvojtýždenníka Handlovský hlas. Za rok bolo vydaných 24 čísel. 

20 čísel bolo na štandardných 8 stranách a 4 čísla boli rozšírené 

a vydané na 12 stranách. V rozšírených číslach sa mesto 

venovalo týmto témam:  

- 645. výročie mesta Handlová 

- Odpadové hospodárstvo  

- Tváre mesta Handlová – kde sme predstavili 

vedúcich pracovníkov mestských organizácii a 

mestského úradu 

V periodiku mesto ponúkalo možnosť platenej inzercie, pričom 

spoločenské rubriky sú pre Handlovčanov zverejňované 

bezplatne. Cenník je verejne dostupný na www.handlova.sk. 

Dvojtýždenník mesta Handlová je dostupný aj online vo formáte 

.pdf na webovom sídle mesta v sekcii Aktuality.  

Po viac ako 8 ročnom úsilí samosprávy bola dňa 19.12.2017 

uvedená do života publikácia o meste,  Handlová od praveku po 

súčasnosť, Monografia mesta Handlová 1 s nasledovnou 

špecifikáciou: rok vydania 2017, pre mesto Handlová vydalo 

Štúdio Harmony s.r.o., Banská Bystrica v edícií GENIUS LOCI, 

ISBN 978-80-89151-46-2, náklad 2000 ks, tlač: NEOGRAFIA, 

a.s., Martin-Priekopa, 270 str., nemecké resumé. 

Mesto komunikuje aj v regionálnych médiách ako sú MY 

Hornonitrianske noviny, resp. ECHO a Prievidzsko, kde 

zverejňuje inzerciu hlavne v oblasti nakladania s majetkom 

mesta a významné udalosti v meste, ako napríklad v roku 2018 

Sieň slávy handlovského školstva v MY Hornonitrianske noviny 

a v roku 2020 taktiež v článku - Dobré miesto pre život a pod. 

Počty sú v prímere 5 -10 inzercií ročne. 

Mesto komunikovalo v období 2016 -2020 pravidelne na svojom 

FB profile @MestoHandlova. Sociálna sieť je od roku 2019 

aktualizovaná na dennej báze a je zverejňovaný minimálne jeden 

príspevok (post) aj počas víkendov. Aktívne sa mesto zameralo 
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na rozvoj komunikácie na sociálnych sieťach až v uvedenom 

roku 2019. Počet odberateľov noviniek na Facebookovej stránke 

mesta narástol z 1500 odberateľov v januári 2019 na 2500 

odberateľov v decembri 2019 až na viac ako 3350 odberateľov 

koncu roku 2020. Na konci roka 2021 mala fb stránka 4107 likov 

(páči sa mi) a 4372 sledovateľov. Najviac klikaný príspevok za 

minulý rok mal dosah 14,6 tisíc SÚKROMNÉ MOM JE KU 

16.30 H - 14. 2. 2021 ZATVORENÉ Od zajtra 15.2. bude toto 

súkromné mobilné odberové miesto otvorené. Ďalší príspevok 

v poradí mal dosah 13,7 tisíc. Priemerný dosah príspevkov nie je 

relevantný údaj, nakoľko sa mení od týždňa k týždňu. Za 

posledný mesiac (20.1.2022) bolo oslovených cez 9000 ľudí. 

Opatrenie 2.1.5 Vytvorenie jednotného informačného systému 

Aktivita 2.1.5.1 Získať externé zdroje 

na realizáciu projektu jednotného 

informačného systému 

2017 ZOHD, MsÚ 
Rozpočet mesta, 

ZOHD, EŠIF 
Jednotný informačný systém nie áno nie 

MU nenaplnený. V monitorovanom období nebola vyhlásená 

výzva, v rámci ktorej by bolo možné predložiť ŽoNFP. Mesto 

Handlová predložilo projekt na vybudovanie mestského 

informačného systému v rámci výzvy MAS_059/7.5/1. ZOHD 

vzhľadom na skutočnosť, že nemá zamestnanca od zámeru 

upustilo. Taktiež boli dôvodom podmienky poskytnutia 

príspevku, ktoré nebolo možné naplniť. Riešením je 

predloženie samostatných projektov jednotlivých členov.   

Priorita 2.2  Zvýšiť záujem investorov o investovanie v meste 

Opatrenie 2.2.1 Zlepšenie dopravnej dostupnosti regiónu a presunutie nákladnej dopravy z centra mesta 

Aktivita 2.2.1.1 Presadzovať 

urýchlenú  realizáciu rýchlostnej 

komunikácie R2 

2016-2017 

Predstavitelia 

mesta, MsÚ 

oddelenie 

výstavby, TSK, 

SSC 

EŠIF,TSK Realizácia nie áno nie 

MU nenaplnený. Mesto komunikovalo s predstaviteľmi štátu, 

Ministerstva dopravy SR, NDS, SSC. 

Aktivita 2.2.1.2 Presadzovať 

dokončenie štátnej cesty I/50 na 

úseku Handlová – Dérerov mlyn 

2016-2017 

Predstavitelia 

mesta, MsÚ 

oddelenie 

výstavby, TSK, 

SSC 

EŠIF,TSK Realizácia nie áno nie 

MU nenaplnený. Mesto komunikovalo s predstaviteľmi štátu, 

Ministerstva dopravy SR, NDS, SSC. 

Aktivita 2.2.1.3 Realizovať výstavbu 

komunikácie cez stabilizačný násyp 

pre nákladnú dopravu 

2016-2017 

Predstavitelia 

mesta, MsÚ 

oddelenie 

výstavby, TSK, 

SSC 

EŠIF,TSK Realizácia nie áno  

MU nenaplnený. Mesto komunikovalo s predstaviteľmi SSC 

avšak bez výsledku. Mesto nemá dostatok vlastných zdrojov na 

realizáciu zámeru. 

Opatrenie 2.2.2 Zvýšenie kvality a atraktívnosti pracovnej sily 
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Aktivita 2.2.2.1 Udržať, prípadne 

zvýšiť počet chránených dielní 

v meste 

2016-2020 
MsÚ, organizácie 

mesta, ÚPSVaR 

ESF, rozpočet 

organizácií 
Počet chránených dielní 5 7 4 

MU nenaplnený. Chránené pracovisko je zriadené v CVČ –  1 

zamestnanec, MsÚ – 1 chránená dielňa, 4 zamestnanci, DK – 1 

chránená dielňa – 6 zamestnancov,  Jazmín – 1 chránená dielňa, 

8 pracovníkov, MsP – 1 chránená dielňa, 4 pracovníci 

Aktivita 2.2.2.2 Realizovať opatrenia 

aktívnej politiky trhu práce 
2016-2020 

MsÚ, organizácie 

mesta, ÚPSVaR 

ESF, rozpočet 

organizácií 
Počet zapojených UoZ 77 100 422 

MU naplnený. Opatrenia aktívnej politiky trhu práce sú 

realizované prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu cez 

Operačný program Ľudské zdroje 2014-2020 v spolupráci s 

Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, s ktorým 

mesto pravidelne raz za polrok v hodnotenom období uzatvára 

Dohody o podmienkach vykonávania aktivačnej činnosti formou 

dobrovoľníckej služby (zapojených 38 osôb), Dohody  o 

zabezpečovaní podmienok vykonávania aktivačnej činnosti 

formou menších obecných služieb pre obec a v rámci 

národných projektov Dohody „Praxou k zamestnaniu“ (zapojené 

3 osoby), „Zosúladenie rodinného a pracovného života“ 

(zapojená 1 osoba) a „Pracuj, zmeň svoj život“ (zapojených 9 

osôb). Spolu 51 zapojených osôb cez projekty. Prostredníctvom 

ÚPSVaR SR mesto Handlová úspešne realizuje aktivačné práce 

uchádzačov o zamestnanie. Počet aktivačných pracovníkov – 

priemer za mesiac - v roku 2016-111; 2017-96; 2018 – 78; 2019 

– 69; 2020-68; 2021- 52. 

Aktivita 2.2.2.3 Podporovať projekty 

na aktiváciu pracovnej sily 
2016-2020 

MsÚ, HELP n.o. 

ÚPSVaR 

OP ĽZ, rozpočet 

organizácií 

Počet nových podaných 

projektov 
0 2 5 

MU naplnený. Pravidelným zapájaním sa do národných 

projektov (3): „Praxou k zamestnaniu“ a „Zosúladenie rodinného 

a pracovného života“ a "Pracuj, zmeň svoj život“ sme podporili 

aktiváciu pracovnej sily. ÚPSVaR SR poskytuje UoZ 

rekvalifikácie. Naviac mesto Handlová sa ako partner podieľa na 

projekte "Podpora zamestnanosti v regióne Horná Nitra". Vďaka 

nemu sa v Handlovej vytvorilo tzv. kontaktné centrum pre 

zamestnancov, ktorí v dôsledku ukončenia ťažby hnedého uhlia 

stratia možnosť pracovať vo svojej profesii. Je im poskytnutá 

cielená pomoc a podpora zameraná na zvyšovanie kvalifikácie, 

rekvalifikácie, rozvoj osobných kompetencií a mäkkých 

zručností. Výsledkom projektu bude zvýšenie adaptability 

zamestnancov na nové podmienky a uľahčenie ich plynulého 

prechodu do nového zamestnania, či k podnikaniu, čím bude 

projekt eliminovať negatívny vplyv na ekonomickú, sociálnu a 

spoločenskú situáciu končiacich zamestnancov a riziko nárastu 

nezamestnanosti v regióne. Svoje kapacity posilnilo Mesto 

Handlová aj vďaka eurofondovému projektu "Podpora kapacít 

verejnej správy v okrese Prievidza“. Projekt je financovaný z 

Operačného programu Efektívna verejná správa na roky 2014 – 

2020 a okrem Handlovej na ňom participujú aj mestá Prievidza 

a Bojnice. 

Opatrenie 2.2.3 Vytvorenie systému na podporu malého a stredného podnikania v meste 

Aktivita 2.2.3.1 Spracovať 

a realizovať Koncepciu podpory 

malého a stredného podnikania 

2016-2020 

MsÚ 

podnikateľské 

oddelenie, referát 

RR 

Rozpočet mesta Spracovaná koncepcia nie áno nie 

MU nenaplnený. 
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Aktivita 2.2.3.2 Spolupracovať s HBP 

a.s. pri rozširovaní  integrovaného 

projektu Rybej farmy a skleníkového 

hospodárstva 

2016-2020 
Predstavitelia 

mesta, HBP a.s. 

Vlastné zdroje HBP 

a.s., PRV 
Rozšírený projekt nie áno nie 

MU nenaplnený.  

Aktivita 2.2.3.3 Vytvoriť podmienky 

na etablovanie nového investora do 

priemyselnej zóny 

2016-2020 
Predstavitelia 

mesta 
Rozpočet mesta Počet nových investorov 0 1 0 

MU nenaplnený. Vedenie mesta Handlová od r. 2019 intenzívne 

komunikuje so všetkými podnikateľmi na území mesta 

prostredníctvom tzv. neformálnej podnikateľskej platformy. 

Úzka spolupráca pritom prebieha so Slovenskou agentúrou pre 

rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Ministerstvom 

hospodárstva (MH SR), ale zatiaľ bez úspechu. 

Aktivita 2.2.3.4 Vytvoriť podmienky 

pre vznik malých a stredných 

podnikov v okrajových častiach mesta 

2016-2020 
Predstavitelia 

mesta 
Rozpočet mesta Počet nových podnikov 0 2 0 

MU nenaplnený. V roku 2019 mesto Handlová vstúpilo do 

komunikácie so SARIO-m a MH SR, ale zatiaľ bez úspechu. 

Aktivita 2.2.3.5 Vytvoriť motivačný 

systém pre podnikateľov 
2016-2020 

Predstavitelia 

mesta, MsÚ 

podnikateľské 

oddelenie 

Rozpočet mesta Vytvorený systém nie áno nie 

MU nenaplnený. 

 

 

 

Aktivita 2.2.3.6 Dobudovať obchodnú 

sieť na sídlisku Morovnianska cesta 

 

2017 

 

Predstavitelia 

mesta, investor 

 

 

Počet nových obchodných 

prevádzok 

0 1 1 

MU naplnený. Na sídlisku MC bola v roku 2021 otvorená 

prevádzka COOP Jednota.  

Súkromný investor má záujem postaviť na sídlisku 

Morovnianska cesta v Handlovej obchodné centrum. Na miestny 

stavebný úrad podal žiadosť o územné konanie. Momentálne je 

schválený projekt na posúdenie vplyvov na životné prostredie s 

právoplatným rozhodnutím. Investor teraz čaká na vydanie 

územného rozhodnutia a na základe neho bude žiadať o stavebné 

povolenie; po konaniach spracuje realizačný projekt a bude 

súťažiť dodávateľa prác. Spoločnosť by mala s výstavbou centra 

začať v zmysle zmluvy do dvoch rokov od schváleného 

stavebného povolenia. Termín je odhadovaný na začiatok roka 

2022. Pozemok, kde má centrum stáť, je zosuvným pásmom, 

rovnako ako celé mesto. Investora preto zaviazali vykonať 

sondy. Obchodné centrum bude mať obdĺžnikový pôdorys a 

bude sa rozprestierať na ploche viac ako 8 000 štvorcových 

metrov. Určené bude na prevádzku 12 až 18 nájomných 

obchodných prevádzok, čo vyplýva zo zámeru, ktorý predložila 

spoločnosť NSO INVEST, s.r.o. so sídlom v Žiline na posúdenie 

orgánom. Firma počíta i s vybudovaním 264 parkovacích miest. 

Predpokladané náklady na realizáciu centra predstavujú asi osem 

miliónov eur. V súvislosti s vybudovaním OC H vznikajú 

investorovi záväzky k vyvolaným investíciám, ktorými sú vo 

vzťahu k mestu Handlová najmä kruhový objazd, autobusová 

zastávka, miestna komunikácia a chodník. Investor požiadal o 

výpožičku majetku - nehnuteľnosti pozemkov v k.ú. Handlová 

za účelom ich zhodnotenia vybudovaním kruhového objazdu, 

autobusovej zastávky, miestnej komunikácie a chodníka. 
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Aktivita 2.2.3.7 Pokračovať 

v usporiadaní právnych vzťahov 

mesta k pozemkom, na ktorých 

prebieha verejný záujem 

a v usporiadaní vzťahov k vlastníkom 

stavieb postavených na  pozemkoch 

vo vlastníctve mesta 

 

2016-2020 

 

MsÚ majetkové 

oddelenie 

Rozpočet mesta, 

zdroje vlastníkov 

Počet nových usporiadaných 

vlastníckych vzťahov 
0 5 5 

MU naplnený. Pri drobných majetkových vzťahoch sa 

vysporiadalo desiatky vlastníckych vzťahov (napr. Pálenica 

Handlová, čerpacia stanica Shell, Handpark, Fara a ovocný sad 

v Novej Lehote,...). 

Cieľ 3 Samospráva bližšie k občanovi 

Priorita 3.1 Zjednodušiť komunikáciu s občanom 

Opatrenie 3.1.1 Zavedenie elektronických služieb pre občana 

Aktivita 3.1.1.1 Spracovať 

a realizovať Koncepciu informačného 

systému mesta 

2016 

MsÚ oddelenie 

marketing, 

správna siete 

Rozpočet mesta Spracovaná koncepcia nie áno nie 

MU nenaplnený. Mesto má spracovanú koncepciu z roku 2008, 

ktorú je potrebné aktualizovať.  

Aktivita 3.1.1.2 Zaviesť systém 

elektronických online služieb pre 

občanov 

2017-2018 

MsÚ oddelenie 

marketing, 

správna siete 

Rozpočet mesta, OP 

EVS 
Zavedený systém nie áno áno 

MU naplnený. Mesto Handlová je súčasťou projektu 

miniDCOM a ponúka 49 eSlužieb (DCOM - Dátové centrum 

obcí a miest). 2016: elektronická schránka aktívna; 2017: 

zavádzanie elektronickej komunikácie s firmami a občanmi; 

2018: spustenie služieb pre občanov v platforme DCOM; 2019: 

spustenie zasielania elektronických rozhodnutí, využívanie 

portálu Over.si - zákon proti byrokracií; 2020: zlepšovanie 

programu Registratúrna kniha pre elektronickú komunikáciu 

s občanmi; 2021-  Aplikácia mesta 

14.12.2021 mesto oficiálne spustilo novú aplikáciu Mesto 

Handlová, ktorá je dostupná na platformách pre Android aj pre 

Iphone. Aktuálne ma cez 100 stiahnutí. Obsah aplikácie je 

preklopený z mestského webu a pravidelne každý deň o 18.30 

dostanú jeho užívatelia upozornenie na všetky nahrané novinky 

a zverejnené informácie (elektronická, úradná tabuľa, novinky, 

kalendár). V prípade potreby vie mesto aplikáciu použiť na 

okamžité informovanie obyvateľov o čomkoľvek. Začiatkom 

roka 2022 je plán propagovať aplikáciu na všetkých možných 

informačných kanáloch mesta pričom motiváciou pre 

potenciálnych nových používateľov aplikácie bude elektronické 

zariadenie od mesta Handlová (mobilný telefón, tablet) s už 

nainštalovanou aplikáciou Mesto Handlová a Odkaz pre starostu. 

Cieľom je dosiahnuť čo najväčší počet stiahnutí aplikácie, aby 

sme takýmto spôsobom vedeli byť v kontakte s čo najväčším 

množstvom našich obyvateľov. 

Aktivita 3.1.1.3 Vytvoriť miesto 

prvého kontaktu, kde vybaví občan 

všetko 

2017-2018 MsÚ 
Rozpočet mesta, OP 

EVS 

Zavedené miesto prvého 

kontaktu 
nie áno nie 

MU nenaplnený. V budove MsÚ je zriadené miesto prvého 

kontaktu, ktoré má funkciu informátora, nevybavuje záležitosti 

občanov. 

Opatrenie 3.1.2 Prepojenie organizácií v zriaďovateľskej kompetencii mesta 
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Aktivita 3.1.2.1 Sieťové prepojenie 

organizácií s MsÚ 
2017-2018 

MsÚ správna 

siete 

Rozpočet mesta, OP 

EVS 
Zavedený systém nie áno nie MU nenaplnený.  

Opatrenie 3.1.3 Rozvoj informačných a komunikačných technológií v meste 

Aktivita 3.1.3.1 Vytvorenie 

podmienok na pokrytie všetkých častí 

mesta širokopásmovým internetom 

2017-2018 
Predstavitelia 

mesta, MsÚ 

správca siete 

 Rozšírená sieť pokrytia nie áno nie 

MU nenaplnený. V súčasnom období majú Orange a T-Com 

vydané stavebné povolenia na rozšírenie telekomunikačnej siete.  

Aktivita 3.1.3.2 Zabezpečiť voľné 

wifi pripojenie na internet v centre 

mesta 

2016-2020 

Predstavitelia 

mesta, MsÚ 

správna siete 

Rozpočet mesta Voľná sieť wifi nie áno nie 

MU nenaplnený. V období 2016-2021 nepribudli žiadne wifi 

body. Mesto Handlová poskytuje bezplatné pripojenie k Wi-Fi 

od roku 2012 cez 5 Hot Spotov: 1. a 2. Vežička (Ul. 29. augusta), 

3. COOP Jednota (Ul. SNP), 4. pri Lidl (Ul. Mostná), 5. 

Morovnianska cesta F3. 

Aktivita 3.1.3.3 Udržať pre občanov 

vytvorený voľný prístup na internet v 

knižnici 

2016-2020 MsK Rozpočet MsK 
Počet nových občanov 

využívajúcich internet 
0 20 

MU sa 

nesleduje 

MU naplnený. MsK  má sprístupnených 6PC pre verejnosť. 

MsK nesleduje nových občanov, ale čitateľov a návštevníkov, 

ktorí pripojenie na internet využili (2016 – 2105, 2017- 3175, 

2018 – 3217, 2919 – 2664, 2020 – 1522, 2021 -1052). 

Priorita 3.2 Zvýšiť dôveru občanov voči samospráve 

Opatrenie 3.2.1 Transparentné hospodárenie 

Aktivita 3.2.1.1 Posilňovať príjmovú 

časť rozpočtu vymáhaním 

oprávnených pohľadávok 

2016-2020 

MsÚ ekonomické 

oddelenie, 

podnikateľské, 

správa daní 

Pohľadávky mesta 
Suma nových splatených 

pohľadávok v € 
0 5000 133 389,34 

MU naplnený. V rokoch 2016-2021 bola časť pohľadávok 

splatená. 

Aktivita 3.2.1.2 Pokračovať 

v systéme programového 

rozpočtovania s vyrovnaným 

hospodárením a rezervou na 

spolufinancovanie projektov 

2016-2020 

Predstavitelia 

mesta, MsÚ 

ekonomické, 

Komisia 

ekonomická 

Rozpočet Vyrovnané hospodárenie  áno áno 

MU naplnený. Mesto už dlhodobejšie v príprave a tvorbe 

programového rozpočtu dodržiava zásadu tvorby prebytku z 

bežného rozpočtu, ktorý musí pokrývať schodok kapitálového 

rozpočtu a rozpočtu finančných operácii s tým, že je snahou 

vyčleniť z tohto prebytku dostatočnú finančnú rezervu na 

spolufinancovanie projektových zámerov. 

 

Aktivita 3.2.1.3 Pokračovať 

v získavaní externých zdrojov za 

účelom napĺňania cieľov stratégie 

2016-2020 

Predstavitelia 

mesta, MsÚ 

ekonomické, 

referát RR, 

oddelenie 

výstavby, mestské 

organizácie 

EŠIF 
Počet nových podaných 

projektov 
0 6 16 

MU naplnený. Názvy podaných projektov: 1. Zníženie 

energetickej náročnosti objektov MŠ v Handlovej (MŽP SR / OP 

KŽP); 2. Kompostáreň Handlová (MŽP SR / OP KŽP); 3. 

Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ (MPaRV SR / IROP); 4. 

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Školská 

v Handlovej (MPaRV SR / IROP); 5. V základnej škole 

úspešnejší (MŠVVaŠ SR / OPĽZ); 6. Zníženie energetickej 

náročnosti objektov MŠ v Handlovej (MŽP SR / OP KŽP); 7. 

Revitalizácia vnútrobloku Morovnianska cesta (MPaRV SR / 

IROP); 8. Skvalitnenie a rozšírenie opatrovateľskej služby v 

meste Handlová (IA MPSVaR SR / OPĽZ); 9. Zvyšovanie 

kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom 

rozvoja čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti 
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žiakov v ZŠ Školská, Handlová (MŠVVaŠ SR / OPĽZ); 10. 

Podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku 

dieťaťa na komunitnej úrovni v meste Handlová (MPaRV SR / 

IROP); 11. Podpora turistickej infraštruktúry v meste Handlová 

(MAS ŽIAR / PRV); 12. Zhodnocovanie biologicky 

rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností v meste 

Handlová (MŽP SR / OP KŽP); 13. Podpora zamestnateľnosti v 

regióne horná Nitra (partner projektu) (MPSVaR SR / OPĽZ); 

14. Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza (partner 

projektu) (MV SR / OP EVS);15. Podpora a skvalitňovanie 

domácej opatrovateľskej služby mesta Handlová (MPSVaR SR / 

OP ĽZ); 16. Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v Dome 

kultúry Handlová (IROP / MK SR) 

MsK každoročne podáva žiadosť o dotáciu na FPU MK, na 

doplňovanie knižničného fondu do knižnice. Každý rok sú 

podané žiadosti úspešné v nejakej miere: 

rok/názov projektu/získaná dotácia 

r. 2016 - Doplnenie KF do novej knižnice - 3000 eur 

r. 2017 - Viac nových kníh do knižnice - 4000 eur 

r. 2018 - Nové knihy-dar k 95. výr. knižnice - 4700 eur 

r. 2019 - Nové a dobré knihy do knižnice - 1500 eur 

r. 2020 - Knižnica plná dobrých kníh - 5000 eur 

spolu sme na doplnenie kníh do knižnice získali za 5 r. 18 200 

eur.  

( prostriedky z mesta boli okolo 5000eur  na 

spolufinancovanie...) 

Opatrenie 3.2.2 Zverejňovanie aktivít samosprávy nad rámec povinných v zmysle zákona 

Aktivita 3.2.2.1 Zverejňovať 

zápisnice z výberových konaní 
2016-2020 

Predstavitelia 

mesta ,MsÚ 

oddelenie 

marketing 

 
Zriadenie sekcie na webovej 

stránky 
nie áno nie 

MU nenaplnený. Mesto zverejňuje len informáciu o úspešnom 

uchádzačovi. Zápisnica je zverejnená len v tom prípade, že je to 

požiadavka v zmysle projektu. V opačnom prípade, nad rámec 

zákona informácie nezverejňuje.  

Opatrenie 3.2.3 Zvýšenie profesionality úradníkov 

Aktivita 3.2.3.1 Zabezpečiť 

vzdelávanie zamestnancov 
2016-2020 MsÚ prednosta 

Rozpočet mesta, OP 

EVS, OP ĽZ 

 

Počet absolvovaných 

vzdelávacích kurzov 

 

Počet zúčastnených 

zamestnancov 

 

0 

 

 

0 

 

2 

 

 

20 

 

106 

 

 

185 

MU naplnený. Preukázateľné merateľné ukazovatele súvisia so 

zvyšovaním a prehlbovaním kvalifikácie a vzdelania 

zamestnancov formou interných a externých vzdelávacích 

aktivít, ako sú kurzy, školenia, odborné semináre, konferencie 

a pod. 

MU naplnený. Plánovaný odborný rast zamestnancov, 

oproti plánu bol  vyšší o 80 zamestnancov, čo spôsobili  prísne 

opatrenia  proti   šíreniu ochorenia COVID-19 v záujme ochrany 

zdravia   zamestnancov mesta. Školenia, odborné semináre 
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a kurzy vo veľkej miere prebehli online formou, alebo formou 

video konferencií, ktorých sa  povinne zúčastnili všetci 

zamestnanci,  keď to situácia vyžadovala, niektorí aj viackrát. 

Aktivita 3.2.3.2 Vytvoriť motivačný 

systém odmeňovania zamestnancov 
2016-2017 MsÚ prednosta Rozpočet mesta Vytvorený motivačný systém nie áno nie 

MU nenaplnený. Samotný motivačný systém odmeňovania 

zamestnancov na MsÚ nebol vytvorený. Mesto však 

vypracovalo "Poriadok odmeňovania zamestnancov mesta 

Handlová", ktorý bol 1. 4. 2020 aktualizovaný a boli v ňom 

zapracované aj nové ustanovenia Zákonníka práce. 

Opatrenie 3.2.4 Zefektívnenie práce samosprávy 

Aktivita 3.2.4.1 Pokračovať 

v transformácií MsÚ na modernú 

inštitúciu 

2016-2017 MsÚ prednosta 
Rozpočet mesta, OP 

EVS,OP ĽZ 
MsÚ ako moderná inštitúcia nie áno nie 

MU nenaplnený. Transformácia MsÚ na modernú inštitúciu 

nebola doteraz zrealizovaná. Neboli vytvorené zdroje na 

rekonštrukciu počítačovej siete, skvalitnenie hardware a 

software a optimalizáciu priestorov MsÚ pre kvalitnejšie 

poskytovanie služieb obyvateľom mesta. Čiastočne sa 

rekonštruovali len priestory (ich technické vybavenia), resp. 

kancelárie prvého kontaktu, ktoré verejnosť navštevuje 

najčastejšie. 

Opatrenie 3.2.5 Zapájanie občanov do procesu spolurozhodovania 

Aktivita 3.2.5.1 Organizovať 

pravidelné stretnutia volených 

predstaviteľov s občanmi 

2016-2020 
Predstavitelia 

mesta, 
 Počet nových stretnutí 0 4 3 

MU nenaplnený. V rámci Dňa otvorených dverí sa konal 

EKOTOPFILM, kde bola realizovaná diskusia s obyvateľmi na 

tému "Odpady v roku 2018" v Dome kultúry mesta Handlová. Po 

skúsenostiach spred obdobia roka 2016 z pravidelného 

mesačného organizovania verejných diskusií so zástupcami 

mesta a odbornými pracovníkmi, ktorých sa zúčastňovalo stále 

menej obyvateľov, sa od osobných pravidelných stretnutí 

upustilo. Aj vzhľadom na situáciu z roka 2020 (COVID-19) je 

odporúčaním organizovať online diskusie s predstaviteľmi mesta 

prostredníctvom rôznych dostupných platforiem (MS Teams, 

ZOOM a pod.) v prípade potreby komunikovania jednej témy. 

V roku 2021 sa aj napriek horším „Covid podmienkam“ 

uskutočnili 2 verejné diskusie a to ohľadom novej predajne Lidl 

a ohľadom zámeru vybudovania otočne na Novej Lehote. 

Aktivita 3.2.5.2 Realizovať online 

diskusiu s predstaviteľmi mesta 
2016-2020 

Predstavitelia 

mesta, MsÚ 

marketing 

Rozpočet mesta Realizovaná diskusia nie áno nie 

MU nenaplnený. Nebola zorganizovaná žiadna online diskusia 

s predstaviteľmi mesta. 

 

Aktivita 3.2.5.3 Získať názor 

verejnosti pri zásadných 

rozhodnutiach 

(dotazníkové prieskumy, verejné 

stretnutia) 

 

2016-2020 

 

Predstavitelia 

mesta, MsÚ 

marketing 

 

Rozpočet mesta 

 

 

Počet realizovaných 

prieskumov 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

13 

 

MU naplnený. Za obdobie rokov 2016-2021 bolo samosprávou 

mesta zorganizovaných spolu 11 anketových prieskumov. 

V roku 2016 a 2017 boli anketové prieskumy zamerané na 

informačné kanály mesta, v roku 2018 sa realizovala anketa, 

ktorá bola vstupnou analýzou pre projekt detské jasle, v roku 

2019 anketa zameraná na banícku kolóniu a rozsiahla anketa 

zameraná na využitie informačného kanálu mesta Regionálnej 

televízie Prievidza a tiež anketa zameraná na 

stránkové/nestránkové dni MsÚ Handlová. V roku 2020 bolo 
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Počet verejných stretnutí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

cieľom anketového prieskumu získať informácie o mestskom 

dvojtýždenníku Handlovský hlas a o návštevnosti a spokojnosti 

s novým webovým sídlom. Anketové prieskumy realizovalo 

odd. komunikácie MsÚ, pričom ankety boli distribuované 

obyvateľom od roku 2019 aj prostredníctvom elektronických 

formulárov. V roku 2021 bol realizovaný dotazníkový prieskum 

zameraný na hodnotenie Programu rozvoja mesta 2016-2020, 

ako aj predstavu obyvateľov o budúcnosti mesta (Handlová 

2027) a tiež mohli obyvatelia prostredníctvom ankety vyjadriť 

svoj názor k vybudovaniu novej predajne Lidl na Poštovej ulici. 

V septembri a októbri 2021 sa uskutočnil prieskum formou 

dotazníka o kvalite poskytovaných služieb v MHD. Obsah 

dotazníka vytvorila Žilinská univerzita a mesto Handlová ho 

svojim občanom sprostredkovala cez webové sídlo a facebook 

mesta Handlová. 

MU naplnený. Od roku 2019 sa názor verejnosti získava cez 

sociálne siete, e-mailovú komunikáciu, osobné stretnutia, odkaz 

pre starostu. V roku 2021 sa aj napriek horším „Covid 

podmienkam“ uskutočnili 2 verejné diskusie a to ohľadom novej 

predajne Lidl a ohľadom zámeru vybudovania otočne na Novej 

Lehote.  

 

Vypracovali:  Mgr. Zuzana Čerťaská, oddelenie mestských projektov MsÚ 

   Mgr. Zuzana Pogádlová, oddelenie mestských projektov MsÚ 

 

V Handlovej dňa 21. 1. 2022
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Tabuľka č. 1 Zoznam oslovených subjektov 

Predstavitelia mesta   

Prednosta MsÚ: Ing. Tibor Kolorédy tibor.koloredy@handlova.sk 

Zástupca primátorky: Ing. Radoslav Iždinský viceprimator@handlova.sk 

Sekretariát primátorky: Bc. Beata Kotianová sekretariat@handlova.sk; beata.poznikova@handlova.sk 

   

Oddelenie komunikácie a marketingu   

Vedúca kancelárie primátorky a oddelenia: Mgr. Jana Paulínyová handlova@handlova.sk; jana.paulinyova@handlova.sk 

   
Ekonomické oddelenie   

Vedúci oddelenia: Ing. Peter Mendel peter.mendel@handlova.sk 

   

Oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP   

Vedúci oddelenia: Ing. Jozef Čaplár jozef.caplar@handlova.sk 

   

Personalistka Mgr. Darina Šafáriková darina.safarikova@handlova.sk 

   

Sociálne oddelenie   

Vedúca oddelenia: PhDr. Veronika Cagáňová veronika.caganova@handlova.sk 

   

Oddelenie mestských projektov   

Vedúci oddelenia: Ing. Peter Cagáň peter.cagan@handlova.sk 

   

Oddelenie daní, majetku mesta 

a podnikateľskej činnosti 

  

Správa majetku: Lýdia Fáberová spravamajetku@handlova.sk; 

lydia.faberova@handlova.sk 

Referentka podnik. činností a miestnych daní; 

daň za psa, za užívanie verejného 

priestranstva a za nevýherné hracie prístroje: 

Eva Jaššová eva.jassova@handlova.sk 

Referentka správy majetku: Ing. Simona Mihalusová simona.mihalusova@handlova.sk 

Matrika: Renata Strážovská renata.strazovska@handlova.sk 

   

Správca počítačovej siete Ing. Roman Valo spravca@handlova.sk; roman.valo@handlova.sk 

   

Mestské organizácie   

HATER s.r.o. (technické služby): Mgr. Vladimír Borák; Monika Holeinová vborak@hatersro.sk; mholeinova@hatersro.sk 

Mestská polícia: Bc. Marcel Jánošík msphandlova@handlova.sk; 

marcel.janosik@handlova.sk 

Mestská knižnica: Mgr. Daniela Mikulášová, riaditeľka kniznica.handlova@gmail.com 

Dom kultúry: Mgr. Jarmila Žišková, riaditeľka DKMH jarka.ziskova@gmail.com 

Senior centrum Handlová, n. o.: PhDr. Emília Nyitrayová, riaditeľka riaditelka@seniorcentrum.handlova.sk 

Centrum voľného času:  cvchandlova@gmail.com 

Jazmín n. o.: Mgr. Viera Mrázová, riaditeľka jazmin.mrazova@gmail.com 

Detský a mládežnícky parlament (DAMP)  handlova.damp@gmail.com 

   

Školstvo   

Základná škola Mierové námestie Riaditeľka: Mgr. Iveta Jakubová zsmierha@gmail.com 

Základná škola Morovnianska cesta Riaditeľka: Mgr. Elena Šoltýsová zsmcha.e@gmail.com 

Základná škola Školská ul. Riaditeľka: Mgr. Ľudmila Pogádlová zsskolha@gmail.com 

Základná umelecká škola (ZUŠ) Riaditeľka: Katarína Bundová, DiS. art. zuskaha@gmail.com 

Stredná odborná škola Riaditeľ: Mgr. Jozef Barborka sekretariat@zssha.edu.sk 

Materská škola Riaditeľka: Mgr. Marcela Jakubíková marcela.jakubikova@handlova.sk 

Spoločný školský úrad Mgr. Andrea Bacúšan Nevolná PhD. andrea.bacusan@handlova.sk 

   

Komisie pri MZ   

Komisia ekonomická, správy majetku mesta 

a mestských projektov 

Predseda komisie: Ján Spevár jan.spevar@handlova.sk 

Komisia kultúry a cestovného ruchu Predseda komisie: Mgr. Tomáš Arvay nessmagazin@gmail.com 

Komisia vzdelávania, práce s deťmi 

a mládežou 

Predsedníčka komisie: Danica Baranovičová danica.baranovicova@handlova.sk 

Komisia zdravotná, sociálna a ochrany 

verejného poriadku 

Predsedníčka komisie: Bc. Alžbeta Orthová alzbeta.orthova@handlova.sk 

Komisia športu Predseda komisie: Martin Uríček martin.uricek@handlova.sk 

Komisia výstavby, územného plánovania, 

životného prostredia a dopravy 

Predseda komisie: Arpád Koszta arpad.koszta@handlova.sk 

Združenie obcí handlovskej doliny (ZOHD) Starosta obce Chrenovec-Brusno: Ing. Tibor 

Čičmanec 

starosta@chrenovec.sk 

MAS Žiar Projektový manažér MAS: Ing. Erika 

Jonasová 

erika.jonasova@masziar.sk 

KST Okresný značkár KST: František Šiller pdznackari@gmail.com; frantisek.siller@gmail.com 

Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. Námestníčka pre ošetrovateľstvo: Mgr. 

Tatiana Gregušová, MSc. 

tatiana.gregusova@nha.agel.sk 
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