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Tlačová správa Handlová 9. 9. 2020 
 
Dvere na handlovský úrad budú otvorené dlhšie každú stredu.  
Štvrtky ostávajú nestránkové  
 

Mesto Handlová informovalo, že do konca augusta 2020 pristupuje k dočasnému zavedeniu 
nestránkového štvrtka na mestskom úrade. Nestránkový štvrtok ostáva v platnosti od 10. septembra 
(vrátane) do 18. decembra 2020, ale predlžuje sa stránkový deň v stredu do 17.00 h.  
 
Prednosta mestského úradu v Handlovej, Tibor Kolorédy, po konzultácii s jednotlivými oddeleniami 
a vedúcimi zamestnancami úradu upresňuje, prečo ostávajú štvrtky na handlovskom úrade 
nestránkové: „Uvedomujeme si, že sme tu pre obyvateľov, na druhej strane je úlohou zamestnávateľa 
vytvoriť pracovné podmienky zamestnancom. Na vybavenie agendy obyvateľov sú potrebné šetrenia 
v teréne, spracovanie a napĺňanie informačných systémov, ktoré si vyžadujú sústredenú prácu. 
V konečnom dôsledku budú mať obyvatelia svoju agendu vybavenú skôr a my musíme byť pripravení  
na elektronické spracovanie dokumentov vedúce ku kvalitnejšiemu poskytovaniu služieb,“ uviedol  
Kolorédy a odporučil aby vzhľadom na aktuálnu situáciu, kedy na území Slovenska stále trvá 
mimoriadna situácia (COVID-19), uprednostnili obyvatelia elektronickú a telefonickú komunikáciu so 
zamestnancami mesta, ak je to možné. 
 
Podľa slov primátorky mesta Handlová, Silvie Grúberovej, ktorá úpravu pracovnej doby prerokovala 
s odborovou organizáciou: „ Odborová organizácia a zamestnanci požadovali ponechanie 
nestránkového dňa. Ako volený zástupca ľudí a zároveň zamestnávateľ v jednej osobe, rozumiem 
potrebám oboch strán. Preto ponechávame štvrtok ako nestránkový deň, avšak ostávame ústretoví 
k obyvateľom a na približne dva a pol mesiaca zriaďujeme dlhší stránkový deň v stredu. Koncom tohto 
roka vyhodnotíme návštevnosť a podľa toho záväzne nastavíme, ako bude úrad otvorený v budúcom 
období“, uviedla primátorka mesta s tým, že snahou mesta je do budúcnosti kvalitnejšie poskytovať 
služby elektronicky, k čomu vedie príprava podstránky s novými formulármi na webovom sídle  mesta, 
ako aj posilnenie elektronických služieb, kde je však potrebná spolupráca s obyvateľmi v oblasti 
aktivácie ich elektronických schránok (eGOV).  
 
Oľga Ondrišová, predsedníčka odborov SLOVES pri MsÚ na margo úpravy úradných hodín: 
„Rozvrhnutie pracovného času sme prerokovali so všetkými zamestnancami. Výnimka zostáva 
zachovaná u zamestnancov s úpravou pracovného času podľa § 164 Zákonníka práce, starajúcich sa 
o maloleté deti.“ 
 
Stránkové hodiny MsÚ od 10. 9. 2020 do 18. 12. 2020 
Pondelok  8.00 h - 16.00 h 
Utorok   7.00 h - 15.00 h 
Streda   8.00 h - 17.00 h 
Štvrtok   NESTRÁNKOVÝ DEŇ (šetrenia v teréne) 
Piatok   7.00 h - 14.00 h 
 
Stránkové hodiny pokladní mesta končia pol hodinu pred stránkovými hodinami MsÚ okrem stredy, 
kedy sú v čase  8.00 h - 15.30 h. 
Stránkové hodiny Spoločného stavebného úradu Handlová sú totožné so stránkovými hodinami MsÚ. 
 

Spôsob vybavovania stránok na MsÚ  - Platné opatrenia  (COVID-19)   
Vstup na MsÚ je možný len cez hlavný vchod. Pri príchode si občania musia dezinfikovať ruky a mať na 
tvári rúško. Bezbariérový (zadný) vstup ostáva uzavretý. V prípade potreby je potrebné kontaktovať 
telefonicky informátora: 046/ 519 25 11. Odporúčaním je prednostne vybavovať agendu telefonicky 
alebo elektronicky. 
 


