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Úvod  

 

          Slovenská republika  prechádza  od roku 1989  zložitým transformačným procesom 

poznamenaným hlbokými zmenami v oblasti hospodárskej politiky štátu . Spomalenie 

hospodárskeho rastu, problémy verejných rozpočtov, chýbajúca modernizácia a útlm 

priemyslu, ekonomická recesia vedú k nerovnomernému ekonomickému rozvoju regiónov. 

Podľa výsledkov sledovania sa rozvojové procesy uplatňujú v priestore nerovnomerne a 

nevyužívajú sa pri nich všetky rozvojové potenciály, ktoré územie má. Preto by mala 

regionálna politika zmierňovať rozdiely medzi regiónmi a usmerňovať spontánne 

prebiehajúce procesy na základe vopred stanovených cieľov. Jej úlohou je ovplyvňovať 

lokalizáciu investícií a aktivít, vyvažovať pôsobenie trhových síl, stabilizovať zaostávajúce 

regióny, zabraňovať vzniku nových priestorových disproporcií, ako aj zabezpečovať 

všeobecne prijímané požiadavky rozvoja územia – udržateľného rozvoja, ochrany prírodných, 

kultúrnych a historických hodnôt. Okrem takéhoto vyrovnávania rozdielov medzi regiónmi či 

medzi mestom a vidiekom druhá poloha regionálnej politiky spočíva v nepriamej podpore 

rozvoja aktivizáciou vnútorných potenciálov a posilnením konkurencieschopnosti.  

S cieľom decentralizovať štátne kompetencie na nový stupeň samosprávy a súčasne 

vytvoriť nový pilier na usmerňovanie regionálneho rozvoja sa v roku 2001 prikročilo ku 

konštituovaniu ôsmich vyšších územných celkov. Vďaka novým právomociam sa stali 

najvýznamnejším subjektom regionálneho rozvoja. Nezastupiteľnú úlohu v plánovacom 

procese zohrávajú mestá a obce, ktoré zodpovedajú za spracovanie plánovacích dokumentov 

na úrovni NUTS V. Súvisí to s prechodom kompetencií na územnú samosprávu. V konečnom 

dôsledku je samospráva zodpovedná za správu a rozvoj územia, ktorá vedie k spokojnosti 

občanov, ktorí v ňom žijú.  

Dôvodom pre spracovanie Programu rozvoja mesta boli legislatívne zmeny 

a aktualizácia dokumentov vyššieho stupňa : 

- zmena Zákona č.539/2008Z.z o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona 

č.309/2014 Z.z, 

- aktualizácia Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR,  

- Partnerská dohoda Slovenskej republiky s Európskou komisiou o čerpaní 

európskych štrukturálnych a investičných fondov ( EŠIF), 

- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK na roky 2013-2023. 
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Program rozvoja mesta Handlová bol spracovávaný v priebehu roka 2015 ( podrobne 

harmonogram spracovania).  

Termín  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Úvod              

Analytická časť      x x x x    

Strategická časť          x x  

Programová časť          x x  

Realizačná časť          x x  

Finančná časť           x  

Záver            x  

Pripomienkovací 

proces  

     x     x x 

Schvaľovací proces             x 

 

Pri jeho spracovaní boli použité výsledky prác pracovných skupín z predchádzajúceho 

obdobia, ktoré boli súčasťou integrovanej stratégie, výsledky dotazníkového prieskumu 

a názory pracovnej skupiny občanov, ktorým boli jednotlivé výsledky analýz, cieľov a priorít 

prezentované.  

Gestorom spracovania Programu rozvoja mesta Handlová je primátor mesta Ing. 

Rudolf Podoba. Na spracovaní dokumentu sa podieľali vedúci oddelení MsÚ, ktorí boli 

členmi pracovnej skupiny. Okrem toho bola vytvorená pracovná skupina zložená z občanov, 

ktorí taktiež do procesu tvorby dokumentu prispievali svojimi podnetmi. Koordináciu pri 

spracovaní a finalizáciu dokumentu zabezpečoval referát regionálneho rozvoja a strategického 

plánovaniaMsÚ. 

Východiskovom pre spracovanie analytickej časti boli: 

-  podklady z vyhodnotenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na 

roky 2006-2014,  

- štatistické údaje MsÚ, ÚPSVaR a Štatistického úradu, 

- strategické dokumenty na úrovni regiónu - Územný plán mesta Handlová, 

Stratégia trvalo udržateľného rozvoja  mikroregiónu handlovskej doliny a 

Integrovaná stratégia rozvoja územia, 

- overovací dotazníkový prieskum, ktorý bol realizovaný za pomoci vyškolených 

anketárov. Prebiehal v mesiaci september 2015 priamo v teréne. Okrem toho bol 

dotazník zverejnený na stránke mesta Handlová.   

Na základe analýzy navrhla pracovná skupina stratégiu rozvoja mesta v oblastiach :  

- potenciál pre rozvoj cestového ruchu, 

- životné prostredie a technická infraštruktúra, 

- ľudské zdroje, voľný čas a občianska vybavenosť, 

- investície a možnosti podnikania. 
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Previazanosť strategických dokumentov  

 

Program hospodárskeho rozvoja obcí je základným strednodobým strategickým 

dokumentom, z ktorého je potrebné pri plánovaní rozvojových zámerov vychádzať.  

Základným zákonom, ktorý zosúladil národnú legislatívu a legislatívu EÚ, bol Zákon 

č.539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, novelizovaný Zákonom č.309/2014 Z.z. . 

Umožnil Slovenskej republike participovať na politike súdržnosti EÚ.  

Regionálna politika Európskej únie ovplyvňuje zásadným spôsobom regionálny rozvoj 

na Slovensku.  

Základným strategickým dokumentom na podporu regionálneho rozvoja na Slovensku 

je Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Národná stratégia - 

základný strategický a koncepčný dokument, ktorý určuje systémový prístup štátu 

k regionálnemu rozvoju. Na základe výsledkov analýz v oblasti hospodárskej, sociálnej, 

environmentálnej a územnej, definuje dlhodobú víziu, strategické ciele, prioritné oblasti, 

opatrenia a aktivity, ktoré je potrebné zrealizovať na zabezpečenie regionálneho rozvoja, 

zvyšovanie ekonomickej výkonnosti, konkurencieschopnosti hospodárstva, spoločenskej 

a sociálnej stability.     

Základným strednodobým dokumentom na úrovni kraja je Program rozvoja vyššieho 

územného celku vytvorený na princípe partnerstva. Jeho cieľom je na základe komplexnej 

analýzy identifikovať rozvojové potreby a stanoviť stratégiu pre rôzne oblasti života, aby bol 

zabezpečený hospodársky a sociálny rozvoj územia.  

Program rozvoja obce / mesta je základným strednodobým plánovacím dokumentom 

na úrovni obce resp. mesta. Je tvorený na princípe multisektorového partnerstva na miestnej 

úrovni. Na základe analýz územia identifikuje jeho potreby a v strategickej časti navrhuje 

víziu, ciele a priority v rôznych oblastiach života. Jeho súčasťou je programová časť so 

zoznamom opatrení a aktivít. Realizačná časť sa zameriava na popis postupov, inštitucionálne 

a organizačné zabezpečenie, systém a spôsob monitorovania a evaluácie. Súčasťou tejto časti 

je časový harmonogram. Finančná časť odráža finančné vyjadrenie potrebné na realizáciu 

rozvojových cieľov, opatrení a aktivít.  
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A  Analytická časť  

A I. Analýza vnútorného prostredia 

   1.1 Vymedzenie a poloha územia 

   

Územie sa nachádza v prechodnej oblasti  medzi stredným a západným Slovenskom 

na rozhraní Trenčianskeho a Banskobystrického samosprávneho kraja v hornonitrianskej 

kotline a podcelku Handlovská kotlina, približne 10km od geometrického stredu Európy. 

Handlová je obklopená pohorím Vtáčnik, Žiar a Kremnické vrchy. Územie je členité a preteká 

ním rieka Handlovka. Leží na trase I/50 Trenčín – Bánovce nad Bebravou – Prievidza – 

Handlová – Žiar nad Hronom, ktorá je považovaná za hornonitriansku sídelnú rozvojovú os. 

V rámci handlovskej doliny je mesto Handlová centrom vyššieho významu. Mesto sa 

nachádza mimo hlavných dopravných koridorov krajiny.  

Mesto Handlová je súčasťou okresu Prievidza, ktorý je najväčším v rámci 

Trenčianskeho samosprávneho kraja jednak rozlohou, ako i počtom obyvateľov. Zaberá 21% 

z územia s počtom obyvateľov 136 554 a hustotou 142,5 obyvateľa na km².  

 

Obrázok 1 Poloha mesta v rámci SR 
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Najbližším a administratívnym centrom je mesto Prievidza vzdialené 18km. Od 

krajského mesta Trenčín je Handlová vzdialená 80km.  

Mesto má rozlohu 8 555ha. Súčasťou katastrálneho územia mesta Handlová sú od roku 1976 

dve časti Morovno a Nová Lehota. Je druhým najväčším mestom na hornej Nitre.  

Nadmorská výška: 385 – 1169m 

Poloha: 48º 43` 37" severnej zemepisnej šírky a 18º 45` 46" východnej zemepisnej dĺžky. 

Stred mesta leží na 48º 43´ severnej zemepisnej šírky a 18º 45´ východnej zemepisnej dĺžky v 

nadmorskej výške 416 m. 

 

      1.2 Fyzicko – geografická charakteristika územia 

 

 Geomorfologické pomery 

Z hľadiska geomorfologického členenia zasahujú do katastrálneho územia mesta 

Handlová štyri celky: 

Hornonitrianska kotlina (sústava Alpsko-Himalájska, podsústava Karpaty, provincia západné 

Karpaty, subprovincia vnútorné západné Karpaty, oblasť Fatransko-Tatranská) 

Žiar (sústava Alpsko-Himalájska, podsústava Karpaty, provincia západné Karpaty, 

subprovincia vnútorné západné Karpaty, oblasť Fatransko-Tatranská) 

Kremnické vrchy (sústava Alpsko-Himalájska, podsústava Karpaty, provincia západné 

Karpaty, subprovincia vnútorné západné Karpaty, oblasť Slovenské stredohorie) 

Vtáčnik (sústava Alpsko-Himalájska, podsústava Karpaty, provincia západné Karpaty, 

subprovincia vnútorné západné Karpaty, oblasť Slovenské stredohorie). 

  

Klimatické pomery  

Klimaticky spadá územie Handlovej do mierneho pásma, v atlanticko – kontinentálnej 

oblasti, pre ktorú sú základné charakteristiky teplôt vzduchu s januárovou izotermou -5 

stupňov a júlovou  +20 stupňov. Z hľadiska klimatických pomerov Slovenska patrí mesto 

Handlová do mierne teplej oblasti. Leží v nadmorskej výške cca 450 m s ročným úhrnom 

zrážok 900 – 1 000 mm. Prevládajúci smer vetrov je S, SZ. 1 

 

 

 

                                                 
1 Stratégia trvaloudržateľného rozvoja Združenia obcí Handlovskej doliny 
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Ovzdušie  

Ovzdušie je mimoriadne zaťaženou zložkou životného prostredia regiónu hornej Nitry. 

Najväčší podiel na znečistení pochádza z technológií pri výrobe tepla, elektrickej energie a 

výrobe chemických látok. Na území mikroregiónu má najväčší podiel na znečistení výroba 

tepla. Handlová leží v Handlovskej kotline, kde je slabá vetrateľnosť a málo veterných dní 

počas roka a časté sú inverzie. Na znečistení ovzdušia sa v nemalej miere podieľa doprava, 

najmä na hlavnom dopravnom koridore Prievidza – Handlová.  

 

Vodstvo 

Mesto Handlová leží v povodí toku Handlovka, v správe Slovenského 

vodohospodárskeho podniku š. p., OZ Povodie Váhu, Piešťany, závod Topoľčany. Tok 

Handlovky tečie intravilánom smerom na sever, potom sa mení smer toku na západ. Ďalej 

preteká obcami Ráztočno, Chrenovec - Brusno, Veľká Čausa a mestom Prievidza. Na 

juhozápadnom okraji Prievidze ústi do rieky Nitra. Celková dĺžka toku Handlovky od 

zaústenia do rieky Nitra, až po prameň je 33,3 km. Zregulovaných bolo 14,8 km toku, 

väčšinou v intraviláne sídiel. 

Územie Handlovej hydrologicky spadá do povodia rieky Nitry. Na južnom okraji vlastného 

mesta Handlová dochádzalo v minulosti k zosuvom pôdy, smerom do údolia Handlovky. 

Tento problém bol riešený vybudovaním stabilizačného násypu. Recipient Handlovky je v 

úseku násypu prevedený potrubím 2 x 1 500 mm. Povrchové vody sú odvádzané záchytnými 

rigolmi do recipientu. Podzemné vody sú odvádzané drenážnou sústavou s hlavným drénom, 

vloženým v starom koryte Handlovky. V km 31,4 bola na  Handlovke vybudovaná 

viacúčelová nádrž – rybník s prevádzkovou hladinou 574 m a s celkovým objemom 114 031 

m3. Nádrž je situovaná na ľavej strane cesty I/50 (nad urbanistickým obvodom č. 6 Horný 

Koniec). 

Tok Handlovky je v celej svojej dĺžke postupne zaťažovaný znečistením a to priamo alebo z 

prítokov. Ide najmä o odvody z hospodárskych dvorov, o splaškové vody z hnojísk a zo 

skládok, o vody z priamo vyústených kanalizácií a o odpadové vody z areálu HBP Baňa 

Handlová. Tieto vody sú vypúšťané z vyústenia „Pri pekárni“ a z vyústenia „pri ŠM 

Handlová“.2 

 

 

                                                 
2 Stratégia trvaloudržateľného rozvoja Združenia obcí Handlovskej doliny 
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Rastlinstvo a živočíšstvo 

Na území Handlovej prevládajú lesy, pričom hospodárske lesy zaberajú 56%, 

ochranné lesy 37% a lesy osobitného určenia 7%.  

Podľa fytogeograficko-vegetačného členenia (Plesník, 2002) územie mikroregiónu 

patrí do bukovej zóny. V bukovej zóne zasahuje do kryštalicko-druhotnej oblasti, konkrétne 

do okresu Žiar a sopečnej oblasti do okresu Vtáčnik a Kremnické Vrchy.  

V území boli podľa potenciálnej prirodzenej vegetácie vyčlenené nasledovné jednotky: 

▪ Karpatské dubovo-hrabové lesy (C) – zastúpené dubom zimným (Quercus petraea), 

hrabom obyčajným (Carpinus betulus), lipou malolistou (Tilia cordata), javorom 

poľným (Acer campestre); 

▪ Dubové a cerovo-dubové lesy (Qc) – zastúpené dubom cerovým (Quercus cerris), 

dubom zimným (Quercus petraea); 

▪ Podhorské bukové lesy (Fs) – zastúpené bukom lesným (Fagus sylvatica), hrabom 

obyčajným (Carpinus betulus), javorom mliečnym (Acer platanoides); 

▪ Bukové a jedľovo-bukové lesy (F, A) – zastúpené bukom lesným (Fagus sylvatica), 

javorom horským (Acer pseudoplatanus), lipou malolistou (Tilia cordata); 

▪ Bukové lesy na vápencových a dolomitových podložiach (Fc) – zastúpené bukom 

lesným (Fagus sylvatica), borovicou lesnou (Pinus sylvestris)   

 

Podľa smernice o biotopoch (č. 92/43/EEC) boli na území Handlovskej kotliny a priľahlých 

pohorí vytypované významné biotopy s charakteristickými rastlinnými a živočíšnymi druhmi 

(Viceníková a kol, 2004): 

 

Kyslomilné bukové lesy (Luzulo-Fagetum) – vyskytujú sa na minerálne chudobných 

horninách (kryštalické bridlice, kyslé vulkanity, flyšové pieskovce), ktoré znášajú zakyslenie 

pôdy. Rastú v podhorskom a horskom stupni (350 – 1 200m), charakteristické pre pohorie 

Vtáčnik. Biotop nie je v rámci Slovenska ohrozený.  

Rastlinné druhy: brusnica čučoriedková (Vaccinium mytrillus), buk lesný (Fagus sylvatica), 

chlpaňa hájna (Luzula luzuloides), jastrabník lesný (Hieracium murorum agg.), kokorík 

praslenatý (Polygonatum verticillatum), kyslička obyčajná (Oxalis acetosella), metluška 

krivolaká (Avenella flexuosa), papraď ostnatá (Dryopteris carthusiana), papraď rozložená 

(Dryopteris dilatata), smlz chĺpkavý (Calamagrostis villosa), smlz trsťovníkovitý 

(Calamagrostis arundinacea), smrek obyčajný (Picea abies) a i. 
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Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (Asperulo-Fagetum) – na území prevládajú najmä 

nezmiešané bučiny s vyvinutou bylinnou etážou a slabo vyvinutou etážou krovín. Tieňomilné 

rastliny majú vysoké nároky na pôdne živiny. Biotop je viazaný na vápencové a dolomitové 

podložie (lokalita časť Rematy). 

Rastlinné druhy: buk lesný (Fagus sylvatica), fialka lesná (Viola reichenbachiana), 

hluchavník žltý (Galeobdolon luteum agg.), javor horský (Acer pseudoplatanus), jedľa biela 

(Abies alba), lykovec jedovatý (Daphne mezereum), ľalia zlatohlavá (Lilium martagon), 

marinka voňavá (Galium odoratum), papradka samičia (Athyrium filix-femina), papraď 

samčia (Dryopteris filix-mas), samorastlík klasnatý (Actaea spicata), srnovník purpurový 

(Prenanthes purpurea), vranovec štvorlistý (Paris quadrifolia), zubačka cibuľkonosná 

(Dentaria bulbifera), zubačka žliazkatá (Dentaria glandulosa) a i.   

 

Vápnomilné bukové lesy (Cephalanthero-Fagion) – Porasty bučín na strmých skalnatých 

svahoch s geologickým podložím karbonátových hornín. Prevláda buk s prímesou iných 

drevín (dub, javor, smrek, jedľa, borovica, tis). Spravidla je vytvorené bohaté krovinné 

poschodie. 

Rastlinné druhy: bodliak sivastý (Carduus glaucinus), buk lesný (Fagus sylvatica), črievičník 

papučkovitý (Cypripedium calceolus), jedľa biela (Abies alba), kruštík rožkatý (Epipactis 

muelleri), lazerník širokolistý (Laserpitium latifolium), orlíček obyčajný (Aquilegia vulgaris), 

ostrevka vápnomilná (Sesleria albicans), ostrica biela (Carex alba), plamienok alpínsky 

(Clematis alpina), prilbovka biela (Cephalanthera damasonium), prilbovka červená 

(Cephalanthera rubra), smlz pestrý (Calamagrostis varia), tis obyčajný (Taxus baccata), 

valeriána trojená (Valeriana tripteris), zvonovec ľaliolistý (Adenophora liliifolia) a i. 

 

Lipovo-javorové sutinové lesy (Tilio-Acerion) – zmiešané javorovo-jaseňovo-lipové lesy sa 

vyskytujú roztrúsene v pahorkatinovom až vysokohorskom stupni na strmých svahoch. Viažu 

sa na minerálne bohatšie podložia (vápence, dolomity, andezity). Pôdy sú hlboké s vysokým 

stupňom skeletnatosti a s vyšším obsahom dusíka. Biotop je v rámci Slovenska ohrozený 

vzhľadom na maloplošný rozdrobený výskyt. 

Rastlinné druhy: bažanka trváca (Mercurialis perennis), cesnačka lekárska (Alliaria 

petiolata), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), javor horský (Acer pseudoplatanus), javor 

mliečny (Acer platanoides), jazyk jelení (Phyllitis scolopendrium), lipa malolistá (Tilia 

cordata), lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos), mesačnica trváca (Lunaria rediviva), pakost 
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smradľavý (Geranium robertianum), prilbica moldavská (Aconitum moldavicum), prilbica 

pestrá (Aconitum variegatum), prilbica žltá (Aconitum vulparia) a i. 

 

Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) – 

Patria sem prirodzené lesné spoločenstvá v bezprostrednej blízkosti tokov (alúviá až horské 

prameniská), biotop je ohrozený, pretože alúviá tokov sa využívajú na poľnohospodárske 

účely. Degradáciu týchto biotopov zapríčiňuje výstavba, budovanie dopravných sietí, 

expanzívne šírenie inváznych druhov  a pestovanie topoľových monokultúr.  

V mikroregióne je tento typ biotopu veľmi zriedkavý. 

Rastlinné druhy:  chrastnica trsťovníkovitá (Phalaroides arundinacea), jaseň štíhly (Fraxinus 

excelsior), jaseň úzkolistý (Fraxinus angustifolia), jazyčník sibírsky (Lingularia sibirica), 

jelša lepkavá (Alnus glutinosa), jelša sivá (Alnus incana), kozonoha hostcová (Aegopodium 

podagraria), krkoška chlpatá (Chaerophyllum hirsutum), ostružina ožinová (Rubus caesius), 

perovník pštrosí (Matteuccia struthiopteris), pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica), škarda 

močiarna (Crepis paludosa), topoľ biely (Populus alba), topoľ čierny (Populus nigra), vŕba 

biela (Salix alba), vŕba krehká (Salix fragilis), záružlie močiarne (Caltha palustris) a i. 

Pôvodné porasty museli často ustúpiť lúkam, pasienkom, ornej pôde alebo boli zastavané. 

V rámci fytogeograficko-vegetačného členenia patrí územie mesta do bukovej zóny. 

Osud pôvodných živočíšnych spoločenstiev je spätý s pôvodnou vegetáciou, odstránením 

ktorej sa rozpadli, ich jedince sa odsťahovali, vyhynuli alebo prispôsobili novým 

podmienkam. V súčasnosti sa v danom území vyskytujú spoločenstva lesov, polí a lúk, vôd, 

močiarov a brehov, ako i ľudských sídlisk. Geograficky patrí predmetné územie do 

podkarpatského úseku provincie listnatých lesov. 

 

Vegetácia pozdĺž toku Handlovka 

Pôvodný biotop vŕbovo-topoľových a jelšových lesov bol budovaním kanálu toku nahradený, 

v súčasnosti sa prirodzené meandre vyskytujú na úseku toku dlhom cca 2 km od Veľkej 

Čause do Prievidze.  V súčasnosti sú pozdĺž toku dominantnými druhy jelša lepkavá (Alnus 

glutinosa), jelša sivá (Alnus incana), lieska (Corylus avellana), slivka trnková (Prunus 

spinosa), vŕba biela (Salix alba), vŕba rakyta (Salix caprea), pŕhľava dvojdomá (Urtica 

dioica), slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus),  trsť obyčajná (Phragmites australis), 

topoľ biely (Populus alba), topoľ čierny (Populus nigra). 
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V poslednom období sa objavujú rýchlo sa šíriace nepôvodné druhy rastlín najmä pozdĺž 

koridorov prírodného a antropického charakteru. Pozdĺž toku Handlovka sa rozširuje 

slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus), astra novobelgická (Aster novi-belgii), sporadicky 

sa vyskytuje netýkavka žliazkatá (Impatiens glandulifera). V intravilánoch obcí sa objavuje 

pohánkovec japonský (Fallopia japonica), pozdĺž horských ciest sa vyskytujú miestami 

súvislé pásy netýkavky malokvetej (Impatiens parviflora). 

 

Živočíšstvo 

 

Zo zoologického hľadiska patrí územie do paleoarktickej oblasti, eurosibírskej 

podoblasti, provincie listnatých lesov a podkarpatského úseku (pre terestrický biocyklus). 

Daný mikroregión je tvorený spektrom ekosystémov od intravilánu obcí cez polia, lúky 

a pasienky, nivy potokov až po lesné porasty.  Touto skladbou biotopov je ovplyvnená 

skladba fauny v tejto oblasti. 

V intraviláne obcí sa vyskytujú ohrozené druhy:  jež východný (Erinaceus concolor), 

vretenica obyčajná (Vipera berus), ropucha zelená (Bufo viridis), z avifauny sa vyskytujú 

sýkorka bielolíca (Parus major), sýkorka belasá (Parus caeruleus), ďateľ veľký 

(Dendrocopos major), ďateľ malý (Dendrocopos minor), lastovička domová (Hirundo 

rustica), belorítka domová (Delichon urbica) a iné. 

Na poliach a pasienkoch v nižších polohách sa v posledných rokoch objavujú častejšie aj 

chránený jarabica poľná (Perdix perdix), prepelica poľná (Coturnix coturnix), škovránok 

poľný (Alauda arvensis). 

 V kríkovitých ekotonoch sa vyskytujú aj európsky významné druhy spevavcov: penica jarabá 

(Sylvia nisoria), strakoš červenochrbtý (Lanius collurio),  

Riečna sieť je miestom hniezdenia viacerých chránených druhov vtákov. K najvýznamnejším 

patrí rybárik riečny (Alcedo atthis), vodnár potočný (Cinclus cinclus), trasochvost horský 

(Motacilla cinerea), kačica divá (Anas platyrhynchos), z obojživelníkov napr. rosnička zelená 

(Hyla arborea), skokan hnedý (Rana temporaria) a ropucha obyčajná (Bufo bufo). 

Horské lúky sú domovom významných druhov: pŕhľaviar červenkastý (Saxicola rubetra), 

strnádka lúčna (Miliaria calandra). 

Lesné komplexy priľahlého územia mikroregiónu sú domovom širokého spektra významných 

druhov živočíchov. K vzácnym druhom hmyzu patria fúzač alpský (Rosalia alpina), fúzač 

bukový (Cerambyx scopolii), fúzač veľký (Cerambyx cedro), roháč obyčajný (Lucanus 

cervus), okáň bukový (Aglia tau), roháčik bukový (Sinodenron cylindricum), z chránených 
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druhov obojživelníkov je charakteristická  salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra) a 

skokan hnedý (Rana temporaria), z plazov sa vyskytuje vretenica severná (Vipera 

berus), užovka obojkatá (Natrix natrix) a z jašterov najmä krátkonôžka štíhla (Ablepharus 

kitaibelii). Z avifauny sú významnými predstaviteľmi ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos 

leucotos), orol krikľavý (Aquila pomarina), holub plúžik (Columba oenas), muchárik malý 

(Ficedula parva), muchárik bielokrký (Ficedula albicollis), pôtik kapcavý (Aegolius 

funereus), kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum), žlna sivá (Picus canus), hýľ lesný 

(Pyrrhula pyrrhula), pinka lesná (Fringilla coelebs) a i. Z cicavcov patria k typickým 

predstaviteľom medveď hnedý (Ursus arctos), kuna lesná (Martes martes), plch lesný 

(Dryomys nitedula), plch sivý (Glis glis) a i. 

 

Zoogeografické členenie limnického biocyklu 

Euromediteránna podoblasť, pontokaspická provincia, severopontický úsek, dunajský okres, 

stredoslovenská časť.  

Ichtiofauna Handlovky 

Handlovka bola v minulosti znečistená a bez rýb. Ichtiofauna Handlovky je umelá a všetky 

druhy boli vysadené. V súčasnosti ichtiofaunu zastupujú druhy rýb (Stráňai, Andreji, 2002) s 

dominanciou pstruha potočného (Salmo labrax m. fario) a hrúza škvrnitého (Gobio gobio). 

Zaznamenaný je výskyt pstruha morského (Salmo trutta), pstruha dúhového (Salmo 

gairdneri), plotice červenookej (Rutilus rutilus) a jalca hlavatého (Leuciscus cephalus), 

čerebľe pestrej (Phoxinus phoxinus), slíža severského (Barbatula barbatula) a lipňa 

tymianového (Thymallus thymallus). 

V potoku Čaušanka a v Rematskom potoku bol zaznamenaný výskyt pstruha potočného 

(Salmo labrax m. fario). 

 

Pôda 

     Z celkovej rozlohy katastra Handlovej 8 555 ha tvorí poľnohospodárska pôda 2 177 ha 

(s prevahou trvalých trávnych porastov), lesné pozemky 5 717 ha a vodné plochy 47 ha. Na 

predmetnom území môžeme identifikovať na základe morfogenetickej klasifikácie dve hlavné 

skupiny pôd: iniciálne a hnedé. Iniciálne pôdy reprezentujú litozeme – málo vyvinuté pôdy na 

strmých svahoch v podhorskej oblasti a tiež rankre nachádzajúce sa ostrovčekovito na 

sutinách. Absolútne dominantné v území sú však hnedé pôdy, ktoré sa nachádzajú 

v zalesnenom prostredí. Plošne najvýznamnejším pôdnym druhom na území mesta sú hlinité 

pôdy. 



Program rozvoja mesta Handlová                     2016 - 2020 

15 

 

     Na území Handlovej sa nachádza len poľnohospodárska pôda zaradená do 5. až 9. 

skupiny kvalitatívnej skupiny podľa bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky (BPEJ), teda len 

pôda, ktorá nepodlieha ochrane.3 

 

Chránené územia  

Na území mesta Handlová sa nachádzajú tieto vyhlásené chránené územia: 

- CHKO Ponitrie - vyhlásená bola v roku 1985 v južnej časti okresu. Prebieha 

rovnobežne s riekou Nitrou z juhozápadu na severovýchod. Juhozápadnú časť tvorí 

kryštalicko-druhohorné pohorie Tríbeč, severnú časť vulkanický masív pohoria 

Vtáčnik. Do záujmového územia zasahuje CHKO Ponitrie len okrajovo v k.ú. 

Handlová - Nová Lehota v časti Tri chotáre. 

- PR Biely kameň – Prírodná rezervácia bola vyhlásená  v roku 1973 na ploche 115,9 

ha.  PR sa rozprestiera v k.ú. Nová Lehota. Územie predstavuje dominantný bralnatý 

vrchol v severovýchodnom  ukončení hlavného hrebeňa pohoria Vtáčnik. Význam 

spočíva v dominantnosti objektu, aj v príklade rozpadu lávových prúdov a 

zriedkavého výskytu ryolitových telies vo vulkanických komplexoch pohoria 

Vtáčnik.  

V záujmovom území sa nachádzajú tieto vyhlásené chránené stromy:  

• Tis v Novej Lehote – Tis obyčajný (Taxus baccata) rastie na nádvorí miestnej fary v 

Novej Lehote. Vysadený bol v roku 1843 miestnym farárom Pavlom Ambrózom, 

ochrana je vyhlásená od roku 1975. Výška stromu je  cca 9 m, priemer koruny 17 m. 

Kmeň je rozdelený na dve časti. Jeho zdravotný stav sa postupne zhoršuje. Nutné 

ošetrenie. 

• Sekvoja  v Novej Lehote - exemplár sekvoje obrovskej (Sequoia gigantea) rastie pred 

miestnou farou. Vysadená bola v roku 1843 miestnym farárom Pavlom Ambrózom. 

Vyhlásená v roku 1975. Výška stromu je asi 20 m, priemer koruny 10 m a obvod 

kmeňa 400 cm.4 

 

 

 

                                                 
3 Stratégia trvaloudržateľného rozvoja Združenia obcí Handlovskej doliny 
4 Stratégia trvaloudržateľného rozvoja Združenia obcí Handlovskej doliny 
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      1.3 História mesta  

 

 Koncom druhohôr a začiatkom treťohôr sa usadené horniny zvrásnením vyzdvihli nad 

hladinu mora. Takto vzniklo pohorie Žiar. More ustúpilo a celá oblasť sa stala morskou 

zátokou.  V starších treťohorách nasledoval pokles terénu a nové zaplavenie teplým morom. 

Dôkazom sú objavené zvyšky morských živočíchov pri Veľkej Čause a v Chrenovci - Brusne 

(časť Brusno). More opäť na dlhý čas ustúpilo, ale na začiatku mladších treťohôr túto oblasť 

znovu zalialo tentokrát tzv. burdigalské more. Na toto tvrdenie máme opäť  dôkazy 

v piesčitých usadeninách vo Veľkej i Malej Čause (ulitníky, lastúrniky). V ílovitých 

usadeninách vo Veľkej Čause sa našli aj zvyšky rýb – zuby žraloka, ale i odtlačky 

teplomilných subtropických rastlín (škoricovník, figovník, vavrín). Aj toto more ustúpilo súši. 

Históriu mesta začali písať nemeckí kolonisti, ktorí v 13.  a 14. storočí začali 

osídľovať naše územia.  

Mesto Handlová vzniklo zakladajúcou listinou kráľa Ľudovíta I. zo dňa 8. marca 1376, 

v ktorej dovolil osadníkovi Henrichovi Krickerovi (Chrikeer) založiť na mieste zvanom 

Krásny Les (Seperdeo Vita) stálu osadu. Spolu s Krickerom prišlo z Kremnice asi 200 

nemeckých rodín. Podľa zakladateľovho mena sa v nemčine Handlová dodnes nazýva 

Krickerhau alebo Krikerhau. Je to príklad šoltýskej kolonizácie typickej pre oblasť Hornej 

Nitry, kde sa usídlilo nemecky hovoriace obyvateľstvo označované neskôr ako Karpatskí 

Nemci. Nemecké obyvateľstvo sa venovalo prevažne poľnohospodárstvu a pastierstvu. Obec 

získala v roku 1839 od cisára Ferdinanda I. mestské práva a právo organizovať štyri jarmoky 

v roku. Prvé záznamy o výskyte uhlia v oblasti pochádzajú z roku 1784. Uhlie sa dolovalo pre 

potreby Bojnického zámku. V chotári mesta sa nachádzajú zásoby hnedého uhlia, ktorého 

priemyselná ťažba má nepretržitú tradíciu od roku 1909. Po skončení II. svetovej vojny sa 

zmenilo i zloženie obyvateľstva. Kým v roku 1943 malo mesto 12 800 obyvateľov, po roku 

1945 ich počet klesol na 4000, v dôsledku vysťahovania sa väčšej časti pôvodných 

obyvateľov do Nemecka. 11. decembra 1960 sa začal na juhovýchodnom okraji mesta vyvíjať 

katastrofický zosuv, ktorý do 30. mája 1961 postupne zničil 150 domov, poškodil 2 km úsek 

cesty, vodovod a elektrické vedenie. Dnes tvoria sídelnú štruktúru mesta Handlová aj 

pôvodne samostatné obce Morovno (prvá zmienka 1553) a Nová Lehota (prvá zmienka 1487), 

pripojené v roku 1976. Krásna parková výzdoba vyniesla mestu Handlová titul „Mesto 

kvetov“.  

   

 



Program rozvoja mesta Handlová                     2016 - 2020 

17 

 

Handlová na časovej priamke 

750 – 450 p. n. l. nálezy – dôkazy osídlenia regiónu už v praveku - unikátny nález 

medených nástrojov z neskorej doby kamennej, bronzové nálezy s miskou (unikát 

v Karpatskej kotline), pohrebisko ľudu lužickej kultúry – dôkaz osídlenia Handlovej a okolia 

už v praveku 

8. 3. 1376 - právne založenie mesta Handlová - Ľudovít 1. Veľký vydal zakladajúcu listinu 

pre šoltýsa Henricha, nazývaného Chricker (Kricker), ktorý sem priviedol iných kolonistov 

z okolia Kremnice a na mieste Krásny les (Seperdeo) založil osadu. Obec patrila 

k bojnickému panstvu. Bola výrazne poľnohospodárska  

1599 - spustošená vpádmi Turkov - počas vpádu Turkov do Uhorska bola Handlová 

spustošená a vypálená. Z pôvodného kostola zostali len múry. Tých, ktorí nestihli alebo 

nevládali ujsť do hôr, povraždili. Situácia sa zopakovala v  r. 1680. Turecké vojská rozbúrali 

kostol; škoda dosiahla 9 000 zlatých. V roku 1682 odviedli Turci 120 ľudí do zajatia, v roku 

1684 vypálili 44 domov 

1696 – zriadenie majera - vlastníctvo prešlo z formy dedičných richtárov – Goldbergerovcov  

(v inom prameni podoba priezviska Golerger) na formu majera – najmä v okrajových častiach 

obce. V areáli majera boli napr. sýpka s tromi podlažiami (16 000 meríc obilia) a panský 

pivovar 

1831 – vypukla cholera - epidémia cholery zasiahla celé Uhorsko. V obci v tomto roku na 

choleru zomrelo 203 osôb (1/12 obyvateľstva) 

2. štvrtina 19. storočia – výrazná rekonštrukcia Handlovej - osídľujú sa spustošené 

usadlosti, začína sa intenzívny rozvoj remesiel 

27. 3. 1839 – udelenie jarmočných práv a titul mestečka (oppidum) - obec získala od kráľa 

Ferdinanda 1. titul mestečko (oppidum) a s ním i možnosť usporiadať 4 jarmoky do roka 

1871 – gróf Pálfy získava kutacie právo - Gróf Pálfy získal kutacie právo pod celým 

handlovským chotárom. V ,,priateľskej dohode“ z roku 1874 si Handlovčania neuvedomili 

význam uhlia. Spor o kutacie právo Pálfy v roku 1907 vyhral 

1. júl 1909 – začiatok priemyselnej ťažby uhlia - 27. 5. 1909 – ustanovujúce zhromaždenie 

Západouhorskej kamennouhoľnej účastinnej spoločnosti – začiatok priemyselnej ťažby uhlia 

v obci  

1914 – 1918 – 1. svetová vojna (102 obetí z Handlovej) - 1. svetová vojna priniesla obete 

obyvateľov Handlovej (102 mŕtvych, 23 zajatcov – z nich  3 zomreli v zajatí a 2 nezvestní) 

22. 7. 1918 – štrajk handlovských žien pod vedením Márie Vladovej a baníkov 

s tragickými následkami - v čase 1. svetovej vojny i veľké sociálne nepokoje. 22. júla 1918 
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boli smrteľne zranení Mária Vladová, Mária Krššáková, Anton Oswald a Ondrej Majerník 

(ženy baníkov a baníci) 

1939 – 1945 – Handlová  a  2. svetová vojna - z udalostí v období 2. svetovej vojny: 1940 – 

štrajk handlovských baníkov, otvorený odpor proti fašizmu. 1944 – Handlovská dobrovoľná 

rota (120 Handlovčanov), 300 Handlovčanov v 1. partizánskej brigáde M. R. Štefánika. Viac 

ako 200 Handlovčanov odvlečených do koncentračných táborov, vyše 60 sa ich nevrátilo 

3. apríl 1945 – oslobodenie Handlovej spod fašizmu – z 3.  na 4.apríla 1945– 764. strelecký 

pluk 133. sovietskej divízie s veliteľom Andrejom Vladimirovičom Kozľakovským a jeho 

zástupcom a majorom Konstantinom Ivanovičom Savinom oslobodil mesto (zahynulo 8 

sovietskych, 6 rumunských vojakov a 17 Handlovčanov) 

50. - 60. roky – výstavba sídlisk Juh a Sever - výstavba sídlisk na Ul. 29. augusta, na 

Mierovom  námestí, na Prievidzskej ulici a neskôr na Partizánskej ul. V súvislosti s prílevom 

zamestnancov bane, nárastom počtu obyvateľov, potreby bytov 

20. 6. 1960 – Handlová mestom - Handlová nadobudla štatút mesta 

1960 – začal zosuv pôdy – prírodná pohroma - Handlovú postihla prírodná pohroma. Podľa 

odborníkov sa zosunulo 19 miliónov m³ zeminy. Následky boli obrovské. Zničených bolo 182 

domov, poškodilo sa elektrické vedenie, telefónna sieť, prívod vody z časti Nová Lehota. 

Štátna cesta č. 50 bola posunutá o 18 metrov 

70. roky – výstavba sídliska Morovnianska cesta - nový projekt sídliska Morovnianska 

cesta pre novú generáciu Handlovej s komplexnou vybavenosťou (obchodná sieť, 

zdravotnícke zariadenia, mestská hromadná doprava, sociálna vybavenosť, materská škola, 

pobočka knižnice, garáže) 

1976 – pričlenenie prímestských častí Novej Lehoty a Morovna - pôvodne samostatné 

obce sa pričleňujú k mestu 1. 1. 1976 

Od 1980 – výstavba sídliska Mostná - zatiaľ ostatná komplexná bytová výstavba formou 

sídliska (panelová zástavba) 

90. roky – vznik samosprávy mesta - realizácia územného plánu rozvoja mesta, vznik 

súkromných podnikov. Po roku 1989 nastávajú celospoločenské zmeny. Mení sa vzťah 

k vlastníctvu. Byty, nehnuteľnosti, podniky prechádzajú do súkromných rúk. Mení sa pomer 

spoločného a súkromného vlastníctva. Niektoré podniky zanikajú, iné menšie vznikajú. 

V roku 1993 vzniká samostatná Slovenská republika, mesto má vlastnú samosprávu  

Nová spoločenská situácia, trhový mechanizmus prinášajú nové podmienky. Existuje plán 

rozvoja mesta. Dominantné je riešenie teplofikácie mesta, náhradná výroba za zaniknuté 

podniky a podniky v útlme   
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*10. 08. 2009  -  najväčšia banská tragédia  v novodobých dejinách baníctva Slovenska   

V noci 10.8.2009 boli oficiálne potvrdené informácie, že 20 baníkov a banských 

záchranárov sa po mimoriadnej tragédii, ktorá sa udiala v dopoludňajších hodinách v  Bani 

Handlová , domov už  nevráti.  V meste bolo okamžite zriadené Centrum pomoci pozostalým 

obetí banského nešťastia, aby poskytovalo všetky potrebné informácie a odbornú 

psychologickú pomoc rodinám obetí. Mesto Handlová zriadilo na základe požiadaviek širokej 

občianskej verejnosti už 11.8.2009 Konto pomoci pozostalým – verejnú zbierku, ktorej  

výťažok slúžil ako  finančná pomoc deťom obetí banského nešťastia a zároveň  bola  

prejavom  spoluúčasti a spolupatričnosti  širokej občianskej verejnosti  z celého Slovenska, ba 

i zo zahraničia. Komisia zriadená za účelom transparentného prerozdeľovania finančných 

prostriedkov, po aktualizácii zoznamu pozostalých detí k 14.12.2009 (22 zaopatrených a 17 

nezaopatrených detí, spolu 39), dňa 31.12.2009  zbierku ukončila.  Celková výška finančných 

prostriedkov, ktoré boli prerozdelené z vkladov darcov z Konta pomoci pozostalým 

predstavovala  140 737, 83 €  (4 239 867,87 Sk). Okrem tejto finančnej pomoci bol 

pozostalým vyplatený príspevok, ktorý schválilo mesto Handlová vo výške 500 € hneď 

v prvom týždni po tragédii. Finančne, ale i vecnými darmi prispeli i ďalšie inštitúcie, aby 

pomohli zmierniť dopad tragickej udalosti v rodinách.  

10.8.2009 – deň banskej tragédie sa v meste navždy zapíše do dejín čiernym písmom. 

V roku 2010 bola odhalená pri pamätníku baníkov na Ul.29. augusta Pamätná tabuľa, ktorej 

autorom je akademický maliar – handlovčan Rudolf Cigánik. 

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 26. 10.2010 schválili 

návrh, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch 

pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, na vyhlásenie 

pamätného dňa - 10. august Deň obetí banských nešťastí.  

Od roku 2011 je v Handlovej tento pamätný deň pomenovaný ako deň Bielych ruží, aby sa 

odlíšil od všetkých ostaných pamätných dní v meste.  10. augusta 2011 bol pamätník baníkom 

na Ul. 29. augusta, ktorý si obyvatelia ešte v roku 2009 spontánne zvolili za miesto 

spomienok, obsypaný bielymi ružami. 

15.8.2010 – Povodeň, akú Handlová nezažila 

Naše hory, na ktoré sme takí pyšní, 15. augusta 2010 ukázali aj svoju tienistú tvár. 

Svahy a úbočia nedokázali zadržať nezvyčajné prívaly vody a tá sa svojou ničivou silou 

prehnala našim mestom. Povodňová vlna brala pred zrakmi neveriacich obyvateľov všetko, čo 

jej stálo v ceste - mosty,  komunikácie, domy, autá, zvieratá a nevynechala ani to najcennejšie 

– ľudský život. 
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V uvedený deň 15. augusta 2010 o tretej hodine ráno sa nad Handlovou spustila búrka, ktorú 

sprevádzalo silné hromobitie. Táto búrková činnosť trvala s prestávkami približne do 9-tej 

hodiny. Nahromadená voda začala ustupovať okolo 15.00 h. 

 O 14.10 h vyhlásil  primátor mesta Ing. Rudolf Podoba 3. stupeň povodňovej aktivity – stav 

ohrozenia a mimoriadnu situáciu, ktorá trvala v meste takmer tri mesiace do  3.11.2011.  

Stručná štatistika škôd: počet zasiahnutých rodinných domov: 206, počet zasiahnutých bytov 

v obytných domoch: 1, zasiahnuté obytné časti (prízemie): 15, zasiahnutý takmer celý dom: 4. 

Počet oficiálne evakuovaných : 1 (matka s tromi deťmi z lokality Horný koniec).  

Mesto Handlová spravuje 44 km miestnych komunikácie, z toho 17 km bolo úplne 

znehodnotených  (podmyté, odtrhnutý asfaltový koberec). Boli strhnuté tri mosty pre peších – 

Na Ul. Mostná, Prievidzská – Dolný koniec, Ul.1. mája. 

Handlovej sa dostalo obrovskej pomoci od viac ako 450 subjektov, Vojska SR, Úradu vlády         

i jednotlivcov. Mesto deklarovalo celkovú škodu vo výške 10,5 mil. € a jej niekoľko ročné 

odstraňovanie. 

22.3.2013 – mesto Handlová prevzalo do svojho majetku Vrt RH-1 – Jozef 

V minulosti boli termálne vody v Handlovej zistené banskou činnosťou vo východnej 

banskej šachte, v hĺbke 470 m. Výdatnosť zdrojov dosahuje cca 13 I.sˉ¹ s teplotou 32 °C. 

Mesto v rámci geologického zákona zadalo výskumnú úlohu a to hydrogeologický prieskum 

handlovskej kotliny, ktorý  prebiehal v rokoch 2008 až 2010. Súčasťou tejto úlohy bol aj 

hĺbkový vrt na overenie termálnych vôd. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra predložil 

MŽP SR záverečnú správu, v ktorej vyhodnotil celú túto štátnu úlohu a konštatoval, že 

geologické dielo, Vrt RH-1 splnil svoju úlohu a je pre ministerstvo nepotrebný.  V roku 2010 

bol výskum (okrem spracovania analýz) ukončený slávnostne čerpacou skúškou Vrtu RH 1. 

Slávnostne bol vrt pokrstený vtedajším ministrom ŽP SR Jozefom Medveďom 9.4.2010. Vrt 

nesie, okrem oficiálneho názvu Vrt RH -1, meno Jozef. Parametre vody, ktorá sa našla, boli 

už v počiatočných analýzach priaznivé. V hĺbke 1201,3 m bola zistená voda s teplotou 37,5° 

Celzia a priaznivým chemickým zložením. Liečivá minerálna voda má  podobné zloženie ako 

je v Turčianskych Tepliciach, Chalmovej alebo Kremnici. Zistenie nového zdroja termálnej 

vody v Handlovej (množstvo vody 15,0 l/s, teplota vody  37,5 °C, priaznivé chemické 

zloženie vody – kalcio-magnézio-sulfáto-bikarbonátového typu  s mineralizáciou 1,073 g/l s 

malým obsahom H2S a bez tvorby inkrustu) otvára pre mesto, ale aj pre jeho okolie nový 

priestor pre ďalší rozvoj. Termálna voda je veľmi vhodná na využitie  v oblasti cestovného 

ruchu pre rekreačné kúpanie. Jej teplota a chemické zloženie ju radí aj   k vodám, ktoré je 

možné využiť pre balneologické účely. Ak sa v praxi preukážu liečivé vlastnosti Vrtu RH-1, 
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mesto Handlová sa môže stať novým kúpeľným mestom na Slovensku. Termálna voda z Vrtu 

RH-1 predstavuje, na rozdiel od uhlia, obnoviteľný zdroj energie. 

Názvy mesta: Najstaršie pomenovanie územia bolo Seperdeo (Krásny les). Podľa mena 

zakladateľa a prvého richtára bola pomenovaná Krickerhäu (Krickerova Lehota). Názov 

Handlová má pôvod v krstnom mene zakladateľa obce. Meno Heinrich sa používa aj ako 

Honel, Hanel. Z tohto vzniklo pomenovanie Hanelova Lehota, krátko Hanelová a po úprave 

Handlová. Ešte v rakúsko-uhorskej monarchii, roku 1911, niesla meno Nyitrabánya 

(Nitrianska Baňa). Zastupiteľstvo sa prikláňalo i v tomto roku k nemeckému Krickerhau, 

riaditeľstvo baní používalo maďarský názov Széperdö (Seperdeo). Nakoniec si baňa presadila 

názov Nyitrabánya. Od roku 1919 sa naše mesto opäť nazýva Handlová. 5 

 

      1.4 Vývoj počtu obyvateľov a jeho štruktúra 

 

Od roku 1950 až do roku 1997 sa počet obyvateľov v meste zvyšoval. V roku 1997 

žilo v meste 18 199 obyvateľov. Od tohto obdobia konštatujeme znižovanie počtu 

obyvateľov. V roku 2006 klesol pod hodnotu 18 000. Mesto Handlová malo k 01.01.2015            

17 429 obyvateľov. Podľa počtu obyvateľov sa medzi slovenskými mestami nachádza na              

63. mieste. Je druhým najväčším mestom regiónu horná Nitra.  

 

          Graf 1 Vývoj počtu obyvateľov 

 

 

                                                 

5 Konsolidovaná výročná správa,2014 

 

Počet 

obyvateľov 
muži ženy celkom 

31.12.2014 8 853 8 576 17 429 

31.12.2013 8 903 8 632 17 535 

31.12.2012 8 934 8 632 17 594 

31.12.2011 8 974 8 711 17 685 

31.12.2010 9 003 8 745 17 748 

31.12.2009 9 028 8 788 17 816 

31.12.2008 9 069 8 821 17 890 

31.12.2007 9 102 8 822 17 924 

31.12.2006 9 113 8 837 17 950 
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Graf 2 Mechanický pohyb obyvateľov                                             Graf 3 Prirodzený pohyb obyvateľstva 

 

Zdroj: Štatistika MsÚ 

  

 

V porovnávanom období 2006 -2014 klesol v meste Handlová počet obyvateľov 

o 2,9%, prevláda mužské pohlavie nad ženským.  V meste Handlová sa prejavuje dlhodobý 

trend poklesu obyvateľstva. Tento problém je celospoločenský, nie je ojedinelý.  

 

Podrobnejšou analýzou sme zistili, že je to spôsobené hlavne tým, že prevažuje 

mortalita nad natalitou, ale aj počet odsťahovaných je vyšší oproti tým, čo sa do mesta 

sťahujú. Môžeme predpokladať vplyv odchodu ľudí za prácou, pretože v meste, ale aj 

v širšom území nenachádzajú svoje uplatnenie.  

Štatistický lexikón Slovenskej 

republiky 2011 uvádza, že v meste Handlová 

žije 18% obyvateľov v predproduktívnom veku 

od 0-14 rokov. Najviac obyvateľov – 64% je 

v produktívnom veku (do 64 rokov) a 18% 

v poproduktívnom veku.  
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Graf 5 Ekonomicky aktívne obyvateľstvo 

 

Do ekonomicky aktívneho 

obyvateľstva sme zaradili skupinu 

pracujúcich, pracujúcich dôchodcov, 

nezamestnaných a ženy na materskej 

dovolenke. Môžeme konštatovať, že najviac 

obyvateľov je zamestnaných v terciárnom 

sektore, až 46% z ekonomicky aktívneho 

obyvateľstva. Rozvíja sa najrýchlejšie, jeho 

súčasťou je doprava, spoje, služby a obchod.                                                                      

Štatistické údaje získané pri sčítaní 

obyvateľstva za rok 2011 uvádzajú za mesto 

Handlová, že až 77% ekonomicky aktívneho obyvateľstva za prácou odchádza mimo miesta 

bydliska.  

 S jednostranne orientovaným priemyslom súvisí aj vzdelanostná úroveň v meste.  

 

Graf 6 Vzdelanostná úroveň obyvateľstva 

 

 

Zdroj: Štatistický lexikón,2011, prepočet vlastný 

  

 Na základe štatistických údajov môžeme konštatovať, že až 49% obyvateľov má 

základné vzdelanie, učňovské bez maturity a stredné odborné bez maturity. Môžeme len 

predpokladať, že je to spôsobené vplyvom priemyslu, ktorý bol v území rozvinutý. Taktiež je 
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vzdelanostná úroveň ovplyvnená rómskou osadou, ktorá sa v meste nachádza. Podľa 

neoficiálnej štatistiky v meste žije približne 1 000 – 1200 Rómov. Zo skúsenosti vieme, že 

práve táto skupina obyvateľov končí v prevažnej miere základným vzdelaním, prípadne 

učňovským bez maturity. 

 Vysokoškolsky vzdelaných ľudí žije v meste Handlová len 7,53%. Celoslovenský 

priemer uvádzaný Štatistickým úradom za rok 2011 z posledného sčítania obyvateľstva je 

13,8% vysokoškolsky vzdelaných ľudí .  Pre porovnanie vzdelanostnej úrovne uvádzame aj 

údaje za okres Prievidza bez mesta Handlová.  

 

Tabuľka 1 Štruktúra obyvateľstva podľa vzdelania 

  Na základe údajov 

z tabuľky môžeme konštatovať, 

že v okrese Prievidza bez mesta 

Handlová žije 13,07% 

vysokoškolsky vzdelaných ľudí. 

V meste Handlová žije o 5,54% 

menej vysokoškolsky 

vzdelaných ľudí ako je                          

celoslovenský priemer. Najviac 

obyvateľov má základné 

a učňovské vzdelanie bez 

maturity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ukončené vzdelanie  

okres Prievidza 

bez Handlovej Handlová 

základné 12,63% 15,97% 

učňovské bez maturity 15,27% 16,93% 

stredné odborné bez maturity 12,80% 15,96% 

úplné stredné učňovské s maturitou 4,09% 3,55% 

úplné stredné odborné s maturitou 20,83% 19,09% 

úplné stredné všeobecné 4,52% 3,61% 

vyššie odborné 1,75% 1,39% 

VŠ I.stupeň 2,62% 1,50% 

VŠ II.stupeň 10,14% 5,74% 

VŠ III.stupeň 0,31% 0,29% 

bez vzdelania 13,67% 13,98% 

nezistené 1,37% 3,98% 

 

Zdroj: Štatistický lexikón,2011,prepočet vlastný 
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Národnostná štruktúra obyvateľstva  

 

Tabuľka 2 Štruktúra obyvateľstva podľa národnosti 

 

Najviac obyvateľov sa hlási 

k slovenskej národnosti. Napriek tomu, že 

sa v meste nachádza rómska 

osada,  rómsku národnosť v rámci okresu 

uvádza len 145 obyvateľov a v meste 

Handlová 62 obyvateľov. Tento údaj sa 

odlišuje od skutočnosti. Na základe 

znalosti prostredia vieme, že v rómskej 

osade žije približne 1000 – 1200 Rómov, 

z toho asi 90% je rómskeho pôvodu.  

Zloženie obyvateľstva, veková, 

vzdelanostná štruktúra a ďalšie faktory 

ovplyvňujú jeho rozvojový potenciál. 

Obyvatelia mesta Handlová bývajú 

v prevažnej miere v bytoch. Štatistický úrad za rok 2011 uvádza 6 307 bytov a 1 924 domov.  

Zo Štátneho fondu rozvoja bývania bolo v roku 2012  postavených 66 bytov 1 a 2-

izbových bytov na ul. Dimitrovova a v roku 2013 na sídlisku Mostná 88 bytov. 

 

      1.5 Ekonomický potenciál  

 

 Ľudský potenciál je základom pre rozvoj potenciálu ekonomického. Môžeme ho 

definovať ako spolupôsobenie ľudského kapitálu a prírodných daností, ktoré vplývajú na 

rozvoj výroby a poskytovanie služieb. Určuje rozvojový potenciál a odzrkadľuje životnú 

úroveň obyvateľov mesta. Podieľajú sa na ňom podnikateľské subjekty – fyzické osoby -

živnostníci, právnické osoby a samospráva. Nepriamo tiež samotní občania, ktorí sa podieľajú 

na spoločenskom dianí v meste.  

 

 

 

 Národnosť Muži Ženy Spolu 

Slovenská 8 349 8 499 16 848 

Maďarská 43 41 84 

Rómska 32 30 62 

Rusínska 1 3 4 

Ukrajinská 1 5 6 

Česká 23 54 77 

Nemecká 25 21 46 

Poľská 3 3 6 

Chorvátska 0 2 2 

Srbská 2 0 2 

Ruská 4 4 8 

Moravská 3 6 9 

Bulharská 1 0 1 

Iná 21 12 33 

Nezistená 310 268 578 

Spolu 8 818 8 948 17 766 
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Graf 7 Ekonomická aktivita obyvateľstva 

V ekonomicky najvýznamnejšom, 

primárnom sektore je zamestnaných len 13% 

ekonomicky aktívneho obyvateľstva. 

Predpokladáme, že oblasť poľnohospodárstva nie 

je zaujímavá, vytratil sa zmenou generácii vzťah 

k pôde a lesníctvu. Ťažba a dobývanie sa dostali 

do útlmu, čo sa prejavilo aj v našom meste. 

Kedysi rozvinuté centrá zostali týmto faktorom 

poznačené a musia sa s ním vyrovnávať aj do 

budúcnosti. 

V sekundárnom sektore našlo svoje uplatnenie 

33% ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Úzko súvisí s primárnym sektorom a zahŕňa 

odvetia spracovateľského priemyslu. 8% obyvateľov pri sčítaní neuviedlo svoje zamestnanie.   

V sektore terciárnom našlo svoje uplatnenie 46% ekonomicky aktívneho obyvateľstva 

a  8% neuviedlo svoju ekonomickú aktivitu. 

 

 

Graf 8 Zamestnávatelia podľa počtu zamestnancov 

Štatistický úrad uvádza štatistiku 

zamestnávateľov podľa počtu zamestnancov len na 

úroveň NUTS IV- okresu. V meste Handlová môžeme 

k najväčším zamestnávateľom  zaradiť spoločnosť 

GEWIS Slovakia s.r.o., HBP a.s., Agro Rybia farma 

s.r.o., Stredná odborná škola, Rialto s.r.o, MAT – 

obaly s.r.o., YADO s.r.o., RENITEX s.r.o., 

2.súkromná nemocnica, SENIORCENTRUM n.o., 

RHEA SK, s.r.o. a taktiež mesto Handlová spolu so 

svojimi príspevkovými a rozpočtovými 

organizáciami.  

 Okrem najväčších zamestnávateľov v meste uvádzame podnikateľské subjekty 

registrované v živnostenskom a obchodnom registri, ktoré majú sídlo na území mesta. 

(Zoznam podnikateľských subjektov príloha č.1) . Subjekty sú rozčlenené podľa druhu 

podnikateľskej činnosti. 
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Prevažujúca oblasť podnikateľskej činnosti FO s.r.o  Prevažujúca oblasť podnikateľskej činnosti FO s.r.o 

 administratívne služby 2 3 požičovňa športových potrieb 0 0 

auto - moto 6 3 práce vo výškach 0 1 

autoškola 1 0 právnické služby 1 0 

cestná doprava (osobná, nákladná) 5 1 prekladateľstvo a tlmočníctvo 1 0 

cukrárenstvo, pekárstvo 1 0 projektovanie stavieb - architekt 0 2 

čerpacia stanica 1 0 realitná kancelária 3 1 

drevovýroba, stolárstvo 5 0 reklamná činnosť 4 1 

elekrikár 4 1 reštauračné služby 10 1 

fittnes - centrum 2 0 rýchle občerstvenie 5 0 

fotograf + kameramam 1 0 služby čistiarní a práčovní 1 0 

geodetické a kartografické práce 0 0 služby v lesníctve 6 2 

IT služby 3 0 služby v poľnohospodárstve 0 2 

kaderníctvo 20 0 služby v stavebníctve 26 3 

kamenárstvo 0 1 služby v strojárstve 0 0 

klampiarske služby 0 0 služby v zdravotníctve 0 6 

kominár 0 0 solárium 1 0 

kováčstvo 1 2 správa bytov 1 0 

kozmetika 7 1 starostlivosť + chov zvierat 4 0 

kurenárske služby 0 0 stredisko zimných športov 0 0 

lekáreň 2 3 textilná výroba 6 5 

maliarské práce 3 0 ubytovacie služby 0 2 

maloobchod 79 89 účtovníctvo 8 2 

manikúra - pedikúra 8 0 upratovacie práce 1 0 

masérske služby 3 0 veľkoobchod 6 6 

mäsovýroba 1 0 vodárenské služby 0 0 

montáž plast.okien 1 0 výroba a oprava obuvi 0 0 

nakladanie s neb.odpadom 0 1 výroba chemikálií  0 0 

opatrovanie detí - detské jasle 1 0 výroba nápojov 0 0 

opatrovanie osôb 2 0 výroba plastov 1 0 

oprava hudobných nástrojov 1 0 výroba šperkov a bižutérie 1 0 

organizovanie kultúrnych podujatí 3 0 zámočnícké práce 2 1 

služby v školstve 0 0 zváračské práce 3 0 

plynárske služby 0 0 

pohostinstvo 13 0 

pohrebné služby 1 0 

polygrafická výroba 1 0 

poradenstvo v oblasti služieb a obchodu 11 2 

poradenstvo v oblasti zdravia 0 1 

poskytovanie úverov 1 0 

 

 

 

 



Program rozvoja mesta Handlová                     2016 - 2020 

28 

 

Rozhodovanie podnikateľských subjektov na miestnej úrovni ovplyvňuje aj samospráva.  

Na území mesta platia VZN v oblasti podnikania: 

- VZN č.1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach a trhový poriadok 

- VZN č.4/2013, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb na území mesta 

 

1.6 Občianska vybavenosť 

 

Do kategórie občianska vybavenosť zaraďujeme primárne to, čo slúži v prospech 

občanov, napĺňa ich potreby, prispieva k ich spokojnosti a plní verejnoprospešný účel. 

Môžeme ju rozdeliť na dve základné skupiny podľa charakteru  subjektov, ktoré ju 

zabezpečujú na :  

- komerčnú – je trhového charakteru, zahŕňa zariadenia maloobchodu, verejného 

stravovania, ubytovania, služieb, čiastočne aj zariadenia telovýchovno – športové 

a kultúrne, 

- nekomerčnú- označovanú aj verejnú alebo sociálnu, ktorá je zabezpečovaná 

štátom, regiónom alebo mestom. Zaraďujeme sem hlavne oblasť školstva, sociálnu 

a zdravotnú starostlivosť. 

 

     1.6.1 Sociálna starostlivosť 

 

 Jedným z faktorov, ktorý ovplyvňuje poskytovanie sociálnych služieb v meste 

Handlová je miera nezamestnanosti. Naše mesto vykazuje dlhodobo o 2% vyššiu mieru 

nezamestnanosti ako je priemer za okres Prievidza. Od roku 2010 ÚPSVaR vedie len okresné 

štatistiky a nie za jednotlivé mestá  a obce. Snahou mesta je realizovať aktívne opatrenia trhu 

práce v zmysle zákona o službách zamestnanosti. Pre UoZ organizuje aktivačnú prácu, 

dobrovoľnícku službu a absolventskú prax. Okrem toho vytvára podmienky na vytvorenie 

pracovných miest v chránenej dielni ( MsP ,DK,Jazmín n.o., ...). 
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Graf 9 Miera nezamestnanosti  

Okres Prievidza vykazuje dlhodobo 

najvyššiu mieru nezamestnanosti v rámci 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. Mieru 

nezamestnanosti ovplyvňuje nízka 

vzdelanostná úroveň obyvateľstva ako aj 

demografická štruktúra. Ako sme uvádzali 

vyššie, v meste žije rómske etnikum ale je aj 

vysoký počet občanov nad 50 rokov, ktorí sú 

pre zamestnávateľov neatraktívni. V meste 

žije veľa žien nad 50 rokov, pre ktoré nie sú 

takmer žiadne pracovné príležitosti. Taktiež 

je stav ovplyvnený vysokým počtom žien na 

rodičovských a materských dovolenkách, ktorým chýba prax a preto po ukončení poberania 

rodičovských príspevkov nenachádzajú uplatnenie.  

 

V sociálnej oblasti na území mesta pôsobia alebo svojou činnosťou do uvedenej oblasti 

zasahujú :  

- ÚPSVaR pracovisko Handlová, 

- ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, 

- Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Handlovej, 

- Penzión Vilma, 

- Súkromné detské jasle Ovečka,  

- Detský domov Prievidza, pracovisko Handlová, 

- MsP Handlová  

- Lepší svet n.o. 

- Jazmín n.o., 

- Senior centrum Sv. Kataríny n.o., 

- Materské centrum Lienka, 

- Pegas Remata,  

- ADOS Erika, 

- SENIOR CENTRUM n.o,  

- Denné centrum -Klub dôchodcov 
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Mesto Handlová v zmysle zákona o sociálnych službách poskytuje prostredníctvom 

sociálneho oddelenia MsÚ : 

- Základné sociálne poradenstvo (odborná činnosť podľa § 16)  - cieľovou skupinou je 

fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii. Služba je poskytovaná terénnou 

formou 

- Terénna sociálna práca – je poskytovaná prostredníctvom realizovaného projektu 

terénnej sociálnej práce, pričom cieľovou skupinou sú obyvatelia rómskej osady 

a skupiny ohrozené sociálnym vylúčením. Poskytovaná je terénnou formou. 

- Opatrovateľská služba   mesta je od roku 2003 zastrešená Spoločným obecným 

úradom v Handlovej, ktorý združuje obce Handlovskej doliny – Ráztočno, Jalovec, 

Chrenovec-Brusno, Lipník, Veľká Čausa, Malá Čausa – s cieľom zabezpečiť efektívne 

a kvalitné poskytovanie opatrovateľskej služby v meste i v obciach a sídli na MsÚ v 

Handlovej.  Je poskytovaná priamo v byte občana, v súčasnosti ju využíva 108 

opatrovaných. 

- Domy s opatrovateľskou službou ako nájomné byty osobitného určenia pre občanov, 

ktorí sú pre svoj nepriaznivý zdravotný stav alebo vek odkázaní na zabezpečenie 

nevyhnutných životných úkonov. Obytný dom na ulici 29.augusta č.1 má 80 bytových 

jednotiek. Obytný dom na Partizánskej ulici č. 36, 38, 40 má 48 bytových jednotiek 

a obytný dom na ulici SNP č. 34 má 16 bytových jednotiek. Všetky objekty sú 

v správe Mestského bytového podniku Handlová, s.r.o.. 

- Denné centrum /Klub dôchodcov/  - má 216 členov 

- Prepravná služba a sociálny taxík v Handlovej- je poskytovaná občanom mesta, ktorí 

sú odkázaní na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo občanom 

s nepriaznivým zdravotným stavom nad 65 rokov. 

- Odevná a nábytková banka - poskytovanie   odevov, hračiek, kuchynského vybavenia, 

bielej techniky, nábytku a pod., občanom, ktorí sa ocitli v núdzi.  

- Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou – je určený 

pre deti, ktorým je poskytovaná ústavná starostlivosť v detských domovoch na základe 

rozhodnutia súdu, nakoľko rodičia nechcú, nemôžu alebo nevedia poskytnúť deťom 

primeranú starostlivosť.  Povinnosťou mesta je príspevok poskytovať. 

- Komunitné centrum – poskytujú sa odborné činnosti, iné činnosti a aktivity fyzickej 

osobe, rodine alebo skupine osôb v nepriaznivej sociálnej situácii. 
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Sociálne služby poskytované ďalšími subjektmi na území mesta: 

- Senior centrum n.o. – cieľom je poskytovanie komplexu sociálnych služieb v  

Zariadení pre seniorov (kapacita 80 klientov) a Domove sociálnych služieb (kapacita 

20 klientov) 

- Zariadenia sociálnych služieb  v meste Handlová evidujeme 2, ktoré sú  začlenené pod 

neziskovú organizáciu Jazmín n.o. . Zariadenie krízovej intervencie pre jednotlivca na 

ul. Partizánska 32. Je určené pre fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné 

podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktoré nemajú 

zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať. Zariadenie krízovej 

intervencie pre rodinu na ul. F.Nádaždyho č. 4  a Partizánska 3/13 pre fyzickú osobu, 

na ktorej je páchané násilie, fyzickú osobu, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi, 

osamelú tehotnú ženu, rodiča alebo rodičov s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené 

ubytovanie alebo nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie a fyzickú osobu, ktorá 

dovŕšila dôchodkový vek alebo ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby 

a nemá zabezpečené bývanie alebo nemôže z vážnych dôvodov užívať bývanie.   

- Nocľaháreň /dočasná/ - na ul. F. Nádaždyho č. 4 je prevádzkovaná v zimných 

mesiacoch pre 10 klientov 

- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza, pracovisko Handlová  

- Detský domov Prievidza, pracovisko Handlová 

- ADOS Erika – Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti - poskytovanie 

komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti pre občanov mesta a obyvateľov obcí 

Handlovskej doliny.   

- Miestny spolok Slovenského Červeného kríža 

- Penzión Vilma na ul. SNP 55/22, Handlová, poskytovanie základného poradenstva 

sociálnej rehabilitácie, ošetrovateľskej starostlivosti, celoročného ubytovania, 

stravovania, upratovania, prania, žehlenia a údržby bielizne a šatstva, pre fyzické 

osoby, ktoré boli podľa posudku odkázanosti na sociálnu službu zaradení do 

IV.,V.,VI. stupňa odkázanosti. 

- Senior centrum Sv. Kataríny n.o. na ul.  SNP 26, Handlová - poskytuje pomoc 

seniorom s rôznymi stupňami organických zmien mozgu, ľuďom s 

kardiovaskulárnymi ochoreniami, ťažkými zmenami pohybového systému, zdravotne 

ťažko postihnutým, spolupracuje s rodinou. 

- Sv. Lujza n.o. na ul. SNP 2, Handlová - poskytuje služby mobilného hospicu 

a zapožičiavania zdravotníckych pomôcok. 
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- Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých 

- Pegas Remata – športový klub zdravotne postihnutých -  združuje  ľudí,  ktorí sú  

následkom  úrazov,  nehôd  alebo vrodených  defektov   postihnutí, aby  sa  aj  

prostredníctvom  športu  vyrovnali  so  svojím osudom. 

- Ovečka, súkromné detské jasle - ul. Dimitrovova 24, Handlová poskytujú starostlivosť 

od deti od 1 do 3 rokov 

- Materské centrum Lienka – aktivity pre mamičky s deťmi do 3 rokov 

- Lepší svet n.o. – organizácia na území mesta zabezpečuje zariadenie podporovaného 

bývania – kapacita 10 miest a rehabilitačné stredisko – kapacita 12 miest.  

 

      1.6.2 Zdravotná starostlivosť  

 

 V meste Handlová je základom pre poskytovanie ambulantnej a liečebno – 

preventívnej starostlivosti 2. Súkromná nemocnica s.r.o., v rámci ktorej je: 

- lôžková časť: interné oddelenie, oddelenie dlhodobo chorých, jednotka intenzívnej 

starostlivosti ( interná), 

- jednodňová zdravotná starostlivosť v odbore: urológia, gynekológia, chirurgia, 

- odborné ambulancie: neurologická, chirurgická, gastroenterologická, stomatologická, 

gynekologická, algeziologická, dermatovenerologická, ORL, RDG a SONO, 

fyzioterapia, 

- zmluvné neštátne ambulancie všeobecných lekárov pre deti a dorast,  

- zmluvné neštátne ambulancie všeobecných lekárov pre dospelých. 

Zdravotná  starostlivosť je  okrem areálu  nemocnice poskytovaná v priestoroch na  

ul.SNP 2, kde   na nachádzajú:  

- zmluvné neštátne ambulancie všeobecných lekárov pre dospelých, 

- odborné ambulancie : imunoalergologická, psychiatrická, gynekologická. 

Všeobecní a odborní lekári sú tiež sústredení na ul. Okružná, kde sa nachádzajú: 

- zmluvné neštátne ambulancie všeobecných lekárov pre deti a dorast,  

- zmluvné neštátne ambulancie všeobecných lekárov pre dospelých, 

- odborné ambulancie: stomatologická, ortopedická, gynekologická, pľúcna, interná. 

Okrem vyššie uvedených zdravotníckych zariadení v meste majú občania možnosť 

využiť ďalšie odborné a špecializované ambulancie v Prievidzi a Bojniciach.  
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Medzi poskytovanie zdravotnej starostlivosti zaraďujeme aj ADOS – agentúru 

domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá vykonáva terénnu prácu v domácom prostredí 

pacienta.  

V meste pôsobí aj Miestny spolok Slovenského červeného kríža, ktorý je zameraný na 

poskytovanie prvej pomoci na rôznych podujatiach, vyvíja iniciatívu pri darovaní krvi 

a pod.  

S poskytovaním zdravotnej starostlivosti súvisí predaj liečiv a farmaceutických 

výrobkov. Pre občanov mesta sú k dispozícii: 

- Lekáreň Barbora 

- Lekáreň Herba 

- Lekáreň pri nemocnici na ul. SNP 

- Lekáreň Sv. Kataríny 

- Lekáreň Dr. Max 

Na záver môžeme konštatovať, že z odborných ambulancií chýba v meste hlavne očná 

ambulancia. Obyvatelia musia v prípade potreby využívať ambulanciu v Žiari nad 

Hronom, Prievidzi alebo Dolných Vesteniciach.  

 

      1.6.3 Školstvo  

 

 V oblasti školstva boli prenesené kompetencie zo štátnej správy na samosprávu 

zákonom č. 416/2001 Z.z. v rámci reformy verejnej správy. Vo vzťahu k základným školám 

vykonáva samospráva prenesený výkon štátnej správy. Do jej originálnych kompetencií patria 

základné umelecké školy, materské školy, školské kluby detí, školské záujmové činnosti, 

centrá voľného času, zariadenia stravovania pre žiakov základných škôl a pre deti materských 

škôl, jazykové školy pri základných školách.  

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú 3 základné školy, 1 materská škola 

s elokovanými pracoviskami, centrum voľného času a základná umelecká škola.  

V zriaďovateľskej kompetencii Trenčianskeho samosprávneho kraja je Špeciálna 

základná škola.  

Súčasťou škôl sú školské zariadenia a elokované pracoviská: 

 Materská škola, ul. SNP 27, Handlová – súčasťou materskej školy sú elokované pracoviská 

a zariadenia školského stravovania: 

- Elokované pracovisko, Cintorínska 474/6, Handlová  
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- Elokované pracovisko, Dimitrovova 374/24, Handlová  

- Elokované pracovisko, Morovnianska cesta 1793/6, Handlová 

- Elokované pracovisko, Školská 526/53, Handlová  

- Výdajná školská jedáleň, Cintorínska ul. 474/6,  

- Školská jedáleň, Dimitrovova ul. 374/24, Handlová  

- Školská jedáleň, Morovnianska cesta 1793/6, Handlová  

- Školská jedáleň, Ul. SNP 201/27, Handlová  

Základná škola, Mierové námestie 255/27, Handlová – súčasťou školy sú školské 

zariadenia: 

- Školská jedáleň pri Základnej škole, Mierové námestie 255/27, Handlová  

- Školský klub detí pri Základnej škole, Mierové námestie 255/27, Handlová 

Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová - súčasťou školy sú školské 

zariadenia: 

- Školská jedáleň, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová  

- Školský klub, Morovnanska cesta 1866/55, Handlová  

Základná škola, Školská 526/53, Handlová – súčasťou školy sú školské zariadenia:  

- Školská jedáleň pri Základnej škole, Školská 526/53, Handlová  

- Školský klub detí pri Základnej škole, Školská 526/53, Handlová 

 Základná umelecká škola, Poštová 58, Handlová – súčasťou školy sú elokované 

pracoviská:  

- Elokované pracovisko, Cintorínska ul. 474/6, Handlová  

- Elokované pracovisko,  Dimitrovova 374/24, Handlová  

- Elokované pracovisko, Morovnianska cesta 1793/6, Handlová, v školskom roku 

2015/16 pozastavená prevádzka z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí.  

- Elokované pracovisko, Ul. SNP 27, Handlová  

- Elokované pracovisko, Malá Čausa 175, Malá Čausa  

- Elokované pracovisko, Lipník 7, Lipník  

- Elokované pracovisko, Komenského 428/43, Ráztočno  

- Elokované pracovisko, Chrenovec-Brusno 395, Chrenovec-Brusno  
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Tabuľka 3 ZŠ  v Handlovej 

  ZŠ MN ZŠ MC ZŠ ŠKOL 

  
Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

Priemer na 

triedu 

Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

Priemer na 

triedu 

Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

Priemer na 

triedu 

Nultý 0 0 0,00 1 9 9,00 0 0 0,00 

1.ročník 4 78 19,50 2 37 18,50 2 45 22,50 

2.ročník 3 60 20,00 2 36 18,00 2 35 17,50 

3.ročník 2 49 24,50 2 31 15,50 2 39 19,50 

4.ročník 3 62 20,67 2 30 15,00 2 34 17,00 

5.ročník 3 69 23,00 2 40 20,00 1 29 29,00 

6.ročník 2 49 24,50 2 35 17,50 2 36 18,00 

7.ročník 2 45 22,50 2 34 17,00 2 35 17,50 

8.ročník 2 44 22,00 2 33 16,50 2 42 21,00 

9.ročník 2 47 23,50 1 27 27,00 2 33 16,50 

Spolu 23 503 21,87 18 312 17,33 17 328 19,29 

Zdroj: Správa o činnosti škôl a školských zariadení 

 

 

 ZŠ MN ZŠ MC ZŠ Školská Spolu 

Žiaci so športovou prípravou 99 114 56 269 

Žiaci so športovou prípravou v % z počtu žiakov 

na II.  ZŠ 38,98 67,46 32,00 44,98 

 

 

Žiaci so sociálne znevýhodneného prostredia (t.j. žiaci v hmotnej núdzi a nízkopríjmových rodín.) 

 ZŠ MN ZŠ MC ZŠ Škol Spolu 

Ž. zo soc. znevýhodneného p. 22 51 21 94 

Ž. zo soc. znevýhodneného p.v % z celkového 

počtu žiakov 4,37 16,35 6,40 8,22 

 

Zdroj. Správa o činnosti škôl a školských zariadení 

 

Najviac žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia je na ZŠ Morovnianska cesta. 

Je to až 16,35%. Uvedenú ZŠ navštevuje najviac detí z rómskej osady, čo vplýva aj na 

výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese.  

Na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je zamestnaných 88 

pedagogických zamestnancov a 2 asistenti učiteľa. 
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Učebne na školách 

 ZŠ MN ZŠ MC ZŠ Skol Spolu 

Učebne spolu 33 38 22 93 

Z toho odborné 6 11 4 21 

Z toho odborné v % 18,18 28,95 18,18 22,58 

 

Pedagogicko-organizačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej 

škole 

Veková štruktúra detí v MŠ v š. roku 2015/16 

Dosiahnutý vek od 1.1. do 31.12. Počet detí 

menej ako 3 roky 7 

3 roky 69 

4 roky 103 

5 rokov 111 

6 rokov 69 

7 rokov 2 

Spolu 361 

 

Počet tried v MŠ 

  

 

celodenná prevádzka 

poldenná 

prevádzka Spolu tried 

MS-SNP  4 0 4 

EP – Dimitrovova  2 0 2 

EP - MC  6 0 6 

EP- Cintorínska  3 0 3 

EP- Školská 1.trieda 0 1 1 

Spolu  15 1 16 

 

V šk. roku 2015/2016 je počet otvorených tried totožný s predchádzajúcim školským 

rokom (daný kapacitou MŠ). 
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Pedagogicko-organizačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu   v Základnej 

umeleckej škole, Poštová 58, Handlová 

Počet žiakov v jednotlivých odboroch  

  Počet žiakov v odboroch 

Druh štúdia tanečný výtvarný 

literárno-

dramatický hudobný spolu 

prípravné štúdium 60 11 0 54 125 

základné štúdium 29 77 44 181 331 

štúdium pre dospelých 0 7 0 10 17 

Spolu 89 95 44 245 473 

 

 

Zdroj: Správa o činnosti škôl a školských zariadení 

 

Stredné školy   

V meste Handlová pôsobia 2 stredné školy, ktoré sú v zriaďovateľskej kompetencii 

Trenčianskeho samosprávneho kraja – Stredná odborná škola a Gymnázium Ivana Bellu.  

Stredná odborná škola Handlová má v portfóliu študijné a učebné odbory: 

- 5- ročný študijný odbor: obchodná akadémia – bilingválne štúdium, odborné 

vzdelávanie v anglickom jazyku, 

- 4- ročné študijné odbory: technické lýceum, elektrotechnika, mechatronika, mechanik 

počítačových sietí, grafik digitálnych médií, strojárstvo, 

- 3- ročné učebné odbory : mechanik opravár - stroje a zariadenia, elektromechanik – 

silnoprúdová technika, 

- 2- ročné nadstavbové štúdium : strojárstvo – výroba, montáž a opravy strojov 

a zariadení, 

- 2- ročné pomaturitné štúdium: sociálno – právna činnosť. 

 V školskom roku 2013/2014 navštevovalo školu 654 žiakov.  

 

 Gymnázium Ivana Bellu – na škole v školskom roku 2014/2015 študovalo  112 

študentov. V uvedenom školskom roku sa 8-ročné štúdium neotváralo. Škola má tri študijné 

odbory. Vyučovanie prebieha v priestoroch Strednej odbornej školy, kde bolo gymnázium 

presťahované.  

 

CVČ Relax  Námestie baníkov 3, vyvíja svoje aktivity v priestoroch Domu kultúry. 

Do 18-tich záujmových útvarov bolo  k 15.9.2014 prihlásených 200 detí 
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Oddelenie : 
Počet záujmových  útvarov Počet detí k 15.9. Počet detí k 30.6. 

Umenia a prírodovedy 6  65  60 

Mládeže a techniky 5  46  50 

Telovýchovy a športu  7  89  86 

SPOLU 18 200 
196 

 

 Príležitostná činnosť bola organizovaná na jednotlivých oddeleniach formou podujatí 

celomestského aj komorného, resp. interného charakteru, formou voľnočasových aktivít, 

zábavných a športových súťaží, výstav. CVČ zabezpečuje organizáciu obvodových kôl 

postupových športových súťaží a snaží sa vytvárať aj podmienky pre príležitostnú činnosť 

neformálnych skupín mladých ľudí podľa ich záujmu a potrieb vo voľnom čase v  meste. V 

čase jarných prázdnin zorganizovali prostredníctvom Národného projektu Praktik jeden stály 

pobytový tábor pod názvom „Zaži to“, v ktorom bola účasť pre mladých handlovčanov 

bezplatná a v máji pre veľký záujem ďalší. Organizácia mala 4 interných a 8 externých 

zamestnancov. 

 

      1.6.4 Kultúra  

 

Kultúrna činnosť v meste je hlavným poslaním Domu kultúry mesta Handlová, ktorý  

je príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou.  Jej činnosť je vymedzená 

v zriaďovacej listine DK MH. Nad rámec hlavnej činnosti so  súhlasom zriaďovateľa, na 

základe koncesnej listiny vydanej živnostenským úradom, prevádzkuje vedľajšiu hospodársku 

činnosť –  Reštauračné služby. 

Hospodárenie Domu kultúry mesta Handlová sa riadi rozpočtom schváleným 

Mestským zastupiteľstvom Handlová v súlade s Pravidlami rozpočtového hospodárenia mesta 

a  ďalšími súvisiacimi zákonmi (zákon o rozpočtových pravidlách, zákon o štátnom rozpočte, 

zákon o dani z príjmov).  

Dom kultúry má členené úseky na: 

- úsek A:  Hospodárska správa 

- úsek B: Prevádzka a služby spojené so správou majetku  

- úsek C: Kultúra:  

- kultúrno-osvetová činnosť + hvezdáreň 
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- kino a filmový klub 

- dovážaná kultúra 

- oslavy mesta 

- kultúrne stredisko Morovno 

- kultúrne stredisko Nová Lehota 

- stredisko Artanno 

- úsek D: Chránená dielňa (zriadená od 1. 12. 2014) 

- úsek E: Reštauračné služby 

 

 Digitalizácia kina 

 

Zámer digitalizácie kina bol schválený na zasadnutí MsZ Handlová dňa 28. 3. 2013.  

Od začiatku  roka 2014 sa postupne uskutočnili potrebné kroky - od procesu verejného 

obstarávania, vypracovania potrebných smerníc a dokumentov, podpísania zmluvy 

s dodávateľom, montáže zariadení pre prenos zvuku a základných elementov k projekčnej 

technológii, zabezpečenia novej technológie na rezerváciu a online predaj vstupeniek, 

montáže projektoru, školenia pracovníkov k obsluhe zariadení až po slávnostné otvorenie kina 

dňa 4. septembra 2014. V období mesiacov 9/2014 – 12/2014 navštívilo kino 2 753 divákov. 

Dom kultúry má 16 zamestnancov, z toho 5 v chránenej dielni.  

  

      1.6.5 Šport  

 

Do kompetencií samosprávy patrí aj vytváranie podmienok pre rozvoj športových 

aktivít. Občania mesta môžu využívať mestskú plaváreň so širokou ponukou služieb pre 

verejnosť. Prevádzkovateľom plavárne je mestská príspevková organizácia Plaváreň 

Handlová. Služby plavárne využívajú aj deti z materských škôl a žiaci základných škôl 

v rámci plaveckých výcvikov z celej handlovskej doliny. Okrem plávania ponúka rôzne druhy 

sáun, masáži a cvičení (aquaaerobik a zdravotné cvičenie). V roku 2010 bol zrealizovaný 

projekt Rekonštrukcia rozvodov tepla plavárne s cieľom úspory energie. V roku 2015 bola 

zrealizovaná výmena pôvodných okien okrem 60ks vákuových bazénových. Objekt plavárne 

je v zlom technickom stave. Strecha zateká a vzduchotechnické zariadenie je technicky 

opotrebované a zastaralé. Taktiež od výstavby budovy neprebehla jej komplexná 

rekonštrukcia. V pravidelných intervaoch prebieha len pravidelná nevyhnutná údržba.  
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Pre milovníkov futbalu je k dispozícii futbalový štadión. Využívajú ho v rámci 

tréningov futbalové družstvá a aj žiaci zo základných škôl. Mesto Handlová už samostatný 

futbalový klub nemá. Fúziou FK Prievidza a ŠKF Baník Handlová  vznikol v roku 2011 FC 

Baník Horná Nitra, ktorý hrá tretiu slovenskú futbalovú ligu. 

Tradičným športom je v meste basketbal. Založili ho v roku 1941 nadšenci basketbalu.  

V súčasnom období požiadal Mestský basketbalový klub Baník Handlová o udelenie divokej 

karty a Slovenskej basketbalovej ligy sa v rokoch 2016/2017 zúčastňovať nebude. Dôvodom 

je nevyhovujúca palubovka, ktorá nespĺňa požiadavky na hranie. Hoci športová hala už prešla 

rozsiahlou rekonštrukciou – zateplenie budovy, nová vzduchotechnika, nové fitnes centrum.  

Podmienky pre rozvoj športu a športových aktivít vytvárajú svojou činnosťou aj ďalšie 

športové kluby a organizácie: Plavecký klub, TJ Sokol oddiel športovej gymnastiky, TJ 

Slovan (kolkársky klub), TJ Sokol TMG (stolný tenis), Školský basketbalový klub, 

Volejbalový klub, Šachový klub, Horolezecký klub Prométeus, Jaskyniarsky klub, Klub 

slovenských turistov, Kynologický klub, ZO Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny A. 

Kmeťa, ŠK zdravotne postihnutých Pegas Remata, Automotoklub atď.  

Činnosť v oblasti športu vyvíja aj CVČ Relax, ktorý každoročne organizuje v spolupráci 

s partnermi množstvo tradičných podujatí (napr. 49. Ročník Handlovské športové hry, 

Morovnianska podkova, 41. Pochod vďaky, Beh oslobodenia, Banícka ralley a pod.). 

Obyvatelia mesta využívajú pre rozvoj športových aktivít aj priestory telocviční na 

základných školách, ale aj ponuku komerčných subjektov napr. Hutira centrum. Pre žiakov sú 

v popoludňajších hodinách k dispozícii multifunkčné ihriská pri základných školách. 

V rámci rozpočtu pre oblasť športu vyčlenila samospráva v roku 2014 3% z celkového 

ročného rozpočtu a do 30.6.2015 zatiaľ 4% z celkového ročného rozpočtu.   

  

      1.6.7  Cestovný ruch  

  

Primárnu ponuku pre cestovný ruch tvorí prírodný potenciál – ponuka daná prírodou 

(pohoria, flóra, fauna,..) a kultúrno-historický potenciál. V oblasti cestovného ruchu sa 

nemôžeme orientovať len na potenciál mesta, ale ho musíme chápať v kontexte handlovskej 

doliny.   
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Prírodný potenciál  

 

Pešia turistika (množstvo značkovaných aj neznačkovaných turistických chodníkov). 

Medzi turisticky najvyhľadávanejšie lokality patrí rekreačné stredisko Remata, ako 

východiskové miesto pre mnohé turistické trasy pohorím Žiar (Turistický chodník E8 – Cesta 

hrdinov SNP – červená farba), v priľahlom území pohoria Vtáčnik sa nachádza viacero 

značených turistických trás (žltá farba – Prievidzský okruh, Prievidza –Veľký Grič, zelená 

trasa: Prievidza – Malý Grič - Handlová – Horná Štubňa, Ponitrianska magistrála 

s východiskovým bodom  v Handlovej), na ktoré sa napájajú neznačené chodníky z katastrov 

obcí Handlovskej doliny. Z Handlovej tiež vedie na Rematu značená turistická trasa.  

Mesto Handlová je východiskom viacerých turistických trás: 

- zelená značka :  Sedlo pod Vysokou (902 m) 1:55 hod.  

                         Tri studničky (617 m) 1:00 hod. 

- žltá značka :       Bralova skala (862 m) 

- červená značka:  Veľký Grič (972 m) 2:00 hod. 

                              Vtáčnik (1346 m) 6:50 hod. 

Okrem turistických trás územie ponúka zaujímavú prechádzku banským náučným 

chodníkom s dĺžkou 9,5km, 13 stanovišťami a 2 oddychovými zónami. Na každej zastávke je 

informačná tabuľa s dobovými fotografiami a informáciami z minulosti banskej činnosti.  

Ďalší náučný chodník je na Remate a vedie smerom do Ráztočna cez Bralovú 

skalu. Prechádza dvomi geomorfologickými celkami Kremnické vrchy a Žiar. Dĺžka je 8,5km 

s prevýšením 475,6m a 12-timi zastávkami, na ktorých sa nachádzajú náučné tabule 

s informáciami o prírodných danostiach, faune a flóre.  

Poľovníctvo, hubárstvo v katastrálnych územiach obcí Ráztočno, Jalovec, Chrenovec-

Brusno, Lipník, Malá Čausa, Veľká Čausa a v katastri Handlovej. 

Letná rekreácia spojená s kúpaním je možná v rekreačnom stredisku Horský hotel Remata, 

vybaveným bazénom v exteriéri a krytým bazénom, v Hutire Relax Clube v Handlovej, kde je 

k dispozícii bazén s protiprúdom a vírivka. Pre rybolov je k dispozícii v intraviláne  mesta 

Handlová (na hornom konci) vodná nádrž, využívaná na športový rybolov. Rybolov na 

okrasných rybníkoch na Remate je pre tých, ktorí nevlastnia potrebné povolenia ani 

vybavenie.  

Jazdectvo na koňoch umožňuje jazdecký klub Navaho a Klub Almus v Lipníku.   

Cykloturistika - Cykloturistické trasy nadväzujú na radiály v rámci celého mikroregiónu 

i širšieho regiónu hornej Nitry: 
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Bojnický cyklokruh (celková dĺžka 162 km) s úsekom na území mikroregiónu v horskom 

teréne:  

Handlová-Ráztočno-Jalovec-Chrenovec-Malá Čausa-Brezany (20 km) 

Ďalšie cyklotrasy: 

Handlová-Remata-Sklené (10 km) 

Handlová-Veľká Lehôtka (8 km) 

Handlová-Stanište (7 km) 

Pre menej zdatných cyklistov je v záujme mesta v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym 

krajom vybudovať tzv. „ mestský okruh“ popri toku rieky Handlovky.  

Horolezectvo - Početné andezitové bralá ponúkajú možnosť na skalolezectvo. V okolí 

Handlovej sú k tomuto účelu zmapované vrcholy: Veľký Grič (972 m), Lehotské skaly, Malý 

Grič (876 m). Horolezecký klub Prométeus pre záujemcov o lezenie pripravil na Veľký Grič 

lezenie po reťaziach.  

Zimná rekreácia - v obci Ráztočno (Ráztočno -  tri lyžiarske vleky Tatrapoma s dĺžkou 250, 

200 a 50m, Remata – tri lyžiarske vleky Tatrapoma s dĺžkou 200, 300 a 700m s umelým 

zasnežovaním a nočným lyžovaním). Stredisko telesne postihnutých športovcov, s.r.o. Ski-

TMG Remata je jediným strediskom svojho druhu na Slovensku. V štádiu výstavby je 

lyžiarsky areál prevádzkovaný Ski-TMG Remata - štvorsedačková lanovka.  Spoločnosť 

plánuje výstavbu ďalších lyžiarskych vlekov, úpravu svahov s umelým zasnežovaním a 

výstavbu parkovacích plôch. 

 

Kultúrno – historický potenciál 

 

Kultúrno-poznávacie formy turistiky s využitím bohatého kultúrno-historického 

potenciálu mikroregiónu. Na území mikroregiónu sa nachádza množstvo zachovaných prvkov 

ľudovej architektúry (najmä sýpky a dobové domy )v obci Ráztočno, Jalovec, Chrenovec-

Brusno, Lipník a Veľká Čausa.  Významné sú pamiatky sakrálnej architektúry (kostoly, 

zvonice, kaplnky, kríže, stĺpy) a pomníky obetiam 1. a 2. svetovej.  

Na území mesta Handlová sa nachádzajú:  

 Pamätná tabuľa špeciálna ZŠ II.sv. vojna 

Náhrobník  - zadná časť mestský cintorín I. sv. vojna 

Náhrobník - predná časť mestský cintorín II.sv. vojna 

pamätná tabuľa budova MsÚ II.sv. vojna 
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Pamätník SNP park na Námestí baníkov II.sv. vojna 

pamätná tabuľa pred budovou bane I.sv.vojna 

pamätná tabuľa SNP 22 II.sv. vojna 

pamätný dom SNP 22 II.sv. vojna 

hrob neznámeho vojaka Rematská cesta-les neidentif. 

Kostol sv. Kataríny Nám. baníkov   

Morovno usadlosť Morovno neidentif. 

Dom ľudový I. Morovno neidentif. 

Dom ľudový II. Morovno neidentif. 

Kostol sv. Mikuláša Nová Lehota neidentif. 

Sekvoja obrovská Nová Lehota, fara 1843 

Tis obyčajný Nová Lehota, fara 1843 

Pamätník obetiam banských nešťastí mestský cintorín 1997 

 

V roku 2015 bolo otvorené Slovenské banské múzeum v Handlovej. Je prvou 

pobočkou SBM v Banskej Štiavnici. Prezentuje históriu ťažby hnedého uhlia na Slovensku 

a v Handlovej. Expozícia je situovaná na troch podlažiach, pričom prízemie imituje podzemné 

priestory s ťažbou uhlia. 

V meste je taktiež v ponuke návšteva súkromného múzea Jána Procnera. V jeho 

expozícii sa nachádzajú drevorezby s banskou tematikou, pričom každé jeho dielo má svoj 

príbeh.  

História mesta je zachytená v pamätnej izbe Handlovej v Dome stretávania 

karpatských Nemcov. Spolok zrekonštruoval starý kamenný dom so zachovaním typickej 

nemeckej architektúry.   

 

Sekundárna ponuka 

 

Sekundárnu ponuku tvorí: 

• Supraštruktúra cestovného ruchu (ubytovacie a stravovacie zariadenia) 

• Infraštruktúra cestovného ruchu (cestovné kancelárie, turistické informačné 

kancelárie, zmenárne) 
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• Všeobecná infraštruktúra (športovno-rekreačné zariadenia a aktivity, kultúrno – 

spoločenské zariadenia, organizované podujatia,  dopravná infraštruktúra) 

 

Supraštruktúra cestovného ruchu - Materiálno-technická základňa cestovného ruchu 

 

a) Ubytovacie zariadenia v meste : 

- Hotel Baník – Námestie baníkov, kapacita ubytovania 47 lôžok ( 1,2 a 3 lôžkové izby) 

- Hutira Relax Club – 29. augusta 92, kapacita ubytovania 36 osôb ( 10 izieb – 6 izieb 

2-lôžkových, 1izba – 4 lôžková, 1 izba 3- lôžková, 1 izba 1-lôžková, štúdio 2-lôžkové 

s kuchynkou) 

- Školský internát – turistická ubytovňa Stredná odborná škola, kapacita 60 lôžok ( 4-

lôžkové izby) 

 

b) stravovacie zariadenia v meste: 

 

- Jaroslav Pazdera Zorica - Morovnianska cesta 1797/40 

- BAUER COMPANY, s. r. o. - Marka Čulena 1614/14 

- Miroslav Krško Reštaurácia Mlaď - Pstruhárska 3 

- 180 stupňov  Burger House - Pstruhárska 5 

- Slovenská reštaurácia - SNP 16 

- S pub - pizzéria - Morovnianska cesta 1 

- Detský svet - Morovnianska cesta 1920 

- Bistro Ľubica - Schnitzel Haus - Partizánska 14  

- Döner Kebab - Námestie baníkov 13 

- Hilda Bolemanová - Nám. Baníkov 13/24 

- Branislav Škrteľ - Okružná 1864/2 

- Miroslav Matiaško - Cintorínska 491/16 

- Miloš Petrucha - Morovnianská cesta 1792/27 

- Michal Sekereš - Okružná 1881/25 

- Pizza Express  - Prievidzská 68 

- Reštaurácia Lesná - 1. mája 15 
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Infraštruktúra cestovného ruchu  

 

Turisticko – informačná kancelária- ZOHD:  

V rámci územia Handlovskej doliny pôsobí TIK-ZOHD, ktorého zakladateľom je 

Združenie obcí Handlovskej doliny. Jeho základnou činnosťou v oblasti cestovného ruchu je 

poskytovanie informácií pre turistov a návštevníkov, príprava a spracovanie propagačných 

materiálov tematicky zameraných, aktualizácia databáz podnikateľských subjektov. 

Doplnkovou činnosťou je predaj suvenírov s motívom mesta a vstupeniek cez rezervačný 

portál. Vzhľadom k tomu, že je prevádzkovateľom ZOHD, činnosť TIK-u sa orientuje aj na 

spracovanie strategických dokumentov za územie mikroregiónu. TIK je členom Asociácie 

informačných centier s celoslovenskou pôsobnosťou.    

 

Banky, bankomaty, zmenárne: 

V Handlovej sa nachádzajú pobočky bánk:  

- Poštová banka, 

- Prima banka, SNP 2 

- Slovenská sporiteľňa, Námestie baníkov 18 

- Všeobecná úverová banka, SNP 1 

 

Bankomaty:  

- Československá obchodná banka – Námestie baníkov 20 

- Prima banka – ul. SNP 2 

- Slovenská sporiteľňa – Námestie baníkov 18, M. Krššákovej (objekt Billa), Okružná 5 

- Všeobecná úverová banka – SNP 1, Morovnianska cesta 1920 

 

Zmenárne: 

- Zmenáreň, záložňa – Námestie baníkov 28 

 

Všeobecná infraštruktúra  

 

Najširšia ponuka rekreačných aktivít je v športovno- rekreačnom zariadení HUTIRA 

Relax Club v Handlovej, Ski-TMG Remata a  Horský hotel Remata. Aktivity spadajú do 

primárnej ponuky cestovného ruchu. Mesto Handlová má pomerne dobré podmienky pre 

športové vyžitie. K dispozícii je športová hala s posilňovňou, plaváreň s krytým bazénom,  
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futbalový štadión, športová strelnica, osem telocviční pri základných a stredných školách a tri 

fitnescentrá. V oblasti telovýchovy a športu je činných 16 športových klubov a oddielov 

v Handlovej.  

Mesto Handlová má pomerne rozvinuté možnosti pre cestovný ruch z hľadiska 

kultúrno -  historického aj športového potenciálu.  

Kultúrnu vybavenosť reprezentuje Dom kultúry mesta Handlová,  ktorý organizuje 

kultúrno-spoločenský život a podieľa sa na zvyšovaní kultúrno – vzdelanostnej úrovne 

obyvateľstva. V mestských častiach Morovno a Nová Lehota  plnia obdobnú funkciu kultúrne 

strediská.  Kultúrnu vybavenosť mesta tvorí Mestská knižnica s tromi oddeleniami 

v centrálnej knižnici (oddelenie vedenia, doplňovania a spracovania fondov, oddelenie pre 

dospelých  čitateľov, oddelenie pre deti a mládež). Knižnica má tri  pobočky v  Morovne, v 

Novej Lehote a na sídlisku Morovnianska cesta.  

Všeobecnú ponuku pre cestovný ruch tvoria aj podujatia. V meste sa organizujú pravidelné, 

tradičné podujatia ale vznikajú aj nové. Mestské zastupiteľstvo každoročne schvaľuje 

kalendár celomestských podujatí, ktoré sa konajú pod záštitou Domu kultúry. Okrem toho 

organizuje v meste množstvo podujatí Centrum voľného času Relax v spolupráci s Detským 

a mládežníckym parlamentom. Schválený kalendár podujatí na rok 2015:  

 

Oslavy a pamätné dni  

PODUJATIE ORGANIZÁTOR  

22. výročie vzniku SR, ohňostroj na námestí Mesto Handlová, DK MH 

70. výročie oslobodenia Handlovej, oslavy spojené s kladením 

vencov 

GPS, DK Handlová 

Oslavy 1.Mája 

Deň vstupu SR do EÚ 

Mesto Handlová, GPS, DK MH 

Deň víťazstva nad fašizmom Mesto Handlová, GPS, DK MH 

Oslavy zvrchovanosti, Vatra zvrchovanosti Mesto Handlová, GPS, DK MH 

Deň bielych ruží, pamätný 

Deň obetí banských nešťastí 

Slovenskej republiky 

Mesto Handlová, DK MH 

71. výročie SNP Mesto Handlová, GPS 

Pamiatka zosnulých -pietny akt Mesto Handlová, GPS, 

 

Celomestské kultúrne a spoločenské podujatia 

PODUJATIE  ORGANIZÁTOR 

7. Šachttág Mesto Handlová, HBS,  DK MH 

Fašiangy Mesto Handlová, DK MH 
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Celomestské oslavy MDŽ Mesto Handlová, DK MH 

Ľuďom za katedrou  DK MH,  ZUŠ 

Deň Zeme HATER,  ZS Skolská, DK Handlová,  

37.ročník Cesty rozprávkovým lesom DK MH, CVČ Relax,  

Regionálne oslavy dňa baníkov 2015  Mesto Handlová, DK MH 

Mesiac úcty k starším DK MH 

Deň otvorených dverí v samospráve Mesto Handlová, mestské organizácie 

Týždeň vzdelávania ŠÚ, DK MH 

Handlovské katarínske dni  Mesto Handlová, DK MH 

Mikuláš na Nám.Baníkov  

a v CVČ Relax 

DK MH,CVČ 

Handlovská kapustnica Mesto Handlová, DK MH, ZOHD 

Nočný Silvester na Námestí  DK MH 

 

Celomestské športové podujatia 

PODUJATIE ORGANIZÁTOR 

48. ročník HŠH  CVČ 

40. ročník Pochodu vďaky SNP  Mesto Handlová, CVČ, TJ Plameň, 

MO SZPB 

Oceňovanie najúspešnejších športovcov a funkcionárov za 

rok 2014  

Mesto Handlová, CVČ 

Bicyklom za mier  I. ročník  ZŠ Školská, Mesto Handlová, CVČ 

32. ročník Behu oslobodenia Mesta Handlová  Mesto Handlová, CVČ 

Celoslovenský plavecký pretek „O pohár mesta Handlová“  CVČ, Plavecký klub Handlová 

Slovenský pohár v gymnastike JIPAST  CVČ, KŠG Handlová 

Morovnianska podkova  Mesto Handlová, CVČ, DK 

Výstava psov bez PP CVČ, MsKK 

42. ročník tur. pochodu „Po stopách HDR“  CVČ, TJ Plameň 

Banícka ralley  CVČ, AMK Baník Handlová 

 O kôš mesta Handlová  

21. roč. memoriálu Ondreja Haviara 

CVČ, ŠBK Handlová 

Futbalová 24-ka 

 

CVČ, p. Uríček 

Weight pull Day Handlová a Dog Sport Day Handlová  CVČ, MsKK 

MMSR – Country Cross  CVČ, Pichliač Enduro Team 

Týždeň v pohybe (MOVE WEEK)  Mesto Handlová, CVČ, ZŠ, MŠ, 

športové kluby 

Memoriál K. Matiašku Mesto Handlová, CVČ 

Kapriáda 2015  CVČ, Plavecký klub Handlová 

 

Miestna časť Nová Lehota sa svojim charakterom mení na chatovú a chalupársku 

oblasť. Kamenné domy pôvodných  obyvateľov sú súčasnými majiteľmi prispôsobované 

k možným potrebám a rozvoju vidieckej turistiky a ubytovania v súkromí.  

V intraviláne  mesta Handlová (na hornom konci) sa nachádza vodná nádrž, využívaná na 

športový rybolov. Lokalita je vhodná na vybudovanie autocampingu.  
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    1.7  Mesto – moderná samospráva 

 

 Jednou z úloh modernej samosprávy je informovanie verejnosti. Je to jej zákonná 

povinnosť v zmysle platnej legislatívy. Na základe výsledkov dotazníkového prieskumu v 

meste môžeme konštatovať, že až 84% vyslovilo spokojnosť s informovanosťou zo strany 

samosprávy. Ako zdroj získavania informácii respondenti najviac využívajú Handlovské 

noviny 74%, mestský rozhlas 65,8%, internet 63,2% a iné periodikum Prievidzsko 59% 

z opýtaných. Najmenej je využívaná mestská výveska, kde informácie získava len 30,8%  

respondentov.  

Na zlepšenie komunikácie s občanmi mesto v roku 2008 zriadilo diskusiu na 

www.handlova.sk. Diskusia bola denne využívaná prispievateľmi, ktorí sa snažili poukázať 

na problémy v meste. Potreba zriadenia diskusie vzišla pri príprave PHSR v roku 2006. 

V roku 2015 bola diskusia zrušená a nahradená www.odkazprestarostu.sk. Môžeme 

konštatovať, že podnetných príspevkov je pridávaných menej ako to bolo v predchádzajúcom 

období.  

Mesto Handlová z dôvodu zlepšenia informovanosti obyvateľov zriadilo elektronické 

zasielanie správ mestského rozhlasu. Občania môžu službu využívať bezplatne.  

  V súčasnom období je najvyužívanejším prostriedkom na získanie informácií hlavne 

u mladých ľudí internet. Pre občanov sú na oficiálnom internetovom portále 

www.handlova.sk zverejňované: 

- zmluvy, objednávky a faktúry  

- pozvánky, rokovacie materiály a zápisnice zo zasadnutí MsZ, ktorého sa môžu 

občania zúčastňovať, materiály sa predkladajú elektronicky 

- pozvánky a materiál na rokovanie Mestskej rady – zasadnutia sú neverejné 

- pozvánky a zápisnice z rokovania komisií – v súčasnom volebnom období 2014-2018 

má mesto  6 stálych komisií 

- legislatíva mesta – štatút, VZN, rokovacie poriadky orgánov mesta, rozpočet, zásady 

hospodárenia a pod. 

Okrem toho sú v sekcii pre občana uverejnené e- tlačivá, ktoré si môže stiahnuť, vyplniť, 

ale na druhej strane ich musí vlastnoručne podpísať a doručiť na MsÚ.  

Komplexný elektronický systém sa samospráve doposiaľ zrealizovať nepodarilo. Nie je to 

však len problém nášho mesta, ale celej verejnej správy na Slovensku. Mesto vytvára 

podmienky pre voľný prístup na internet prostredníctvom voľnej wifi siete. Môžeme 

konštatovať, že pokrytie signálom je na úrovni 98%.  

http://www.handlova.sk/
http://www.handlova.sk/
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Mesto Handlová 

Neziskové 
organizácie  

Rozpočtové 
organizácie 

 

Príspevkové 
organizácie  

Spoločnosti – 
s.r.o., a.s. 

Help, n.o. 

Asterion, n.o. 

Plaváreň Mesta 

Handlová 

Dom kultúry Mesta  

Handlová 

Základná škola Mierové 

námestie 

Základná škola 

Morovnianska cesta 

Základná škola Školská 

ul. 

Základná umelecká 

škola 

Centrum voľného času 

Relax 

MsBP, s.r.o.  

(100%)  

Hater Handlová, s.r.o.   

(100% ) 

Kmet Handlová, a.s. 

Handlovská energetika, 

s.r.o. 

Prima banka 

Slovensko, a.s. 

Jazmín, n.o. 
Mestská knižnica 

Handlová 

Materská škola SNP 
Stredoslovenská 

vodárenská spol., a.s. 

RTV, s.r.o.  

SENIOR CENTRUM, 

n.o. 

Snahou samosprávy je zvýšenie transparentnosti a zefektívnenie procesov v prospech 

občanov. Občania často vnímajú samosprávu a hlavne vykonávateľov úradníckych činností 

negatívne, preto samospráva v meste Handlová organizuje každoročne Dni otvorených dverí. 

Občania mesta sa môžu oboznámiť s jej úlohami a získať informácie o  činnosti 

a kompetenciách volených zástupcov občanov ako i samotných vykonávateľov rozhodnutí - 

úradníkoch. Tiež sa oboznámia s činnosťou organizácii v zriaďovateľskej kompetencii mesta.   

V zmysle štatútu mesta môže MsZ zriadiť, kontrolovať a zrušiť  príspevkové a rozpočtové 

organizácie mesta, obchodné spoločnosti a iné právnické osoby. Činnosti týchto subjektov sú 

podmienené samosprávnym charakterom a napomáhajú všestrannému rozvoju mesta.  

 

Schéma 1 Mestské organizácie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Konsolidovaná výročná správa 2014 
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Okrem uvedených organizácií je mesto zakladateľom  mikroregionálneho združenia – 

Združenia obcí Handlovskej doliny so sídlom v Ráztočne. Prenesený výkon štátnej správy 

v oblasti stavebného konania, školstva a opatrovateľskej služby zabezpečuje prostredníctvom 

spoločného stavebného úradu so sídlom na MsÚ v Handlovej. V záujme realizácie prístupu 

LEADER je mesto členom OZ Žiar, ktoré vzniklo spojením území Handlovskej doliny 

a Hornonitria. Problémy samosprávneho charakteru rieši mesto Handlová spoločne s inými 

samosprávami združenými v organizácii ZMOS a ZMO-HN.  Mesto Handlová sa vzhľadom 

na svoju polohu nezúčastňuje na projektoch cezhraničnej spolupráce. Má však dlhoročnú 

spoluprácu s partnerskými družobnými mestami Zábřeh (1994), Sárisáp (1997) a Voerde 

(2001). 

Hospodárenie samosprávy  

 

Tabuľka 4 Hospodárenie samosprávy 

 
 

Rozpočet  

 

Rozpočet  

po zmenách  

Skutočné  

plnenie príjmov/ čerpanie 

výdavkov 

k 31.12.2014 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 8 308 668 9 500 488 9 178 512,19 96,6 

z toho :     

Bežné príjmy 7 989 555 8 708 123 8 621 005,15 99,0 

Kapitálové príjmy 
191 278 423 434 193 268,65 45,6 

Finančné príjmy 
0 202 350 202 349,43 100,0 

Príjmy RO s právnou  

subjektivitou 

127 835 166 540 161 888,96 97,2 

Výdavky celkom 8 308 668 9 417 317 9 074 675,35 96,4 

z toho :     

Bežné výdavky 4 202 246 4 681 606 4 445 662,67 95,0 

Kapitálové výdavky 258 724 598 500 550 491,82 92,0 

Finančné výdavky 929 880 1 011 940 986 273,54 97,5 

Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 

2 917 818 3 125 271 3 092 247,32 98,9 

Rozpočet obce  0 83 171 103 836,84  

 

Zdroj: Konsolidovaná výročná správa 2014 
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Členenie rozpočtu  za rok 2014 

Graf 10 Čerpanie rozpočtu 

 

 

      1.8 Doprava a dopravná dostupnosť 

 

 Dostupnosť mesta je ovplyvnená jeho polohou na rozhraní dvoch samosprávnych 

krajov, na spojnici Hornonitrianskej a Žiarskej kotliny, v priestore uzavretom pohoriami 

Vtáčnik, Kremnické vrchy  a Žiar.  

Handlová leží mimo hlavných vnútroštátnych  dopravných trás a mimo paneurópskych 

dopravných koridorov.  

Trasa hlavnej cestnej komunikácie je cesta prvej triedy č.I/50 od Prievidze. Je to cesta 

celoštátneho až medzinárodného významu, ktorá zabezpečuje pohyb tranzitnej dopravy 

v smere východ – západ. Cesta je súčasťou siete E 572 na trase: ČR – Drietoma – Trenčín – 

Prievidza – Handlová – Žiar nad Hronom. V súčasnosti prebiehala rekonštrukcia úseku 

Nováky- Prievidza – Handlová 

 

 

 

 

 

 

0%0% 2% 3% 3%
6%

8%

1%

36%

3%
3%

7%

7%

12%
9%

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014

Plánovanie, manažment a kontrola Propagácia a marketing Interné služby

Služby občanom Bezpečnosť Odpadové hospodárstvo

Komunikácie Doprava Vzdelávanie

Šport Kultúra Prostredie pre život

Bývanie Sociálne služby Administratíva
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Obrázok 2 Sieť  diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku 

 

 

 

Zdroj: Národná diaľničná spoločnosť, www.nds.sk 

 

V októbri 2009 povolil Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie 

Slovenskej správe ciest výstavbu „Malého obchvatu mesta“ s dobou realizácie 16 mesiacov. 

http://www.nds.sk/
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Cieľom vybudovania malého obchvatu bolo odbremenenie hustej dopravnej premávky 

z centra mesta, aby sa perspektívne stalo pešou zónou. 

 

Tabuľka 5 Intenzita dopravy v meste za 24 hodín 

ťah cesty  ulica rok 2000 rok 2005 rok 2010 

 I/50  Prievidzská (Dolný koniec) 6 549 10 816 11 083 

I/50 Žiarska  7 112 7 253 7 798 

Zdroj: Slovenská správa ciest, prieskum  

  

 Na základe údajov v tabuľke môžeme konštatovať, že intenzita dopravy v meste stúpa. 

Kým v roku 2000 bolo zaznamenaných na vstupe a výstupe do mesta 6 549 áut za 24 hodín, 

v roku 2010 ich bolo až 11 083. Vzhľadom na dostupnosť informácii na SCC nebolo možné 

spracovať intenzitu podľa druhu vozidiel.  

Významný podiel individuálnej dopravy v meste spôsobuje zvýšené nároky na 

odstavné plochy počas dňa v centre a počas nočných hodín v obytných častiach.  

Preprava v meste je okrem individuálnej dopravy riešená aj prostredníctvom mestskej 

hromadnej dopravy. Handlová má v prevádzke 2 linky MHD so 68 zastávkami, prímestská 

doprava využíva 18 zastávok a diaľková doprava 1.  Do 30.06.2015 mesto z rozpočtu uhradilo 

1%, čo predstavuje čiastku 32 869€ na úhradu nákladov spojených s prevádzkou MHD. 

V roku 2014 predstavoval príspevok na MHD sumu 99 074€.  

Prepojenie mesta s inými regiónmi je zabezpečené prostredníctvom diaľkovej 

autobusovej dopravy, ktorá je na primeranej úrovni.  Obsluha mesta medzimestskou 

a diaľkovou dopravou je realizovaná prostredníctvom siete autobusových zastávok, keďže 

mesto nemá autobusovú stanicu.  

Nárast individuálnej automobilovej dopravy  a zároveň aj nárast významu cyklistickej 

dopravy vytvárajú predpoklady pre vznik cyklistických trás na území mesta. V súčasnom 

období nie je vybudovaná cyklotrasa, ktorá by spájala územie mesta so širším regiónom. 

Cyklisti momentálne využívajú miestne komunikácie a krajnice hlavnej cesty I/50. Pre peších 

sú vybudované chodníky a pešie plochy.  Chodník pre peších chýba hlavne na Dolnom konci, 

kde nie je ani autobusová zastávka. 

 Spojenie mesta so širším okolím zabezpečuje aj železničná osobná a nákladná 

doprava. Územím prechádza jednokoľajová neelektrifikovaná železničná trať č.145, Prievidza 

– Horná Štubňa.  Prostredníctvom železničných staníc v Prievidzi, resp. Turčianskych 

Tepliciach sa napája na rýchlikové trate č. 140 Nové Zámky – Prievidza a č. 170 Vrútky – 
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Zvolen. Železničná stanica je situovaná v JZ časti mesta v blízkosti objektu baní. V súvislosti 

s klesajúcim významom banskej činnosti sa ukazuje potreba vybudovať aj železničnú 

zastávku v priamej náväznosti na sídlisko Morovno, kde žije viac ako 6 tisíc obyvateľov. 6  

Nakoľko nie je k dispozícii štatistika prepravovaných osôb môžeme len predpokladať, že sa 

záujem cestujúcich o osobnú vlakovú prepravu zvýšil z dôvodu rozhodnutia vlády 

o bezplatnom cestovaní pre deti do 15 rokov, študentov do 26 rokov, poberateľov rôznych 

druhov dôchodkov a seniorov nad 62 rokov.  

 Mesto Handlová je od najbližšieho letiska s osobnou prepravou Sliač vzdialené 46km. 

Ponúka medzinárodné lety v letných mesiacoch do dovolenkových destinácií Bulharska, 

Egypta a Grécka. Vzdialenosť mesta od medzinárodného letiska Bratislava je 175km.  

V okresnom meste Prievidza sa nachádza letisko medzinárodného významu, ktoré je 

využívané na účely leteckej turistiky, obchodných ciest, výsadkové lety a podobne. Pre nás je 

významným z pohľadu ponuky produktov cestovného ruchu.  

Na poľnohospodárske účely je využívané letisko v Morovne.  S jeho rozširovaním ani 

prestavbou sa v súčasnosti neuvažuje. 

 Riešenie dopravy v meste patrí medzi priority aj na nasledujúce obdobie. Je snahou 

mesta pripraviť také riešenia, ktoré budú viesť k zvýšenej spokojnosti občanov.  

 

      1.9 Technická infraštruktúra  

 

Vodné hospodárstvo a protipovodňová ochrana  

Mesto Handlová leží v povodí toku Handlovka, v správe Slovenského 

vodohospodárskeho podniku š.p., OZ Povodie Váhu Piešťany, závod Topoľčany. Tok 

Handlovky tečie intravilánom sídelného útvaru smerom na sever, potom sa mení smer toku na 

západ. Preteká obcami Ráztočno, Chrenovec, Veľká Čausa a mestom Prievidza. Na 

juhozápadnom okraji Prievidze zaúsťuje do rieky Nitra. Celková dĺžka toku Handlovky od 

zaústenia do rieky Nitra, až po prameň je 33,3 km. Zregulovaných bolo 14 868 m toku, 

väčšinou v intraviláne sídiel. Podrobný popis situácie sa nachádza v Územnom pláne mesta 

Handlová (aktualizácia 2008). 

Územie Handlovej hydrologicky spadá do povodia rieky Nitry. Hlavnými prítokmi 

Handlovky sú: Mlynský potok, Čižmársky potok, Račí potok a Pstruhársky potok. Ďalšími sú 

menšie, nemenované prítoky a prítoky zo záchytných rigolov. Na južnom okraji mesta 

                                                 
6 Zdroj: ÚPD mesta Handlová, zmeny a doplnky č.3  
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Handlová dochádzalo v minulosti k zosuvom pôdy, smerom do údolia Handlovky. Tento 

problém bol riešený vybudovaním stabilizačného násypu. Prítok Handlovky je v úseku 

násypu prevedený potrubím 2 x 1500 mm. Povrchové vody sú odvádzané záchytnými rigolmi 

a podzemné vody sú odvádzané drenážnou sústavou s hlavným drénom, vloženým v starom 

koryte Handlovky. V km 31,4 bola na Handlovke vybudovaná viacúčelová nádrž - rybník s 

prevádzkovou hladinou 574 m.n.m., s celkovým objemom 114 031 m3. Nádrž je situovaná na 

ľavej strane cesty I/50, nad urbanistickým obvodom č.6. "Horný Koniec ". 7 

Technický stav úpravy si vyžaduje pravidelnú údržbu, čistenie a miestne 

rekonštrukcie. 

Tok Handlovky je v celej svojej dĺžke postupne zaťažovaný znečistením a to priamo, 

alebo z prítokov. Ide najmä o odvody z hospodárskych dvorov, o splaškové vody z hnojísk a 

zo skládok, o vody z priamo vyústených kanalizácií a o odpadové vody z areálu HBP Baňa 

Handlová. Tieto vody sú vypúšťané z vyústenia „Pri pekárni“ a z vyústenia „pri ŠM 

Handlová“. V časti Morovno a Nová Lehota sa nachádzajú toky s minimálnym prietokom. V 

nevyhnutnom rozsahu boli na nich prevedené smerové a stabilizačné úpravy. 

Z hľadiska širšieho územia Handlovskej doliny je západná časť územia obcí Veľká a 

Malá Čausa dotknutá pásmom ochrany prírodných liečivých zdrojov II. a III. stupňa 

termálnych vôd v Bojniciach. Územie nespadá do citlivých oblastí v zmysle ochrany vodných 

útvarov povrchových vôd, tzn. katastrálne územia obcí nie sú zaradené medzi zraniteľné 

oblasti v zmysle Nariadenia vlády č. 617/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a 

zraniteľné oblasti. K vodohospodársky chráneným patrí pramenná časť rieky Handlovky 

v úseku od prameňa po mesto Handlová ako vodohospodársky významný tok z dôvodu 

významných odberov pre priemysel. Ako chránený vodárensky tok nie je zaradený žiadny tok 

z riešeného územia.8 

 

Geotermálna voda  

 V meste Handlová sa nachádza geotermálny vrt s hĺbkou 1 201,3 m, ktorý bol vŕtaný 

v roku 2010. Počas skúšok sa z neho čerpala geotermálna voda s teplotou na povrchu 37,5°C 

s dostatočnou výdatnosťou. Vrt je vo vlastníctve mesta a je hlavným potenciálom pre rozvoj 

cestovného ruchu.9 

                                                 
7 PHSR 2008-2013 
8 Stratégia trvalo udržateľného rozvoja Združenia obcí Handlovskej doliny.  
9 Územný plán mesta Handlová. Aktualizácia 2008, zmeny a doplnky č. 3  
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Zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd 

Majiteľom vodovodnej a kanalizačnej siete je Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, 

a. s. Banská Bystrica, závod Prievidza.  

Mesto je v súčasnosti zásobované pitnou vodou zo skupinového vodovodu (SKV) 

Handlová, ktorý zásobuje pitnou vodou obyvateľov Handlovej a Malej Čause, v správe 

Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. B. Bystrica, závod Prievidza. Samostatný menší 

vodovod s vlastným zdrojom má miestna časť Morovno. Miestna časť Nová lehota má vlastný 

vodovod. 

V SKV Handlová sa využívajú z miestnych zdrojov len pramene Mlynská dolina, Tri 

studničky a Schneiderova lúka. Kvalitný vodný zdroj v Bralskom tuneli sa nevyužíva, pretože 

nie je možné zabezpečiť jeho hygienickú ochranu. Väčšina potrieb je zabezpečovaná 

dodávkou vody z vodárenskej nádrže Turček.10  

Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd 

Na území mesta Handlová je vybudovaná jednotná kanalizačná sieť. Celková dĺžka 

kanalizácie je 27 450m. Kanalizácia je tvorená kmeňovou stokou a kanalizačnými zberačmi.  

Vzhľadom na problémy, vyplývajúce z nedostatočnej kapacity ČOV Handlová, prebiehala 

v predchádzajúcom období jej rekonštrukcia a rozšírenie. ČOV je vybavená novými 

technológiami.  

Okrem bytového fondu spôsobuje záťaž odpadovými vodami, taktiež vypúšťanie 

odpadových vôd z podniku HBP Baňa Handlová, voľne vypúšťané, t.j. nepredčistené 

odpadové vody z pohostinstva "Pod stanicou" a z domov na Železničiarskej ulici, ako aj 

ďalšie nedoriešené lokality. 

V obvodoch Horný koniec, Morovno, Nová Lehota a Dolný koniec nie je vybudovaná 

kanalizačná sieť. Odpadové vody sú vypúšťané do žúmp alebo do toku Handlovky. 11 

 

Zásobovanie teplom  

Dominantnými subjektmi v podnikaní v energetike podľa zákona č. 657/2004 sú v meste 

Handlová tieto subjekty: 

a)  KMET Handlová a.s. s 13 blokovými, domovými a objektovými plynovými 

kotolňami. Tepelné rozvody tvoria 8 km distribučných sietí, 16  km  

                                                 
10 Územný plán mesta Handlová. Aktualizácia 2008, zmeny a doplnky č. 3  
11 Územný plán mesta Handlová. Aktualizácia 2006, zmeny a doplnky č. 2 – návrh. 
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predizolovaných  potrubí  a 114 ks kompaktných odovzdávacích staníc.  

Spoločnosť KMET Handlová, a.s., mala v roku 2005 evidovaných 122 odberateľov 

tepla, pričom z tohto počtu 82 % boli bytové objekty. Tieto sa podieľali na spotrebe 

tepla predaného spoločnosťou KMET Handlová, a.s. 83 %-ným podielom. 

 KMET Handlová, a.s. je s výnimkou 4 výmenikových staníc aj vlastníkom 

teplárenskej infraštruktúry na území mesta. KMET teplom na ústredné 

vykurovanie a teplou úžitkovou vodou zásobuje asi 60 % obyvateľov mesta. 

b)  Handlovská energetika s.r.o. (HE), ktorá bola až do realizácie  obnovy tepelného 

hospodárstva v roku 2004 dominantným dodávateľom tepla. V roku 2005 bola 

prevedená modernizácia zdroja, zmena inštalovaných výkonov a diverzifikácia 

palivovej základne na biomasu-drevoštiepku a zemný plyn.  

c)  Ostatné zdroje tepla, ktoré neslúžia na podnikanie v tepelnej energetike: Bytové 

domy, IBV, OV, drobné výrobné prevádzky, ktoré patria do sústavy 

decentralizovaného zásobovania teplom (DZT) 12 

Správcovské a vlastnícke vzťahy 

Vlastnícka štruktúra spoločnosti HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o.: 

- Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. (98%) 

- Mesto Handlová (0,8%) 

- Fabian & Vaňko, s.r.o., Banská Bystrica (1,2%) 

V spoločnosti KMET Handlová, a.s. má mesto Handlová taktiež podiel 10 %.13 

 

Zásobovanie plynom  

Na území Handlovej sa nenachádzajú žiadne zariadenia na výrobu vykurovacích 

plynov ani ich žiadne zásobníky. Handlová je zásobovaná zemným plynom zo sústavy 

VTL plynovodov SR. Hlavným zdrojom zemného plynu pre riešené územie je VTL 

plynovod Prievidza – Žiar nad Hronom – Banská Bystrica – Brezno (DN 300, PN 25). 

V súčasnosti je vo väčšine obcí Handlovskej doliny možnosť napojenia domácností na 

plynovodnú sieť. Ukončenú plynofikáciu majú všetky obce Handlovskej doliny, podiel 

napojenia bytových domácností v obciach sa pohybuje na približne 70 % úrovni. V meste 

Handlová je realizovaná plynofikácia na väčšine územia mesta a z celkového množstva 

                                                 
12 Územný plán mesta Handlová. Aktualizácia 2006, zmeny a doplnky č. 2 – návrh. 
13 Register mestských firiem. 
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trvale obývaných bytov 6 185 je na plynovú sieť napojených 3 995 bytov, čo predstavuje 

64% napojenosť domácností. 

Alternatívnym zdrojom tepla v týchto obciach je elektrická energia, pevné palivo, ale 

aj návrat ku klasickým zdrojom ako je drevo, najmä v podhorských obciach, ktorých 

obyvatelia čoraz častejšie budú nahrádzať nové média, najmä z ekonomických dôvodov. 14 

 

Zásobovanie elektrickou energiou 

Zdrojom elektrickej energie v okrese Prievidza je tepelná elektráreň v Zemianskych 

Kostoľanoch (ENO). Elektrická stanica v Bystričanoch rozvádza elektrinu vyrobenú v ENO 

diaľkovými linkami 220 kV (Križovany, Sučany, Považská Bystrica), linky 110 kV slúžia pre 

zásobovanie územia Hornej Nitry. Územie mesta Handlová je zásobované elektrickou 

energiou z rozvodnej stanice 110/22 kV – Handlová. 

 

      1.10 Odpadové hospodárstvo 

 

 V meste Handlová celkovú starostlivosť o zvoz, triedenie a uskladnenie vykonáva 

spoločnosť HATER – Handlová spol. s r.o. 

Dominantným spôsobom zneškodňovania odpadu v meste je skládkovanie. Fyzický 

zber a odvoz odpadu zabezpečuje spoločnosť HATER-HANDLOVÁ, spol. s r. o., ktorá ho 

odváža na vlastnú skládku. Skládka TKO a PTO Handlová sa nachádza v katastrálnom území 

mesta. 

 V meste Handlová, hlavne v časti Banícka kolónia a na konci katastra smerom na Žiar 

nad Hronom  sa nachádza niekoľko lokalít  s čiernymi skládkami. 

Spoločnosť HATER pre mesto a jeho obyvateľov zabezpečuje aj ďalšie komunálne 

služby (údržba, opravy a  čistenie verejných priestranstiev, miestnych komunikácií, 

pieskovísk atď.). 

Zhodnocovanie komunálneho odpadu v meste Handlová ale aj v obciach Handlovskej 

doliny je na pomerne nízkej úrovni.  

Separovaný zber  sa vykonáva pre komodity papier, plasty, kovy a sklo. Okrem toho je 

pre občanov mesta zriadená služba odovzdania elektroodpadu v sídle spoločnosti. Taktiež 

môžu občania využívať formy odovzdania stavebného odpadu priamo na skládke. Handlová 

                                                 
14 Stratégia trvalo udržateľného rozvoja Združenia obcí Handlovskej doliny. 
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separuje odpady: papier a lepenka, plasty, sklo, kovy, šatstvo, elektro odpad, batérie 

a akumulátory, nebezpečný odpad a biologicky rozložiteľný odpad. Za rok 2013 bolo 

v Handlovej vyprodukovaného 5 511 ton odpadu a 12 ton nebezpečného odpadu. 

Mesto Handlová je 100 % vlastníkom spoločnosti HATER - HANDLOVÁ spol. s r.o. 

Náklady na činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi hradí mesto z miestneho poplatku podľa osobitného predpisu, okrem výnimiek, 

ktoré ustanovuje zákon o odpadoch.  Výška príspevku za komunálny odpad a drobný 

stavebný odpad je 20,-€ na obyvateľa. V porovnaní s obcami handlovskej doliny je výška 

príspevku najvyššia.  

 

Ovzdušie 

Je mimoriadne zaťaženou zložkou životného prostredia regiónu Hornej Nitry. 

Najväčší podiel na znečistení pochádza z technológií pri výrobe tepla, elektrickej energie 

a výrobe chemických látok. Na území mikroregiónu má najväčší podiel na znečistení výroba 

tepla. Záujmové územie leží v Handlovskej kotline, kde je slabá vetrateľnosť a málo 

veterných dní počas roka a časté sú inverzie. Na znečistení ovzdušia sa v nemalej miere 

podieľa doprava, najmä na hlavnom dopravnom koridore Prievidza – Handlová. V 90. rokoch 

došlo v sledovanom území k poklesu emisií, najmä tuhých znečisťujúcich látok.  

Vývoj emisií plynov má klesajúcu tendenciu v celom okrese. Emisie SO2 poklesli 

zavedením odsírovania vo veľkých energetických zdrojoch, emisie dusíka NOx vykazujú 

mierny pokles, ktorý sa spomalil so zvyšovaním spotreby zemného plynu. Cez to všetko patrí 

okres Prievidza k najznečistenejším. 15 

 

Hluk  

Je jedným z najvýraznejších ukazovateľov kvality životného prostredia. V súčasnosti 

je vysoké zaťaženie obyvateľov mikroregiónu  Handlovskej doliny nie len mesta hlukom z 

cestnej dopravy. Najväčšie zaťaženie spôsobuje doprava - líniový hluk najmä na ceste I. 

triedy a pozdĺž železničnej trate.  V Handlovej sú taktiež zaťažené zastavané územia hlukom z 

nákladnej železničnej stanice. Hluk z cestnej dopravy nad 65 dB ovplyvňuje sídlo hlavne na 

križovatkách a pri železničnej a autobusovej stanici.16  

                                                 
15 Štatistický úrad 
16 Stratégia trvalo udržateľného rozvoja Združenia obcí Handlovskej doliny. Analytická časť. SAŽP Banská Bystrica, Centrum revitalizácie zaťažených oblastí 

Prievidza, 2005. 
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Problematiku hluku v území čiastočne zlepšia navrhované obchvaty ciest. 

 

Verejné priestranstvá a starostlivosť o zeleň 

 Starostlivosť o verejné priestranstvá a zeleň je ďalšou z kompetencií samosprávy. 

Mesto Handlová má schválené VZN 7/2010 o tvorbe, údržbe a ochrane verejnej zelene a VZN 

6/2010 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty v meste. 

Starostlivosť o verejné priestranstvá vykonávajú v prevažnej miere aktivační pracovníci 

denným čistením priestoru. Najväčším verejným priestranstvom je centrum mesta s parkom. 

Za parkovú výsadbu získalo mesto ocenenie „Mesto kvetov“. 

V súčasnom období prebiehajú dokončovanie práce na námestí, súčasťou ktorých je aj 

park. Po dokončení bude pre obyvateľov pripravený nový upravený priestor s novou zeleňou, 

s prvkami modernej architektúry, bohatým mobiliárom a miestami na oddych.  

 Kosenie verejných priestranstiev zabezpečuje spoločnosť HATER Handlová s.r.o. 

a aktivační pracovníci.  

 Údržbu miestnych komunikácii (vrátane zimnej) realizuje spoločnosť HATER 

Handlová s.r.o. .  

 Starostlivosť o zeleň je zabezpečovaná spoločnosťou HATER Handlová s.r.o.  
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      1.11 Ex – ante hodnotenie - Stav projektovej pripravenosti: 

Tabuľka 6 Ex - ante hodnotenie 
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 č
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ik
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b
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s
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Názov 

stavby 

Rok 

začatia- 

plán 

Cena podľa 

stavebného 

zámeru 

Navrhovaný objem  

finančných prostriedkov v 

príslušnom roku spolu 

                  Finančné prostriedky podľa zdrojov 

Rok 

dokončenia-

plán 

Celkom 

Z toho 

stavebná 

časť 

Rok 

Objem fin. 

prostriedkov 

celkom 

Z toho 

verejné 

investície 

Štátny 

rozpočet 

Rozpočet 

samo- 

správneho 

kraja 

Rozpočet 

obce 

Štátne 

účelové 

fondy 

Úvery 

so 

zárukou 

štátu 

Rozpočet 

EÚ  
Kód OP 

Súkr. 

zdroje 

Iné 

zdroje 
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Komplexná 

revitalizácia 

predškolskej 

výchovy ( 

Cintorínska, 

Dimitrovova, 

MC)  

 

2016  

175 

464  
175 464  

2016  175 464  175 464      8 773,20  
  

  
 

166 690,80  
Envirofond     

2017  109 753,20  
 

109 753,2  
    5 487,66      104 265,54  Envirofond      

2017  
2018  288 298,80  288 298,8      14 414,94      273 883,86  OP KŹP      

2 
ZŠ 

Školská 
 2016-2018 

925 

270  
925 270  2016  925 270  925 270      46 263,50      879 006,5  OP KŹP      

3   
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      1.12 Správa o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 

 

Tabuľka 7 Plnenie PHSR 

P.Č. 

PHSR obce     PHSR OBCE 
  

  Názov projektu / akcie  

Celkové 

náklady 

v Eur 

Zdroj financovania Priorita / Strategický ciel Opatrenie 
  

1. Reštaurovanie pamätníka SNP 6.666 Eur  

Ministerstvo kultúry SR  = 

dotácia 5.000 Eur a vlastné 

zdroje mesta Handlová = 

1.600 Eur 

SZ 5 Kvalitné vzdelávanie a rozvoj 

občianskej infraštruktúry 

Nástroj 5.5.3 Záchrana, obnova, 

využívanie a prezentácia kultúrneho 

dedičstva mesta, Opatrenie 5.5.3.1 
  

2. Rekonštrukcia športovísk 14.569 Eur 

Ministerstvo financií SR  = 

dotácia 13.244 Eur a 

vlastné zdroje mesta 

Handlová = 1.325 Eur 

SZ 5 Kvalitné vzdelávanie a rozvoj 

občianskej infraštruktúry 

Nástroj 5.4.2 Vytváranie vhodných 

podmienok na realizáciu voľnočasových 

aktivít a neformálneho vzdelávania, 

Opatrenie 5.4.2.2 

  

3. 
Výstavba viacúčelového ihriska ZŠ 

Mierové nám. 
46.611 Eur 

Ministerstvo školstva SR  = 

dotácia 33.333 Eur a 

vlastné zdroje mesta 

Handlová = 13.278 Eur 

SZ 5 Kvalitné vzdelávanie a rozvoj 

občianskej infraštruktúry 

Nástroj 5.4.2 Vytváranie vhodných 

podmienok na realizáciu voľnočasových 

aktivít a neformálneho vzdelávania, 

Opatrenie 5.4.2.2 

  

4. 
Výstavba viacúčelového ihriska ZŠ 

Školská ul. 
57.015 Eur 

Úrad vlády SR a Nadácia 

SPP = dotácia 40.000 Eur a 

vlastné zdroje mesta 

Handlová = 17.015 Eur 

SZ 5 Kvalitné vzdelávanie a rozvoj 

občianskej infraštruktúry 

Nástroj 5.4.2 Vytváranie vhodných 

podmienok na realizáciu voľnočasových 

aktivít a neformálneho vzdelávania, 

Opatrenie 5.4.2.2 
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5. Komunitná sociálna práca 66.544 Eur 

Ministerstvo práce,soc.vecí 

s rodiny SR, OP 

Zamestnanosť a sociálna 

infraštruktúra = NFP 

65.117 Eur a vlastné zdroje 

mesta Handlová = 3.427 

Eur  

SZ 4 - Kvalitné sociálne služby  

Nástroj 4.3.1 Doplnenie chýbajúcich 

foriem zariadení soc.služieb a foriem 

soc.práce podľa potrieb obyvateľov, 

Opatrenie 4.3.1.3  

  

6. 
Modernizácia a zateplenie 

obvodového plášťa 
1.041.785 Eur 

Ministerstvo výstavby a 

reg.rozvoja = NFP 989.996 

Eur a vlastné zdroje mesta 

Handlová = 51.789 Eur 

SZ 5 Kvalitné vzdelávanie a rozvoj 

občianskej infraštruktúry 

Nástroj 5.2.2 Renovácia a modernizácia 

škôl a školských zariadení, Opatrenie 

5.2.2.1 a Nástroj 5.2.3 Zlepšenie 

vybavenia škôl a školských zariadení, 

Opatrenie 5.2.3.1 a 5.2.3.2 

  

7. 
Rekonštrukcia rozvodov tepla 

plavárne s cieľom úspory energie 
491.138 Eur 

Fin.mechanizmus EHP, 

Nórsky 

fin.mechanizmus,Úrad 

vlády = grant 491.138 Eur 

SZ 5 Kvalitné vzdelávanie a rozvoj 

občianskej infraštruktúry 

Nástroj 5.6.2 Dobudovanie a 

rekonštrukcia športových zariadení v 

meste, Opatrenie 5.6.2.1 
  

8. 
Handlovský program podpory 

vzdelávania a zamestnania 
589.189 Eur 

Fin.mechanizmus EHP, 

Nórsky 

fin.mechanizmus,Úrad 

vlády = grant 589.189 Eur 

SZ 3 - Rast zamestnanosti a tiež SZ 

9 - Rozvoj medzinárodnej, 

medziregionálnej a medziobecnej 

spolupráce 

Nástroj 3.3.2 Prehlbovanie a zefektívnenie 

spolupráce mesta so sukr.subjektami pri 

zamestnávaní ťažkozamestnateľných 

občanov mesta, Opatrenia: 3.3.2.2 a tiež 

Nástroj: 9.1.2 Zapojenie mesta do iniciatív 

v oblasti medzinárodnej spolupráce v 

rámci regiónov a krajín EÚ 

  

9. Banský náučný chodník 4.130 Eur 
Nadácia Ekopolis = dotácia 

4.130 Eur 
SZ 10 - Rozvoj cestovného ruchu 

Nástroj: 10.2.1 Dobudovanie a 

rekonštrukcia zariadení CR v meste, 

Opatrenie: 10.2.1.1; 10.2.1.3 
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10. Rekonštrukcia Humanitného centra 28.848 Eur 

Ministerstvo práce,soc.vecí 

s rodiny SR = dotácia 

25.963 Eur a vlastné zdroje 

mesta Handlová = 2.885 

Eur  

SZ 4 - Kvalitné sociálne služby  

Nástroj 4.3.1 Doplnenie chýbajúcich 

foriem zariadení soc.služieb a foriem 

soc.práce podľa potrieb obyvateľov, 

Opatrenie 4.3.1.3  

  

11. Prepravná služba mesta Handlová 27.778 Eur 

Ministerstvo práce,soc.vecí 

s rodiny SR = dotácia 

25.000 Eur a vlastné zdroje 

mesta Handlová = 2.778 

Eur  

SZ 4 - Kvalitné sociálne služby  

Nástroj 4.3.1 Doplnenie chýbajúcich 

foriem zariadení soc.služieb a foriem 

soc.práce podľa potrieb obyvateľov, 

Opatrenie 4.3.1.4 

  

12. 
Prestavba, zateplenie a zriadenie 

nových učební 
919.683 Eur 

Ministerstvo výstavby a 

reg.rozvoja = NFP 784.117 

Eur a vlastné zdroje mesta 

Handlová = 135.556 Eur 

SZ 5 Kvalitné vzdelávanie a rozvoj 

občianskej infraštruktúry 

Nástroj 5.2.2 Renovácia a modernizácia 

škôl a školských zariadení, Opatrenie 

5.2.2.1 a Nástroj 5.2.3 Zlepšenie 

vybavenia škôl a školských zariadení, 

Opatrenie 5.2.3.1 a 5.2.3.2 

  

13. 
Výstavba viacúčelového ihriska pre 

neformálnych športovcov na sídl.MC 
47.889 Eur 

Rada vlády SR pre 

kriminalitu = dotácia 

39.833 Eur a vlastné zdroje 

mesta Handlová = 8.056 

Eur 

SZ 5 Kvalitné vzdelávanie a rozvoj 

občianskej infraštruktúry 

Nástroj 5.4.2 Vytváranie vhodných 

podmienok na realizáciu voľnočasových 

aktivít a neformálneho vzdelávania, 

Opatrenie 5.4.2.2 

  

14. 
Technika na čistenie ciest pre mesto 

Handlová 
812.132 Eur 

Ministerstvo životného 

prostredia, OP Životné 

prostredie = NFP 771.473 

Eur a vlastné zdroje mesta 

Handlová = 40.658 Eur 

SZ 7 Skvalitnenie technickej 

infraštruktúry 

Nástroj: 7.4.3 Skvalitňovanie spôsobov 

nakladania s odpadom a spôsobov ich 

zneškodňovania/zhodnocovania, Opatrenie 

7.4.3.1 ; 7.4.4.2 

  

15. 
Pomník s reliéfmi - komplexné 

reštaurovanie kultúrnej pamiatky 
13.772 Eur 

Ministerstvo kultúry = 

dotácia 13.083 Eur a 

vlastné zdroje mesta 

Handlová = 689 Eur 

SZ 5 Kvalitné vzdelávanie a rozvoj 

občianskej infraštruktúry 

Nástroj 5.5.3 Záchrana, obnova, 

využívanie a prezentácia kultúrneho 

dedičstva mesta, Opatrenie 5.5.3.1 
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16. 
Výstavba detského ihriska na 

Prievidzskej ul. 
16.698 Eur 

Úrad vlády = dotácia 

10.059 Eur a vlastné zdroje 

mesta Handlová = 6.639 

Eur 

SZ 5 Kvalitné vzdelávanie a rozvoj 

občianskej infraštruktúry 

Nástroj 5.4.2 Vytváranie vhodných 

podmienok na realizáciu voľnočasových 

aktivít a neformálneho vzdelávania, 

Opatrenie 5.4.2.2 

  

17. 
3. etapa rekonštrukcie Humanitného 

centra - útulku: podkrovie  
33.333 Eur 

Ministerstvo práce,soc.vecí 

s rodiny SR = dotácia 

30.000 Eur a vlastné zdroje 

mesta Handlová = 3.333 

Eur  

SZ 4 - Kvalitné sociálne služby  

Nástroj 4.3.1 Doplnenie chýbajúcich 

foriem zariadení soc.služieb a foriem 

soc.práce podľa potrieb obyvateľov, 

Opatrenie 4.3.1.3  

  

18. 

Rozvoj služieb starostlivosti o 

skup.občanov ohrozené sociálnym 

vylúčením, s osobitným zreteľom na 

marginalizovanú rómsku komunitu v 

Handlovej 

75.895 Eur 

Ministerstvo práce,soc.vecí 

s rodiny SR, OP 

Zamestnanosť a sociálna 

infraštruktúra = NFP 

72.100 Eur a vlastné zdroje 

mesta Handlová = 3.795 

Eur 

SZ 4 - Kvalitné sociálne služby  

Nástroj 4.3.1 Doplnenie chýbajúcich 

foriem zariadení soc.služieb a foriem 

soc.práce podľa potrieb obyvateľov, 

Opatrenie 4.3.1.3  

  

19. 
SENIOR Centrum - komplex 

sociálnych služieb 
2.849.376 Eur 

Ministerstvo 

pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR = NFP 

2.542.939 Eur a vlastné 

zdroje mesta Handlová = 

173.839 Eur 

SZ 4 - Kvalitné sociálne služby  

Nástroj 4.3.1 Doplnenie chýbajúcich 

foriem zariadení soc.služieb a foriem 

soc.práce podľa potrieb obyvateľov, 

Opatrenie 4.3.1.1 

  

20. Spokojná jeseň života 5.118 Eur 

Nadácia VUB = dotácia 

2.000, vlastné zdroje mesta 

Handlová = 3.118 Eur 

SZ 4 - Kvalitné sociálne služby  

Nástroj 4.3.1 Doplnenie chýbajúcich 

foriem zariadení soc.služieb a foriem 

soc.práce podľa potrieb obyvateľov, 

Opatrenie 4.3.1.1 
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21. Chceme byť niekým 7.483 Eur 

Dotácia v rámci výzvy 

"Mládež v akcii" = 5.600 

Eur a vlastné zdroje mesta 

Handlová = 1.883 Eur 

SZ 5 Kvalitné vzdelávanie a rozvoj 

občianskej infraštruktúry 

Nástroj 5.4.2 Vytváranie vhodných 

podmienok na realizáciu voľnočasových 

aktivít a neformálneho vzdelávania, 

Opatrenie 5.4.2.1 a 5.4.2.1 

  

22. 
Rekonštrukcia športoviska pre 

celoročné využitie Mostná ul. 
10.175 Eur 

Nadácia PONTIS = dotácia 

8.130, vlastné zdroje mesta 

Handlová = 2.045 Eur 

SZ 5 Kvalitné vzdelávanie a rozvoj 

občianskej infraštruktúry 

Nástroj 5.4.2 Vytváranie vhodných 

podmienok na realizáciu voľnočasových 

aktivít a neformálneho vzdelávania, 

Opatrenie 5.4.2.2 

  

23. 
Handlová - 2.realizačný projekt 

Programu revitalizácie krajiny pre rok 

2011 

98.379 Eur 
Úrad vlády = dotácia 

98.379 Eur 

SZ 7 Skvalitnenie technickej 

infraštruktúry 

Nástroj: 7.1.1 Realizácia 

protipovodňových opatrení v súlade s 

Vodohospodárskym plánom a UPN mesta, 

Opatrenia 7.1.1.1 ; 7.1.1.2 

  

24. 
Doplnenie PC vybavenie v MsK 

Handlová 
3.380 Eur 

Ministerstvo kultúry SR  = 

dotácia 3.207 Eur a vlastné 

zdroje mesta Handlová = 

173 Eur 

SZ 5 Kvalitné vzdelávanie a rozvoj 

občianskej infraštruktúry a SZ 11 

Nástroj 5.4.5 Podpora poskytovania 

info.služieb pre mládež a rozširovanie 

prístupu mládeže a verejnosti k 

informáciám vo všetkých oblastiach ich 

objekt.potrieb, Opatrenie 5.4.5.3 a Nástroj 

11.1.4 Rozvoj informačných a 

komunikačných technológií v meste, 

Opatrenie 11.1.4.2 

  

25. Terénna sociálna práca v obciach  136.193 Eur 

Ministerstvo práce,soc.vecí 

s rodiny SR, OP 

Zamestnanosť a sociálna 

infraštruktúra = NFP 

129.384 Eur a vlastné 

zdroje mesta Handlová = 

6.809 Eur 

SZ 4 - Kvalitné sociálne služby  

Nástroj 4.3.1 Doplnenie chýbajúcich 

foriem zariadení soc.služieb a foriem 

soc.práce podľa potrieb obyvateľov, 

Opatrenie 4.3.1.3  
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26. 
Obnova poškodenej strechy a časti 

obvodového plášťa na objekte 

telocvične ZŠ MC 

12.353 Eur 

Ministerstvo financií = 

dotácia 11.117 Eur a 

vlastné zdroje mesta 

Handlová = 1.236 Eur 

SZ 5 Kvalitné vzdelávanie a rozvoj 

občianskej infraštruktúry 

Nástroj 5.2.2 Renovácia a modernizácia 

škôl a školských zariadení, Opatrenie 

5.2.2.1 
  

27. 
CMZ Handlová - revitalizácia a 

stavebná úprava Nám.baníkov 
2.199.515 Eur 

Ministerstvo 

pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka, ROP = NFP 

2.089.539 Eur a vlastné 

zdroje mesta Handlová = 

109.976 Eur 

SZ 6 Skvalitnenie dopravnej 

infraštruktúry 

Nástroj 6.2.1 Vytvorenie podmienok pre 

obmedzenie cestnej dopravy v centre 

mesta, Opatrenie 6.2.1.2 a Nástroj 6.3.2 

Zatraktívnenie MHD pre obyvateľov 

mesta, Opatrenie 6.3.2.1 

  

28. Digitalizácia kina Baník 85.548 Eur 

Ministerstvo kultúry a 

Audiovizuálny fond = NFP 

76.993 Eur a vlastné zdroje 

mesta Handlová = 8.555 

Eur 

SZ 5 Kvalitné vzdelávanie a rozvoj 

občianskej infraštruktúry 

Nástroj 5.5.2 Dobudovanie a 

rekonštrukcia kultúrnych zariadení, 

Opatrenie 5.5.2.1 
  

29. 

Rekonštrukcia a modernizácia 

Mestskej Knižnice s cieľom zvýšenia 

kvality služieb ako aj ako energetickej 

efektívnosti 

1.090.971 Eur 

Ministerstvo 

pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka, ROP = NFP 

1.036.423 Eur a vlastné 

zdroje mesta Handlová = 

54.548 Eur 

SZ 5 Kvalitné vzdelávanie a rozvoj 

občianskej infraštruktúry 

Nástroj 5.5.2 Dobudovanie a 

rekonštrukcia kultúrnych zariadení, 

Opatrenie 5.5.2.1 
  

30. Detské ihrisko - ul. Partizánska 16.943 Eur 

Úrad vlády SR a Nadácia 

SPP = dotácia 15.000 Eur a 

vlastné zdroje mesta 

Handlová = 1.943 Eur 

SZ 5 Kvalitné vzdelávanie a rozvoj 

občianskej infraštruktúry 

Nástroj 5.4.2 Vytváranie vhodných 

podmienok na realizáciu voľnočasových 

aktivít a neformálneho vzdelávania, 

Opatrenie 5.4.2.2 
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31. 
Povodie Hornej Nitry - opatrenia na 

prevenciu pred povodňami a suchom 
385.000 Eur 

Úrad vlády SR a Finančný 

mechanizmus EHP = grant 

327.250 Eur a vlastné 

zdroje mesta Handlová = 

57.750 Eur 

SZ 7 Skvalitnenie technickej 

infraštruktúry 

Nástroj: 7.1.1 Realizácia 

protipovodňových opatrení v súlade s 

Vodohospodárskym plánom a UPN mesta, 

Opatrenia 7.1.1.1 ; 7.1.1.2 

  

32. 
Komplexná revitalizácia centra 

predškolskej výchovy 
209.939 Eur 

MŽP a Environmentálny 

fond  = dotácia 199.442 Eur 

a vlastné zdroje mesta 

Handlová = 10.497 Eur 

SZ 5 Kvalitné vzdelávanie a rozvoj 

občianskej infraštruktúry 

Nástroj 5.2.2 Renovácia a modernizácia 

škôl a školských zariadení, Opatrenie 

5.2.2.1 a Nástroj 5.2.3 Zlepšenie 

vybavenia škôl a školských zariadení, 

Opatrenie 5.2.3.1 a 5.2.3.2 
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A II. Analýza vonkajšieho prostredia  

    2.1  STEEP analýza  

 

 Súčasťou analýzy vonkajšieho prostredia je analýza STEEP. Sleduje, ako vplývajú 

faktory sociálne, technologické, ekonomické, environmentálne a politické. Tieto faktory 

pôsobia na vyššej ako miestnej úrovni, ale na druhej strane miestny rozvoj ovplyvňujú.  

 

Sociálne faktory  

- Zmeny v demografickej štruktúre obyvateľstva – je celospoločenský problém, znižuje 

sa počet narodených detí a zvyšuje sa vek seniorov 

- Migrácia – najväčším problémom v súčasnosti, pre SR je typický odchod mladých, 

hlavne vzdelaných ľudí do zahraničia, vyššie platy v zahraničí 

- Konzumný spôsob života – hlavne u mladých, obchodné centrá sú miestom na 

trávenie voľného času, nedostatok pohybu, narušené medziľudské vzťahy, návštevy 

rýchlych občerstvení, sociálne siete sú preferovanejšie ako osobný kontakt. 

- Rozvoj sociálno-patologických javov u detí a mládeže – rodičia nemajú dostatok času 

pre svoje deti, rozvíja sa záškoláctvo, požívanie omamných a psychotropných látok, 

zvyšuje sa kriminalita. 

- Životná úroveň – u Slovákov je ôsma najnižšia. Slovenský HDP prepočítaný na 

obyvateľa dosiahol 75% z priemeru krajín EÚ. Najvyššiu HDP má Luxembursko, 

Rakúsko a Írsko.17 

 

Technologické  faktory  

- Rozvoj informačných technológii je prínosom pre rozvoj kvality výroby a služieb, 

zefektívňovanie práce a vytvára priestor pre nové formy podnikania. Výsledkom tohto 

rozvoja je vznik a využívanie sociálnych sietí, ktoré slúžia nie len na komunikáciu, ale 

aj formovanie skupín s rovnakými záujmami. 

- Technologický pokrok ovplyvňuje aj zmenu orientácie priemyslu. Na jednej strane 

uľahčuje prácu, ale na druhej strane podporuje aj zvyšovanie miery nezamestnanosti, 

pretože je často pracovná sila nahradená strojmi. 

 

                                                 
17 Eurostat 
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 Ekonomické faktory  

- Od začiatku roka 2015 je slovenská ekonomika v deflácii, znamená pokles cien 

v situácii zníženého dopytu. Pre bežného človeka znamená pokles cien. Jej negatívny 

vplyv sa prejavuje ale v tom, že firmy predávajú výrobky alebo služby za nižšie ceny, 

znižujú svoj zisk, je nižšia vôľa produkcie, čo vedie aj k znižovaniu stavov 

a zvyšovaniu nezamestnanosti.  

- Na Slovensku je cenová hladina spomedzi krajín V4 najvyššia, v Maďarsku sú ceny 

nižšie o 17%, v Poľsku o 20% a Čechách o 7%. Najlacnejšie sa žije v Bulharsku, kde 

sú ceny v porovnaní so SR o 30% nižšie. 

- Príjem slovenských domácnosti bol na úrovni 604,-€ na dospelú osobu, pričom 

najviac rodiny míňali na úhradu nákladov spojených s bývaním vrátane energie, 

potraviny, dane, poistky a pôžičky. Úsporu tvorili v minimálnom rozsahu. 

- Podpora zahraničných investorov rôznymi formami stimulov – zníženie daní, 

odvodov, vládnymi dotáciami a pod.  

 

Environmentálne faktory  

- Následky globálneho otepľovania – vedú k výskytu extrémnych denných 

atmosférických zrážok, čo vedie k povodniam, taktiež  nárazovým vetrom 

a víchriciam, extrémnym horúčavám a obdobiam sucha. Dá sa predpokladať, že 

poveternostné javy sa budú opakovať, čo bude viesť k zhoršeniu kvality života ľudí 

a ich bezpečnosti. 

- Znečisťovanie ovzdušia, nebezpečné chemické látky, hluk, kontaminované potraviny 

a voda vplývajú na zdravie človeka. 

 

Politické faktory  

- Smerovanie Slovenska ovplyvnil vstup do EÚ (1.5.2004), s tým súvisí aj to, že sa 

krajina stala súčasťou Schengenského priestoru a prijatie novej spoločnej meny euro.  

- V roku 2014 skončila Slovenská republika na 54. mieste v rebríčku Index vnímania 

korupcie 2014 ( Transparency Internacional). Je to šieste najhoršie umiestnenie z 

krajín EÚ. Hlavnými oblasťami korupcie je justícia, polícia, zdravotníctvo a školstvo. 

Ako riešenie navrhujú zverejňovanie informácií, ktoré sa týkajú štátnej moci 

a sprísnenie systému kontroly. Korupciu ako problém definuje aj Protikorupčná 

iniciatíva Podnikateľskej aliancie Slovenska, podľa ktorej sa dostáva na vrchol bariér 
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v podnikaní. Z výsledkov prieskumu vyplýva, že priemerný úplatok pri udeľovaní 

zákaziek alebo dotácií je medzi podnikateľmi 13% z  celkovej hodnoty18 

- Legislatíva – zmeny spôsobené parlamentnými voľbami.  

 

    2.2  Analýza konkurencie  

 

 Snahou mesta je realizáciou priorít prispievať k zlepšeniu kvality života občanov. 

Mesto Handlová patrí medzi samosprávy, ktoré oceňujú aktivitu svojich občanov.  

- Pri príležitosti Handlovských katarínskych dní udeľuje ceny mesta, ceny primátora 

mesta a udeľuje čestné občianstvo výnimočným osobnostiam. Aj týmto spôsobom sa 

snaží oceniť schopnosti ľudí, ktorí sa zaslúžili o rozvoj mesta alebo jeho zviditeľnenie.  

- Pre pedagógov z územia handlovskej doliny pripravuje spolu so Združením obcí 

Handlovskej doliny ocenenie pedagógov pod názvom „Vynikajúci pedagóg“.  

Samospráva v spolupráci s partnerskými organizáciami pripravuje v čase adventu 

podujatie „Benefičná handlovská kapustnica“ . Je to tradičné podujatie, ktorého cieľom je 

pomoc iným. Výťažok z predaja kapustnice je venovaný tým, ktorí to najviac potrebujú.  

Svoje tradície mesto udržiava organizovaním známych jarmokov a tradičných 

podujatí. Snaží sa vytvárať priestor na zviditeľnenie tradícií baníctva prostredníctvom 

podpory Handlovského baníckeho spolku.  

Pre mladých ľudí bola samospráva iniciátorom založenia Detského a mládežníckeho 

parlamentu v meste. Podporuje ich činnosť a vytvára im podmienky na realizáciu aktivít 

mladých ľudí. 

Samospráva sa aktívne zapája do získavania mimorozpočtových zdrojov  z EŠIF ale aj 

zdrojov vládnych. V meste prebehla modernizácia škôl a školských zariadení, zrekonštruovala 

sa časť miestnych komunikácií, verejné osvetlenie , vybudovalo sa zariadenie pre seniorov, 

zrekonštruovala sa centrálna mestská zóna aj mestská knižnica a množstvo ďalších. Postupné 

skvalitňovanie infraštruktúry prispieva k spokojnosti občanov.  

Občania majú možnosť zapájať sa do rozhodovacích procesov. Mali možnosť 

ovplyvniť vzhľad centrálnej mestskej zóny, kde boli v rámci urbanisticko - architektonickej 

ideovej súťaže spracované návrhy na modernizáciu námestia. Obyvatelia svojim hlasovaním 

rozhodli o jeho súčasnej podobe.  Taktiež sú do rozhodovania zapájaní rôznymi anketami, 

súťažami aj dotazníkmi. Podnety na zlepšenie života v meste mohli vyjadriť na diskusii 

                                                 
18 www.alianciapas.sk 

http://www.alianciapas.sk/
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mesta, teraz majú možnosť využiť odkaz pre starostu. Svoj priestor majú taktiež na verejných 

zasadnutiach mestského zastupiteľstva.  

V oblasti cestovného ruchu nie je v možnostiach mesta konkurovať známym 

destináciám v okolí. Mesto bolo dlhé obdobie vnímané ako banícke a teraz len ťažko mení 

svoj imidž. Rozvojovým potenciálom pre cestovný ruch je využitie geotermálneho vrtu 

a výstavba malého aquaparku alebo kúpaliska. V záujme ponúknuť návštevníkovi komplexný 

balík mesto spolupracuje so Združením obcí handlovskej doliny, kde je zakladajúcim členom 

a OZ Žiar. Spoločnými silami majú snahu prilákať a udržať návštevníka v území. 

   Mesto Handlová svojou polohou a nedostatočným dopravným napojením môže len 

veľmi ťažko konkurovať napr. susednej Prievidzi v oblasti získavania investorov. Cez to 

všetko, že je konkurencia ponuky pre investorov široká, bola v roku 2015 vybudovaná 

v meste Rybia farma, ktorá sa radí k najväčším v Európe v tejto oblasti. Ponúka pracovné 

miesta pre 80-100 ľudí. Predpokladaná produkcia rýb uvádzaná spoločnosťou je 1000t ročne.  

Prínosom v rámci tohto inovatívneho projektu je aj využitie odpadovej vody z bane, ktorá je 

ďalej využiteľná na poľnohospodárske účely. Tým, že je Slovensko nesebestačné v chove 

sladkovodných rýb, až 75% spotreby tvorí dovoz, vzniká veľký obchodný priestor pre 

spoločnosť a potenciál jej ďalšieho rozvoja.  

  

A III.  Zhodnotenie súčasného stavu  
 

    3.1 Analýza SWOT  

 

  V priebehu mesiaca september 2015 prebiehal dotazníkový prieskum medzi občanmi 

mesta. Vzhľadom na skúsenosti z predchádzajúceho obdobia sme využili vyškolených 

anketárov, ktorí získavali informácie priamo v teréne. Na základe získaných informácií sme 

identifikovali najzávažnejšie problémy, ktoré vnímajú občania: 

- nedostatok pracovných príležitostí a s tým spojená nízka životná úroveň občanov 

a odchod mladých ľudí   

- nedostatočne vytvorené podmienky pre rozvoj podnikania   

- nespokojnosť občanov - služby nie sú dostatočne rozvinuté -  chýba obchodné 

centrum, nedostatočná starostlivosť o miestne komunikácie, bočné ulice sú v zlom 

stave, časté poruchy verejného osvetlenia, nedostatočná frekvencia kosenia, problémy 
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so zimnou údržbou, detské ihriská sa neopravujú, nedostatočná zdravotná starostlivosť 

(chýbajú odborní lekári, chýbajú pobočky dôležitých inštitúcií) 

- nedostatočne riešená otázka životného prostredia 

- ľudia nemajú záujem o veci verejné a neochota úradníkov  

- nízka návštevnosť mesta , nevyužitý potenciál geotermálneho vrtu – chýba kúpalisko. 

(Podrobné vyhodnotenie dotazníka v prílohe.) 

 

Tabuľka 8 SWOT Prírodné danosti, historický potenciál a atrakcie pre CR 

Silné stránky  

 

Slabé stránky  

Prírodné danosti, historický potenciál a atrakcie 

pre CR 

Prírodné danosti, historický potenciál a atrakcie 

pre CR 

Poloha v strede SR Poloha na rozhraní 2 krajov  

Územie predurčené na turistiku- turistické trasy, 

náučné chodníky, lezecké steny, reťaze pre 

horolezcov, jazdectvo, letné a zimné športy                          

(Remata) - kľudné prostredie 

Územie poznačené banskou činnosťou 

Poloha v blízkosti známych Bojníc Chýbajúce značenie turistických chodníkov, 

cyklotrasy, mapy, vyznačenie bežeckých tratí  

Geotermálny vrt  je vo vlastníctve mesta Handlová Nevysporiadané vlastnícke vzťahy a pod dolované 

územie spôsobujú stavebné bariéry 

Divoká príroda za 15 minút Nevyužitý potenciál geotermálnej vody – chýba 

kúpalisko, plaváreň nevyužíva potenciál vrtu  

Vytvorená ponuka pre návštevníkov, bohaté kultúrne 

dedičstvo, historické zvyky, tradície, sakrálne 

pamiatky, pamätná izba, banské múzeum, 

hvezdáreň, tradičné podujatia a jarmoky (Urbanský 

jarmok,Regionálne oslavy dňa baníkov, Katarínsky 

jarmok) 

Neudržiavané turisticky zaujímavé lokality- 

Konštantín, Tri studničky, Jedna studnička  

Spracovaná ponuka pre turistov a návštevníkov 

územia, bezplatné propagačné materiály, tematický 

zamerané 

Nevyhovujúci stav lesných chodníkov, slabá 

dostupnosť Rematy pre autobusy 

Areál pre telesne a zdravotne postihnutých na 

Remate 

Nedostatočná vybavenosť lyžiarskeho strediska na 

Remate  

Pôsobenie TIK-u a IC v rámci územia Chýba múzeum Handlovskej doliny  

Jestvujúce ubytovacie a stravovacie kapacity s 

doplnkovými službami pre domácich a návštevníkov 

Chýba zaujímavý produkt CR( lákadlo) 
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Spracované koncepčné materiály s prioritnými 

oblasťami CR 

Chýbajú „zelené trasy“  

Blízkosť CHKO - Ponitrie, Biely kameň Chýba jednotný informačný systém  

Záujmové združenia a spolky zachovávajú tradície Mesto Handlová nie je cieľovou destináciou 

cestovného ruchu 

Ľudoví umelci udržiavajúci remeselné tradície Nedostatočná spolupráca subjektov v oblasti CR 

Zachované pozostatky vstupnej brány do mesta Zlý technický stav verejnej budovy plavárne  

Ubytovacie kapacity na Remate  

Zachovaný štýl socialistického realizmu - 

ul.29.augusta 

 

Zachovaná pôvodná nemecká architektúra   

Príležitosti Ohrozenia 

Prírodné danosti, historický potenciál a atrakcie 

pre CR 

Prírodné danosti, historický potenciál a atrakcie 

pre CR 

Rozvoj tradičných remesiel a agroturistiky, CR Nevysporiadané majetkové pomery  

Vybudovanie regionálnej cyklotrasy Netransparentné rozdeľovanie finančných 

prostriedkov z eurofondov 

Kontakty s nemeckou komunitou v zahraničí                          

( pôvodní osadníci mesta)  

Nie sú historické väzby na Trenčín  

Koordinácia činností a rozvojových aktivít územia,  

vytváranie sietí spolupracujúcich subjektov v CR 

Regionálne SR zaradila región Hornej Nitry do 

regiónov s najnižšou prioritou  

Poloha v blízkosti známych Bojníc  Chránené územia v okolí môžu byť obmedzením pre 

CR   

Rozvoj ubytovania v súkromí Slabé dopravné prepojenie s inými VÚC 

Príležitosť pre rozvoj rybárstva a poľovníctva Mesto má imidž baníckeho mesta a nie ako miesta 

oddychu a cieľovej destinácie pre CR 

Úprava VZN- účelovo viazané prostriedky z CR 

vrátiť späť 

 

Podpora rozvoja domáceho CR zo strany štátu   

Vytvorené partnerstvá s družobnými mestami   

Aktívne využívanie národných fondov a EŠIF  
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Tabuľka 9 SWOT Životné prostredie a technická infraštruktúra 

Silné stránky  

 

Slabé stránky  

Životné prostredie a technická infraštruktúra Životné prostredie a technická infraštruktúra 

Zavedený systém separovaného zberu 
Znečisťovanie  ŽP ťažbou na Remate  

Dostatok zdrojov pitnej vody a podzemných vôd Chýbajúca kanalizácia v častiach mesta je zdrojom 

znečistenia vôd a pôdy 

Upravené korytá potokov Slabý záujem o separáciu, chýba motivácia pre 

občanov, vytváranie čiernych skládok 

Dostatočné množstvo zelene Znečisťovanie podzemných vôd 

V poslednom období zlepšenie ŽP Nevyužívaná a neudržiavaná poľnohospodárska 

pôda, nepravidelné kosenie spôsobuje zaburinenie 

okolitých pozemkov 

Jedinečná železničná trať Prievidza- Handlová-

Horná Štubňa vrátane viaduktov a tunelov  

Územie v zosuvnom pásme- nestabilné podložie 

Novo zrekonštruovaná komunikácia Prievidza - 

Handlová 

Chýba „generel zelene“  

Zrekonštruovaná a dobudovaná centrálna zóna 

s obmedzením dopravy 

Neexistuje digitalizácia podzemných inžinierskych 

sieti 

ČOV zrekonštruovaná podľa novej legislatívy 

(uplatňuje nové technológie) 

Chýba separovanie bioodpadu 

Udržiavané záhradkárske osady  Hlavný ťah vedie stredom mesta a obcí, chýbajú 

chodníky pre peších pri ceste 

Mesto je členené na zóny (zóna bývania, služieb, 

centrum , priemyslu a oddychu) 

Chýbajú originálne architektonické prvky a pravidlá 

architektonického štýlu  

Potok prechádzajúci územím dodáva krajine iný 

charakter - pekný prvok 

 

Záujmové združenia prispievajú k zlepšeniu ŽP           

(rybári, poľovníci, záhradkári a pod.) 

 

Príležitosti Ohrozenia 

Životné prostredie a technická infraštruktúra Životné prostredie a technická infraštruktúra 

Zmena legislatívy prináša viac možností pre 

samosprávy napr. zákon o odpadoch  

Divoké skládky, zlý vplyv na ŽP  

Vybudovanie kanalizácie v častiach mesta Vznik priemyselných parkov v okolí, ktoré 

znečisťujú ŽP, ochorenia ľudí, zhoršenie 

zdravotného stavu 

Využívanie možností z OP KŽP  Netransparentné  rozdeľovanie finančných 

prostriedkov z eurofondov 

Rozšírenie systému separácie odpadu  o bioodpad Zmena legislatívy  
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Zavádzanie alternatívnych zdrojov vykurovania 

(geotermálny vrt)  a výroby el. energie (fotočlánky, 

solárne panely, ...) 

 

Vzdelávanie mládeže k ochrane prírody   

Aktívne využívanie národných fondov a EŠIF  

Výstavba rýchlostnej komunikácie  
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Tabuľka 10 SWOT Ľudské zdroje + voľný čas + občianska vybavenosť 

Silné stránky  

 

Slabé stránky  

Ľudské zdroje + voľný čas + občianska 

vybavenosť 

Ľudské zdroje + voľný čas + občianska 

vybavenosť 

Modernizácia mesta, zlepšená starostlivosť o verejné 

priestranstvá 

Absencia inštitúcie celoživotného vzdelávania 

Vybudované a využívané futbalové ihriská v území Rodičia podporujú deti v nevhodnom správaní, nie 

sú vedené k zodpovednosti , strácajú záujem o dieťa  

po rozpade rodín 

Ochotní a aktívni ľudia v rámci územia, súdržnosť 

občanov, dobré medziľudské vzťahy, jestvujúce 

funkčné spolky a združenia 

Chýbajúce niektoré druhy sociálnych služieb, nízka 

úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti , 

chýbajú odborní lekári v meste 

Rozvinuté sociálne služby v území - aj terénna 

služba (ADOS) 

Zlý  stav verejných budov  – DK, CVČ, ZUŠ, 

plaváreň,  nezateplené objekty MŠ a ZŠ  

Spolupráca mesta a obcí - združovanie sa, za účelom 

riešenia spoločných problémov na dobrej úrovni 

Nedostatok pracovných príležitostí, s tým súvisí 

odchod mladých ľudí, veľa ľudí s nízkym vzdelaním 

V meste veľmi dobrí organizátori športu, kvalitní 

tréneri, basketbal, stolný tenis, šach, plávanie a 

gymnastika 

Slabá kúpyschopnosť obyvateľstva, kriminalita, 

vandalizmus  

Vybudovaná sieť školských  zariadení - ZŠ, MŠ, SŠ, 

Špeciálna ZŠ pre spádovú oblasť, ZUŠ 

s elokovaným pracoviskom v obci Chrenovec-

Brusno , CVČ - široká paleta krúžkovej činnosti pre 

deti a mládež 

Veľa zdravotne postihnutých občanov 

Potenciál dôchodcov - aktívne pracujú v záujmových 

združeniach, majú skúsenosti, ktoré sú ochotní 

odovzdávať mladšej generácii  

Nepriaznivý demografický vývoj   

Informovanosť občanov na dobrej úrovni ,je 

zabezpečená prostredníctvom obecných rozhlasov a 

vývesných tabúľ (najlepší zdroj informácii pre ľudí), 

RTV a tlač 

Pasivita mladých ľudí, konzumný spôsob života 

Jestvujúca hvezdáreň v Handlovej jedinečná svojho 

druhu  

Projekty inštitúcii vznikajú izolovane, nie 

systematicky  

Možnosti ďalšieho vzdelávania pre dospelých 

(HELP n.o.) 

Nízka vzdelanostná úroveň- útlm baníctva, 

jednostranne orientovaná pracovná sila  

Dobré priestorové možnosti na rozvoj voľno 

časových aktivít  

Zlý stav miestnych komunikácií a chodníkov pre 

peších v obciach a meste  

Vybudovaná sieť zdravotníckych zariadení (stredísk) Chýbajú miesta pre aktívny oddych mladých, 
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atraktívne a moderne možnosti ako skate dráha, U - 

rampa, chýba ponuka pre rozvojové aktivity pre 

dôchodcov 

Mesto v predchádzajúcom období získalo externé 

zdroje na obnovu budov ZŠ a MŠ, rekonštrukciu 

seniorcentra, obnovu MsK a rekonštrukciu námestia, 

multifunkčné ihriská pri ZŠ prístupné aj verejnosti 

Občania nechcú vyjadriť svoj názor verejne, sú 

pohodlní a apatickí, nemajú záujem o veci verejné 

Vybudované digitálne kino Častá nekompetentnosť úradníkov, neochota, 

chýbajú školenia a vzdelávanie úradníkov 

(sebaovládanie, zvládanie stresu....), rodinné, 

politické, priateľské väzby medzi zamestnancami na 

úradoch, občania úradníkom často nedôverujú 

Známi umelci – Ján Procner, akademický maliar 

Rudolf Cigánik 

Veľká rómska komunita neschopná platiť svoje 

záväzky voči mestu 

Sociálna starostlivosť je na dobrej úrovni – rozvinuté 

druhy sociálnych služieb pre všetky cieľové skupiny 

( seniori, bezdomovci, občania v núdzi a pod.) 

Chýbajúce funkčné detské ihriská, u jestvujúcich 

neprebieha pravidelná údržba, nemajú svojich 

správcov, ktorí by vedeli hneď problém riešiť 

Realizovaná terénna sociálna práca v rómskej 

komunite na vysokej úrovni  

Veľa pohostinstiev v meste, ktoré využívajú 

v prevažnej miere mladí ľudia 

Vybudovaný a sústavne rozširovaný kamerový 

systém mesta, funkčná MsP 

Občania často nepoznajú svojich poslancov, nevedia 

na koho sa s problémom obrátiť  

V Handlovej sa stále niečo deje – kultúrne 

a spoločenské podujatia pre všetky vekové kategórie 

Nedostatočné kapacity v MŠ  

Príležitosti Ohrozenia 

Ľudské zdroje + voľný čas + občianska 

vybavenosť 

Ľudské zdroje + voľný čas + občianska 

vybavenosť 

Rozvoj bývania (sociálne byty a ďalšie)  Nepriaznivý vývoj demografickej štruktúry 

Výstavba nájomných bytov pre mladých  Odliv malých ľudí za prácou- únik mozgov 

Rekonštrukcie budov vo vlastníctve obcí- budovanie 

infraštruktúry 

Úverová politika(vysoká byrokracia pri získavaní 

úverov) 

Zvýšené kompetencie samosprávy- zmena 

legislatívy 

Zdĺhavá administratíva  

Využívanie potenciálu dobrovoľníkov a aktivistov  Decentralizácia daňového systému vedie 

k zvyšovaniu miestnych daní a poplatkov 

Využitie potenciálu prázdnych budov  Nedostatok finančných prostriedkov  pri 

spolufinancovaní projektov  

Vytváranie príležitostí pre mladých( práca+ bývanie)  Odchod za prácou podporuje rozpad rodín a môže 

viesť k zvýšenému riziku rozvoja sociálno- 

patologických javov 

Vytvorenie chýbajúcich služieb  Netransparentné  rozdeľovanie finančných 
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prostriedkov z eurofondov 

Aktívne využívanie národných fondov a EŠIF SAD, nedostatok spojov a slabé dopravné prepojenie 

s inými silnými regiónmi 

Výmena skúseností medzi inými mestami a obcami 

v SR aj v zahraničí 

Dostupnosť ľahkých drog , neefektívne formálne 

aktivity Národného boja proti drogám 

 Nekomplexný  prenos kompetencií zo štátu na 

samosprávy (často bez dostatku  financií)  
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Tabuľka 11 SWOT Investície a možnosti podnikania 

Silné stránky  

 

Slabé stránky  

Investície a možností podnikania Investície a možností podnikania 

Existencia podnikateľských subjektov podnikajúcich 

v rôznych oblastiach a subjekty so zahraničným 

kapitálom 

Jednostranne orientovaný priemysel- baníctvo 

Zlepšila sa informovanosť podnikateľov a subjektov 

v oblasti získavania NFP z EŠIF 

Obyvatelia z územia využívajú OC v Prievidzi  

Podnikateľské subjekty v území využívajú národnú 

podporu zamestnávania a grantové schémy MaSP a 

EŠIF 

Slabé konkurenčné prostredie spôsobuje vyššie 

ceny, nedostatočný sortiment v obchodoch  

Samosprávy vytvárajú podmienky na rozvoj 

podnikania, prenájom vlastných priestorov za nižšie 

ceny  

Nie je vytvorený systém podpory malých 

podnikateľov  

Rozširovanie portfólia služieb v oblasti zdravého 

životného štýlu( fitnes centrá) 

Obava s podnikania, ľudia potrebujú istoty  

Podnikateľské subjekty prispôsobujú svoje aktivity 

požiadavkám verejnosti a trhu ( detské kútiky, akcie) 

Nevybudované dopravné spojenie s inými regiónmi 

(diaľnice a pod.) 

Záujem podnikateľov prispôsobiť sa trhu, hľadanie 

náhradných výrobných programov zo strany 

zamestnávateľov  

Podnikateľský inkubátor nevykonáva poradenstvo 

pre začínajúcich podnikateľov 

Podnikateľské subjekty investujú do propagácie, 

zavádzajú e- predaj, rozširujú portfólio služieb 

Veľa ľudí z mesta chodí nakupovať do Prievidze, 

nemíňajú peniaze v meste  

Konkurencia núti podnikateľov k profesionálnemu 

prístupu, vytváraniu rôznych foriem benefitu pre 

udržanie zákazníka  

 

Dostatočná sieť stredných škôl, ktoré sú 

prispôsobivé podmienkam trhu 

 

Existencia skládky ako možnosť pre rozvoj 

podnikateľských aktivít 

 

Medzinárodná spolupráca mesta a aktívny marketing 

pri propagácii. 

 

Existencia podnikateľského inkubátora  
 

HBP vytvárajú náhradné výrobné programy na 

území mesta s možnosťou zamestnania aj občanov 

s nižším vzdelaním ( Rybia farma) 
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Príležitosti Ohrozenia 

Investície a možností podnikania Investície a možností podnikania 

Spracovanie plánovanej výstavby priemyselnej zóny Často meniaca sa legislatíva (podnikanie obcí 

a ľudí), prekážky pri podnikaní   

Využívanie externých zdrojov - zavedenie systému 

štátnej podpory pre MaSP (národné projekty 

zamestnávania) 

Nedostatočná infraštruktúra  pre vstup zahraničného 

investora, okresné mesto vie poskytnúť lepšie 

podmienky 

Aktívne využívanie národných fondov a EŠIF Administratívna náročnosť pri začatí podnikania 

Handlová- disponibilná plocha pre priemyselný park  Netransparentné  rozdeľovanie finančných 

prostriedkov z eurofondov 

Ekonomické využitie surovín (drevo, štrk, kameň, 

uhlie), pramene 

Presun záujmu investorov z dôvodu lacnejšej 

pracovnej sily na východ krajiny 

Vybudovanie rýchlostnej komunikácie Žiar nad 

Hronom - Trenčín 

Nedostatok finančných zdrojov na 

spolufinancovanie projektov 

Podpora vzdelávania – cudzie jazyky, informatika, 

celoživotné vzdelávanie, rekvalifikačné kurzy 

 

Rozvoj nových technológií v oblasti životného 

prostredia ako príležitosť pre rozvoj podnikania 

 

Spolupráca s družobnými mestami  

Záujem investorov o etablovanie sa na Slovensku  

     

3.2 Hlavné disparity a faktory rozvoja  

 

Identifikované hlavné disparity: 

Oblasť 1: Prírodné danosti, historický potenciál a atrakcie pre CR 

Tieto slabé stánky budú ovplyvňované ohrozeniami z vonkajšieho prostredia:  

- nevyužitý potenciál geotermálneho vrtu- chýba kúpalisko, plaváreň nevyužíva 

potenciál vrtu 

- chýba jednotný informačný systém 

- chýba zaujímavý produkt cestovného ruchu – lákadlo 

- slabá dostupnosť Rematy pre autobusy 

- nedostatočná spolupráca subjektov v oblasti cestovného ruchu 

Tieto ohrozenia budú najviac ovplyvňovať slabé stránky: 

- regionálne SR zaradila región Hornej Nitry do regiónov s najnižšou prioritou 
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- mesto má imidž baníckeho mesta a nie ako miesta oddychu a cieľovej 

destinácie pre CR 

 

Oblasť 2: Životné prostredie a technická infraštruktúra 

Tieto slabé stánky budú ovplyvňované ohrozeniami z vonkajšieho prostredia: 

- územie je v zosuvnom pásme  

- slabý záujem o separáciu, chýba motivácia pre občanov, vytváranie čiernych 

skládok 

- nevyužívaná a neudržiavaná poľnohospodárska pôda, nepravidelné kosenie 

spôsobuje zaburinenie okolitých pozemkov 

- hlavný ťah vedie stredom mesta a obcí, chýbajú chodníky pre peších pri ceste 

- chýbajú originálne architektonické prvky a pravidlá architektonického štýlu 

 

Tieto ohrozenia budú najviac ovplyvňovať slabé stránky: 

- znečistené životné prostredie ako výsledok vplyvu priemyslu, vznik ochorení, 

zdravotné problémy obyvateľstva 

 

Oblasť 3: Ľudské zdroje + voľný čas + občianska vybavenosť 

Tieto slabé stánky budú ovplyvňované ohrozeniami z vonkajšieho prostredia: 

- rodičia podporujú deti v nevhodnom správaní, nie sú vedené k zodpovednosti, 

strácajú záujem o dieťa  po rozpade rodín 

- chýbajúce niektoré druhy sociálnych služieb, nízka úroveň poskytovania 

zdravotnej starostlivosti , chýbajú odborní lekári v meste 

- nedostatok pracovných príležitostí, s tým súvisí odchod mladých ľudí, veľa 

ľudí s nízkym vzdelaním 

- útlm baníctva, jednostranne orientovaná pracovná sila  

- slabá kúpyschopnosť obyvateľstva, kriminalita, vandalizmus 

- chýbajú miesta pre aktívny oddych mladých, atraktívne a moderné možnosti 

ako skate dráha, U-rampa, chýba ponuka pre rozvojové aktivity pre dôchodcov 

- pasivita mladých ľudí, konzumný spôsob života 

- zlý stav miestnych komunikácií a chodníkov pre peších v obciach a meste 

- zlý technický stav verených budov  

- občania nechcú vyjadriť svoj názor verejne, sú pohodlní a apatickí, nemajú 

záujem o veci verejné 
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 Tieto ohrozenia budú najviac ovplyvňovať slabé stránky: 

- odliv mladých ľudí za prácou- únik mozgov 

- odchod za prácou podporuje rozpad rodín a môže viesť k zvýšenému riziku 

rozvoja sociálno- patologických javov 

- nekomplexný  prenos kompetencií zo štátu na samosprávy ( často bez dostatku  

financií) 

 

Oblasť 4: Investície a možností podnikania 

Tieto slabé stánky budú ovplyvňované ohrozeniami z vonkajšieho prostredia:  

- slabé konkurenčné prostredie spôsobuje vyššie ceny, nedostatočný sortiment 

v obchodoch 

- nie je vytvorený systém podpory malých podnikateľov 

- obava z podnikania, ľudia potrebujú istoty 

- veľa ľudí z mesta chodí nakupovať do Prievidze, nemíňajú peniaze v meste 

Tieto ohrozenia budú najviac ovplyvňovať slabé stránky: 

- často meniaca sa legislatíva, prekážky pri podnikaní   

- administratívna náročnosť pri začatí podnikania 

- nedostatočná infraštruktúra  pre vstup zahraničného investora, okresné mesto 

vie poskytnúť lepšie podmienky 

- presun záujmu investorov z dôvodu lacnejšej pracovnej sily na východ krajiny 

 

Identifikované hlavné faktory rozvoja  : 

Oblasť 1: Prírodné danosti, historický potenciál a atrakcie pre CR 

- poloha v blízkosti známych Bojníc 

- využitie potenciálu geotermálneho vrtu 

- ideálne terény na zimné a letné športy 

- vybudovanie regionálnej cyklotrasy  

- využiť kontakty s nemeckou komunitou v zahraničí (pôvodní osadníci mesta) 

- využitie podpory rozvoja domáceho CR zo strany štátu 

- vytváranie sietí spolupracujúcich subjektov v CR 

- územie predurčené na turistiku- turistické trasy, náučné chodníky, lezecké 

steny, reťaze pre horolezcov, jazdectvo, letné a zimné športy (Remata)- kľudné 

prostredie 
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- vytvorená ponuka pre návštevníkov, bohaté kultúrne dedičstvo, historické 

zvyky, tradície, sakrálne pamiatky, pamätná izba, banské múzeum, hvezdáreň, 

tradičné podujatia a jarmoky (Urbanský jarmok, Regionálne oslavy dňa 

baníkov, Katarínsky jarmok)  

- areál pre telesne a zdravotne postihnutých na Remate 

- pôsobenie TIK-u a IC v rámci územia, spracovaná ponuka pre turistov a 

návštevníkov územia, bezplatné propagačné materiály, tematický zamerané 

- jestvujúce ubytovacie a stravovacie kapacity s doplnkovými službami pre 

domácich a návštevníkov 

 

Oblasť 2: Životné prostredie a technická infraštruktúra 

- zavádzanie alternatívnych zdrojov vykurovania a výroby el. energie 

(fotočlánky) 

- aktívne využívanie národných fondov a EŠIF 

- rozšírenie systému separácie odpadu  o bioodpad 

- vybudovanie kanalizácie v častiach mesta 

- výstavba rýchlostnej komunikácie 

- zmena legislatívy prináša viac možností pre samosprávy 

 

Oblasť 3: Ľudské zdroje + voľný čas + občianska vybavenosť 

- využitie potenciálu prázdnych budov 

- čerpanie finančných prostriedkov z EŠIF 

- vytváranie príležitostí pre mladých (práca+ bývanie)  

- využívanie potenciálu dobrovoľníkov a aktivistov 

 

Oblasť 4: Investície a možností podnikania 

- investori majú záujem etablovať sa na Slovensku 

- využitie spolupráce s družobnými mestami 

- čerpanie finančných prostriedkov z EŠIF 
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      3.3  Hodnotenie možných rizík 

 Pri spracovaní stromov problémov boli za možné riziká identifikované: 

1. nedostatok finančných prostriedkov 

2. vysoká miera korupcie vo všetkých oblastiach života, hlavne pri získavaní 

nenávratných finančných zdrojov z EŠIF – netransparentnosť pri hodnotení 

a realizácii 

Tabuľka 12Analýza problémov 

Záujmová 

oblasť 

Príčiny Hlavný 

problém 

Dôsledky 

Prírodné danosti, 

historický potenciál 

a atrakcie pre CR 

- nie je dostatočne 

rozvinutá spolupráca 

subjektov v CR 

- nejestvuje lákadlo pre 

turistov 

- kúpalisko je dlhodobo 

nefunkčné 

- nevysporiadané 

vlastnícke vzťahy 

a stavebné obmedzenia 

sú bariérou  

- chýba jednotný 

informačný systém 

- chýba cyklotrasa PD-HÁ 

 

 

 

Nízka 

návštevnosť 

územia 

- mesto nie je cieľovou 

destináciou CR 

Životné prostredie a 

technická 

infraštruktúra 

- zle nastavený systém 

separovaného zberu 

chýba motivácia ľudí 

- nedostatočná 

informovanosť 

a využívanie 

obnoviteľných zdrojov 

- nevyužívaná 

poľnohospodárska pôda 

- chýbajúce kanalizácie sú 

zdrojom znečistenia 

- nízke povedomie ľudí o 

ŽP 

 

Starostlivosť 

o životné 

prostredie nie je 

na dostatočnej 

úrovni 

- chorobnosť u občanov 

- vysoká záťaž ŽP odpadmi 

- čierne skládky  

Ľudské zdroje + 

voľný čas + 

- zanedbávaná údržba a zlý 

technický stav verejných 

 

 

- mesto pôsobí nevľúdne 

- občania stratili záujem prejaviť 
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občianska 

vybavenosť 

 

budov 

- chýba primárna prevencia 

sociálno-patologických 

javov 

- chýbajú funkčné miesta na 

prácu s mládežou 

- komunikácia subjektov 

v oblasti 

kultúry,vzdelávania, 

voľného času a OZ nie je 

na dostatočnej úrovni 

-  nepoznáme kvalitu 

voľnočasových aktivít 

- rodičia nemajú dostatok 

času na deti 

- nízka úroveň starostlivosti 

o občana 

- zlý stav komunikácií 

 

 

 

 

 

 

Nespokojnosť 

občanov 

svoj názor 

- prejavujú sa sociálno-

patologické javy u detí 

a mládeže 

 

Investície a 

možností 

podnikania 

- obavy z podnikania, 

ľudia potrebujú istoty, 

nedostatočné 

konkurenčné prostredie 

- neatraktívna pracovná 

sila spôsobuje vysokú 

mieru nezamestnanosti 

- nedostatočná podpora 

podnikania v meste 

- nie sú vytvorené trvalé 

siete spolupráce medzi 

podnikateľmi a 

samosprávou 

 

Mesto nie je 

zaujímavé pre 

občanov – nízka 

životná úroveň 

- nedostatok pracovných 

príležitostí 

- mladí ľudia odchádzajú – 

odliv mozgov 

- nízka kúpyschopnosť 

obyvateľstva 
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      3.4 Odhad budúceho vývoja  

 

Odhad budúceho vývoja mesta vychádza z analýzy problémov v jednotlivých 

oblastiach života občanov. Je východiskom pre stanovenie cieľov, priorít a aktivít 

v dôležitých oblastiach života. 

 

Prírodné danosti, historický potenciál a atrakcie pre CR  

- podieľanie sa na vybudovaní cyklotrasy Handlová – Prievidza 

- vytváranie produktu cestovného ruchu (lákadlo) v spolupráci s partnermi 

- vybudovanie jednotného informačného systému 

- hľadanie možností na využitie potenciálu geotermálneho vrtu 

 

Životné prostredie a technická infraštruktúra  

- spracovanie funkčného systému separovaného zberu s motivačnou zložkou pre 

občanov 

- zvýšenie informovanosti a využívanie obnoviteľných zdrojov 

- hľadanie spôsobu a formy  využívania poľnohospodárskej pôdy 

- dobudovanie chýbajúcej kanalizácie 

- zvýšenie povedomia o životnom prostredí 

Ľudské zdroje + voľný čas + občianska vybavenosť  

- zlepšenie údržby a technického stavu verejných budov, čo prispeje 

k zatraktívneniu a príťažlivosti mesta 

- spracovanie a zavedenie systému prevencie sociálno-patologických javov 

- zlepšenie komunikácie subjektov zaoberajúcich sa kultúrou, voľným časom, 

vzdelávaním 

- zlepšenie starostlivosti o občana 

Investície a možnosti podnikania 

- podporovanie rozvoja podnikania v meste 

- vytváranie sietí spolupráce s podnikateľským sektorom 

- zvýšenie záujmu investorov o investovanie v Handlovej 
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B  Strategická časť 

 

 Na základe výsledkov dotazníkového prieskumu  SWOT analýzy, analýzy problémov, 

disparít a faktorov rozvoja boli zadefinované ciele pre oblasti:  

- cestovný ruch 

- životné prostredie a technická infraštruktúra 

- ľudské zdroje, voľný čas a občianska vybavenosť 

- investície a rozvoj podnikania 

  V dotazníkovom prieskume mali občania možnosť priamo pomenovať problémy, 

ktoré vnímajú ako najzávažnejšie a navrhnúť aj riešenie. Medzi hlavné uvádzali zlý stav 

niektorých budov, miestnych komunikácií, chýba kúpalisko, problém s údržbou ciest 

v zimnom období, nízka frekvencia kosenia, chýbajú detské ihriská a jestvujúce sú 

v nevyhovujúcom stave, neochota na úrade, chýba železničná zastávka na Morovnianskom 

sídlisku, chýba cyklotrasa, parkovacie plochy na sídliskách, zatvorená plaváreň v letnom 

období, chýba obchodné centrum ,  ... 

 

Spoločné motto handlovskej doliny:„ Aby sa nám v handlovskej doline dobre žilo“. 

 

 

Vízia:  

 Predstavujeme si, že do roku 2020 bude Handlová : 

- moderné a čisté mesto so spokojnými občanmi, s vybudovanou 

infraštruktúrou, oáza pokoja a oddychu s rozvinutými službami 

a atraktivitami zaujímavými pre všetky vekové kategórie domácich 

a návštevníkov. 
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Strategický cieľ a ciele stratégie 

 

Schéma 2 Strategický cieľ a ciele stratégie 

 

 

 

Cieľ 1: Zvýšiť spokojnosť občanov 

 

Priorita 1.1 Zlepšiť starostlivosť v oblasti vzdelávania, sociálnej a zdravotnej 

starostlivosti a voľnočasových aktivít 

 

 

Opatrenie  1.1.1 Podporiť rozvoj nízko prahových a terénnych sociálnych služieb. 

Opatrenie  1.1.2   Motivovanie občanov k rodinnej súdržnosti a spolupráci pri riešení                             

problémov.  

Opatrenie  1.1.3 Komunikácia s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a hľadať                             

možnosti na doplnenie siete odborných ambulancií v meste.  

Opatrenie  1.1.4   Udržať a skvalitniť sieť škôl a školských zariadení. 

Opatrenie  1.1.5   Podporovať rozvoj  a dostupnosť vzdelávania v každom veku pre                             

všetky skupiny obyvateľstva. 

Opatrenie 1.1.6 Vytvorenie komplexnej ponuky pre trávenie voľného času 

a spoločenský život. 

Zvýšiť kvalitu života 
občanov

Zvýšiť spokojnosť 
občanov

Zlepšiť  starostlivosť v 
oblasti sociálnej , 

zdravotnej , 
vzdelávania a 

voľnočasových aktivít 

Zlepšiť  starostlivosť o 
životné prostredie  a 
zatraktívniť vzhľad 

mesta

Podporiť ekonomické  
aktivity  v meste 

Zvýšiť návšťevnosť 
mesta o 20%

Zvýšiť  záujem 
investorov o 

investovanie v  meste

Samospráva bližšie k 
občanovi 

Zjednodušiť 
komunikáciu s 

občanom

Zvýšiť dôveru občanov 
voči samospráve
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Opatrenie 1.1.7 Podporovanie činnosti spolkov, klubov, občianskych združení aj 

jednotlivcov. 

 

Priorita 1.2  Zlepšiť starostlivosť o životné prostredie a zatraktívniť jeho vzhľad 

 

Opatrenie 1.2.1  Budovanie a rozvoj technickej infraštruktúry.  

Opatrenie 1.2.2 Zmodernizovanie a rekonštrukcia verejných budov vo vlastníctve 

mesta. 

Opatrenie 1.2.3 Zlepšenie starostlivosti o verejné priestranstvá, pôdu, lesy a vodu. 

Opatrenie 1.2.4 Budovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií. 

Opatrenie 1.2.5 Zlepšenie občianskej vybavenosti. 

Opatrenie 1.2.6 Skvalitnenie spôsobu nakladania a zhodnocovania odpadov.  

Opatrenie 1.2.7 Vytváranie podmienok na rozvoj bývania. 

 

 

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. 

Opatrenie 2.1.2 Spolupráca subjektov v oblasti rozvoja CR, budovanie partnerstiev. 

Opatrenie 2.1.3 Vytvorenie komplexnej a atraktívnej ponuky pre turistov 

a návštevníkov v kontexte handlovskej doliny. 

Opatrenie 2.1.4 Zabezpečenie propagácie mesta. 

Opatrenie 2.1.5 Vytvorenie jednotného informačné systému. 

 

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 

Opatrenie 2.2.2 Zvýšenie kvality a aktívnosti pracovnej sily. 

Opatrenie 2.2.3 Vytvorenie systému na podporu malého a stredného podnikania  

v meste. 
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Cieľ 3: Samospráva bližšie k občanovi 

 

Priorita 3.1  Zjednodušiť komunikáciu s občanom. 

 

Opatrenie 3.1.1 Zavedenie elektronických služieb pre občana. 

Opatrenie 3.1.2 Prepojenie organizácií v zriaďovateľskej kompetencii mesta  

Opatrenie 3.1.3 Rozvoj informačných a komunikačných technológií v  meste 

 

Priorita 3.2 Zvýšiť dôveru občanov voči samospráve 

 

Opatrenie 3.2.1 Transparentné hospodárenie 

Opatrenie 3.2.2 Zverejňovanie aktivít samosprávy nad rámec povinných v zmysle 

zákona. 

Opatrenie 3.2.3 Zvýšenie profesionality úradníkov.  

Opatrenie 3.2.4 Zefektívnenie práce samosprávy. 

Opatrenie 3.2.5 Zapájanie občanov do procesu  spolurozhodovania. 

 

 Počas procesu tvorby Programu rozvoja mesta sa ukázalo, že komunikácia vo 

všetkých oblastiach je kľúčovým problémom, ktorý ovplyvňuje rozvoj mesta. Problém 

s komunikáciou zo strany samosprávy vnímajú aj občania.  Na základe výsledkov 

dotazníkového prieskumu môžeme ale skonštatovať mierne zlepšenie oproti 

predchádzajúcemu obdobiu 2006-2007 a 2010, kedy bol prieskum realizovaný.  

Pre realizáciu niektorých opatrení je nevyhnutné vytvárať siete spolupráce 

a partnerstvá, ktoré prispejú k ich napĺňaniu a v konečnom dôsledku k spokojnosti občanov. 

Len informovaný občan je spokojný občan. 

Pri realizácii opatrení, je potrebné pre všetky oblasti rešpektovať  

    

  horizontálny cieľ : Zlepšiť komunikáciu medzi subjektmi v meste, vytvárať trvalé siete 

spolupráce  a partnerstvá. 
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Opatrenia pre horizontálny cieľ:  

- Vytvorenie systému komunikácie samosprávy s  inštitúciami,  podnikateľmi 

a záujmovými skupinami v meste. 

- Pokračovať v spolupráci s partnerskými organizáciami v zahraničí v oblastiach 

spoločenského života. 

- Podporovanie vznik nových partnerstiev v rámci národných a medzinárodných 

projektov. 

- Spolupráca mesta s okolitými obcami handlovskej doliny prostredníctvom 

Združenia obcí Handlovskej doliny a OZ Žiar pre implementáciu prístupu 

LEADER 

- Rokovanie o možnostiach pravidelných stretnutí zástupcov samospráv 

s poslancami TSK. 
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C  Programová časť  
 

      Programová časť obsahuje zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie 

Programu rozvoja mesta Handlová, ktoré sú priradené k jednotlivým prioritným oblastiam 

a cieľom. Obsahuje taktiež súhrn merateľných ukazovateľov jednotlivých aktivít. 

 

Priorita 1.1 Zlepšiť starostlivosť v oblasti sociálnej, zdravotnej, vzdelávania, 

a voľnočasových aktivít 

 

Tabuľka 13 Priorita 1.1 - opatrenia a aktivity  

 

 

 

 

Opatrenie  

1.1.1 

. 

 

 

Podporiť rozvoj nízko prahových 

a terénnych sociálnych služieb 

Aktivita 1.1.1.1 Zriadenie absentujúcich  

nízkoprahových sociálnych služieb 

a udržanie jestvujúcich sociálnych 

služieb 

Aktivita 1.1.1.2 Rekonštrukcia a modernizácia objektov, 

ktoré poskytujú služby na komunitnej 

báze. 

Aktivita 1.1.1.3 Rekonštrukcia a modernizácia dvoch 

bytových domov s bytmi osobitného 

určenia. 

 

 

 

 

Opatrenie  

1.1.2   

 Aktivita 1.1.2.1 Spracovať KPSS 2016-2020 

Motivovanie občanov k rodinnej 

súdržnosti a spolupráci pri 

riešení                             

problémov 

Aktivita 1.1.2.2. Udržanie  komunitného centra 

a terénnych sociálnych služieb. 

 

Aktivita 1.1.2.3 Spracovať koncepciu prevencie  

sociálno-patologických javov 

s prihliadnutím na MRK 

Aktivita 1.1.2.4 Zaviesť ročný  monitoring sociálnej 

situácie občanov, ktorým sa poskytuje 

sociálna služba. 

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.  

Aktivita 1.1.3.2. Doplniť sieť odborných ambulancií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivita 1.1.4.1. Komplexná revitalizácia predškolskej 

výchovy. 

Aktivita 1.1.4.2 Modernizácia a rekonštrukcia objektov 

ZŠ. 

Aktivita 1.1.4.3 Modernizácia učebných priestorov ZŠ  a 

ich materiálno-technického vybavenia 
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Opatrenie  

1.1.4   

 

 

Udržať a skvalitniť sieť škôl 

a školských zariadení. 

Aktivita 1.1.4.4 Rekonštrukcia objektu CVČ a ZUŠ  

( zníženie spotreby energie). 

Aktivita 1.1.4.5 Podporovať zachovanie a rozsah 

učebných a vzdelávacích odborov na SŠ. 

Aktivita 1.1.4.6 Zrealizovať zámer rozšírenia kapacít 

v materských školách. 

 

 

 

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. 

Aktivita 1.1.5.2 Rozšíriť systém celoživotného 

vzdelávania v spolupráci s HELP n.o.. 

 

 

 

 

 

Opatrenie 

1.1.6 

 

 

 

 

Vytvorenie komplexnej ponuky 

pre trávenie voľného času 

a spoločenský život. 

Aktivita 1.1.6.1 Spracovanie a realizácia Koncepcie 

rozvoja spoločenského života (pracovný 

názov - oblasť športu, deti a mládež, 

voľný čas, kultúra). 

Aktivita 1.1.6.2 Vytvárať podmienky na rozvoj talentu 

a záujmov detí. 

Aktivita 1.1.6.3 Obnova a budovanie detských ihrísk 

v meste. 

Aktivita 1.1.6.4 Podpora otvorenej klubovej činnosti pre 

deti a mládež. 

Aktivita 1.1.6.5 Vybudovať pre mladých U- rampu, 

skate dráhu ... 

Opatrenie 

1.1.7 

Podporovanie činnosti spolkov, 

klubov, občianskych združení a 

jednotlivcov. 

Aktivita 1.1.7.1 Podpora aktivít záujmových skupín 

všetkých vekových kategórií. 

Aktivita 1.1.7.2 Finančná podpora  jestvujúceho 

grantového programu „ Hoď to tam“ z 

rozpočtu mesta. 

 

 

Priorita 1.2 Zlepšiť starostlivosť o životné prostredie a zatraktívniť vzhľad mesta 
 

Tabuľka 14 Priorita 1.2 - opatrenia a aktivity  

 

 

Opatrenie 

1.2.1  

 

 

Budovanie a rozvoj technickej 

infraštruktúry.  

Aktivita 1.2.1.1 Budovanie a rekonštrukcia kanalizácie.  

Aktivita 1.2.1.2 Spracovanie mapy podzemných sietí 

v digitálnej podobe 

Aktivita 1.2.1.3 Hľadať a realizovať možnosti využitia 

alternatívnych zdrojov v meste. 

Aktivita 1.2.1.4 Zlepšiť technickú infraštruktúru 

odpadového hospodárstva. 

Aktivita 1.2.1.5 Rekonštrukcia inžinierskych sietí 

 

 

Opatrenie 

1.2.2 

 

Zmodernizovanie 

a zrekonštruovanie verejných 

budov vo vlastníctve mesta 

Aktivita 1.2.2.1 Modernizácia a rekonštrukcia budov 

vo vlastníctve mesta (aj Nová Lehota 

a Morovno). 

Aktivita 1.2.2.2 Spracovať a pravidelne aktualizovať 

pasport verejných budov a plán ich 

údržby. 

 

 

 

 

Aktivita 1.2.3.1 Aplikovať systém kontroly VZN 

o zdravom ŽP, udržiavaní čistoty 
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Opatrenie 

1.2.3 

 

 

 

Zlepšenie starostlivosti o verejné 

priestranstvá, pôdu, lesy a vodu. 

a poriadku na území mesta. 

Aktivita 1.2.3.2 Sanácia čiernych skládok 

Aktivita 1.2.3.3 Údržba vodných tokov a brehov. 

Aktivita 1.2.3.4 Pravidelná údržba parkov, zelených 

plôch, zelene. 

Aktivita 1.2.3.5 Zvyšovanie ekologického povedomia 

občanov. 

Aktivita 1.2.3.6 Regulácia potokov v Novej Lehote 

a Morovne. 

Aktivita 1.2.3.7 Spracovať „generel zelene“ 

Aktivita 1.2.3.8 Osloviť  vlastníkov pôdy, aby 

zabezpečovali jej údržbu.  

 

 

 

 

 

Opatrenie 

1.2.4 

 

 

 

 

 

Budovanie a rekonštrukcia  

miestnych komunikácií. 

Aktivita 1.2.4.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií. 

Aktivita 1.2.4.2 Vybudovanie chodníkov pre peších 

Aktivita 1.2.4.3 Dobudovať cestné spomaľovače na 

sídliskách. 

Aktivita 1.2.4.4 Pripraviť realizáciu riadenej 

križovatky v časti MC a ČSA 

Aktivita 1.2.4.5 Osloviť spoločnosť Lídl a hľadať 

riešenie vybudovania nového 

mostového telesa. 

 

 

Opatrenie 

1.2.5 

 

 

Zlepšenie občianskej 

vybavenosti. 

Aktivita 1.2.5.1 Budovanie nových oddychových zón 

v meste  

Aktivita 1.2.5.2 Úprava medziblokov sídlisk . 

Aktivita 1.2.5.3 Udržať MHD v meste  

Aktivita 1.2.5.4 Vybudovať autobusovú stanicu 

a presmerovať dopravu z CMZ. 

Aktivita 1.2.5.5 Vybudovať železničnú zastávku na 

sídlisku.  

Aktivita 1.2.5.6 Dobudovanie bezdrôtového rozhlasu 

na sídliskách a okrajových častiach 

mesta 

Aktivita 1.2.5.7 Vybudovať parkovacie miesta na 

území mesta 

Aktivita 1.2.5.8 Vybaviť sídliská novými 

autobusovými zastávkami 

a odpadkovými nádobami 

Aktivita 1.2.5.9 Zabezpečovať ochranu mestského 

majetku a majetku občanov 

Aktivita 1.2.5.10 Rozšíriť kamerový systém na sídliská 

a okrajové časti mesta 

Aktivita 1.2.5.11 Pripraviť projektovú dokumentáciu 

a realizáciu letného kina a amfiteátra 

Aktivita 1.2.5.12 Podporovať výstavbu garáží na 

sídliskách na nevyužitých pozemkoch 

Opatrenie 

1.2.6 

Skvalitnenie spôsobu nakladania 

a zhodnocovania odpadov.  

Aktivita 1.2.6.1 Vymyslieť motivačný systém pre 

občanov, ktorí separujú  

Aktivita 1.2.6.2 V spolupráci s HBP pristúpiť 

k rekultivácii stabilizačného násypu 

Aktivita 1.2.6.3 Spracovať a realizovať koncepciu 

odpadového hospodárstva v meste  



Program rozvoja mesta Handlová                     2016 - 2020 

96 

 

Aktivita 1.2.6.4 Rekultivácia skládky 

Aktivita 1.2.6.5 Rozšírenie separácie o ďalšie 

komodity  

Aktivita 1.2.6.6 Zabezpečiť pravidelnú informovanosť 

občanov o nakladaní s odpadmi 

Opatrenie 

1.2.7 

Vytváranie podmienok na rozvoj 

bývania 

Aktivita 1.2.7.1 Výstavba nízkonákladových bytov 

Aktivita 1.2.7.2 Pripraviť projektovú dokumentáciu na 

výstavbu bytov pre mladé rodiny 

Aktivita 1.2.7.3 Pokračovať v rekonštrukcii bytov 

v Baníckej kolónii 

Aktivita 1.2.7.4 Pripraviť zastavovaciu štúdiu pre IBV   

 

 

Cieľ 2: Podporiť ekonomické aktivity v meste 

Priorita 2.1 Zvýšiť návštevnosť mesta o 20% 

 

Tabuľka 15 Priorita 2.1 - opatrenia a aktivity 

Opatrenie 

2.1.1 

Využitie prírodného 

a historického potenciálu 

pre rozvoj cestovného 

ruchu. 

Aktivita 2.1.1.1 Vypracovať Koncepciu rozvoja cestovného 

ruchu v kontexte handlovskej doliny. 

Aktivita 2.1.1.2 Realizovať Koncepciu rozvoja cestovného 

ruchu. 

Aktivita 2.1.1.3 Spolupracovať pri budovaní cyklotrasy 

Handlová - Prievidza 

Aktivita 2.1.1.4 Budovanie cyklistických trás s prepojením 

v intraviláne a extraviláne.  

Aktivita 2.1.1.5 Spolupracovať pri značení turistických 

chodníkov a trás. 

Aktivita 2.1.1.6 Vybudovať stálu expozíciu domácich 

umelcov. 

Aktivita 2.1.1.7 Hľadať externé finančné prostriedky na 

využitie potenciálu geotermálneho vrtu. 

Aktivita 2.1.1.8 Podporovať podujatia mestského 

a regionálneho významu. 

Aktivita 2.1.1.9 Záchrana, obnova a prezentácia kultúrneho 

dedičstva. 

Opatrenie 

2.1.2 

Spolupráca subjektov 

v oblasti rozvoja CR, 

budovanie partnerstiev. 

Aktivita 2.1.2.1 Hľadať a rozvíjať možnosti spolupráce 

s aktérmi CR. 

Aktivita 2.1.2.2 Podieľať sa na spracovaní stratégie CLLD 

za územie OZ Žiar. 

Opatrenie 

2.1.3 

Vytvorenie komplexnej 

a atraktívnej ponuky pre 

turistov a návštevníkov 

v kontexte handlovskej 

doliny. 

Aktivita 2.1.3.1 Spolupodieľať sa na vytvorení  produktu 

cestovného ruchu                     (vymyslieť 

lákadlo). 

Aktivita 2.1.3.2 Pokračovať v pravidelnej aktualizácii 

databáz podnikateľských subjektov 

a spracovaní tematických propagačných 

materiálov. 

Aktivita 2.1.3.3 V spolupráci so ZOHD udržať TIK. 

Opatrenie Zabezpečenie propagácie Aktivita 2.1.4.1 Pravidelne aktualizovať webové stránky 
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2.1.4 mesta. www.handlova.sk,www.handlova.info. 

Aktivita 2.1.4.2 Zúčastňovať sa na výstavách cestovného 

ruchu, využívať printové médiá a sociálne 

siete. 

Opatrenie 

2.1.5 

Vytvorenie jednotného 

informačného systému. 

Aktivita 2.1.5.1 Získať externé zdroje na realizáciu projektu 

jednotného informačného systému. 

 

Priorita 2.2 Zvýšiť záujem investorov o investovanie v meste  

 

Tabuľka 16 Priorita 2.2 - opatrenia a aktivity  

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. 

Aktivita 2.2.1.2 Presadzovať dokončenie štátnej cesty I/50 na úseku 

Handlová – Dérerov mlyn 

Aktivita 2.2.1.3 Realizovať výstavbu komunikácie cez stabilizačný 

násyp pre nákladnú dopravu.  

Opatrenie 

2.2.2 

Zvýšenie kvality a atraktívnosti  

pracovnej sily. 

Aktivita 2.2.2.1 Udržať, prípadne zvýšiť počet chránených dielní 

v meste.  

Aktivita 2.2.2.2 Realizovať opatrenia aktívnej politiky trhu práce. 

Aktivita 2.2.2.3 Podporovať projekty na aktiváciu pracovnej sily. 

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. 

Aktivita 2.2.3.2 Spolupracovať s HBP a.s. pri rozširovaní  

integrovaného projektu Rybej farmy 

a skleníkového hospodárstva.  

Aktivita 2.2.3.3 Vytvoriť podmienky na etablovanie nového 

investora do priemyselnej zóny. 

Aktivita 2.2.3.4 Vytvoriť podmienky pre vznik malých a stredných 

podnikov v okrajových častiach mesta. 

Aktivita 2.2.3.5 Vytvoriť motivačný systém pre podnikateľov. 

Aktivita 2.2.3.6 Dobudovať obchodnú sieť na sídlisku 

Morovnianska cesta. 

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 
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Cieľ 3: samospráva bližšie k občanovi 

Priorita 3.1  Zjednodušiť komunikáciu s občanom. 

 

Tabuľka 17 Priorita 3.1 - opatrenia a aktivity  

Opatrenie 

3.1.1 

Zavedenie elektronických služieb 

pre občana. 

Aktivita 3.1.1.1 Spracovať a realizovať Koncepciu 

informačného systému mesta  

Aktivita 3.1.1.2 Zaviesť systém elektronických online služieb 

pre občanov. 

Aktivita 3.1.1.3 Vytvoriť miesto prvého kontaktu, kde vybaví 

občan všetko 

Opatrenie 

3.1.2 

Prepojenie organizácií 

v zriaďovateľskej kompetencii 

mesta  

Aktivita 3.1.2.1 Sieťové prepojenie organizácií s MsÚ 

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 

Aktivita 3.1.3.2 Zabezpečiť voľné wifi pripojenie na internet 

v centre mesta 

Aktivita 3.1.3.3 Udržať pre občanov vytvorený voľný prístup 

na internet v knižnici 

 

Priorita 3.2 Zvýšiť dôveru občanov voči samospráve 

 

Tabuľka 18 Priorita 3.2 - opatrenia a aktivity  

Opatrenie 

3.2.1 
Transparentné hospodárenie 

Aktivita 3.2.1.1 Posilňovať príjmovú časť rozpočtu vymáhaním 

oprávnených pohľadávok 

Aktivita 3.2.1.2 Pokračovať v systéme programového 

rozpočtovania s vyrovnaným hospodárením 

a rezervou na spolufinancovanie projektov 

Aktivita 3.2.1.3 Pokračovať v získavaní externých zdrojov za 

účelom napĺňania cieľov stratégie 

Opatrenie 

3.2.2 

Zverejňovanie aktivít samosprávy 

nad rámec povinných v zmysle 

zákona. 

Aktivita 3.2.2.1 Zverejňovať zápisnice z výberových konaní  

Opatrenie 

3.2.3 
Zvýšenie profesionality 

úradníkov.  

Aktivita 3.2.3.1 Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov 

Aktivita 3.2.3.2 Vytvoriť motivačný systém odmeňovania 

zamestnancov 

Opatrenie 

3.2.4 
Zefektívnenie práce samosprávy. 

Aktivita 3.2.4.1 Pokračovať v transformácií MsÚ na modernú 

inštitúciu. 

Opatrenie 

3.2.5 

Zapájanie občanov do procesu  

spolurozhodovania. 

Aktivita 3.2.5.1 Organizovať pravidelné stretnutia volených 

predstaviteľov s občanmi 
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Aktivita 3.2.5.2 Realizovať online diskusiu s predstaviteľmi mesta 

Aktivita 3.2.5.3 Získať názor verejnosti pri zásadných 

rozhodnutiach  ( dotazníkové prieskumy, verejné 

stretnutia) 
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D Realizačná časť  
 

 Program rozvoja mesta Handlová je strednodobý strategický dokument, ktorý podlieha 

schvaľovaciemu procesu mestského zastupiteľstva. Za jeho realizáciu zodpovedajú 

predstavitelia mesta, zamestnanci MsÚ, príspevkové a rozpočtové organizácie. Dokument 

podlieha ročnému monitoringu. Každoročne sa aktualizuje a prehodnocujú sa jednotlivé 

aktivity. Zmeny sú zaznamenané v akčných plánoch, ktoré podrobnejšie určujú 

zodpovednosť, postup realizácie, časový harmonogram a zahŕňajú aj merateľné ukazovatele.   

Úlohou samosprávy je: 

- zabezpečiť prípravu a následnú realizáciu projektov, 

- vyčleniť v rozpočte finančné prostriedky na spolufinancovanie projektov, 

- pravidelne monitorovať aktivity a vyhodnocovať plnenie akčného plánu 

a napĺňanie merateľných ukazovateľov, 

- podporovať spoluprácu so zástupcami sektorov pri rozvoji mesta. 

  Úlohou  samosprávy je zabezpečiť informovanie verejnosti o spracovanom dokumente 

Programe rozvoja mesta Handlová. Hlavnými informačnými kanálmi je vývesná tabuľa, 

webová stránka mesta a Handlovské noviny.  

 Monitoring a hodnotenie budú v pravidelných ročných intervaloch zabezpečovať 

zodpovedné subjekty za jednotlivé aktivity uvedené v akčnom pláne. Taktiež budú vykonávať 

aktualizáciu akčných plánov. Hodnotenie  prebieha na úrovni ex – ante ( na začiatku 

spracovania), počas obdobia realizácie a ex – post ( po skončení  platného obdobia).  

Plán monitorovania:   

 

- monitorovanie plnenia aktivít a opatrení  do 30.3 

- ex ante hodnotenie 2015-2020 do 30.5.2016 

- ex – post  do 30.3.2021 
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Tabuľka 19Akčné plány 

Opatrenie, aktivita  Termín  Zodpovedný subjekt/partner  Financovanie  Merateľný ukazovateľ Východis

ková 

hodnota 

Cieľov

á 

hodnot

a 

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 

 

2 

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 

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 

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 

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 

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 

Aktivita 1.1.2.4 Zaviesť ročný  monitoring 

sociálnej situácie občanov, ktorým sa poskytuje 

2016-2020 MsÚ sociálne oddelenie Rozpočet mesta Počet občanov, ktorým sa služba nie áno 
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sociálna služba. poskytuje 

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 

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 

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 

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 

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 

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% 

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 
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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 

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 

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 

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

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 

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 

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 

Počet novovybudovaných ihrísk 

0 

0 

5 

2 

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 

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 

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

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 

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 

Aktivita 1.2.1.2 Spracovanie mapy podzemných 

sietí v digitálnej podobe 

2017 Oddelenie výstavby  Rozpočet mesta  Spracovaná mapa v digitálnej podobe Nie  áno 

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 

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 

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 

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 

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 
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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 

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 

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 3 3 

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 

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 

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 

Aktivita 1.2.3.7 Spracovať „generel zelene“ 2016 MsÚ oddelenie výstavby Rozpočet mesta Spracovaný  nie áno 

Aktivita 1.2.3.8 Osloviť vlastníkov pôdy, aby 

zabezpečovali jej údržbu. 

2016-2020 MsÚ oddelenie výstavby a 

ŽP 

 Počet oslovených vlastníkov  0 30 

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 

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 

Aktivita 1.2.4.3 Dobudovať cestné spomaľovače 

na sídliskách. 

2017 MsÚ oddelenie výstavby a Externé zdroje, Počet cestných spomaľovačov 2 4 
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dopravy rozpočet mesta 

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 

Aktivita 1.2.4.5 Osloviť spoločnosť Lídl 

a hľadať riešenie vybudovania nového 

mostového telesa. 

2016-2018 Predstavitelia mesta, MsÚ 

oddelenie výstavby 

a dopravy, Lídl 

Zdroje spoločnosti Realizácia  nie áno 

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 

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 

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 

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 

Aktivita 1.2.5.5 Vybudovať železničnú zastávku 

na sídlisku. 

2016 Predstavitelia mesta, MsÚ 

oddelenie výstavby ,ŽSR 

Zdroje ŽSR Realizácia  nie  áno 

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 

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 

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 
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Aktivita 1.2.5.9 Zabezpečovať ochranu 

mestského majetku a majetku občanov 

2016-2020 MsP Rozpočet mesta, 

dotácie 

Správa o činnosti MsP  

Počet kamier  

 

20 

áno 

23 

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 

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 

Aktivita 1.2.5.12 Podporovať výstavbu garáží na 

sídliskách na nevyužitých pozemkoch 

2018 MsÚ oddelenie výstavby  Rozpočet mesta, 

zdroje vlastníkov 

Realizácia  nie áno 

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          

  

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 

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 

Aktivita 1.2.6.4 Rekultivácia skládky 2016-2020 HATER s.r.o. Externé zdroje Realizácia  nie áno 

Aktivita 1.2.6.5 Rozšírenie separácie o ďalšie 

komodity 

2016 HATER s.r.o. Zdroje organizácie Počet nových separovaných komodít 0 1 

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 

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 

Aktivita 1.2.7.2 Pripraviť projektovú 

dokumentáciu na výstavbu bytov pre mladé 

2018 MsÚ oddelenie výstavby, Rozpočet mesta, Výstavba bytov nie áno 
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rodiny referát RR externé zdroje 

Aktivita 1.2.7.3 Pokračovať v rekonštrukcii 

bytov v Baníckej kolónii 

2017 MsU referát RR a oddelenie 

výstavby 

OP LZ,IROP, 

rozpočet mesta 

Počet zrekonštruovaných bytov 0 20 

Aktivita 1.2.7.4 Pripraviť zastavovaciu štúdiu 

pre IBV   

2017 MsÚ oddelenie výstavby, 

referát RR 

Rozpočet mesta, 

externé zdroje 

Zastavovacia štúdia nie áno 

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   áno 

Aktivita 2.1.1.2 Záchrana, obnova a prezentácia 

kultúrneho dedičstva. 

2016-2020 DK, ZOHD, MsÚ  Rozpočet mesta, 

externé zdroje 

Realizácia   áno 

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 

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   0 30 

Aktivita 2.1.1.5 Spolupracovať pri značení 

turistických chodníkov a trás. 

2018-2020 Klub slovenských turistov, 

ZOHD, oddelenie výstavby 

a dopravy 

Rozpočet 

organizácií, 

grantové zdroje 

Dĺžka novo vyznačených turistických 

chodníkov a trás v km 

0 5 

Aktivita 2.1.1.6 Vybudovať stálu expozíciu 

domácich umelcov. 

2018 Predstavitelia mesta, MsÚ Grantové  zdroje Vybudovaná expozícia nie áno 

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 

Aktivita 2.1.1.8 Podporovať podujatia 

mestského a regionálneho významu. 

2016-2020 Predstavitelia mesta, DK, Rozpočet mesta, 

rozpočet 

Počet zrealizovaných podujatí 35 50 
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ZOHD, CVČ  organizácií, 

grantové zdroje  

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 MsU prednosta, ZOHD, 

referát RR 

 Počet oslovených subjektov 

Počet spolupracujúcich subjektov 

6 

5 

10 

8 

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 

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 

Aktivita 2.1.3.2 Pokračovať v pravidelnej 

aktualizácii databáz podnikateľských subjektov 

a spracovaní tematických propagačných 

materiálov. 

2016-2020 ZOHD Vlastné  Aktualizovaná databáza   1 

Aktivita 2.1.3.3 V spolupráci so ZOHD udržať 

TIK. 

2016-2020 ZOHD vlastné Udržaný TIK  áno 

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 

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 

a sociálnych sieťach 

1 

0 

2 

3 

Opatrenie 2.1.5 Vytvorenie jednotného informačnéoh 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 
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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 

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 

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 

Opatrenie 2.2.2 Zvýšenie kvality a atraktívnosti pracovnej sily  

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 

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 

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 

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 

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 

Aktivita 2.2.3.3 Vytvoriť podmienky na 

etablovanie nového investora do priemyselnej 

2016-2020 Predstavitelia mesta Rozpočet mesta Počet nových investorov  0 1 
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zóny. 

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 

Aktivita 2.2.3.5 Vytvoriť motivačný systém pre 

podnikateľov. 

2016-2020 Predstavitelia mesta, MsÚ 

podnikateľské oddelenie 

Rozpočet mesta Vytvorený systém nie áno 

Aktivita 2.2.3.6 Dobudovať obchodnú sieť na 

sídlisku Morovnianska cesta. 

2017 Predstavitelia mesta, 

investor 

 Počet nových obchodných prevádzok 0 1 

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 

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 

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 

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 

Opatrenie 3.1.2 Prepojenie organizácií v zriaďovateľskej kompetencii mesta 

Aktivita 3.1.2.1 Sieťové prepojenie organizácií s 

MsÚ 

2017-2018 MsÚ správna siete Rozpočet mesta, OP 

EVS 

Zavedený systém  nie áno 

Opatrenie 3.1.3 Rozvoj informačných a komunikačných technológií v meste 

Aktivita 3.1.3.1 Vytvorenie podmienok na 

pokrytie všetkých častí mesta širokopásmovým 

2017-2018 Predstavitelia mesta, MsÚ  Rozšírená sieť pokrytia  nie áno 
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internetom správna 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   áno 

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 

Priorita 3.2 Zvýšiť dôveru občanov voči samospráve 

Priorita 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 

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 

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 org. 

EŠIF Počet nových podaných projektov 0 6 

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 

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 
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Aktivita 3.2.3.2 Vytvoriť motivačný systém 

odmeňovania zamestnancov 

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

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 

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 

Aktivita 3.2.5.2 Realizovať online diskusiu 

s predstaviteľmi mesta 

2016-2020 Predstavitelia mesta, MsÚ 

marketing 

Rozpočet mesta Realizovaná diskusia nie áno 

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 

Počet verejných stretnutí 

0 

0 

2 

2 
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E Finančná časť  
 

 Finančná časť dokumentu určuje zdroje financovania jednotlivých opatrení a aktivít. 

Regionálny rozvoj je v zmysle Zákona o podpore regionálneho rozvoja č.309/2014 §4, ktorý 

mení a dopĺňa zákon  č. 539/2008 Z.z financovaný: 

a) zo štátneho rozpočtu vrátane finančných prostriedkov z rozpočtových kapitol 

ministerstiev, 

b) zo štátnych účelových fondov, 

c) z rozpočtov vyšších územných celkov, 

d) z rozpočtov obcí, 

e) z prostriedkov fyzických osôb, 

f) z prostriedkov právnických osôb, 

g) z úverov a príspevkov medzinárodných organizácií, 

h) z prostriedkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu 

uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi, 

i) z iných prostriedkov, ak to ustanoví osobitný predpis. 

Doplnkovým zdrojom finančného zabezpečenia podpory regionálneho rozvoja sú finančné 

prostriedky z fondov Európskej únie poskytované podľa osobitných predpisov. 

Schválené operačné programy pre SR na roky 2014-2020 

 

 Výskum a inovácie  MŠVVŠ SR  2 226 776 537 

 Integrovaná infraštruktúra  MDVRR SR  3 966 645 373 

 Ľudské zdroje  MPSVR SR  2 204 983 517 

 Kvalita životné prostredia  MŽP SR  3 137 900 110 

 Integrovaný regionálny OP  MPRV SR  1 754 490 415 

 Efektívna verejná správa  MV SR    278 449 284 

 Technická pomoc  ÚV SR    159 071 912 

 Program rozvoja vidieka  MPRV SR  1 545 272 844 

 Rybné hospodárstvo  MPRV SR       15 785 000 

 SPOLU    15 329 374 992 
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Indikatívny finančný plán investičných zámerov mesta Handlová 2016-2020 

Tabuľka 20 Indikatívny finančný plán investičných zámerov mesta Handlová 2016-2020 

 

 

 

 

Opatrenie  

1.1.1 

. 

 

 

Podporiť rozvoj nízko 

prahových a terénnych 

sociálnych služieb 

Aktivita 

1.1.1.1 

Zriadenie absentujúcich  

nízkoprahových sociálnych 

služieb a udržanie 

jestvujúcich sociálnych 

služieb 

1 000 000,-€ 

Aktivita 

1.1.1.2 

Rekonštrukcia 

a modernizácia objektov, 

ktoré poskytujú služby na 

komunitnej báze. 

1 450 000,-€ 

Aktivita 

1.1.1.3 

Rekonštrukcia 

a modernizácia dvoch 

bytových domov s bytmi 

osobitného určenia. 

1 000 000,-€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opatrenie  

1.1.4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udržať a skvalitniť sieť 

škôl a školských zariadení. 

Aktivita 

1.1.4.1. 

Komplexná revitalizácia 

predškolskej výchovy. 

750 000,-€ 

Aktivita 

1.1.4.2 

Modernizácia 

a rekonštrukcia objektov ZŠ. 

950 000,-€ 

Aktivita 

1.1.4.3 

Modernizácia učebných 

priestorov ZŠ  a ich 

materiálno-technického 

vybavenia 

300 000,-€ 

Aktivita 

1.1.4.4 

Rekonštrukcia objektu CVČ 

a ZUŠ  

( zníženie spotreby energie). 

1 000 000,-€ 

Aktivita 

1.1.4.6 

Zrealizovať zámer rozšírenia 

kapacít v materských 

školách. 

750 000,-€ 

 

Opatrenie 

1.1.6 

 

 

Vytvorenie komplexnej 

ponuky pre trávenie 

voľného času 

a spoločenský život. 

Aktivita 

1.1.6.3 

Obnova a budovanie 

detských ihrísk v meste. 

100 000,-€  

Aktivita 

1.1.6.5 

Vybudovať pre mladých U- 

rampu, skate dráhu ... 

15 000,-€ 

 

 

 

Opatrenie 

1.2.2 

Zmodernizovanie 

a zrekonštruovanie 

verejných budov vo 

vlastníctve mesta 

Aktivita 

1.2.2.1 

Modernizácia 

a rekonštrukcia budov vo 

vlastníctve mesta (aj Nová 

Lehota a Morovno). 

7 000 000,-€ 

 

 

 

 

 

Opatrenie 

1.2.4 

 

 

 

 

 

Budovanie a rekonštrukcia  

miestnych komunikácií. 

Aktivita 

1.2.4.1 

Rekonštrukcia miestnych 

komunikácií. 

2 100 000,-€ 

Aktivita 

1.2.4.2 

Vybudovanie chodníkov pre 

peších 

500 000,-€ 

Aktivita 

1.2.4.4 

Pripraviť realizáciu riadenej 

križovatky v časti MC 

a ČSA 

150 000,-€ 

Aktivita Osloviť spoločnosť Lídl 250 000,-€ 
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1.2.4.5 a hľadať riešenie 

vybudovania nového 

mostového telesa. 

 

 

Opatrenie 

1.2.5 

 

 

Zlepšenie občianskej 

vybavenosti. 

Aktivita 

1.2.5.1 

Budovanie nových 

oddychových zón v meste  

200 000,-€ 

Aktivita 

1.2.5.2 

Úprava medziblokov sídlisk . 250 000,-€ 

Aktivita 

1.2.5.4 

Vybudovať autobusovú 

stanicu a presmerovať 

dopravu z CMZ. 

750 000,-€ 

Aktivita 

1.2.5.6 

Dobudovanie bezdrôtového 

rozhlasu na sídliskách 

a okrajových častiach mesta 

50 000,-€ 

Aktivita 

1.2.5.7 

Vybudovať parkovacie 

miesta na území mesta 

120 000,-€ 

Aktivita 

1.2.5.8 

Vybaviť sídliská novými 

autobusovými zastávkami 

a odpadkovými nádobami 

100 000,-€ 

Aktivita 

1.2.5.12 

Podporovať výstavbu garáží 

na sídliskách na nevyužitých 

pozemkoch (GP) 

2 000,-€ 

Opatrenie 

1.2.6 

Skvalitnenie spôsobu 

nakladania 

a zhodnocovania odpadov.  

Aktivita 

1.2.6.4 

Rekultivácia skládky 511 000,-€ 

 

Opatrenie 

2.1.1 

Využitie prírodného 

a historického potenciálu 

pre rozvoj cestovného 

ruchu. 

Aktivita 

2.1.1.3 

Spolupracovať pri budovaní 

cyklotrasy Handlová - 

Prievidza 

3 000 000,-€ 

Aktivita 

2.1.1.4 

Budovanie cyklistických trás 

s prepojením v intraviláne 

a extraviláne.  

200 000,-€ 

Aktivita 

2.1.1.7 

Hľadať externé finančné 

prostriedky na využitie 

potenciálu geotermálneho 

vrtu. 

3 400 000,-€ 

 

 Opatrenie 

2.2.1 

Zlepšenie dopravnej 

dostupnosti regiónu 

a presunutie nákladnej 

dopravy z centra mesta. 

Aktivita 2.2.1.3 Realizovať výstavbu komunikácie 

cez stabilizačný násyp pre 

nákladnú dopravu.  

595 000,-€ 
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Záver  
 

Jedným zo základných princípov regionálnej politiky je princíp partnerstva. Ten 

v praxi znamená aktívnu spoluprácu všetkých subjektov regionálneho rozvoja – orgánov 

štátnej správy, miestnej samosprávy a samosprávnych krajov, podnikateľských subjektov, 

mimovládnych neziskových organizácií a občianskych aktivistov. Úsilie jednotlivých 

subjektov, ktoré ovplyvňujú regionálny rozvoj musí byť zosúladené tak, aby sa dosiahol 

maximálny účinok. Vo viacerých mestách, či regiónoch sa tento princíp úspešne uplatňuje 

a výsledkom sú spoločné združenia a aj spoločné projekty.  

Najväčší kus práce je ešte stále pred nami. O úspechu budeme môcť hovoriť až vtedy, 

keď sa uzavrie posledný projekt a vyčerpajú sa všetky šance, ktoré pre Slovensko ale aj mesto 

Handlová členstvo v Európskej únii prinieslo.  

Prvým krokom k tomu, aby sa mesto Handlová mohlo uchádzať o prostriedky  

európskych štrukturálnych fondov je spracovanie strednodobého rozvojového dokumentu, 

ktorým je Program rozvoja mesta na princípe partnerstva. Jeho následná realizácia by pre 

mesto znamenala hlavne prílev investícií a vytvorenie nových pracovných príležitostí pre 

obyvateľov vo sfére priemyslu a cestovného ruchu , čo by v konečnom dôsledku prispelo 

k zlepšeniu kvality života jeho obyvateľov. Kedysi banícke mesto by na jednej strane získalo 

imidž konkurencieschopného , moderného a polyfunkčného centra a zároveň by zostali 

zachované jeho tradície.       

 Program rozvoja mesta bol zverejnený 10.11.2015, prerokovaný na Mestskej rade dňa 

23.11.2015 a schválený MsZ dňa 10.12.2015 
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Zoznam použitých zdrojov 
 

 

1. Integrovaná stratégia OZ Žiar na roky 2010-2014 

2. Konsolidovaná výročná správa mesta za rok 2014 

3. Metodika na vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

obce/obcí/ VÚC návrh  

4. Národná stratégia trvaloudržateľného rozvoja Slovenskej republiky 

5. Partnerská dohoda pre SR na roky 2014-2020 

6. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Handlová 2006-2014 

7. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK 2013-2023 

8. Realizačný program mesta Hndlová 

9. Správa o činnosti CVĆ relax 

10. Správa o činnosti škôl a školských zariadení šk. rok 2014/2015 

11. Správa výsledkoch hospodárenia  Domu kultúry za rok 2014 

12. Stratégia trvaloudržateľného  rozvoja Združenia obcí Handlovskej doliny 

13. ÚPD mesta Handlová, zmeny a doplnky č.3 

14. Územný plán mesta Handlová. Aktualizácia 2006, zmeny a doplnky č. 2 

15. Nariadenie Európskeho parlamentu a rady 1305/2013 

16. Usmernenie postupu pri vypracovaní programov rozvoja obcí a ich posudzovania 

procesom strategického environmentálneho hodnotenia podľa Zákona č.24/2006 Z.z 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení 

 

 

Internetové odkazy 

 

www.alianciapas.sk 

www.eurostat.eu 

www.handlova.sk 

www.nds.sk 

www.orsr.sk 

www. statistics.sk 

www.upsvar.sk 

www.zrsr.sk 

http://www.alianciapas.sk/
http://www.eurostat.eu/
http://www.handlova.sk/
http://www.orsr.sk/
http://www.zrsr.sk/
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Príloha 1 Zoznam podnikateľských subjektov 

Názov FO/PO Sídlo FO/PO SK NACE Podnikateľská činnosť 

180 stupňov  Burger House Pstruhárska 5 56.10 reštaurácia 

A - gips, s. r. o.  Prievidzská 220/23  41.20 stavebné práce 

ABC trade, spol. s r.o.  Školská 19  41.20 zateplovanie budov 

ABLEmont, s.r.o.  Mostná 1941/31  46.90.0 maloobchod 

ABOS TEXTIL NÁMESTIE BANÍKOV 46.90.0 maloobchod 

AC Elektro, s.r.o.  ČSA 12  46.90.0 maloobchod 

ACCOUNTING BS s.r.o.  Prievidzská 222/29  69.20.0 účtovníctvo 

AFUP s. r. o.  Československej armády 241/32  46.90.0 maloobchod 

Ager trade, s.r.o.  Prievidzská 31/15  46.90.0 maloobchod 

AGRO - HANDLOVÁ, s.r.o.  Školská 43  46.90.0 maloobchod 

AGRO RYBIA FARMA, s. r. o.  Štrajková 1  46.90.0 maloobchod 

AK Kollár 29.augusta 86 46.90.0 maloobchod 

ak-tak-inak, s.r.o.  Krátka 10  46.90.0 maloobchod 

Aladár Huszár TRAMP FRUIT 

OVOCIE-ZELENINA 29.augusta 46.90.0 nákup a predaj zeleniny 

Alena Hlivová Zápotockého 1427/25 46.90.0 maloobchod 

Alena Hlivová Zápotockého 1427/25 46.90.0 maloobchod 

Alena Hlivová Morovnianska cesta 56/10 69.20.0 účtovníctvo 

Alexander Hegedüs 

ELEKTROPLUS 1. mája 99 27.33.0 elektrikár 

Alexandra Ličková Kozmetický 

salón Alexandra  Stará cesta 60 96.02.0 kozmetika 

Alex-snack bar Švermová 3 56.10 pohostinstvo 

Alles fürs Grüne s. r. o.  Okružná 15/10  01.6 poľnohospodárstvo 

Alžbeta Kozáriková BETTY Námestie Baníkov 24 10.89.0 cukrárska výroba 

AMFIBIA, s.r.o.,  Mostná 1932/5  46.90.0 maloobchod 

AN & DO, spol. s r.o.  ul. 29. augusta 56/7  47.99.0 velkoobchod 

Andrea Karásková M. R. Štefánika 1143/15 68.31.0 realitná kancelária 

Andrea Nováková-Sladká vášeň 29. augusta 44/4 46.90.0 maloobchod 

Andrea Verzea  Morovnianska cesta 62/5 88.10.0 opatrovateľka 

Anna Kúdelová Mierové námestie 251/23 96.02.0 kozmetika 

Anna Varínová Ligetská 3892/1A 46.90.0 maloobchod 

Anton Jurík FLORA  Žiarska 24 46.90.0 maloobchod 

Antónia Valková LIGETA Ligetská 52 46.90.0 maloobchod 

Aone trade s.r.o.  Prievidzská 43/1  46.90.0 maloobchod 

Apex Gaming Slovakia s. r. o.  Ligetská cesta 2  46.90.0 maloobchod 

Apothecarius, a. s.  1. mája 448/80  47.43.0 lekáreň 

AP-Trade Slovakia, s. r. o.  Potočná 66  46.90.0 maloobchod 

ARCHON s. r. o.  Odbojárov 1721/43  46.90.0 maloobchod 

ASAK-STAV s. r. o.  Československej armády 240/24  43.39.0 murár 
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AUTOMOTOKLUB, spol. s 

r.o.  Poštová 4  45.20.0 automechanik 

Autoservis RMK, s. r. o.  Prievidzská 786/74  45.20.0 automechanik 

AZdoor s. r. o.  Nová Lehota 54  46.90.0 maloobchod 

B.K.S.P., spol. s r.o.  Námestie baníkov 24  23.70.0 kamenárstvo 

B.V.L. Elmont s. r. o.  29. augusta 97/31  46.90.0 maloobchod 

BADÍK s. r. o.  Okružná 43  41.20 stavebné práce 

Barbora Ederová  Lipová 369/13 96.02.0 kaderníctvo 

Basket bar  Partizánska 2 56.30.0 pohostinstvo 

Basketbalový klub Handlová, 

spol. s r.o.  Údernícka 51  63.99.0 obchod a služby 

BAUER COMPANY, s. r. o. Marka Čulena 1614/14 56.10 reštaurácia 

Bc. Katarína Surmová Nová Lehota 107 69.20.0 účtovníctvo 

Bedřich Vojáček PAVO Nám.Baníkov 24 46.90.0 maloobchod 

BELIANSKY s. r. o.  Robotnícka 1452/9  02.40.9 lesníctvo 

BESTERBAU, s. r. o.  Morovnianska cesta 1761/54  43.39.0 murár 

BG Company, s. r. o. Handlová, SNP 16 46.90.0 maloobchod 

Bird Control s.r.o.  Pionierov 1838/13  43.99.0 práce vo výškach 

Bistro arched 29. augusta 86 56.30.0 pohostinstvo 

Bistro Ľubica - Schnitzel Haus Partizánska 14  56.10 reštaurácia 

BLAHO SK, s. r. o.  Mostná 1778/2  46.90.0 maloobchod 

Bohuš Križan  Mostná 1774/22  46.90.0 maloobchod 

BONO TRADING, s.r.o.  Ligetská 2  46.90.0 maloobchod 

Božena Wohlandová, PE-MA M. R. Štefánika 1115/16 96.02.0 pedikúra 

Branislav Škrteľ Okružná 1864/2 56.10.9 rýchle občerstvenie 

Brasil, s. r. o.  Pstruhárska 791/25  46.90.0 maloobchod 

BRUTUS, spol. s r.o.  ul. 29. augusta 12  46.90.0 maloobchod 

Bytový podnik Handlová, š.p.  Pekárska ul.12  68.32.0 správa bytov 

C.B. ONE, s.r.o.  29. augusta 44/6  46.90.0 maloobchod 

Cafe Time  Námestie baníkov 56.10 kaviareň 

CARDUELIS s.r.o.  Odbojárov 45  46.90.0 maloobchod 

cncING s.r.o.  Údernícka 334/16  25.61.0 kováč 

Čajovňa Camellie Poštová 2 56.10 čajovňa 

Dagmar Holúbková Československej armády 12 96.02.0 kozmetika 

Dagmar Oboňová Partizánska 1644/3/3 96.02.0 manikúra 

Dagmar Zárubová - 

PEDIKÚRA DASIA Náhradné pole 24 96.02.0 pedikúra 

Dajana Kovačovičová - 

KVETINÁRSTVO  Nám. baníkov 20 
46.90.0 

maloobchod 

Dajana Kovačovičová - 

KVETINÁRSTVO Dimitrovova 2 46.90.0 maloobchod 

Dalibor Stoličný Mostná 1942/19 46.90.0 maloobchod 

DAMAT, s.r.o.  Pstruhárska 1486  46.90.0 maloobchod 

Dana Litvová kaderníctvo Dali Kpt. Nálepku 22 96.02.0 kaderníctvo 

Daniela Mužíková Mostná 23/8 46.1 sprostredkovanie obchodu 
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DE - BRA s. r. o.  Sadová 3981/3  46.90.0 maloobchod 

DEIMOS.SK s. r. o.  Mierové námestie 250/13  46.90.0 maloobchod 

DELTA SYSTÉM, a.s.  Sama Chalupku č.6  46.90.0 stavebniny 

Denis Hickl Československej Armády 235/6 41.20 stavebné práce 

Detský svet Morovnianska cesta 1920 56.10 reštaurácia 

Dezider Toncsko DETO Dezider Toncsko DETO 25.11.0 zámočník 

DL strihy-CAD, s.r.o.  Ul.29.augusta 55/3  14.12.0 krajčír 

Döner Kebab Námestie baníkov 13 56.30.0 rýchle občerstvenie 

Drotex Comp s.r.o. Duklianska 519/22 96 liečiteľ 

DROTEX comp., s.r.o.  Duklianska 519/22  46.90.0 maloobchod 

Dušan Chlebina Realitt Železničiarska 4007/39 46.90.0 maloobchod 

DUVA SK s. r. o.  Morovnianska cesta 1810/51  46.90.0 maloobchod 

E L T O P , spol. s r.o.  Nám.Baníkov l6  46.90.0 maloobchod 

Edita Kováčiková Okružná 1881/35 46.90.0 maloobchod 

EFORT, s.r.o.  Nádaždyho 104/15  46.90.0 maloobchod 

EKO Energy SK, s.r.o.  Ľudovíta Štúra 614/9  46.90.0 maloobchod 

ELKOMP, s. r. o.  Márie Vladovej 2/1070  46.90.0 maloobchod 

Emília Lukáňová Okružná 1869/39 96.02.0 kaderníctvo 

eply s. r. o.  Mostná 1941/37  46.90.0 maloobchod 

ERSAL, s. r. o.  29. augusta 98/45  14.12.0 výroba odevov 

Espresso FUN Námestie baníkov 4 56.30.0 pohostinstvo 

eStaving, s. r. o.  Okružná 1880/13  43.39.0 murár 

Eva Daubnerová M. R. Štefánika 1140/24 69.20.0 účtovníctvo 

Eva Dorotjaková Prievidzská 216/5 46.1 sprostredkovanie obchodu 

Eva Chylová  Morovnianska cesta 62/10 14.12.0 krajčír 

Eva Nieburová 29. augusta 88/86 96.02.0 kaderníctvo 

Eva Nowaková Kremnická 593/14 46.90.0 maloobchod 

Eva Ostášová Rozličný tovar Cintorínska 1 46.90.0 maloobchod 

Eva Ulbriková KAMÉLIE Námestie baníkov 24 96.02.0 kaderníctvo 

Farma Handlová Pstruhárska 17 75.00.0 chov zvierat 

Ferdinand Kara - UNIPAS  S. Chalupku 6  25.11.0 zámočník 

Fit cafe Údernícka 51 93.13.0 fitness centrum 

FLORENA, verejná obchodná 

spoločnosť Nám. baníkov 24 96.03.0 pohrebníctvo 

FOURES s. r. o.  Okružná 5  46.90.0 maloobchod 

František Gavalec Nám. Baníkov 13/24 56.30.0 pohostinská činnosť 

František Gavalec Prievidzská 220/23/3 43.34.0 maliarske práce 

Freestyle agency, s. r. o Okružná 21/2  82.11.0 administratívne práce 

Gabriela Chribíková 

KOZMETICKÝ SALÓN 

ALEXANDRA Okružná 37/14 96.02.0 kozmetika 

Gabriela Pittnerová - L & G Železničiarska 204/27 73.11.0 reklamná činnosť 

GameForce s.r.o.  Morovnianska cesta 1792/27  46.90.0 maloobchod 

GK - Kozmetika s.r.o.  Námestie baníkov 20  96.02.0 kozmetika 



Program rozvoja mesta Handlová                     2016 - 2020 

122 

 

GLORIA VITAE, s.r.o.  Okružná 5A  86.2. zdravotníctvo 

GOLTRANS s.r.o.  1.Mája 74  49.41.0 nákladná doprava 

GRANEXITO s.r.o.  Prievidzská 15/11  46.90.0 maloobchod 

GYNFEM, s.r.o.  Morovnianska cesta 1795/10  86.2. zdravotníctvo 

GYN-IN, s.r.o.  Morovno 117  86.2. zdravotníctvo 

Hana Sýkorová - MM Electric 1. mája 301/29 46.90.0 maloobchod 

HAND - REAL, s. r. o.  Železničiarska 213/21  68.31.0 realitná kancelária 

HANDIMEX-BYT, spol. s r.o.  Mostná 71 69.20.0 účtovníctvo 

HANDLOVSKÁ 

ENERGETIKA, s.r.o. Štrajková 1 
46.90.0 

maloobchod 

HATER - HANDLOVÁ spol. s 

r.o. Potočná 20 
46.90.0 

maloobchod 

HEKA, spol. s r.o.  1.mája 18  02.40.9 práca v lese 

HELAPLAST spol. s r.o.  Údernícka 51  22.29.0 výroba plastov 

HERBAE, s.r.o.  Okružná 5A  47.73.0 lekáreň 

Herný svet s.r.o.  Morovnianska cesta 1792/27  46.90.0 maloobchod 

Hilda Bolemanová Nám. Baníkov 13/24 56.10 reštaurácia 

HoŠi s. r. o. 29. augusta 89/92 71.11.0 projektovanie stavieb 

HRC SK, s. r. o.  Nová Lehota 119  46.90.0 maloobchod 

hukoflek group, s. r. o.  Okružná 9  46.90.0 maloobchod 

Hutira Slovakia s.r.o. 29.augusta 92 33.0 

výroba,predaj a servis zariadení pre  

plynárenský priemysel 

Hutira Relax Club s.r.o. 29.augusta 92 55.10.0 Reštaurácie,ubytovanie,šport,relax 

IBS Handlová s.r.o.  Sama Chalupku 6  46.90.0 maloobchod 

Imrich Jaško Morovnianska cesta 26/9 56.30.0 pohostinstvo 

Ing. Blažej Litva  Morovnianska cesta 20/7 46.90.0 maloobchod 

Ing. Darina Bošanská Robotnícka 1203/32 69.20.0 účtovníctvo 

Ing. Eva Podobová SNP 62/15 69.20.0 účtovníctvo 

Ing. František Macák Partizánska 1647/8 62.09.0 IT služby 

Ing. Ingrid Švecová  Okružná 1880/15 46.1 sprostredkovanie obchodu 

Ing. Ingrid Švecová Okružná 1880/15 46.1 sprostredkovanie obchodu 

Ing. Ivana Staneková 29. augusta 79/22 46.90.0 maloobchod 

Ing. Juraj Medera -M.R.A. Mostná 39/7 41.20 stavebníctvo 

Ing. Juraj Záhorský PAROM Školská 18 46.1 sprostredkovanie obchodu 

Ing. Mária Janíčeková Ka - Mo 29. augusta 50/4 46.1 sprostredkovanie obchodu 

Ing. Martin Žabenský - YADO Pstruhárska 785/5 14.12.0 výroba odevov 

Ing. Miroslav Príhoda Prievidzská 3647/87 47.30.0 čerpacia stanica 

Ing. Peter Ertel Mäsovýroba  Námestie baníkov 16 10.13.0 mäsovýroba 

Ing. Roman Lauko L A U R O Mostná 1933/43 46.90.0 maloobchod 

Ing. Viliam Fekete Obrancov mieru 1683/4 46.1 sprostredkovanie obchodu 

Ing. Vladimír Kopal Potočná 10 46.1 sprostredkovanie obchodu 

Ingrid Gregušová Námestie baníkov 20 96.02.0 kozmetika 

IntEdu s.r.o.  ČSA 32/2  46.90.0 maloobchod 

Irena Slotová KERAM 29.augusta 38/5 46.90.0 maloobchod 

Ivana Dioszegiová Lipová 6 69.20.0 účtovníctvo 
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Ivana Jasová Žiarska 1010/81 96.02.0 kaderníctvo 

Ivana Kóšová J. L. Bellu 3 46.90.0 maloobchod 

Ivana Králiková - Perfekto Morovno 4 49.39.0 osobná cestná doprava 

Iveta Hlivová Sadová 7 46.90.0 maloobchod 

J&J HANDGROUP, s. r. o.  Prievidzská 77/A  73.11.0 reklama 

Ján Gerát PANADA BAR Prievidzská 19/2 41.20 stavebníctvo 

Ján Kaniansky 29. augusta 86/70 25.61.0 kováč 

Ján Kerata - JAKER  Morovnianska cesta 1731/37  46.90.0 maloobchod 

Ján Kliniec Mierové námestie 250 46.90.0 maloobchod 

Ján Kováč - B+K SNP 16 82.99.0 organizovanie kultúrnych podujatí 

Ján Mazán Morovnianska cesta 1761/60 41.20 stavebné práce 

Ján Pukač  J. Vallu 7/3 96.04.0 masér 

Ján Užík Zváračské práce Kpt. Nálepku 1914/76 25.11.0 zvárač 

Jana Halmešová Údernícka 317/11 46.90.0 maloobchod 

Jana Haviarová Okružná 1860/7 96.04.0 masérske služby 

Jana Javorská Stará cesta 25 46.90.0 maloobchod 

Jana Konczová Okružná 4 96.02.0 kaderníctvo 

Jana Lacková Jána Vallu 1638/8 75.00.0 starostlivosť o zvieratá 

Jana Marková Údernícka 343/42 96.02.0 kaderníctvo 

Jana Prôčková 1. mája 60 46.90.0 maloobchod 

Janette drevoex s.r.o. Prievidzská 217/11/9 46.90.0 maloobchod 

Janka Keratová Morovnianska cesta 37/7 46.90.0 maloobchod 

Jarmila Ličková 29. augusta 78/2 14.12.0 krajčír 

Jarmila Pukačová Jána Vallu 1635/7 96.04.0 masér 

Jaroslav Molota Parková 52 43.32.0 stolár 

Jaroslav Pazdera Zorica Morovnianska cesta 1797/40 56.10.9 rýchle občerstvenie 

Jaroslav Šlechta - LITERA Pekárska 40 18 polygrafická výroba 

Jaroslav Švec Parková 815/48 27.33.0 elektrikár 

JAVOR MJ s. r. o.  Stará cesta 914/25  45.20.0 automechanik 

JENEI, s.r.o.  Nová Lehota 30  46.90.0 maloobchod 

JoRis, spol. s r. o.  29. augusta 45/9  82.11.0 administratívne práce 

Jozef Brnák Morovnianska cesta 3/11 49.39.0 cestná doprava 

Jozef Jančík 29. augusta 98/45 69.20.0 účtovníctvo 

Jozef Kara Mierové námestie 250/13 41.20 stavebné práce 

Jozef Krč INTERIER RENOVA Údernícka 328/47 41.20 stavebníctvo 

Jozef Krč STOLÁRSTVO Pstruhárska 17 43.32.0 stolárstvo 

Jozef Kriváň - EUROTRANS  Okružná 18/12  49.41.0 cestná doprava 

Jozef Mikuš - MIKON Prievidzská 216/5 47.99.0 velkoobchod 

Jozef Šimon - AUTODIELŇA Stará cesta 45 45.20.0 automechanik 

Jozef Vaigl - SOX Land & 

David James Okružná 15/2 
47.99.0 

velkoobchod 

Jozef Weiss EKOTEMP Kpt.Nálepku 58 96.09.0 Montáž elektrického vykurovania 

JSJ COMPANY s. r. o.  Odbojárov 43  46.90.0 maloobchod 

JUDr. Pavel Vereš VEKY Nám.Baníkov 46.90.0 maloobchod 
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Juraj Ďurjak Mierové námestie 25/9 02.20.0 ťažba dreva 

    

Juraj Sovský - BAUMAT Pstruhárska 1 47.99.0 velkoobchod 

Kaderníctvo Nám.baníkov 24 96.02.0 kaderníctvo 

Kaderníctvo David Nám.baníkov 20 96.02.0 kaderníctvo 

Kaderníctvo JENNA Nám.baníkov 96.02.0 kaderníctvo 

Kaderníctvo Sofia Okružná 15 96.02.0 kaderníctvo 

KAHO, s. r. o.  

  

Partizánska 1647/8  46.90.0 maloobchod 

Kamila Červíková Fučíkova 1583/20 46.90.0 maloobchod 

Kamila Jakubíková Farby-laky Mierové nám 250 46.90.0 maloobchod 

Karol Štingl - 

AUTOSÚČIASTKY  Hlboká 1358/1 46.90.0 maloobchod 

Karol Štingl  1. mája 303/33 49.39.0 osobná cestná doprava 

Katarína Hromádková - 

OKRASNÉ RYBNÍKY Ružová 436/20 56.30.0 pohostinksá činnosť 

Katarína Hurbáneková - PEMA Okružná 37/13 46.90.0 maloobchid 

Katarína Smoláriková  Odbojárov 1884/33 46.90.0 maloobchod 

Katarína Smoláriková Kremnická 9 46.90.0 maloobchod 

Katarína Vašeková  Morovnianská cesta 1792/27 46.90.0 maloobchod 

KELMAX, s.r.o.  Okružná 26/3 27.33.0 elektrikár 

KIMES s.r.o.  Školská 563/29  46.90.0 maloobchod 

KittCare s.r.o.  Ligetská 1175/20 86.2 zdravotníctvo 

KL Production s. r. o. Dimitrovova 25/1  73.11.0 reklama 

KONADO s.r.o. S. Chalupku 6 46.90.0 maloobchod 

KORE Trade Holding s.r.o. Ferka Nádaždyho 101/5 46.90.0 maloobchod 

KORE Trade Holding s.r.o.  Ferka Nádaždyho 101/5 47.99.0 veľkoobchod 

Krajčírska dielňa  Morovnianska cesta 1986 14.12.0 krajčír 

KRASLAV, s.r.o. Námestie baníkov 18/5  46.90.0 maloobchod 

L & Z, spol. s r.o. Športová 40 73.11.0 reklama 

L & Z, spol. s r.o.  Športová 40 47.99.0 veľkoobchod 

Ladislav Baláž EMMKA Fučíkova 1590/11 46.90.0 maloobchod 

Ladislav Minárik L a D Dimitrovova 394/15 46.90.0 maloobchod 

LAMO Handlová, s. r. o. Hviezdoslavova 1315/14 46.90.0 maloobchod 

Lassieland  SNP 47/8 46.90.0 maloobchod 

LAUGOR s.r.o. Pekárska 665/32 46.90.0 maloobchod 

Lekáreň Barbora SNP 44/2 47.73.0 lekáreň 

Lekáreň pri NsP SNP 1882 47.73.0 lekáreň 

Lekáreň Sv. Kataríny s. r. o. Parková 1380/17 47.73.0 lekáreň 

LPI comp s. r. o. 1. mája 294/15 46.90.0 maloobchod 

LUAN s.r.o.  Pstruhárska 2/A/3914 46.90.0 maloobchod 

Ľubica Karová 29. augusta 98/43 96.02.0 kaderníctvo 

Ľubica Mániková - výkopové 

práce Nová Lehota 79   stavebníctvo 

Ľubomír Ďurčať - 

TRANSPORT  Parková 2  49.41.0 cestná doprava 
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Ľubomír Kollár Morovnianska cesta 5/13 43.34.0 maliar 

Lucia Ulbriková Nám. baníkov 13 96.02.0 kaderníctvo 

Ľudmila Kocianová Morovnianska cesta 62/5 88.10.0 opatrovateľstvo 

Ľudovít Mucha Malum I.Krasku 2 43.34.0 maliarske práce 

Ľudovít Sapančík Robotnícka 1751/40 73.11.0 reklamná činnosť 

LUKAS HANDLOVÁ s. r. o.  J. L. Bellu 3661/6 46.90.0 maloobchod 

Lukáš Lenhart  Ferka Nádaždyho 101/3 68.31.0 realitná kancelária 

M.A.A.C. Slovakia s.r.o. Lipová 8 46.90.0 maloobchod 

MAD&HEAD s.r.o.  SNP 9  46.90.0 maloobchod 

MACH s.r.o.  Lipová 367/3 46.90.0 maloobchod 

MAJA PLUS, s.r.o. Železničiarska 213/21 55.10.0 ubytovanie 

Marek Helcz 1.mája 261/18 75.00.0 lesníctvo - služby 

Margita Toncsková Holičstvo Ž 

+ T 29.augusta 96.02.0 kaderníctvo 

Mária Kolorédyová SUVENÍR Partizánska 10/2 46.90.0 maloobchod 

Mária Kotianová EMKA Nám.Baníkov 24 96.02.0 kaderníctvo 

Marián Grolmus  Prievidzská 43/1 93.13.0 fitness centrum 

Martin Kmeť 29.augusta 98/47 41.20 stavebníctvo 

Martin Koprivňanský 29. augusta 98/45 46.90.0 maloobchod 

Martin Krško 29. augusta 81/50 41.20 stavebné práce 

Martin Máčai Morovnianska cesta 1731/39 43.39.0 murár 

Martina Fabriciusová - DOBRÉ 

PRE ŽIVOT Stará cesta 943/20 32.13.0 výr.bižutérie 

Martina Klimová Morovnianska cesta 11/4 96.02.0 manikúra 

Martina Krchňavá Kpt. Nálepku 17 46.90.0 maloobchod 

Martina Makovinská Morovnianska cesta 1792/27 46.1 sprostredkovanie obchodu 

Matej Fábry MUSIC ČSA 40/21 82.99.0 organizovanie kultúrnych podujatí 

Mäsiarstvo Miroslav Murár 

s.r.o.  Pod šachtou 4006/28 46.90.0 maloobchod 

MEDILA, s.r.o.  Márie Vladovej 8 46.90.0 maloobchod 

Mgr. Lubomír Obert Partizánska 165/53 69.10.0 právnik 

Michaela Murárová Pod Šachtou 4006/28 96.02.0 kaderníctvo 

Michal Ďurdina Okružná 1877/32 73.11.0 reklamná činnosť 

Michal Hertlík OD-Jednota 46.90.0 maloobchod 

Michal Pittner DREVON - 

EXEL  Železničiarska 204/27 02.20.0 ťažba dreva 

Michal Sekereš Okružná 1881/25 56.10 reštaurácia 

Michal Slepánek Morovnianská cesta 1798/62 74.20.0 fotografické služby 

MiL, spol. s r.o.  Školská 34 46.90.0 maloobchod 

Milan Paukov NANI Kpt. Nálepku 1237/42 46.90.0 maloobchid 

Miloš Petrucha Morovnianská cesta 1792/27 56.10 reštaurácia 

Mini potraviny  29.augusta 36 46.90.0 maloobchod 

Miroslav Karásek M. R. Štefánika 1143/15 68.31.0 realitná kancelária 

Miroslav Krško Reštaurácia 

Mlaď Pstruhárska 3 56.10 reštaurácia 

Miroslav Matiaško Cintorínska 491/16 56.10.9 rýchle občerstvenie 
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Miroslav Murár Pod Šachtou 4006/28 46.90.0 maloobchod 

Miroslava Kubincová Okružná 1877/32 74.30.0 prekladateľstvo 

Miroslava Máčeková Kpt. Nálepku 1909/64 64.92.0 poskytovanie úverov 

Miroslava Nováková - 

Kozmetika MIRKA  Údernícka 5/3 96.02.0 kozmetika 

Miroslava Santorisová Československej armády 238/20 69.20.0 účtovníctvo 

Miroslava Stoličná Mostná 19/11 46.90.0 maloobchod 

MLAĎ - PLASTY, s.r.o.  Potočná 20 46.90.0 maloobchod 

MLAD s.r.o.  Pstruhárska 5  14.12.2000 výroba odevov 

MODEC baby-detský obchod Poštová 58 46.90.0 maloobchod 

MOLOTA s.r.o.  Ľudovíta Štúra 3619/14  25.61.0 kováč 

MONDOSTAV s.r.o.  Morovnianska cesta 1795/10 46.90.0 maloobchod 

Monika Nagyová Československej armády 241/28 81.29.0 upratovacie práce 

Monte Kiara s.r.o.  ul. 1. mája 295/17  46.90.0 maloobchod 

MONTPLAST spoločnosť s 

ručením obmedzeným Prievidzská 13/13  22.29.0 plastové okná 

MSP-KO s. r. o.  Československej armády 10/4 46.90.0 maloobchod 

MVDr. Adriana Mayerová  Potočná 181/36 46.90.0 maloobchod 

MVDr. Tomáš Hegedűs 

MHVET Potočná 181/36 75.00.0 veterinár 

N E S A B s. r. o.  Morovno 117  86.2. zdravotníctvo 

Nam Hoang Tran Módny Tran Švermova 1705/18 46.90.0 maloobchod 

Namax s.r.o.  Morovnianska cesta 1716/15 46.90.0 maloobchod 

Naturo, s. r. o.  Mostná 1941/31 46.90.0 maloobchod 

Norbert Ďuriš - Piváreň 

Mamutík Nám. baníkov 28 
47.99.0 

velkoobchod 

Norbert Ďuriš - Piváreň 

Mamutík Nám. baníkov 28 47.99.0 veľkoobchod 

Norbert Koncz 29. augusta 40/3 46.90.0 maloobchod 

Nové Mexiko ČSA 46 56.30.0 pohostinstvo 

Občianske združenie PARADI 

ROMA Štrajková 15 14.12.0 krajčír 

Oľga Klimentová traviny - 

Hostinec Ligetská 50 46.90.0 maloobchod 

Oľga Müllerová Kozmetika Z U 

Z A N A Mierové nám .13/3 96.02.0 kozmetika 

Ondrej Červeň A i C Morovnianska cesta 33/8 46.90.0 maloobchod 

Ondrej Galbavý Hviezdoslavova 1304/9 46.90.0 maloobchod 

Ondrej Vrška  Mostná 1933/45 41.20 stavebníctvo 

Patrik Turčan Kpt. Nálepku 4 43.32.0 stolár 

Pavel Mucha - PELETON Morovnianska cesta 29/6 46.90.0 maloobchod 

Pavel Mucha - PELETON Morovnianska cesta 29/6 46.90.0 maloobchod 

pcForce, s. r. o. Morovnianska cesta 1792/27 46.90.0 maloobchod 

PEKNÉ BÝVANIE - OM, s. r. 

o.  Prievidzská 63 16.10.0 výroba z dreva 

Peter Babuljak EL-MONT  Mostná 32 27.33.0 elektrikár 
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Peter Brna PEBR Nová Lehota 22 41.20 stavebné práce 

Peter Gazdag Pegaz Morovnianska cesta 33/13 45.20.0 autolakovňa 

Peter Hnidka - LIENKA 29. augusta 12 46.90.0 maloobchod 

Peter Kubík Okružná 1856/11 41.20 stavebné práce 

Peter Rigo Okružná 1869/37 41.20 stavebníctvo 

Peter Szalay SALLY  Údernícka 13/4 46.90.0 maloobchod 

Peter Šebesta - TELEMONT Pod šachtou 14  61.10.0 telekomunikácie 

Peter Šurik Okružná 1864/8 73.11.0 reklamná činnosť 

Peter Záthurecký Prievidzská 9/10 16.10.0 výrobky z dreva 

Petr Darmovzal Morovnianska cesta 37/9 82.99.0 organizovanie kultúrnych podujatí 

Petra Hricová 29. augusta 97/35 96.02.0 manikúra 

PeZu, s.r.o.  Poštová 59 46.90.0 maloobchod 

Pizza Express  Prievidzská 68 56.10.9 rýchle občerstvenie 

Pneuservis SNP  3 45.20.0 automechanik 

Pneuservis Ľ. Štúra 17 45.20.0 automechanik 

Pohostinstvo Papučka Hviezdoslavova 1 56.10 pohostinstvo 

Pohostinstvo Slovan Partizánska 14 56.10 pohostinstvo 

POINTARCH s. r. o. SNP 53/18  71.11.0 projektovanie stavieb 

PORTER ORSÁG, spol. s r.o.  Parková 804  46.90.0 maloobchod 

POTRAVINY BEA  Morovnianská cesta 1791/13 46.90.0 maloobchod 

Power team Slovakia s. r. o.  Pekárska ulica 3215 46.90.0 maloobchod 

práčovňa Handlová Námestie baníkov 1/2 96 práčovňa 

ProfiWelding SK s. r. o.  Okružná 15/10  46.90.0 maloobchod 

ProPaint, s. r. o.  Duklianska 6  46.90.0 maloobchod 

PROSPERA Okružná 15/4  46.90.0 maloobchod 

ProTherm, s.r.o. Duklianska 6  43.39.0 murár 

Qube HQ, s. r. o.  Okružná 1872/30 46.90.0 maloobchod 

Qube, s.r.o.  Okružná 1872/30  82.11.0 administratíva 

Rastislav Gálik Morovnianska cesta 44/3 02.20.0 ťažba dreva 

REMATA, s. r. o.  Údernícka 332/8 55.10.0 ubytovanie 

RENDEK s. r. o. Partizánska 19/6 46.90.0 maloobchid 

RENITEX, s. r. o.  Morovnianska cesta 1866  14.12.0 výroba odevov 

REOMED SK s. r. o.  Mierové námestie 250/13 86.2. zdravotníctvo 

Repamach s. r. o. Pstruhárska 1455/16 25.11.0 zámočníctvo 

Reštaurácia Lesná 1. mája 15 56.10 reštaurácia 

RHEA SK, s. r. o. Lipová 8  14.12.0 výroba odevov 

Right Choice Basketball Agency 

s.r.o. v likvidácii  Poštová 348/46 63.99.0 sprostredkovanie zamestania 

Richard Červík Fučíkova 1583/20 41.20 stavebníctvo 

RL - TRADE, s. r. o. Železničiarska 213/21  46.90.0 maloobchod 

Róbert Juráš Prievidzská 714/60 25.11.0 zvárač 

Róbert Kempný ml. Morovno 119 41.20 stavebníctvo 

Rock Choppers Club  Nám.baníkov  18 56.10 pohostinstvo 

Roman Kozárik Prievidzská 27/6 25.11.0 zvárač 
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ROYAL DATA GROUP 

EUROPE s.r.o.  Duklianska 524/38 63.99.0 služby a obchod 

Royal Data Group s.r.o. Duklianska 524/38  46.90.0 maloobchod 

Rozprávkovo Mier. Nám. 250 46.90.0 maloobchod 

RSVV s.r.o.  Hečkova 8  46.90.0 maloobchod 

Ručná autoumyváreň Prievidzská 68 45.20.0 autoumyváreň 

Rudolf Zverbík FLÓRA J.Z. J. L. Bellu 3661/6 47.99.0 velkoobchod 

RWC, s. r. o.  Ružová 427/2  46.90.0 maloobchod 

S pub - pizzéria Morovnianska cesta 1 56.10 reštaurácia 

Salón pre psov JAYNEE Potočná 36 75.00.0 starostlivosť o zvieratá 

Silvia Kmeťová Partizánska 10/5 96.02.0 manikúra 

Simona Horniaková - 

Healthy&Happy SNP 66/29 82.11.0 poradenská činnosť 

SLÁVIK – AGRO s.r.o. Prievidzská 1853/66  01.6 poľnohospodárstvo 

SLÁVIK-STAV s. r. o. Prievidzská 1853/66 46.90.0 maloobchod 

SLÁVIK-STAV s. r. o. Prievidzská 1853/66 46.90.0 maloobchod 

Slovenská reštaurácia SNP 16 56.10 reštaurácia 

Smartec s. r. o.  Údernícka 12/4  62.01.0 počítačové služby 

Solárium  Pstruhárska 2/A 96 solárium 

Sound City Pub, s.r.o.  Pstruhárska 1490/37  46.90.0 maloobchod 

Spodné prádlo ALŽBETKA Potočná 781 46.90.0 maloobchod 

Stanley pub  SNP 1 56.10 pohostinstvo 

SYMPATEA, s. r. o. Údernícka 46  46.90.0 maloobchod 

Synner, s. r. o.  Údernícka 13  46.90.0 maloobchod 

Štefan Ladovský Oprava a 

ladenie hudobných nástrojov Kpt.Nálepku 34 96.09.0 oprava hudobných nástrojov 

Štefan Polakovič Partizánska 1648/6 41.20 rekonštrukcie 

Štefánia Ivaničová Ste Jsi Odbojárov 43 46.90.0 maloobchod 

TAKRA, s. r. o. Okružná 1859/16  46.90.0 maloobchod 

Táňa Trnková Parková 1401/36 96.02.0 manikúra 

Tatiana Hrčková Odbojárov 21 02.40.9 práca v lese 

Tatiana Krištofová Okružná 1859/16/6 46.90.0 maloobchod 

Tatiana Nagyová - KAMELIE Mierové nám. 1 96.02.0 kaderníctvo 

TEMPORER s. r. o.  Námestie baníkov 5  46.90.0 maloobchod 

Tencer SP, s. r. o.  Okružná 7/20  46.90.0 maloobchod 

Teploprojekt, s.r.o.  Jánošíkova 22  41.20 stavebníctvo 

Textilná galantéria Nám. baníkov 10/2 46.90.0 maloobchod 

The Geekstars s. r. o.  Hviezdoslavova 9  46.90.0 maloobchod 

Tomáš Ďurjak Mierové nám. 25/6 02.20.0 ťažba dreva 

TransEko, spol. s r. o.  Pstruhárska 1486  38.22.0 nakladanie s nebezpečným odpadom 

TRICOMP spol. s r.o.  Potočná 66  47.99.0 veľkoobchod 

TYRE STORE SK, s.r.o.  29. augusta 91/3  46.90.0 maloobchod 

U halierika SNP 3 46.90.0 maloobchod 
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UMYMA & FRESH Caffe Pstruhárska 5  75.00.0 autoumyváreň 

Valéria Kuzmínová ČSA 12 96.02.0 kaderníctvo 

Valéria Neuschlová Partizánska 1647/8 14.12.0 krajčír 

Večierka BERY - Kubáleková 

Petra Lipová 6 46.90.0 maloobchod 

Večierka FLORA Partizásnka 40 46.90.0 maloobchod 

Viera Srnková Morovnianska cesta 36/8 56.30.0 pohostinstvo 

VIK - MAR, spol. s r.o.  Mostná 1947/9  46.90.0 maloobchod 

Viktor Zderka - PCsH - PC 

servis Handlová 1. mája 306/39 62.09.0 počítačové služby 

viviene s.r.o.  Mostná 1932/3  46.90.0 maloobchod 

Vladimír Benkovič 

AUTOŠKOLA Okružná 1867/18/6 49.39.0 autoškola 

Vladimír Ivan Prievidzská 85 46.90.0 maloobchod 

Vlasta Beránková Morovnianska cesta 1761/56 85.10.0 jasle 

W + W, spol. s r.o.  1. mája 80  47.99.0 veľkoobchod 

W+W+W, s. r. o.  1.mája 80  46.90.0 maloobchod 

XERO grafické štúdio  Námestie baníkov 13 82.11.0 administratíva 

Zdenko Fabian Krátka 406/2 41.20 stavebníctvo 

Združenie obcí Handlovskej 

doliny Námestie baníkov 5 82.11.0 administratívne služby 

Zuzana Ulbriková - "XEDOX" Železničiarska 4007/37 46.90.0 maloobchod 

Zuzana Viedenská Dimitrovova 5/5 46.90.0 maloobchod 

Želieziarstvo  Nám.baníkov 24 46.90.0 maloobchod 

ŽELPO s. r. o.  Okružná 1868/24  47.99.0 veľkoobchod 

Žofia Žabenská Holičstvo Ž + T Ul.29.augusta 84 96.02.0 kaderníctvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&pc=FACEBK&mid=8100&rtp=adr.%7Epos.48.7311783_18.7704601_UMYMA+%26+FRESH+Caffe_Pstruh%C3%A1rska+5%2C+Handlov%C3%A1&cp=48.7311783%7E18.7704601&lvl=16&sty=r&rtop=0%7E0%7E0%7E&mode=D&FORM=FBKPL1&mkt=en-US
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Príloha 2  Zoznam neziskových organizácií, združení a spolkov 
 

 

Názov organizácie  Adresa Hlavná činnosť organizácie 

"Srdcom k nádeji"  Školská 24 Činnosti záujmových organizácií 

AMARO GÓDI  Ligetská 13/4 Činnosti ostatných členských organizácií 

ASTERION, n.o. 
 Námestie baníkov 

5 

Poradenské služby v oblasti podnikania a  

riadenia 

AUTOMOTOKLUB Baník 
 

F.Nádaždyho 2 Činnosti záujmových organizácií 

BKV BANÍK HANDLOVÁ-PRIEVIDZA 
 

Údernícka 51 Činnosti záujmových organizácií 

DAZYA  Potočná 66 Činnosti záujmových organizácií 

Dobrovoľné združenie zdravotníckych 

pracovníkov - HAVICENIA 

 ZS Morovianska 

cesta 5 
Činnosti ostatných členských organizácií 

DÚHA - sekcia rodičov a priateľov školy 

podporujúcej zdravie, n.o. 

 Materská škola, 

SNP 27 
Ostatné vzdelávanie i. n. 

EKOSAD  Partizánska 8/22 Činnosti záujmových organizácií 

FC Baník HN Prievidza & Handlová  Údernícka 48 Ostatné športové činnosti 

FITNESS-CYKLISTICKÝ KLUB 

HANDLOVÁ 

 
ČSA 22/10 Činnosti ostatných členských organizácií 

Handlovský banícky spolok 
 Námestie baníkov 

7 
Činnosti ostatných členských organizácií 

Help, n.o. 
 Námestie baníkov 

7 
Ostatné vzdelávanie i. n. 

Horolezecký klub Prometeus Handlová  Cintorínska 22 Činnosti záujmových organizácií 

Jaskyniarsky klub HANDLOVÁ, 

Slovenskej speleologickej spoločnosti 

 Morovnianska 

53/1 
Činnosti ostatných členských organizácií 

Jazmín n.o. 
 

F. Nádaždyho 4 
Ostatná sociálna starostlivosť bez 

ubytovania 

Karpaty Art Gallery (Handlová-moje 

mesto), o.z. 

 
Nám. baníkov 2 Činnosti záujmových organizácií 

Klub Branného Viacboja Kynológov SR 
 

Prievidzská 7/2 Činnosti záujmových organizácií 

Klub kaktusárov Handlová  Lipová 7/6, Činnosti ostatných členských organizácií 

Klub slovenských turistov Baníka  Savina 12 Prevádzka športových zariadení 

Klub športovej gymnastiky Handlová 
 Morovnianska 

cesta 2/34 
Činnosti záujmových organizácií 

Kynologický klub Handlová - Strelnica  Kvetná 14, Činnosti záujmových organizácií 

LESNÁ MÚDROSŤ HANDLOVÁ  29. augusta 5/38 Činnosti ostatných členských organizácií 

LK Dolník  Dimitrovova 12 Činnosti ostatných členských organizácií 

Materské centrum LIENKA 
 Námestie baníkov 

2 
Činnosti ostatných členských organizácií 

Mestská nemocnica s poliklinikou 

Handlová, n.o. 

 
SNP 26 

Ostatná starostlivosť v pobytových 

zariadeniach 

Mestský basketbalový klub Handlová  Údernícka 51 Prevádzka športových zariadení 

Mestský kynologický klub Handlová 
 Areál futbalového 

štadióna 
Činnosti ostatných členských organizácií 

Na vašej strane  29. augusta 92, Činnosti ostatných členských organizácií 

Občianske združenie HANDLOVČAN  SNP 2 Činnosti záujmových organizácií 

Občianske združenie KRAVA  Prievidzská 15/13 Činnosti ostatných členských organizácií 
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Občianske združenie na podporu 

vzdelávania pri Združenej strednej škole 

obchodu a služieb Handlová 

 

Lipová 8 Činnosti ostatných členských organizácií 

Občianske združenie PARADI ROMA  Štrajková 15 Činnosti ostatných členských organizácií 

Občianske združenie pri Špeciálnej 

základnej škole Handlová 

 Námestie baníkov 

20 
Činnosti záujmových organizácií 

Občianske združenie Svätá Barbora  Robotnícka 9 Činnosti ostatných členských organizácií 

Oblastná skupina Slovenskej 

speleologickej spoločnosti 

 
Handlová Činnosti ostatných členských organizácií 

OBVODNÉ ZDRUŽENIE 

PODNIKATEĽOV SLOVENSKA 

HANDLOVÁ 

 

Nám. baníkov 11 Činnosti ostatných členských organizácií 

OZ Žiar  Nám.baníkov 5, Činnosti ostatných členských organizácií 

Plavecký klub v Handlovej  l. mája 99, Prevádzka športových zariadení 

Projekt pre Život  Nová Lehota 109, Činnosti záujmových organizácií 

Raft club Family Handlová 
 Morovnianská 

cesta 64/9, 
Činnosti záujmových organizácií 

RC Biliard Club  ČSA 34 Ostatné športové činnosti 

Rodičovské združenie pri Gymnáziu v 

Handlovej 

 
Lipová 15 Činnosti ostatných členských organizácií 

Rodičovské združenie pri Strednej 

priemyselnej škole v Handlovej 

 
Lipová 15 Činnosti ostatných členských organizácií 

ROSA - spoločnosť pre monitoring, 

prezentáciu, realizáciu aktivít rómskych 

detí a mládeže 

 
Morovnianska 

35/11 
Činnosti ostatných členských organizácií 

SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o.  

 
Márie Krššákovej 

1 

Starostlivosť o staršie osoby a osoby so 

zdravotným postihnutím v pobytových 

zariadeniach 

SLNIEČKO - materská škola, Handlová, 

n.o. 

 MŠ, Cintorínska 

11 
Predškolská výchova 

Slovenský CB - rádioklub  SNP 44/6 Činnosti ostatných členských organizácií 

Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke 

združenie Handlová 

 
Okružná 12/7 Činnosti záujmových organizácií 

Spoločnosť Country 2000  Partizánska 6/30 Činnosti ostatných členských organizácií 

Súkromná základná umelecká škola 

VOLCANO 

 
Lipová 8 Umelecké vzdelávanie 

SUNO & EÚ - Sen o Európe  Fučíkova 10/1 Činnosti ostatných členských organizácií 

Sv. Lujza, n.o.  M.R.Štefánika 29, Činnosti všeobecnej lekárskej praxe 

Šachový klub M-Plast Handlová  F. Nádaždyho 2 Činnosti športových klubov 

Školský basketbalový klub Handlová 
 Mierove námestie 

27, 
Činnosti ostatných členských organizácií 

Športový klub zdravotne postihnutých 

Pegas Remata 

 
Pstruhárska 13, Činnosti ostatných členských organizácií 

Štvorlístok n.o. 
 Morovnianska 

cesta 1799/50 

Ostatná sociálna starostlivosť bez 

ubytovania i. n 

Telovýchovná jednota a klub Slovan  Handlová  Prevádzka športových zariadení 

Telovýchovná jednota Baník Handlová 
 

Údernícka 51 Činnosti športových klubov 

TRIUMP-spol.pre 

monitoring,prezentáciu,realizáciu 

voľnočasových aktivít detí a mládeže 

 

P.O.BOX 38 Činnosti ostatných členských organizácií 

Young talents  Okružná 31/9 Činnosti záujmových organizácií 
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Základná organizácia OZ PŠaV na 

Slovensku pri Centre voľného času Relax 

 

Nám.baníkov 3 Činnosti odborových organizácií 

Základná organizácia OZ PŠaV na 

Slovensku pri Základnej škole Mierové 

námestie  

 
Mierové námestie 

255/27 
Činnosti odborových organizácií 

Základná organizácia OZ PŠaV na 

Slovensku pri Základnej škole 

Morovnianska cesta  

 
Morovnianska 

cesta 1866/55 
Činnosti odborových organizácií 

Základná organizácia OZ PŠaV na 

Slovensku pri Základnej škole Školská 

Ulica 

 

Školská 526/53 Činnosti odborových organizácií 

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym 

postihnutím v Handlovej 

 
Nám. baníkov 20 Činnosti ostatných členských organizácií 

Združenie priateľov Detského domova v 

Handlovej 

 
29. augusta 61 Činnosti ostatných členských organizácií 

ZO OZ PŠaV na Slovensku pri Materskej 

škole v Handlovej 

 
SNP 27 Činnosti odborových organizácií 

ZO OZ PŠaV na Slovensku pri SOŠ 

Handlová 

 
Lipová 8 Činnosti odborových organizácií 

ZO SZ ochrancov prírody a krajiny 

A.Kmeťa  

 
Partizánska 35/5 Činnosti odborových organizácií 

 

 

 

 

 

 

 


