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Zdroj: www.handlova.sk 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

 

KÓD OBCE:     513997

ŠTATÚT OBCE:     mesto  

OKRES:      Prievidza 

KRAJ:      Trenčiansky 

REGIÓN:      Horná Nitra 

POLOHA:      48° 43´37˝S 18° 45´ 46˝V  

NADMORSKÁ VÝŠKA:    385 m – 1169 m 

ROZLOHA:     8 555 ha 

POČET OBYVATEĽOV:    16007 (k 31.12.2021)  

HUSTOTA OBYVATEĽSTVA:    188,22obyv./km2  

ŠÚJ:      513997 

EČV:      PD 

PSČ:       97251  

TELEFÓNNA PREDVOĽBA:    +421-46 

Mestský úrad  

ADRESA:      Námestie baníkov 7 

972 51 Handlová  

WEB:      www.handlova.sk 

E-MAIL:      info@handlova.sk 

TELEFÓN:      + 421 46 519 25 11 
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4 ÚVOD 

ÚVOD 

Program rozvoja mesta Handlová 2022-2030 (ďalej len „PRM 2022 - 2030“ alebo 

„PRM“) je strednodobý strategický dokument, ktorý stanovuje strategické ciele a priority 

rozvoja mesta prostredníctvom analýzy najmä sociálneho a hospodárskeho prostredia.  

PRM 2022 - 2030 je v poradí štvrtým strategickým dokumentom tejto úrovne od roku 2008. 

Nahrádza Program rozvoja mesta Handlová 2016 - 2020, ktorého platnosť bola predĺžená 

do 30.06.2022 uznesením č. 1116 MsZ zo dňa 09.12.2021. 

V sektore miestnej územnej samosprávy je v súčasnosti strategické plánovanie stále 

podceňovanou aktivitou a akýmsi „splnením zákonnej povinnosti.“ Strednodobé a dlhodobé 

koncepčné materiály nie sú pre väčšinu miest a obcí prioritou. Táto skutočnosť má však 

svoje objektívne príčiny, ktoré v dnešnej dobe ešte silnejú. Globálne ohrozenia, pandémie, 

lokálne konflikty dejúce sa v blízkosti našej krajiny ale veľakrát aj nepredvídateľné kroky 

vládnych garnitúr s negatívnymi dopadmi na rozpočty miest a obcí prispievajú k neistote, 

s ktorou sa musí územná samospráva pravidelne vysporiadať. Primátori, starostovia 

a zastupiteľstvá sa snažia zabezpečiť základné funkcie mesta a strategický rozvoj územia 

logicky ustupuje do úzadia. Pritom jednoduchým cieľom plánovania je efektívne 

dosahovanie pozitívnych zmien a lepšie využívanie vlastného potenciálu a príležitostí 

územia.  

Potreba strategického plánovania na úrovni samosprávy je v súčasnom období 

zvýraznená vonkajšími okolnosťami, ktoré zabezpečujú prílev financií z externého 

prostredia. V našich podmienkach sa jedná najmä o Európske štrukturálne a investičné 

fondy na programové obdobie 2021 - 2027 v rámci ktorých sa javí pre územie hornej Nitry 

nesmierne dôležitý Fond na spravodlivú transformáciu, ktorý bude samostatnou 

prioritnou osou Operačného programu Slovensko. Práve PRM 2022-2030 má byť  

programovací dokument na základe ktorého bude možné potenciálne projekty 

implementovať. Vzhľadom k dynamickému vývoju v pomenovaných oblastiach, bude 

dokument PRM predstavený ako „živý“ dokument, ktorý dokáže flexibilne reflektovať na 

vznikajúcej situácie prostredníctvom doplnkov, zmien a aktualizácií.  

Základný právny rámec poskytuje pri tvorbe PHRSR Zákon č. 539/2008 Z. z o 

podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a metodickú podporu 

zabezpečuje Metodika tvorby PHRSR 2020, ktorú zverejnilo Ministerstvo investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie SR. 
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Príprava a tvorba PRM 2022 - 2030 predstavovala kolektívnu prácu, ktorá vyústila 

do spracovania finálnej podoby dokumentu. Vzhľadom na skúsenosti z tvorby 

predchádzajúcich koncepčných dokumentov a vzhľadom na ľudský potenciál sa rozhodlo 

mesto Handlová vypracovať koncepciu vlastnými silami. Gestorom spracovania dokumentu 

je primátorka mesta Handlová, oddelením zodpovedným za vypracovanie dokumentu je 

Oddelenie mestských projektov MsÚ Handlová. Koordinátor prác spracovania PRM 

pravidelne organizoval pracovné stretnutia s vedúcimi oddelení MsÚ Handlová a 

s riaditeľmi jednotlivých mestských organizácií. S pracovných porád vychádzali konkrétne 

výstupy, podnety a pripomienky, ktoré boli zapracované do dokumentu. SWOT analýzy za 

jednotlivé oblasti boli spracované prostredníctvom stálych komisií pri Mestskom 

zastupiteľstve Handlová. Participácia širokej verejnosti spočívala najmä v zapojení sa do 

dotazníkového prieskumu „Handlová 2027“. 

Menoslov a pracovné zaradenie členov riadiaceho výboru, tímu pre koordináciu tvory 

a implementáciu a ďalších účastníkov procesu sú súčasťou Vstupnej správy pre 

spracovanie strategického dokumentu PRM. Vstupná správa o.i. obsahuje vecný a časový 

harmonogram prípravy a schvaľovania PRM a vzťah PRM k iným strategickým 

dokumentom.  

 

Dokument je členený na tri hlavné časti, ktoré sa následne delia na parciálne časti v 

závislosti od daného kontextu:  

1. Analytická časť – obsahuje tri parciálne časti: Profil mesta, Služby a občianska 

vybavenosť a Územno – technická analýza.  

2.Strategicko – programová časť – definuje víziu, hlavný cieľ a tri strategické ciele. 

V tejto časti sa nachádzajú konkrétne opatrenia a aktivity vrátane ich merateľných 

ukazovateľov, prostredníctvom ktorých bude možné dosiahnuť stanovené ciele.  

3.Realizačno – finančná časť – definuje organizačno-inštitucionálne kapacity 

potrebné na realizáciu určených opatrení a aktivít, monitorovanie a hodnotenie plnenia 

opatrení a komunikačnú stratégia mesta. Do tejto časti tiež patrí akčný plán na celé obdobie 

účinnosti dokumentu a finančný plán programu. 

 

Záver dokumentu je tvorený prílohami: Dotazníkový prieskum „Handlová 2027“, 

Akčný plán a SWOT analýzy, ktoré boli hodnotným podkladom pri tvorbe dokumentu 

a v prípade SWOT analýz môžu byť ďalej využité aj pri tvorbe koncepcií v konkrétnych 

oblastiach. 
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ANALYTICKÁ ČASŤ 

Identifikácia 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 10 km 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 131 693 a hustotou 138,88 obyvateľa na km². 

Najbližším a administratívnym centrom je mesto Prievidza vzdialené 18 km. Od 

krajského mesta Trenčín je Handlová vzdialená 80 km.  

Mesto má rozlohu 85,55 km2. 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 – 1169 m 

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. 
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Sociálno – ekonomická analýza 

1 Obyvatelia 

Ku koncu roka 2021 žilo v meste Handlová 16 007 obyvateľov, čo je o 1 112 menej 

oproti koncu roka 2017. Z celkového počtu obyvateľov je 8 126 žien a 7 881 mužov. Hustota 

osídlenia predstavuje 188,22 obyvateľov na 1 km2. Handlová patrí k menším mestám, 

rozlohou 85,55 km2 mu patrí 34. miesto a počtom obyvateľov 47. miesto v rámci Slovenskej 

republiky. 

Vývoj počtu obyvateľov za obdobie od roku 2012 ukazuje graf č. 1. 

Graf 1 Vývoj počtu obyvateľstva 

 
Zdroj: Štatistický úrad SR 

Graf 2 Prirodzený pohyb obyvateľov 

 
Zdroj: Štatistický úrad SR 
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Graf 3 Mechanický pohyb obyvateľov 

 

Zdroj: Štatistický úrad SR 

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 vzdelaním a za prácou, pretože 

v meste, ale aj v širšom území nenachádzajú svoje uplatnenie.  

 

 

Zdroj: Štatistický úrad SR 
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Z hľadiska vekovej štruktúry je situácia v meste analogická v porovnaní s 

celoslovenským priemerom, keď vývoj je charakteristický postupným spomaľovaním 

reprodukcie obyvateľstva. Zmeny vekovej štruktúry, a to najmä znižovanie podielu detskej 

zložky, upozorňujú na proces demografického starnutia obyvateľov. 

Štatistický úrad Slovenskej republiky uvádza dáta, že v meste Handlová žije 13,48 

% obyvateľov v predproduktívnom veku od 0 - 14 rokov. Najviac obyvateľov – 67,08 % je 

v produktívnom veku (do 64 rokov) a 19,44 % v poproduktívnom veku.  

 

Graf 5 Štruktúra obyvateľov podľa veku 

 
Zdroj: Štatistický úrad SR 
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Na základe štatistických údajov môžeme konštatovať, že až 45 % obyvateľov má 

základné a stredné odborné vzdelanie bez maturity. Môžeme len predpokladať, že je to 

spôsobené vplyvom priemyslu, ktorý bol v území rozvinutý. Taktiež je vzdelanostná úroveň 

ovplyvnená rómskou osadou, ktorá sa v meste nachádza. Podľa neoficiálnej štatistiky 

v meste žije približne 1 000 – 1 200 Rómov. Zo skúsenosti vieme, že práve táto skupina 

obyvateľov končí v prevažnej miere základným vzdelaním, prípadne stredným odborným 

bez maturity.  

 

Graf 6 Štruktúra podľa dosiahnutého vzdelania 

 
Zdroj: Štatistický úrad SR 

 

Vysokoškolsky vzdelaných ľudí žije v meste Handlová len 10 %. Celoslovenský 

priemer uvádzaný Štatistickým úradom k 1.1.2021 z posledného sčítania obyvateľstva je 

18,38 % vysokoškolsky vzdelaných ľudí.  
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Tabuľka 1 Počet obyvateľov podľa národnosti 

Národnosť Počet obyvateľov podľa národnosti 

slovenská 14 550 

maďarská 51 

rómska   30 

rusínska   4 

česká   58 

ukrajinská   4 

nemecká   18 

moravská   2 

poľská   9 

ruská   12 

vietnamská   6 

chorvátska   1 

srbská   1 

židovská   1 

rumunská   7 

rakúska   1 

grécka   2 

čínska   2 

talianska   1 

anglická   2 

írska   1 

iná   6 

nezistená   1 430 

spolu 16 199 
Zdroj: Štatistický úrad SR 

 

Najviac obyvateľov sa hlási k slovenskej národnosti. Napriek tomu, že sa v meste 

nachádza rómska osada,  rómsku národnosť uvádza len 30 obyvateľov. Tento údaj sa 

odlišuje od skutočnosti. Na základe znalosti prostredia vieme, že v rómskej osade žije 

približne 1 000 – 1 200 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 k 1.1.2021 uvádza 5 008 bytov a 1 634 rodinných domov.   
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2 Podnikateľské prostredie a trh práce 

Tabuľka 2 Počet právnických osôb 

Ukazovateľ 
Stav k 31.12. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Počet právnických osôb 239 265 269 201 218 239 258 269 273 283 

Zdroj: Štatistický úrad SR 

Najvýznamnejší priemysel a podnikateľské subjekty v meste: 

- Hornonitrianske bane PRIEVIDZA, a. s. - ťažba uhlia, 

- AGRO RYBIA FARMA, s. r. o. - realizuje chov rýb ich spracovanie a skleníkové 

hospodárstvo, 

- GeWIS Slovakia s. r. o. - výroba komponentov pre automobilový priemysel, 

- KMET Handlová, a. s. - výroba a predaj tepla, 

- LOWA PRODOCTION, s. r. o. - výroba športovej a trekingovej obuvi, 

- MAT-obaly, s. r. o. - výroba a predaj obalových materiálov, 

- YADO s. r. o. - výroba špeciálnych pracovných a ochranných odevov, 

- RENITEX, s. r. o. - výroba odevov, 

- RHEA SK, s. r. o. - výroba a predaj odevov pre hasičov, 

- A-gips, s. r. o. - stavebná činnosť, 

- REMO, spol. s r. o. - výroba kovových výrobkov, 

- G.T.S. – Martin, s. r. o. pobočka Handlová - výroba keramiky, porcelánu, 

- Mlaď Plasty, s. r. o. – výroba obalov vysokofrekvenčným zváraním, 

- Alusolid s. r. o. – výroba plastových okien a dverí. 

 

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v meste:  

- AGROPRODUKT SLOVAKIA a. s. - poľnohospodárska činnosť, rastlinná 

a živočíšnavýroba. 

 

V meste sídlia peňažné ústavy:  

- Všeobecná úverová banka, a. s., 

- Slovenská sporiteľňa a. s., 

- Prima banka Slovensko a. s.. 
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Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v meste 

sa bude orientovať na transformáciu spojenú s útlmom a postupným ukončením ťažby uhlia. 

Na projekty Transformácie uhoľných regiónov sú alokované finančné zdroje v rámci 

viacerých operačných a integrovaných programov v sociálnej, ekonomickej a 

environmentálnej oblasti, o ktoré sa mesto bude uchádzať. 

 

Tabuľka 3 Počet fyzických osôb ako obyvateľov a živnostníkov 

Ukazovateľ 
Stav k 31.12. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Počet fyzických osôb 947 912 854 759 769 771 672 741 712 756 

- z toho živnostníci 899 858 798 719 730 731 621 686 660 705 

Zdroj: Štatistický úrad SR 

 

 

Graf 7 Miera nezamestnanosti TN/PD 

 
Zdroj: Štatistický úrad SR 

 

Za nezamestnaného sa pre účely štatistických zisťovaní úradov práce považuje občan 

evidovaný na úrade práce, ktorý nie je v pracovnom pomere a nevykonáva zárobkovú 

činnosť, pričom chce a môže pracovať.  
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Ukazovateľ nezamestnanosti v okrese Prievidza v sledovanom období poklesol, 

z 7,14 % v roku 2020 na 5,76 % ku koncu roka 2021, no od toho roku sa miera 

nezamestnanosti opäť zdvihla. Podobný priebeh ako v celo okrese Prievidza je zaznamenaný 

aj v meste Handlová. 

Tabuľka 4 Počet evidovaných uchádzačov o  prácu v meste Handlová 

Ukazovateľ 

Stav k 31.12.  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Počet 

evidovaných 

uchádzačov o 

zamestnanie 

1 393 1 455 1 451 1 354 1 274 1 026 675 624 642 787 698 

Zdroj: ÚPSVaR SR 

 

Kým ku koncu roka 2011 bolo v Handlovej v evidencii Úradu práce, sociálnych vecí 

a rodiny 1 393 nezamestnaných, koncom roka 2021 to bolo 698 osôb.  

Tabuľka 5 Handlová nezamestnanosť - rok 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ÚPSVaR SR 

V tabuľke číslo 5 sledujeme, že hoci sa počas roku 2021 počet nezamestnaných 

absolventov v meste Handlová znížil, no občanov so zdravotným postihnutím a aj 

mladistvých mierne narástol.   

Handlová - 

nezamestnanosť 

2021 

Stav UoZ 

ku koncu 

mesiaca 

z toho  

občania 

so ZP 
mladiství absolventi 

2021/01 830 43 7 40 

2021/02 840 44 8 38 

2021/03 806 45 8 34 

2021/04 813 45 8 32 

2021/05 830 43 9 25 

2021/06 795 47 8 27 

2021/07 797 44 8 34 

2021/08 732 48 9 31 

2021/09 713 51 11 33 

2021/10 688 51 10 31 

2021/11 683 52 10 30 

2021/12 698 52 11 28 
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3 Ekonomika mesta 

Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v danom roku, 

ktorým mesto riadi financovanie svojich úloh a funkcií. Rozpočet mesta pozostáva z 

príjmov, výdavkov a finančných vzťahov, ale obsahuje tiež obsahuje zámery a ciele, ktoré 

mesto plánuje v danom roku realizovať. 

Tabuľka 6 Príjmy a výdavky mesta 

Zdroj: Konsolidované správy mesta Handlová 

Najvyššie príjmy mesto dosiahlo v roku 2020. Z celkových bežných príjmov roku 

2020 výnos dane z príjmov predstavoval 44 %. Výnos dane z príjmov počas rokov 2015 až 

2020 postupne vzrástol zo sumy 4 372 008,00 EUR na sumu 6 266 842,48 EUR. 

 

Graf 8  Vývoj kapitálových výdavkov Mesta Handlová za obdobie rokov 2015 – 2020 

 
Zdroj: Konsolidované správy mesta Handlová 

Najvyššie kapitálové výdavky boli vynaložené v roku 2015, keď ich celková suma 

predstavovala 3 746 601,51 EUR. Išlo hlavne o rekonštrukciu a modernizáciu námestia v 

objeme 2 175 111,98 EUR.  
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Ukazovateľ 
Rok 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Príjmy v tis. EUR 13 713,0 10 549,2 11 976,8 12 515,2 13 075,3 14 314,5 

Výdavky v tis. EUR 13 560,8 10 123,5 11 681,8 12 156,2 12 964,2 12 815,8 

Prebytok v tis. EUR 152,2 425,7 294,98 359,04 111,1 1 474,3 
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Služby a občianska vybavenosť 

4 Školstvo a vzdelávanie 

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  

- Elokované pracovisko, Dimitrovova 374/24, Handlová  

- Elokované pracovisko, Morovnianska cesta 1793/6, Handlová 

- Elokované pracovisko, ZŠ Morovnianska cesta 1866/55, 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  

Tabuľka 7  MŠ - počet tried 

 Školský rok 2020/2021 Školský rok 2021/2022 

 celodenná 

prevádzka 

poldenná 

prevádzka 
Spolu tried 

celodenná 

prevádzka 

poldenná 

prevádzka 
Spolu tried 

MS-SNP  4 0 4 4 - 4 

EP – Dimitrovova  2 1 3 3 - 3 

EP - MC  5 1 6 6 - 6 

EP- Cintorínska  2 1 3 2 1 3 

EP- ZŠ MC 1 0 1 1 1 2 

Spolu  14 3 17 16 2 18 
Zdroj: Výkazy ..... 
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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 

Tabuľka 8  ZŠ MN - počet žiakov a tried 

 ZŠ MN 2020/2021 ZŠ MN 2021/2022 

 

Počet 

tried 
Počet 

žiakov 
Priemer na 

triedu 
Počet 

tried 
Počet 

žiakov 
Priemer na 

triedu 

Nultý 0 0 0,00 0 0 0,00 
1.ročník 2 32 16,00 2 36 18,00 
2.ročník 2 54 27,00 2 34 17,00 
3.ročník 2 44 22,00 2 55 27,50 
4.ročník 3 61 20,33 2 42 21,00 
5.ročník 2 50 25,00 3 62 20,67 
6.ročník 3 77 25,67 2 46 23,00 
7.ročník 2 58 29,00 3 74 24,67 
8.ročník 2 47 23,50 2 55 27,50 
9.ročník 3 60 20,00 2 50 25,00 

Spolu 21 483 23,00 20 454 22,70 

Zdroj: Výkazy ..... 

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  

Tabuľka 9  ZŠ MC - počet žiakov a tried 

 
ZŠ MN 2020/2021 ZŠ MN 2021/2022 

 

Počet 

tried 
Počet 

žiakov 
Priemer na 

triedu 
Počet 

tried 
Počet 

žiakov 
Priemer na 

triedu 

Nultý 0 0 0,00 0 0 0,00 

1.ročník 2 32 16,00 2 36 18,00 

2.ročník 2 54 27,00 2 34 17,00 

3.ročník 2 44 22,00 2 55 27,50 

4.ročník 3 61 20,33 2 42 21,00 

5.ročník 2 50 25,00 3 62 20,67 

6.ročník 3 77 25,67 2 46 23,00 

7.ročník 2 58 29,00 3 74 24,67 

8.ročník 2 47 23,50 2 55 27,50 

9.ročník 3 60 20,00 2 50 25,00 

Spolu 21 483 23,00 20 454 22,70 

Zdroj: Výkazy ..... 
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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 

Tabuľka 10 ZŠ Školská - počet žiakov a tried 

Zdroj: Výkazy ..... 

 

Tabuľka 11 ZŠ - športová príprava 

Zdroj: Výkazy ..... 

 

Tabuľka 12 ZŠ - znevýhodnené prostredie 

Zdroj: Výkazy ..... 

 

 
ZŠ ŠKOLSKÁ 2020/2021 ZŠ ŠKOLSKÁ 2021/2022 

 

Počet 

tried 
Počet 

žiakov 
Priemer na 

triedu 
Počet 

tried 
Počet 

žiakov 
Priemer na 

triedu 

Nultý 0 0 0,00 0 0 0,00 

1.ročník 3 52 17,33 3 55 18,33 

2.ročník 2 30 15,00 2 50 25,00 

3.ročník 3 49 16,33 2 30 15,00 

4.ročník 2 45 22,50 3 50 16,67 

5.ročník 3 57 19,00 2 50 25,00 

6.ročník 2 45 22,50 3 54 18,00 

7.ročník 2 39 19,50 2 45 22,50 

8.ročník 2 36 18,00 2 40 20,00 

9.ročník 2 33 16,50 2 34 17,00 

Spolu 21 386 18,38 21 408 19,43 

 

 
ZŠ MN 

2020/2021 

ZŠ MN 

2021/2022 

ZŠ MC 

2020/2021 

ZŠ MC 

2021/2022 

ZŠ 

ŠKOLSKÁ 

2020/2021 

ZŠ 

ŠKOLSKÁ 

2021/2022 

Spolu 

2020/2021 

Spolu 

2021/2022 

Žiaci so športovou 

prípravou 
113 110 56 34 85 87 254 231 

Žiaci so športovou 

prípravou v % z 

počtu žiakov na II.  

ZŠ 

38,70% 38,33% 37,84% 22,52% 40,48% 39,01% 39,08% 11,43% 

 

 

 

ZŠ MN 

2020/2021 

ZŠ MN 

2021/2022 

ZŠ MC 

2020/2021 

ZŠ MC 

2021/2022 

ZŠ 

ŠKOLSKÁ 

2020/2021 

ZŠ 

ŠKOLSKÁ 

2021/2022 

Spolu 

2020/2021 

Spolu 

2021/2022 

Žiaci zo soc. 

znevýhodneného 

prostredia 

1 0 50 46 6 8 57 54 

Žiaci zo soc. 

znevýhodneného 

prostredia v % z 

celkového počtu 

žiakov 

0,21% 0,00% 15,48% 14,70% 1,55% 1,96% 4,78% 4,60% 
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Najviac žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia je na ZŠ Morovnianska cesta. 

Je to až 14,70 %. Uvedenú ZŠ navštevuje najviac detí z rómskej osady, čo vplýva aj na 

výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese.  

 

Zdroj: Výkazy ..... 

Na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je zamestnaných 95 

pedagogických zamestnancov a 9 asistenti učiteľa. 

 

Stredné školy   

V meste Handlová pôsobí už len 1 stredná škola, ktorá je v zriaďovateľskej 

kompetencii Trenčianskeho samosprávneho kraja – Stredná odborná škola. 

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: informačné a sieťové technológie; správca inteligentných 

a digitálnych systémov; mechanik počítačových sietí; elektrotechnika; mechanik-

mechatronik ‐ aj duálne vzdelávanie; 

- 3- ročné učebné odbory : mechanik opravár stroje a zariadenia ‐ aj duálne 

vzdelávanie; elektromechanik - silnoprúdová technika; 

- 2- ročné nadstavbové štúdium : podnikanie v remeslách a službách; strojárstvo - 

výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 

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

 V školskom roku 2020/2021 navštevovalo školu 461 žiakov. 

 

  

 ZŠ MN 

2020/2021 

ZŠ MN 

2021/2022 

ZŠ MC 

2020/2021 

ZŠ MC 

2021/2022 

ZŠ 

ŠKOLSKÁ 

2020/2021 

ZŠ 

ŠKOLSKÁ 

2021/2022 

Spolu 

2020/2021 

Spolu 

2021/2022 

Učebne spolu 34 34 35 31 26 26 95 91 

Z toho odborné 6 6 10 11 4 4 20 21 

Z toho odborné 

 v % 
17,65 % 17,65 % 28,57 % 35,48 % 15,38 % 15,38 % 21,05 % 23,08 % 
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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 

- 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  

 

Tabuľka 13  ZUŠ - počet žiakov 20/21 

Druh štúdia 

Počet žiakov v odboroch v šk.roku 2020/21  

tanečný výtvarný 
literárno-

dramatický 
hudobný spolu 

prípravné štúdium 0 4 0 14 18 

základné štúdium 16 65 33 215 329 

štúdium pre dospelých 0 0 0 2 2 

spolu 16 69 33 231 349 

Zdroj: Interné zdroje ZUŠ 

 

 

 

Tabuľka 14  ZUŠ - počet žiakov 21/22 

Druh štúdia 

Počet žiakov v odboroch v šk.roku 2021/22 

tanečný výtvarný 
literárno-

dramatický 
hudobný spolu 

prípravné štúdium 4 11 0 20 35 

základné štúdium 5 58 38 197 298 

štúdium pre dospelých 0 0 0 1 1 

spolu 9 69 38 218 334 

Zdroj: Interné zdroje ZUŠ 
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CVČ Relax  Námestie baníkov 3, vyvíja svoje aktivity v priestoroch Domu kultúry. 

Do 20-tich záujmových útvarov bolo  k 15.9.2021 prihlásených 192 detí. 

 

Tabuľka 15 CVČ - počet detí 

Zameranie krúžku 
Počet 

záujmových  

útvarov 

Počet detí 

k 15.9.2020 

Počet detí 

k 30.6.2021 

Počet 

záujmových  ú

tvarov 

Počet detí 

k 15.9.2021 

Umenia a 

prírodovedy 
6 46 46 7 52 

Mládeže a techniky 3 32 32 3 34 

Telovýchovy a športu 9 110 110 10 106 

spolu 18 188 188 20 192 
Zdroj: Interné zdroje CVČ 

 

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. 

Organizácia mala 8 interných a 12 externých zamestnancov.  
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5 Sociálne služby 

Sociálne služby pobytovou formou v meste zabezpečuje:  

SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o. zriadená mestom, ktorá zabezpečuje 

občanom všeobecne prospešné služby v oblasti poskytovania sociálnych služieb podľa 

zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 

Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom znení. Poslaním neziskovej organizácie je riešenie 

nepriaznivej situácie občanov z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého 

zdravotného stavu, pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické 

osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek. Sociálne služby poskytuje v celoročnej, týždennej, 

ambulantnej alebo terénnej forme a to v týchto druhoch: - zariadenie pre seniorov s kapacitou 

80 miest (od 01.01.2014), - domov sociálnych služieb s kapacitou 7 miest (od 01.01.2014), 

- zariadenie opatrovateľskej služby s kapacitou 10 miest (od 01.01.2015), - denný stacionár 

s kapacitou 3 miesta (od 01.01.2015), - príprava stravy pre vlastnú jedáleň (od 01.09.2014), 

- prepravná služba (od 01.01.2015).  

Jazmín, n. o. zriadená mestom poskytujúca občanom sociálne služby v útulku od 

01.01.2014. Činnosť neziskovej organizácie vyplýva zo zaregistrovaných sociálnych služieb 

v zariadení krízovej intervencie a dodržiavania požiadaviek vyplývajúcich zo zákona č. 

448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Základnou úlohou je 

poskytovanie humanitárnej pomoci a sociálnej starostlivosti v zariadeniach: - útulok pre 

rodiny s deťmi a jednotlivcov, jeho celková kapacita stanovená RÚVZ je 45 klientov, - 

chránená dielňa je prevádzkovaná od roku 2010, v rámci ktorej zamestnáva 5 zdravotne 

postihnutých občanov. Hlavným poslaním organizácie je poskytnutie pomoci ľuďom, ktorí 

sa z rôznych príčin ocitli v kolíznej situácii, s cieľom minimalizovať krízu za aktívnej účasti 

klientov a sústavnou motiváciou ich mobilizovať k zaradeniu sa späť do bežného života.  

V roku 2020 mesto poskytovalo sociálne služby registrované na Trenčianskom 

samosprávnom kraji (ďalej „TSK“) a to:  

Základné sociálne poradenstvo - odborná činnosť vykonávaná a poskytovaná 

kvalifikovanými sociálnymi pracovníkmi. Na sociálnom oddelení MsÚ pracovali 5 

zamestnanci, ktorí za rok 2020 poskytli základné sociálne poradenstvo približne 8 750 

občanom mesta.  
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Terénna sociálna služba krízovej intervencie - poskytovaná ako odborná činnosť 

v kontexte sociálneho poradenstva a „Národného projektu Terénnej sociálnej práce v 

obciach II“. 

 Opatrovateľská služba - poskytuje sa prednostne v byte občana a od roku 2020 je 

odborný zamestnanec koordinujúci poskytovanie tejto služby pre 29 opatrovateliek 

polovičným úväzkom pod sociálnym odd. MsÚ a polovičným úväzkom pod Spoločným 

obecným úradom. Podmienky poskytnutia služby spĺňa občan - fyzická osoba, ktorá je 

odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej 2 podľa prílohy 

č. 3 a taktiež je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju 

domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. 

o sociálnych službách. Táto služba bola v roku 2020 zabezpečovaná pre 103 občanov mesta 

a mesto zamestnávalo 32 opatrovateliek. Mesto realizovalo Dopytovo orientovaný projekt 

(ďalej “DP“) Skvalitnenie a rozšírenie opatrovateľskej služby, kde bolo zamestnaných 7 

nových a 25 pôvodných opatrovateliek na základe uzatvorenej zmluvy s Implementačnou 

agentúrou (ďalej „IA“) MPSVaR SR.  

Terénnasociálna práca - realizuje sa v rámci „Národného projektu Terénnej 

sociálnej práce v obciach II“, financovaný IA MPSVaR SR, prostredníctvom ktorého sú od 

01.03.2020 zamestnaní 3 pracovníci (1 pracovník na pozícii terénneho sociálneho 

pracovníka a 2 na pozícii terénneho pracovníka). Projekt bude trvať do 31.12.2023. NP TSP 

v obciach II. sa zameriava na prácu s obyvateľmi mesta, ktorým hrozí sociálne vylúčenie, 

osamelými seniormi, bezdomovcami a obyvateľmi z MRK, riešenie krízových situácií v 

rodinách s maloletými deťmi, osvetovú a preventívnu činnosť a taktiež spoluprácu s orgánmi 

štátnej správy – Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, príslušníkmi policajného zboru a 

mestskej polície. V rámci Národného projektu v roku 2020 pracovníci poskytli 3 756 hodín 

poradenstva a vykonali 2 658 návštev v rodine.  

Komunitné centrum - je sociálna služba, ktorá bola registrovaná v júli 2015. 

Národný projekt bol oficiálne ukončený v septembri 2018, ale mesto poskytovalo služby 

komunitného centra i naďalej, až do 31.8.2019 prostredníctvom projektov ÚPSVaR 

„dobrovoľnícke práce“. V roku 2020 sa aktivity tejto sociálnej služby plnili cez 

zamestnancov sociálneho odd. ako príležitostná činnosť.  
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Denné centrum (Klub dôchodcov) - vzniklo v roku 1986 a registrované v roku 2010 

ako sociálna služba so sídlom na ulici SNP č. 14. V roku 2020 centrum dosiahlo počet 52 

členov. Hlavnou náplňou je organizácia kultúrnych, spoločenských, vzdelávacích, 

osvetových, športových podujatí pre členov i verejnosť, účasť na spomienkových, 

pamätných akciách mesta, organizácia zájazdov v rámci Slovenska i do zahraničia a úzka 

spolupráca s ostatnými organizáciami v meste. Za rok 2020 neboli realizované podujatia, 

nakoľko táto forma ambulantnej sociálnej služby nesmela byť poskytovaná z dôvodu 

opatrení COVID 19.  

Domy s opatrovateľskou službou - slúžia 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. V obytných domoch je nájomníkom k dispozícii 

spoločenská miestnosť a prevádzkové náklady s ňou spojené sú hradené z rozpočtu mesta. 

Záujemcovia o uvedené byty si podávajú svoje žiadosti u pracovníčky sociálneho oddelenia 

MsÚ a následne sú schvaľované na zasadnutiach Komisie zdravotnej, sociálnej a ochrany 

verejného poriadku pri MsZ.  

Odevná a nábytková banka - sídli v priestoroch prízemia budovy bývalého Centra 

voľného času. Predmetom činnosti je poskytovanie odevov, obuvi, hračiek, kuchynského 

vybavenia, bielej techniky, nábytku a pod. zozbieraných od občanov mesta iným občanom 

v núdzi. V roku 2014 bola spracovaná táto problematika do formy sociálneho programu, 

vrátane prevádzkového poriadku banky. Za rok 2020 bol celkový počet klientov len 71, 

nakoľko OB bola uzatvorená ako jedno z opatrení COVID 19.  

Sociálne oddelenie MsÚ - ďalej zabezpečuje a plní agendu dotácií na stravu, školské 

potreby pre deti v hmotnej núdzi a z nízkopríjmových rodín, úlohy zo zákona o 

sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele detí a mládeže, vykonáva agendu osobitného 

príjemcu prídavkov na deti i dávok v hmotnej núdzi. Mesto v súlade so zákonom o 

sociálnych službách vykonáva posudkovú činnosť, ktorou zisťuje odkázanosť fyzických 

osôb s nepriaznivým zdravotným stavom na pomoc inej fyzickej osoby, o čom vyhotovuje 

posudok pre ich umiestnenie v zariadení sociálnych služieb a pre poskytovanie 

opatrovateľskej služby.  
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Organizácie, kluby, združenia, spolky, zväzy a fyzické osoby zasahujúce svojou činnosťou 

do sociálnej oblasti:  

Centrum pre deti a rodiny - je v zriaďovateľskej pôsobnosti Ústredia PSVaR 

Bratislava a má organizačné členenie : pracovisko na Ul. Š. Závodníka 494/24, Prievidza a 

pracovisko na Ul. 29. augusta č. 61, Handlová. Forma hospodárenia : rozpočtová organizácia 

s právnou subjektivitou. Vymedzenie predmetu činnosti: poskytovanie starostlivosti a 

výchovy nahrádzajúcej prirodzené rodinné prostredie pre deti od 3 rokov veku do 

dosiahnutia plnoletosti a ďalej až do osamostatnenia, najdlhšie do 26. roku veku. Kapacita : 

66 detí. Veková skladba : od 3 do 26 rokov.  

Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých (ďalej „ZO 

SZZP“) - má 180 členov a zameriava sa na organizáciu kultúrnych, spoločenských, 

vzdelávacích a športových podujatí pre členov i verejnosť, účasť na spomienkových a 

pamätných akciách mesta, organizáciu pravidelných rekondičných pobytov pre členov. 

Výbor ZO SZZP sa pravidelne týždenne stretáva v priestoroch Denného centra, kde 

poskytuje svojim členom i nečlenom odborné poradenstvo.  

Slovenský Červený kríž, územný spolok Prievidza - spolupracuje so sociálnym 

oddelením v Handlovej každoročne. Okrem toho v meste pracuje Miestny spolok 

Slovenského Červeného kríža, ktorý zabezpečuje zdravotné služby na rôznych kultúrnych, 

spoločenských, športových podujatiach, zabezpečuje besedy na základných školách a 

pripravuje žiakov na súťaž v poskytovaní prvej pomoci.  

ADOS Erika – Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti - fyzická osoba 

zahájila poskytovanie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti pre občanov mesta a 

obyvateľov obcí Handlovskej doliny od 1.1. 2005 na základe rozhodnutia TSK.  

Penzión Vilma (zariadenie pre seniorov) - poskytuje sociálne služby v súlade so 

zákonom č. 448/2008 Z. z. pobytovou formou pre 20 klientov. Cieľovou skupinou sú osoby 

v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého 

zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. 

Senior centrum Sv. Kataríny n. o. - s predmetom činnosti v poskytovaní sociálnych 

služieb v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách Zariadenie pre seniorov 

s kapacitou 20 klientov, ktorého cieľovou skupinou sú osoby v nepriaznivej sociálnej situácii 

z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu 
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dovŕšenia dôchodkového veku. Zakladateľom zariadenia je NEMOCNICA Handlová, 

súkromná nemocnica, s. r. o.  

Sv. Lujza n. o. - je ambulancia všeobecného lekára s poskytovaním služieb 

mobilného hospicu (centrum paliatívnej starostlivosti), požičiavania zdravotníckych 

pomôcok, základného sociálneho poradenstva vo forme ambulantnej a terénnej. 

Do budúcnosti mesto bude venovať pozornosť hlavne zriadeniu absentujúcich 

sociálnych služieb a udržaniu existujúcich sociálnych služieb a ich skvalitňovaniu.  
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6 Kultúra 

Spoločenský a kultúrny život v meste zabezpečuje : 

Dom kultúry mesta Handlová, príspevková organizácia – v roku 2020 bola 

návštevnosť ovplyvnená pandemickými opatreniami proti COVID-19. V dovážanej kultúre 

bolo 20predstavení s účasťou 2 247 platiacich divákov. V domácej kultúre bolo 

uskutočnených46 podujatí s účasťou 2 129 návštevníkov. Dom kultúry má 15 zamestnancov, 

z toho 6 v chránenej dielni. Kino Baník uskutočnilo 291 premietaní v digitálnom formáte 

pre 4 574 divákov pri ovplyvnení prevádzky pandémiou COVID – 19. 

Galéria Jána Procnera - majstra rezbára, ktorý ako dlhoročný baník prezentuje 

svoje drevorezby s banskou tematikou v jeho súkromnom múzeu na Ul. Gagarinova 14, 

Základná umelecká škola – oživuje kultúrny život v meste vystúpeniami žiakov 

v rámci podujatí a verejných koncertov, 

Slovenské banské múzeum - prezentuje históriu ťažby hnedého uhlia na Slovensku, 

stála expozícia „Cesta uhlia“ prvýkrát otvorená 27. apríla 2015 na Ul. SNP 65 so zameraním 

na priemyselnú ťažbu v 20. storočí, 

Pamätná izba Heimstube - muzeálna expozícia dejín a kultúry Karpatských 

Nemcov, žijúcich v meste je umiestnená v dome na Ul. Poštová 350 a súčasne miestom 

stretávania sa Karpatských Nemcov, 

Spevácke zbory Grünwald a Artanno – vystupujú pre verejnosť niekoľkokrát 

v rámci podujatí organizovaných mestom, 

Tanečná skupina Dazya a SZUŠ s tanečnou skupinou VOLCANO – pripravujú 

deti a mladých tanečníkov, podieľajú sa na kultúrnych podujatiach a uskutočňujú vlastné 

verejné vystúpenia. 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský 

život sa bude orientovať na osvedčené žánre v oblasti kultúry, či už ide o film, výtvarné 

umenie a hudbu. Podľa dramaturgického plánu má mesto ponuku kultúrnych formátov pre 

všetky cieľové skupiny. V oblasti kultúrno-osvetovej pripravuje mesto vzdelávacie podujatia 

zamerané na osobnostný rast mladých členov žiackych školských rád a ich koordinátorov, 

ale aj pre širokú občiansku verejnosť k participácii v oblasti kultúry.
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7 Šport 

Do kompetencií samosprávy patrí aj vytváranie podmienok pre rozvoj športových 

aktivít. Pre milovníkov futbalu je k dispozícii futbalový štadión. Využívajú ho v rámci 

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

samostatný futbalový klub Mestský futbalový klub Baník Handlová, ktorý momentálne hrá 

piatu slovenskú futbalovú ligu. 

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

V súčasnom období Mestský basketbalový klub Baník Handlová hrá v najvyššej 

basketbalovej súťaži na Slovensku.  

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

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

stolnotenisový oddiel, Školský basketbalový klub, Šachový klub M-Plast Handlová, 

Horolezecký klub Prométeus Handlová, Mestský kynologický klub Handlová, Kynologický 

klub Strelnica, Športový klub ACHILES, Auto-moto klub Baník Handlová, Združenie 

technických a športových činností – strelectvo, FBC Handlová North Stars, Sport Centre 

Startrac Handlová, Storm Fight Gym Handlová, Adrenalin BIKE TEAM, VOLCANO, 

DAZYA a Andrej Harak – kalistenika a fitnes.  

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

v spolupráci s partnermi množstvo tradičných podujatí. 

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 2016 4,2 % 

z celkového ročného rozpočtu, no v roku 2020 2,7 % z celkového ročného rozpočtu.  
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8 Cestovný ruch 

8.1 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 (1 346 m) 6:50 hod. 

Okrem turistických trás územie ponúka zaujímavú prechádzku banským náučným 

chodníkom s dĺžkou 9,5 km, 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 8,5 

km s prevýšením 475,6 m 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.  
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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: 

Bojnický cyklokruh (celková dĺžka 162 km) s úsekom na území mikroregiónu v horskom 

teréne: Handlová- Ráztočno- Jalovec- Chrenovec- Malá Čausa- Nedožery 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.  

8.2 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 

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. 
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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. 

8.3 Sekundárna ponuka cestovného ruchu 

Sekundárnu ponuku tvorí: 

 Supraštruktúra cestovného ruchu (ubytovacie a stravovacie zariadenia) 

 Infraštruktúra cestovného ruchu (cestovné kancelárie, turistické informačné 

kancelárie, zmenárne) 

 Všeobecná infraštruktúra (športovo-rekreačné zariadenia a aktivity, kultúrno – 

spoločenské zariadenia, organizované podujatia,  dopravná infraštruktúra) 
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8.3.1 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: 

STRAVOVACIE ZARIADENIE ADRESA 
Döner Kebab&pizza Námestie baníkov 13 

Búda - Food&Farm Morovnianska cesta 1780/1 

Ferdinand Pub&Restaurant Pstruhárska 5 

HANOI. Bistro SNP 2 

Hotel Baník  Námestie baníkov 13/24 

M&L pizza Potočná 66 

Motorest Korzár Žiarska 1918/44 - rybník nad Handlovou 

Pizzeria Papučka Hviezdoslavova 1 

Reštaurácia Mlaď Pstruhárska 3 

Reštaurácia u Vlada 29. augusta 92 

S pub - pizzéria Morovnianska cesta 1 

Slovan jedáleň Partizánska 14 

Slovenská reštaurácia SNP 16 

STORY restaurant and pub Poštová 1494/4 

Street Food Kitchen 29. augusta 84 

Špica Kebab SNP 1954 

Špica Pizza Námestie baníkov 28 

TreskaBar Handlová SNP 3 

VIP Bar Partizánska 109/2 

 

8.3.2 Infraštruktúra cestovného ruchu  

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 
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Bankomaty:  

- Tatra banka – Námestie baníkov 18; 

- Prima banka – ul. SNP 2; 

- Slovenská sporiteľňa:  

- Námestie baníkov 18, 

- M. Krššákovej (objekt Billa),  

- Okružná 5; 

- Všeobecná úverová banka:  

- SNP 1,  

- Morovnianska cesta 1920. 

 

8.3.3 Všeobecná infraštruktúra 

Najširšia ponuka rekreačných aktivít je v športovno-rekreačnom zariadení HUTIRA 

Relax Club v Handlovej 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, futbalový štadión, športová strelnica, sedem 

telocviční pri základných a stredných školách a tri fitnescentrá. V oblasti telovýchovy 

a športu je činných cca 17 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. Knižnica má 

pobočku v mestskej časti Morovno. 

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.  
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Schválený kalendár podujatí na rok 2022:  

Oslavy a pamätné dni  

 

 

 

 

Celomestské kultúrne a spoločenské podujatia 

 

  

PODUJATIE ORGANIZÁTOR

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

77. výročie oslobodenia Handlovej, oslavy 

spojené s kladením vencov
Mesto Handlová, DK MH

Oslavy 1.Mája, Deň vstupu SR do EÚ Mesto Handlová, DK MH

Deň víťazstva nad fašizmom Mesto Handlová, DK MH

Oslavy zvrchovanosti, Vatra zvrchovanosti Mesto Handlová, DK MH

Deň bielych ruží, Deň obetí banských 

nešťastí SR
Mesto Handlová, DK MH

78. výročie SNP Mesto Handlová, DK MH

Pamiatka zosnulých -pietny akt Mesto Handlová, DK MH

PODUJATIE ORGANIZÁTOR

7. Šachttág Mesto Handlová, HBS, DK MH

Fašiangy Mesto Handlová, DK MH

Celomestské oslavy MDŽ Mesto Handlová, DK MH

Ľuďom za katedrou DK MH,  ZUŠ

Deň Zeme Mesto Handlová, HATER, DK MH

Urbanský jarmok Mesto Handlová, DK MH

43.ročník Cesty rozprávkovým lesom DK MH, CVČ, 

Leto na námestí DK MH

Regionálne oslavy dňa baníkov 2022 Mesto Handlová, DK MH, mestské organizácie

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, v CVČ Relax, 

Nová Lehota a Morovno DK MH,CVČ

Handlovská kapustnica Mesto Handlová, DK MH, ZOHD

Živý Betlehem DK MH

Nočný Silvester na Námestí DK MH
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Celomestské športové podujatia 

 

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.  

PODUJATIE ORGANIZÁTOR

Motoristická súťaž- Autoslalom CUP 2022 Mesto Handlová, CVČ, AMK Handlová

Oceňovanie najúspešnejších športovcov a funkcionárov Mesto Handlová, CVČ

39. ročník Behu oslobodenia Mesta Handlová Mesto Handlová, CVČ, ŠK Achilles

Street CUP- Turnaj Mareka Viedenského Mesto Handlová, CVČ, M. Viedenský

Celoslovenské plavecké preteky o pohár mesta 

Handlová
CVČ, Plavecký klub Handlová

Morovnianska podkova
Mesto Handlová, CVČ, DK, Furmani 

Handlovskej doliny, MOS Morovno

49. roč. tur. pochodu CVČ, MO SZPB,

„Po stopách Handlovskej dobrovoľnej roty“ TJ Plameň

Slovenský pohár v gymnastike „C“ KŠG Handlová, SFG

Slovenský pohár v lezení detí 2021 Handlovský pavúčik CVČ, HK Prometeus

55. ročník HŠH Mesto Handlová, CVČ

39. ročník basketbalového turnaja „O kôš mesta 

Handlová“ (27. roč. memoriálu Ondreja Haviara)
CVČ, J. Daubner, O. Haviar

Handlovský streetball, 3x3 turnaj v basketbale Mesto Handlová, SBA

Beach Volley Handlová CVČ

Futbalová 24-ka Mesto Handlová, CVČ

Edit CUP Junior, Edit CUP Mesto Handlová, MsKK Handlová

BOBO HOOP 1, BOBO HOOP 2 Mesto Handlová, MsKK Handlová

Medzinárodná mototuristická súťaž Banícka rallye 2022 Mesto Handlová, CVČ, AMK Handlová

8. roč. „Memoriál K. Matiašku“ Mesto Handlová, CVČ

Beh Handlovská kapustnica Mesto Handlová, ŠK Achilles, CVČ Handlová
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Územno – technická analýza 

9 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.  

 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. K 31.12.2020 mesto 

z rozpočtu uhradilo 1,76 %, čo predstavuje čiastku 22 6075 EUR na úhradu nákladov 

spojených s prevádzkou MHD. 
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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 – 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 nadväznosti na sídlisko Morovno, kde žije viac ako 6 tisíc 

obyvateľov.  

Nakoľko nie je k dispozícii štatistika prepravovaných osôb je ťažké predpokladať, 

aký je záujem cestujúcich o osobnú vlakovú prepravu 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, ale na druhej strane z dôvodu pandémie Covid- 

19. 

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 

175 km.  

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. 
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10 Technická infraštruktúra 

10.1 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. 

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

kanalizácie je 27 450 m. 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.   
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10.2 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. V Handlovej k 1.1.2021 z 

celkového množstva obývaných bytov (5 008) je na plynovú sieť napojených 3 618 bytov, 

čo predstavuje 72 % napojenosť domácností a z 1 636 rodinných domov je 890 s plynovou 

prípojkou (54 %). 

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. 

10.3 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. 

10.4 Tepelné hospodárstvo 

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  

predizolovaných  potrubí  a 114 ks kompaktných odovzdávacích staníc.  

Spoločnosť KMET Handlová, a.s., mala v roku 2021 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 
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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. V súčasnom období 

vykuruje pár zostávajúcich funkčných priestorov v areáli HBP a od jesene 2021 aj 

AGRO RYBIU FARMU.  

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)  

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 %. 

10.5 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.). 

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 
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môžu občania využívať formy odovzdania stavebného odpadu priamo na skládke. Handlová 

separuje odpady: papier a lepenka, plasty, sklo, kovy, šatstvo, elektro odpad, batérie 

a akumulátory, nebezpečný odpad a biologicky rozložiteľný odpad. Od 2017 sú separované 

aj viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky – tetrapaky. V roku 2021 bol 

zavedený systém zberu kuchynského odpadu a olejov z domácností. Dominantným 

spôsobom zneškodňovania odpadu v meste Handlová je skládkovanie, ročná produkcia 

komunálnych odpadov predstavuje 5 567 t. 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 poplatku za komunálny odpad a drobný 

stavebný odpad je 29 € na obyvateľa. V porovnaní s obcami handlovskej doliny je výška 

príspevku najvyššia.  

Za rok 2020 bola miera vytriedenia odpadu 34,83 %, čo je viac ako v roku 2019 

avšak stále pod celoslovenským priemerom. 
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11 Životné prostredie 

11.1 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. 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 

mierepodieľa 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. 

11.2 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. 

 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. 

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 
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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 (Taxusbaccata) 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 (Sequoiagigantea) 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. 

11.3 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.V súčasnom období je pre obyvateľov pripravený upravený priestor s novou 

zeleňou, s prvkami modernej architektúry, bohatým mobiliárom a miestami na oddych.  

 Kosenie verejných priestranstiev zabezpečuje spoločnosť HATER - HANDLOVÁ 

spol. s.r.o. a aktivační pracovníci.  

 Údržbu miestnych komunikácii (vrátane zimnej) realizuje spoločnosť HATER - 

HANDLOVÁ spol. s.r.o. .  

 Starostlivosť o zeleň je zabezpečovaná spoločnosťou HATER - HANDLOVÁ spol. 

s.r.o. 
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TRANSFORMÁCIA UHOĽNÉHO REGIÓNU HORNÁ NITRA 

Program rozvoja mesta Handlová 2022-2030 časovo pokrýva obdobie, ktoré 

môžeme označiť za prelomové a rozhodujúce z pohľadu ďalšieho smerovania mesta. Vyše 

100 ročná etapa ťažby hnedého uhlia sa skončila a dochádza k úplnému útlmu tohto 

priemyselného odvetia. Na logickú otázku „čo ďalej ?“ má aspoň čiastočne nájsť odpoveď 

proces s názvom Transformácia uhoľného regiónu horná Nitra.Tento proces je 

zastrešovaný  prostredníctvom Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2021/1056 

z 24. júna 2021, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu. Tento fond je 

novým európskym fondom v rámci politiky súdržnosti, ktorý je zameraný na riešenie 

negatívnych ekonomických, sociálnych a environmentálnych dopadov transformácie 

(dekarbonizácie) v súvislosti s prechodom na klimatickú neutralitu. Fond na spravodlivú 

transformáciu  je súčasťou nového Programu Slovensko na roky 2021-2027. 

Región hornej Nitry, ktorý bol identifikovaný ako oprávnený žiadateľ sa na 

čerpanie týchto prostriedkov čiastočne pripravil prostredníctvom Akčného plánu pre 

transformáciu uhoľného regiónu horná Nitra,ktorý dodala spoločnosť PwC pre Úrad 

podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a Trenčiansky samosprávny kraj. 

Spomenutý dokument zadefinoval súhrnné pomenovanie dlhodobej podoby rozvoja regiónu 

hornej Nitry – víziu a vykreoval4 základné piliere, prostredníctvom ktorých bude možné 

dosiahnuť pokrok vo všetkých definovaných oblastiach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Handlovská samospráva sa pravidelne zúčastňovala pracovných stretnutí, na ktorých 

sa diskutovali hlavné témy, ktoré mali byť zahrnuté v dokumente. Taktiež sa aktívne zapojila 

Horná Nitra sa stane atraktívnym a sebestačným

regiónom, kde sa bude ekonomika rozvíjať v 

symbióze s čistým životným prostredím a dobrým

prepojením na iné ekonomické centrá.

Vízia

4 piliere Akčného plánu

Mobilita a 

prepojenosť 

regiónu

Ekonomika, 

podnikanie a 

inovácie

Udržateľné životné 

prostredie

Kvalita života a 

sociálna 

infraštruktúra

Zdroj: Aktualizácia Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra 
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do zberu indikatívnych projektových zámerov, kde bolo predložených 16 zámerov. 

Následne MIRRI SR vyhlásilo nezáväznú online výzvu na predkladanie projektových 

zámerov, ktorá bola určená pre kontinuálne vytváranie projektového zásobníka s cieľom 

umožnenia včasného a efektívneho čerpania finančných zdrojov z Fondu na spravodlivú 

transformáciu. Mesto svoje zámery prehodnotilo a predložilo 6 projektových zámerov za 

mesto Handlová a 6 projektových zámerov za svoju obchodnú spoločnosť HATER – 

HANDLOVÁ spol. s.r.o.. Okrem toho iné subjekty na území mesta podali ďalších 23 

zámerov.   

 V čase kreovania Programu rozvoja mesta Handlová 2022 - 2030 stále nie je 

explicitne jasné, akým spôsobom sa bude proces transformácie regiónu uberať. Preto 

súčasná PRM vytvára dostatočný priestor na to, aby všetky potencionálne zámery boli 

v súlade s ďalším strategickým rozvojom mesta.  
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STRATEGICKO - PROGRAMOVÁ ČASŤ 

Z pohľadu ďalšieho rozvoja mesta Handlová je dôležité jasne a presne zadefinovať 

rozvojovú stratégiu mesta Handlová s výhľadom do roku 2030. Táto stratégia mesta 

Handlová vychádza z vízie, ktorá predstavuje dosiahnutie želaného stavu v roku 2030, ale 

tiež zo zistení uvedených v analytickej časti PRM, zo SWOT analýzy (príloha č.1 

dokumentu) a dotazníkového prieskumu u obyvateľov mesta (príloha č.3 dokumentu). 

Rozvojová stratégia mesta tiež z časti vychádza zo stratégie uvedenej v predošlom Programe 

rozvoja mesta (PRM) Handlová na roky 2014 – 2020 a z procesu hodnotenia plnenia tejto 

stratégie. Aktuálny dokument zahŕňa aj analýzu situácie v meste, z pohľadu aktuálnych 

strategických a koncepčných dokumentov mesta a taktiež berie do úvahy európske, národné 

a regionálne strategické a rozvojové dokumenty.  

Štruktúra rozvojovej stratégie mesta: 

Hlavný cieľ definuje cieľový stav mesta po implementácii rozvojovej stratégie 

definovanej v tomto dokumente.  

Strategické ciele – prostredníctvom definovaných strategických cieľov je napĺňaný 

hlavný cieľ.  

Strategické ciele sú rozpracované do priorít, ktoré podrobnejšie špecifikujú 

jednotlivé prioritné oblasti rozvojovej stratégie. Jednotlivé priority sú ďalej rozpracované na 

opatrenia a aktivity, ktoré spoločne s projektovými zámermi konkretizujú a špecifikujú 

jednotlivé priority a k nim príslušné strategické ciele.  

Vízia mesta Handlová do roku 2030 

Mesto Handlová bude do roku 2030 moderné, bezpečné, zelené a čisté mesto, ktoré 

nezabúda na svoju históriu a tradície, s pracovnými príležitosťami, vybudovanou 

infraštruktúrou, rozvinutými službami,  možnosťami na trávenie voľného času, oddych 

a relax pre všetky vekové kategórie.  

Hlavný cieľ: Dosiahnuť, aby bolo mesto ekologickejšie, inteligentnejšie, prepojenejšie, 

bezpečnejšie, sociálnejšie  a bližšie k občanom. Dosiahnutie hlavného cieľa pre obyvateľov 

znamená zvýšenie ich životnej úrovne, kvality života ale taktiež rozvoj podnikateľského 

prostredia.  
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Strategické ciele mesta Handlová:  

1. Zvýšiť spokojnosť obyvateľov 

2. Rozvoj ekonomických aktivít v meste 

3. Modernizácia a zatraktívnenie mesta 
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Strategický cieľ č. 1 - Zvýšiť spokojnosť obyvateľov 

V súčasnosti mesto Handlová čelí negatívnemu trendu poklesu počtu jeho 

obyvateľov, v spojení s výrazným starnutím populácie. Na jednej strane sa tým vytvára 

potreba vytvorenia podmienok pre zabezpečenie širokej škály služieb pre obyvateľstvo, no 

a na druhej strane je pre mesto výzvou zvrátiť tento trend prostredníctvom nárastu počtu 

obyvateľov. Spoločným prvkom v oboch prípadoch je zvyšovanie kvality života v meste, 

ako základného predpokladu zvyšovania atraktivity mesta pre novo prichádzajúcich 

obyvateľov, ale i nárastu spokojnosti súčasných obyvateľov, reflektujúc potreby oboch 

skupín. Táto priorita je zameraná na oblasť rozvoja kvalitných služieb, ktoré mesto poskytuje 

svojim obyvateľom. Ide najmä o sociálne služby, vzdelávacie služby, služby v oblasti 

kultúry a trávenia voľného času ale tiež o služby súvisiace so zabezpečením komunitného 

života a bezpečnosti obyvateľov. 

Priorita č. 1.1 – Skvalitnenie a rozvoj sociálnych služieb 

Mesto Handlová má ponuku pobytových a terénnych sociálnych služieb 

s komplexným pokrytím cieľových skupín na úrovni okresných, až krajských miest. Nové 

služby je potrebné voliť na základe potreby občanov, zameriavať sa predovšetkým na 

terénne a ambulantné formy služieb. Väčšou prioritou z pohľadu mesta  je skvalitňovanie 

a rozvoj už existujúcich služieb, so zreteľom na plánované legislatívne a koncepčné zmeny 

v sociálnej politike štátu (Plán obnovy a odolnosti, Komponent 13). V nadchádzajúcom 

období čaká sociálnu oblasť prepájanie sociálnej a zdravotno-ošetrovateľskej starostlivosti, 

zásadná zmena systému financovania sociálnych služieb, zjednotenie posudkovej činnosti 

a vytvorenie dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb. Nemožno opomenúť 

prebiehajúce procesy deinštitucionalizácie. 

Opatrenia a aktivity:  

Opatrenie č. 1.1.1 - Podporiť rozvoj a skvalitnenie existujúcich 

sociálnych služieb a zriadenie nových sociálnych služieb 

 Zriadenie absentujúcich sociálnych služieb a udržanie jestvujúcich sociálnych 

služieb  

 Rekonštrukcia a modernizácia objektov, ktoré poskytujú služby pobytovej formy 

 Rekonštrukcia a modernizácia dvoch bytových domov s bytmi osobitného určenia 
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Opatrenie č. 1.1.2 - Motivovanie občanov k rodinnej súdržnosti 

a spolupráci pri riešení problémov 

 Spracovať koncepčné a metodické materiály týkajúce sa sociálnej oblasti 

Priorita č. 1.2 -  Zlepšenie kvality vzdelávania 

V rámci celej EÚ sa do popredia stavia modernizácia výchovno- vzdelávacieho 

procesu. Kvalita vzdelania detí sa následne odráža aj v samospráve.  V Handlovej je potreba 

zefektívniť výchovnovzdelávací proces zaviesť do vyučovania viac kreativity. Otvoriť školy 

novým možnostiam spolupráce s inými inštitúciami a školami. Podporiť duálne 

vzdelávanie.   

Opatrenia a aktivity:  

Opatrenie č. 1.2.1 - Skvalitniť sieť škôl a školských zariadení na území 

mesta 

 Spracovať Koncepciu rozvoja školstva v meste  

 Modernizácia a rekonštrukcia objektov a revitalizácia areálov MŠ, ZŠ a ZUŠ 

 Modernizácia vnútorných priestorov škôl a školských zariadení  

 Zrealizovať zámer rozšírenia kapacít v materských školách 

 Podpora zamestnaných rodičov počas letných prázdnin 

Priorita č. 1.3 -  Kultúrny a komunitný rozvoj obyvateľstva 

Kultúra miesta vo svojej rozmanitosti tvorí identitu jeho obyvateľov a „génius loci“ 

miesta, kde žijú. Handlová sa nachádza na križovatke budovania svojej novej identity, ktorá 

je zapísaná v očiach generácii jej obyvateľov a širokého vnímania verejnosti ako banícke 

mesto. Banícka, 112 rokov trvajúca história končí útlmom baníctva, ktoré v Handlovej 

nastalo posledným vyvezeným hnedým uhlím z handlovskej bane v septembri 2021. Priority 

a aktivity sú preto nastavané tak, aby podporovali platformu spolupráce na miestnej úrovni 

a doslova pretransformovali myslenie ľudí, otvorili priestor pre mesto so zelenou 

budúcnosťou postavenou na najväčšom bohatstve mesta, jeho obyvateľoch ako 

spolupracujúcej, v čo najväčšej možnej miere súdržnej a zdravo žijúcej komunity so svojimi 

historickými kontextami. 

Opatrenia a aktivity:  

Opatrenie č. 1.3.1 – Kultúra ako prostriedok rozvoja mesta 

 Budovanie identity mesta 
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 Zachovanie baníckych tradícii 

Opatrenie č. 1.3.2 - Vytvorenie komplexnej ponuky pre trávenie 

voľného času a spoločenský život 

 Spracovať Koncepciu rozvoja spoločenského života (pracovný názov - oblasť športu, 

deti a mládež, voľný čas, kultúra) 

 Vytvárať podmienky na rozvoj talentu a záujmov detí 

 Obnova a budovanie detských ihrísk v meste 

Opatrenie č. 1.3.3 - Podporovanie činnosti spolkov, klubov, 

občianskych združení a jednotlivcov 

 Podpora záujmových a komunitných aktivít 

 Zriadenie Rady seniorov 

Priorita č. 1.4 -  Samospráva bližšie k obyvateľovi 

Jednou zo zásadných platforiem dobre fungujúceho mesta je jeho proaktívna 

komunikácia v internom i externom prostredí a implementácia nových technológií, či už 

v kontexte prijímania novej legislatívy na úrovni štátu - zavedenie elektronických služieb 

a teda rýchle, časom neobmedzované vybavenie potrieb obyvateľov alebo iniciatívy mesta, 

t.j. zvyšovanie kvality poskytovania, získavania a spracovania informácií vlastnými 

odbornými kapacitami. Obdobie, ktoré z dôvodu pandémie COVID-19 hlboko narušilo 

sociálne vzťahy potvrdzuje, že osobné stretnutia predstaviteľov samosprávy so záujmovými 

skupinami, formálnymi a neformálnymi združeniami a jednotlivcami je priama cesta 

k vzájomnému pochopeniu, prijímaniu kompromisov a v konečnom dôsledku rýchlejšiemu 

prijatiu rozhodnutia najmä v riešení problematických oblastí. Nastavené opatrenia a aktivity 

podporujú na jednej strane bezkontaktné a rýchle riešenie potrieb obyvateľov, na strane 

druhej sa naplní cieľ  - vytvoriť platformu pre dialóg. 

Opatrenia a aktivity:  

Opatrenie č. 1.4.1 - Zavedenie elektronických služieb pre občana 

a pre organizácie na území mesta 

 Spracovať  Koncepciu informačného systému mesta 

 Prepojiť informačný systém mesta na centrálne registre 

 Rozšíriť systém elektronických online služieb pre občanov 
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Opatrenie č. 1.4.2 - Zapájanie občanov do procesu 

spolurozhodovania 

 Organizovať stretnutia volených predstaviteľov mesta s obyvateľmi 

 Získavať názor verejnosti pri zásadných rozhodnutiach (dotazníkové prieskumy) 

Opatrenie č. 1.4.3 - Zefektívniť komunikáciu samosprávy s verejnosťou 

 Spracovať  Komunikačnú koncepciu mesta 

 Zabezpečiť propagáciu mesta 

Priorita č. 1.5 -  Bezpečnosť obyvateľov 

Jednou zo základných povinností samospráv je garancia bezpečnosti obyvateľov 

mesta. Za týmto účelom bola v roku 1992 založená Mestská polícia Handlová (MsP), ktorá 

má dlhoročnú tradíciu pôsobenia v meste. Keďže sa na MsP kladú stále väčšie nároky je 

potrebné zabezpečiť jej technické vybavenie a personálne obsadenie. MsP má ambíciu 

pokryť aj prevenciu v rôznych oblastiach, a tým minimalizovať riziko výskytu 

protispoločenskej činnosti.   

Opatrenia a aktivity:  

Opatrenie č. 1.5.1 – Preventívna činnosť mestskej polície 

 Zriadenie hliadky MOPS (Miestnej občianskej poriadkovej služby) 

 Vybudovanie dopravného ihriska 

 Prevenčná činnosť na školách, v bytových domoch, prevencia v doprave, webináre 

so seniormi, s bezprístrešnými občanmi a s týranými matkami 

Opatrenie č. 1.5.2 – Modernizácia technického vybavenia mestskej 

polície 

 Rozšírenie kamerového systému mesta Handlová 

 Rozšírenie a obnova vozového parku 

 Modernizácia karanténnej stanice 
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Priorita č. 1.6 -  Zdravie a zdravý životný štýl obyvateľov 

Jednou z priorít samosprávy by mala byť starostlivosť o zdravie a zdravý životný štýl 

obyvateľov. Mesto môže zo svojej pôsobnosti nepriamo ovplyvniť tieto faktory 

prostredníctvom budovania športovísk a vytváraním priestoru na zvyšovanie povedomia 

o zdravom životnom štýle už na školách ale aj prostredníctvom zainteresovaných mestských 

organizácii.  

Zdravotníctvo síce nie je v kompetencii samosprávy, ale priamo pociťuje starnutie 

obyvateľstva a zvýšený dopyt tejto skupiny obyvateľov po všeobecnom a špecializovanom 

lekárstve. Mesto preto musí vyvíjať úsilie pre vytváranie lepších podmienok pre prílev 

nových doktorov a pre budovanie zdravotníckych zariadení na území mesta Handlová.   

Opatrenia a aktivity:  

Opatrenie č. 1.6.1 – Zdravie obyvateľov 

 Podpora začínajúcich doktorov v meste 

 Pripravovať a uverejňovať články na tému „Zdravie“ na webovej stránke alebo v 

novinách   

Opatrenie č. 1.6.2 – Zdravý životný štýl 

 Vytvárať podmienky na rozvoj talentu a záujmov detí 

 Vybudovať športové areály a ihriská 

 Organizovať prednášky na tému "Zdravý životný štýl" pre zamestnancov a bývalých 

zamestnancov HBP 

 Organizovať športové podujatia 
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Strategický cieľ č. 2 - Rozvoj ekonomických aktivít 

v meste 

Cieľ je zameraný na podporu vytvárania nových pracovných miest a na podporu 

nových podnikateľských zámerov podnikov v meste. Cieľom bude zabrániť rastu 

nezamestnanosti aj v súvislosti s ukončovaním banskej činnosti. 

 Druhou z priorít mesta v oblasti ekonomiky je rozvoj mestského turizmu, ktorý 

predstavuje ďalší z potenciálov územia. 

Priorita č. 2.1 -  Zlepšenie podnikateľského prostredia na území 

mesta 

Podnikanie je neoddeliteľnou súčasťou regionálnej politiky a plánu regionálneho 

rozvoja. Prosperita mesta Handlová je podmieňovaná rozvojom podnikateľských aktivít na 

jeho území. Zlepšenie podnikateľského prostredia a podpora mikro, malých a stredných 

podnikov ako významných poskytovateľov pracovných príležitostí povedie k stabilizácii 

lokálnej zamestnanosti a miestneho hospodárstva s dopadom na zvýšenie životnej úrovne a 

kvality života obyvateľstva v meste. 

Opatrenia a aktivity:  

Opatrenie č. 2.1.1 - Podpora podnikania v meste 

 Spracovať Koncepciu podpory podnikania v meste 

 Majetko - právne vysporiadať pozemky HBP v bývalých areáloch baní (Hlavný areál 

bane, Východná šachta) 

 Revitalizácia banského areálu na priemyselný park 

 Pri vyhlásení verejného obstarávania pre zákazku s nízkou hodnotou v rámci § 117 

zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

oslovovať lokálne podnikateľské subjekty 

 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 

 Vytvoriť a spustiť vývojovú a komunikačnú platformu 

 Rozšíriť podnikateľskú činnosť mestských organizácii 

 Podnikateľská inkubácia 
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Opatrenie č. 2.1.2 – Podpora zamestnanosti v meste 

 Organizovať prednášky na tému "Pracovné poradenstvo"  

 Organizovať pracovné trhy 

Priorita č. 2.2 -  Rozvoj cestovného ruchu 

 Cestovný ruch predstavuje najrozmanitejšie a najdynamickejšie sa rozvíjajúce 

odvetvie služieb. Je zrejmé, že mesto Handlová svoj potenciál týkajúci sa cestovného ruchu 

z rôznych príčin naplno nerozvíja. Potreba jeho rozvoja je o to výraznejšia v období 

transformácie regiónu. Samospráva sa v krátkodobom horizonte plánuje zamerať na podporu 

a rozvoj tejto oblasti. 

Opatrenia a aktivity:  

Opatrenie č. 2.2.1 - Využitie prírodného a historického potenciálu pre 

rozvoj cestovného ruchu 

 Spracovať Koncepciu rozvoja cestovného ruchu 

 Plán obnovy a starostlivosť o pamätihodnosti mesta - aktualizácia VZN a zoznamu 

pamätihodností 

 Spolupracovať pri budovaní cyklotrasy Handlová - Prievidza 

 Budovať cyklistické trasy s prepojením v intraviláne a extraviláne 

 Podporovať podujatia mestského a regionálneho významu 

 Vybudovať banícky uhoľný skanzen 

 Obnova značenia turistických trás v rámci Handlovskej kotliny 
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Strategický cieľ č. 3 - Modernizácia a zatraktívnenie 

mesta 

Kvalita života obyvateľov priamo súvisí aj s modernizáciou a atraktivitou mesta. 

Modernizácia a zatraktívnenie mesta je taktiež nevyhnutnou podmienkou pre rozvoj 

cestovného ruchu Pozitívom mesta Handlová je jeho dobré geografické rozloženie, keďže 

pešia dostupnosť z každého sídlištného útvaru do centra mesta je cca. do 15 minút. Snahou 

samosprávy je zabezpečiť zodpovedajúcu kvalitu miestnych komunikácií, chodníkov 

a verejných priestranstiev, ktoré sú v správe mesta, a ktoré vplývajú na obslužnosť a 

atraktivitu územia.  

Problematika životného prostredia nadobúda v posledných rokoch čoraz väčší 

význam hlavne v súvislosti s postupujúcimi klimatickými zmenami. Špecifikom regiónu 

horná Nitra je zvýšená miera znečistenia životného prostredia ako negatívny dôsledok 

banskej činnosti.  Z toho dôvodu PRM obsahuje aj opatrenia, ktoré sa týkajú jeho ochrany. 

Nezanedbateľný vplyv na životné prostredie mesta má riešenie otázky odpadového 

hospodárstva. Mesto Handlová má zavedený systém separácie a následnej recyklácie zložiek 

komunálneho odpadu, no aj v nasledujúcom období bude potrebné prijímať opatrenia na 

zlepšenie danej situácie. 

Smart technológie vytvárajú pre samosprávu mesta množstvo možností pre jej rozvoj 

a tiež pre riešenie environmentálnych, ekonomických, ale aj sociálnych zmien. 

Priorita č. 3.1 - Zlepšenie dopravnej obslužnosti vrátane 

infraštruktúry 

Verejná dopravná obslužnosť územia mesta Handlová je v súčasnosti zabezpečovaná 

predovšetkým prímestskou a mestskou autobusovou dopravou, ktorej systém v súčasnosti 

vyžaduje najmä zlepšenie jej ekonomickej efektívnosti. Problémom je dlhodobo sa znižujúci 

dopravný podiel verejnej hromadnej dopravy na celkovom objeme prepravy osôb. Kvalita 

dopravnej obslužnosti sa z hľadiska efektivity a ekonomiky zvýši predovšetkým uplatnením 

výstupov Plánu dopravnej obslužnosti mesta Handlová, vybudovaním autobusovej stanice 

a dopravnej infraštruktúry pre nemotorové spôsoby dopravy, čím sa zvýši prepravný podiel 

hromadnej a alternatívnej dopravy na úkor individuálnej automobilovej dopravy. 
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Opatrenia a aktivity:  

Opatrenie č. 3.1.1 - Budovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií 

 Rekonštrukcia miestnych komunikácií 

 Vybudovanie nových miestnych komunikácií 

 Budovanie bezpečných priechodov pre chodcov na území mesta 

 Riešiť napojenie sídlisk na štátnu cestu 

 Vybudovanie komunikácii s cieľom prepojenia mestských častí s mestom 

Opatrenie č. 3.1.2 - Zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti 

 Vybudovať parkovacie miesta na území mesta 

 Zaviesť parkovaciu politiku 

 Iniciovať vybudovanie železničnej zastávky na sídlisku 

 Vybudovať novú autobusovú stanicu/zástavku v meste  

Priorita č. 3.2 - Rekonštrukcia verejných budov a revitalizácia 

verejných priestranstiev 

Stav verejných budov vo väčšine samospráv na Slovensku je kritický. Mesto 

Handlová sa dlhodobo usiluje o rekonštrukciu a modernizáciu budov vo svojom vlastníctve. 

Prioritou na najbližšie obdobie je rekonštrukcia Materskej školy - elokovaného pracoviska 

Morovnianska cesta a Základnej školy Školská. Rekonštrukcia verejných budov neprináša 

len estetické a technické zhodnotenie majetku, ale najmä zvyšuje energetickú efektívnosť.  

V súčasnom období revitalizácia verejných priestranstiev už prebieha a v tomto 

trende má samospráva ambíciu pokračovať aj naďalej. Udržiavané a upravované verejné 

priestranstvá sú dôležité v rámci zvyšovania kvality života obyvateľov mesta Handlová. 

Opatrenia a aktivity:  

Opatrenie č. 3.2.1 - Zmodernizovanie  a rekonštrukcia verejných budov 

vo vlastníctve mesta 

 Modernizácia a rekonštrukcia budov vo vlastníctve mesta (aj Nová Lehota 

a Morovno) 

 Budovanie nových a revitalizácia existujúcich oddychových zón v meste 

 Revitalizácia exteriérových mestských priestorov 
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Opatrenie č. 3.2.2 - Zlepšenie starostlivosti o verejné priestranstvá, 

pôdu, lesy a vodu 

 Sanácia čiernych skládok 

 Odstraňovať vyústenia septikov 

 Údržba vodných tokov a brehov 

 Vypracovať Dokument starostlivosti o dreviny 

 Organizovať prednášky na tému "Životné prostredie"  

 Geologický prieskum životného prostredia areálov bane Handlová 

Priorita č. 3.3 - Ochrana životného prostredia 

Zdravé životné prostredie je základom trvalo udržateľného rozvoja a je 

predpokladom zdravého vývinu našej spoločnosti. Životné prostredie je všetko, čo vytvára 

prirodzené podmienky pre existenciu organizmov vrátane človeka. Aby sa udržala a zlepšila 

rovnováha jednotlivých zložiek životného prostredia, musíme ich chrániť pred škodlivými 

zásahmi a vplyvmi ktoré môžu v negatívnom zmysle ovplyvniť jeho stabilitu. v súčasnosti 

čelíme nevídaným zmenám ktoré naberajú na intenzite a predstavujú hrozbu pre život ako 

taký. 

Ešte stále však máme možnosť zvrátiť niektoré negatívne trendy, urobiť opatrenia na 

minimalizovanie škôd, obnoviť dôležité ekosystémy ale čo je najdôležitejšie chrániť to čo 

nám zostáva. V záujme dosiahnutia trvalo udržateľného rozvoja musíme k jednotlivým 

zložkám životného prostredia, klíme, hospodárstvu a spoločnosti pristupovať ako k 

neoddeliteľným súčastiam jedného celku. 

Opatrenia a aktivity:  

Opatrenie č. 3.3.1 Skvalitnenie spôsobu nakladania a zhodnocovania 

odpadov 

 Rekultivácia skládky 

 Rekultivácia stabilizačného násypu 

 Rozšíriť separáciu o ďalšiu komoditu 

 Vybudovať linku na MBÚ (mechanicko-biologickú úpravu) odpadu 

 Zlepšiť technickú infraštruktúru odpadového hospodárstva  

 Zaviesť množstevný zber odpadu na území mesta Handlová 
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Priorita č. 3.4 - Využitie SMART technológií pre zvýšenie kvality 

života v meste 

Mesto Handlová sa môže do roku 2030 stať modernejším mesto, ak bude využívať 

inteligentné technológie. Ekologické, demografické a rôzne iné problémy súvisiace s 

udržateľnosťou nás postupne nútia poobzerať sa po smart riešeniach. Smart city nie je 

nič iné ako využitie technológií na to, aby sa život v meste zlepšil a zjednodušil. Téma 

SmartCities však nie je len prioritou Handlovej či Slovenska, ale aj celej Európskej 

únie. A tak aj Handlová chce začať zavádzať SMART prvky v rôznych oblastiach a tým 

sa začleniť medzi „Inteligentné mestá“. 

Opatrenia a aktivity: 

Opatrenie č. 3.4.1 – Implementácia digitálnych inovácii v samospráve 

 Podpora elektromobility na území mesta (elektrobusy, elektroautá na zber odpadu, 

elektrobicykle a stanice na ich dobíjanie) 

 Rekonštrukcia verejného osvetlenia s prvkami SMART technológii 

 Čipovanie nádob na separovanie 
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Merateľné ukazovatele 
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REALIZAČNO - FINANČNÁ ČASŤ 

Realizačno – finančná časť dokumentu je zameraná na definovanie postupov 

inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia programu rozvoja mesta, systému 

monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja mesta na základe stanovených 

merateľných ukazovateľov. Tiež definuje akčný plán a popisuje finančnú realizáciu PRM na 

roky 2022 – 2030.  

Realizačno – finančná časť sa člení na: 

 Organizačno – inštitucionálne zabezpečenie plnenia PRM a administratívna podpora 

 Komunikačná stratégia mesta  

 Monitorovanie a hodnotenie  

 Akčný plán mesta 

 Finančný plán programu  

Organizačno – inštitucionálne zabezpečenie plnenia 

PRM a administratívna podpora 

Strategická časť dokumentu predstavuje prehľad o plánovaných a pripravovaných 

aktivitách na obdobie rokov 2022 – 2030. Široký rámec navrhovaných aktivít si vyžaduje 

zodpovednú prípravu mesta, týkajúcu sa najmä zostavenia tímov, ktoré budú zabezpečovať 

vecnú náplň konkrétnych úloh a s tým súvisiacu administratívnu podporu. Hierarchia 

prípravy, riadenia a implementácie PRM je podrobne popísaná vo Vstupnej správe PRM. 

Do realizácie jednotlivých opatrení a aktivít budú podľa potreby a relevantnosti zapájané aj 

ďalšie subjekty – obyvatelia, podnikatelia, mimovládne organizácie, partneri na úrovni 

mikroregiónu, regiónu či VÚC. Zároveň si mesto kladie za cieľ zohľadňovať pripomienky a 

názory poslancov, zamestnancov mestského úradu, partnerov a verejnosti, z toho titulu 

môžeme dokument PRM mesta označiť za živý dokument, ktorý do budúcna počíta s 

prípadnými aktualizáciami. Mestské zastupiteľstvo, ktoré schvaľuje dokument PRM na roky 

2022 – 2030, bude zároveň zodpovedné za schválenie nutného spolufinancovania projektov, 

na ktoré bude mesto chcieť získať nenávratné finančné príspevky či už zo štátneho rozpočtu, 

alebo z prostriedkov Európskej únie. Realizácia naplánovaných projektov mesta v období 

2022 – 2030, či už z vlastných zdrojov alebo zo zdrojov Európskej únie, si bude vyžadovať 

systematickosť na všetkých úrovniach projektového riadenia. Úlohou inštitucionálneho 

zabezpečenia PRM bude zaistiť koordinovaný postup pri efektívnom, hospodárnom a 
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účinnom spôsobe riadenia projektových zámerov, čo predstavuje efektívne a oprávnené 

čerpanie finančných prostriedkov, zabránenie prelínaniu zdrojov, koordinovaný prístup v 

rozdelení úloh a prijímanie okamžitých nápravných opatrení.  

Komunikačná stratégia mesta 
Úlohou mesta je zabezpečiť prezentáciu dokumentu PRM hlavne s ohľadom na 

napĺňanie jeho strategických cieľov. Mesto si je vedomé skutočnosti, že poskytovanie 

kvalitných informácií a komunikácia s verejnosťou má vplyv na spokojnosť občanov. Mesto 

bude priebežne informovať o stave realizácie PRM prostredníctvom vlastnej webovej 

stránky a mestských novín. Na stránke sa budú priebežne publikovať informácie ohľadom 

akčných plánov a ich plnenia. Zodpovedné za informovanie bude Oddelenie marketingu 

a komunikácie MsÚ Handlová v spolupráci s Oddelením mestských projektov MsÚ 

Handlová.  

Monitorovanie a hodnotenie 
Monitoring a hodnotenie je systematický proces, ktorý zabezpečuje prehľad o 

obsahovom a realizačnom postupe navrhnutých aktivít. Na základe špecifikovaných opatrení 

a aktivít zároveň konfrontuje ciele dokumentu s ich skutočným plnením v priebehu 

viacerých rokov a zároveň umožňuje odhaliť nedostatky počas implementovania programu, 

a tak nájsť vhodný spôsob ich odstránenia. Monitorovanie bude zabezpečené priebežne 

počas celého trvania platnosti dokumentu. Celý proces bude prebiehať na základe sledovania 

navrhovaných opatrení, ktoré budú porovnávané s realitou a skutočne realizovanými 

projektami. V prípade zistenia nesúladu, resp. neaktuálnosti údajov definovaných v 

strategickom dokumente bude potrebné zabezpečiť jeho aktualizovanie. Daná aktualizácia 

bude spočívať v prehodnotení navrhovaných opatrení, ktoré sú konkrétnym nástrojom 

zabezpečovania cieľov strategického dokumentu.  

Akčný plán mesta 
Akčný plán predstavuje nástroj na zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárskeho 

rozvoja, sociálneho rozvoja a územného rozvoja. Vychádza zo strategickej časti dokumentu 

PRM a predstavuje jej kľúčovú časť. Akčný plán bude realizovaný prostredníctvom 

konkrétnych, vopred zadefinovaných aktivít a k nim prislúchajúcich úloh, resp. projektov v 

súlade so zadefinovanou stratégiou. Jeho náplňou je stanovenie predpokladaných termínov 

plnenia jednotlivých úloh a určenie zodpovednej inštitúcie za plnenie úlohy. Akčný plán je 
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spracovaný na celé obdobie účinnosti PRM a bude sa klásť dôraz na to, aby bol priebežne 

zosúladený s programovým rozpočtom mesta, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo. 

Akčný plán bude vyhodnocovaný po ukončení kalendárneho roka a jeho vyhodnotenie 

bude zverejnené na webovej stránke mesta www.handlova.sk 

Finančný plán programu 
Pre samotnú realizáciu programu rozvoja mesta je veľmi dôležitá otázka financovania 

navrhnutých opatrení a konkrétnych aktivít. Je dôležité, aby mesto bolo schopné v priebehu 

realizácie programu zaistiť potrebné finančné zdroje. Možnosti využitia finančných zdrojov 

vznikajú vo viacerých sférach – v súkromnom sektore, verejnej správe a samozrejme ide tiež 

o prostriedky Európskej únie. Treba však zdôrazniť, že najdôležitejším zdrojom 

financovania naďalej zostávajú vlastné finančné prostriedky mesta. V dôsledku existencie 

iba rámcových podkladových údajov pre stanovenie finančného rámca, v ktorom by sa mal 

program rozvoja v strednodobom horizonte pohybovať, bude výška prostriedkov potrebná 

na realizáciu jednotlivých opatrení a aktivít konkretizovaná v závislosti od reálneho čerpania 

finančných príspevkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie a možností vlastných 

zdrojov zadefinovaných v rozpočte mesta a následne v akčnom pláne.  

Potenciálne zdroje na realizáciu opatrení a aktivít PRM 2022 – 2030 sú: 

 vlastné zdroje – rozpočet mesta, 

 bankové úvery, 

 štátne dotácie, 

 Európske štrukturálne a investičné fondy (s dôrazom na Fond pre spravodlivú 

transformáciu), 

 zdroje z národných projektov, 

 nadácie, neinvestičné fondy, 

 sponzoring.  
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ZÁVER 
 

„Dobre fungujúce mestá a ich širšie funkčné územia, ktoré dokážu flexibilne 

reagovať na meniace sa globálne podmienky, sú nevyhnutné pre dosiahnutie udržateľného 

rozvoja celej spoločnosti.“ Citácia z Koncepcie mestského rozvoja Slovenskej republiky do 

roku 2030, vydaná Ministerstvom dopravy a výstavby SR je trefnou konštatáciou určenou 

pre samosprávy. Jedným zo základných predpokladov pre úspešný rozvoj územia je 

flexibilné fungovanie štruktúr príslušnej samosprávy, ktorá by sa mala opierať o koncepčné 

materiály, tie by však nemali mať definitívnu a nezmeniteľnú podobu ale mali by vedieť 

živo reagovať na aktuálne problémy a otázky nastolené dynamickým vývojom v dnešnej  

spoločnosti. 

Mesto Handlová si v prípade Programu rozvoja mesta 2022-2030 osvojilo vyššie 

spomenutú stratégiu a bude sa snažiť dokument aktualizovať a dopĺňať na základe 

priebežných podnetov z interného ale i externého prostredia. Prvým z takýchto podnetov 

bude pripomienkové konanie zo strany verejnosti. Každá pripomienka prejde odborným 

posúdením a následne, v prípade relevantnosti, bude zapracovaná do aktualizovanej verzie 

dokumentu. Dôležitým momentom bude však dôsledná implementácia popísaných opatrení 

a aktivít, ktorými sa samospráva môže približovať k stanovenému cieľu a k napĺňaniu 

ambicióznej vízie:   

„Z mesta Handlová bude do roku 2030 moderné, bezpečné, zelené a čisté mesto, 

s pracovnými príležitosťami, vybudovanou infraštruktúrou, rozvinutými službami,  

možnosťami na trávenie voľného času, oddych a relax pre všetky vekové kategórie.“  
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PRÍLOHA Č.1: SWOT ANALÝZA 

Téma: SOCIÁLNA OBLASŤ 

Autor: Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku 

Silné stránky Slabé stránky 
- fungujúca sieť pobytových zariadení  SS 

a terénnych SS v meste; 

- SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ n.o. 

poskytuje ambulantné (denný stacionár) 

a podporné sociálne služby (jedáleň, 

prepravná služba), taktiež zabezpečuje 

prenesenú kompetenciu TSK cez 

sociálnu službu domovsociálnych 

služieb; 

- sociálne programy mesta (odevná banka, 

byty osobitného určenia); 

- existencia subjektov poskytujúcich SS na 

území mesta (sv. Lujza, Senior centrum  

sv. Kataríny, Penzión Vilma...); 

- realizácia národných projektov mestom 

(TSP, OS); 

- ÚPSVaR detašované pracovisko v meste; 

- začínajúca fáza realizácie projektu 

mestských jaslí; 

- splnené vzdelanostné 

štandardy,zastupiteľnosť a personálne 

obsadenie sociálneho odd. MsÚ 

a zariadení poskytujúcich SS pod 

zriaďovateľskou pôsobnosťou mesta; 

- funkčné Denné centrum; 

- aktívne miestne organizácie a spolky (ZO 

SZZP, MS SČK); 

- chránené dielne (MsP, DKMH, Jazmín 

n.o., firmy) a sociálny podnik (HATER - 

HANDLOVÁ spol. s.r.o.); 

- zriadenie Bytovej rady mesta. 

 

 

 

- nevyhovujúci bytový fond obytných 

domov s bytmi osobitného určenia; 

- absencia koncepcie rozvoja bývania; 

- havarijný stav bytového fondu 

v lokalite BK; 

- chýba SS signalizácie potreby 

pomoci; 

- chýbajú nízkoprahové SS; 

- nevyhovujúci priestor pre OB; 

- nárast patologických javov medzi 

deťmi a mládežou, tiež stúpa ich 

závažnosť; 

- vyšší počet psychiatrických ochorení 

(aj vo vyššom veku) – nedostatok 

miest v špecializovaných 

zariadeniach; 

- chýba komunitné centrum, tiež 

obsadenie pozíciou špeciálny 

pedagóg, psychológ. 
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Príležitosti Hrozby 
- plán obnovy a odolnosti; 

- príprava nových národných stratégií 

(deinštitucionalizácie, bezdomovectva, 

dlhodobej starostlivosti); 

- národné projekty. 

- plán obnovy a odolnosti; 

- sociálna politika štátu v závislosti od 

ekonomickej situácie; 

- pandémia COVID 19. 
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Téma: VZDELÁVANIE 

Autor: Komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou 

Silné stránky Slabé stránky 
- materská škola s elokovanými 

pracoviskami; 

- tri základné školy; 

- Centrum voľného času; 

- mladí šikovní ľudia v Handlovej; 

- zapájanie sa do projektov; 

- 2 základné umelecké školy; 

- podpora práce s deťmi a mládežou; 

- otvorená komunikácia; 

- vytvorený detský a mládežnícky 

parlament; 

- organizované podujatia pre deti, mládež 

aj rodiny; 

- detské centrum Malinkovo, podpora 

komunitných centier; 

- Teach for Slovakia. 

- materská škola- 1. riaditeľ - 

nevyhovujúci systém riadenia; 

- nezodpovedajúce materiálno-technické 

zabezpečenie; 

- nedostatočná spolupráca mesta s TSK; 

- chýbajúce stredné školy; 

- nedostatočné množstvo aktivít pre deti 

a mládež popoludní; 

- nízka kvalita priestorov pre školské 

zariadenia; 

- nedostatok vedúcich pedagogických 

zamestnancov; 

- nie je vypracovaná koncepcia práce s 

deťmi a mládežou; 

- nejestvujúce mládežnícke centrum; 

- nedostatočná výmena skúseností medzi 

pedagogickými pracovníkmi; 

- strata záujmu o vedeckú, pedagogickú 

prácu; 

- výskyt nežiadúcich sociálno-

patologických javov. 

Príležitosti Hrozby 
- zriadenie detských jaslí, zároveň 

podpora zamestnanosti; 

- využitie projektov na odstraňovanie 

nežiadúcich sociálno-patologických  

javov; 

- využitie ,,prázdnych miest“ v meste 

školy a ihriská, ktoré sú v správe TSK. 

- financie; 

- stúpa počet detí so ŠVVP; 

- povinná predškolská výchova a jej 

zabezpečenie; 

- stúpajúci počet detí; 

- ,,odliv mozgov“. 
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Téma: KULTÚRA 

Autor: Komisia kultúry a cestovného ruchu 

Silné stránky Slabé stránky 
- jestvujúca príspevková organizácia 

na plnenie zákonných úloh mesta; 

- spracovaný zoznam kultúrnych 

pamiatok a pamätihodností a prijaté 

VZN; 

- vypracovaný kalendár 

celomestských podujatí, 

dramaturgický plán v DK, plány 

práce v MsK a CVČ a ich plnenie; 

- odborná fundovanosť, zanietenosť a 

obetavosť zamestnancov; 

- ochota aktivistov spolupracovať pri 

veľkých celomestských podujatiach; 

- spolupráca medzi organizáciami DK, 

ZUŠ, CVČ, ZŠ Školská ulica, 

Mestská knižnica a RTV; 

- záujem verejnosti o veľké 

celomestské podujatia; 

- vhodný verejný priestor na 

celomestské podujatia s 

vyhovujúcim technickým zázemím; 

- etablované tanečné, hudobné a 

spevácke súbory s výbornými 

výsledkami a vybudovanou 

tradíciou; 

- dobrá spolupráca s organizáciami 

poskytujúcimi služby v oblasti 

kultúry v blízkych mestách Žiar nad 

Hronom, Prievidza, Bojnice; 

- vhodný priestor na usporiadanie 

krátkodobých výstav; 

- garderóba a sklad rekvizít; 

- zníženie energetickej náročnosti a  

prevádzkových nákladov bloku B 

(knižnica); 

- investičný dlh - zlý stavebno-technický 

stav objektov a priestorov DK Mesta 

Handlová, KS Morovno, CVČ, (fasády, 

strechy, vlhnutie muriva, nepríťažlivé 

okolie budov, cesty, parkovacie  plochy, 

bariéry ...) a zastarané materiálne 

vybavenie a technické vybavenie, 

nezodpovedajúce estetickým ani 

technickým kritériám; 

- chýbajúce propagačné plochy a nedostatok 

financií na propagáciu; 

- neefektívny systém poskytovania 

voľnočasových aktivít; 

- nevypracovaný systém poskytovania 

služieb v prímestských častiach; 

- absencia galérie a priestoru expozície 

miestnej histórie; 

- strata historickej identity, slabý záujem o 

hlbšiu históriu; 

- nedocenenie významu kultúry v živote 

občanov a mesta; 

- malý záujem škôl o kultúrne podujatia; 

- nedostatočné personálne zabezpečenie 

v kultúre; 

- nedostatok finančných prostriedkov na 

trvalý odborný rast zamestnancov; 

- vysoké vstupné náklady zabezpečovaných 

podujatí ( služby, honoráre, doprava,..); 

- nízka kúpna sila obyvateľstva; 

- chýbajúci propagačný štýl – corporate 

identity - jednotná vizuálna identita, 

vizuálny štýl; 

- zanedbané a nepovšimnuté architektonické 

dedičstvo, chýba záujem o minulosť; 
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- Záujem verejnosti a o atraktívne 

voľnočasové aktivity vo verejnom 

priestore. 

- prevládajúci sentiment z baníctva, 

provinčné, lokálne, periférne stereotypy; 

- slabá podpora kultúry zo strany 

podnikateľov; 

- slabý potenciál vedúcich kultúrnych 

záujmových útvarov; 

- konformita ako brzda tvorivosti; 

- chýba vnímavosť, pozornosť, citlivosť a 

úcta k prostrediu, kde žijem; 

- nedostatočná kooperácia inštitúcií pri 

tvorbe komplexných projektov na 

vytváranie podmienok a realizáciu aktivít 

vo voľnom čase; 

- nedostatočné využívanie príležitostí 

podpory zo strany štátu a iných verejných 

zdrojov a teda nerealizovanie potrebných 

opráv a rekonštrukčných prác na 

objektoch, ktoré je možné využiť na 

muzeálnu a galerijnú činnosť, čím 

dochádza k strate kultúrnych hodnôt 

vychádzajúcich z tradícií kultúrneho 

dedičstva, zbierkových predmetov 

a dokumentov; 

- neexistujúci systém personálneho 

zabezpečenia tvorby a predkladania 

žiadostí o podporu realizačných projektov 

do fondov EÚ, štátu a organizácii 

podporujúcich kultúru; 

- chýba koncept starostlivosti, budovania a 

udržiavania verejného priestoru. 

Príležitosti Hrozby 
- predkladaním projektov do 

štrukturálnych fondov EÚ a iných 

podporných finančných 

mechanizmov možnosť získať 

finančné prostriedky na obnovu a 

rekonštrukciu kultúrnej 

infraštruktúry; 

- slabá externá podpora na kultúrne aktivity 

a kreatívne činnosti ohrozí úroveň 

modernizácie činností a atraktivity 

podujatí s dosahom na návštevnosť; 

- nezaradenie miest a ich príspevkových 

organizácií do žiadateľov o príspevky 

z FPU; 
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- spolupráca kultúrnych inštitúcií na 

celoštátnej úrovni ako platforma pre 

pôsobenie na orgány štátnej moci v 

oblasti podpory miestnej a 

regionálnej kultúry; 

- ukončením ťažby uhlia vzniká 

priestor na transformáciu a 

renováciu identity; 

- podpora kreatívneho priemyslu zo 

strany MK SR - možno vytvárať 

nové pracovné príležitostí zvýšením 

limitu počtu zamestnancov 

(digitalizácia technických zariadení, 

propagačných technológií; 

- získavanie odborných a 

komunikačných zručností 

prostredníctvom celoživotného 

vzdelávania; 

- nové možnosti medzinárodnej 

spolupráce v EÚ. 

- znižovanie alokácií na projekty rozvoja 

kultúry. 
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Téma: OBLASŤ OCHRANY VEREJNÉHO MAJETKU 

Autor: Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku 

Silné stránky Slabé stránky 
- MsP a OO PZ v Handlovej; 

- pult centrálnej ochrany MsP; 

- AED prístroj a ambuvak na mestskej 

polícii; 

- kamerový systém v meste; 

- znižovanie rýchlosti na miestnych 

komunikáciách, zavádzanie 

jednosmeriek; 

- osvetová a preventívna činnosť MsP; 

- špecialisti OO PZ pre rómsku 

problematiku; 

- karanténna stanica a transparentný účet; 

- zriadenie správneho oddelenia na 

prejednávanie správnych deliktov 

objektívnej zodpovednosti. 

- nedostatočné personálne obsadenie 

MsP; 

- absencia pravidelnej výuky sebaobrany 

a taktiky zákrokov príslušníkov MsP; 

- potreba miestnych občianskych hliadok 

v lokalite BK; 

- rozrastajúca sa rómska komunita, 

zhoršujúce sa patologické javy 

v lokalite; 

-  vyrastá nám „stratená“ generácia; 

- zhoršujúca sa ekonomická situácia 

v rodinách; 

- chýba komunitné centrum pre prácu 

s deťmi a mládežou; 

- absencia SOS stĺpov v meste a nízky 

počet kamier; 

- chýba sociálny pracovník, ktorý by bol 

k dispozícií v prípade potreby MsP aj 

v poobedňajších a večerných hodinách, 

aj pracovníčka sociálnoprávnej ochrany 

a sociálnej kurately len pre Handlovú. 

Príležitosti Hrozby 
- existencia Asociácie MsP; 

- spolupráca s koordinátormi prevencie 

v Prievidzskom okrese a kanceláriou 

pre obete trestných činov v Trenčíne. 

- nárast agresivity, frustrácie, neistôt 

v spoločnosti; 

- pandémia COVID 19; 

- ekonomická situácia štátu. 
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Téma: ZDRAVOTNÁ OBLASŤ 

Autor: Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku 

Silné stránky Slabé stránky 
- fungovanie ADOS; 

- fungovanie sv. Lujzy na území mesta; 

- nová prevádzka domu ošetrovateľskej 

starostlivosti; 

- príprava onkologického centra; 

- mesto má k dispozícií motivačné 

faktory pre zdravotníkov  (byty, 

priestory, MŠ, ...); 

- existencia subjektov, ktoré vedia 

poskytnúť priestory pre ambulantných 

lekárov; 

- dostatočná sieť lekární na území mesta; 

- 2 požičovne zdravotníckych pomôcok; 

- prevádzka RZP v meste; 

- fungovanie zdravotnej prepravy. 

- nedostatok ambulantných všeobecných 

lekárov pre dospelých a deti  (ich 

vysoký vek); 

- absencia odborných lekárov, napr. 

očný, diabetológ, kožný, ORL; 

- nedostatok vlastných finančných 

zdrojov na rekonštrukciu priestorov pre 

ambulancie; 

- potreba existencie protialkoholickej 

záchytnej izby. 

Príležitosti Hrozby 
- stratifikácia nemocníc; 

- plán obnovy a odolnosti; 

- príprava národnej stratégie (dlhodobej 

starostlivosti); 

- prevádzka 2 nemocníc v okolitých 

okresných mestách; 

- stredná zdravotnícka škola v PD. 

- stratifikácia nemocníc; 

- prevádzka 2 nemocníc v okolitých 

okresných mestách; 

- pandémia COVID 19. 
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Téma: ŠPORT 

Autor: Komisia športu 

Silné stránky Slabé stránky 
- Športová tradícia v meste; 

- extraligový basketbalový klub; 

- reprezentanti mesta (horolezectvo, 

fitness, gymnastika ...); 

- športový patriotizmus  (fanúšikovia); 

- športové podujatia (Futbalová 24, 

Streetcup, O kôš mesta ...); 

- podmienky pre športovú cyklistiku 

(traily); 

- dobrá spolupráca MFK a MBK; 

- športový areál HUTIRA; 

- športové triedy na ZŠ Mierové 

Námestie a ZŠ Školská; 

- výborná prezentácia ŠBK; 

- každoročné oceňovanie športovcov; 

- podpora mládežníckeho športu zo 

strany mesta; 

- športový nadšenci, ktorí majú chuť 

pracovať pre šport v meste; 

- množstvo bývalých športovcov, 

vrcholových aj rekreačných; 

- nová športová hala. 

- Chýbajúce financie v šport. kluboch 

(kt. sa nedajú vykryť z rozpočtu mesta); 

- chýbajúci referent športu; 

- nedostatok športovísk; 

- chýbajúci priem. park (sponzoring 

klubov); 

- chýbajúce športové triedy na stredných 

školách; 

- zastaralé vybavenie športových klubov; 

- nedokončená plaváreň; 

- Handlovské športové hry 

- športové kluby medzi sebou 

nespolupracujú; 

- spolupráca, komunikácia medzi 

organizátormi športových podujatí; 

- záujem ľudí o športové podujatia; 

- športová hala - jej využitie a spolupráca 

s MBK; 

- športoviská v zlom  technickom stave a 

ich neúčelné využitie; 

- vandalizmus na športoviskách a údržba 

športovísk; 

- neodbornosť športovej komisie; 

- preferencia len jedného primárneho 

športu v meste; 

- zánik športových klubov; 

- zánik niektorých kategórii v športových 

kluboch; 

- nedostatočná adaptácia na nové trendy 

v športe; 

- nedostatočná spolupráca MBK a ŠBK; 

- chýbajúca koncepcie športu v meste; 

- nedostatočná propagácia činnosti 

športových klubov v meste; 
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- nedostatočné využívanie vzorov 

športových osobností  a príkladov 

dobrej praxe klubov; 

- nedostatočná výchova a práca s 

mládežou, chýbajúce pred-prípravky. 

Príležitosti Hrozby 
- Projekty zamerané na budovanie 

športovej infraštruktúry; 

- multifunkčný areál z futbalového 

štadiónu; 

- organizácia medzinárodných podujatí, 

turnajov, zápasov; 

- vytvorenie športových tried na 

stredných školách. 

- Úpadok pohybu detí a nezdravá výživa 

(nadváha); 

- hala v súkromnom vlastníctve; 

- nedostatočná podpora športu od štátu; 

- konkurencia virtuálneho sveta športu; 

- slabá podpora zväzov pre jednotlivé 

športové kluby. 
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Téma: EKONOMICKÁ OBLASŤ 

Autor: Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov 

Silné stránky Slabé stránky 
- Dostatok financií v rezervnom fonde; 

- dobré sledovanie legislatívnych zmien 

s dopadom na FP mesta; 

- potenciál v cestovnom ruchu; 

- blízkosť kúpeľného mesta Bojnice; 

- geograficky situované mesto v okolí 

lesov a prírody; 

- rozvinutá mestská a prímestská 

preprava; 

- v smere na ZH napojenie na R1; 

- dostupnosť termálnych prameňov; 

- dostatok kvalitnej a pitnej vody; 

- environmentálna starostlivosť 

a výchova. 

- Nízka vzdelanostná úroveň 

obyvateľstva; 

- slabý výber pohľadávok (mestských 

daní a poplatkov); 

- dopravná infraštruktúra 

nezodpovedajúca potrebám; 

- nerozvinutý turizmus; 

- neadekvátna vízia rozvoja mesta (či 

chceme ísť cestou podpory cestovného 

ruchu, zelených projektov – 

oddychových zón, alebo podpory 

priemyslu, obchodných centier); 

- nedostatok vhodných priestorov na 

podnikanie; 

- prevádzkovanie výrazne stratovej 

MHD; 

- vysoká finančná podpora športových 

klubov, hlavne basketbalu; 

- krátkodobé aj prebiehajúce splácanie 

pokút a úverov z minulosti; 

- vysoká miera nedoplatkov na 

nájomnom a KO najmä v BK z dôvodu 

nedisciplinovanosti ľudí žijúcich 

v danej lokalite; 

- nefunkčná spolupráca medzi mestom 

a obchodnými spoločnosťami; 

- nedostatočne personálne zabezpečený 

proces verejného obstarávania; 

- nedokončená plaváreň a s tým spojené 

využívanie služieb; 

- nedostačujúca podpora mikro, malého 

a stredného podnikania; 

- neracionálna podpora rôznych podujatí 

s dopadom na finančný rozpočet mesta; 
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- neexistujúci koncept udržania 

obyvateľov a najmä mladých 

absolventov v meste; 

- nedostatočná práca s 

marginalizovanými skupinami 

obyvateľstva, zneužívajúcich  možnosť 

bývania a neplatenia za poskytované 

služby. 

Príležitosti Hrozby 
- Transformácia hornej Nitry (dostatok 

fin. prostriedkov, nové projekty); 

- rozvoj mestských obchodných 

spoločností s rozširovaním 

podnikateľskej činnosti a podpora 

malých a stredných podnikateľov 

a živnostníkov; 

- rozvoj zeleného hospodárstva na území 

mesta na základe financovania 

prostredníctvom projektov; 

- využitie externých zdrojov na rozvoj 

turizmu; 

- využitie inovácií v manažmente; 

- zvýšený počet uchádzačov 

o zamestnanie v produktívnom veku; 

- zapojenie n.o. Lesy Handlová do 

získania finančných prostriedkov zo 

správy majetku v extraviláne mesta; 

- vytváranie podmienok pre 

potenciálnych podnikateľov 

a živnostníkov rozvojom záujmu 

o online obchod a o vykonávanie práce 

z domu (online) u mladej generácie 

stredoškolákov; 

- získavanie potencionálnych investorov 

k zvyšovaniu služieb obyvateľstva, 

získanie investora pre priemyselný 

park.  

- Nezamestnanosť; 

- zvyšujúce sa ceny potravín, energií; 

- znižujúca sa životná úroveň 

obyvateľstva; 

- zlý demografický vývoj; 

- nepredvídateľný vývoj podielovej dane 

– Covid; 

- finančné zaťaženie pri realizácií 

schválených projektov, potreba 

vyčleniť prostriedky na vypracovanie 

projektovej dokumentácie; 

- možné súdne spory – Plaváreň, 

Zvernica; 

- nedokončenie plavárne, prípadne 

celého kúpaliska; 

- možné pochybenia pri čerpaní zdrojov 

z EÚ či iných grantov a z toho 

vyplývajúce sankcie; 

- zatvorením bane – zníženie príjmu 

z daní pre mesto; 

- nedostatočne rozvinutý systém 

celoživotného vzdelávania,  slabá 

efektívnosť a využiteľnosť 

rekvalifikácie; 

- potreba využívať finančné zdroje mesta 

na získanie adekvátnej zdravotnej 

starostlivosti pre Handlovčanov; 

- získavanie mladých lekárov pre oblasť 

všeobecného lekárstva; 
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- zvyšovanie nájomného 

v prenajímaných (nie) mestských 

bytoch; 

- zvyšovanie počtu poproduktívnych ľudí 

s dopadom na finančné zdroje mesta; 

- zložitý proces verejného obstarávania. 
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Téma: OBLASŤ MESTSKÝCH PROJEKTOV 

Autor: Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov 

Silné stránky Slabé stránky 
- Po obnove mestských budov nastane 

úspora energií; 

- zamestnanosť; 

- HATER - HANDLOVÁ spol. s.r.o. – 

koncepčné myslenie (úspora fin. 

prostriedkov, nové projekty, 

zamestnanosť); 

- skúsení zamestnanci na oddelení MP; 

- personálny potenciál; 

- kvalitný systém sledovania výziev. 

- Nepripravené projektové 

dokumentácie; 

- projektové podklady často neobsahujú 

najvýhodnejšiu predstavu realizácie; 

- chýba možnosť výberu z viacerých 

projektových zámerov – súčinnosť 

s oddelením výstavby; 

- potreba min. 5% spolufinancovanie 

každého projektu, čo pri zlej finančnej 

kondícii a z hľadiska spolufinancovania 

niektoré projekty môže negatívne 

ovplyvniť; 

- nestabilné personálne obsadenie na 

poste verejného obstarávateľa; 

- slabá zastupiteľnosť na oddelení MP. 

Príležitosti Hrozby 
- Transformačné projekty 

 (5 pred-schválených); 

-  vytváranie nových pracovných miest 

cez projekty; 

- projektové výzvy na obnovu budov; 

- aktívne zapojenie súkromného sektoru. 

- Nedostatok finančných prostriedkov na 

projektovú dokumentáciu; 

- vekové zloženie obyvateľstva; 

- hroziace súdne spory (plaváreň); 

- neschválenie projektov; 

- zvyšujúce sa ceny, ktoré ohrozujú 

realizáciu projektov, ktoré už boli 

urobené spolu s vyčíslením nákladov. 
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Téma: CESTOVNÝ RUCH 

Autor: Komisia kultúry a cestovného ruchu 

Silné stránky Slabé stránky 
- Poloha - v strede Slovenska, na 

hlavnom ťahu, blízko R1; 

- priaznivé prírodné podmienky - hornaté 

lesné prostredie s horskými lúkami, 

priaznivé klimatické podmienky; 

- podmienky pre celoročné športové 

aktivity; 

- aktivity športových klubov, tanečných 

skupín, občianskych združení, 

neziskových organizácií a 

dobrovoľníkov zvyšujúce návštevnosť 

mesta; 

- fungujúce kultúrne inštitúcie; 

- kvalita prírodného prostredia - prírodné 

krásy, nízke znečistenie a devastácia, 

ťažba lokálna a selektívna; 

- pozitívny prvý dojem z mesta, pokojná 

atmosféra; 

- oddychové zóny; 

- Streetfood; 

- kultúrnohistorický potenciál, banícke 

dedičstvo; 

- sieť turistických a cyklistických 

chodníkov; 

- jedinečné architektonické dedičstvo – 

historické stavby, domy Karpatských 

Nemcov, Sorela, industriálne stavby, 

železnica; 

- budovanie novej identity mesta – 

HAIKONY a ich využitie na 

zviditeľňovanie mesta. 

- Neexistujúca prijateľná koncepcia 

cestovného ruchu, odrážajúca potenciál 

jeho rozvoja; 

- neexistujúci portál pre cestovný ruch; 

- nedostatočná propagácia mesta ako 

destinácie cestovného ruchu; 

- slabé povedomie o meste - značka 

baníckeho mesta; 

- absentujúci výrazný turistický imidž; 

- chýbajúce personálne zázemie pre 

vytváranie podmienok pre rozvoj CR; 

- „odliv mozgov“ do škôl a za prácou; 

- chýbajúca synergia okolitých miest a 

obcí v oblasti CR; 

- nedostatok komplexných produktov 

CR; 

- nedostatočná starostlivosť o kultúrno-

historické pamiatky; 

- nízka starostlivosť o verejný priestor; 

- chýbajúce sieťovanie relevantných 

subjektov; 

- chýbajúce turistické atrakcie na 

pritiahnutie; 

- zlé dopravné prepojenie; 

- nedostatočná ponuka turistického 

ubytovania - žiadne penzióny, hostely, 

tematické ubytovanie a stravovania; 

- nezáujem investorov o cestový ruch 

turistov; 

- hluché lokality; 

- uzavretý, nedostatočne využívaný 

športový štadión; 

- neexistujúca športové areály; 

- nedokončená plaváreň. 
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Príležitosti Hrozby 
- Objavovanie Handlovej v rámci 

cestovného ruchu; 

- využitie podporných programov z EÚ 

na budovanie infraštruktúry, tvorbu 

nových produktov komplexných služieb 

cestovného ruchu s celoročným 

využitím (napr. využitie minerálnych a 

geotermálnych prameňov pre rozvoj 

letnej a zimnej turistiky s komplexnými 

službami pre zákazníka, vytváranie 

rekreačných centier s možnosťami 

kultúrnych a poznávacích zájazdov 

spojených s predajom miestnych 

výrobkov, napr. sklo, porcelán, 

výšivky, gastro ochutnávky a pod.); 

- využitie financovania vytvárania 

podmienok na rozvoj CR cez projekty 

transformácie územia po skončení 

ťažby uhlia; 

- stimulácia stredných vrstiev 

obyvateľstva k účasti na domácom 

cestovnom ruchu; 

- rastúci počet víkendových ciest na 

Slovensku Príspevok CR k stabilizácii 

ekonomiky v meste Bike park; 

- využitie územia násypu po rekultivácii; 

- využitie banských areálov (Skanzen na 

VŠ); 

- rozvoj súkromnej sféry - reštaurácie, 

podniky; 

- návrat Handlovčanov zo zahraničia; 

- využitie vrtu. 

- Zaostávajúce vedomie zachovania 

prírodných hodnôt v zhoršujúcom sa 

životnom prostredí; 

- podceňovanie ľudského faktora a 

profesionálnej prípravy zamestnancov 

CR Záujmy podnikateľov pre projekty 

bez verejného záujmu - obora, 

skupovanie a ohradzovanie pozemkov; 

- politické zmeny; 

- zmeny vo vedení mesta; 

- zlý priebeh transformácie - stratene 

príležitosti; 

- nevyužitie areálu bane – chátranie; 

- rastúca konkurencia na trhu CR; 

- obmedzená možnosť presadiť sa, 

nepripravenosť a neexistencia plánov 

rozvoja CR v meste; 

- nedostatočný dopyt a záujem v rámci 

domáceho cestovného ruchu. 
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Téma: OBLASŤ SPRÁVY MAJETKU  

Autor: Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov 

Silné stránky Slabé stránky 
- Pripravené projekty (DK, MŠ, jasle); 

- zakúpený software, ktorý vieme využiť; 

- množstvo budov, ktoré vieme využiť na 

zabezpečenie oddychu; 

- vlastníctvo skládky KO; 

- existencia dvoch mestských 

obchodných spoločností; 

- spoločnosť HATER - HANDLOVÁ 

spol. s.r.o. a jej koncepčné vedenie, 

ktoré vedie k zveľaďovaniu parkov 

a vzhľadu nezastavanej pôdy 

v intraviláne mesta. 

- Havarijný stav mestských budov; 

- chýbajúci kompetentní pracovníci, 

ktorý by mohli pracovať so systémom 

mapovania majetku; 

- prázdne budovy vo vlastníctve TSK, na 

ktoré mesto nemá dosah; 

- neefektívne využitie priestorov, ktoré 

máme k dispozícií; 

- MsBP nie je úplne vhodný systém 

správy budov; 

- slabá kontrola majetku mesta, mnohé 

pozemky mesta sú živelne oplotené bez 

nájmu (napr. za účelom záhrad), na 

mnohých pozemkoch mesta sú dlhé 

roky umiestnené čierne stavby a mesto 

to neriešilo; 

- existencia mnohých neplatičov v nájme 

v mestských nehnuteľnostiach; 

- slabá precíznosť pri správe mestského 

majetku, slabá starostlivosť o vzhľad 

budov, neaktuálnosť označení; 

- zlý technický stav mestských 

komunikácii; 

- nedostatok finančných prostriedkov na 

realizáciu opráv majetku mesta; 

- investičný dlh na majetku mesta; 

- dlhodobo zanedbávané investície do 

budov; 

- nedostatočné zmapovanie stavu budov 

a pozemkov vo vlastníctve mesta; 

- v minulosti netvorený fond opráv 

mestského majetku; 

- nedostatok vlastných finančných 

prostriedkov; 

- nízky záujem obyvateľstva o rozvoj 

mesta; 
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- prideľovanie ZŤP parkovacích miest 

a ich zneužívanie, nevyhnutná kontrola; 

- nedostatočné parkovacie plochy na 

sídliskách, nevytvorený rezervačný 

systém na spoplatnenie parkovného; 

- zhoršujúci sa stav budov v majetku 

mesta, za ktorý je platené nízke 

nájomné (alebo dokonca obývané 

neplatičmi), ktoré v budúcnosti 

nepokryje nutné opravy, najmä v BK; 

- nie je možnosť prenajať si parkovaciu 

plochu pre motorové vozidlo; 

- rozpadávajúci sa mestský majetok 

a nevyhnutnosť finančných zdrojov na 

sanáciu; 

- stav MŠ na MC zlý technický stav, 

v minulosti nekoncepčné opravy; 

- nezavedené sumy minimálneho nájmu 

na jednu nájomnú zmluvu; 

- nestanovené minimálne sumy nájmu 

v nebytových priestoroch; 

- neracionálne fungovanie dvoch 

príspevkových organizácií MK a DK. 

Príležitosti Hrozby 
- Ekologické projekty na obnovu 

mestských budov; 

- možný vznik vhodných priestorov na 

podnikanie v areály HBP, kde sa 

ukončuje činnosť; 

- Handlovské lesy, n.o. – spolupráca pri 

správe lesov, lúk, pôdy v extraviláne 

mesta; 

- prevzatie Domu smútku pre potenciálne 

získavanie finančných zdrojov 

mestského rozpočtu. 

- Potrebné nákladné opravy bytových 

domov zo ŠFRB; 

- nízka kúpyschopnosť obyvateľstva 

(vyplývajúca z vekového zloženia 

obyvateľstva, prevaha staršieho 

obyvateľstva); 

- odpredaj pozemkov na výstavbu 

nákupných centier, obchodných 

reťazcov; 

- čakajúca rekonštrukcia Domu kultúry, 

ktorá bude pravdepodobne finančne 

náročná, ak nepríde vhodná príležitosť 

na úhradu z EÚ. 
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Téma: VÝSTAVBA  

Autor: Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy 

Silné stránky Slabé stránky 
- Sorela; 

- priemyselné pamiatky; 

- kvalita panelového sídliska - MC, 

Okružná; 

- nízka cena nehnuteľností; 

- Banícka kolónia - potenciál pre 

výstavbu nových obytných a rodinných 

domov. 

- Nemáme parkovaciu politiku v rámci 

mesta; 

- rozvoj priemyselnej zóny po uzatvorení 

bane; 

- nedostatok stavebných pozemkov; 

- málo príležitostí na bývanie; 

- nízka úroveň investícií (súkromných); 

- morálne zastaralé stavby - kolónia, atď; 

- nízka kúpyschopnosť obyvateľstva; 

- zastaralá infraštruktúra. 

Príležitosti Hrozby 
- Nové impulzy v nadväznosti na 

ukončenie banskej činnosti; 

- pripravovaná legislatíva na výstavbu 

nájomných bytov; 

- možný rozvoj priemyselnej zóny; 

- súkromní investori v lokalite Banícka 

kolónia. 

- Nízky developerský tlak (nie je 

možnosť koncepčných riešení). 
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Téma: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE 

Autor: Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy 

Silné stránky Slabé stránky 
- Záujem o výstavbu rodinných domov; 

- záujem občanov o vybudovanie 

oddychových zón; 

- pomerne kvalitne vypracovaný územný 

plán; 

- útlm baníctva - vznik rezervných plôch 

pre budúce využitie; 

- možné rozširovanie sa na území 

Handlová - Morovno a v časti 

"Pstruháre"; 

- mesto obklopené prírodou; 

- možnosť rozvíjať turizmus, relaxačné a 

rekreačné zóny. 

- Uzavretý intravilán; 

- chýbajúce plochy na rozširovanie 

mesta; 

- absencia rezervných plôch pre IBV 

a KBV; 

- nedostatočná infraštruktúra; 

- nekoncepčný prístup pri regulácií siete 

občianskej vybavenosti; 

- zosuvné územie vo veľkej časti mesta; 

- nekoncepčné riešenie zdravotných 

zariadení v meste; 

- riešenie obchvatu mesta; 

- krátkodobé aj prebiehajúce splácanie 

pokút a úverov z minulosti; 

- chýbajúce oddychové zóny a zóny na 

voľnočasové aktivity; 

- chýbajúci podrobný pasport pozemkov 

mesta. 

Príležitosti Hrozby 
- Rozvoj poľnohospodárskych aktivít v 

extraviláne mesta; 

- Plán transformácie Hornej Nitry. 

- Hroziaci pokles počtu obyvateľov 

mesta; 

- nedostatok pracovných príležitostí 

v regióne; 

- absencia definície funkcií mesta v 

regionálnom kontexte. 
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Téma: DOPRAVA 

Autor: Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy 

Silné stránky Slabé stránky 
- Obmedzenie rýchlostí v okolí 

školských zariadení; 

- vlakové a autobusové spojenie s 

okresným mestom; 

- železničné napojenie na hlavné trasy 

SR; 

- dostatočná kapacita železničnej stanice; 

- napojenie na diaľničnú cestnú sieť v 

dosahu (cestou I. triedy); 

- poloha v rámci SR; 

- malý obchvat námestia. 

- Chýbajúca parkovacia politika; 

- chýbajúce napojenie na diaľničnú sieť; 

- prejazd ťažkej dopravy centrom; 

- nedostatočné plochy statickej dopravy 

v centre; 

- nedostatočné/nekvalitné napojenie 

mestských častí; 

- zlý stav mestských komunikácií v 

okrajových častiach; 

- nedobudované námestie; 

- zvyšujúca sa intenzita dopravy v 

denných špičkách; 

- chýbajúci kruhový objazd - ČSA, 

Prievidzská ulica, Morovno. 

Príležitosti Hrozby 
- Trasovanie R2 a R3 v blízkosti mesta 

(+ navrhované napojenia); 

- Plán transformácie regiónu (možnosť 

dobudovania infraštruktúry); 

- možnosti rozvoja integrovanej 

hromadnej dopravy (autobus - vlak - 

bicykel). 

- Pomalé budovanie diaľničnej siete; 

- poloha mesta mimo hlavných 

rozvojových trás priemyslu; 

- chýbajúce cyklotrasy. 
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Téma: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Autor: Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy 

Silné stránky Slabé stránky 
- Zaujímavé horské prostredie; 

- rozvinutá sieť lesných ciest; 

- ukončenie ťažby - absencia ťažného 

priemyslu; 

- územia s vyšším stupňom ochrany 

prírody; 

- pešia dostupnosť prírodného prostredia; 

- záujem občanov o aktivity mimo mesta; 

- rozvoj triedeného odpadu; 

- vlastný prameň pitnej vody. 

- Poškodenie životného prostredia 

následkom ťažby uhlia a priemyslom v 

širšom regióne; 

- nízky stupeň recyklácie odpadu; 

- vznik čiernych skládok; 

- neriešený stabilizačný násyp; 

- chýbajúce monitorovanie znečistenia 

životného prostredia; 

- lesy v okolí plnia prevažne 

hospodársku úlohu; 

- nízky záujem obyvateľov o "enviro-

témy". 

Príležitosti Hrozby 
- Široké možnosti rozvoja rekreačných 

funkcií mesta; 

- monitoring životného prostredia; 

- budovanie cyklotrás na území SK. 

- Kapacita a technologická úroveň 

skládky; 

- jestvujúce environmentálne riziká; 

- nedostatočný monitoring zosuvných 

území; 

- znečisťovanie vodného toku 

priemyselnou činnosťou; 

- znečisťovanie mesta tranzitnou 

dopravou. 
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PRÍLOHA Č.2: AKČNÝ PLÁN MESTA 
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Termín realizácie Zdroje financovania Zodpovedná inštitúcia

Zriadenie hliadky MOPS
MsP

Vybudovanie dopravného ihriska

Mesto Handlová - oddelenie mestských 

projektov a oddelenie 

výstavby,územného plánu, dopravy a 

ochrany životného prostredia, MsP

Prevenčná činnosť MsP, MŠ, ZŠ

Rozšírenie kamerového systému mesta Handlová
vlastné zdroje, externé 

zdroje
MsP

Rozšírenie a obnova vozového parku vlastné zdroje MsP

Modernizácia karanténnej stanice vlastné zdroje MsP

Opatrenie 1.5.1  Preventívna 

činnosť mestskej polície

Opatrenie 1.5.2 Modernizácia 

technického vybavenia MsP
2022-2030

Priorita 1.5  Bezpečnosť obyvateľov

2022-2030
vlastné zdroje, externé 

zdroje

Termín realizácie Zdroje financovania Zodpovedná inštitúcia

Podpora začínajúcich doktorov v meste vlastné zdroje Mesto Handlová - vedenie mesta

Pripravovať a uverejňovať články na tému „Zdravie“ na 

webovej stránke alebo v novinách
vlastné zdroje

Mesto Handlová - oddelenie marketingu 

a komunikácie

Vytvárať podmienky na rozvoj talentu a záujmov detí vlastné zdroje
CVČ, MŠ, ZŠ, športové kluby, Komisia 

športu

Vybudovať športové areály a ihriská
vlastné zdroje, externé 

zdroje

Mesto Handlová - oddelenie mestských 

projektov a oddelenie 

výstavby,územného plánu, dopravy a 

ochrany životného prostredia, Komisia 

športu

Organizovať prednášky na tému "Zdravý životný štýl" 
vlastné zdroje, externé 

zdroje

Komisia športu, Kontaktné centrum 

Handlová, CVČ, MŠ, ZŠ

Organizovať športové podujatia
vlastné zdroje, externé 

zdroje
CVČ, Komisia športu, športové kluby

Opatrenie 1.6.1  Zdravie 

obyvateľov

Priorita 1.6 Zdravie a zdravý životný štýl obyvateľov

2022-2030

2022-2030

Opatrenie 1.6.2 Zdravý životný 

štýl
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Termín realizácie Zdroje financovania Zodpovedná inštitúcia

Spracovať Koncepciu podpory podnikania v meste vlastné zdroje Mesto Handlová - vedenie mesta

Majetko-právne vysporiadať pozemky HBP v bývalých 

areáloch baní
vlastné zdroje Mesto Handlová - vedenie mesta

Revitalizácia banského areálu na priemyselný park
vlastné zdroje, externé 

zdroje

Mesto Handlová - vedenie mesta, 

oddelenie mestských projektov a 

oddelenie výstavby,územného plánu, 

dopravy a ochrany životného prostredia

Pri vyhlásení verejného obstarávania pre zákazku s nízkou 

hodnotou oslovovať lokálne podnikateľské subjekty
vlastné zdroje Mesto Handlová - oddelenie ekonomické

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

vlastné zdroje Mesto Handlová - oddeleneie majet

Vytvoriť a spustiť vývojovú a komunikačnú platformu
vlastné zdroje, externé 

zdroje
Mesto Handlová - vedenie mesta

Rozšíriť podnikateľskú činnosť mestských organizácii
vlastné zdroje, externé 

zdroje
Mesto Handlová - vedenie mesta

Podnikateľská inkubácia vlastné zdroje Mesto Handlová - vedenie mesta

Organizovať prednášky na tému "Pracovné poradenstvo" 

Mesto Handlová - oddelenie marketingu 

a komunikácie, Kontaktné centrum 

Handlová

Organizovať pracovné trhy

Mesto Handlová - vedenie mesta a 

oddelenie marketingu a komunikácie, 

Kontaktné centrum Handlová

Priorita 2.1  Zlepšenie podnikateľského prostredia na území mesta

STRATEGICKÝ CIEĽ 2 - Rozvoj ekonomických aktivít v meste

2022-2030

2022-2030

Opatrenie 2.1.1  Podpora 

podnikania v meste

Opatrenie 2.1.2 Podpora 

zamestnanosti v meste

vlastné zdroje, externé 

zdroje
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Termín realizácie Zdroje financovania Zodpovedná inštitúcia

Spracovať Koncepciu rozvoja cestovného ruchu vlastné zdroje

Mesto Handlová - oddelenie mestských 

projektov a oddelenie marketingu a 

komunikácie

Plán obnovy a starostlivosť o pamätihodnosti mesta - 

aktualizácia VZN a zoznamu pamätihodností
vlastné zdroje Komisia kultúry a cestovného ruchu

Spolupracovať pri budovaní cyklotrasy Handlová - 

Prievidza

vlastné zdroje, externé 

zdroje

Mesto Handlová - vedenie mesta, 

oddelenie mestských projektov a 

oddelenie výstavby,územného plánu, 

dopravy a ochrany životného prostredia, 

Komisia športu

Budovať cyklistické trasy s prepojením v intraviláne 

a extraviláne

vlastné zdroje, externé 

zdroje

Mesto Handlová - vedenie mesta, 

oddelenie mestských projektov a 

oddelenie výstavby,územného plánu, 

dopravy a ochrany životného prostredia, 

Komisia športu

Podporovať podujatia mestského a regionálneho významu vlastné zdroje

Mesto Handlová - oddelenie mestských 

projektov a oddelenie marketingu a 

komunikácie, DK, CVČ, Komisia kultúry

Vybudovať banícky uhoľný skanzen
vlastné zdroje, externé 

zdroje

Mesto Handlová v spolupráci so štátnymi 

inštitúciami

Obnova značenia turistických trás v rámci Handlovskej 

kotliny

vlastné zdroje, externé 

zdroje
Mesto Handlová - vedenie mesta, KST

Priorita 2.2 Rozvoj cestovného ruchu

Opatrenie 2.2.1  Využitie 

prírodného a historického 

potenciálu pre rozvoj cestovného 

ruchu

2022-2030
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Termín realizácie Zdroje financovania Zodpovedná inštitúcia

Rekonštrukcia miestnych komunikácií vlastné zdroje

Mesto Handlová - vedenie mesta, 

oddelenie výstavby,územného plánu, 

dopravy a ochrany životného prostredia

Vybudovanie nových miestnych komunikácií vlastné zdroje

Mesto Handlová - vedenie mesta, 

oddelenie výstavby,územného plánu, 

dopravy a ochrany životného prostredia

Budovanie bezpečných priechodov pre chodcov na území 

mesta
vlastné zdroje

Mesto Handlová - vedenie mesta, 

oddelenie výstavby,územného plánu, 

dopravy a ochrany životného prostredia

Vybudovanie komunikácii s cieľom prepojenia mestských 

častí s mestom

vlastné zdroje, externé 

zdroje

Mesto Handlová - vedenie mesta, 

oddelenie výstavby,územného plánu, 

dopravy a ochrany životného prostredia

Riešiť napojenie sídlisk na štátnu cestu
vlastné zdroje, externé 

zdroje

Mesto Handlová - vedenie mesta, 

oddelenie mestských projektov a 

oddelenie výstavby,územného plánu, 

dopravy a ochrany životného prostredia

Opatrenie 3.1.1  Budovanie a 

rekonštrukcia miestnych 

komunikácií

Priorita 3.1 Zlepšenie dopravnej obslužnosti vrátane infraštruktúry

STRATEGICKÝ CIEĽ 3 - Modernizácia a zatraktívnenie mesta

2022-2030

Vybudovať parkovacie miesta na území mesta vlastné zdroje

Mesto Handlová - vedenie mesta, 

oddelenie mestských projektov a 

oddelenie výstavby,územného plánu, 

dopravy a ochrany životného prostredia

Zaviesť parkovaciu politiku vlastné zdroje

Mesto Handlová - vedenie mesta, 

oddelenie mestských projektov a 

oddelenie výstavby,územného plánu, 

dopravy a ochrany životného prostredia

Iniciovať vybudovanie železničnej zastávky na sídlisku vlastné zdroje

Mesto Handlová - vedenie mesta, 

oddelenie mestských projektov a 

oddelenie výstavby,územného plánu, 

dopravy a ochrany životného prostredia

Vybudovať novú autobusovú stanicu/zástavku v meste 
vlastné zdroje, externé 

zdroje

Mesto Handlová - vedenie mesta, 

oddelenie mestských projektov a 

oddelenie výstavby,územného plánu, 

dopravy a ochrany životného prostredia

Opatrenie 3.1.2 Zlepšenie 

dopravnej a technickej 

vybavenosti

2022-2030
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Termín realizácie Zdroje financovania Zodpovedná inštitúcia

Modernizácia a rekonštrukcia budov vo vlastníctve mesta 

(aj Nová Lehota a Morovno)

vlastné zdroje, externé 

zdroje

Mesto Handlová - vedenie mesta, 

oddelenie mestských projektov a 

oddelenie výstavby,územného plánu, 

dopravy a ochrany životného prostredia

Budovanie nových a revitalizácia existujúcich 

oddychových zón v meste

vlastné zdroje, externé 

zdroje

Mesto Handlová - vedenie mesta, 

oddelenie mestských projektov a 

oddelenie výstavby,územného plánu, 

dopravy a ochrany životného prostredia

Revitalizácia exteriérových mestských priestorov
vlastné zdroje, externé 

zdroje

Mesto Handlová - vedenie mesta, 

oddelenie mestských projektov a 

oddelenie výstavby,územného plánu, 

dopravy a ochrany životného prostredia

Sanácia čiernych skládok
vlastné zdroje, externé 

zdroje

Mesto Handlová - oddelenie 

výstavby,územného plánu, dopravy a 

ochrany životného prostredia,

Odstraňovať vyústenia septikov vlastné zdroje

Mesto Handlová - oddelenie 

výstavby,územného plánu, dopravy a 

ochrany životného prostredia,

Údržba vodných tokov a brehov
vlastné zdroje, externé 

zdroje

Mesto Handlová - oddelenie 

výstavby,územného plánu, dopravy a 

ochrany životného prostredia, Povodie, 

Vypracovať Dokument starostlivosti o dreviny vlastné zdroje

Mesto Handlová - oddelenie 

výstavby,územného plánu, dopravy a 

ochrany životného prostredia, HATER, 

Organizovať prednášky na tému "Životné prostredie" 
vlastné zdroje, externé 

zdroje

Mesto Handlová - oddelenie marketingu 

a komunikácie, Kontaktné centrum 

Handlová, CVČ, HATER

Geologický prieskum životného prostredia areálov bane 

Handlová

vlastné zdroje, externé 

zdroje

Mesto Handlová - oddelenie 

výstavby,územného plánu, dopravy a 

ochrany životného prostredia

Opatrenie 3.2.1 Zmodernizovanie  

a rekonštrukcia verejných budov 

vo vlastníctve mesta

Opatrenie 3.2.2  Zlepšenie 

starostlivosti o verejné 

priestranstvá, pôdu, lesy a vodu

Priorita 3.2 Rekonštrukcia verejných budov a revitalizácia verejných priestranstiev

2022-2030

2022-2030
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Termín realizácie Zdroje financovania Zodpovedná inštitúcia

Rekultivácia skládky

Mesto Handlová - oddelenie 

výstavby,územného plánu, dopravy a 

ochrany životného prostredia, HATER, 

Rozšíriť separáciu o ďalšiu komoditu

Mesto Handlová - oddelenie 

výstavby,územného plánu, dopravy a 

ochrany životného prostredia, HATER, 

Rekultivácia stabilizačného násypu

Mesto Handlová - oddelenie 

výstavby,územného plánu, dopravy a 

ochrany životného prostredia, HATER, 

Zaviesť množstevný zber odpadu na území mesta 

Handlová

Mesto Handlová - oddelenie 

výstavby,územného plánu, dopravy a 

ochrany životného prostredia, HATER, 

Vybudovať linku na MBÚ (mechanicko-biologickú 

úpravu) odpadu

Mesto Handlová - oddelenie 

výstavby,územného plánu, dopravy a 

ochrany životného prostredia, HATER, 

Zlepšiť technickú infraštruktúru odpadového hospodárstva

Mesto Handlová - oddelenie 

výstavby,územného plánu, dopravy a 

ochrany životného prostredia, HATER, 

Termín realizácie Zdroje financovania Zodpovedná inštitúcia

Podpora elektromobility na území mesta 
vlastné zdroje, externé 

zdroje

Mesto Handlová - oddelenie 

výstavby,územného plánu, dopravy a 

ochrany životného prostredia a oddelenie 

mestských projektov

Rekonštrukcia verejného osvetlenia s prvkami SMART 

technológii

vlastné zdroje, externé 

zdroje

Mesto Handlová - oddelenie 

výstavby,územného plánu, dopravy a 

ochrany životného prostredia, FINMOS

Čipovanie nádob na separovanie vlastné zdroje HATER

Opatrenie 3.4.1  Implementácia 

digitálnych inovácii v samospráve

Priorita 3.4 Využitie SMART technológií pre zvýšenie kvality života v meste

Opatrenie 3.3.1  Skvalitnenie 

spôsobu nakladania 

a zhodnocovania odpadov

Priorita 3.3 Ochrana životného prostredia

2022-2030
vlastné zdroje, externé 

zdroje

2022-2030
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