
Oznamy odvysielané v mestskom rozhlase Handlová 
dňa 5. 2. 2021 
(okrem komerčných oznamov a smútočných oznamov)  
Čítala: Bc. Vanda Matiašková, 9.25h, 14.10h 
 
 
 

 

Mesto Handlová aj tento víkend zabezpečí testovanie ag testami pre 

obyvateľov nášho mesta. Počas víkendu bude v Handlovej 11 

odberových miest. 10 v jeden deň. Pričom 7 je vyhradených na 

rezervácie.  

Mesto informuje, že zostávajúca kapacita na objednávanie je 

približne 1000 voľných termínov na nedeľu 7. 2. Môžete sa priebežne 

prihlasovať. Link na rezervácie nájdete aj na facebooku mesta 

Handlová aj na webovom sídle www.handlova.sk 

Zoznam odberových miest:  

1. Základná škola Mierové námestie 27 – telocvičňa (online objednávky) 

2. Základná škola Morovnianska cesta  55 - telocvičňa (online objednávky)  
3. Základná škola Morovnianska cesta 55  -  hlavná budova (online 

objednávky)  

4. Zdravotné stredisko Okružná 5 (online objednávky)  
5. Podnikateľský inkubátor (Asterion, n. o.), Námestie baníkov 5, zadný 

bezbariérový vchod 

6. Dom kultúry mesta Handlová, Námestie baníkov 3 - (online objednávky)  
7. HBP, a. s. Štrajková 1 (zubné stredisko) 
8. Základná škola Školská 53 (online objednávky)  

9. Stredná odborná škola, Lipová 8 (online objednávky) 
10. Požiarna zbrojnica Nová Lehota, súp. č. 166 – LEN SOBOTA (6.02.2021) 
11. Dom kultúry Morovno, mestská časť – LEN NEDEĽA (7.02.2021)  

 

Na základe záverov krízového štábu okresného úradu a odporúčania 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom 
v Bojniciach mesto ako zriaďovateľ rozhodlo, že Základné školy 
v Handlovej ostávajú zatvorené. Materská škola a Školský klub detí 
ostávajú otvorené pre rodičov v kritickej infratruktúre. Rovnako stále 
platí aj nárok na OČR. Podrobnejšie informácie o nároku na OČR 
nájdete na www.handlova.sk 
 
 

http://www.handlova.sk/


Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom 
v Bojniciach prosí občanov, aby počas nasledujúcich dní striktne 
dodržiavali platné nariadenia a nehľadali možnosti výnimiek 
vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v regióne a 
prítomnosť rýchlejšie sa šíriaceho vírusu COVID 19- britská mutácia. 
Po stabilizácií epidemiologickej situácie bude možné povoliť aj 
vyučovací proces v školských zariadeniach. 
 
 

 

 


