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 Kliknite, zapojte sa a tvorte s nami budúcnosť Handlovej. Handlová 2027 
Mesto Handlová pripravuje strategický dokument Program rozvoja mesta Handlová na 
roky 2022-2027. V rámci tvorby základného strednodobého plánovacieho dokumentu 
na úrovni samosprávy spúšťa online anketu pre obyvateľov. Handlová 2027. 

 
Ostatný Program rozvoja mesta bol vytvorený pre roky 2016 – 2020, mestské zastupiteľstvo však 
predĺžilo jeho platnosť do 31. 12. 2021. Dôvodom je zosúladenie so stratégiou Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, ktorá bude vypracovaná počas roku 2021. Zároveň budú v roku 2021 
špecifikované rámce pre čerpanie eurofondových zdrojov na nadchádzajúce programové obdobie a 
rámce pre čerpanie z Fondu spravodlivej transformácie, do ktorého je zahrnutý aj región hornej Nitry.  
 
Mesto Handlová v súčasnosti zbiera dáta k príprave Programu rozvoja mesta. Jedným z najdôležitejších 
aspektov prípravy strategického dokumentu sú aj názory ľudí, ktorí v meste žijú. Samospráva sa preto 
už v decembri obrátila na Handlovčanov s dotazníkom v novinách Handlovský hlas. Anketové lístky 
vyplnili desiatky ľudí.  
 
Aktuálne mesto získava názory svojich obyvateľov prostredníctvom online dotazníka, ktorý je 
umiestnený na webovom sídle mesta a na oficiálnej FB stránke meste @MestoHandlova. Ľudia môžu 
ohodnotiť samosprávu v rôznych oblastiach a tiež navrhnúť, akým smerom by sa mesto malo uberať po 
ukončení ťažby uhlia. Všetky odpovede budú využité pri príprave Programu rozvoja mesta Handlová 
2022 - 2027, ktorého spracovanie a schválenie je plánované do augusta 2021.  
 
Primátorka mesta Handlová, Silvia Grúberová, verí, že sa zapojí čo najviac obyvateľov mesta:  
„Chcem požiadať všetky Handlovčanky a Handlovčanov, aby sa zapojili do ankety a vyplnili ju. Situácia 
nám nedovoľuje, aby sme sa vybrali za našimi obyvateľmi osobne, prostredníctvom anketárov, ako sme 
mali v pláne. Nechceme byť samospráva, ktorá robí strategický dokument od stola, preto uvítam 
zapojenie sa čo najväčšieho počtu respondentov. Všetky ich odpovede na otázky zaznamenáme do 
analytickej časti dokumentu a budeme o nich verejne informovať, dodala primátorka. 
 
Anketu je možné vyplniť do 26. februára 2021. Pre troch respondentov, ktorí sa zapoja do ankety, 
vyplnia svoje kontaktné údaje a budú vylosovaní, je pripravené poďakovanie mesta v podobe 
Monografie mesta 1 a tričiek s motívom handlovského viaduktu. Vyplnenie ankety trvá približne 3 
minúty. Anketa Handlová 2027 je dostupná na linke: https://lnk.sk/ocl7. 
 
 


