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August 2008

Štefánia  Dérerová
Anna  Žabenská
Etela  Chrenková
Štefan  Drexler
Magdaléna Maláriková
Terézia  Gáliková
Žofia  Valeková
Jozef  Salanci
Anna  Ješková
Anna  Kurucová
Mária  Svitková
Rozália  Magyarová
Cecília  Paríšková
Ivan  Svitok
Anton  Žilka
Zdena  Meèiarová
Ema  Bošiaková
Ivan  Knotek
Mária  Èervenáková
Františka  Pospíšilová

     Mestské zastupiteľstvo mesta Hand-
lová na základe čl. 68 Ústavy SR a v sú-
lade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení nes-
korších predpisov, vydalo pre územie 
mesta Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 2/2007, ktorým sa upravuje spôsob 
určenia úhrady, výška úhrady a spôsob 
platenia úhrady za poskytnutú opatro-
vateľskú službu, v rámci ktorého bola 
schválená.

     Na základe vyhlášky č. 251/2008 
MPSVaR SR zo 14.05.2008, ktorou sa 
ustanovujú pravidlá pre duálne zob-
razovanie, prepočty a zaokrúhľovanie 
platieb aj pre oblasť sociálnu – opat-
rovateľská služba a v zmysle zákona NR 
SR č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny 
euro v Slovenskej republike sa výšky 
úhrad za poskytovanú opatrovateľskú 
službu v rámci schváleného VZN č. 
2/2007 zobrazujú duálne, v slovenskej 
a euro mene.
     Ustanovenia platného VZN sa 
nemenia.

Nevyhnutné životné 
úkony

a)  bežné úkony osobnej hygieny,
     vrátane holenia, pomoc pri oblieka 
     ní a vyzliekaní, pomoc pri presune  
     na vozík, na lôžko, pomoc pri pou 
     žití WC 16,- Sk / 0,53 
b) kúpanie, vrátane umytia vlasov
     15,- Sk / 0,50 

c) donáška obeda, dovoz obeda
     alebo iného teplého jedla 
     13,- Sk /0,43 
d) pomoc pri podávaní jedla a pri
     pití 5,- Sk / 0,17 
e) starostlivosť a výchova nahrádzajú- 
     ca prirodzené rodinné prostredie
f)  dohľad 15,- Sk / hodina / 
     0,50 /hodina

Nevyhnutné práce 
v domácnosti

a)  donáška uhlia, donáška dreva,  
     vynesenie popola 10,- Sk / 0,33 
b)  kúrenie vo vykurovacích telesách  
     a ich čistenie 5,- Sk / 0,17 
c)  nákup 20,- Sk / 0,66 
d)  ďalšie nevyhnutné činnosti súvisia- 
     ce s prevádzkou domácnosti 
     10,- Sk / 0,33 
     (vysypanie smetí, umytie riadu,  
     utieranie prachu)
e)  práce spojené s udržiavaním     
     domácnosti (vysávanie, prezlie- 
     kanie posteľného prádla, umývanie  
     podlahy, umývanie a dezinfekcia  
     WC a kúpeľne, opranie záclon) 
    e1) kuchyňa, 1. izba a príslušen - 
     stvo 60,-Sk / 1,99 
    e2) každá ďalšia izba 70,-Sk / 2,32 
     e3) umývanie okien obojstranne  
     20,-Sk/1 okno / 0,66 /1 okno
f)  príprava a varenie raňajok, obeda,  
     príp. olovrantu alebo večere 
     25,- Sk / 0,83 
g)  pranie a žehlenie osobnej a ostat- 

     nej bielizne v rukách 15,- Sk / 1 kg  
     / 0,50 /1 kg
h) pranie a žehlenie osobnej a ostat- 
     nej bielizne v práčke 10,- Sk /1 kg  
     0,33 /1 kg

Formy zabezpečenia 
kontaktu 

so spoločenským 
prostredím

a)  sprievod na lekárske vyšetrenie 
     10,-   Sk/1 hodina /0,33 /1 hodina
b)  vybavovanie u lekára (predpis   
     liekov, zdravotníckych pomôcok,  
     konzultácia) 10,-Sk / 0,33
c)  sprievod na vybavovanie úradných  
     záležitostí 20,- Sk / 0,66  
d)  sprievod do školy, zo školy, do   
     zamestnania, zo zamestnania 
     20,- Sk / 0,66 
e)  sprievod na kultúrne podujatia, na  
     telovýchovné podujatia a na iné  
     verejné podujatia (bez finančnej  
     úhrady)
f)  tlmočenie v posunkovej reči pre  
     nepočujúce osoby pri lekárskom  
     vyšetrení a pri vybavovaní úradných  
     záležitostí (bez finančnej úhrady)

KONVERZNÝ KURZ BOL STANOVENÝ : 
1  = 30,1260,- Sk

Mgr. Veronika Rýšová, 

vedúca sociálneho odd. MsÚ Handlová 

Informácia pre verejnosť o výške úhrady za poskytovanú 
opatrovateľskú službu v duálnom zobrazení

Novootvorené 
prevádzkarne 

obchodu a služieb 

v mesiaci J ú l 2008  v roku 2008

-    Second hand,  Potoèná 66
-    Výroba a predaj zmrzliny,   
      Námestie baníkov 1
-    Predajòa odevov, 
      Podnikate3⁄4ský Inkubátor 

Školský rok 2008/09 
Prázdniny skonèili a zaèína nový 10 
mesaèný kolobeh uèenia a vzdelávania 
pre žiakov a pedagógov. Ofi-
ciálne otvorenie školského 
roku 2008/2009 pripadlo na 
2. september 2008. Na ïalšie 
prázdniny sa môžu školáci tešiť 
takto:

Jesenné prázdniny: 
   30. – 31. október 2008 
Vianoèné prázdniny: 
   22. december 2008 – 7. január 2009

Polroèné prázdniny: 
   30. január 2009
Jarné prázdniny 
(Trenèiansky kraj):  
2.marec – 6. marec 2009
Ve3⁄4konoènéprázdniny: 
   9. apríl – 14. apríl 2009

Letné prázdniny: 
   1. júl – 31.august 2009

Nový školský rok prinesie nieko3⁄4ko 
zmien. 
   Medzi tie najdôležitejšie patrí vzde-
lávanie pod3⁄4a školských vzdelávacích 

programov v 1. a v 5.roèníku základ-
ných škôl a v 1.roèníku stredných 
škôl. Ostatní žiaci sa vzdelávajú pod3⁄4a 

uèebných plánov a os-
nov schválených pod3⁄4a 
doterajších predpisov. 
 Materská škola 
od 1.septembra patrí 
do sústavy škôl a po-
skytuje predprimárne 
vzdelávanie. Naše MŠ 
sú od 1.septembra 2008 
spojené do jedného 
subjektu a pôsobia ako 
rozpoètová organizácia 
s názvom Materská 
škola, Ul. SNP 27, 

Handlová. 
   V novom školskom roku Vám praje-
me ve3⁄4a šťastia, trpezlivosti, tvorivosti a 
úspechov.

Rady rodièom
Ak vaše dieťa èasto stráca a zabúda 
veci v škole, skúste napr. toto:
- Pokia3⁄4 to telesné rozmery dieťaťa  
   dovolia, vyberte mu radšej väèšiu  
   tašku do ktorej sa zmestia aj pre-
zuvky, èi cvièebný úbor. 
- Po dohovore s triednym uèite3⁄4om  
   využite možnosť nechávať niektoré 
veci v škole. 
- Dohliadnite na to, aby si dieťa pri- 
   pravilo školskú tašku už veèer. 
- Desiatu dávajte do praktického   
papierového vrecúška, nie do dózy,  
ktorú musí dieťa stále nosiť domov. 
- Z èasu na èas navštívte školníka 
alebo upratovaèku. Možno opäť 
uvidíte aj veci, s ktorými ste sa už 
dávno rozlúèili!


