
Už sme to raz zažili. Hromadné 
prepúšťanie, zánik mnohých 
podnikov, rastúce percento neza-
mestnanosti... Dnes sa s takýmto 
problémom borí celý svet. A aká 
je aktuálna situácia v našom 
okrese? Na to sme sa spýtali  Ing. 
Bc. Jozefa Stopku, riaditeľa Úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny 
v Prievidzi. 

Situácia v okrese Prievidza sa v oblasti 
zamestnanosti mierne zhoršuje. 
Vzhľadom k tomu, že okres Prievidza 
patrí k najväčším v Trenčianskom kraji 
(rozlohou, počtom obyvateľov..)  a k 
priemyselne vyspelým okresom, zasiahla 
a pravdepodobne ešte aj vo väčšej miere 
zasiahne hospodárska kríza aj niektorých 
zamestnávateľov, ktorí pôsobia v našom 
regióne. Aj keď najväčší zamestnávatelia 
regiónu ako HBP a.s., NCHZ a.s. Nováky 
nepotvrdili znižovanie stavov zamest-
nancov, spoločnosť  YAZAKI Slovakia 
s.r.o. nahlásila hromadné prepúšťanie v 
počte 60 zamestnancov s tým, že zavedie 
zatiaľ krízový režim riadenia a pokúsi 
sa zamedziť ďalšiemu znižovaniu stavu 
zamestnancov. 

Od polovice roku 2008 k dnešnému 
dňu,  t.j. 18.februáru 2009, nahlásilo 
na ÚPSVaR v Prievidzi sedem zamest-

návateľských subjektov hromadné 
prepúšťanie s počtom ohrozených 
pracovných miest 700. Od 5.novembra 
2008 do 17.februára 2009 sa zvýšil počet 
uchádzačov o zamestnanie nasledovne: 
5.11.2008 - 4366 uchádzačov (5,57% 
miera nezamestnanosti),  17.2.2009 
- 5589 uchádzačov o zamestnanie 
(7,31%). Príliv ďalších uchádzačov o 
zamestnanie čakáme po uplynutí zákon-
ných lehôt  v zmysle Zákonníka práce 
t.j. v mesiacoch marec-apríl-máj 2009. 
Pritom, vo väčšine prípadov ide o dobré 
a stabilné podniky.

Aká je situácia v Handlovej?
V Handlovej zatiaľ nie je subjekt, ktorý 
by nahlásil hromadné prepúšťanie v 
zmysle zákona,  aj keď sa už  informovali 
personalisti niektorých zamestnávateľov 
o postupoch pri realizácii hromadných 
prepúšťaní. S každým manažmentom 
podniku, ktorý zvažuje využiť inštitút 
hromadného prepúšťania rokujem osob-
ne, snažím sa vysvetliť všetky zákonné 
postupy pri hromadnom prepúšťaní, 
ako aj možné riešenia a podporu zo 
strany Vlády SR. Ponúkam aj pomoc zo 
strany ÚPSVaR v Prievidzi pre dotknutých 
zamestnancov. 
Musím podotknúť,  že vo väčšine prípa-
dov manažmenty v našom regióne 

pristupujú k problematike zamestnania 
korektne a vážne, ale sú okolnosti ako 
napr. strata odberateľa, rozhodnutie 
zahraničného manažmentu..., ktoré 
neumožňujú konať inak, ako znížiť počty 
zamestnancov. 

Aký je vývoj percenta nezamest-
nanosti za posledné týždne?
Miera nezamestnanosti k 17.2.2009 
Handlová -1066 uchádzačov o zamestna-
nie (8,61%) 
Prievidza - 3043 uchádzačov o zamest-
nanie (6,95%) 
Nováky   - 1480 uchádzačov o zamestna-
nie (7,34%) 

okres Prievidza: 5589 uchádzačov o za-
mestnanie (7,31%)

Je situácia v okrese dramatická, 
alebo ešte je šanca pri strate 
zamestnania nájsť si prácu novú?
K dnešnému dňu máme nahlásených 
od zamestnávateľov 349 voľných pra-
covných miest, prevažne v robotníckych 
profesiách. Zamestnanci, ktorí stratili 
zamestnanie, ešte majú určitú možnosť 
nájsť si zamestnanie v regióne, avšak 
tieto profesie, ktoré sú voľné, sú menej 
ohodnotené, než ako sú zvyknutí. A treba 
si uvedomiť aj to, že zo zahraničia sa do 
našej evidencie vrátilo už viac než 200 
občanov. (pokračovanie na str. 5).
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Situácia sa mierne zhoršuje

Radíme vám...
Nech robíte, čo robíte, vždy sa niekde stratí teplo, 
ktoré do vášho domu prichádza?
Vo väčšine starších bytových domov to majú čiastočne 
na svedomí pôvodné rozvody ústredného kúrenia 
a teplej vody z pozinkovaných rúr. Analýzy  tepelných 
rozvodov bytových domov ukázali, že ich tepelné stra-
ty sú závislé predovšetkým na teplote prepravovanej 

vody a teplote okolia. Potrubia prechádzajú väčšinou 
nevykurovanými časťami domov a chlad zvonka má 
vplyv na teplotu vody vo vnútri potrubia. 
Čo treba urobiť a koľko nás to bude stáť?
Najväčší podiel na tepelných stratách v rozvodoch 
majú stúpacie potrubia tzv. stupačky. Tie sú vedené 
v bytových jadrách a obalené sú iba plsťou, ktorá 
nie je vhodná ako izolácia. Potrubie s teplou vodou 
„vykuruje“ stupačkovú šachtu a studená voda sa 

naopak v tomto prostredí ohrieva. Preto ju musíte 
odpúšťať, keď si chcete dať napr. pohár naozaj stude-
nej vody. Obidvom veciam zabránime, ak potrubie na 
teplú i studenú vodu zaizolujeme penovou izoláciou. 
Výmenou odbočiek zo stúpacích rozvodov za plastové 
dosiahneme ďalšie úspory tepla. Investičné náklady 
na 1 byt sa odhadujú na pribl. 40 eur(1200,00 Sk). 
Vrátiť by sa vám mali už o rok.

Rd 

Termovízia vám môže 
dať odpoveď 
   Termovízia, alebo ak chcete – termomeranie, je 
moderná technológia, ktorá pomocou termokamery 
určí miesta úniku tepla z vašich domov. Tepelné 
snímky (termogramy) už vyvrátili nejeden mýtus. 
Napríklad ten, že čo sa týka tepelno-izolačných 
vlastností, sú na tom vždy lepšie tehlové domy pred 
panelovými. 
   Akciová spoločnosť KMET Handlová zabezpečila 
vo februári termovízne meranie vybratých bytových 
domov v Handlovej. Zámerom spoločnosti bolo 
zdokumentovať pre svojich odberateľov najčastejšie 
úniky tepla z objektov a pomôcť im tak pri rozhodo-
vaní, ktorým častiam domu by mali venovať zvýšenú 

pozornosť. Z každej lokality boli vybraté niektoré 
domy, ktorých poruchy sa dajú aplikovať na ostatné 
v danej lokalite. Termovízne meranie potvrdilo, že 
najväčšie úniky tepla sú cez staré okná, nezáleží na 
tom, či je dom z tehál alebo panelový. 
Niekoľko konkrétnych príkladov:
   Tehlové domy na sídlisku JUH (ale aj na ČSA) majú 
tú nevýhodu, že sú postavené z plnej pálenej tehly, 
ktorá má veľmi nízke tepelno - izolačné vlastnosti. 
   Čiastočne zateplený bytový dom  Ul.29. augusta 
69-73 vykazoval poruchy tepelnej izolácie na nezatep-
lených obvodových stenách, za radiátormi a na sokli, 
tiež na starých dverách a oknách.
   Bytový dom Ferka Nádaždyho 1-7 vykazoval poruchy 
tepelnej izolácie v miestach vedenia stupačiek, betó-
nových prekladov, balkónových stien, starých okien. 
Zateplenie prístavku bola veľmi dobrá investícia.

   Bytový dom Partizánska 10 vykazoval poruchy tepel-
nej izolácie v miestach spojov panelov a
balkónových prekladov. Medzi miesta s veľkým úni-
kom tepla patria aj presklené schodišťové a pivničné 
okná.
   Nezateplené bytové domy na Prievidzskej ulici vyka-
zujú poruchy tepelnej izolácie v miestach spojenia 
panelov, balkónových stien, starých okien a dverí. 
Domu Prievidzská 31-35 výrazne pomohla výmena 
potrubia v kanáli za predizolované potrubie.

   Ak sa rozhodujete investovať do vášho bytového 
domu a chcete urobiť čo najefektívnejšie rozhod-
nutie, pozrite si detailné snímky vybratých domov 
aj s komentárom na www.teplohandlova.sk v sekcii 
„Energetické audity“.

Kmet Handlova a.s.


