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Krízová linka 
0800 172 500

Seniorom v ťažkej 
životnej situácii 

Fórum pre pomoc starším v spoluprá-
ci so spoločnosťou Deloitte Slovensko 
spustilo dňa 2.2. 2009 krízovú Senior 
linku, s cieľom pomôcť starším 
občanom v kritických životných 
situáciách. Pomoc a rady seniorom 
poskytujú odborne vyškolení pracov-
níci na bezplatnom telefónnom čísle 
0800 172 500 v pracovných dňoch v 
čase od 9.00 do 17.00 hodiny. Mimo 
týchto hodín budú hovory zazname-
návané na odkazovač a pracovníci 
linky sa čo v najkratšom skontaktujú 
s volajúcimi. 
Pracovníci fóra pre pomoc starším 
najčastejšie riešia situácie ako 
rodinné problémy, zlé vzťahy medzi 
príbuznými, porušovanie osobnej 
slobody, psychické a fyzické týranie a 
ohrozenie zdravia a života.

Opustili nás 
január/február

Michal Trnka   67 rokov
Alojz Denkóci  75 rokov
Rudolf Roob  45 rokov
Dezider Hučko  73 rokov
Ján Dobiš  80 rokov
Vladimír Kaňka  47 rokov
Anton Mihál  83 rokov
Katarína Ďurkovičová  85 rokov
Veronika Kardošová  73 rokov
Margita Haragová  83 rokov
Mária Schillerová  81 rokov
Zlata Mezzeiová  85 rokov
Viera Kužmová  56 rokov

Novootvorené a zrušené 
prevádzkarne obchodu a služieb 

v mesiaci január 2009

- bufet Baník opäť daný do prevádzky 
   Štrajková 1

Zrušené prevádzkarne 
v mesiaci január 2009:

- predajňa športových potrieb  
   SNP 1 (OD-Jednota)
- masérske služby Okružná 5   
 (Zdravotné stredisko)

Situácia sa mierne zhoršuje 
(pokračovanie zo str. 2)

Strata jednej zo základných sociálnych istôt, akou 
zamestnanie určite je, býva zaťažkávacou skúškou aj na 
psychiku. Hlavne u ľudí, ktorí sú v tejto životnej situácii 
po prvýkrát. Ako sa im dá pomôcť?

Do podnikov vstupujeme administratívnou formou, pou-
čujeme personalistov o tom, ako majú vysvetliť uvoľneným 
zamestnancom, čo majú robiť po prepustení. Keďže niektorí 
uvoľnení zamestnanci neboli nikdy v evidencii úradu práce, 
vypracovali sme tzv. manuály, ktoré hovoria o tom, aké 
majú byť prvé kroky prepusteného zamestnanca, kde sa 
má hlásiť, na čo má nárok, na čo nemá nárok, čo zaňho 
bude platiť ÚPSVaR počas evidencie. Prenosnými tabuľami, 
ktoré budú vo vchodoch podnikov budeme informovať  aj 
o voľných pracovných miestach v regióne, prípadne v 
zahraničí. Od mesiacov marec a apríl začíname realizovať 
absolventskú prax u približne 30 absolventov z evidencie. 
V mesiacoch marec a apríl máme pripravených pre vyše 
200 uchádzačov  o zamestnanie vzdelávacie a rekvalifikač-
né kurzy napr. kuchár-čašník, obsluha vysokozdvižného 
vozíka, opatrovateľský kurz, opatrovateľský kurz v nemči-
ne, základy obsluhy PC, kurzy účtovníctva... Boli sme ako 
úrad úspešní pri XI.Národnom projekte zameranom na 
vzdelávanie zamestnancov jestvujúcich podnikov , kde nám 
bolo rozpočtovaných 200 723,63 EUR (6.047.000.-Sk). Toto 
vzdelávanie sa uskutoční do 30.5. 2009. Do 30.6.2009  na 
pracoviskách v Handlovej, Novákoch a Prievidzi dobuduje-
me informačný systém, ktorý na obrazovkách vo verejných 
priestranstvách (chodbách) bude formou prezentácie 

informovať o voľných pracovných miestach, aj keď sú zve-
rejňované na stránke úradu, pretože si uvedomujeme, že 
nie každý má prístup k internetu. Každý týždeň v stredu, 
v priestoroch ÚPSVaR v Prievidzi, poskytuje náš právny 
referát bezplatné právne poradenstvo pre zamestnávateľov, 
ale aj zamestnancov v oblasti pracovno-právnych vzťahov. 

Ako hodnotíte balík na podporu zamestnanosti, 
ktorý schválil parlament?
Balík opatrení na podporu zamestnanosti, ktorý schválila 
Vláda SR a parlament hodnotím pozitívne, ale len určitý 
čas ukáže ako bola táto pomoc efektívne a účelne využitá. 
Je v prospech občana, že vláda je sociálne zameraná a veľmi 
vážne sa zaoberá dopadmi finančnej a hospodárskej krízy 
na bežného občana. Novela Zákona č.5/2004 o službách 
zamestnanosti bola schválená tak, aby boli jej ustanovenia 
v platnosti čo najskôr, predpokladám, že už od 1.3.2009. 
Chcel by som ubezpečiť  všetkých našich klientov, a to nie 
len z oblasti služieb zamestnanosti, ale aj z oblasti sociálnych 
vecí, že sa osobne spolu so všetkými zamestnancami ÚPSVaR 
vynasnažíme maximálne vyjsť v ústrety každému klientovi. 
Všetci naši zamestnanci si uvedomujú, že sú na svojich pra-
covných pozíciách hlavne preto, aby pomáhali tým, ktorí to 
potrebujú. Zároveň prosím o trochu tolerancie a pochopenia 
aj z opačnej strany, od našich klientov. Naši zamestnanci 
musia v týchto dňoch okrem enormného nárastu agendy 
zvládnuť aj aplikáciu noviel zákonov zo sociálnej oblasti, 
ktoré nadobudli  účinnosť od 1.1.2009 a sú v prospech 
občanov. Ale verím, že sa potvrdí to, čo dávno vedeli naši 
starí rodičia, že si ľudia v ťažkých situáciách dokážu navzá-
jom pomáhať.

Zhovárala sa: D. Reindlová

Verejné vyhlášky 
mesta Handlová 

Ukončené
5.2.2009 Verejná vyhláška  - oznámenie o začatí kona-
nia vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a pozvanie 
na ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou 
v súvislosti s budovaním parkovacích miest. Ústne 
prerokovanie sa konalo 24.02.2009.

5.2.2009 Verejná vyhláška  - oznámenie o začatí konania vo 
veci vydania súhlasu na výrub drevín a pozvanie na ústne 
pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou v súvislosti 
s budovaním chodníkov na Ul. 29. augusta. Ústne preroko-
vanie sa konalo 24.02.2009.

V jednaní
4.2.2009 Verejná vyhláška  - oznámenie o začatí územného 
konania a pozvanie na ústne pojednávanie s miestnym šet-
rením, líniová stavba „ Parkovacie miesta - Handlová „,
- na deň 4.3.2009 o 10,00 hod. so stretnutím na Mestskom 
úrade v Handlovej, malá zasadacia miestnosť, I. poschodie.

4.2.2009 Verejná vyhláška  - oznámenie o začatí územného 
konania a pozvanie na ústne pojednávanie s miestnym 
šetrením, líniová stavba „Priemyselný park v Handlovej 

– prístupová komunikácia „
- na deň 4.3.2009 o 11,00 hod. 
so stretnutím na Mestskom 
úrade v Handlovej, malá zasa-
dacia miestnosť, I. poschodie.

10.2.2009 - Verejná vyhláška  - 
oznámenie o začatí územného 
konania a pozvanie na ústne 
pojednávanie s miestnym šetre-
ním: ,,Dopravné riešenie parko-
vacích miest na Ul. 29.augusta 

a Partizánska „. 
- na deň  10.3.2009 o 9,00 hod. so stretnutím na : Mestskom 
úrade v Handlovej, číslo dverí 10.

9.2.2009 - Verejná vyhláška  - oznámenie o začatí územného 
konania o umiestnení líniovej stavby, pozvanie na ústne 
pojednávanie s miestnym zisťovaním. Obnova NTL plyno-
vodov Handlová – II. etapa “ na pozemkoch v katastrálnom 
území Handlová. 
- na deň   10.03.2009 o 10,00 hod.. so stretnutím na : 
Mestskom úrade v Handlovej, Námestie baníkov č. 7,  Malá 
zasadačka, I. poschodie.

Kompletné znenie verejných vyhlášok nájdete na 
www.handlova.sk a aktuálne na vývesnej tabuli pred 
MsÚ                                                   


