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Spomienka
V srdci stále bolí
A zabudnúť nedovolí,
Aj keď nie si medzi nami
V našich srdciach žiješ s nami

Dňa 4.2. bude tomu 5 rokov, čo 
od nás odišiel môj milovaný otec 
Jozef PETRÍK

Spomína dcéra Emília 
a ostatná rodina.

Dňa 18.1. 2010 je to už 13 rokov, 
čo nás opustil drahý manžel, otec, 
starý otec a priateľ

Ján KOVÁČIK
Čas už rany zahojil, ale spomienka 
na teba ostane navždy. 

Rodina a priatelia

Opustili nás 
december 2009/január 2010

Stanislav Baran  80 rokov 
Jaroslav Jonás  59 rokov 
Jozef Novosádek  45 rokov 
Ján Németh  56 rokov 
Juraj Komár  70 rokov 
Ladislav Job  81 rokov 
Mária Nagyová  91 rokov 
Irena Talášeková  74 rokov 
Zlatica Jarušková  49 rokov 
Anna Poklembová  83 rokov 
Silvia Pihíková  71 rokov 
Mariana Ištoková  24 rokov 
Ivana Bónová  41 rokov 
Ružena Gubeková  78 rokov 
Alojzia Pečitová  81 rokov 
Emília Kmeťová  90 rokov 
Alžbeta Molotová  61 rokov 
Mária Gregušová  87 rokov 
Margita Hajdlerová  76 rokov 

Z pobočky knižnice na MC
Od leta minulého roka je pobočka knižnice presťahovaná 
v priestoroch ZŠ MC. Skalných čitateľov neodrádzajú ani 
strmé schody, ktoré musia zdolať, ak si chcú požičať 
knižku, alebo časopis. A je z čoho vyberať. V knižnici sa 
nachádza viac ako sedem tisíc kníh: náučných, populár-
no – náučných, ale hlavne beletristické knihy určené na 
oddych a relax. 
Keďže sa knižnica nachádza v priestoroch Základnej 
školy MC, je len samozrejmosťou, že najčastejšími 
návštevníkmi sú žiaci a vyučujúci tejto školy. V priestoroch 
knižnice sa najradšej stretávajú na besedách o knihách, 
o spisovateľoch, ilustrátoroch, na tematicko-literárnych 
hodinách... V januári sa stali novými čitateľmi knižnice 
malí prváci, ktorí sa učia orientovať sa vo svete abecedy. 
Knižničné kráľovstvo rozprávok deti očarilo a s radosťou 
si niesli z knižnice prvé knižky, prvé ktoré si prečítajú 
sami. O tom, ako sa im rozprávky páčili, sa dozvedia 
knihovníčky počas ich ďalšej literárnej hodiny v knižnici
.

DM-MsK

V MsK pripravujeme vo februári:
3. febr. Rozprávkové vretienko
Šk. kolo súťaže v prednese rozprávky. ZŠ Šk. 
19. febr. Fašiangy. Ľudové tradície. 
Školský klub ZŠ Šk. 
Olympijské kruhy. Vznik a história olympijských hier. 
Pre žiakov ZŠ.
Čo je slušné a čo nie.
Literárno-náučné podujatie pre 1.st. ZŠ
Božena Nemcová a jej rozprávková babička 
(k 190.výr.nar.) pre ZŠ.
Čítali sme. 
Cyklická literárna hodina o prečítaných knihách. Pre 1.st. ZŠ 
MN
Fašiangy. Ľudové tradície. 
Literárne popoludnie v spolupráci s Úniou žien. 

Podujatia v pobočke MC 
Lesné zvieratká. 
Literárno-tematické pod. MŠ. 
Čarovné slová a ľudské city - Valentín
Tvorivá dielňa. ZŠ MC
Rozprávky
Literárno-tematické pod. ZŠ MC

Minimálna mzda 
od 1.1.2010
Podľa Nariadenia vlády SR č. 
441/2009 Z.z., ktorým sa ustano-
vuje suma minimálnej mzdy, sa od 
1.januára zvyšuje minimálna mzda 
nasledovne:
307,70 eura za mesiac pre zamest-
nanca odmeňovaného mesačnou 
mzdou,
1,768 eura za každú hodinu odpra-
covanú zamestnancom.

Podľa § 120 ods.1 zákona č. 311/
2001 Z.z. Zákonník práce ( ďalej len 
„Zákonník práce“ ), zamestnávateľ, u 
ktorého nie je odmeňovanie zamest-
nancov dohodnuté v kolektívnej 
zmluve, je povinný zamestnancovi 
poskytnúť mzdu najmenej v sume 
minimálneho mzdového nároku 
určeného pre stupeň náročnosti 
práce (ďalej len „stupeň“) prísluš-
ného pracovného miesta. Ak mzda 
zamestnanca v kalendárnom me- 
siaci nedosiahne sumu minimálneho 

mzdového nároku, zamestnávateľ 
poskytne zamestnancovi doplatok 
v sume rozdielu medzi dosiahnu-
tou mzdou a sumou minimálneho 
mzdového nároku ustanoveného pre 
stupeň patriaci príslušnému pracov-
nému miestu.
 
Podľa § 120 ods.3 Zákonníka 
práce, pracovné miesto je súhrn 
pracovných činností, ktoré zamest-
nanec vykonáva podľa druhu práce 
dohodnutého v pracovnej zmluve. 
Zamestnávateľ je povinný priradiť 
každému pracovnému miestu stupeň 
v súlade s charakteristikami stupňov 
náročnosti pracovných miest uve-
denými v prílohe č. 1 podľa najná-
ročnejšej pracovnej činnosti, ktorej 
výkon od zamestnanca vyžaduje,   
v rámci druhu práce dohodnutého v 
pracovnej zmluve. 

Podľa § 120 ods. 4 Zákonníka 
práce, sadzba minimálneho mzdo-
vého nároku pre príslušný stupeň 
je násobkom hodinovej minimálnej 

mzdy pri ustanovenom týždennom 
pracovnom čase 40 hodín alebo 
minimálnej mzdy v eurách za 
mesiac, ak ide o zamestnanca 
odmeňovaného mesačnou mzdou, 
ustanovenej osobitným predpisom,  
a koeficienta minimálnej mzdy,
Stupeň Koeficient minimálnej mzdy
      1  1,0
     2  1,2
     3  1,4
     4  1,6
     5  1,8
     6  2,0
ÚPSVaR v Prievidzi týmto upozor-
ňuje na dôslednejšie dodržiavanie 
kategorizácie pracovných činností 
podľa kvalifikačnej náročnosti a 
uplatňovanie minimálnej mzdy 
s ohľadom na stupeň určenia nároč-
nosti vykonávanej práce u zamest-
návateľov, ktorí prostredníctvom 
aktívnych opatrení na trhu práce 
žiadajú o poskytnutie finančných 
príspevkov.

Ing., Mgr. Jozef Stopka
riaditeľ ÚPSVaR v Prievidzi

FAŠIANGY, Turíce Veľká noc príde...

POZOR ZMENA!
tento rok sa fašiangovníci mestom neprejdú, 
ale stretnúť ich môžete na Námestí baníkov 
pred MsÚ Handlová od 14.00 h.
... a čo vyzbierajú, na fašiangovej 
veselici rozdajú...

 Dom kultúry mesta Handlová pozýva 
16.   februára 2010 o 19.00 h do DK

Fašiangová veselica spojená 
s pochovávaním basy. 

Ako každý rok, i tento sa rozlúčime s našou dra-
hou zosnulou Barborou Basovou, ktorá odíde na 
spravodlivý 40 dňový odpočinok. 
Do tanca hrá skupina RYTMUS. 
Vstupné: 3 €. 

Tešíme sa na stretnutie s vami.


