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Keì sa povie úrad práce, mnoh˘m príde na um miesto, 
kde sa evidujú nezamestnaní, kde musia dlho ãakaÈ na 
chodbách, tieÏ zvyky ‰tátnej in‰titúcie, ktorej sa nezamestnan˘
obáva a beÏní obãania sa jej rad‰ej vyh˘bajú. Ná‰ úrad
okrem zmeny názvu z Úradu práce na Úrad práce, sociálnych

vecí a rodiny v Senici pre‰iel aj radi-
kálnymi zmenami v odboroch sluÏieb
zamestnanosti, sociálnych vecí a rodiny
a prebral kompetencie b˘valého okres-
ného úradu v oblasti sociálnych vecí. 

Od môjho nástupu na pozíciu riadi-
teºky úradu v máji 2004 je snahou v‰et-
k˘ch zamestnancov realizovaÈ pozitívne
zmeny smerom k skvalitneniu spoluprá-
ce s fyzick˘mi i právnick˘mi osobami.
Ako prvé sme zaviedli úradné hodiny

poãas kaÏdého pracovného dÀa v t˘Ïdni. Z vlastnej skúsenosti
viem, Ïe niã nie je hor‰ie ako prísÈ na úrad so strachom, Ïe si
vás nikto nevypoãuje. Pomerne nároãné bolo zosúladiÈ plynu-
l˘ chod ‰tyroch pracovísk v Senici, ·a‰tíne-StráÏoch, Holíãi
a Skalici, ktoré patria pod na‰u in‰titúciu. V pôsobnosti ÚPSVR
v Senici je okres Senica a okres Skalica, ktoré patria na Sloven-
sku medzi ekonomicky silnej‰ie. Obidva okresy sa radia k pri-
hraniãn˘m regiónom: Senica na západe hraniãí s Rakúskom,
v katastrálnom území Kúty s âeskom, Skalica vymedzuje hrani-
cu s âeskou republikou, ão pozitívne ovplyvÀuje zamestnanosÈ. 

Zmena, ktorá nastala od roku 2004 v legislatíve, pomáha
ºuìom lep‰ie sa v nov˘ch zákonoch orientovaÈ. Sú bliÏ‰ie
obãanovi ako v minulosti, umoÏÀujú mu celé spektrum
finanãn˘ch podpôr. Kladieme dôraz na to, aby sme presved-
ãili klientov, Ïe ná‰ úrad nie je len o „peãiatkovaní“ papierov
– sme tu pre ºudí, aby sme im pomohli a poradili v hºadaní
zamestnania, vzdelávaní, finanãnej v˘pomoci v hmotnej
núdzi, ale aj zaãlenení sa telesne a du‰evne hendikepované-
ho jedinca do spoloãnosti.

Odbor sociálnych vecí a rodiny na na‰om úrade je nosite-
ºom úloh v oblasti rodinnej a sociálnej politiky. A tu sa
chcem zastaviÈ v súvislosti so zaãiatkom nového ‰kolského
roka. Myslím si, Ïe k v˘chove detí nestaãí iba rodinné záze-
mie, porozumenie a láska, ale tieÏ hmotné zabezpeãenie.
S príchodom ‰kolského roka deti potrebujú základné vyba-
venie do ‰koly a nie v‰etky rodiny sú v tomto smere sebestaã-
né, ão ma ako rodiãa veºmi bolí. Ná‰ ÚPSVaR prostredníc-
tvom rôznych peÀaÏn˘ch príspevkov pomáha t˘mto rodinám
prekonaÈ nepriaznivú finanãnú a sociálnu situáciu.

V súãasnosti je problém s narastajúcou kriminalitou.
Veºmi pozitívne sa nám osvedãila spolupráca so ‰kolami
prostredníctvom oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately, ktoré poskytuje poradenstvo v prevencii
proti negatívnym sociálnym javom, ako sú drogy na ‰kolách,
problémové správanie ãi zá‰koláctvo.

Cieºom ÚPSVaR v Senici je vytváraÈ priestor pre rie‰enie
sociálnych problémov a aspektov, ktoré ich ovplyvÀujú.
Rodina prechádza procesom v˘voja a jej potreby sú odrazom
nov˘ch Ïivotn˘ch udalostí a okolností. Snahou na‰ich
zamestnancov je, aby obãan, ktor˘ potrebuje akúkoºvek
pomoc, vedel, Ïe na na‰om úrade ju nájde. 24 hodín denne
funguje linka prvého kontaktu na ã. 0905 731 675 v Skalici
a v Senici 0915 757 252, na ktorú sa môÏu obrátiÈ ºudia
s problémami, s ktor˘mi si nevedia sami poradiÈ. Pripraven˘
je tím odborníkov, ktorí vedia a chcú byÈ „skutoãn˘m sprie-
vodcom sociálnym svetom obãana.“

Ing. Mária Fábiková,
riaditeºka ÚPSVR v Senici
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Pravidelné spoloãné porady vedúcich
oddelení a riaditeºa OSVaR dávajú
priestor na odovzdávanie si informá-
cií a získavanie celkového prehºadu
o aktuálnej problematike na odbore.
Práve v tomto prostredí sa rodia nové
návrhy, podnety, rie‰enia a my‰lien-
ky spoloãn˘ch akcií. Vieme tak for-
mulovaÈ svoje poÏiadavky na spolu-
prácu s in˘m oddelením, porovnáva-
me moÏnosti spolupráce, vzájomne sa
motivujeme a podporujeme.

Úspe‰ne aplikujeme v praxi spo-
luprácu oddelenia peÀaÏn˘ch prís-
pevkov na kompenzácie sociálnych

dôsledkov ËZP a oddelenia posudko-
v˘ch ãinností v spoloãnej terénnej soci-
álnej práci pri poskytovaní poraden-
stva súvisiaceho s peÀaÏn˘m príspev-
kom na úpravu bytu, rodinného domu
alebo garáÏe. Obãan s ÈaÏk˘m zdravot-
n˘m postihnutím je na‰ím spoloãn˘m
klientom, preto v záujme komplexného
prístupu k jeho potrebám pristupuje-
me spoloãne. Cieºom je spokojnosÈ kli-
enta, ktor˘ získal pozitívnu skúsenosÈ
s úradom, kde k nemu pristupovali
z ºudského i profesionálneho hºadiska,
a predchádzanie konfliktn˘m situáci-
ám. Klienti sa tak stávajú "na‰imi

klientmi", ktorí sa aj v budúcnosti na
nás obracajú s dôverou. 

V˘sledkom vzájomnej spolupráce
oddelenia sociánoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately s oddelením
peÀaÏn˘ch príspevkov na kompenzá-
ciu sociálnych dôsledkov ËZP a ode-
lenia posudkov˘ch ãinností sú spo-
loãne organizované akcie pre deti
s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím.
ako Mikulá‰sky veãierok, ·portovo-
zábavn˘ deÀ pre deti s ËZP a V˘chov-
no-rekreaãn˘ tábor pre deti.

Ide o také aktivity ná‰ho úradu,
ktoré sú nad rámec pracovn˘ch
povinností, ale sú v˘sledkom naozaj
úprimnej ochoty a presvedãenia, Ïe
byÈ sociálnym pracovníkom nie je len
zamestnaním, no predov‰etk˘m
poslaním.

Mgr. EVA SROGONČÍKOVÁ,
vedúca OPPK

Komunikácia otvára dvere 
k novým možnostiam
V súčasnom zložení riadiacich pracovníkov odboru sociálnych
vecí a rodiny v Senici fungujeme jeden rok. Filozofiou našej spo-
ločnej práce je od začiatku aktívna vzájomná komunikácia medzi
vedúcimi oddelení navzájom a medzi riaditeľom odboru a vedú-
cimi oddelení. Centrom záujmu pritom zostáva práca s rodinou
na špecifických úrovniach.

Výchovno – rekreačný 
tábor pre deti

Úrad práce, sociálnych vecí a rodi-
ny v Senici, odbor sociálnych vecí
a rodiny, v spolupráci s Vyšším
územným celkom Trnava, pokraču-
je od roku 1994 v priamej realizácii
detských táborov formou rekreačno-
výchovného pobytu. V roku 2005
sme zorganizovali tábor pre 60 detí
z okresov Senica a Skalica, a to:
z náhradnej rodinnej starostlivosti –
27 detí, s ťažkým zdravotným
postihnutím – 15 detí, so začínajú-
cimi poruchami správania – 18 detí.

Tábor sa uskutoãnil v rekreaãnom
stredisku SKALIâAN v Zlatníckej

doline pri Skalici v termíne od 22. 7.
2005 do 31. 7. 2005. I‰lo uÏ o 11. roãník.
V tomto roãníku ako úãastníci tábora
boli po prv˘ raz do realizácie zapojené
deti s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím –
dôvodom bola veºmi dobrá skúsenosÈ
z minulého roku, keì sa tábora skú‰obne
zúãastnilo jedno dieÈa sluchovo postih-
nuté, ako i na základe skúseností z reali-
zácie ‰portovo–zábavného dÀa pre
postihnuté deti.

Program ãinností v tábore bol rozdele-
n˘ na v˘chovnú a rekreaãnú ãasÈ.
V˘chovná ãasÈ bola realizovaná formou
sociálno-psychologického v˘cviku.
Základn˘mi cieºmi tejto ãasti bolo seba-
poznávanie, komunikácia, naãrtnutie
drogovej problematiky, otázky pries-
tupkovej ãinnosti a kriminality a uve-
domenie si vlastnej zodpovednosti za
svoje konanie a správanie.

Forma práce sa na základe skúse-
ností nemenila. Jednalo sa o prácu
v komunite i skupinách (úãastníci boli

rozdelení do piatich pracovn˘ch sku-
pín, kaÏdá pod vedením jedného vedú-
ceho), pri pouÏití metód skupinov˘ch
hier a interakãn˘ch techník za plného
vyuÏitia skupinovej dynamiky.

Uveden˘ detsk˘ tábor predstavoval
okrem rekreaãnej ãasti i zintenzívne-
nie preventívnych aktivít v práci
s deÈmi a mládeÏou. ZároveÀ bol tento
projekt zaraden˘ medzi metódy, formy
a nástroje sociálnej prevencie, ãi uÏ
v rámci individuálnej, alebo skupino-
vej práce. 

||
Táborák a opekanie špekáčikov   
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ROZDELENIE ÚLOH 
V TÍME
Úlohou celého realizaãného tímu od
roku 1994 vÏdy bolo, je a bude vytvára-
nie nového, roz‰íreného sociálneho
poºa, v ktorom bude dochádzaÈ k satu-
rácii emoãn˘ch potrieb a nov˘m, korek-
tívnym záÏitkom úãastníkov. Vedúci
skupín predstavovali na nevedomej
úrovni prenosové postavy a vo vzÈahu
k nim bolo moÏné pozorovaÈ mechaniz-
my vzÈahu k emoãne v˘znamn˘m
postavám v histórii detí, ku ktor˘m je
moÏné rozvíjaÈ pozitívne emoãné vzÈa-
hy v súãasnosti (nová sociálna situá-
cia). V pripraven˘ch terapeutick˘ch
situáciách bolo moÏné vytváraÈ prime-
rané reakcie v kontrolovanej sociálnej
situácii. Vedúci skupín pôsobili aj ako
identifikaãné vzory.

Rekreaãnú ãasÈ sme realizovali for-
mou ‰portovo kultúrnych podujatí. Jej
úlohou nebola iba prezentácia moÏ-
ností vyuÏívania voºného ãasu, ale aj
ich prezentácia ako potreby uvoºÀova-
cích a relaxaãn˘ch techník. Boli vhod-
ne zaradené do denného programu ako
skupinové a individuálne ‰porty,
kúpanie, turistika, spoloãenské hry,
diskotéka, ma‰karn˘ karneval ãi jazda
na koni.

MATERIÁLNE A TECHNICKÉ
ZABEZPEČENIE

Aktivity ‰portového a kultúrneho
zamerania sme podporili vecn˘mi
cenami a diplomami. Úlohou reali-
zaãného tímu bolo vytvorenie podmie-
nok pre realizáciu sa a vyniknutie
kaÏdého úãastníka tábora a jeho oce-
nenie v pozitívnom smere. Z tohto dô-
vodu bol tábor nároãn˘ na materiálno-

technické vybavenie a zabezpeãenie
dostatoãného mnoÏstva motivujúcich
cien do súÈaÏí a aktivít. Tu je treba
kon‰tatovaÈ, Ïe iba vìaka sponzor-
sk˘m príspevkom sa podarilo udrÏaÈ
vysokú úroveÀ realizovaného projek-
tu. T˘mto by som sa chcel poìakovaÈ
v‰etk˘m sponzorom za ich pomoc.
Okrem toho by som chcel poìakovaÈ
oddeleniu peÀaÏn˘ch príspevkov na
kompenzáciu sociálnych dôsledkov
ÈaÏkého zdravotného postihnutia,
ktoré sa priamo podieºalo na realizácii
tábora. 

PhDr. ALEXANDER POKOVIČ,
vedúci oddelenia 

sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kuratelyObčerstvenie sa chladným melónom je nielen príjemné, ale i chutné 

Každé dieťa sa povozilo na koni

Športové popoludnie 
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Ako pracovníčka oddelenia peňažných príspevkov na kompenzá-
ciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia už
štvrtý rok úzko spolupracujem s oddelením sociálnoprávnej
ochrany detí a rodiny pri realizácii detských táborov, a to nielen
pri príprave, ale i osobnou účasťou v tábore ako vedúca skupiny. 

Spolupráca na‰ich dvoch oddelení
vyvrcholila v roku 2004, keì sa

oddelenie sociálnoprávnej ochrany
podieºalo na príprave a realizácii
‰portovo-zábavného dÀa a mikulá‰-
skeho veãierka pre ÈaÏko zdravotne
postihnuté deti a mládeÏ, a moÏno
práve tam sa zrodila my‰lienka
zobraÈ do tábora i deti s ÈaÏk˘m zdra-
votn˘m postihnutím.

Dlho sme zvaÏovali v‰etky pre
a proti, ako tieto deti zvládnu desaÈ
dní bez pomoci svojich rodiãov, odká-
zaní sami na seba, v neznámom
prostredí, s cudzími ºuìmi. Nakoniec
sme nav‰tívili rodiãov detí za úãelom
oboznámenia ich s na‰ím zámerom
a ãakali sme na ich postoj, reakciu
a konkrétne poÏiadavky z ich strany
na nás. Stretli sme sa väã‰inou len
s kladn˘m postojom rodiãov, ktorí
uvítali ná‰ návrh, nemali na nás
Ïiadne ‰pecifické poÏiadavky a bez
obáv nám svoje deti zverili. V deÀ

nástupu s nami do tábora odi‰lo z cel-
kového poãtu ‰esÈdesiat detí pätnásÈ
detí s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnu-
tím. Boli to deti sluchovo postihnuté,
deti s poruchami pohybového aparátu
a deti s mentálnym postihnutím vo
vekovom rozmedzí od sedem do
sedemnásÈ rokov. 

UÏ prv˘ deÀ niektorí úãastníci rea-
govali na skutoãnosÈ, Ïe sú s nami i deti,
ktoré inak komunikujú, reagujú a pohy-
bujú sa. Bola to v‰ak úplne prirodzená
reakcia, ktorá len potvrdila to, Ïe deti
sú veºmi v‰ímavé a vnímajú kaÏdú
zmenu okolo seba a tieÏ si na túto sku-
toãnosÈ veºmi r˘chlo zvykli. Bolo zaují-
mavé pozorovaÈ, ako sa deti k sebe
navzájom správajú, ako r˘chlo sa nau-

ãili pouÏívaÈ znakovú reã, aby mohli
komunikovaÈ so svojimi kamarátmi,
ako sa snaÏili pomáhaÈ deÈom, ktoré
pouÏívali pri chôdzi francúzsku barlu. 

Tak, ako to uÏ v táboroch b˘va, boli
pre deti pripravené rôzne súÈaÏe, ãi uÏ
vedomostné alebo ‰portové, jazda na
koni, turistika, kúpanie, opekanie, dis-
kotéky... Priznám sa, Ïe sama som si
myslela, Ïe deti s handicapom niektoré
veci nezvládnu, Ïe pri súÈaÏiach, aby
mali ‰ancu umiestniÈ sa a dostaÈ cenu
je potrebné braÈ ohºad na ich handi-
cap, byÈ miernej‰í pri hodnotení
v˘sledkov, „priÏmúriÈ oko“ a moÏno
pridaÈ aj trochu súcitu, ale veºmi ma
pote‰ilo, keì som zistila Ïe som sa
m˘lila a niã z toho nebolo treba. Tieto
deti zvládali úplne v‰etko ako v‰etky

ostatné deti – súÈaÏili, tancovali,
behali, plávali, hrali tenis, jazdili na
koni, smiali sa a vystrájali. V nieãom
boli ‰ikovnej‰í jedni, v inom druhí.
Sluchovo postihnuté deti tancovali,
deti, ktoré pri chôdzi pouÏívajú fran-
cúzsku barlu behali po lese a hrali sa
s ostatn˘mi na skr˘vaãku. Nikto
nerozdeºoval deti do skupín tak, ako
som ich uviedla na zaãiatku, nikto
neupravoval program ‰peciálne len
pre niektorú skupinu, nikto „nepri-
Ïmuroval oãi“ pri vyhodnocovaní
súÈaÏí a nikto nerobil rozdiely medzi
deÈmi. Jednoducho, nebolo preão.
Robili sme v‰etci v‰etko a spoloãne
bez rozdielov, teda v súlade s celo-
spoloãensk˘m trendom sme búrali
v‰etky bariéry a úspe‰ne.

Deti s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postih-
nutím nepotrebujú ná‰ súcit, ºútosÈ,
ani prehnanú pomoc, staãí si ich len
v‰imnúÈ a prijaÈ skutoãnosÈ, Ïe sú tu,
medzi nami. Sú to úplne normálne
deti, ktoré sa dokáÏu zaãleniÈ do spo-
loãnosti, ktoré sa chcú hraÈ, radovaÈ
a smiaÈ spolu s ostatn˘mi. Na‰e deti
si z tábora odniesli pekné záÏitky
a darãeky, ktoré si museli zaslúÏiÈ
a pre ktoré sa urãite oplatilo snaÏiÈ sa
byÈ najlep‰í. âo je ale najdôleÏitej‰ie,
Ïe bol nenásilnou formou splnen˘ aj
hlavn˘ cieº tohto projektu, a to, Ïe
sme sa v‰etci spolu nauãili ÏiÈ, spolu-
pracovaÈ a pomáhaÈ si, pochopili
sme, Ïe sú medzi nami deti, ktoré aj
napriek svojmu handicapu majú záu-
jem ÏiÈ plnohodnotn˘ Ïivot.

ZDENKA KARASOVÁ,
sociálna pracovníčka

oddelenia peňažných príspevkov 
na kompenzáciu sociálnych dôsledkov 

ťažkého zdravotného postihnutia

Realizácia 
Detského tábora 2005 
z pohľadu pracovníčky oddelenia peňažných príspevkov

Práca v skupine 

Športová návšteva postihnutého športovca
p. Tomáša Masaryka, ktorého deti 
popreháňali po kurte

V horúčave to bez kúpania nejde

Športové popoludnie, príprava na volejbal

||
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Po nástupe na miesto vedúcej Oddele-
nia peÀaÏn˘ch príspevkov na kompen-
zácie sociálnych dôsledkov ÈaÏkého
zdravotného postihnutia na jeseÀ
minulého roku oslovila riaditeºka
ÚPSVR v Senici Ing. Mária Fábiková,
aby som na základe pozitívnej skúse-
nosti z predo‰l˘ch akcií v Skalici zorga-
nizovala podobné stretnutie aj pre deti
z okresu Senica, keìÏe v pôsobnosti
úradu sú dva okresy.

Motiváciou k príprave ·portovo-
zábavného dÀa pre deti s ËZP aj v okre-
se Senica bola spätná väzba v podobe

radosti a rozÏiaren˘ch detsk˘ch oãí,
nad‰enia a záujmu zo strany rodiãov.
ZároveÀ tu bol priestor na prelomenie
bariér vo vzÈahoch zdravé dieÈa - dieÈa s
postihnutím a obãan - úradník.

T̆ mto sme chceli prejaviÈ záujem
ÚPSVR v Senici aj o deti s ËZP a ich
rodiny nielen z profesijného, ale aj ºud-
ského hºadiska a ukázaÈ im, Ïe ich han-
dicap nestojí v ceste pre aktívne a plno-
hodnotné zaãlenenie sa do spoloãnosti.
Po rozhovore a v˘zve zo strany redak-
cie ãasopisu sme sa rozhodli ponúknuÈ
vám, kolegom z in˘ch okresov, svoje

Športový deň pre deti 
s ťažkým zdravotným postihnutím
Nášmu Úradu sociálnych vecí, práce a rodiny v Senici sa podarilo
v roku 2004 pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím zorganizo-
vať vydarený športový deň, ktorý mal u detí a ich rodičov veľký
úspech. 

KTO BOL ZODPOVEDNÝ ZA 
ORGANIZOVANIE ČINNOSTÍ SÚVISIA-
CICH S PRÍPRAVOU PODUJATIA?

� ZÁKLADNÝ PRINCÍP:
1. Styãn˘ dôstojník
2. Individuálna 

zodpovednosÈ
3. Rozdelenie úloh

Riaditeľka + Riaditeľ +
ÚPSV a R OSV a R
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SPOLUPRÁCA OPPK A OPČ
Obãan s ËZP je spoloãn˘m klientom

obidvoch oddelení a pracovníkov t˘ch-
to oddelení spája dennodenná skúse-
nosÈ z priameho kontaktu s ním. Vedia
s obãanom s ËZP komunikovaÈ,
poznajú problém integrácie i ‰pecifickú
problematiku Ïivota obãanov s jednotli-
v˘mi druhmi postihnutia.

Cel˘ realizaãn˘ tím pripravoval
akciu takéhoto charakteru prv˘krát,
„pracovn˘ postup“ vychádzal zo spo-
loãného radenia sa a logického uvaÏova-
nia so zámerom naplniÈ cieº podujatia.

Mgr. EVA SROGONČÍKOVÁ
vedúca OPP

(vlastný projekt na str. 8)

AKÝ BOL CIEĽ PODUJATIA� umoÏniÈ najmä deÈom z domáceho
prostredia záÏitok z integrácie;

� vzájomné stretnutie, spoznanie sa,
v˘mena skúseností rodinn˘ch príslu‰-
níkov, ktorí sa starajú o postihnuté
dieÈa v rodine;

� daÈ priestor vyniknúÈ a byÈ úspe‰-
n˘m aj deÈom s ËZP (súÈaÏe, hry,
maºba, spev, recitovanie, tanec);

� vytvoriÈ priestor a moÏnosÈ pre soci-
álnych pracovníkov, aby boli v kontak-
te s rodinami detí s ËZP aj mimo pôdy
úradu. 

m v Skalici

skúsenosti z organizácie takéhoto
podujatia formou akéhosi struãného
manuálu. Spoloãne s redakciou sme sa
zhodli na tom, Ïe bude moÏno uÏitoãné
vymeniÈ si aj touto formou praktické
skúsenosti, ktoré vám môÏu prípadne
pomôcÈ pri organizovaní akcií podob-
ného typu.

PRE AKÉ DETI A PREČO SME 
PRIPRAVILI TOTO STRETNUTIE� pre deti s ËZP, ktoré poberajú
peÀaÏné príspevky na kompenzáciu
(pohybovo, zmyslovo, du‰evne postih-
nuté);� pre deti, ktoré sú ËZP a starajú sa o
nich v domácnostiach ich rodinní prí-
slu‰níci;� pre deti z domova sociálnych slu-
Ïieb, ktoré sú tieÏ drÏiteºmi preukazov
obãanov s ËZP.

Realizaãn˘ tím spájala: � komunikácia� dobrovoºnosÈ � podpora� ochota

Vedúca + Vedúca OPČ
OPPK Tím pracovníkov

Tím pracovníkov OPČ (3)
OPPK (3)
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Vlastný projekt
URČENIE REALIZAČNÝCH TÍMOV 
PRE PRACOVISKO V SKALICI A V SENICI

TERMÍN � sobota� urãen˘ 2 mesiace dopredu

MIESTO REALIZÁCIE � podmienka: - ohraniãen˘ rekreaãn˘ areál,
s moÏnosÈou ‰portovania, oddychu

- bezbariérovosÈ
- Senica a okolie
- v˘ber najvhodnej‰ieho zariadenia, areálu
- osobná obhliadka areálu
- pripomienky k bezbariérovosti areálu
- kapacita areálu (moÏnosÈ stravovania)

ZISTENIE POČTU DETÍ� oddelenie posudkov˘ch ãinností vypracovalo menn˘
zoznam detí s ËZP, rozdelilo ich podºa veku a druhu zdra-
votného postihnutia

NÁZOV AKCIE� z viacer˘ch návrhov, ktoré pri‰li zo strany realizaãného
tímu i ostatn˘ch pracovníkov odboru soc. vecí a rodiny,
zvíÈazil názov najviac vystihujúci cieº a zámer:
„·portovo-zábavn˘ deÀ pre deti s ËZP“

PRÍPRAVA POZVÁNOK NA STRETNUTIE� písomné pozvanie deÈom a ich rodiãov asi 1 mesiac
pred realizáciou podujatia� systém písomn˘ch návrhov, ktoré boli v spodnej ãasti
pozvánky za úãelom potvrdenia úãasti

FINANCOVANIE� celá akcia bola financovaná v˘luãne zo sponzorsk˘ch
darov a finanãn˘ch príspevkov.� príprava písomnej Ïiadosti o sponzorsk˘ dar alebo
finanãn˘ príspevok� Ïiadosti o sponzorsk˘ dar alebo finanãn˘ príspevok
boli podpísané riaditeºkou ÚPSVaR, ão bolo istou zárukou
adresnosti vyuÏitia sponzorsk˘ch darov

VECNÉ DARY� hraãky, ‰portové potreby, sladkosti, nápoje
REKLAMNÉ PREDMETY� triãká, písacie potreby
FINANâNÉ DARY� hotovosÈ (kaÏdému darcovi bol vydan˘ príjmov˘ doklad)
- darãekové poukazy na nákup (formou darovacej zmluvy)
- prevodom na úãet ÚPSVaR v Senici, ktor˘ bol zriade-

n˘ za t˘mto úãelom
KTO OSLOVOVAL SPONZOROV?� realizaãn˘ tím: OPPK, OPâ� ostatní pracovníci OSVaR
AKO?� osobne� telefonicky + osobne� písomne + osobne
KOHO SME OSLOVILI AKO SPONZORA?� firmy, ktoré realizovali úpravy bytu, rod. domu alebo

garáÏe, na ktoré ÚPSV a R v Senici poskytol peÀaÏn˘ prís-
pevok� spoloãnosti, v ktor˘ch si obãania s ËZP zakúpili na zákla-
de poskytnutia peÀ. príspevku osobné motorové vozidlo

S ČÍM SME SA STRETLI 
PRI OSLOVOVANÍ SPONZOROV

� ãlenovia realizaãného tímu nemali predchádzajúcu
skúsenosÈ z oslovovania sponzorov� vo väã‰ine sme sa stretli s ochotou a záujmom o pod-
poru ná‰ho podujatia, nakoºko i‰lo o deti s ËZP� s odmietnutím bez vysvetlenia� s odmietnutím a ospravedlnením, nakoºko uÏ sa firma
sponzorsky podieºa na inom projekte� s t˘m, Ïe firma prisºúbila sponzorstvo, ale nesplnila sºub

FLOZOFIA VÝBERU POZVANÝCH HOSTÍ
HOSËOVSKÁ FIRMA� zaãínajúca pôsobnosÈ v regióne zaoberajúca sa distribú-

ciou kompenzaãn˘ch pomôcok (firma prispela sponzorsky
finanãne aj vecn˘mi darmi) 

V¯ZNAMNÁ OSOBNOSË� spevák country hudby
ZAUJÍMAVOSË � jazda na koni – hipoterapia
NOVÁ SPOLUPRÁCA DSS ROHOV� 15 detí + riad. + 3 vychovávatelia, priestor pre program

(taneãné vystúpenie, básne, piesne) na základe telefonic-
kého rozhovoru spoloãná náv‰teva vedúcej OPPK a OPâ 
v zariadení, spoloãná porada

OBâAN S ËZP� aktívny ‰potovec v stolnom tenise ako príklad integrá-
cie, ktorému ÚPSVR v Senici poskytol peÀaÏn˘ príspevok
na kúpu osobného motorového vozidla a na úpravu bytu,
rodinného domu alebo garáÏe. 

ROZPRÁVKOVÁ BYTOSË� ako maskot podujatia – Snehulienka

PROGRAM „ŠPORTOVO-ZÁBAVNÉHO DŇA 
PRE DETI S ŤZP“� od 9.00 – 16.00 (orientaãné urãenie)

� 9.00 – 10.00 – privítanie úãastníkov, hostí
– prezentácia hosÈovskej firmy
– taneãn˘ a kultúrny program DSS Rohov
– moÏnosÈ zapojiÈ sa 
(básniãkou, pesniãkou) aj pre deti z rodín� 10.00 – 12.00 ·portovo-zábavné súÈaÏe
Formou 5 farebne odlí‰en˘ch ‰portov˘ch
stanoví‰È, kde deti ãakali sladké odmeny
(loptové hry, kresba kriedami, maºba,
modelovanie z plastelíny, kuÏelky, súÈaÏe
tímov a k dispozícii bol aj pinpongov˘ stôl).� 12.00 – 13.00 – obed (bol zabezpeãen˘ pre v‰etk˘ch
úãastníkov podujatia)� 13.00 – 16.00 – vyhodnotenie ‰portovej ãasti dÀa 

(diplomy za úãasÈ)
– diskotéka
– taneãné vystúpenia DSS Rohov
– jazda na koni
– posedenie pri ohni s hosÈom spevákom

country hudby, opekanie 
– odovzdanie darãekov˘ch ta‰iek v‰et-

k˘m zúãastnen˘m deÈom, aj súroden-
com detí s ËZP (hraãky, sladkosti)

ZÁVER PODUJATIA� poìakovanie v‰etk˘m za úãasÈ, spoluprácu a pomoc� hostia podujatia dostali od realizaãného tímu pamätné
poháre, ‰peciálne pripravené na túto príleÏitosÈ

INÉ� v‰etci ãlenovia realizaãného tímu mali obleãené rovnaké
triãká s logom „·portovo- zábavn˘ deÀ pre deti s ËZP“� cel˘m programom nás príjemne sprevádzala rozpráv-
ková postaviãka Snehulienky� moderátori programu: 2 deti z dramatického krúÏku
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� Pán minister, uplynuli už takmer tri
roky od spustenia sociálnej reformy.
Ako hodnotíte toto obdobie?
Ako veºmi ÈaÏké a zloÏité pre nás,

a najmä pre obãana. Keì sme pripravo-
vali celú sociálnu reformu, dali sme si
za cieº, Ïe musí priniesÈ najmä nové
pracovné miesta a musí zlep‰iÈ Ïivot
ºuìom. V˘chodisková situácia nebola
priaznivá. Pred tromi rokmi dosahovala
nezamestnanosÈ takmer 20 %, poãet
sociálne odkázan˘ch obãanov sa nezni-
Ïoval, ale zvy‰oval, reálne dôchodky
klesali. My sme povaÏovali za zásadnú
odpoveì voãi takémuto v˘voju najmä
tvorbu nov˘ch pracovn˘ch miest, pre-
toÏe len vtedy, keì má obãan prácu, má
aj reálnu moÏnosÈ postaraÈ sa o seba
a svojich najbliÏ‰ích. Domnievam sa, Ïe
neºahké kroky, ktoré sme urobili, vytvá-
rajú predpoklady pre pozitívnej‰iu
perspektívu, aká bola pred 3 rokmi. 

� Boj s vysokou nezamestnanosťou.
Ako ste pristupovali k riešeniu tohto
problému? 
V prvom rade sme jasne videli,

a domnievam sa, Ïe to tak vnímala aj
verejnosÈ, Ïe systém sociálnych dávok
a sociálnej podpory nefunguje dobre. Bol
nastaven˘ tak, Ïe ak si nezamestnan˘

obãan na‰iel prácu, ãasto bol jeho príjem
niÏ‰í, ako keì poberal sociálne dávky.
Priãom niektoré skupiny obyvateºstva si
narodením detí zabezpeãovali pomerne
vysok˘ príjem zo sociálnych dávok a ani
sa s t˘m netajili. Toto nevytváralo priaz-
nivé ovzdu‰ie nielen medzi nezamestna-
n˘mi, ale aj t˘mi, ktorí majú prácu
a zvlá‰È citlivo vnímali nespravodlivosÈ
starého systému. Preto sme postavili
novú sociálnu politiku na princípe pra-
covaÈ sa oplatí, to znamená, Ïe akákoºvek
pozitívna aktivita sa musí oplatiÈ viac,
neÏ len pasívne poberanie podpory
a riadna práca sa musí oplatiÈ najviac. 

� Nezamestnanosť ale nesúvisí len
s motiváciou, často je to najmä nedo-
statok pracovných príležitostí, ktorý
spôsobuje, že ľudia nielen nechcú,
ale reálne nemajú kde pracovať.
Áno, máte pravdu. ZároveÀ v‰ak

platí, Ïe nie je zdravé také prostredie,
ktoré dáva ºuìom viac na sociálnych
dávkach, neÏ za riadnu prácu. Dnes uÏ
nie je ‰tát hlavn˘m tvorcom pracov-
n˘ch miest. Prácu priná‰a najmä
súkromn˘ sektor prostredníctvom
domácich a zahraniãn˘ch investícií.
Aby Slovensko bola atraktívna krajina
pre investície, musíme maÈ prostredie,

ktoré praje zamestnávaniu a nedefor-
muje ho. Preto prv˘m krokom reformy
bola najmä zmena Zákonníka práce,
o ktor˘ sme s odbormi zvádzali najmä
na zaãiatku roku 2003 tvrdé boje. Tento
zákonník je aj dnes hodnoten˘ ako
jeden z kºúãov˘ch nástrojov podpory
tvorby nov˘ch pracovn˘ch miest a prí-
toku investícií na Slovensko. Som pre-
svedãen˘, Ïe aj vìaka nemu zaãala
v˘raznej‰ie klesaÈ nezamestnanosÈ. 

� Odbory však pri Zákonníku namieta-
li, že váš návrh výrazne znižuje nie-
len ochranu zamestnanca, ale aj
právomoci odborov.
Naopak, flexibilnej‰ie vzÈahy medzi

zamestnancom a zamestnávateºom zna-
menajú lep‰iu ponuku na pracovnom
trhu a t˘m aj moÏnosti pre vy‰‰iu
zamestnanosÈ. âo sa t˘ka odborov, oni
najmä stratili dlhoroãnú pozíciu arbit-
rov vládnej politiky a sociálneho dialó-
gu zvlá‰È. Práve zákonníkom práce sa
dostali na zaãiatok cesty modern˘ch
odborov, ktoré plnia úloha konzultanta
vlády a vedú rokovania a dohody najmä
na podnikovej úrovni. Majú sa zaoberaÈ
ochranou zamestnanca vo vzÈahu
k zamestnávateºovi, nie politikárãením.
A to je moderná úloha odborov. 

Nebudem spokojn˘, k˘m
práca nebude pre v‰etk˘ch, 
ktorí o Àu majú záujem

Rozhovor s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny
ĽUDOVÍTOM KANÍKOM

�
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� V roku 2003 ste presadili zásadné
zmeny v legislatíve, celá reforma sa
však v praxi rozbehla až v roku 2004
a sprevádzali ju komplikácie.
Samozrejme, problémy boli a stále

existujú. Jednalo sa skutoãne o princi-
piálnu zmenu, ktorá najviac zasiahla
t˘ch, ktorí roky boli súãasÈou sociálne-
ho systému a poberali dávky. UÏ len
t˘m, Ïe sociálna reforma priniesla prin-
cíp, Ïe kaÏdá práca a aktivita sa oplatí
viac neÏ pasivita, pohla celé masy ºudí
k ãinnostiam, ktoré tu dovtedy neboli.
Dnes zisÈujeme, Ïe uÏ prestáva byÈ pro-
blémom krátkodobá nezamestnanosÈ,
Ïe ºudia, ktorí sa prechodne ocitnú bez
práce a predt˘m dlho pracovali, vyuÏí-
vajú v‰etky moÏnosti na to, aby sa do
práce ão najskôr vrátili. V porovnaní
s minul˘m rokom napríklad Sociálna
poisÈovÀa eviduje o 50 000 menej pobe-
rateºov podpory v nezamestnanosti. To
znamená, Ïe ºudia, ktorí majú kvalifiká-
ciu a ochotu pracovaÈ, vyuÏívajú v‰etky
moÏnosti k tomu, aby si prácu na‰li
a priná‰a to konkrétne v˘sledky. 

�Čo však s dlhodobo nezamestnanými?
Zaviedli ste systém aktivačných prác,
ktorý je však len dočasným riešením. 
SpomeÀme si, Ïe najmä na zaãiatku

roku 2004 boli silné hlasy, ktoré spo-
chybÀovali zmysluplnosÈ aktivaãn˘ch
prác. Po niekoºk˘ch mesiacoch bolo
zaktivizovan˘ch mesaãne viac neÏ 100-
tisíc ºudí, zapojilo sa 90 % obcí a viac
neÏ tisíc mimovládnych organizácií.
Spolu tak vytvorili obrovské mnoÏstvo
hodnôt v regiónoch, obciach a komuni-
tách. Aktivaãné práce sa t˘kajú najmä
dlhodobo nezamestnan˘ch, teda ºudí,
ktorí uÏ roky nepracovali alebo nepra-
covali vôbec a ch˘bajú im pracovné
návyky. Aktivaãné práce majú zmysel,
ak budú slúÏiÈ ako prechodn˘ mostík
k riadnej práci. Zatiaº sa nám podarilo
zamestnaÈ viac neÏ 10 000 ºudí, ktorí
zaãínali práve aktivaãn˘mi prácami.

� Jednou z najťažších reforiem bola
dôchodková reforma. Ako vnímate jej
priebeh po viac než roku fungovania?
Bola to zároveÀ aj jedna z najpotreb-

nej‰ích reforiem, keìÏe v‰etci sme vide-
li, Ïe star˘ dôchodkov˘ systém nielenÏe
nedokáÏe poskytnúÈ primerané zabezpe-
ãenie v starobe, ale nepredstavoval Ïiad-
nu pozitívnu perspektívu do budúcnos-
ti. Poãet star˘ch ºudí narastá, rodí sa
menej detí a na toto nemal star˘ systém
primeranú odpoveì. Preto som presved-
ãen˘, Ïe nov˘ dôchodkov˘ systém, ktor˘
sa naplno rozbehol od 1. januára tohto
roku, je zásadnou odpoveìou na potrebu
zabezpeãovaÈ vy‰‰ie dôchodky a tieÏ na
nutnosÈ stability a bezpeãia do budúc-
nosti. Je to moÏné najmä t˘m, Ïe sme
vytvorili nov˘ 2. pilier, ktor˘ po prv˘-
krát dáva na‰im obãanom ‰ancu sporiÈ si
na dôchodok na svojom osobnom úãte.
Dnes je v 2. pilieri viac neÏ milión obãa-
nov, ktorí uÏ vlastnia miliardy korún. 

� Napriek tomu čelíte tvrdej kritike, že
ste vytvorili rozdiely medzi dôchod-
cami, medzi tými, ktorí odišli do
dôchodku v starom systéme a tými,
ktorí odišli podľa nových pravidiel.
Viem o tomto probléme a chápem

obãanov. Túto zmenu v‰ak bolo potreb-
né spraviÈ a bolo potrebné najmä zaãaÈ.
Keby ju urobili moji predchodcovia,
nemuseli byÈ rozdiely také veºké a aj
podmienky jej zavádzania mohli byÈ
pre obãanov priaznivej‰ie. S dôchodko-
vou reformou me‰káme uÏ 10 rokov.
Zásadn˘m faktom je, Ïe dôchodkovou
reformou sme nijak˘m spôsobom ne-
siahli na nároky a dôchodky poberate-
ºov. Dôchodková reforma znamenala,
Ïe nové penzie sa budú priznávaÈ podºa
poãtu odpracovan˘ch rokov a podºa
v˘‰ky mzdy, z ktorej obãan platil odvo-
dy. Napriek tomu vnímam súãasn˘ stav
ako problém, ktor˘ spôsobuje nevôºu

� Pán minister, ako to je vlastne s po-
klesom nezamestnanosti? Ústredie
práce zverejňuje svoje čísla, ktoré
sú však iné ako údaje Štatistického
úradu. Často ste aj vy kritizovaní, že
čísla, ktoré vykazujete, nie sú reálne.
Na úradoch práce dnes pracuje

okolo 10 000 ºudí, ktorí evidujú kaÏdé-
ho nezamestnaného, ale aj kaÏdého, kto
opustí evidenciu. Takto bolo v roku
2002 evidovan˘ch bez práce takmer 500-
tisíc obãanov, dnes ich evidujeme 340-
tisíc. Ja nemám pochybnosti o tom, Ïe
tieto údaje sú korektné a neviem si
predstaviÈ, ako by ich niekto mohol
manipulovaÈ. Podstatné v‰ak podºa mÀa
je, Ïe tri in‰titúcie, Ústredie, ·tatistick˘
úrad, ale aj Európsky ‰tatistick˘ úrad –
Eurostat, zhodne vykazujú pokles neza-
mestnanosti. Aby tento pokles obãania
ão najskôr pocítili, potrebujeme ìal‰í
prílev investícií a pracovn˘ch miest.
Som rád, Ïe práve toto sa dnes deje na
mnoh˘ch miestach na Slovensku. 

� Ako sociálna reforma podporuje slo-
venské rodiny?
Na‰ím cieºom v rodinnej politike je

najmä podpora rodiãov k hºadaniu a udr-
Ïaniu si zamestnania tak, aby boli v ão
najväã‰ej miere schopní samostatne sa
postaraÈ o svoje deti. Zaviedli sme plo‰né
rodinné prídavky, ktoré dostáva kaÏd˘
rodiã dieÈaÈa. A naviac, kaÏdej rodine,
v ktorej ão len jeden Ïiviteº pracuje, priz-
návame mesaãn˘ daÀov˘ bonus na dieÈa.
Dnes tak kaÏdá pracujúca rodina môÏe
mesaãne na dieÈa získaÈ okolo 1000 Sk.
Popri tom sme sa rozhodli podporiÈ aj
mamiãky, ktoré sa starajú o malé deti do
troch rokov veku a poberajú rodiãovsk˘
príspevok. Mnohé z nich si potrebujú
nájsÈ prácu, aj keì len na ãiastoãn  ̆úvä-
zok. Od júla tohto roku môÏu braÈ pln˘
rodiãovsk  ̆príspevok aj popri zamestnaní.
Rodiãovsk˘ príspevok dnes bez ohºadu
na to, ãi pracujú, alebo sa starajú o dieÈa
doma, poberá takmer 120-tisíc rodiãov. 
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medzi dôchodcami a aj preto v na‰ich
aktuálnych opatreniach navrhujeme,
aby sa niÏ‰ie dôchodky zvy‰ovali r˘ch-
lej‰ie a aby sa prechodné obdobie nábe-
hu nové systému predæÏilo na dlh‰í ãas.

� Sú tu pozitívne ukazovatele, situácia
v mnohých našich rodinách je však
ťažká, dôchodcovia, najmä tí, ktorí
dostávali penzie v starom systéme,
majú problémy z nich vyžiť a stále
sú tu okresy, ktoré veľké investície
nezasiahli.
Nie sme a ani nemôÏeme byÈ spo-

kojní dovtedy, k˘m ão len jeden ãlovek,
ktor˘ chce na Slovensku pracovaÈ, si
nemôÏe nájsÈ zamestnanie. K˘m v‰etky
peniaze, ktoré sa vyplácajú prostredníc-
tvom európskych fondov a na‰ich
aktívnych podporn˘ch nástrojov, nebu-
dú plynúÈ naãas a k˘m ão len jedna
koruna, ktorú posiela zamestnávateº
svojmu zamestnancovi na osobn˘

dôchodkov˘ úãet, bude me‰kaÈ. Refor-
my, ktoré sme pripravili a presadili,
v‰ak vytvárajú zdrav˘ základ nového
sociálneho domu. Aby sme v Àom
mohli dobre ÏiÈ, musíme ich neustále
zlep‰ovaÈ tak, aby rástla príleÏitosÈ na
prácu, aby sa pracovaÈ oplatilo a najmä,
aby slúÏili ºuìom.

� Predsa len hovoríte o dlhodobej per-
spektíve, ľudia, ktorí dnes žijú v tzv.
hladových dolinách, však potrebujú
riešenie dnes.
Áno, ale treba si uvedomiÈ, Ïe pokiaº

nebude práca, podstatne sa nezmenia
ani ich podmienky. My robíme v‰etko
preto, aby práca bola, aby investori pri-
chádzali. KaÏdé jedno opatrenie, ktoré
sme presadili, sleduje najmä tento cieº.
Pozrime sa napr. na región Îiliny. Aj ten
patril e‰te pred tromi rokmi k hladovej
doline. Dnes sa tam realizuje jedna z naj-

väã‰ích investícií v strednej Európe
a prácu si nájdu desaÈtisíce ºudí. Toto je
cesta, ktorú ponúkame. Na‰i kritici chcú
reformy zru‰iÈ a vrátiÈ tak Slovensko
späÈ, my chceme to, ão sme spoloãne
pripravili a presadili, ìalej vylep‰ovaÈ,
aby bolo viac práce pre obãanov. 

� O vylepšovaní sa v poslednom čase
hovorí veľmi často. Nie je to vlastne
priznanie si chyby?
Najväã‰ou chybou by bolo, keby sme

sa tvárili, Ïe v‰etko je urobené dokonale
a Ïe nie je ão zlep‰ovaÈ. Od samého
zaãiatku, keì sme reformy spustili, ich
zlep‰ujeme, je to prirodzen˘ proces,
a ak nás prax a skúsenosti presviedãajú
o tom, Ïe by sme mali prijaÈ isté opatre-
nia, tak ich pripravujeme a presadzuje-
me. Myslím si, Ïe toto je o zodpovednej
politike, ktorá v‰ak nemá niã spoloãné
s rozvracaním, ktoré presadzuje politic-
ká opozícia na ãele so SMER-om. 

� Aké konkrétne zlepšenia máte pri-
pravené vo vašej oblasti?
UÏ v najbliÏ‰om období bude vláda

a parlament rokovaÈ o na‰ich návrhoch,
ktoré budú naìalej podporovaÈ tvorbu
nov˘ch pracovn˘ch miest a zamestnáva-
nie aj t˘m, Ïe roz‰írime moÏnosti zamest-
návania dlhodobo nezamestnan˘ch
a inak znev˘hodnen˘ch obãanov. Chce-
me sa zameraÈ na zlep‰enie moÏností
dochádzania za prácou najmä formou
nového príspevku, ktor˘ chceme posky-
tovaÈ t˘m obãanom, ktorí boli predt˘m
nezamestnaní, zamestnajú sa a potrebujú
do práce dochádzaÈ. No a v neposled-
nom rade uvaÏujeme tieÏ o v˘raznej‰om
zv˘‰ení kompenzaãn˘ch príspevkov pre
zdravotne postihnut˘ch obãanov. 

� Počas vášho pôsobenia na minister-
stve Slovensko vstúpilo do EÚ. Ako
táto skutočnosť ovplyvňuje sociálnu
politiku?
Jednoznaãne pozitívne. Máme viac

moÏností, ale aj väã‰iu zodpovednosÈ.
Reálne sa spolupodieºame na tvorbe pra-

vidiel pre celú Európsku úniu, ãím
môÏeme vpl˘vaÈ na veci, ktoré sú pre nás
kºúãové. Uzatvárame spojenectvá v záuj-
me posilÀovania flexibility pracovného
trhu, ako napr. s Veºkou Britániou o otáz-
ke pracovného ãasu. Veºké moÏnosti
vznikajú prostredníctvom vyuÏívania
Európskeho sociálneho fondu, ktor˘ nám
umoÏÀuje ãerpaÈ miliardy korún na pod-
poru tvorby pracovn˘ch miest, potláãa-
nie chudoby a na ‰pecifické projekty
v slovensk˘ch regiónoch. V neposled-
nom rade je tu aj otázka voºného pohybu
osôb. Bariéry, ktoré si zatiaº ponecháva
väã‰ina star˘ch ãlensk˘ch krajín, pova-
Ïujem za zbytoãné a neopodstatnené.
Práve tu vyvíjame maximálne úsilie, aby
sme v tomto ãase, kedy budú staré ãlen-
ské ‰táty prehodnocovaÈ prechodné
obdobia, vyjednali v koordinácii s ostat-
n˘mi ich ão najskor‰ie zru‰enie. 

� I keď je predčasné bilancovať, vstu-
pujeme do posledného roku vládnu-
tia. Akú rolu zohrá dnešná a budúca
sociálna politika v nasledujúcom
období? 

Slobodné parlamentné voºby v minulos-
ti b˘vali u nás predov‰etk˘m o otázkach
demokracie a o smerovaní Slovenska.
Domnievam sa, Ïe toto budú prvé voºby,
ktoré budú najmä o sociálnych a hospo-
dárskych otázkach, budú o Ïivote obãa-
nov, o pracovn˘ch miestach, o dôchod-
koch. Ich v˘sledok bude maÈ rozhodujú-
ci vplyv na ìal‰ie formovanie sociálnej
politiky. My sme po troch rokoch posta-
vili nov˘ sociálny dom, ktor˘ treba zaãaÈ
zariaìovaÈ tak, aby sa v Àom dalo dobre
ÏiÈ. Ukazujú sa prvé pozitívne v˘sledky,
na ktoré bude treba nadviazaÈ. Bude to
v‰ak zápas o dôveru obãana, v ktorom
bude zohrávaÈ sociálna politika domi-
nantnú úlohu. V˘sledky volieb urãia, ãi
sa sociálna politika bude ìalej zlep‰ovaÈ,
alebo dostanú priestor politické sily,
ktoré sa usilujú o rozvrat reforiem
a návrat späÈ. 

Zhovárala sa
Mgr. KATARÍNA BELICKÁ
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Uzavretím „Dohody“ sa definovali
presné pravidlá vo veci poskytova-

nia zdravotn˘ch v˘konov na úãely soci-
álnych sluÏieb, peÀaÏn˘ch príspevkov
na kompenzáciu a peÀaÏného príspev-
ku za opatrovanie, ktoré je zdravotnícke

zariadenie v zmysle § 106a zákona ã.
195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci
v znení neskor‰ích predpisov povinné
poskytnúÈ, bodového ohodnotenia
zdravotn˘ch v˘konov, ceny bodu za
poskytnuté zdravotné v˘kony a spôso-
bu úhrady. 

Za zdravotné v˘kony na úãely so-
ciálnej pomoci sa podºa § 106a ods. 3
citovaného zákona o sociálnej pomoci
povaÏujú:
a) vy‰etrenie zdravotného stavu obãana
v konaní o sociálnej sluÏbe alebo
o peÀaÏnom príspevku na kompenzáciu;

Pod vy‰etrením zdravotného stavu
na úãely sociálnej pomoci sa rozumie:� cielené vy‰etrenie dvoch alebo viace-
r˘ch orgánov, uvedené v opatrení MZSR
ã. 07045-9/2005-SL zo 16. marca 2005
pod kódom 62, s hodnotou 250 bodov, 

� dôkladné vy‰etrenie 1 orgánového
systému alebo kontrolné vy‰etrenie vrá-
tane rád a dokumentácie uvedené pod
kódom 63, s hodnotou 200 bodov a� vyhodnotenie laboratórnych v˘sled-
kov, uvedené pod kódom 15b s hodno-
tou 120 bodov.
b) vystavenie v˘pisu zo zdravotnej
dokumentácie obãana v konaní o soci-
álnej sluÏbe alebo o peÀaÏnom prís-
pevku na kompenzáciu;
c) vystavenie lekárskeho nálezu,
posudky, správy o priebehu a v˘voji
choroby a zdravotného postihnutia; 
d) vystavenie návrhu na umiestnenie
osoby v zariadení sociálnych sluÏieb.

Ide o vystavenie lekárskeho nálezu
alebo v˘pis zo zdravotnej dokumentá-
cie, uvedené v opatrení MZSR ã. 07045-
9/2005-SL zo 16. marca 2005 pod

kódom 74, s hodnotou 300 bodov. Uve-
dené zdravotné v˘kony na úãely sociál-
nej pomoci poskytuje lekár v‰eobecnej
starostlivosti a lekár ‰pecializovanej
zdravotnej starostlivosti na základe
písomného vyÏiadania úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny, resp. v rámci
odvolacieho konania na základe písom-
ného vyÏiadania Ústredia práce, sociál-
nych vecí a rodiny. 

Úhradu za poÏadované zdravotné
v˘kony uhrádzajú úrady práce, sociál-
nych vecí a rodiny, v rámci odvolacie-
ho konania Ústredie práce, sociálnych
vecí a rodiny, podºa poãtu bodov za
vykonan˘ zdravotn˘ v˘kon. Cena bodu
zdravotného v˘konu je stanovená na
0,50.-Sk podºa prílohy ã. 4 písm. A,
ods. 1 písm. d) a ods. 2.2.c), k opatreniu
MZSR ã. 07045/2003-OAP z 30. decem-
bra 2003, ktoré bolo menené opatrením
MZSR ã. 07045-7/2004-OAP z 15. de-
cembra 2004.

Po prv˘krát fakturovan˘m odbobím
je obdobie za 4 mesiace, a to za august
– november 2005. ëal‰ie fakturovanie
bude v pravidelne sa opakujúcich troj-
mesaãn˘ch cykloch. 

Podpísaním predmetnej „Dohody“
sa vytvorili podmienky na odstránenie
pomerne ãasto sa vyskytujúceho pro-
blému, keì úhradu za zdravotné v˘ko-
ny, ktoré boli vykonané na základe
písomného vyÏiadania ‰tátneho orgánu
sociálnej pomoci, poÏadovali lekári
zdravotníckych zariadení od obãana, ão
nemá oporu v zákone. 

Mgr. MARICA ŠIKOVÁ,
riaditelka Odboru posudkovych cinnosti

ÚPSVR

Ústredie práce, sociálnych vecí
a rodiny, v zastúpení generál-
nym riaditeľom, a Asociácia
súkromných lekárov SR, v zastú-
pení prezidentom „Asociácie“,
podpísali „Dohodu o poskyto-
vaní a úhrade zdravotných výko-
nov na účely sociálnej pomoci“,
ktorá nadobudla platnoť a účin-
nosť 1. 8. 2005

Poskytovanie zdravotných výkonov
na účely sociálnej pomoci

||
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ŠTATISTIKA A FAKTY
Fakty dokazujú, Ïe väã‰ina ºudí

v poproduktívnom veku Ïije samostat-
ne, oddelene od príbuzn˘ch, a Ïe sú
sebestaãní pri zabezpeãovaní aktivít
potrebn˘ch pre kaÏdodenn˘ Ïivot. Ale
sú aj takí, ktor˘m ubúdajú sily a zhor-
‰uje sa zdravotn˘ stav – a z nich mnohí
potrebujú pomoc, ktorá sa u nás posky-
tuje formou poskytovania sluÏieb. Ide-
álny stav by nastal, keby sme sa o svo-
jich príbuzn˘ch dokázali postaraÈ sami.
Ale mnohokrát na to nemáme ãas, ani
osobnostné ãi povahové predpoklady.

Sociálne sluÏby poskytuje ‰tát
obãanovi priamo v jeho domácnosti,
alebo v ‰pecializovan˘ch zariade-
niach. Systém sociálnych zariadení
k 31. 12. 2004 predstavuje poãet 730
s kapacitou 35,5-tisíc miest, priãom
starostlivosÈ o klientov je takmer z 80-
tich percent v kompetencii regionálnej
a miestnej samosprávy. 

HUMANIZÁCIA SLUŽIEB
Toºko ‰tatistika. I napriek skutoãnosti,
Ïe okrem detsk˘ch domovov, ktoré sú
v kompetencii ‰tátnej správy (in‰titu-
cionálna starostlivosÈ pre‰la pod
samosprávu), sa nemôÏe ‰tát tváriÈ, Ïe
problémy technického charakteru, ãi
dodrÏiavania ºudsk˘ch práv v t˘chto
zariadeniach, sa ho net˘kajú. V mno-
h˘ch absentovali a absentujú sluÏby,
ktoré majú pomôcÈ sociálnej integrácii
aj s akcentom na sociálnu rehabilitáciu
klientov v zariadeniach, budovaÈ
samostatné b˘vanie pre postihnut˘ch
obãanov v rámci celosvetového trendu
humanizácie sociálnych sluÏieb. Tá
zah⁄Àa v sebe aj pracovnú terapiu, ale
aj zniÏovanie poãtu klientov v zaria-
deniach s celoroãn˘m pobytom
a napomáhaÈ v integrácii klienta do
spoloãnosti a t˘m zintenzívniÈ prácu
s rodinou a spoloãnosÈou.

PROJEKT TRANSFORMÁCIE 
EXISTUJÚCICH ZARIADENÍ 
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Vláda svojím uznesením ã. 403 z 21.
mája 2003 schválila projekt Transfor-
mácia existujúcich zariadení sociál-
nych sluÏieb s celkov˘mi nákladmi
500 mil. Sk, ktorého gestorom je
MPSVR SR. Podiel ‰tátu na financo-
vaní je 60 %, t.j. 300 mil. Sk a pôÏiã-
ka z Rozvojovej banky Rady Európy je
40 %, t.j. 200 mil. Sk. V projekte je
zahrnut˘ch 23 zariadení sociálnych
sluÏieb (zoznam zariadení zahrnut˘ch
do národného projektu je na stránke
www.employment.gov.sk), v ktor˘ch
sa realizujú práce, ktoré sa t˘kajú
najmä zmien v kvalite b˘vania (zabez-
peãenie väã‰ieho súkromia pre klien-
tov a priestor na realizáciu vlastného
osobnostného rozvoja). 

STAV REALIZÁCIE PROJEKTU
Do konca roku 2005 budú ukonãené
práce v 20 a v roku 2006 v 3 zariade-
niach. Zlep‰enie Ïivota ãi dopad trans-
formaãn˘ch prvkov najmä vo forme
zv˘‰enia ubytovacích a hygienick˘ch
‰tandardov, zlep‰enie psychického
a fyzického stavu bude maÈ vplyv na
cca 1600 klientov. Projekt je nároãn˘
a podlieha riadeniu a kontrole riadia-
ceho v˘boru, v ktorom sú zastúpení
zástupcovia v‰etk˘ch samosprávnych
krajov, zástupcovia MPSVR, MF,
ÚPSVaR, MVO a v˘konne ho zabezpe-
ãuje (monitoruje, spracováva správy
pre vládu a RBRE ) Projektová koordi-
naãná jednotka.

RIADENIE PROJEKTU 
V˘stupy z projektu budú mal˘m prís-
pevkom k veºkému balíku reformy
sociálneho systému, ku ktorému sa
prihlásila vláda v roku 2002, ale najmä
posunie Ïivotné podmienky hendike-
povan˘ch spoluobãanov ku vy‰‰ej
kvalite a integrácii do spoloãnosti.
Bude to aj malé, no zároveÀ v˘znamné
plus v budúcom hodnotení Lisabon-
skej stratégie, o ktorej sa v poslednom
období ãasto a veºa hovorí. Pracovné
stretnutia Riadiaceho v˘boru projektu,
ktoré sa konajú minimálne raz za 6
t˘ÏdÀov vÏdy v inom zariadení,
v inom kraji a meste, v‰etk˘ch ãlenov
vzájomne obohacujú a potvrdzujú, Ïe
vláda schválila správny projekt. Soci-
álna politika je skutoãne zrkadlom
spoloãnosti, preto sa snaÏme ho spolu
udrÏaÈ ão najãistej‰ie vo v‰etk˘ch jeho
rozmeroch.

Spolupracovníkom na v‰etk˘ch
úrovniach vyslovujem vìaku za úÏas-
n˘ entuziazmus, ktor˘ do projektu vlo-
Ïili, a vyslovujem presvedãenie, Ïe sa
nám spoloãn˘m úsilím podarí pokra-
ãovaÈ v zlep‰ovaní podmienok vo v‰et-
k˘ch ‰pecializovan˘ch sociálnych
zariadeniach.

OĽGA REPTOVÁ,
poradkyňa ministra

a predsedníčka 
Riadiaceho výboru projektu

Národný projekt 
Transformácia existujúcich 
zariadení sociálnych služieb
vstupuje do poslednej tretiny
Starnutie obyvateľstva ako novodobý fenomén neobišlo ani nás.
Podľa posledného sčítania obyvateľstva sa zvýšil podiel obyvateľ-
stva v poproduktívnom veku o 0,7 bodu a dosiahol 18 % na celko-
vom počte obyvateľstva a v absolútnej hodnote je to tesne pod hra-
nicou jedného milióna.

||
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Trend poklesu nezamestnanosti
zaznamenali úrady práce aj v pred-

chádzajúcom mesiaci. Miera evidova-
nej nezamestnanosti dosiahla v auguste
10,88 %. Takáto miera nezamestnanos-
ti bola naposledy zaregistrovaná v de-
cembri v roku 1997. V evidencii úradov
práce zostáva naìalej viac ako 300 000
uchádzaãov o zamestnanie, z ktor˘ch
väã‰inu tvoria dlhodobo nezamestnaní.
Túto skupinu uchádzaãov je problema-
tické zamestnaÈ vzhºadom na ich nízku

vzdelanosÈ a kvalifikáciu. Ministerstvo
práce chce aj z tohto dôvodu preskúmaÈ
ìal‰ie moÏnosti podpory nov˘ch pra-
covn˘ch miest v rámci aktívnej politiky
trhu práce, najmä ak ide o príspevok
pre samostatne zárobkovú ãinnosÈ
a príspevok na zriadenie chránenej
dielne.

Príspevok na samostatne zárobkovú
ãinnosÈ sa stáva jedn˘m z najvyuÏíva-
nej‰ích nástrojov pri tvorbe nov˘ch pra-
covn˘ch miest. V roku 2004 bol príspe-
vok na SZâ poskytnut˘ 5 618 uchádza-
ãom o zamestnanie, priãom priemerná
v˘‰ka príspevku pre jedného uchádza-
ãa predstavovala cca 57 000 Sk. 
V prvom polroku 2005 bol tento príspe-
vok poskytnut˘ ìal‰ím 5 323 uchádza-
ãom o zamestnanie. V niektor˘ch okre-
soch bolo v tomto období vytvoren˘ch
prostredníctvom tohto príspevku viac
pracovn˘ch miest ako za cel˘ rok 2004.
Príspevok na SZâ sa ukazuje ako jeden
z najefektívnej‰ích projektov aktívnej
politiky trhu práce. 
Zmeny na príspevok SZâ a príspevok
na zriadenie chránenej dielne sa budú
t˘kaÈ v˘‰ky príspevku a zavedenia
nového pau‰álneho príspevku. Podrob-
nosti t˘kajúce sa uveden˘ch návrhov,
ako aj moÏnosti ich zapracovania do
legislatívnych návrhov budú známe
koncom septembra. Predpokladaná
úãinnosÈ opatrení sa odhaduje najnes-
kôr na január 2006.

ANDREA HAČŠÍKOVÁ
Mgr. BRANISLAV KARVAŠ

Odbor mediálny a informačný ÚPSVR

Dňa 20. septembra sa uskutoč-
nil brífing s Ľudovítom Kaní-
kom, ministrom práce, sociál-
nych vecí a rodiny SR, na tému
„Vývoj nezamestnanosti za
mesiac august a ďalšie mož-
nosti podpory vytvárania
nových pracovných miest“.
Pán minister uviedol, že hlav-
ným cieľom sociálnych refo-
riem je podpora tvorby nových
pracovných miest a zlepšova-
nie životných podmienok pre
bežného občana, o čo sa už usi-
lujú od roku 2003 legislatívny-
mi zmenami.

Vývoj miery 
nezamestnanosti v auguste

VÝVOJ EVIDOVANEJ MIERY
NEZAMESTNANOSTI OD ROKU 2002

rok Evidovaná miera 
nezamestnanosti v  % 

2002 18,63 %
2003 14,31 %
2004 13,24 %
2005 august 10,88 %

||
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Po na‰om súhlase bola príprava na
zorganizovanie tejto konferencie

zahrnutá do plánu aktivít siete EURES
na aktuálny rozpoãtov˘ rok. Na túto
aktivitu Ústrediu PSVR Bratislava
následne Európska komisia pridelila
finanãné prostriedky vo v˘‰ke 52.500
EUR.

V súlade so schválen˘m plánom
aktivít na rozpoãtov˘ rok apríl 2005 aÏ

marec 2006 zorganizoval EURES
V˘roãnú konferenciu EURES-T o cez-
hraniãn˘ch partnerstvách v Bratislave,
v dÀoch 21. – 23. septembra 2005
v hoteli Crown Plaza (b˘val˘ hotel
FÓRUM). 

Predpokladaná úãasÈ, nahlásená
Európskou komisiou, sãítala spolu 72
úãastníkov, medzi ktor˘mi boli EURES
manaÏéri zo v‰etk˘ch ãlensk˘ch ‰tátov

EÚ/EHP, zástupcovia EURESco
z Európskej komisie, prezidenti a koor-
dinátori v‰etk˘ch EURES-T cezhraniã-
n˘ch partnerstiev v EÚ/EHP. 

UdalosÈ mala charakter v˘roãnej
konferencie. Úãastníci absolvovali
poãas dvoch pracovn˘ch dní po tri
paralelné workshopy, po ktor˘ch vÏdy
nasledovala krátka prezentácia v˘sled-
kov práce t˘chto workshopov na krát-
kom plenárnom zasadnutí. Na konfe-
rencii sa stretla s veºk˘m záujmom pre-
zentácia aktivít a sluÏieb zamestnanos-
ti, ktoré vyvíjajú úrady práce v sloven-
sk˘ch prihraniãn˘ch regiónoch. 

Ing. MILOSLAVA JEZNÁ,
riaditeľka odboru 

sprostredkovateľských služieb 
ÚPSVR

Výročná konferencia EURES – T
o cezhraničných partnerstvách
Ústredie PSVR, odbor sprostredkovateľských služieb - EURES, bol
počas stretnutia Working Party v Haagu 18. – 19.11.2004  prost-
redníctvom svojho zástupcu oslovený predstaviteľmi EURESco, či
by Slovensko, ako prvá z nových členských krajín Európskej únie,
bolo ochotné zorganizovať túto významnú konferenciu v hlavnom
meste SR. Bratislava bola navrhnutá pre jej blízkosť s hranicami
ďalších troch členských štátov EÚ, ako aj preto, že je hlavným
mestom nového členského štátu. 

||
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■ ÚRAD PRÁCE V MICHALOVCIACH SI
POSVIETIL NA PRÁCENESCHOPNÝCH
NEZAMESTNANÝCH
V rozhovore pre rozhlasovú stanicu V˘chod sa M. Danko,

hovorca MPSVR SR, vyjadril, Ïe Ministerstvo dostalo kon-
krétny podnet od starostov obcí v okrese Michalovce, na
základe ktorého ministerstvo práce vyzvalo Ústredie práce,
sociálnych vecí a rodiny, aby prostredníctvom príslu‰ného
úradu práce v Michalovciach vykonali kontrolnú akciu.
V podstate sa preukázalo prostredníctvom tejto kontrolnej
akcie, Ïe do‰lo k poru‰eniu lieãebného reÏimu v 25-tich prí-
padoch. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zároveÀ
avizuje, Ïe v podobn˘ch kontroln˘ch akciách bude pokraão-
vaÈ aj v ìal‰ích regiónoch, kde sa preukáÏe dôvodné podo-
zrenie zo zneuÏívania lieãebného reÏimu.

Rozhlasová stanica Východ – Rozhlasové noviny

■ STÚPNE MINIMÁLNA MZDA
Ministerstvo práce predloÏí vládnemu kabinetu návrh

nariadenia vlády o zv˘‰ení minimálnej mzdy od októbra zo
súãasn˘ch 6 500 Sk na 6 900 Sk. Rezort tak akceptoval fede-
rácie odborov˘ch zväzov a Asociácie zamestnávateºsk˘ch
zväzov a zdruÏení na zv˘‰enie minimálnej mzdy, na ktorom
sa tieto organizácie dohodli v polovici augusta. Republiková
únia zamestnávateºov poÏaduje in‰titút minimálnej mzdy
zru‰iÈ. Od októbra by mali vzrásÈ aj minimálne platby poist-
ného do Sociálnej poisÈovne. Ak by sa minimálna mzda od
októbra zv˘‰ila na navrhovan˘ch 6 900 Sk, do Sociálnej pois-
Èovne by povinne poistené samostatne zárobkovo ãinné
osoby platili na dôchodkové poistenie najmenej 1 984 Sk a na
nemocenské poistenie minimálne 304 Sk, ão by spolu pred-
stavovalo 2 288 Sk.

SITA

■ MINIMÁLNA MZDA VZRASTIE
Hranica minimálnej mzdy sa k 1. októbru opäÈ posunie -

zo súãasn˘ch 6 500 na 6 900 korún. Do‰lo k tomu na základe
dohody medzi zamestnávateºmi z Asociácie zamestnávateº-
sk˘ch zväzov a zdruÏení (AZZZ) a odborármi, ktorú akcepto-
val minister práce ªudovít Kaník. K dohode v‰ak nepristúpi-
la Republiková únia zamestnávateºov (RÚZ) – tá tvrdí, Ïe
in‰titút minimálnej mzdy by sa mal zru‰iÈ a nahradiÈ Ïivot-
n˘m minimom. Zv˘‰enie minimálnej mzdy sa priamo dotkne
asi 2 percent zamestnancov – toºko poberá plat v tejto v˘‰ke.
Skutoãn˘ v˘znam minimálnej mzdy je v tom, Ïe slúÏi ako
základ pre v˘poãet najmen‰ích odvodov na sociálne a zdra-
votné poistenie, ale aj pri urãovaní v˘‰ky aktivaãného prís-
pevku nezamestnan˘m a ako ukazovateº napríklad pri rozho-
dovaní o nároku na sociálne ‰tipendiá ‰tudentov. 

24 hodín 

■ PROJEKT NA POMOC 
DLHODOBO NEZAMESTNANÝM
V okresoch Partizánske a Bánovce nad Bebravou zaãnú od

zaãiatku septembra realizovaÈ regionálny pilotn˘ projekt
zameran˘ na pomoc pre dlhodobo nezamestnan˘ch obãanov.
Projekt vypracoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Partizánskom s územnou pôsobnosÈou pre oba spomínané
okresy. V rámci celého projektu je schválen˘ch milión 689-
tisíc 350 korún, na vzdelávacie aktivity to predstavuje okolo
325-tisíc a pre v˘davky na aktivity, ktoré majú charakter
nového opatrenia, to predstavuje milión 200-tisíc 480 korún.
SúãasÈou projektu bude práca s regionálnymi zamestnávateº-
mi v teréne, pôjde o priamu ponuku vhodn˘ch zamestnancov
z radov dlhodobo evidovan˘ch uchádzaãov, ale aj o motivá-

ciu zamestnávateº˘ov k tvorbe nov˘ch pracovn˘ch miest
prostredníctvom finanãn˘ch príspevkov nenávratného cha-
rakteru. Príspevok predstavuje 50 percent mesaãnej celkovej
ceny práce za kaÏdého zamestnanca prijatého do pracovného
pomeru minimálne na pol roka. Predpokladajú, Ïe to bude
mesaãne priemerne nieão vy‰e 5-tisíc korún na jedného pra-
covníka.

Rozhlasová stanica Lumen – Infolumen

■ MIERA NEZAMESTNANOSTI 
V JÚLI KLESLA
Sezónne upravená miera nezamestnanosti na Slovensku

klesla v júli na 15,2 % z júnovej úrovne 15,4 %. Ako ìalej
uvádza ‰tatistick˘ úrad Európskej únie Eurostat, Slovensko
zostalo aj napriek tomuto poklesu krajinou EÚ s druhou naj-
vy‰‰ou mierou nezamestnanosti, hneì za Poºskom, kde miera
nezamestnanosti dosiahla 17,6 %. Slovensko zároveÀ patrí
v rámci EÚ medzi krajiny s najv˘raznej‰ím medziroãn˘m
poklesom nezamestnanosti. V˘znamnej‰í percentuálny pokles
miery nezamestnanosti zaznamenala len Litva a Estónsko.
Priemerná sezónne upravená miera nezamestnanosti v rámci
celej EÚ v júli poklesla na 8,6 %. Podºa údajov Ústredia práce,
sociálnych vecí a rodiny miera evidovanej nezamestnanosti
na Slovensku dosiahla ku koncu júla 11,03 %. 

SITA

■ VYŠŠIA MINIMÁLNA MZDA, 
OTÁZNIKY ZOSTALI
Minimálna mzda by sa mala od októbra zv˘‰iÈ zo 6 500 na

6 900 Sk, ãiÏe o viac ako ‰esÈ percent. Tak˘to návrh predloÏí
na najbliÏ‰ie rokovanie vládneho kabinetu minister práce,
sociálnych vecí a rodiny ªudovít Kaník. Ako doplnil, zmena
sa bude t˘kaÈ necel˘ch dvoch percent zamestnancov. V˘kon-
n˘ sekretár únie zamestnávateºov Ludvik Posolda je pritom
presvedãen˘, Ïe minimálna mzda v˘razne bráni zamestnáva-
niu napríklad v sektoroch obchodu, sluÏieb ãi stavebníctva.
"Táto mzda a s Àou aj vysoké odvodové zaÈaÏenie je brzdou
zamestnávania aj vo verejnom sektore. Mestá a obce sú niek-
toré ãinnosti schopné zabezpeãiÈ iba v rámci verejnoprospe‰-
n˘ch prác, zamestnávaÈ sa im neoplatí."

Hospodárske noviny

■ NEZAMESTNANOSŤ JE STÁLE VYSOKÁ
NezamestnanosÈ v júli bola na Slovensku 15,2 percenta,

ão je po Poºsku najviac v Európskej únii. Oproti rovnakému
obdobiu minulého roka v‰ak nezamestnanosÈ v krajine klesla
najviac po Litve a Estónsku. Vypl˘va to z údajov Eurostatu.
Slovenská nezamestnanosÈ podºa nich klesla z 18,1 percenta,
zaznamenan˘ch vlani v júli, na teraj‰ích 15,2 percenta. 

Hospodárske noviny

■ OD 1. SEPTEMBRA SA MENIA 
AJ RODINNÉ DÁVKY
V˘‰ka príspevku pri narodení dieÈaÈa sa upravuje zo sumy

4 320 korún na 4 460 korún, to je jednorazov˘ príspevok,
a rodiãovsk˘ príspevok sa upravuje zo sumy 4 110 korún na
4 230 korún. DaÀov˘ bonus sa rovnako upravuje od septem-
bra zo sumy 400 korún na 450 korún, priãom je na‰ím cieºom,
aby sa táto suma postupne vyrovnala dne‰nej sume rodinné-
ho prídavku.

Rozhlasová stanica Slovensko – Rádiožurnál

■ PRÍSPEVOK NA BÝVANIE ZÍSKA 
LEN TRETINA Z ĽUDÍ, KTORÍ SÚ V NÚDZI
Len tretina ºudí v hmotnej núdzi dostáva k základnej

dávke aj príspevok na b˘vanie. Koncom minulého roku ho
dostávalo 54 960 ºudí, teda 32 percent zo v‰etk˘ch v hmotnej
núdzi. Odvtedy sa situácia veºmi nezmenila, v polovici tohto
roka dostávalo príspevok na b˘vanie asi 36 percent v‰etk˘ch
ºudí v núdzi. 

Krátke správy

SPZ_09/05  27.9.2005  10:19  Stránka 16



MONITORING MÉDIÍ || 17

Ostatní ho nedostávajú, lebo buì nemajú v poriadku 
papiere, alebo nevedia preukázaÈ, Ïe b˘vanie platili ‰esÈ
mesiacov, alebo majú privysoké dlhy. 

SME

■ ČO TREBA NA ZÍSKANIE 
PRÍSPEVKU NA BÝVANIE
Pri podaní Ïiadosti o pomoc v hmotnej núdzi pracovníci

sociálneho úradu obãanovi poradia, aké podmienky musí
splniÈ na nárok na príspevok na b˘vanie a aké doklady má
predloÏiÈ. 

Prílohou k Ïiadosti je potvrdenie o zaplatení nájomného
a úhrady za sluÏby poskytované s uÏívaním bytu alebo pred-
davkov do fondu prevádzky, údrÏby a opráv a o zaplatení
úhrady za plnenia poskytované s uÏívaním bytu a taktieÏ
potvrdenie o zaplatení dane z nehnuteºnosti, ktoré obãanovi
potvrdzuje prenajímateº bytu, resp. spoloãenstvo vlastníkov
bytu alebo rodinného domu a správca dane z nehnuteºnosti. 
Îiadatelia, ktorí majú nedoplatky, musia predloÏiÈ dohodu
o splátkach dlhu. 

Podmienky nároku na príspevok sa raz za ‰esÈ mesiacov
prehodnocujú, ak sa preukáÏe, Ïe poberateº dlh nespláca,
nárok na príspevok zanikne

SME

■ HENDIKEPOVANÍ ŽIACI MAJÚ ÚĽAVY
Ak va‰e ‰kolopovinné dieÈa trpí poruchou uãenia, je

ãastej‰ie choré alebo má nejak˘ hendikep (sluchov˘, zrakov˘,
mentálny, telesn˘), môÏe v ‰kolskom systéme získaÈ isté
v˘hody tak, aby sa mohlo uãiÈ ão najlep‰ie bez ohºadu na
svoje postihnutie. Napríklad deti s poruchami ãítania nemu-
sia písaÈ diktát, u detí s poruchami písania sa neprihliada na
úpravu písaného textu, zrakovo postihnutí Ïiaci zase môÏu
pouÏívaÈ ‰peciálne zväã‰ovacie lupy. 

SME 

■ PROJEKT PODANÉ RUKY – 
POMÁHAJÚ BEZRADNÝM I TÝRANÝM
Ko‰iãanom v hmotnej núdzi, z ktor˘ch niektorí zaÏili aj

násilie a t˘ranie v rodine, pomáha projekt Podané ruky. Od
decembra minulého roku uÏ v psycho-sociálnom centre
ambulantnú poradenskú pomoc bezplatne poskytli vy‰e
dvom tisíckam klientov. Vãera otvorili novú poboãku na JuÏ-
nej triede. Miroslova Orolová, riaditeºka tohto centra, ktoré
zrejme ako jediné na Slovensku funguje ako mestská príspev-
ková organizácia, o prospe‰nosti ambulantnej poradne nepo-
chybuje. "ªudia na okraji spoloãnosti k nám pri‰li s t˘m, Ïe
majú problémy v rodine, depresie. Vìaka odborníkom a práci
v kolektíve v‰ak nachádzajú spoloãenské uplatnenie. Deviati
uÏ majú aj zamestnanie." 

Nový Čas 

■ PREVENCIA UPREDNOSTNENÁ 
PRED LIEČBOU
Návrh zákona, ktor˘m sa mení a dopæÀa zákon ã. 5/2004

Z. z. o sluÏbách zamestnanosti, upravuje práva a povinnosti
uchádzaãa o zamestnanie, ktor˘ je poberateºom dávky neza-
mestnanosti a ktor˘ chce odísÈ do niektorého ãlenského ‰tátu
Európskej únie a tam si hºadaÈ zamestnanie. Novela má
zabezpeãiÈ rovnakú kvalitu poskytovan˘ch odborn˘ch pora-
densk˘ch sluÏieb úradov práce, sociálnych vecí a rodiny
a ne‰tátnych sluÏieb zamestnanosti. T̆ ka sa to vzdelávania
a prípravy uchádzaãov o zamestnanie, ktor˘m poskytujú
odbornú poradenskú pomoc iné in‰titúcie neÏ úrady práce.
Podºa novej právnej úpravy aj t˘mto osobám sa budú uhrád-
zaÈ v˘davky na cestovanie, ubytovanie a stravovanie. Návrh
zákona obsahuje tieÏ opatrenia, ktoré majú zamedziÈ zneuÏí-
vanie in‰titútu absolventskej praxe, pokiaº ide o nahrádzanie
riadnych zamestnancov uchádzaãmi o zamestnanie.

Verejná správa

■ ĽUDÍ BEZ PRÁCE JE MENEJ 
A PRIBÚDAJÚ NOVÉ MIESTA
V druhom ‰tvrÈroku tohto roka nemalo prácu 425-tisíc Slo-

vákov. Miera nezamestnanosti tak podºa ·tatistického úradu
dosiahla 16,2 percenta, ão je najmenej za posledn˘ch ‰esÈ
rokov. E‰te niÏ‰ie ãíslo vykazuje Ústredie práce, sociálnych
vecí a rodiny, podºa ktorého bola v júli nezamestnanosÈ iba
11,3 percenta. Hoci obe in‰titúcie hodnotia nezamestnanosÈ
inak, analytici i predstavitelia ‰tátu sa zhodujú, Ïe jej pokles je
citeºn˘. "Napriek rôznym metodikám sa trvalo potvrdzuje
dynamick˘ pokles nezamestnanosti. A to nás te‰í," povedal
pre HN minister práce ªudovít Kaník. V˘razne klesajúci trend
nezamestnanosti sa potvrdil aj podºa hlavného ekonomického
poradcu ministra financií Martina Bruncka. Analytici oãaká-
vajú, Ïe zamestnanosÈ bude rásÈ e‰te najmenej ‰tyri roky.
Okrem ekonomického rastu tomu napomôÏu aj menej ‰tedré
sociálne dávky. Podºa Kotiana sa tak zv˘‰i záujem aj o menej
kvalifikovanú, a t˘m aj slab‰ie platenú prácu.

Hospodárske noviny

■ PRÍSPEVOK NA BÝVANIE SA ZVÝŠI O230 SK
Príspevok na b˘vanie, ktor˘ je súãasÈou dávok v hmotnej

núdzi, by sa mal od novembra zv˘‰iÈ mesaãne o 230 Sk. Sociál-
ne odkázan˘ jednotlivec by tak mal dostávaÈ túto dávku v sume
1 360 Sk a rodiny v hmotnej núdzi vo v˘‰ke 2 150 Sk. Informo-
val o tom minister práce ªudovít Kaník. Zv˘‰iÈ by sa mal aj prís-
pevok na kompenzáciu v˘davkov pri prevádzke osobného
motorového vozidla pre zdravotne postihnut˘ch obãanov, a to
zo 700 Sk na 900 Sk mesaãne. Tieto opatrenia majú zmierniÈ
negatívne dopady rastu cien plynu a pohonn˘ch hmôt na ºudí
v hmotnej núdzi a zdravotne postihnut˘ch obãanov Nový Čas 

■ KANÍK KOMPENZUJE DRAHÝ BENZÍN
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny sa rozhodlo

zmierniÈ dosahy drah‰ieho plynu a benzínu zv˘‰ením nie-
ktor˘ch príspevkov pre sociálne slab‰ích. O 230 korún sa
zvy‰uje príspevok na b˘vanie, ktor˘ dostáva asi 65-tisíc ºudí.
Zvy‰uje sa aj príspevok na prevádzku osobného vozidla pre
zdravotne postihnut˘ch. Návrhy chce ministerstvo pripraviÈ
tento mesiac. "Zmeny by mali byÈ úãinné od 1. novembra, pri
troche ‰Èastia uÏ od 1. októbra. V parlamente neoãakávame
problémy," hovorí minister Kaník. ëal‰ie zmeny pripravuje
ministerstvo od januára. Majú pribudnúÈ aj nové príspevky.
Sociálne odkázaní rodiãia dieÈaÈa do jedného roku dostanú
mesaãne 350 korún a ºuìom, ktorí boli v evidencii úradu
práce dlh‰ie ako ‰esÈ mesiacov, bude ‰tát preplácaÈ náklady
na dochádzku za prácou aÏ do v˘‰ky dvetisíc korún mesaã-
ne. Má to pomôcÈ zvy‰ovaniu zamestnanosti. SME

■ MINISTERSTVO TVRDÍ, 
ŽE POMÁHA POSTIHNUTÝM
V snahe zmierniÈ nárast cien benzínu a nafty chce minis-

terstvo práce zv˘‰iÈ príspevok pre zdravotne postihnut˘ch
na prevádzku motorového vozidla zo 700 na 900 korún.
V júli ho dostávalo viac ako 43-tisíc zdravotne postihnu-
t˘ch. V˘‰ku príspevku upravuje zákon o sociálnej pomoci,
ministerstvo sa v‰ak ponáhºa a chce sa dohodnúÈ s poslan-
cami, aby o jeho zv˘‰ení predloÏili pozmeÀovací návrh
k zákonu o príspevku pri narodení dieÈaÈa, ão budú schva-
ºovaÈ na najbliÏ‰ej schôdzi. SME

■ DÀa 23. 9. 2005 sa uskutoãnil mimoriadny brífing s ªudo-
vítom Kaníkom, ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny
SR. 92 hlasov poslancov rozhodlo, Ïe od 1. novembra 2005
budú zv˘‰ené dva príspevky, a to príspevok na b˘vanie o 230
Sk - na jednotlivca 1 360 Sk, pre spoloãne posudzované
osoby na 2 150 Sk, ako aj zv˘‰enie príspevku na kompenzá-
ciu v˘davkov súvisiacich s prevádzkou osobného motorové-
ho vozidla pre zdravotne postihnut˘ch obãanov o 200 SK - zo
700 SK na 900 Sk, vrátane Ïivnostníkov, ktorí podnikajú.
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Názov profesie: 
ZAUČENÝ POMOCNÝ 
KOVOOBRÁBAČ

OKEČ: Priemyselná výroba
Počet voľných pracovných miest: 40
Dátum pridania ponuky: 12. 9 2005
Krajina: Maďarsko
Mesto: Maďarsko 
(okolie Győr a juh Maďarska)
Termín nástupu: 26. 9. 2005
Ponúkaná mzda:
100 000 Ft – 150 000 Ft /mesiac
Popis pracovného miesta:
Práce pri budovaní siláže v termínovanom
pracovnom čase.
Požiadavky:
základná škola + prax v obore kovoobrá-
bania, ochota vycestovať za prácou do
zahraničia a zotrvať na mieste výkonu
práce najmenej 2 týždne
Doplňujúce informácie:
Výberové konanie sa uskutoční za prítom-
nosti zamestnávateľa dňa 22. 9. 2005 o
9.00 hod. na doleuvedenej adrese Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny. Voľné pra-
covné miesto bolo nahlásené na Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne,
pracovisko Centra Cieľ, ul. B. Királya 30,
Komárno.
Zamestnávateľ ponúka:
zamestnávateľ zabezpečuje bezplatné
ubytovanie, bezplatný odvoz na miesto
výkonu práce z Komárna, pracovné ošate-
nie, praktické odborné školenie
Druh pracovného pomeru: doba určitá
Jazyky: maďarský jazyk - vysoká úroveň
Názov spoločnosti/organizácie:
Rácz és Társai K.f.t.
Kontaktná osoba:
Erika Murová 
EURES poradca, t. č. 035/7732-173
Ulica: Tata, Koltói A. u.1
Štát: Maďarsko 

★ ★ ★ ★ ★

Názov profesie: 
STROJNÝ ZÁMOČNÍK

OKEČ: Priemyselná výroba
Počet voľných pracovných miest: 20
Dátum pridania ponuky: 12. 9. 2005
Krajina: Maďarsko
Mesto: Maďarsko
(okolie Győr a juh Maďarska)
Termín nástupu: 26.9. 2005
Ponúkaná mzda:
100 000 Ft – 150 000 Ft /mesiac
Popis pracovného miesta: 
Práce pri budovaní siláže v termínovanom
pracovnom čase.
Požiadavky:
výučný list v obore (prax nie je nevyhnut-
ná), ochota vycestovať za prácou do
zahraničia a zotrvať na mieste výkonu
práce najmenej 2 týždne

Doplňujúce informácie:
Výberové konanie sa uskutoční za prítom-
nosti zamestnávateľa dňa 22.9.2005 o
9.00hod. na doleuvedenej adrese Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny. Voľné pra-
covné miesto bolo nahlásené na Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne,
pracovisko Centra Cieľ, ul. B. Királya 30,
Komárno.
Zamestnávateľ ponúka:
zamestnávateľ zabezpečuje bezplatné
ubytovanie, bezplatný odvoz na miesto
výkonu práce z Komárna, pracovné ošate-
nie, praktické odborné školenie
Druh pracovného pomeru: doba určitá
Jazyky: maďarský jazyk - vysoká úroveň
Názov spoločnosti/organizácie:
Rácz és Társai K.f.t.
Kontaktná osoba: Erika Murová EURES
poradca t. č. 035/7732-173
Ulica: Tata, Koltói A. u.1
Štát: Maďarsko 

★ ★ ★ ★ ★

Názov profesie:
OPATROVATEĽ/
OPATROVATEĽKA

OKEČ: Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
Dátum pridania ponuky: 12. 9. 2005
Krajina: Veľká Británia
Mesto: Norfolk, Suffolk
Počet hodín: 37 – 40 hod./tyž.
Ponúkaná mzda:
6.30 – 6.50 Lib.
Popis pracovného miesta:
Starostlivosť o dospelých klientov (prevaž-
ne starších), umývanie, kúpanie, sprchova-
nie, postieľanie, príprava raňajok, obeda,
nápojov, podávanie liekov a pod. 
Bližšie informácie: http://www.eures.sk/
download/overseasinforn.pdf
Požiadavky:
skúsenosti s podobnou prácou (ak je
možné), 2 referencie (preložené do anglic-
kého jazyka), výpis z registra trestov (pre-
ložený do anglického jazyka), 2 doklady
totožnosti
Doplňujúce informácie:
V prípade záujmu o túto pracovnú pozíciu
zašlite životopis v anglickom jazyku elek-
tronickou poštou na renata.mesaroso-
va@upsvar.sk. 
Vodičský preukaz: B 
Jazyky: anglický jazyk - vysoká úroveň
Kontaktná osoba:
Renáta Mésárošová, 
MBA - EURES poradkyňa
Pevná linka: 032/74 15 364
E-mail: renata.mesarosova@upsvar.sk 

Názov profesie: 
ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK 
– SEKRETÁRKA

OKEČ: Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
Dátum pridania ponuky: 12. 9. 2005
Krajina: Veľká Británia
Počet hodín: 40 hod.
Termín nástupu: ihneď
Požiadavky: 
ukončené stredoškolské vzdelanie, zna-
losť práce s PC na vysokej úrovni s viac-
ročnou praxou, flexibilita, vysoké pracov-
né nasadenie, jazyková znalosť: dobrá zna-
losť anglického a maďarského jazyka
(jazyková skúška sa nevyžaduje)
Doplňujúce informácie:
V prípade záujmu zašlite váš životopis v
anglickom jazyku na uvedenú e-mailovú
adresu zamestnávateľa.
Zamestnávateľ ponúka:
ubytovanie, 20 dní platenej dovolenky,
letenku
Názov spoločnosti/organizácie:
Crown Nursing Homes
Ulica: Standlake, Costwold Dene
Mesto: Witney, Oxon OX 29 7 PL
Štát: Veľká Británia
Pevná linka: 0044 186 5300 150
Fax: 0044 186 5300 199
E-mail: mail@crownnursinghomes.org.uk 

★ ★ ★ ★ ★

Názov profesie: 
KUCHÁR/KUCHÁRKA

OKEČ: Hotely a reštaurácie
Počet voľných pracovných miest: 1
Dátum pridania ponuky: 12. 9. 2005
Krajina: Veľká Británia
Mesto: Witney
Ponúkaná mzda: cca.6 Lib./hod.
Požiadavky: vyučený v odbore, prax
Doplňujúce informácie: Pracovný pomer na
3 roky. V prípade záujmu zašlite váš živo-
topis v anglickom jazyku na uvedenú e-
mailovú adresu zamestnávateľa.
Druh pracovného pomeru: 
hlavný pracovný pomer
Jazyky: anglický jazyk - stredná úroveň
Názov spoločnosti/organizácie:
Crown Nursing Homes
Ulica: Standlake, Costwold Dene
Mesto: Witney, Oxon OX 29 7 PL
Štát: Veľká Británia
Pevná linka: 0044 186 5300 150
Fax: 0044 186 5300 199
E-mail: mail@crownnursinghomes.org.uk 

★ ★ ★ ★ ★

Názov profesie:
FYZIOTERAPEUT

OKEČ: Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
Dátum pridania ponuky: 12. 9. 2005
Krajina: Veľká Británia
Počet hodín: 48 hod/týž.
Termín nástupu: ihneď
Požiadavky: ukončené vzdelanie v odbore

fyzioterapeut, min. 2-ročná prax v odbore,
prax v zdravotníckom zariadení
Doplňujúce informácie:
V prípade záujmu zašlite váš životopis v
anglickom jazyku na uvedenú e-mailovú
adresu.
Zamestnávateľ ponúka:
ubytovanie, 20 dní platenej dovolenky,
letenku
Vodičský preukaz: B 
Jazyky: anglický jazyk - vysoká úroveň
Názov spoločnosti/organizácie: 
Crown Nursing Homes
Ulica: Standlake, Costwold Dene
Mesto: Witney, Oxon OX 29 7PL
Štát: Veľká Británia
Pevná linka: 0044 1865300150 (hovoria
aj po slovensky)
Fax: 0044 1865300199
E-mail: mail@crownnursinghomes.org.uk 

★ ★ ★ ★ ★

Názov profesie: 
OPATROVATEĽKA, 
ZDRAVOTNÁ SESTRA

OKEČ: Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
Dátum pridania ponuky: 12. 9. 2005
Krajina: Veľká Británia
Termín nástupu: priebežne
Ponúkaná mzda: 720 Libier - netto
Popis pracovného miesta:
opatrovateľská činnosť - opatrovanie sta-
rých ľudí /kŕmenie, prebaľovanie, česanie,
kúpanie atď./ 
Požiadavky:
ukončené stredoškolské vzdelanie odbor -
zdravotná sestra alebo nadstavbové štúdi-
um všeobecná diplomovaná zdravotná
sestra, ukončené 1 – 2-ročné štúdium
odbor – sanitár
Doplňujúce informácie:
V prípade záujmu zašlite váš životopis v
anglickom jazyku na uvedenú e-mailovú
adresu zamestnávateľa.
Zamestnávateľ ponúka: 
ubytovanie – priamo v Domoch opatrova-
teľských služieb alebo v pridružených uby-
tovacích zariadeniach, ktoré sa nachá-
dzajú len pár km od domovov za poplatok
60 Libier týždenne. Cena za ubytovanie
zahŕňa náklady na: kúrenie, elektrinu,
posteľnú bielizeň, práčovňu a kuchyňu,
bezplatná doprava na pracovisko a späť,
bezplatné stravovanie počas dlhej smeny,
pracovný pomer na dobu 3 roky s možnos-
ťou predĺženia, vybavenie a zaplatenie
registrácie, hradené náklady spojené s
vycestovaním.
Jazyky: anglický jazyk - základná úroveň
Názov spoločnosti/organizácie:
CROWN Nursing Homes
Ulica: Standlake, Costwold Dene
Mesto: Witney, Oxon OX 29 7PL
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? Som matkou troch detí vo veku
8, 7 a 3 roky. Najmlad‰ie dieÈa

ma zdravotné problémy, na základe
ktor˘ch ma nariadenú bezlepkovú
diétu. Nemám vlastn˘ príjem. Cel-
kov˘ príjem pre moju osobu a moje
tri deti predstavuje tak ãiastku 
3 440.- Sk. Môj manÏel je vo vy‰et-
rovacej väzbe za podozrenie z t˘ra-
nia manÏelky a ohrozovania detí.
SpæÀam v‰etky zákonom stanovené
podmienky nároku náhradného

v˘Ïivného. Od súdu mám preuká-
zan˘ nárok na v˘Ïivné od 9. 2. 2005.
Mám aj návrh na v˘kon súdneho
rozhodnutia, ktor˘ v‰ak nie je
moÏné realizovaÈ, lebo manÏel je vo
väzbe. Je vyjadrenie môjho manÏe-
la k nároku na náhradné v˘Ïivné
podmienkou k jeho uskutoãneniu?
Aká v˘‰ka náhradného v˘Ïivného
mi môÏe byt poskytnutá?

pani Zuzana
Z podania pani Zuzany nie je zrej-

mé, ãi je vyÏivovacia povinnosÈ otca
voãi malolet˘m deÈom urãená právo-
platn˘m rozhodnutím súdu a v akej
v˘‰ke, ani kedy bol na súde podan˘
návrh na v˘kon rozhodnutia a aké
uznesenie v konaní súd vydal.

V‰eobecné podmienky nároku na
náhradné v˘Ïivné podºa zákona
o náhradnom v˘Ïivnom sú:� neplatenie v˘Ïivného v plnej v˘‰ke
povinnou osobou tak, ako je upravená
splatnosÈ jednotliv˘ch splátok v˘Ïiv-
ného právoplatn˘m rozhodnutím súdu
alebo súdom schválenou dohodou
najmenej za tri po sebe nasledujúce
mesiace od splatnosti poslednej splát-
ky v˘Ïivného a platenie v˘Ïivného
nemoÏno zabezpeãiÈ v˘konom rozhod-
nutia poãas najmenej troch mesiacov,� riadne plnenie povinnej ‰kolskej
dochádzky oprávnenou osobou,� trval˘ pobyt oprávnenej osoby na
území Slovenskej republiky, � príjem Ïiadateºa a fyzick˘ch osôb,
ktor˘ch príjmy sa posudzujú spoloã-
ne, nie je vy‰‰í ako 2,2-násobok sumy
Ïivotného minima.
K písomnej Ïiadosti o náhradné v˘Ïiv-
né treba doloÏiÈ tieto prílohy:� právoplatné rozhodnutie súdu
alebo súdom schválenú dohodu, kto-
r˘m bola povinnej osobe urãená

povinnosÈ platiÈ oprávnenej osobe
v˘Ïivné, � potvrdenie súdu alebo exekútora,
Ïe sa Ïiadateº návrhom na v˘kon roz-
hodnutia domáhal platenia v˘Ïivného
najmenej tri mesiace,� potvrdenie ‰koly o tom, Ïe si
oprávnená osoba riadne plní povinnú
‰kolskú dochádzku,� potvrdenie o príjme Ïiadateºa
a fyzick˘ch osôb, ktor˘ch príjmy sa
posudzujú spoloãne.

Náhradné v˘Ïivné sa poskytuje Ïia-
dateºovi vo v˘‰ke urãenej právoplatn˘m
rozhodnutím súdu alebo súdom schvále-
nej dohody, najviac vo v˘‰ke 1,2-násob-
ku sumy Ïivotného minima pre nezao-
patrené dieÈa. Minimálna v˘‰ka náhrad-
ného v˘Ïivného zákonom o náhradnom
v˘Ïivnom nie je stanovená. 

Podºa § 7 zákona o náhradnom
v˘Ïivnom príslu‰n˘ orgán vyzve
povinnú osobu, aby sa k Ïiadosti
vyjadrila v lehote, ktorú jej urãí. Táto
nesmie byÈ dlh‰ia ako 15 dní. Ak
povinná osoba preukáÏe zaplatenie
v˘Ïivného vo v˘‰ke urãenej právoplat-
n˘m rozhodnutím súdu alebo súdom
schválenej dohody, konanie o poskyt-
nutie náhradného v˘Ïivného sa zasta-
ví. Ak povinná osoba nepreukáÏe
zaplatenie v˘Ïivného a ak sú splnené
vy‰‰ie uvedené podmienky nároku na
náhradné v˘Ïivné, úrad rozhodne
o poskytnutí náhradného v˘Ïivného. 

JUDr. EVA SPITZEROVÁ,
riaditeľka Odboru 

pomoci v hmotnej núdzi ÚPSV

? Moja ‰vagriná je na materskej
s 2. dieÈaÈom a 5. septembra ho

chce daÈ do ‰kôlky (dieÈa uÏ má tak-
mer 3 roky). 15. októbra má nastúpiÈ
na ìal‰iu materskú s 3. dieÈaÈom
(ktoré sa narodí niekedy v decem-
bri). Poãul som, vraj ak dieÈa nastú-
pi do ‰tátnej ‰kôlky, matka stráca
nárok na materské dávky. Ako má
postupovaÈ? Má nastúpiÈ na ìal‰iu
materskú skôr, jej pôrodník to uÏ aj
odporuãil, ale obvodná lekárka
nemala komu vypísaÈ predãasn˘
nástup na materskú, lebo ch˘ba
zamestnávateº. ·vagriná bola pred
nástupom na materskú Ïivnostníã-
kou, teraz má ÏivnosÈ pozastavenú.

Časopis Sociálna politika a zamestnanosť si dáva za úlohu posky-
tovať svojim čitateľom rady a riešenia situácií, ktoré sa v živote
bežného občana vyskytnú. Chceme túto úlohu robiť čo najlepšie,
preto budeme pripravovať poradňu, v ktorej nájdete otázky kon-
krétnych ľudí na konkrétne problémy. Veríme, že poskytnú čitate-
ľom inšpiráciu pri riešení ich problémov.

Va‰a ‰vagriná je na rodiãovskej
dovolenke s druh˘m dieÈaÈom. Na
druhé dieÈa má vlastne uplatnenú Ïia-
dosÈ o v˘platu rodiãovského príspev-
ku. Ak toto dieÈa umiestni do pred-
‰kolského zariadenia, zaniká jej nárok
na rodiãovsk˘ príspevok. Ak by dieÈa
umiestnila do jaslí, naìalej by spæÀala
podmienky na v˘platu rodiãovského
príspevku.

ÎiadosÈ o materské sa uplatÀuje na
Sociálnej poisÈovni pred oãakávan˘m
pôrodom. Od 1. 7. 2005, ak má mater-
ské vyplácané vo vy‰‰ej sume, ako je
suma rodiãovského príspevku, nemá
nárok na rodiãovsk˘ príspevok po
narodení tretieho dieÈaÈa. Ak bude maÈ
materské vyplácané v niÏ‰ej sume, ako
je suma rodiãovského príspevku, rodi-
ãovsk˘ sa doplatí do v˘‰ky rozdielu
medzi rodiã. príspevkom a mater-
sk˘m, mala by spolu sumu rodiãov-
ského príspevku.

Materské je prednostná dávka od 
1. 7. 2005, v kaÏdom prípade bude mu-
sieÈ preukázaÈ nárok na materské zo
Sociálnej poisÈovne a od narodenia
tretieho dieÈaÈa si uplatní ÏiadosÈ o RP
na toto dieÈa. Potom sa nebude prihlia-
daÈ na druhé dieÈa, Ïe je umiestnené
v pred‰kolskom zariadení.

JANA KOVÁROVÁ
Odbor štátnych 

sociálnych dávok ÚPSVR

? Prosím o úplnú informáciu, za
ak˘ch podmienok obãan s ËZP

prevádzkujúci SZâ na chránenom
pracovisku má nárok na pracovnú
asistenciu, v akom rozsahu a aká je
aktuálna v˘‰ka tohto príspevku pre
jedného obãana s ËZP.
Príspevok na ãinnosÈ pracovného asis-
tenta sa poskytuje podºa § 59 zákona
o sluÏbách zamestnanosti:
(1) Úrad poskytuje zamestnávateºovi
alebo samostatne zárobkovo ãinnej
osobe, ktorá je obãanom so zdravot-
n˘m postihnutím podºa § 9 ods. 1
písm. a), príspevok na ãinnosÈ pracov-
ného asistenta (ìalej len "príspevok"). 
(2) Pracovn˘ asistent na úãely tohto
zákona je zamestnanec, ktor˘ poskytu-
je pomoc zamestnancovi alebo zamest-
nancom, ktorí sú obãanmi so zdravot-
n˘m postihnutím podºa § 9 ods. 1
písm. a), pri vykonávaní zamestnania
a osobn˘ch potrieb poãas pracovného
ãasu alebo osoba, ktorá poskytuje
pomoc samostatne zárobkovo ãinnej
osobe, ktorá je obãanom so zdravot-
n˘m postihnutím podºa § 9 ods. 1
písm. a), pri prevádzkovaní alebo
vykonávaní samostatnej zárobkovej
ãinnosti. 
(3) Pracovn˘ asistent musí maÈ 18
rokov veku a spôsobilosÈ na právne
úkony. 
(4) Príspevok sa poskytuje mesaãne

Otázky a odpovede

�
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vo v˘‰ke najviac 90 % celkovej ceny
práce podºa § 50 ods. 3 na ãinnosÈ jed-
ného pracovného asistenta poãas
dæÏky trvania pracovného pomeru
zamestnanca, ktor˘ je obãanom so
zdravotn˘m postihnutím, alebo
zamestnancov, ktorí sú obãanmi so
zdravotn˘m postihnutím a ktorí sú
v priamej starostlivosti asistenta alebo
poãas trvania, prevádzkovania alebo
vykonávania samostatnej zárobkovej
ãinnosti osobou, ktorá je obãanom so
zdravotn˘m postihnutím podºa § 9
ods. 1 písm. a). 
(5) Príspevok poskytuje úrad, v ktoré-
ho územnom obvode má zamestnáva-
teº alebo samostatne zárobkovo ãinná
osoba, ktorá je obãanom so zdravot-
n˘m postihnutím podºa § 9 ods. 1
písm. a), sídlo alebo úrad, v ktorého
územnom obvode má samostatne
zárobkovo ãinná osoba trval˘ pobyt. 
(6) Úrad uzatvorí so zamestnávateºom
alebo samostatne zárobkovo ãinnou
osobou, ktorá je obãanom so zdravot-
n˘m postihnutím podºa § 9 ods. 1
písm. a), dohodu o poskytnutí príspev-
ku. Dohoda o poskytnutí príspevku
obsahuje najmä: � a) poãet zamestnancov, ktorí sú
obãanmi so zdravotn˘m postihnutím
podºa § 9 ods. 1 písm. a) a ktorí sú
v priamej starostlivosti jedného pra-
covného asistenta, � b) poãet pracovn˘ch asistentov, � c) v˘‰ku príspevku a dæÏku posky-
tovania príspevku, � d) spôsob poskytovania príspevku, � e) spôsob vrátenia príspevku alebo
jeho ãasti pri nesplnení dohodnut˘ch
podmienok. 
(7) Samostatne zárobkovo ãinná osoba,
ktorá je obãanom so zdravotn˘m
postihnutím podºa § 9 ods. 1 písm. a),
uzatvára s pracovn˘m asistentom
zmluvu /60a/ o poskytovaní pomoci
pri prevádzkovaní alebo vykonávaní
samostatnej zárobkovej ãinnosti (ìalej
len "zmluva"). Zmluva obsahuje
najmä: � a) druh a rozsah ãinností vykonáva-
n˘ch pracovn˘m asistentom, � b) miesto v˘konu ãinností pracov-
ného asistenta, � c) dohodnut˘ pracovn˘ ãas, � d) práva a povinnosti pracovného
asistent, � e) v˘‰ku odmeny a spôsob jej
vyplácania, � f) dôvody odstúpenia od zmluvy. 
(8) Samostatne zárobkovo ãinná osoba,
ktorá je obãanom so zdravotn˘m
postihnutím podºa § 9 ods. 1 písm. a),
je povinná predloÏiÈ jedno vyhotove-
nie zmluvy podºa odseku 7 alebo jej
kópiu príslu‰nému úradu.

? âo sa konkrétne na príklade
povaÏuje za prevádzkové nákla-

dy na chránené pracovisko – posky-
tovanie masérskych sluÏieb. Je na

tento príspevok nárok? Aká je jeho
aktuálna v˘‰ka pre Michalovce?
Vypláca sa aj preddavkovo?

Príspevok na úhradu prevádzko-
v˘ch nákladov chránenej dielne alebo
chráneného pracoviska a na úhradu
nákladov na dopravu zamestnancov sa
poskytuje podºa § 60 zákona o sluÏ-
bách zamestnanosti:
(1) Príspevok na úhradu prevádzkov˘ch
nákladov chránenej dielne alebo chrá-
neného pracoviska a na úhradu nákla-
dov na dopravu zamestnancov (ìalej
len "príspevok") sa poskytuje právnickej
osobe alebo fyzickej osobe, ak o tento
príspevok písomne poÏiada najneskôr
do 31. marca po uplynutí kalendárneho
roka, za ktor˘ príspevok Ïiada. 
(2) Prevádzkové náklady podºa odseku
1 sú náklady na obstaranie prístrojov,
nástrojov, náradia a ochrann˘ch pra-
covn˘ch prostriedkov, náklady súvisi-
ace so zabezpeãovaním ãinnosti
a administratívy chránenej dielne
alebo chráneného pracoviska. 
(3) Náklady na dopravu zamestnancov
podºa odseku 1 sú náklady súvisiace
so zabezpeãovaním dopravy zamest-
nancov, ktorí sú obãanmi so zdravot-
n˘m postihnutím podºa § 9 ods. 1
písm. a), zamestnávateºom na miesto
v˘konu zamestnania a späÈ. 
(4) Príspevok poskytuje úrad, v ktoré-
ho územnom obvode je zriadená chrá-
nená dielÀa alebo chránené pracovis-
ko, vo v˘‰ke najviac 7-násobku mini-
málnej celkovej ceny práce podºa § 49
ods. 4 ku koncu kalendárneho roka
predchádzajúceho kalendárnemu
roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,
na jedného obãana so zdravotn˘m
postihnutím podºa § 9 ods. 1 písm. a). 
(5) Na príspevok môÏe úrad poskyto-
vaÈ preddavok vo v˘‰ke najviac 50 %
zo sumy podºa odseku 4 na jedného
obãana so zdravotn˘m postihnutím
podºa § 9 ods. 1 písm. a). 

Na poskytnutie príspevkov podºa §§
57, 59 a 60 zákona o sluÏbách zamest-
nanosti je právny nárok po splnení
podmienok stanoven˘ch legislatívou.

? Kedy vzniká a zaniká vyÏivovacia
povinnosÈ rodiãa voãi dieÈaÈu?

Rodiãia sú povinní platiÈ v˘Ïivné do
ãasu, pokiaº nenadobudnú deti schop-
nosÈ samostatne sa ÏiviÈ. VyÏivovaciu
povinnosÈ majú obaja rodiãia, predpo-
kladá sa v‰ak, Ïe rodiã, ktorému je dieÈa
zverené do v˘chovy, svoju vyÏivovaciu
povinnosÈ plní formou osobnej starostli-
vosti. DieÈa ani po dosiahnutí plnoletos-
ti (18 rokov) nie je schopné samostatne
sa ÏiviÈ, pokiaº ‰tuduje dennou formou
‰túdia (tzv. sústavná príprava na povo-
lanie), v prípade V· sa za prípravu na
povolanie pokladá ãas do ukonãenia
prvej V·. Ide o tzv. plnoleté nezaopatre-
né dieÈa. Za urãit˘ch okolností môÏe
dieÈa byÈ odkázané na vyÏivovaciu

povinnosÈ svojich rodiãov aj cel˘ Ïivot,
ide v‰ak o ‰pecifické prípady napr. zdra-
votne postihnuté deti a pod. 

Maloleté dieÈa je do 18 rokov veku,
potom ide o plnoleté nezaopatrené
dieÈa. V prípade, ak by sa denne ‰tudu-
júce plnoleté dieÈa osamostatnilo (samé
by b˘valo) a rodiãia by mu neprispieva-
li na v˘Ïivu, mohlo by ÏiadaÈ urãenie
v˘Ïivného cestou súdu, a to od oboch
rodiãov, keìÏe zverenie dieÈaÈa do
v˘chovy jednému z rodiãov zaniká 18
rokom veku dieÈaÈa. Po 18 roku veku
dieÈaÈa uÏ nie je dôvod platiÈ v˘Ïivné
k rukám druhého rodiãa, v˘Ïivné patrí
dieÈaÈu (samozrejme, za predpokladu,
Ïe je naìalej nezaopatrené).

Mgr. PETER SZABO,
riaditeľ Odboru sociálno-právnej ochrany

ochrany detí a rodiny

? MôÏe úrad práce vydaÈ povole-
nie na zamestnanie potrebné

pre úãely udelenia prechodného
pobytu cudzincovi – obãanovi Spoje-
n˘ch ‰tátov americk˘ch, ak zamest-
návateºom bude právnická osoba so
sídlom v USA a nie slovensk˘
zamestnávateº, resp. ak˘ by bol
postup pre udelenie spomínaného
povolenia?

p. Marian - 
advokátsky koncipient

Cudzinec môÏe na území SR praco-
vaÈ, ak mu bolo udelené povolenie na
zamestnanie a povolenie na pobyt za
úãelom zamestnania. Zamestnanie
môÏe byÈ realizované u zamestnávate-
ºa so sídlom na území SR alebo na
základe vyslania na v˘kon práce na
základe zmluvy medzi tuzemskou
právnickou alebo fyzickou osobou
a zahraniãn˘m zamestnávateºom
(v konkrétnom prípade zamestnávate-
ºom obãana USA), alebo na základe
vnútropodnikového transferu podºa
WTO medzi tuzemskou právnickou
alebo fyzickou osobou a zahraniãn˘m
zamestnávateºom (v konkrétnom prí-
pade zamestnávateºom obãana USA). 

Povolenie na zamestnanie udeºuje
ÚPSVR príslu‰n˘ podºa miesta v˘ko-
nu práce. ÎiadosÈ o udelenie povole-
nia na zamestnanie obsahuje Prísºub
zamestnávateºa na prijatie do zamest-
nania alebo overenú kópiu zmluvy
v slovenskom jazyku.

Ak tieto podmienky nie sú splnené,
obãan USA nebude môcÈ na území SR
pracovaÈ.

Ak by bol SZâO a splnil podmien-
ky pre vykonávanie tejto ãinnosti na
území SR, nepotrebuje povolenie na
zamestnanie, ale Îivnostensk˘ list
alebo V˘pis z obchodného registra ako
právnická osoba.

Ing. ĽUDMILA FERENČÍKOVÁ
Odbor sprostredkovateľských

služieb ÚPSVR
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Tajnička – júl 2005: Beda krajine, ktorá nemá hrdinov, viac beda tej, ktorá ich potrebuje.
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Keì som nedávno ‰iel okolo parcely na
rohu Gröslingovej a Dostojevského radu

(tu‰ím uÏ poslednej nezastavanej), zavial
mi do nosa pach hromádky tlejúceho ga‰-
tanového lístia. ·tipºavá, ostrá vôÀa. Nieko-
mu pripomína zadú‰ajúci, slzy vyvolávajú-
ci dym z pahriebky, v ktorej sa poli peãú
prvé zemiaky, inému zasa zápach vojnové-
ho spáleniska. Mnohí by prisahali, Ïe
v Àom cítia prvé jesenné huby.

Vo mne v‰ak táto typická aróma vyvolá-
va spomienky na cestu do ‰koly. My – ‰ko-
láci, sme nikdy nezabudli prebrodiÈ a poroz-
kopávaÈ nafúkané hromádky a obãas sme
sa v tom lístí aj vyváºali ako ‰antivé psíãatá.
A do ‰koly sme vÏdy priná‰ali vrecká
a aktovky nabité hned˘mi hladuãk˘mi ga‰-

tanmi. Uãiteºky nám ich vyhadzovali, aby
sme sa s nimi cez vyuãko nezabávali. Na-
priek tomu sme vÏdy zopár zachránili. 

Dali z nich vyrábaÈ ga‰tankovia a ga‰ta-
níci (postaviãky z vtedy populárnej kniÏky),
ale aj vojaãikovia a bojovníci z na‰ich
stolov˘ch vojensk˘ch bitiek. Dali sa z nich
urobiÈ dokonca aj lode, delá, tanky... Ale
i autá, koníky, ãi lokomotívy.

Najobºúbenej‰ie v‰ak nepochybne boli
fajky. Paliãka zastrãená na jednom konci
do zrezanej polovice ga‰tana a na druhej
strane zastoknutá medzi hrdo vycerené
zuby dodávala pocit dospelosti a nadrade-
nosti nad t˘mi ostatn˘mi – nefajkármi. 

Ga‰tan je skutoãne v‰estranne in‰piru-
júci materiál. MoÏno aj preto, Ïe je v Àom

ukryté nieão veºmi tajuplné a zvlá‰tne pro-
tireãivé. Na strome totiÏ vyzerá ako mal˘
zelen˘ nahnevan˘ jeÏ. Nepríjemná, pichºa-
vá a obãas aj ironicky vy‰kerená zelená
obludiãka... PravdaÏe, tak˘mto jedo‰om je
iba dovtedy, k˘m je hore. Len ão ho búrliv˘
vietor a nové pomery v podjesennej atmo-
sfére zrazia na zem, nastane zázraãná pre-
mena. (Veºmi mi to kohosi pripomína...
Najmä pred voºbami.)

Z pichºavej zelenej ‰upky sa vylúpne
ga‰tanãek s jemnou tváriãkou a hladuãkou,
dohneda opálenou pleÈou... Ale ono aj tá
zelená ‰upka je mal˘m spoloãensk˘m zázra-
kom. Veì ktor˘ ãlovek by nepoºutoval toho
chudáka, ão musí niesÈ na svojom chrbte
takú hrubú, tvrdú, nepohodlnú a pichºavú
hnusotu. Aká zodpovednosÈ, sebaobetova-
nie! Ale len ão tú pichºavinu vezmete do rúk
- ajhºa! Zvnútra je vystlatá mäkuãkou ‰up-
kou nenápadn˘ch v˘hod. Po odhalení t˘ch-
to skutoãností sa ani nemôÏeme ga‰tanu
diviÈ, Ïe rad‰ej vystupuje pod pseudony-
mom. (Oficiálne sa totiÏ volá paga‰tan kon-
sk˘. Ale o tom p‰‰‰t!) NuÏ, aj v tom ga‰ta-
Àom svete je to zrejme ako v tom na‰om –
ºudskom. Aj tam plnej miere platí bonmot:
Ako sa zdá, niã nie je tak, ako sa zdá... 

Keì v‰ak prídeme na to isté miesto
o mesiac, zbadáme, Ïe ga‰tanãekom akosi
zmatnela a zhrubla pleÈ. A po odlúpení tej
ich nepeknej ‰upky nájdeme zelen˘ klíãek –
zárodok toho nového, veºkého, zeleného
a ...Ïiaº aj plného pichºav˘ch zelen˘ch
obludiãiek. 

V‰etko sa tu zmenilo. Zostal len ãpav˘
zápach hnijúceho lístia – spomienka na
cestu do ‰koly. Do ‰koly, kde by sme sa uÏ
koneãne mali nieão nauãiÈ.

Du‰an Brindza 
Ilustrácia: Roman Humaj

Štát: Veľká Británia
Pevná linka: 0044 186 5300 150 /hovoria
aj po slovensky
Fax: 0044 186 5300 199
E-mail: mail@crownnursinghomes.org.uk 

★ ★ ★ ★ ★

Názov profesie:
STAVEBNÝ TECHNIK
OKEČ: Stavebníctvo

Dátum pridania ponuky: 9. 9. 2005
Krajina: Česká republika
Počet hodín: neuvedené; časovo náročná
činnosť
Ponúkaná mzda:
22 000 Kč/mesiac nástupný plat
Popis pracovného miesta:
Činnosti vyplývajúce z profesie. Práce na
území celej ČR.
Požiadavky: minimálne stredoškolské
vzdelanie v obore stavebnictvo, nutná prax
v oblasti výstavby inžinierskych sietí a
komunikácií, organizačné schopnosti.

Doplňujúce informácie: 
Ako sa hlásiť: telefonicky na čísle +420
777 323 700 nebo 420-543-255-582-3,
p.Bastl.
Zamestnávateľ ponúka: stravné, ubytova-
nie, služobný automobil
Vodičský preukaz: B 
Názov spoločnosti/organizácie:
BS - IMEX, spol. s r.o.
Kontaktná osoba: pán Bastl
Štát: Česká republika
Pevná linka: 00420 777 323 700 alebo
00420 543 255 582-3 

★ ★ ★ ★ ★

Názov profesie:
MECHANIK-OPRAVÁR

OKEČ: Veľkoobchod a maloobchod, oprava
mot. vozidiel, motocyklov a spotrebného
tovaru
Počet voľných pracovných miest: 5
Dátum pridania ponuky: 9. 9. 2005
Krajina: Veľká Británia

Mesto: Veľká Británia, veľkosklady spoloč-
nosti Morrison
Ponúkaná mzda: 10,00 GBP/hod.
Popis pracovného miesta: Údržba a oprava
motorov naftových motorových vozidiel
značky SCANIA
Požiadavky: prax minimálne 3 roky
Doplňujúce informácie: V prípade záujmu
zasielajte svoje životopisy v slovenskom
alebo v anglickom jazyku individuálne
alebo prostredníctvom Eures poradcov
alebo Eures asistentov v SR na e-mail:
janka.jakubjakova@upsvar.sk
Zamestnávateľ ponúka: 
ubytovanie zabezpečené
Druh pracovného pomeru: 
hlavný pracovný pomer
Jazyky: anglický jazyk - základná úroveň

★ ★ ★ ★ ★

Názov profesie: 
DLAŽDIČ

OKEČ: Stavebníctvo
Počet voľných pracovných miest: 10
Dátum pridania ponuky: 9. 9. 2005
Krajina: Česká republika
Ponúkaná mzda: 100Kč/hod.
Popis pracovného miesta: Činnosť vyplý-
vajúca z činnosti. Časovo náročná činnosť.
Práca na celom území ČR. 
Požiadavky: vyučený v obore
Doplňujúce informácie: V prípade záujmu
sa informujte telefonicky na uvedenom t.č.
zamestnávateľa.
Zamestnávateľ ponúka: stravné, ubytovanie
Názov spoločnosti/organizácie:
BS - IMEX, spol. s r.o.
Kontaktná osoba: pán Bastl
Štát: Česká republika
Pevná linka: 00420 777 323 700

||

||

||

UPOZORNENIE: Sieť EURES ani Ústredie práce, sociálnych
vecí a rodiny nezodpovedá za prípadné straty alebo škody
vyplývajúce z uverejnenia tejto pracovnej ponuky. Pracovná
ponuka bola poskytnutá subjektom, ktorý má na činnosť
sprostredkovania zamestnania za úhradu do zahraničia
povolenie vydané Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.

Pracovné ponuky v EÚ

Vôňa gaštanov
||
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Plazenie cez tunel malo obrovsk˘
úspech u v‰etk˘ch detí a rodiãov, 
toto dievãatko si ho zopakovalo 
niekoºkokrát za sebou.

SúãasÈou kultúrneho programu bolo aj perfektne zvlád-
nuté taneãné vystúpenie dievãat z Domova sociálnych
sluÏieb pre deti a dospel˘ch z Rohova.

||

KôÀ aj jazdec boli takisto perfektní, v priebehu dvoch
hodín sa ani jeden z nich nezastavil ani na chvíºoãku,
záujem o oboch bol takisto obrovsk˘.

||

A toto je v˘stava
v˘sledkov v˘tvarnej
súÈaÏe, na ktoré
mohli byÈ v‰etci
právom py‰ní.

Text a foto:
redakcia
a ÚPSVR Senica

||

V‰etky deti dostali diplomy a odmeny, ktoré pozostáva-
li z balíãkov pln˘ch chutn˘ch, uÏitoãn˘ch a zábavn˘ch
vecí.

||

Alan Miku‰ek pri‰iel medzi svojich kamarátov a kama-
rátky zaspievaÈ, pobaviÈ, pote‰iÈ. Ako vÏdy – veºmi
úprimne a bez nároku na akúkoºvek odmenu.

||

·portov˘ deÀ 
pre deti s ËZP

||
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24|| PORADIE PODĽA EVIDOVANEJ MIERY NEZAMESTNANOSTI V SR*

Územie Ku koncu sledovaného mesiaca v % Ku koncu predchádz. mesiaca v %
Banskobystrický kraj 17,19 17,34 
Košický kraj 17,17 17,36 
Prešovský kraj 15,06 15,27 
Nitriansky kraj 11,17 11,25 
Žilinský kraj 8,39 8,56 
Trnavský kraj 7,02 7,20 
Trenčiansky kraj 6,44 6,51 
Bratislavský kraj 2,69 2,77

Územie Ku koncu sledovaného mesiaca v % Ku koncu predchádz. mesiaca v %
SSLLOOVVEENNSSKKOO 1100,,8888  1111,,0033  

Ku koncu Ku koncu Zmena
Por. Územie sledovaného predchádzaj. poradia

mesiaca v % mesiaca v %
1 Rimavská Sobota 27,79 27,93 •
2 Revúca 27,36 27,46 •
3 Trebišov 24,05 24,13 -1
4 Veľký Krtíš 23,71 24,44 1
5 Rožňava 23,27 23,75 •
6 Kežmarok 22,91 23,44 •
7 Sobrance 21,83 21,93 •
8 Košice - okolie 20,62 20,78 •
9 Sabinov 20,42 20,31 -1

10 Lučenec 19,94 19,81 -1
11 Poltár 19,87 20,33 2
12 Michalovce 18,99 18,90 •
13 Gelnica 18,58 18,87 •
14 Žarnovica 18,22 18,58 •
15 Vranov nad Topľou 17,27 17,17 -1
16 Krupina 17,26 17,03 -1
17 Medzilaborce 17,03 17,78 2
18 Banská Štiavnica 15,90 16,24 •
19 Svidník 15,67 15,74 -1
20 Spišská Nová Ves 15,54 15,91 1
21 Žiar nad Hronom 15,33 15,25 •
22 Detva 15,22 15,15 -2
23 Bardejov 14,85 15,22 1
24 Snina 14,78 15,04 -1
25 Prešov 14,73 14,72 -1
26 Levoča 14,70 15,16 3
27 Levice 14,68 14,47 •
28 Brezno 13,66 14,23 •
29 Stropkov 13,24 13,98 •
30 Šaľa 12,31 12,56 •
31 Nové Zámky 12,07 12,35 •
32 Poprad 11,60 11,83 -1
33 Humenné 11,56 12,04 1
34 Dolný Kubín 11,47 11,77 •
35 Turčianske Teplice 11,36 11,26 -1
36 Kysucké Nové Mesto 11,28 11,21 -1
37 Zlaté Moravce 10,89 11,39 2
38 Zvolen 10,47 10,24 -3
39 Košice II 10,36 10,47 •
40 Partizánske 10,34 10,53 2

Ku koncu Ku koncu Zmena
Por. Územie sledovaného predchádzaj. poradia

mesiaca v % mesiaca v %
41 Komárno 10,27 10,24 1
42 Košice III 10,16 10,23 •
43 Bytča 10,08 9,90 -1
44 Topoľčany 10,02 9,89 -1
45 Košice I 9,65 9,95 2
46 Ružomberok 9,59 9,56 -1
47 Stará Ľubovňa 9,57 9,78 1
48 Košice IV 9,04 9,50 •
49 Hlohovec 8,85 8,84 -2
50 Martin 8,81 9,12 1
51 Nitra 8,63 8,76 -1
52 Tvrdošín 8,59 9,09 2
53 Senica 8,54 8,60 -2
54 Čadca 8,39 8,73 1
55 Dunajská Streda 8,27 8,51 -1
56 Bánovce nad Bebravou 8,24 8,25 -1
57 Námestovo 8,24 8,67 3
58 Prievidza 7,95 8,15 •
59 Liptovský Mikuláš 7,80 8,04 .
60 Považská Bystrica 7,72 7,29 -1
61 Skalica 7,08 7,52 1
62 Banská Bystrica 6,86 7,02 •
63 Galanta 6,39 6,73 •
64 Myjava 6,36 6,50 •
65 Nové Mesto nad Váhom 6,07 6,33 •
66 Žilina 5,92 5,94 •
67 Trnava 5,69 5,82 •
68 Piešťany 5,57 5,58 •
69 Malacky 4,68 4,86 •
70 Púchov 4,67 4,69 •
71 Ilava 4,35 4,50 •
72 Trenčín 3,74 3,75 •
73 Pezinok 3,61 3,64 .
74 Senec 3,09 3,06 •
75 Bratislava V 2,54 2,65 •
76 Bratislava III 2,34 2,41 •
77 Bratislava I 2,32 2,33 •
78 Bratislava II 2,16 2,19 •
79 Bratislava IV 1,83 1,96 •

Zdroj: ÚPSVAR

Slovensko celkovo

Poradie krajov

Poradie okresov

*) V uplynulom období vykazované ako miera disponibilných evidovaných nezamestnaných.
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