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Stabilizovaná sociálno-ekonomická situácia zamestnáva-
teºov okresu Stará ªubovÀa spôsobila, Ïe sme v posled-
n˘ch troch rokoch nezaznamenali hromadné prepú‰Èanie.
Priaznivo sa vyvíjajúci stav trhu práce má za následok,
Ïe patríme k okresom s dlhodobo najniÏ‰ou mierou neza-
mestnanosti v Pre‰ovskom kraji 

Pre okres s drsn˘mi klimatick˘mi pod-
mienkami je charakteristická sezónna
zamestnanosÈ v oblasti stavebníctva,
lesníctva, hotelierstva a cestovného ru-
chu. Máme vysok˘ podiel osôb samos-
tatne zárobkovo ãinn˘ch na celkovom
poãte obyvateºov, ich poãet vysoko pre-
vy‰uje poãet nezamestnan˘ch. Existu-
júce zamestnávateºské subjekty so
zahraniãnou úãasÈou poskytujú pracov-
né príleÏitosti ºuìom prevaÏne s uãÀov-

sk˘m a stredo‰kolsk˘m vzdelaním. 
Medzi v˘znamn˘ faktor vpl˘vajúci na túto relatívne

priaznivú mieru nezamestnanosti patrí migrácia za prá-
cou mimo región. Voºné pracovné miesta nahlasované
ná‰mu úradu hlavne ãesk˘mi zamestnávateºmi sú vo
veºkej miere obsadzované uchádzaãmi o zamestnanie.
Cieºovou krajinou odchodu na‰ich obãanov za prácou nie
je iba âesko, ale aj Nemecko, Rakúsko, Holandsko, Írsko,
Anglicko, v˘nimkou nie je odchod do USA a Kanady.
Príãinou sú nielen historické zvyklosti na‰ich predkov, ale
i nadviazané pracovné kontakty v cudzine.

Novodobou príãinou odchodu za prácou mimo okres je
najmä nízka priemerná mzda, a to jedna z najniÏ‰ích
v rámci Slovenska. Odliv mlad˘ch mozgov, tvorba hodnôt
mimo domova a neúplné rodiny sú nepriazniv˘mi dôsled-
kami tohto stavu. ZmeniÈ túto situáciu môÏu domáci
zamestnávatelia ako hlavní tvorcovia pracovn˘ch miest –
adekvátne ocenen˘ pracovník uprednostní prácu doma
pred migráciou. O nízkej priemernej mzde svedãí i fakt,
Ïe i napriek zniÏujúcej sa miere nezamestnanosti neklesá
poãet ºudí v hmotnej núdzi. Mnohí z nich i po zaradení do
pracovného procesu zostávajú v sociálnej sieti, nakoºko
ich zárobky nepokr˘vajú Ïivotné minimum rodiny. 

Tento stav nás urãite neuspokojuje, preto sa budeme
snaÏiÈ napæÀaním pracovn˘ch cieºov a zámerov v roku 2006
zlep‰iÈ ho. Tvoríme interné projekty, vstupujeme do part-
nerstiev v projektoch vyuÏívajúcich prostriedky z euro-
fondov rie‰iacich nezamestnanosÈ rizikov˘ch skupín, spolu-
pracujeme so v‰etk˘mi relevantn˘mi subjektami pôsobia-
cimi v sociálnej oblasti. Participujeme na v‰etk˘ch poduja-
tiach organizovan˘ch pre na‰ich klientov, v teréne sme
sústavne v kontakte s miestnou a regionálnou samosprávou. 

Na‰ou snahou je zavádzaÈ nové formy práce s klientom
– zriadili sme Front Office a bezplatnú telefónnu linku pre
kontakt nezamestnaného so zamestnávateºom, tieÏ infor-
maãn˘ kiosk pre vyhºadávanie voºn˘ch pracovn˘ch miest.
Klientom poskytujeme vo vstupnej hale úradu aktuálne
videoinformácie, organizujeme Dni otvoren˘ch dverí
spojené s prezentáciou „Nov˘ch v˘ziev“. V rámci progra-
mu INTERREG III A implementujeme projekt cezhraniãnej
spolupráce so susedn˘m Poºskom. V neposlednom rade sa
snaÏíme zav⁄‰iÈ proces rekon‰trukcie bezbariérovej budo-
vy ná‰ho úradu 

Pevne verím, Ïe tieto, takisto ako v‰etky ostatné aktivi-
ty ná‰ho úradu práce posunú rie‰enie nezamestnanosti
a sociálnej situácie v na‰om okrese o veºk˘ krok vpred.

JUDR. ANNA AFTANASOVÁ,
riaditeºka ÚPSVR Stará ªubovÀa
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NÁRODNÁ SPRÁVA O MLÁDEŽI
Problematika uplatÀovania absolventov
nie je ‰pecifikom okresu Stará ªubov-
Àa. Svedãí o tom Národná správa
o politike mládeÏe na Slovensku pre
Radu Európy z mája 2005, ktorá je
v˘sledkom spolupráce ‰tátnych in‰itú-
cií a obãianskych zdruÏení a o. i. obsa-
huje kapitolu o zamestnanosti absol-
ventov jednotliv˘ch typov a druhov
‰kôl. Ide o ‰pecifickú skupinu na trhu
práce: získali síce najnov‰ie poznatky,
no nemajú dostatoãné skúsenosti, pri-

ãom zamestnávatelia dávajú prednosÈ
star‰ím a skúsenej‰ím, u ktor˘ch oãaká-
vajú okamÏité plnenie konkrétnych
úloh bez nutnosti ìal‰ieho do‰koºova-
nia. Podºa uvedenej správy, ktorá bola
vypracovaná Ministerstvom ‰kolstva
SR v rokoch 2003 – 2004 s pouÏitím
vlastn˘ch informácií, podkladov z jed-
notliv˘ch rezortov a v˘sledkov v˘sku-
mu mládeÏe realizovan˘ch v SR 
v r. 2000 – 2004, sú mladí ºudia uÏ pri
vstupe na pracovn˘ trh ãasto znev˘hod-
není oproti in˘m vekov˘m skupinám
nielen z dôvodu nedostatoãn˘ch praktic-
k˘ch skúseností, ale aj preto, Ïe ich
odborná príprava nezodpovedá poÏia-
davkám a najnov‰ím trendom trhu práce.

Aj keì sú tu sporadické pokusy
o ich zladenie s potrebami praxe zo
strany vedení ‰kôl, bolo by vhodné,
aby sa v tomto smere vytvorila syste-
matická spolupráca medzi úradmi
práce a zriaìovateºmi ‰kôl, ão by zv˘-
‰ilo úspe‰nosÈ ich zaradenia do pra-
covného procesu.

ABSOLVENTI A TRH PRÁCE
Prítok absolventov kulminuje na naj-
vy‰‰ích hodnotách v mesiacoch jún
a september, Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny v Starej ªubovni mal 
k 31. 3. 2006 v evidencii 175 UoZ
z radov absolventov ‰kôl. 

de. Mladí ºudia tam ãasto idú s cieºom
zlep‰iÈ si zároveÀ jazykové znalosti, ão
im neskôr uºahãuje uplatnenie sa na
trhu práce, ãi umoÏní pokraãovanie
v ‰túdiu na vysokej ‰kole. 

Absolventi vysok˘ch ‰kôl odchá-
dzajú pracovaÈ do väã‰ích miest a do
zahraniãia. V evidencii najãastej‰ie
ostávajú absolventi pedagogick˘ch
a filozofick˘ch fakúlt uãiteºského

Stredo‰koláci s technick˘m zamera-
ním hºadajú zamestnanie v na‰om re-
gióne ÈaÏ‰ie. Najlep‰ie sa na trhu práce
uplatÀujú Ïiaci strojárskych uãilí‰È so
zváraãsk˘m preukazom, ako aj Ïiaci
elektrotechnick˘ch uãilí‰È, ktorí sa
zamestnajú vo firmách zaoberajúcich sa
v˘robou komponentov do videoprehrá-
vaãov a osobn˘ch áut.

Väã‰ina absolventov obchodnej
akadémie a gymnázia odchádza praco-
vaÈ do zahraniãia ako opatrovatelia, au-
pair a pomocné sily v sluÏbách a obcho-

smeru bez moÏností uplatnenia sa aj
v in˘ch okresoch, ão je spôsobené v‰e-
obecne nepriazniv˘m demografick˘m
v˘vojom na Slovensku. V˘nimkou sú
uãitelia cudzích jazykov, po ktor˘ch je
sústavne veºk˘ dopyt.

Mnohí absolventi sa kvôli nedostat-
ku pracovn˘ch príleÏitostí rozhodnú
pracovaÈ v in˘ch profesiách, neÏ ktoré
vy‰tudovali. Natíska sa otázka, ãi ‰tu-
dijné odbory, ktoré ponúkajú stredné
a uãÀovské ‰koly v okrese, zodpove-
dajú potrebám trhu práce.

NAJČASTEJŠIE PROBLÉMY 
Ako uÏ bolo uvedené, patria k nim
nedostatok praktick˘ch skúseností
a uprednostÀovanie star‰ích a skúse-
nej‰ích pracovníkov, ktorí sú schopní
bez za‰koºovania plniÈ pracovné úlohy,
zamestnávateºmi. Absolventi majú
i nedostatky v oblasti komunikaãn˘ch
zruãností, v schopnosti samostatného
rozhodovania a organizaãn˘ch a riadia-
cich schopnostiach. 

âasÈ zamestnávateºov má na prijí-
manie absolventov in˘ názor. OceÀujú
u nich hlavne originalitu nápadov, to,
Ïe nemajú „pracovné zlozvyky“, majú
vysokú motiváciu pracovaÈ, sú ochotní
vzdelávaÈ sa. Prácu neberú iba ako
povinnosÈ, vidia v nej moÏnosÈ sebare-
alizácie. Disponujú tieÏ lep‰ími jazyko-
v˘mi znalosÈami a zruãnosÈami v práci
s poãítaãovou technikou.

PRÁCA VERZUS VZDELANIE
V ponuke úradu práce je najviac
voºn˘ch pracovn˘ch miest v robotníc-
kych profesiách, ktoré sa dajú rozdeliÈ
na miesta v stavebníctve (murári, tesári,
Ïeleziari, elektroin‰talatéri, vodoin‰ta-
latéri), v sluÏbách (kuchári, ãa‰níci,
predavaãi, mäsiari, cukrári) a v prie-
mysle (krajãírky, ‰iãky, zváraãi). Tie sú
v‰ak vo vnímaní UoZ z hºadiska platu
finanãne podhodnotené, t˘m aj menej
atraktívne. Pre mnoh˘ch je preto rie‰e-
ním práca v zahraniãí. 

Stredo‰kolsk˘ch a vysoko‰kolsk˘ch
voºn˘ch miest je v ponuke úradu práce
pomerne málo, ão je spôsobené skutoã-
nosÈou, Ïe profesijná ‰truktúra voºn˘ch
pracovn˘ch miest je vo veºkej miere
odli‰ná od vzdelanostnej ‰truktúry evi-
dovan˘ch nezamestnan˘ch. Rovnako je
v ponuke veºk˘ nedostatok pozícií pre
UoZ so základn˘m vzdelaním a bez
vzdelania. Naproti tomu o profesie
murár, tesár zváraã, zámoãník a ‰iãka je
záujem zo strany zamestnávateºov tak˘,
Ïe prevy‰uje ponuku voºn˘ch pracov-
n˘ch síl z radov nezamestnan˘ch.

Na trhu práce je ãasto ÈaÏké umiest-
niÈ UoZ, ktorí síce majú poÏadované
vzdelanie, no sú v evidencii dlh‰iu
dobu, ako aj Ïeny, ktoré boli do eviden-
cie zaradené po ukonãení materskej
dovolenky. Títo uchádzaãi majú problé-

PREDSTAVUJEME

Vzdelávanie a príprava 
pre trh práce

Proces zaraďovania sa mladých ľudí do pracovného procesu
a problémy s tým spojené sú aj odrazom toho, ako boli školou pri-
pravení na vstup na trh práce. Na druhej strane sa vynára otázka,
či spoločnosť vytvára dostatok pracovných príležitostí pre ľudí,
ktorí majú kvalitné vzdelanie.

ABSOLVENTI ÚPSVR 
STARÁ ĽUBOVŇA

� VŠ vzdelanie 6 %

� SŠ vzdelanie 24 %

� gymnázium 7 %

� SOU s maturitou 33 %

� odborné učilište 0 %

� SOU bez maturity 30 %

VZDELÁVANIE A TRH PRÁCE
VŠ vzdelanie 11
SŠ vzdelanie 42
gymnázium 13
SOU s maturitou 56
odborné učilište 0
SOU bez maturity 53
absolventi 175
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Okres Stará Ľubovňa sa rozprestiera v severozápadnej časti východu Slovenska na ploche 
642 km2. Susedí s okresmi Kežmarok, Bardejov a Sabinov, na severe je v dĺžke 75 km ohraničený
štátnou hranicou s Poľskom. Má 51 138 obyvateľov, z nich je 42 % ekonomicky aktívnych. Hospo-
dárska zaostalosť, útlm poľnohospodárstva, excentrická poloha a nízka vzdelanostná úroveň ho
predurčujú byť regiónom rizikovým. Napriek tomu má nezamestnanosť v okrese z dlhodobého hľa-
diska klesajúci charakter, čím sa radí medzi okresy s najnižšou mierou nezamestnanosti v rámci
Prešovského kraja.

ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA
Z celkového poãtu 44 administratívnych sídiel majú ‰tatút
mesta dve sídla, Stará ªubovÀa a Podolínec, kde Ïije cca 
39 % obyvateºov regiónu. Je to národnostne zmie‰an˘ regi-
ón, kde na malom území Ïijú viaceré národnosti, ktoré si
udrÏiavajú ºudové tradície, goralské, rusínsko-ukrajinské,
‰ari‰ské a nemecké. Vo vekovej ‰truktúre predstavujú oby-
vatelia v predproduktívnom 24,8 %, v produktívnom 60,5 %
a v postproduktívnom veku 14,7 %. Z hºadiska vzdelanost-

nej ‰truktúry prevaÏujú osoby so základn˘m (23,7 %)
a uãÀovsk˘m vzdelaním (23 %).

NEZAMESTNANOSŤ V ROKU 2005
V˘voj nezamestnanosti v r. 2005 bol priazniv˘, zah⁄Àal
v sebe pozitívne i negatívne javy. Medzi pozitívne moÏno
zaradiÈ skutoãnosÈ, Ïe priemerná miera evidovanej neza-
mestnanosti neprekroãila hranicu 13 %. Naìalej pokraãoval
trend zniÏovania poãtu obãanov zaraden˘ch do evidencie
UoZ. Negatívnym bolo zv˘‰enie podielu dlhodobo evidova-
n˘ch UoZ aÏ na hodnotu okolo 50 %. 

Zaãiatkom roka 2005 poãet UoZ kulminoval na hodnote
3 247 osôb. V ìal‰ích mesiacoch nezamestnanosÈ postupne
klesala, najniÏ‰iu mieru dosiahla v auguste, kedy úrad práce
evidoval 2 511 UoZ. Od októbra poãet UoZ opäÈ narastal
(október 2 627, november 2 744), v decembri ich poãet stú-
pol aÏ na 2 832. Do evidencie bolo zaraden˘ch 2 341 UoZ.
Najviac Ïiadostí o sprostredkovanie zamestnania si na úrad
práce podali obãania v septembri – 375, najmenej v auguste
– 134. Priemern˘ poãet novozaraden˘ch UoZ za kalendárny
mesiac bol 195 osôb.

Z evidencie UoZ bolo vyraden˘ch 2 700 osôb, z ktor˘ch
prostredníctvom úradu bolo umiestnen˘ch na trhu práce 
1 009 (37,4 %) a pre nespoluprácu s ÚPSVR bolo vyrade-
n˘ch 431 (16 %).

Najvy‰‰í poãet vyraden˘ch UoZ bol v apríli (420), najniÏ‰í
v decembri (108). Priemern˘ poãet vyraden˘ch UoZ za
kalendárny mesiac bol 225. Vzájomn˘ pomer vyraden˘ch
UoZ (odtok) k zaraden˘m (prítok), bol 115 %. Priemerná
miera evidovanej nezamestnanosti bola v r. 2005 10,77 %
a pohybovala sa v rozmedzí od 9,57 % (august) do 12,6 %
(január).

V rámci SR bola priemerná miera evidovanej nezamestna-
nosti 11,63 %, v Pre‰ovskom kraji 16,05 %, v rámci EÚ 8,7 %.

ŠTRUKTÚRA UOZ
V ‰truktúre UoZ podºa dosiahnutého stupÀa vzdelania naj-
poãetnej‰iu skupinu tvorili UoZ so základn˘m vzdelaním
a bez vzdelania – 50,5 %, druhú najväã‰iu UoZ s uãÀov-
sk˘m vzdelaním – 25,8 %. Evidovan˘ch UoZ s maturitou
bolo 21 %, s V·, resp. vy‰‰ím vzdelaním 2,7 %. Veková
‰truktúra UoZ ukazuje, Ïe najvy‰‰í podiel predstavovali
UoZ vo veku 35 – 50 rokov (35,6 %, 1001 osôb), druhú naj-
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Nezamestnanosť z dlhodobého
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subjekty: stavebné firmy (Stavmont, Zetes, Mont–zvar,
âoma Jozef), krajãírske dielne (Queen’s Dame, Gahak – kon-
fekcia, Luko–K, Mosupo, J&M) a ìal‰í zamestnávatelia ako
Kúpele Vy‰né RuÏbachy, Drevomajstri Kolaãkov, MKEM,
Eurokov Orlov, Matsushita Electronic Components a Drevo-
tes Plaveã. V priebehu roku 2005 sa uskutoãnilo 20 v˘bero-
v˘ch konaní, ktor˘ch sa zúãastnilo 436 UoZ. Úrad evidoval
ku koncu roka 156 voºn˘ch pracovn˘ch miest, v priebehu
roka ich bolo z celkového poãtu 1 802 obsaden˘ch 1 419. Zo
strany zamestnávateºov bol najväã‰í záujem o profesie
murár, tesár, zámoãník, pomocn˘ robotník, ‰iãka, zváraã,
ãa‰ník, sústruÏník, Ïeleziar a kuchár. Priemern˘ poãet
nahlásen˘ch voºn˘ch pracovn˘ch miest v roku 2005 bol
150, priãom najvy‰‰í poãet bol v apríli (265), najniÏ‰í
v decembri (88). Na jedno voºné pracovné miesto pripadalo
v priemere 8,23 UoZ.

ROK 2006
Zaãiatok roka 2006 bol príznaãn˘ miernym rastom neza-
mestnanosti v januári, v ìal‰ích dvoch mesiacoch opäÈ
zaãala klesaÈ aÏ na hranicu 10,44 % (marec). 

V priebehu I. ‰tvrÈroka sa celkové poãty UoZ vo v‰etk˘ch
kategóriách v˘razne nemenili, ão vytvára stabilitu na trhu
práce a ão hodnotíme ako pozitívum. Prítok UoZ do evi-
dencie nebol v˘razne vysok˘, v pomere k odtoku, ktor˘
bude vy‰‰í hlavne v nasledujúcom období (sezónne práce,
práca v zahraniãí). Je reálny predpoklad, Ïe sa miera evido-
vanej nezamestnanosti v okrese udrÏí na hranici 10 %.

ALOIS OLIVA
oddelenie informatiky, analýz a štatistických zisťovaní 

ÚPSVR Stará Ľubovňa

poãetnej‰iu skupinu tvorili 15 – 24-roãní (24,2 %, 773
osôb). Vo kategórii 25 – 30-roãn˘ch bolo evidovan˘ch 746
ºudí (23,3 %). NajniÏ‰í podiel vykazovala veková kategória
s hranicou nad 50 rokov (540 UoZ, ão je 16,9 %).

OHROZENÉ SKUPINY
Osobitne nepriaznivé postavenie na trhu práce majú obãa-

nia so zdravotn˘m postihnutím, nakoºko ÈaÏko nachádzajú
uplatnenie v situácii, keì ponuka pracovn˘ch síl prevy‰u-
je dopyt. K 31. 12. 2005 bolo v evidencii UoZ 116 osôb so
ZP (4,09 % z celkového poãtu UoZ). V priebehu roka 2005
bolo do evidencie UoZ zaraden˘ch 80 osôb so ZP, vyrade-
n˘ch bolo 97. Medzi najohrozenej‰ie sociálne skupiny
postihnuté dlhodobou nezamestnanosÈou, vzhºadom na ich
uplatnenie na trhu práce, sú z hºadiska kvalifikácie UoZ
bez vzdelania a so základn˘m vzdelaním, podºa veku 25 –
45-roãní, mladiství a Ïeny. ·pecifickou skupinou sú dlho-
dobo evidovaní UoZ z rómskeho etnika. Evidovaní UoZ so
základn˘m vzdelaním a bez vzdelania tvorili 66 % zo v‰et-
k˘ch dlhodobo evidovan˘ch UoZ, druhou najohrozenej‰ou
skupinou boli absolventi uãÀovsk˘ch ‰kôl bez maturity
(21,3 %).

ZAMESTNÁVATELIA
Na zamestnanosÈ v na‰om okrese vpl˘vajú hlavne stabilita
a sila podnikateºsk˘ch subjektov, ktoré vytvárajú pracovné
miesta. S úradom najviac spolupracovali zamestnávateºské

my a nedostatky v komunikácii,
v schopnosti presadiÈ sa a prezentovaÈ
svoje schopnosti a vedomosti.

OČAKÁVANIA 
ZAMESTNÁVATEĽA
Zamestnávatelia od v‰etk˘ch UoZ bez
rozdielu vzdelania oãakávajú predo-
v‰etk˘m flexibilitu, adaptabilitu,
schopnosÈ niesÈ zodpovednosÈ, ochotu
uãiÈ sa a schopnosÈ tímovo pracovaÈ.
Pokiaº ide o nároky na jednotlivé vzde-
lanostné skupiny, relatívne najniÏ‰ie
poÏiadavky sú na zamestancov s ukon-
ãen˘m stredn˘m odborn˘m uãili‰Èom,
ktorí sú pripravovaní predov‰etk˘m na
v˘kon manuálnych a odborn˘ch robot-
níckych profesií. PoÏiadavky zamest-
návateºov sú preto orientované t˘mto
smerom.

Na zamestancov so stredo‰kolsk˘m
maturitn˘m vzdelaním majú zamest-
návatelia vy‰‰ie nároky, hlavne
v oblasti osobn˘ch vlastností a odbor-
n˘ch zruãností a schopností, nakoºko
stredo‰koláci sa ãastej‰ie uplatÀujú
v pozíciách vyÏadujúcich väã‰iu
samostatnosÈ v jednaní a rozhodovaní.

Na vysoko‰kolákov sú zo strany
zamestnávateºov kladené najvy‰‰ie
nároky, súvisiace s charakterom ich
pracovnej ãinnosti, ktorá je vyplnená
hlavne samostatnou odbornou, ãi ria-
diacou ãinnosÈou.

SPOLUPRÁCA ŠKÔL 
S ÚRADOM PRÁCE
V systéme sluÏieb zamestnanosti sú
informaãné a poradenské sluÏby jed-
n˘m z nástrojov pomoci a podpory
úãastníkom trhu práce pri:� voºbe povolania,� v˘bere zamestnania a jeho zmeny,� v˘bere zamestnanca.

Preventívne poradenstvo pri voºbe
povolania je zamerané na Ïiakov Z·
a S·. Cieºom je predchádzaÈ nesprávnej
voºbe povolania u Ïiakov a ‰tudentov
s ohºadom na reálny trh práce v okrese,
ale aj v SR. Pri poskytovaní sluÏieb pre-
ventívneho poradenstva spolupracuje-
me so zástupcami jednotliv˘ch ‰kôl
a v˘chovn˘mi poradcami. Realizuje sa
skupinovou formou, Ïiakom sa ponúka
i moÏnosÈ ìal‰ieho individuálneho
stretnutia priamo na úrade. 

Poãas t˘chto stretnutí je moÏné
u absolventov vidieÈ vysokú motivá-

ciu smerom k uplatneniu sa na. Tento
faktor ako jedin˘ v‰ak nemôÏe preme-
niÈ ‰ance na pracovné miesto. ·tuden-
tom preto poskytujeme aj informácie
t˘kajúce sa v‰etk˘ch aspektov fungo-
vania trhu práce – o rekvalifikáciách,
absolventskej praxi, voºn˘ch pracov-
n˘ch miestach, kontakty na konkrét-
nych zamestnávateºov, internetové
adresy, na ktor˘ch môÏu získaÈ potreb-
né informácie o trhu práce, vzory
písomností a kontakty na zamestnan-
cov úradu.

NezamestnanosÈ je záÈaÏovou krí-
zovou Ïivotnou situáciou, s ktorou sa
rôzni jedinci vyrovnávajú rozmanito.
Adaptácia závisí od konkrétnej situá-
cie ãloveka a jeho osobnosti. DôleÏitú
úlohu zohráva celková finanãná situá-
cia, miera sociálnej podpory v rodine
a ‰ir‰om okolí, fyzické a psychické
zdravie, uplatniteºnosÈ vzdelania,
z individuálnych faktorov vek, pohla-
vie, odolnosÈ voãi záÈaÏi, pruÏnosÈ
a aktivita, motivácia a subjektívny
v˘znam práce pre jedinca. 

Mgr. SLAVOMÍRA GRIBOVÁ,
vedúca OSS

ÚPSVR Stará Ľubovňa

hľadiska

VÝVOJ NEZAMESTNANOSTI V 1. ŠTVRŤROKU 2006
OBDOBIE 01/2006 02/2006 03/2006
Počet uchádzačov o zamestnanie 2 931 2 915 2 839
Miera evidovanej nezamestnanosti 10,92 % 10,68 % 10,44 %

� dokončenie zo str. 3
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POMOHLI SME:� ·Èastn˘m rodiãom Ïijúcim v na-
‰om meste pri narodení trojãiat sme
poskytli poradenstvo, vyplatili príspe-
vok pri narodení dieÈaÈa, následne aj
zv˘‰en˘ príspevok, ãím si aspoÀ ãias-
toãne pokryli v˘davky spojené s naj-
nevyhnutnej‰ími potrebami. Aj keì
demografické ‰tatistiky naznaãujú
skôr tendenciu zniÏovania pôrodnos-
ti, v na‰om okrese sú to ukazovatele
signalizujúce opak.� Darovaním televízora a mechanic-
kého vozíka obyvateºom Domova
dôchodcov v Starej ªubovni i v Jarabi-
ne, ktoré vrátili obãania, ktor˘m bola
poskytnutá kompenzácia vo forme

peÀaÏného príspevku na zaobstaranie
pomôcky v súlade so zákonom 
ã. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci
v znení neskor‰ích predpisov.� Pestúnskej rodine po poÏiari rodin-
ného domu, ktor˘ im spôsobil znaãnú
‰kodu. Je prirodzené, Ïe rodina chcela
zostaÈ spolu, preto úrad participoval na
zabezpeãovaní náhradného b˘vania
prostredníctvom Mestského úradu
v Starej ªubovni. Na na‰e poÏiadanie
pomoc poskytla gréckokatolícka i rím-
skokatolícka farnosÈ zorganizovaním
zbierky, oslovené boli aj obãianske
zdruÏenia a nadácie. MPSVR SR sme
odporuãili poskytnúÈ náhradnej rodine
dotáciu na humanitnú starostlivosÈ.

� Pomoc ìal‰ej rodine aj pri druhej
smutnej tragickej udalosti,
poÏiari, pri ktorom do‰lo k úmrtiu
maloletého dieÈaÈa. Táto pomoc bola
poskytnutá v spolupráci s obecn˘m
úradom v Jakubanoch formou náhrad-
ného ubytovania a o‰atenia.

ZORGANIZOVALI SME:� Preventívne aktivity zamerané na
• kontrolu poÏívania alkoholick˘ch

nápojov a in˘ch návykov˘ch látok
u malolet˘ch v rámci sledovania
negatívnych vplyvov pôsobiacich
na dieÈa a rodinu. Odbor sociál-
nych vecí a rodiny ná‰ho úradu
v spolupráci s mestom Stará

Z kuchyne Úradu práce v Starej Ľubovni

Pomoc v hmotnej núdzi 

OBDOBNÉ UKAZOVATELE AKO U UOZ 
sú zaznamenané aj u poberateºov dávky a príspevkov k dávke
v hmotnej núdzi. Obãania so základn˘m vzdelaním a bez
vzdelania tvoria aÏ 77,5 % evidovan˘ch. Z hºadiska veku sú
najpoãetnej‰ou skupinou obãania vo veku od 30 do 40 rokov,
aÏ 30 % tvoria poberatelia nachádzajúci sa v systéme hmot-
nej núdze dlh‰ie ako 4 roky.

SKUPINU OBČANOV, KTORÍ SÚ V HMOTNEJ NÚDZI Z
INÝCH DÔVODOV 
(nie UoZ) predstavuje 15,5 % poberateºov. Sú to hlavne
dôchodcovia, obãania vyradení z evidencie UoZ, ‰tudenti
nad 25 rokov, práceneschopní, zabezpeãujúci starostlivosÈ o
svojho ËZP ãlena rodiny, poberajúci rodiãovsk˘ príspevok,
ale i obãania s nízkym príjmom a pod. Stúpajúcu tendenciu
zaznamenávame hlavne v skupine dôchodcov.

POMOC RODINÁM POSKYTOVANÁ VO FORME DOTÁCIÍ 
je prínosom pre 20 % detí z celkového poãtu detí v okrese vo
veku do 16 rokov. In‰titút náhradného v˘Ïivného pozitívne
ovplyvÀuje sociálnu situáciu v okrese, nakoºko len 32 % detí,
ktor˘m povinná osoba neprispieva na v˘Ïivu, sú aj poberate-
ºmi dávky pomoci v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke.
Zostávajúcich 68 % oprávnen˘ch detí by v prípade neplat-
nosti uvedeného zákona bolo ohrozen˘ch vo v˘Ïive. 

Ing. ĽUBOMÍR SALOŇ,
vecný správca OSVaR ÚPSVR Stará Ľubovňa

Sociálna situácia v okrese Stará Ľubovňa z hľadis-
ka riešenia hmotnej núdze občanov má nasledov-
né parametre: v hmotnej núdzi sa mesačne
nachádza v priemere 4 283 občanov s nárokom
na dávku a príspevky, čo predstavuje približne 8 %
z celkového počtu obyvateľov. Až 32 % klientov
poberajúcich dávku v hmotnej núdzi a príspevky
k dávke predstavujú občania, ktorí sú evidovaní
ako uchádzači o zamestnanie.

ŠTRUKTÚRA UOZ V HMOTNEJ NÚDZI 
Z HĽADISKA DOBY EVIDENCIE

� do 6 mesiacov 15,06 %

� od 6 mes. do 1 roka 10,85 %

� od 1 roka do 2 rokov 18,37 %

� od 2 rokov do 3 rokov 11,74 %

� od 3 rokov do 4 rokov 13,89 %

� 4 roky a viac 30,09 %

ŠTRUKTÚRA UOZ V HMOTNEJ NÚDZI 
Z HĽADISKA DOSIAHNUTÉHO VZDELANIA

� bez vzdelania 77,45 %

� vyučení 16,45 %

� SOU s maturitou 1,51 %

� gymnázium 0,86 %

� SOŠ 2,35 %

� vysokoškolské 1,39 %

ŠTRUKTÚRA UOZ V HMOTNEJ NÚDZI Z HĽADISKA VEKU

� do 25 rokov 18,42 %

� od 25 do 30 rokov 12,95 %

� od 30 do 40 rokov 27,86 %

� od 40 do 50 rokov 24,35 %

� 50 rokov a viac 16,42 %

ŠTRUKTÚRA PRÍJMOV POSUDZOVANÝCH OSÔB
V HMOTNEJ NÚDZI Z INÝCH DÔVODOV

� prac. pomer 5,71 %

� rodičovský príspevok 34,98 %

� dôchodok 18,07 %

� iný príjem 6,11 %

� nulový príjem 35,14 %
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ªubovÀa a OR PZ v Poprade, pra-
coviskom Stará ªubovÀa, vykonal
opakovane kontroly poÏívania
alkoholu a in˘ch návykov˘ch látok
u malolet˘ch osôb vo veãern˘ch
hodinách,

• kontrolu plnenia povinnej ‰kol-
skej dochádzky v ãase ‰kolského
vyuãovania, v spolupráci s Mest-
skou políciou v Starej ªubovni na
území mesta. Kontrolovaní boli
maloletí nachádzajúci sa bez sprie-
vodu zodpovedn˘ch osôb mimo
‰koly. Kontroly mali svoje opod-
statnenie vzhºadom na narastajúci
poãet zá‰kolákov a delikvenciu
‰kolákov.� Klubové podujatia na ‰kolách 

zamerané na prevenciu sociálno-pato-
logick˘ch javov, o ktoré prejavilo záu-

jem 18 ‰kôl okresu. Cieºom bolo a je
ovplyvniÈ názory a postoje detí a t˘m
dospieÈ ku kultivovanému sociálnemu
fungovaniu jednotlivca i k zniÏovaniu
poãtu tzv. problémov˘ch detí. ZároveÀ
je takto poskytnut˘ priestor záujem-
com, ktorí môÏu anonymne diskutovaÈ
o témach, ktoré ich trápia a pri ktor˘ch
potrebujú pomoc.� Program na získavanie a upevÀo-
vanie sociálnych zruãností v rodi-
nách, 
do ktorého je zapojen˘ch 7 viacpoãet-
n˘ch rodín z obce Lomniãka. Garantmi
projektu sú zamestnanci oddelenia
sociálnoprávnej ochrany detí a sociál-
nej kurately, komunitní zamestnanci
obce a ªubovnianska nemocnica.� Konferencie starostov obcí a primá-
torov miest,

na ktor˘ch boli prezentované legisla-
tívne zmeny z oblasti sluÏieb zamest-
nanosti a sociálnych vecí a rodiny,
opatrenia na skvalitnenie spolupráce
hlavne v oblasti realizácie aktivaã-
n˘ch prác, poskytovaní dotácií na
stravu, ‰kolské pomôcky a motivaãn˘
príspevok, tieÏ pri opatreniach sociál-
noprávnej ochrany detí. � Stretnutie subjektov pôsobiacich
v sociálnej oblasti, 
ktorého sa zúãastnilo 10 subjektov
pôsobiacich v sociálnej oblasti na
území okresu.

V rámci programu si úãastníci
vymenili informácie o celkovej situá-
cii v jednotliv˘ch in‰titúciách, zade-
finovali problémy spoloãného rie‰e-
nia sociálnej situácie v okrese aj
v rámci projektov a grantov zo �

ÚPSVR v Starej Ľubovni sa aktívne zapája a podieľa na čerpaní
finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie. Úspechom
v tomto smere je rozvíjanie cezhraničnej spolupráce s Poľskou
republikou prostredníctvom programu iniciatívy spoločenstva
Interreg III A Slovenská republika – Poľská republika.

PROJEKT INTERREG III
V roku 2005 bola Úradom práce, sociál-
nych vecí a rodiny v Starej ªubovni,
útvarom Eures, vypracovaná projektová
ÏiadosÈ v rámci spomínaného programu,
ktorá bola schválená a na projekt bol
poskytnut˘ nenávratn˘ finanãn˘ príspe-
vok z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja v celkovej v˘‰ke 758 328 Sk. 

Aktivity projektu sú zamerané na
informovanosÈ o vyuÏívaní cezhraniã-
nej spolupráce, rozvoj a posilnenie spo-
lupráce verejn˘ch sluÏieb zamestnanos-
ti a na povzbudenie miestnych in‰titú-
cií, zamestnávateºov a obyvateºstva
podieºaÈ sa na cezhraniãn˘ch aktivi-
tách. Hlavn˘m cieºom je prehlbovanie
spolupráce medzi verejn˘mi sluÏbami
zamestnanosti v okrese Stará ªubovÀa
a Nowy Sacz, so zameraním na rozvoj
trhu práce, tieÏ budovanie prepojení
medzi miestnymi in‰titúciami s cieºom
zabezpeãiÈ informovanosÈ o vyuÏívaní
cezhraniãnej spolupráce. Vyt˘ãené
ãiastkové ciele a aktivity budú realizo-
vané v apríli – decembri 2006. 

AKTIVITY PROJEKTU� Slovensko-poºská konferencia v júni
2006 za úãasti zástupcov miestnych in‰ti-
túcií, zamestnávateºov, zástupcov miestnej
samosprávy, verejn˘ch sluÏieb zamestna-
nosti z okresov Stará ªubovÀa a Nowy
Sacz a predstaviteºov Európskej únie.

Ciele konferencie: � zabezpeãiÈ informovanosÈ o cezhra-
niãnej spolupráci,� získaÈ informácie o moÏnostiach rozvo-
ja regiónu v rámci cezhraniãnej spolupráce,� posilniÈ pracovnú mobilitu a celko-
vú konkurencieschopnosÈ regiónu,� zviditeºniÈ rozvíjajúci sa prihraniã-
n˘ región,

� podporiÈ v˘menu informácií
v oblasti trhu práce,� budovaÈ prepojenia medzi miestny-
mi in‰titúciami v prihraniãnom regióne.

� Workshop v júni 2006. 

� Informaãn˘ deÀ v septembri 2006,
ako propagácia slovensko-poºskej cez-
hraniãnej spolupráce pre miestne oby-
vateºstvo v rámci spoloãenskej akcie
v meste Stará ªubovÀa. 

� Informaãn˘ bod, október 2006, 
zriadenie Infobodu na tunaj‰om
ÚPSVR, pre úãely vyuÏívania cezhra-
niãn˘ch aktivít (SR-PR) a zdroj informá-
cií v oblasti cezhraniãnej spolupráce.

PERSPEKTÍVY SPOLUPRÁCE
ÚPSVR v Starej ªubovni sa v roku
2006 podieºa ako partner na komple-
mentárnom projekte Interreg IIIA
Poºská republika – Slovenská republi-
ka, ktor˘ realizuje Malopoºské vojvod-
stvo, Krajsk˘ úrad práce v Krakowe
oddelenie Nowy Sacz a Okresn˘ úrad
práce Nowy Sacz. V rámci projektu sa
uskutoãnia seminárno-informaãné
stretnutia pre 20 pracovníkov ÚPSVR
Stará ªubovÀa, zamerané na ‰kolenie
v oblasti sprostredkovania práce,
aktívnych foriem rie‰enia nezamestna-
nosti a poskytovanie odborn˘ch pora-
densk˘ch sluÏieb v okrese Nowy Sacz.
Prezentované materiály budú spraco-
vané do broÏúry „Metódy aktivizácie
nezamestnan˘ch osôb na trhu práce
v okrese Nowy Sacz“. 

V rámci projektu bude na Vojvod-
skom (krajskom) úrade práce v Nowom
Saczi vytvoren˘ informaãn˘ bod, kde
budú môcÈ obãania PR získaÈ informá-
cie o trhu práce v okrese Stará ªubovÀa.
Informácie budú prístupné aj na inter-
netovej stránke WUP v Nowom Saczi.

ÚPSVR Stará ªubovÀa sa ako part-
ner zapojí do vypracovania slovensko-
-poºského programu pre dlhodobo
nezamestnané osoby. Jeho cieºom bude
prostredníctvom rôznych metód práce
a cviãení zv˘‰iÈ aktívnosÈ a adaptabilitu
nezamestnan˘ch osôb. V závere poºské-
ho projektu Interreg IIIA PR – SR bude
ìal‰ia kooperácia rozpracovaná prost-
redníctvom 2 nov˘ch projektov.

Mgr. VILČEKOVÁ VERONIKA,
Eures asistent 

ÚPSVR Stará Ľubovňa

Propagácia a rozvoj 
cezhraničnej spolupráce
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‰trukturálnych fondov EÚ, prijali
závery k ìal‰ej spolupráci: spracovaÈ
a distribuovaÈ databázu in‰titúcií
a zoznam existujúcich agentúr pod-
porovaného zamestnávania, zapojiÈ
v rámci vzdelávania pre trh práce do
kurzu ,,Tvorca europrojektov“
zástupcu subjektov pôsobiacich
v sociálnej oblasti. 
Zo strany úradu bola ponúknutá
moÏnosÈ:
• vyuÏívania predná‰kovej a pora-

denskej ãinnosti z odbornej oblasti
pre jednotlivé zúãastnené subjekty
a vyuÏívanie priestorov úradu pri
realizácii ich konkrétnych aktivít, 

• spolupráce pri partnerstve, tvorbe
a realizácii projektov zo ‰trukturál-
nych fondov EÚ, 

• spolupráce pri mapovaní a spraco-
vávaní potreby ìal‰ích sociálnych
sluÏieb v okrese.

Plánujeme: � skvalitniÈ terénnu sociálnu prácu
na úseku pomoci v hmotnej núdzi
a peÀaÏn˘ch príspevkov na kompen-
záciu sociálnych dôsledkov ËZP, � zúãastÀovaÈ sa na zasadnutiach
obecn˘ch a mestsk˘ch zastupiteºstiev
k problematike nezamestnanosti, sociál-
nych vecí a rodiny, � realizovaÈ aktivitu ,,Sociálno-pato-
logické javy v kaÏdodennom Ïivote“
pre deti, ktoré sú na úseku sociálnej
kurately evidované dlhodobo, 

� organizovaÈ v letn˘ch mesiacoch
v˘chovno–rekreaãn˘ tábor so ‰pe-
ciálnym programom pre deti s poru-
chami správania, � informovaÈ ão najväã‰í poãet
obãanov o moÏnostiach vykonávania
náhradnej starostlivosti v spolupráci
s obcami okresu a farsk˘mi úradmi, � poskytnúÈ priestor pre záujemcov
anonymne diskutovaÈ o témach, ako je
domáce násilie, drogy, alkohol, krimina-
lita, v˘chovné problémy detí, formy
pomoci ‰tátu vyãlenen˘m telefónom a e-
mailom.

Mgr. ANNA LAZORČÁKOVÁ,
riaditeľka odboru 

sociálnych vecí a rodiny
ÚPSVR Stará Ľubovňa

ÚPSVR v Starej Ľubovni okrem realizácie Národných projektov
využil možnosť podania interného projektu v rámci § 54 ods. 2
písm. b/ zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení
neskorších predpisov. So zreteľom na vysoký podiel viacerých
nezamestnaných v jednej rodine vedených v evidencii úradu sa
odbor služieb zamestnanosti rozhodol vypracovať projekt zame-
raný na riešenie tejto situácie. 

CIELE PROJEKTU
Cieºom projektu „Zlep‰enie zamest-
nateºnosti uchádzaãov o zamestna-
nie z jednej rodiny“ je poskytnúÈ
zaraden˘m UoZ komplexn˘ súbor
sluÏieb zamestnanosti, zv˘‰iÈ ich
‰ance presadiÈ sa na trhu práce a t˘m
pozitívne ovplyvniÈ sociálnu situáciu
ich rodín, hlavne prostredníctvom
overenia nov˘ch aktívnych opatrení
na trhu práce:

Odborná zamestnanecká prax� dæÏka trvania: 3 mesiace / 20 hod
t˘Ïdenne, � príspevok pre zamestnávateºa – 
1 500 Sk, � príspevok pre UoZ – 4 500 Sk 
(3 000 Sk príspevok za v˘kon praxe, 
1 500 Sk pau‰álne náhrady na cestov-
né a stravné).

Zamestnanie UoZ na dobu urãitú� po ukonãení trojmesaãnej odbor-
nej zamestnaneckej praxe u toho isté-
ho zamestnávateºa, � pracovn˘ pomer na dobu urãitú –
6 mesiacov, � mesaãn˘ príspevok vo v˘‰ke 50 %
z predpokladanej celkovej ceny
práce, max. 13 520 Sk. 

Projekt sa realizuje od septembra

2005 do augusta 2006. V prvej etape sa
uskutoãnil v˘ber UoZ na základe
v˘berov˘ch kritérií – 2 a viacerí UoZ
z jednej rodiny, dosiahnut˘ stupeÀ
vzdelania a dæÏka evidencie viac ako
12 mesiacov. Do projektu bolo zarade-
n˘ch 82 UoZ, ktorí na úvod absolvova-
li skupinové stretnutia zamerané na
predstavenie projektu. Nasledovali
odborné poradenské sluÏby, ako
vypracovanie individuálneho akãného

plánu, cielene zamerané individuálne
a skupinové odborné poradenstvo.
Spolupráca UoZ a odborn˘ch porad-
cov pokraãuje poãas celého projektu
za úãelom v˘beru primeran˘ch aktivít
a ur˘chlenia návratu UoZ na trh práce.

ZÁMERY PROJEKTU
Hlavn˘m zámerom bolo umiestniÈ ão
najväã‰í poãet vhodn˘ch UoZ na
v˘kon odbornej zamestnaneckej praxe,
no hlavne dosiahnuÈ, aby po absolvo-
vaní praxe niektor˘ch z nich zamest-
návatelia prijali do pracovného pome-
ru. Tomu predchádzali osobné náv‰te-
vy zamestnávateºov zamerané na pred-
stavenie projektu a odporúãanie vhod-
n˘ch UoZ. Overované opatrenia sa
stretli u UoZ aj u zamestnávateºov
s veºk˘m záujmom a ocenením. UoZ

mali moÏnosÈ presvedãiÈ potenciál-
neho zamestnávateºa poãas odbornej
zamestnaneckej praxe o svojich zruã-
nostiach a schopnostiach, zamestná-
vatelia získali ãas potrebn˘ na overe-
nie oãakávan˘ch kvalít budúceho
zamestnanca a prípadné rozhodnutie
prijaÈ UoZ do pracovného pomeru.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY
Do 30. 4. 2006 sa na zamestnaneckú

prax podarilo umiestniÈ plánovan˘ch
40 UoZ, z toho do pracovného pome-
ru u t˘ch ist˘ch zamestnávateºov
bolo prijat˘ch 12 UoZ, 10 na dobu
urãitú v rámci projektu, 2 v rámci
v˘zvy na predkladanie projektov na
overenie nov˘ch aktívnych opatrení
na trhu práce „Podpora vytvárania

nov˘ch pracovn˘ch miest formou
nenávratn˘ch pau‰álnych príspev-
kov“ ã. 1/2005, ìal‰ích 9 UoZ bolo
umiestnen˘ch na trhu práce in˘m
spôsobom. S ostatn˘mi úãastníkmi
projektu ìalej intenzívne pracujeme,
niektorí na‰li doãasné uplatnenie
v aktivaãn˘ch ãinnostiach vykonáva-
n˘ch formou men‰ích obecn˘ch slu-
Ïieb, iní vyuÏívajú sluÏby odborného
poradenstva, aby ão najskôr prekona-
li bariéry deliace ich od trhu práce.
Realizácia tohto projektu potvrdila
pozitívny prínos a zmysluplnosÈ cie-
lenej a komplexnej práce so ‰pecific-
kou skupinou UoZ i prehæbenia spo-
lupráce so zamestnávateºmi. 

Mgr. JANA BEŤKOVÁ,
vedúca OSOP ÚPSVR Stará Ľubovňa

Pomoc rodinám s viacerými
nezamestnanými

Z kuchyne...
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Poskytovanie nenávratných finančných príspevkov na začatie
výkonu samostatnej zárobkovej činnosti patrí medzi jeden
z najefektívnejších nástrojov aktívnych opatrení na trhu práce. 
Na konci jeho aplikácie vidíme konkrétny výsledok, dôležitý
pre služby zamestnanosti, ktorým je vznik nového pracovného
miesta.

NÁRODNÝ PROJEKT I
Podporu zaãínajúcim podnikateºom
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Starej ªubovni realizuje od roku
2004 v rámci Národného projektu I –
Podpora zamestnávania nezamestna-
n˘ch s dôrazom na dlhodobo neza-
mestnan˘ch a znev˘hodnené skupiny
na trhu práce. V zaãiatkoch jeho
implementácie sa bolo nutné vysporia-
daÈ so zmenami v tejto oblasti v porov-
naní s obdobím z pred 1. 2. 2004, kedy

nadobudol úãinnosÈ Zákon NR SR 
ã. 5/2004 Z. z. o sluÏbách zamestna-
nosti, ako nov˘ právny rámec po orga-
nizaãn˘ch zmenách v poskytovaní slu-
Ïieb zamestnanosti. KeìÏe projekt je
zo 75 % spolufinancovan˘ z prostried-
kov Európskeho sociálneho fondu,
museli sme si osvojiÈ pravidlá posky-
tovania ‰tátnej pomoci, ktoré sú pre
túto oblasÈ zahrnuté v Schéme pomoci
de minimis na podporu rozvoja
samostatnej zárobkovej ãinnosti
a vzdelávania SZâO DM – 001/04

(neskôr DM – 009/04). V zmysle uve-
denej schémy boli niektoré ãinnosti
vylúãené z finanãnej podpory. Na stra-
ne druhej nenávratn˘ finanãn˘ príspe-
vok sa v zmysle zákona o sluÏbách
zamestnanosti stal nárokov˘m, ão zna-
menalo rovnaké a objektívnej‰ie pra-
vidlá pre kaÏdého Ïiadateºa, takisto
vymizol dôvod neposkytnutia finan-
ãného príspevku „pre nedostatok
finanãn˘ch zdrojov“, ako sa to ãasto
stávalo v minulosti.

ŠPECIFIKÁ OKRESU
Okres Stará ªubovÀa je charakteristic-
k˘ vysok˘m podielom samostatne
zárobkovo ãinn˘ch osôb na celkovom
poãte ekonomicky aktívneho obyvateº-
stva, ão bolo aj jedn˘m z hlavn˘ch
dôvodov, Ïe o príspevky bol od zaãiatku
implementácie Národného projektu I
veºk˘ záujem. Ako vieme, v˘‰ka prís-
pevku je závislá od typu regiónu
oprávneného na poskytovanie ‰tátnej
pomoci, od príslu‰nosti UoZ ku skupi-
ne znev˘hodnen˘ch UoZ podºa § 8

zákona o sluÏbách zamestnanosti,
a priemernej miery evidovanej neza-
mestnanosti v okrese. T˘m, Ïe ná‰ ok-
res dlhodobo dosahuje relatívne priaz-
nivú mieru evidovanej nezamestna-
nosti, ktorou sa radí pod celosloven-
sk˘ priemer, finanãná motivácia pre
zaãínajúcich podnikateºov, v porovna-
ní so susedn˘mi okresmi, bola v mno-
h˘ch prípadoch nedostatoãná. 

Vo finanãnom vyjadrení bola v˘‰ka
príspevkov 37 484 a 53 267 Sk pre zne-
v˘hodneného UoZ. Od 1. 11. 2004
následkom zv˘‰enia minimálnej mzdy
do‰lo k ich zv˘‰eniu na 40 073 a 56
946 Sk, od 1. 11. 2005 z t˘ch ist˘ch
dôvodov na 42 539 a 60 451 Sk pre
znev˘hodneného UoZ. To nás vo
v˘‰ke poskytovan˘ch príspevkov zara-
dilo k ekonomicky omnoho rozvinu-
tej‰ím okresom. Z ná‰ho pohºadu by
bolo spravodlivej‰ie posudzovaÈ Pre-
‰ovsk˘ kraj ako jednoliaty celok, ktor˘
by mal maÈ k postupnému vyrovnáva-
niu regionálnych rozdielov v tejto
oblasti v˘hodnej‰ie podmienky. ëalej
to bola povinná minimálna dæÏka evi-
dencie 4 mesiace na úrade práce, ktorá
odradila mnoh˘ch potenciálnych Ïia-
dateºov od ãakania na poskytnutie
príspevku.

VYTVORENÉ 
PRACOVNÉ MIESTA
Aj napriek t˘mto negatívam sa nám
v okrese podarilo v r. 2004 a 2005 pod-
poriÈ vytvorenie spolu 187 pracov-
n˘ch miest pre samozamestnávateºov,
z nich 83 vytvorili Ïeny. 

V roku 2004 to bolo vytvorenie 86
pracovn˘ch miest na samozamestna-
nie, s celkovou dohodnutou sumou vo
v˘‰ke 4 356 619 Sk, priemerná v˘‰ka
dohodnutého príspevku na 1 miesto
ãinila 50 658 Sk. V roku 2005 úrad
PSVR podporil vytvorenie 101 pracov-
n˘ch miest na samozamestnanie, s cel-
kovou dohodnutou sumou vo v˘‰ke 
4 910 628 Sk. Priemerná v˘‰ka dohod-
nutého príspevku na 1 miesto ãinila 
48 620 Sk. 

Príspevkami bolo podporené
vytvorenie 107 pracovn˘ch miest
v sluÏbách, 51 vo v˘robe a 29
v obchodnej ãinnosti. Medzi najãastej-
‰ie podporované patrilo stavebníctvo
so 40 podporen˘mi miestami, posky-
tovanie sluÏieb v oblasti úãtovníctva
s 33 pracovn˘mi miestami, 29 miest

Podpora začínajúcim
podnikateľom

ŠTRUKTÚRA UoZ PODPORENÝCH PRÍSPEVKOM NA ZAČATIE SAMOSTATNEJ ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI 
V ROKOCH 2004 - 2005
UOZ/ROK Začali Znevýhodnení Absolventi Občania Dlhodobo Občan, Osamelý rodič Občan

výkon SZČ UoZ školy starší ako nezamestnaní ktorý nezosúladil starajúci sa sp ZP
50 rokov občania prac. a rodič. o dieťa

povinnosti
2004 70 52 6 7 39 1 1 0
2005 111 57 8 16 39 2 1 1

�dokončenie na str. 10
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Severné Írsko je spolu s Anglickom, Škótskom a Walesom súčas-
ťou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Od
ostatných troch častí sa líši najmä tým, že sa nachádza spolu
s Írskou republikou na ostrove Írsko. Aj táto geografická odlúče-
nosť od Veľkej Británie spôsobila, že Severné Írsko malo mierne
odlišný hospodársky a kultúrny vývoj ako britské časti, a tak pat-
rilo k zaostalejším častiam Spojeného kráľovstva. Avšak za
posledných viac ako 10 rokov sa stalo
najrýchlejšie rastúcou ekonomikou
v rámci Spojeného kráľovstva
a jedným z najfrekventovanej-
ších regiónov Európy. Kým
do začiatku 90. rokov 20.
storočia ho obyvatelia
skôr opúšťali kvôli nedos-
tatku pracovných príleži-
tostí, vďaka rastúcemu
hospodárstvu sa situácia
obrátila a dnes ho vyhľa-
dávajú cudzinci práve kvôli
dostatku rôznych pracov-
ných príležitostí.

Aj
preto usporiadali severoírski
predstavitelia siete EURES ako

súãasÈ Európskeho roku pracovnej
mobility konferenciu s názvom
„ªudia, zruãnosti, zamestnanie“,
ktorá sa uskutoãnila 15. a 16. marca
priamo v hlavnom meste Severného
Írska, v Belfaste. Na konferenciu boli
pozvaní EURES poradcovia z âeskej
republiky, Poºska, Loty‰ska, Litvy,
Slovenska, Malty, Portugalska, Ho-
landska, Nemecka a Fínska. Pri v˘bere
úãastníkov vychádzali usporiadatelia
zo situácie na trhoch práce jednotli-
v˘ch ãlensk˘ch ‰tátov EÚ, a preto si
pozvali zástupcov t˘ch krajín, ktoré
majú na vlastnom trhu práce prebytky
pracovníkov práve v oblastiach,
v ktor˘ch má Severné Írsko nedos-
tatky. Vychádzali aj z doteraj‰ieho
záujmu obãanov ãlensk˘ch ‰tátov

o prácu v Severnom Írsku. ëalej boli
pozvaní aj severoírski zamestnávatelia
a zástupcovia jednotliv˘ch úradov,
ktoré prichádzajú do kontaktu s uchá-
dzaãmi o prácu a so zamestnan˘mi oso-
bami.
Konferencia bola rozdelená do dvoch

ãastí. Prvá ãasÈ bola urãená EURES
poradcom. Poãas nej nám bolo poskyt-
nuté mnoÏstvo informácií o krajine,
o fungovaní úradov práce Severného
Írska, ktoré sa naz˘vajú Úrad pre
zamestnanie a vzdelanie (DEL – Depart-
ment for Employment and Learning),
o zdravotnej starostlivosti, o vybavova-
ní ãísla národného poistenia (National
Insurance Number), o daÀovom systé-
me a národnom poistení, o právach
zamestnancov a na záver aj o kultúr-
nych ‰pecifikách Severného Írska.

Vrámci workshopu si zase EURES
poradcovia vymieÀali navzájom infor-
mácie o spôsobe zverejÀovania pra-
covn˘ch ponúk vo svojich národn˘ch
systémoch.
Druhá ãasÈ bola venovaná i zamestná-

vateºom, ktorí sa mali moÏnosÈ dozve-
dieÈ o nov˘ch nástrojoch severo-
írskych úradov práce a siete EURES,

slúÏiacich na efektívnu propagá-
ciu ich voºn˘ch pracovn˘ch

miest v Severnom Írsku, ale
aj v ãlensk˘ch ‰tátoch EÚ
a o odporúãanom spôsobe
obsadzovania pracov-
n˘ch miest pomocou
siete EURES. Pre v‰et-
k˘ch úãastníkov boli urãe-

né témy t˘kajúce sa ekono-
miky a trhu práce Severného

Írska, projektu EUROPASS
a registraãnej schémy pracovní-

kov (Worker Registration Scheme).
Na záver konferencie mali zamestnáva-
telia a EURES poradcovia moÏnosÈ
stretnúÈ sa pri individuálnych rozhovo-
roch a dohodnúÈ sa na ìal‰om postupe
a spolupráci pri poskytovaní informácií
o voºn˘ch pracovn˘ch miestach a o zís-
kavaní potrebn˘ch pracovníkov z ãlen-
sk˘ch ‰tátov EÚ. Konferencia teda
nemala iba informaãn˘ charakter, ale
poskytla moÏnosÈ spolupráce s konkrét-
nymi zamestnávateºmi, ktorí budú maÈ
záujem zamestnaÈ aj na‰ich obãanov.
Domov sme odchádzali nielen s poci-
tom uÏitoãne stráveného ãasu, ale aj
s mnoÏstvom informaãn˘ch materiálov
a s nov˘mi kontaktmi, ktoré, verím, Ïe
v budúcnosti vyuÏijeme v prospech
na‰ich uchádzaãov o prácu v zahraniãí.

Mgr. PETER MIKA,
EURES poradca

ÚPSVR Michalovce

EURES konferencia 
„Ľudia, zručnosti, zamestnanie“

0

48 500
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2004 + 2005rok 2005rok 2004

PRIEMERNÁ VÝŠKA DOHODNUTÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 
NA PODPORU SZČ V ROKOCH 2004 - 2005 V OKRESE STARÁ ĽUBOVŇA 

� rok 2004
50 658,- Sk

� rok 2005
48 620,- Sk

� rok 2004 a 2005
spolu

49 557,- Sk

bolo podporen˘ch v maloobchode, 8
v stolárskej v˘robe. K ìal‰ím podpore-
n˘m ãinnostiam patrili zámoãníctvo
a zváraãské práce, sluÏby v rámci les-
níctva, kaderníctvo, kozmetické sluÏ-
by, v˘roba odevov a krajãírstvo, upra-
tovaãské a masérske sluÏby, finanãné
poradenstvo, agentúra doãasného
zamestnávania a vypracovanie projek-
tov zo zdrojov EÚ. 

Ing. VLADIMÍR ČOKINA,
vedúci oddelenia MAPTPaPR

ÚPSVR Stará Ľubovňa
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Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny má za sebou už tri roky
svojej existencie. Je ústredným orgánom štátnej správy, ktorý za
svoju krátku dobu od vzniku prešiel ráznymi zmenami v sociálnej
politike. Ako táto inštitúcia vznikla, s akými problémami zápasila
a ako vyzerá dnes, na to sme sa opýtali jej generálneho riaditeľa
PhDr. Rudolfa Sokola, aby sme sa dozvedeli, aký má pohľad na
fungovanie tejto inštitúcie, sociálnu politiku, ale aj na život ako
taký. 

� Vo funkcii generálneho riaditeľa Úst-
redia práce, sociálnych vecí a rodi-
ny pôsobíte už tri roky. Prvá otázka
preto nebude smerovať na obhliad-
nutie sa za minulosťou, ale na to,
ako vyzerá váš pracovný deň, alebo,
lepšie povedané, aké je to byť
v pozícii generálneho riaditeľa? 

KaÏd˘ deÀ je pre mÀa nov˘m
poznaním a nov˘m pote‰ením. Je
dobré, ak má ãlovek moÏnosÈ pomôcÈ
t˘m, ão pomoc hºadajú a chcú svoju
nepriaznivú situáciu aj aktívne rie‰iÈ.
Samozrejme, Ïe aj v mojej pozícii, ktorú
vykonávam, sú aj slab‰ie chvíle, ale tie
preÏíva asi kaÏd˘ ãlovek. Ak sa v‰ak
vyskytne takáto situácia, snaÏím sa ju
nedávaÈ najavo, aj keì nie vÏdy sa mi to

darí. Základom úspe‰nej práce je hlav-
ne dobr˘ kolektív. Nie je niã lep‰ie, ak
má ãlovek vedºa seba spolupracovní-
kov, na ktor˘ch sa môÏe spoºahnúÈ. Ak
to tak je, tak sa to pozitívne prejaví aj vo
v˘sledku práce.

� Ak hovoríte, že základom dobrej
práce je spolupráca a dobrý kolek-
tív, ako hodnotíte svojich kolegov,
podriadených či pracovníkov na jed-
notlivých úradoch práce?

KaÏd˘ ãlovek je osobit˘. Inak rie‰i
situácie a problémy, ãi uÏ v Ïivote, alebo
v práci. DôleÏité je, aby prácu, za ktorú
zodpovedá, vykonával tak, aby dosiahol
svoj cieº, ktor˘ si stanovil alebo ktor˘
mu bol stanoven˘. V sociálnej oblasti

vykonáva prácu lep‰ie ten, kto sa den-
nodenne stretáva s problémami obyãaj-
n˘ch ºudí. Rozdiel je vidieÈ hlavne
u t˘ch, ktorí sú akoby v prvej línii,
prvom kontakte. Veºk˘m prínosom sú
preto na úradoch práce novozaloÏené
centrá prvého kontaktu, kde je pracov-
ník s klientom cel˘ ãas. Rozdielny prís-
tup ku klientovi vidím aj podºa regió-
nov na Slovensku. Okresy, kde je miera
nezamestnanosti vy‰‰ia, je aj prístup ku
klientovi, teda nezamestnanému, oveºa
zloÏitej‰í. Vtedy skutoãne záleÏí na kva-
litnej práci zamestnancov. Okresy s niÏ-
‰ou mierou nezamestnanosti majú ‰truk-
túru nezamestnan˘ch trochu priaz-
nivej‰iu. Napríklad v t˘chto okresoch
nie je aÏ toºko uchádzaãov o zamestna-
nie s nízkym vzdelaním a umiestnite-
ºnosÈ na trhu práce je ºah‰ia.

âo sa t˘ka podriaden˘ch, pri spolu-
práci je dôleÏité, aby si ich nadriaden˘
mohol vybraÈ sám, pretoÏe im viac
dôveruje a môÏu tak tvoriÈ kompaktnej-
‰í a lep‰ie fungujúci tím. Aj preto som
s pote‰ením privítal zmenu zákona
o ‰tátnej sluÏbe, ktorá pomôÏe aj tomu,
Ïe ìal‰í generálny riaditeº Ústredia

Rozhovor s generálnym riaditeľom Ústredia práce,
sociálnych vecí a rodiny PhDr. Rudolfom Sokolom

Strávil som príliš 
málo času s rodinou

�
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práce, sociálnych vecí a rodiny bude
maÈ lep‰iu pozíciu pri vytváraní nové-
ho „manaÏmentu“. Ak totiÏ generálny
riaditeº zodpovedá za svojich podriade-
n˘ch, mal by maÈ aj právo si t˘chto ºudí
vyberaÈ. T̆ m ale nechcem povedaÈ, Ïe
spolupráca s teraj‰ími kolegami bola
nedostaãujúca, naopak, bola na veºmi
dobrej úrovni. Netvrdím, Ïe by sa mali
vymeniÈ v‰etci riaditelia na úradoch
práce, ale generálny riaditeº by mal maÈ
moÏnosÈ v prípade zlej komunikácie
zasiahnuÈ do v˘meny t˘chto riaditeºov.
Systemizáciu pracovníkov by v budúc-
nosti nemala urãovaÈ vedúca sluÏobné-
ho úradu. ZodpovednosÈ pri v˘bere ria-
diteºov by mala byÈ práve na pleciach
generálneho riaditeºa. 

� Zákonom č. 453/2003 Z. z. o orgá-
noch štátnej správy v oblasti sociál-
nych vecí a rodiny a služieb zamest-
nanosti a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov vzniklo Ústredie
práce, sociálnych vecí a rodiny ako
ústredný orgán štátnej správy
a úrady práce, sociálnych vecí
a rodiny a nahradili tak Národný
úrad práce a krajské a okresné
úrady práce. Ako s odstupom času
vnímate ich vznik, mohli by ste nám
opísať prínos týchto zmien? 

Zásadná legislatívna zmena v so-
ciálnej politike nastala v roku 2003.
Bola to zmena, ktorá priniesla spoãiat-
ku obavy. Mnoho ºudí vtedy tvrdilo, Ïe
to bude chaotické. ªudia jednoducho
t˘mto zmenám neverili a tvrdili, Ïe to
nezvládneme. V‰etko ale nebolo na

zaãiatku pesimistické. Na‰li sa aj hlasy,
ktoré tvrdili, Ïe táto zmena prinesie aj
pozitívne v˘sledky. 

Po prvé, ãas ukázal, aj napriek tomu,
Ïe sme zniÏovali stavy z 1 400 pracov-
níkov na 320 pracovníkov v rámci
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodi-
ny, Ïe to bolo správne smerovanie.
Pozitívny krok nastal v zru‰ení ôsmich
krajsk˘ch úradov práce, ktoré boli zby-
toãn˘m medziãlánkom medzi Národ-
n˘m úradom práce a okresn˘mi úradmi
práce. Tie totiÏ nemali takmer Ïiadne
rozhodovacie kompetencie v systéme.
Tripartitn˘ systém Národného úradu
práce sa ukázal ako zbytoãn˘. Táto
in‰titúcia vytvorila poãas svojej exis-
tencie 4 miliardy pohºadávok, ktoré
nemôÏeme dnes vymôcÈ. Ústredie
práce, sociálnych vecí a rodiny so svo-
jím nov˘m systémom, naopak, „neuro-
bilo“ ani jednu korunu pohºadávok. My
poskytujeme príspevky iba na základe
zákona, podºa presne definovan˘ch
podmienok. O poskytnutí peÀazí hovo-
rí presne zákon a presne urãené pod-
mienky, a nie akési predstavenstvo ako
v tripartitnom systéme.

Po druhé, boli sme jediní, ktorí mali
odvahu spojiÈ sociálne veci a a sluÏby
zamestnanosti pod jeden úrad. Je zaují-
mavé, Ïe napríklad aj odborníci z Kana-
dy a in˘ch krajín sledovali, ako prebeh-
ne táto transformácia. Zaujímalo ich
hlavne, ako dokáÏeme pod jednou stre-
chou metodicky riadiÈ problematiku
sociálnych vecí a trhu práce, ale aj
problematiku detsk˘ch domovov. My
sa im snaÏíme vysvetliÈ, Ïe problemati-
ka sociálnych vecí a trhu práce súvisí.

âlovek sa dostáva ãasto do zlej sociál-
nej situácie práve vtedy, keì príde
o zamestnanie. Veºmi dôleÏit˘m fakto-
rom bolo aj vysvetºovanie tohto spoje-
nia úradov pracovníkom zo sociálnej
oblasti, ale aj sluÏieb zamestnanosti,
aby pochopili, Ïe uÏ nie sú zamestnan-
cami dvoch in‰titúcií, ale Ïe sú kolego-
via v pravom zmysle slova a mali by
ÈahaÈ za jeden povraz. 

ëal‰ou z vecí je, preão by mal klient
nav‰tevovaÈ viacero in‰titúcií, keì na
to staãí jedna. ·tát tak u‰etrí aj peniaze
daÀov˘ch poplatníkov. Preão by minis-
terstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
malo zastre‰ovaÈ dve in‰titúcie, ìal‰ie-
ho generálneho riaditeºa pre sociálne
veci a ìal‰ích 46 riaditeºov po celom
Slovensku pre sociálne veci? 

� Viete si v budúcnosti predstaviť aj
ďalšie zjednocovanie sociálnej poli-
tiky pod jednu inštitúciu?

âo sa t˘ka budúcnosti, vedel by som
si predstaviÈ aj ìal‰ie zjednocovanie
sociálnej politiky pod jednu in‰titúciu.
âas ukázal, Ïe zjednocovanie systému
má svoj zmysel. Napríklad v súãasnosti
Sociálna poisÈovÀa vypláca aj dávky
v nezamestnanosti. To sa mi zdá dosÈ
zbytoãné. Vedel by som si predstaviÈ, Ïe
vyplácanie t˘chto dávok by mali
v kompetencii priamo úrady práce,
sociálnych vecí a rodiny. Sociálna pois-
ÈovÀa má v súãasnosti okolo 5 000
zamestnancov a aÏ päÈ riaditeºov. Ústre-
die práce, sociálnych vecí a rodiny
spolu s úradmi práce a ìal‰ími subjek-
tami patriacimi pod ná‰ úrad má okolo
12 000 zamestnancov a staãí nato jeden
generálny riaditeº. 

ëal‰í priestor v zniÏovaní nákladov
by som videl aj v zniÏovaní poãtu úra-
dov práce, sociálnych vecí a rodiny.
V súãasnosti je ich 46, a myslím si, Ïe
tento poãet by mohol byÈ v budúcnosti
niÏ‰í. DôleÏité je, aby o zniÏovaní poãtu
úradov práce, sociálnych vecí a rodiny
nerozhodovali politici, ale aby o tom
rozhodoval trh práce. Zaujímav˘m
systémom by mohli byÈ aj akési mobil-
né úrady práce, ktoré by pruÏnej‰ie rea-
govali na trh práce a sociálnu situáciu
v jednotliv˘ch regiónoch Slovenska. 

� Medzi najväčšie zmeny počas tohto
obdobia bol nepochybne vstup Slo-
venska do Európskej únie. Ako sa
táto zmena prejavila vo fungovaní
Ústredia práce, sociálnych vecí
a rodiny, keďže veľa projektov
a príspevkov pre klientov úradov
práce, sociálnych vecí a rodiny bolo
v prevažnej miere financovaných
cez Európsky sociálny fond?

Vstup Slovenska do Európskej únie
vnímam jednoznaãne pozitívne. Od 
1. mája 2006 sme uÏ dva roky ãlenskou
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krajinou a z pohºadu Ústredia práce,
sociálnych vecí sa na‰e ãlenstvo preja-
vilo hlavne v získavaní a prerozdeºova-
ní finanãn˘ch prostriedkov z Európske-
ho sociálneho fondu. Cez Európsky
sociálny fond máme alokovan˘ch 14,3
miliardy korún. Z tohto balíka sa rozde-
ºuje cez Ústredie práce, sociálnych vecí
a rodiny prostredníctvom národn˘ch
projektov 80 % finanãn˘ch prostried-
kov z Európskeho sociálneho fondu,
ktoré tvoria kostru aktívnej politiky
trhu práce. Dovolím si tvrdiÈ, Ïe sme
organizáciou, ktorá najtransparentnej-
‰ie ãerpala financie z grantov˘ch fon-
dov Európskej únie. V súãasnosti sú uÏ
pripravené pravidlá na získavanie
finanãn˘ch prostriedkov z Európskeho
sociálneho fondu na ìal‰ie volebné
obdobie. Aj táto cesta získavania
finanãn˘ch prostriedkov z Európskeho
sociálneho fondu sa musí v budúcnosti
zlep‰ovaÈ a hlavne odbyrokratizovávaÈ. 

� V čom vidíte možnosti zlepšovania
služieb pre klientov zo strany úra-
dov práce, sociálnych vecí a rodiny?

MoÏnosti zlep‰ovania nevidím len
v samotnom toku peÀazí z Európskej
únie, ale hlavne v zlep‰ení prepojenos-
ti medzi zamestnávateºom, uchádza-
ãom o zamestnanie a úradníkom, ktor˘
je na príslu‰nom úrade práce. Do
popredia sa dostáva aj my‰lienka
medzitrhu práce, o ktorom zaãala hovo-
riÈ ministerka práce, sociálnych vecí
a rodiny Iveta Radiãová. Uskutoãnenie
tejto my‰lienky by pomohlo hlavne
ekonomicky slab‰ím regiónom
a pomohlo by to hlavne ºuìom s niÏ‰ím
vzdelaním. Cez spojenie sociálnej
dávky s niÏ‰ou formou mzdy zo strany
zamestnávateºa by ºudia dostali oveºa
viac ako ten, kto nepracuje. Toto rie‰e-
nie by zamestnalo oveºa viac ºudí, ako
napríklad súãasná podoba minimálnej
mzdy. Minimálna mzda by sa nemala
uplatÀovaÈ. V˘‰ku mzdy by mal urão-
vaÈ trh práce. V˘‰ka mininálnej mzdy
nerie‰i nezamestnanosÈ ani v zaostalej-
‰ích regiónoch, a uÏ tobôÏ nie na zápa-
de Slovenska, kde za minimálnu mzdu
nepracuje takmer nikto. Pre mÀa je
otázka minimálnej mzdy preÏitok so-
cializmu. 

� Počas vášho pôsobenia vo funkcii
generálneho riaditeľa Ústredia
práce, sociálnych vecí a rodiny sa
udialo veľa zmien. Medzi tie najväč-
šie patrila aj výmena na poste minis-
tra práce, sociálnych vecí a rodiny.
Pána Kaníka nahradila pani Radičo-
vá. Ako vy vnímate zo svojej pozície
tieto dve osoby, vedeli by ste ich
porovnať? 

KaÏd˘ minister má svoje kvality,
ktoré sú prená‰ané do spôsobu vedenia

rezortu. Pán Kaník bol manaÏér a veºa
som sa od neho nauãil. Mal jednoducho
Èah na bránu. Vykonal veºa zmien, ãi uÏ
v oblasti zákonníka práce, alebo aj
v in˘ch oblastiach. V súãasnosti sme
dobrí priatelia a obãas si aj zavoláme. 

Pani ministerka Radiãová má veºmi
intelektuálny rozmer, hlavne v sociál-
nej oblasti. Je na veºmi vysokej odbor-
nej úrovni a predná‰a o tejto oblasti aj
na zahraniãn˘ch univerzitách. Za to
krátke obdobie, ktoré má za sebou na
svojom poste, e‰te nemohla naplno roz-
vinúÈ svoje predstavy. Osobne si mys-
lím, Ïe pani ministerka má v sebe ten
dar pomáhaÈ v‰etk˘m a osobne, ale
tento prístup ju aj veºmi vyãerpáva.
KaÏdopádne je to Ïena na svojom mies-
te a veºmi si ju váÏim.

� Čo považuje za najväčší úspech,
ktorý ste dosiahli v tejto funkcii? 

âo povaÏujem za svoj najväã‰í
úspech? ...Asi to, Ïe mám aj naìalej tú
istú manÏelku ako predt˘m. Za tie tri
roky, ão som v tejto funkcii, som strávil
príli‰ málo ãasu s rodinou, keìÏe Brati-
slava a moje rodisko sú od seba veºmi
ìaleko. âo sa t˘ka práce, tak sa
v poslednom období aj viacej usmie-
vam. MôÏem spokojne povedaÈ, Ïe Úst-
redie práce, sociálnych vecí a rodiny je
funkãná a Ïivotaschopná in‰titúcia. Sú
v nej schopní a zodpovední námestníci,
ãi riaditelia jednotliv˘ch odborov, kto-
r˘m verím a zastanú si svoju funkciu,

keì odídem na sluÏobnú cestu. Tá
atmosféra, keì som sem pri‰iel pred
tromi rokmi, bola asi takáto: keì som sa
stretol na Îupnom námestí s b˘val˘m
riaditeºom e‰te Národného úradu práce
pánom ·umn˘m, tak som nevedel, ãi
moje pôsobenie v tejto funkcii bude na
tri mesiace, alebo tri roky. Zo zaãiatku
mi bola od pána ·umného ponúknutá
spolupráca, ale tá sa postupom ãasu
vytratila. 

Aj pracovníci Ústredia práce postu-
pom ãasu pochopili, Ïe som sem nepri-
‰iel s nimi bojovaÈ, ale aby som presadil
nov˘ systém. Za celé obdobie, ão som
v tejto funkcii, ma zaujímal v˘kon t˘ch-
to ºudí, a nie ich kontrola typu, ão budú
robiÈ a kam idú. Koniec koncov, v˘sled-
ky na‰ej práce sú veºmi dobré. Najväã-
‰ím úspechom je nepochybne to, Ïe keì
som pri‰iel do úradu, mali sme 17,5-
percentnú evidovanú nezamestnanosÈ
na Slovensku. Tá nám postupne klesá,
a zároveÀ stúpa zamestnanosÈ aj v t˘ch
okresoch, kde situácia bola dlhodobo
nepriaznivá. V súãasnosti uÏ pomaly
budeme hovoriÈ o nezamestnanosti
v jednocifern˘ch ãíslach a to povaÏu-
jem za veºk˘ úspech. 

ëakujeme za rozhovor. 

text a foto: Mgr. MARTIN LABANC
Mgr. BRANISLAV KARVAŠ

IGOR KŇAZOVICKÝ
odbor mediálny a informačný ÚPSVR
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Príspevky na podporu 
náhradnej rodinnej starostlivosti
V závere minulého roka schválili poslanci NR SR nový zákon
o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti, ktorého
autorom je ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Cieľom
novej legislatívnej úpravy bola najmä vyššia finančná podpora
na tvorbu náhradného rodinného prostredia, zabezpečenie rov-
nosti podpory detí v rôznych formách náhradnej starostlivosti
a v neposlednom rade vyššia motivácia pre výkon náhradnej sta-
rostlivosti iných osôb, ako príbuzných dieťaťa v prvom rade, a to
aj pre súrodeneckú skupinu a pre dieťa s ťažkým zdravotným
postihnutím. 

FILOZOFIA ZÁKONA
Zákon o príspevkoch na podporu
náhradnej starostlivosti vychádza zo
základn˘ch zásad o rodine. V‰etci ãle-
novia rodiny majú povinnosÈ si vzá-
jomne pomáhaÈ a podºa svojich moÏ-
ností a schopností zabezpeãovaÈ zvy-
‰ovanie hmotnej a kultúrnej úrovne
rodiny. Z nej následne vychádza
i právna úprava vyÏivovacej povin-
nosti medzi predkami a potomkami
(príbuzn˘mi v priamom rade) ako roz-
diel medzi náhradnou osobnou sta-
rostlivosÈou a pestúnskou starostlivos-
Èou. Pri plnení povinnosti osobne sa
staraÈ o dieÈa sa podporujú tie fyzické
osoby, ktoré sa rozhodli splniÈ nároã-
né predpoklady na vznik pestúnskej
starostlivosti, s v˘nimkou prípadov,
ak je dieÈa zverené do pestúnskej sta-
rostlivosti fyzickej osobe, ktorá je jeho
príbuzn˘m v priamom rade (star˘m
rodiãom). 

ZMENY V JEDNOTLIVÝCH 
PRÍSPEVKOCH
Úãelom zákona je zabezpeãiÈ rovnaké
podmienky pre v‰etky deti Ïijúce
v náhradn˘ch rodinách, jeho apliká-
cia tieÏ priná‰a v˘razné zmeny vo
v˘‰ke jednotliv˘ch príspevkov. Zákon
upravuje 3 druhy príspevkov pre
dieÈa. DieÈa zverené do náhradnej sta-
rostlivosti má nárok na jednorazov˘
príspevok urãen˘ na zabezpeãenie
základného osobného vybavenia,
najmä na zabezpeãenie jeho o‰atenia,
obuvi, hygienick˘ch potrieb, nevy-
hnutného nábytku a in˘ch vecí na
uspokojenie jeho potrieb, v sume 
8 840 Sk. Po zániku náhradnej
starostlivosti sa poskytuje príspevok
na uºahãenie osamostatnenia v sume 
22 100 Sk. Mesaãne sa dieÈaÈu posky-
tuje opakovan˘ príspevok, ktorého
cieºom je podporovaÈ zabezpeãenie
uspokojovania potrieb dieÈaÈa. Cie-
ºom je najmä prispieÈ na úhradu
nákladov spojen˘ch s v˘Ïivou, vzde-

lávaním a b˘vaním dieÈaÈa. Opakova-
n˘ príspevok pre dieÈa, ktoré nemá
príjem, je vo v˘‰ke 3 320 Sk. Ak má
dieÈa príjem, opakovan˘ príspevok je
suma vo v˘‰ke rozdielu medzi uvede-
nou sumou a príjmom tohto dieÈaÈa
(príjmom dieÈaÈa je súdom urãené
v˘Ïivné, sirotsk˘ dôchodok, pozosta-
lostná úrazová renta a pod.). Treba
e‰te zdôrazniÈ, Ïe nov˘ Zákon o prís-
pevkoch na podporu..., vychádzal aj
z novej kon‰trukcie náhradnej starost-
livosti upravenej v novom Zákone
o rodine úãinnom od 1. apríla 2005.
Z usporiadania náhradnej starostli-
vosti vypl˘va, Ïe pri úprave v˘chov-
n˘ch pomerov dieÈaÈa je treba upred-
nostniÈ prostredie, ktoré je dieÈaÈu
známe a blízke. 

UPREDNOSTNENIE BLÍZKEHO
PROSTREDIA
Tak˘m je rodina príbuzn˘ch dieÈaÈa,
ktorí dieÈa poznajú a majú k nemu
citov˘ vzÈah a je uvedená ako prvá
v poradí. Ak dieÈa nemá vhodn˘ch
príbuzn˘ch, hºadá sa iná vhodná rodi-
na, ochotná a spôsobilá vytvoriÈ dieÈa-
Èu domov. Je Àou pestúnska rodina,
ktorá tak robí prostredníctvom pes-
túnskej starostlivosti a je uvedená ako
druhá v poradí. Ak sa niekto rozhod-
ne prijaÈ cudzie dieÈa do vlastnej rodi-
ny, musí tak urobiÈ z úprimného pre-
svedãenia o správnosti svojho rozhod-
nutia. Preto aj v˘ber vhodn˘ch pestú-
nov pre konkrétne dieÈa sa robí ciele-
ne. Na v˘ber pestúna sú podºa nového
zákona o rodine kladené vy‰‰ie poÏia-
davky, ako boli v predchádzajúcom
právnom predpise. Musia spæÀaÈ pod-
mienku zapísania do zoznamu Ïiada-
teºov, jednou z podmienok je príprava
na náhradnú rodinnú starostlivosÈ
fyzickej osoby, ktorá má záujem staÈ sa
pestúnom, a posúdenie spôsobilosti
na vykonávanie náhradnej rodinnej
starostlivosti (pestúnskej starostlivos-
ti). Zverenie dieÈaÈa do náhradnej

osobnej starostlivosti blízkemu prí-
buznému alebo starému rodiãovi
nevyÏaduje také nároky splnenia pod-
mienok na náhradného rodiãa ako na
pestúna. 

Zákon o príspevkoch na podporu
náhradnej rodinnej starostlivosti
o dieÈa je len podporn˘m nástrojom
pre vytvorenie predpokladov na zvy-
‰ovanie záujmu rodín o poskytnutie
náhradného rodinného prostredia
deÈom, ktoré nemôÏu byÈ z rôznych
dôvodov vychovávané vlastn˘mi
rodiãmi. T˘m vytvára predpoklad na
zniÏovanie poãtu detí umiestnen˘ch
v detsk˘ch domovoch. Okrem toho
zrovnoprávÀuje finanãn˘mi príspev-
kami deti zverené do rôznych foriem
náhradnej starostlivosti.

KĽÚČOVÉ OPATRENIA 
ZÁKONA 
1. Zjednodu‰enie a zjednotenie

finanãn˘ch príspevkov:� urãuje rovnakú v˘‰ku príspevku
bez ohºadu na vek dieÈaÈa,� pri jednorazovom príspevku pri
zverení do náhradnej starostlivosti 
(8 840 Sk), � pri opakovanom príspevku dieÈaÈu
(3 320 Sk), � roz‰iruje poskytovanie jednorazo-
vého príspevku pri zániku náhradnej
starostlivosti (22 100 Sk) pre v‰etky
deti, ktoré boli do plnoletosti zverené
do náhradnej starostlivosti, � zavádza opakovan˘ príspevok vo
v˘‰ke 4 230 Sk náhradnému rodiãovi,
ktor˘m je pestún, poruãník a fyzická
osoba, ktorá ma dieÈa zverené do tzv.
„predpestúnskej starostlivosti“, a to
bez ohºadu na poãet zveren˘ch detí
(v súãasnosti sa poskytuje príspevok
vo v˘‰ke 1 430 Sk na kaÏdé dieÈa), � pri starostlivosti o 3 a viac súro-
dencov sa opakovan˘ príspevok zvy-
‰uje o 3 000 Sk,� zavádza nov˘ osobitn˘ opakovan˘
príspevok náhradnému rodiãovi vo
v˘‰ke 1 740 Sk v súvislosti so starost-
livosÈou o kaÏdé zverené dieÈa, ktoré
je obãan s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postih-
nutím.

2. Motivácia k rozhodnutiu pre
náhradnú starostlivosÈ:� navrhuje rovnaké poskytovanie

finanãn˘ch príspevkov pre zverené
deti bez ohºadu na formu zverenia,
napr. v súãasnosti, ak sa jedná
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POROVNANIE PODPORY PESTÚNSKEJ STAROSTLIVOSTI A NÁHRADNEJ OSOBNEJ STAROSTLIVOSTI
PODĽA PRÁVNEHO STAVU DO 31. 12. 2005 A STAVU OD 1. 1. 2006
typ príspevku vek stav do 31.12.2005 stav od 1.1. 2006 rozdiel

dieťaťa PS NOS PS NOS PS NOS

8 840 8 840 3 000 8 84005 840

8 840 8 840 1 660 8 84007 180

8 840 8 840 1 190 8 84007 650

0 – 6

6 – 15

15 +

22 100 22 100 14 450 22 10007 650–

3 320 3 320 980 3 32002 3400 – 6

3 320 3 320 440 3 32002 8806 – 15

3 320 3 320 250 3 32003 07015 +

4 230** 0 2 800 001 430*–

1 740 1 740 1 740 1 74000–

Jednorazový príspevok 
pri zverení do NS

Jednorazový príspevok 
pri zániku NS

Opakovaný príspevok dieťaťu

Opakovaný príspevok 
náhradnému rodičovi

Osobitný opakovaný príspevok
náhradnému rodičovi

Vysvetlivky:
* na každé dieťa zverené do starostlivosti náhradného rodiča.
* * bez ohľadu na počet deti, ktoré sú zverené do starostlivosti náhradného rodiča, sa vyplatí v jednej sume a v prípade, že náhradný rodič zabezpečuje starostli-

vosť o troch a viac súrodencov, sa tento príspevok zvýši o sumu 3 000 Sk. 
PS – pestúnska starostlivosť
NOS – náhradná osobná starostlivosť

LEGISLATÍVA
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ÈaÈa (zmena pri priznávaní opakova-
ného príspevku náhradnému rodiãovi
sa net˘ka t˘ch star˘ch rodiãov, ktorí
v súãasnosti poberajú odmenu pestú-
na), � podporuje zachovanie súrodene-
ck˘ch skupín aj zv˘‰ením opakované-
ho príspevku náhradnému rodiãovi, � umoÏÀuje náhradnému rodiãovi
pri starostlivosti o dieÈa s ÈaÏk˘m
zdravotn˘m postihnutím poskytova-
nie osobitného príspevku, ak náhrad-

VÝŠKA PRÍSPEVKOV NA PODPORU NÁHRADNEJ STAROSTLIVOSTI
TYP PRÍSPEVKU VÝŠKA
Jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti 8 840 Sk
Jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti 22 100 Sk
Opakovaný príspevok dieťaťu 3 320 Sk
Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi 4 230 Sk
Zvýšenie opakovaného príspevku náhradnému rodičovi 3 000 Sk
Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi 1 740 Sk 

o náhradnú osobnú starostlivosÈ, sa
príspevky neposkytujú, � v zmysle zákona o rodine sa zvere-
nie dieÈaÈa do náhradnej starostlivosti
príbuznému v priamom rade povaÏuje
za prirodzenú funkciu rodiny, preto
súãasn˘ návrh nepriznáva star˘m
rodiãom odmenu v podobe opakova-
ného príspevku náhradnému rodião-
vi, ale priznáva v‰etky ostatné prís-
pevky, ktor˘ch cieºom je podpora
zabezpeãenia základn˘ch potrieb die-

n˘ rodiã nie je opatrovateºom tohto
dieÈaÈa v rámci opatrovateºskej sluÏby,
alebo ak za starostlivosÈ o takéto dieÈa
sa mu neposkytuje peÀaÏn˘ príspevok
za opatrovanie, alebo dieÈaÈu sa ne-
poskytuje peÀaÏn˘ príspevok na osob-
nú asistenciu.

Mgr. PETER HÚSKA
odbor mediálny a tlačový

MPSVR SR
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Už o pár týždňov budú učilištia, stredné a vysoké školy opúšťať
ďalší absolventi, ktorých prvým cieľom po ukončení štúdia bude
zamestnať sa. Očakávania a predstavy o prvom povolaní sa stret-
nú s realitou trhu práce. Niektorí si nájdu prácu hneď po ukonče-
ní školy, iným trvá cesta k zamestnávateľovi dlhšie. Mnohí sa
dostávajú do evidencie úradov práce ako uchádzači o zamestna-
nie s prívlastkom znevýhodnení, keďže ich vek nedosiahol 25
rokov života. Mnohí si až vtedy uvedomia, že cesta k prvému
zamestnaniu nie až taká jednoduchá a samozrejmá, ako si možno
mysleli počas štúdia. 

ZÁKLADNÁ OTÁZKA
Podiel absolventov na celkovom
poãte UoZ nie je veºmi vysok˘,
v marci 2006 bola ich nezamestna-
nosÈ na úrovni 5,62 %. Najväã‰ím
problémom sú najmä dlhodobo neza-
mestnaní, ktorí tvoria okolo 60 %
obãanov evidovan˘ch na úradoch
práce. V júni, tak ako kaÏd˘ rok,
zaznamenávajú úrady práce v ‰tatis-
tikách zv˘‰enia poãtu evidovan˘ch
nezamestnan˘ch, i keì väã‰inou na
prechodnú dobu. Základná otázka

pri tomto opakujúcom sa jave preto
znie: aké sú základné príãiny neza-
mestnanosti absolventov ‰kôl a ako
pomáhajú tejto kategórii uchádzaãov
o zamestanie úrady práce, sociálnych
vecí a rodiny u nás?

POČTY NEZAMESTNANÝCH
ABSOLVENTOV
UÏ niekoºko rokov sa potvrdzuje pra-
vidlo, Ïe vzdelávanie a trh práce sú
spojené nádoby a správny v˘ber
vzdelania rázne ovplyvní budúcu
úspe‰nosÈ uchádzaãa na trhu práce.
Podºa posledn˘ch zverejnen˘ch ‰ta-
tistík Ústredia PSVR v marci 2006
úrady práce, sociálnych vecí a rodiny
mali v evidencii celkovo 18 513 ab-
solventov z celkového poãtu 329 269
UoZ. Z uvedeného poãtu bolo najviac
absolventov stredn˘ch odborn˘ch
‰kôl – 6 357 UoZ. ëalej nasledovali
absolventi stredn˘ch odborn˘ch uãi-
lí‰È bez maturity – 5 223, ìalej absol-
venti UoZ. Najmen‰iu skupinu tvorili
absolventi vysok˘ch ‰kôl – 811 UoZ.
V tom istom období vykazovali ‰tatis-
tiky aj 3 609 mladistv˘ch v evidencii
UoZ. Z nich malo ukonãenú základnú
‰kolu 2 653, 905 nemalo ukonãenú
základnú ‰kolu, 51 uchádzaãov malo
ukonãenú strednú ‰kolu.

PRÍČINY NEZAMESTNANOSTI
ABSOLVENTOV 
Takmer na celom Slovensku majú
pribliÏne rovnak˘ charakter, priãom

môÏe ísÈ o okres s najniÏ‰ou i najvy‰-
‰ou mierou evidovanej nezamestna-
nosti, ãi o okres zo západného alebo
v˘chodného Slovenska. Zrejme naj-
pálãivej‰ím problémom mlad˘ch ºudí
pri hºadaní si svojho prvého zamest-
nania je absencia praxe, ktorú podºa
skúseností pracovníkov úradov práce
vyÏaduje vysoké percento zamestná-
vateºov, ktorí nahlásia voºné pracovné
miesta. PoÏadovaná doba praxe je pri-
tom zriedka men‰ia ako 2 roky
v danom odbore. Pri flexibilnosti trhu

práce sa zdá byÈ v mnoh˘ch prípa-
doch jej dæÏka ako neopodstatnená
a mladému ãloveku zväzuje ruky pri
uplatnení sa na trhu práce. Problém
nedostatoãnej praxe u absolventov
‰kôl sa podºa zamestnávateºov roz‰i-
ruje aj na nízke praktické odborné
zruãnosti a ch˘bajúce základné pra-
covné návyky, ako je dochádzka do
práce a dodrÏiavanie termínov pri
zadelen˘ch úlohách. Absolventi
v prvom zamestnaní niekedy zaÏívajú
„kultúrny ‰ok“ pri prechode zo ‰kol-
skej teórie do zamestnaneckej praxe.
Z pohºadu úradov práce je pomocn˘m
nástrojom pri búraní tejto hrubej hrá-
dze absolventská prax.

ABSOLVENTSKÁ PRAX
Podºa údajov z úradov práce, sociál-
nych vecí a rodiny je absolventská
prax Ïiadan˘m nástrojom pri získava-
ní praxe najmä zo strany zamestnáva-
teºov. V marci 2006 bolo na absol-
ventskej praxi celkovo 8 950 mlad˘ch
ºudí, najviac v banskobystrickom – 
1 870, ìalej v pre‰ovskom, 1 662,
v ko‰ickom 1 544, v nitrianskom 
1 316, v Ïilinskom 997, v trnavskom
697, v trenãianskom 670, no a najme-
nej ich bolo v bratislavskom kraji –
194 absolventov. MoÏnosÈ absolvent-
skej praxe vyuÏíva podºa posledn˘ch
‰tatistick˘ch zistení z marca 2006 naj-
viac absolventov na ÚPSVR v Ko‰i-
ciach 532, najmenej v Malackách – 44
absolventov. Z uveden˘ch ‰tatistic-

k˘ch ãísel vypl˘va, Ïe vy‰‰ia miera
vykonávania absolventskej praxe je
v t˘ch oblastiach Slovenska, kde je aj
celková vy‰‰ia miera nezamestna-
nosti. 

DĹŽKA A OPAKOVANIE 
PRAXE
V súãasnosti je podºa zákona o sluÏ-
bách zamestnanosti dæÏka absolvent-
skej praxe pre absolventa maximálne
‰esÈ mesiacov. Poãas jej vykonávania
mu poskytuje úrad práce pau‰álny
príspevok vo v˘‰ke 1 700 Sk mesaãne
na úhradu jeho nevyhnut˘ch osob-
n˘ch v˘davkov spojen˘ch s vykonáva-
ním absolventskej praxe. V minulosti
dostával zamestnávateº pri absolvent-
skej praxi príspevok od úradu práce
vo v˘‰ke 1 000 Sk, tento bol od januá-
ra 2006 zru‰en˘. Novelizáciou zákona
o sluÏbách zamestnanosti úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny poskytne
absolventovi ‰koly náhradu poistného
na úrazové poistenie poãas vykonáva-

nia absolventskej praxe. Opakovane
môÏe absolvent nastúpiÈ na absol-
ventskú prax najskôr po uplynutí 12
mesiacov od skonãenia predchádza-
júcej, ão umoÏÀuje mladému ãloveku
aspoÀ sãasti sa zoznámiÈ s pracovn˘m
procesom vo firme ãi inej in‰titúcii
a získaÈ si dobr˘ predpoklad pre bu-
dúce riadne zamestnanie. Znamená
priblíÏenie sa k trhu práce, nie je lie-
kom proti nezamestnanosti absolven-
tov. Zamestnávatelia prostredníctvom
nej vyuÏívajú moÏnosÈ za‰kolenia
absolventov. No je nutné kon‰tatovaÈ,
Ïe podºa úradov práce aj napriek tomu
u t˘chto zamestnávateºov ostane pra-
covaÈ len málo absolventov. Absol-
ventská prax je síce definovaná ako
získanie odborn˘ch zruãností a prak-
tick˘ch skúseností u zamestnávateºa,
niektorí ju v‰ak zvyknú vyuÏívaÈ na
zastupovanie, ãi preklenutie doãasnej
potreby zv˘‰enia poãtu zamestnan-
cov.

ZÁUJEM 
ZAMESTNÁVATEĽOV
KeìÏe poÏadovaná prax u zamestná-
vateºov je ãasto v rozmedzí dvoch
a viac rokov, absolventi a zamestná-
vatelia v minulosti vyuÏívali túto
formu absolvovania praxe i viackrát,
ãím sa ‰anca absolventa uplatniÈ sa
na trhu práce aj tak˘mto spôsobom
zv˘‰ila. O absolventskú prax je záu-
jem predov‰etk˘m zo strany zamest-
návateºov z oblasti verejnej správy,

Absolventi a trh práce
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sluÏieb, priemyslu poºnohospodár-
stva a cirkví. Uplatnenie v nej môÏu
nájsÈ najmä absolventi stredn˘ch
odborn˘ch ‰kôl, napríklad technic-
k˘ch a informaãn˘ch odborov, prie-
myseln˘ch a poºnohospodárskych
odvetví, kde aj úrady práce, sociál-
nych vecí a rodiny vykazujú vysoké
ãísla podºa ‰truktúry absolventov.
V tejto súvislosti prechádzame k ìal-
‰iemu problému pri zamestnávaní
absolventov. Je ním, podºa úradov
práce, nepreviazanosÈ trhu práce
a vzdelávania na stredn˘ch a uãÀov-
sk˘ch ‰kolách.

NEPREVIAZANOSŤ VZDELÁVANIA
A TRHU PRÁCE
Z 18 513 absolventov, ktorí boli v evi-
dencii úradov práce v marci 2006,
mali najväã‰ie zastúpenie absolventi
stredn˘ch odborn˘ch ‰kôl, stredn˘ch
odborn˘ch uãilí‰È bez maturity a stred-
n˘ch odborn˘ch ‰kôl s maturitou. Ako
základnú príãinu tohto stavu uvádzajú
úrady práce zväã‰a nepreviazanosÈ
vzdelávacieho systému s potrebami
trhu práce. Súãasné stredné a uãÀov-
ské ‰kolstvo prechádza etapou re‰truk-
turalizácie tak v rámci územnej pôsob-
nosti, ako aj zmenami orientácie na
nové uãebné a ‰tudijné odbory, ktoré
majú uplatnenie na súãasnom trhu
práce. Pri t˘chto zmenách je nutné
braÈ do úvahy skutoãnosÈ, Ïe zavede-
nie nového ‰tudijného, alebo uãebné-
ho odboru podºa dopytu trhu práce je
v ‰kolskom systéme dlhodob˘m proce-
som zah⁄Àajúcim akreditáciu odboru,
personálne obsadenie pedagogick˘ch
i praktick˘ch zamestnancov a vybave-
nie uãební na praktickú v˘uãbu.
Z tohto pohºadu absolventi nov˘ch
uãebn˘ch odborov môÏu vstúpiÈ na trh
práce aÏ o pár rokov. 

MLADÍ ĽUDIA NEPOZNAJÚ 
TRH PRÁCE
Medzi ìal‰iu problémovú sféru v tejto
oblasti patrí aj nezáujem rodiãov
a detí o profesie, kde je síce ‰anca
uplatniÈ sa na trhu práce, no sú pre
nich málo atraktívne. Sú to napríklad
strojárske profesie, ako sústruÏník, fré-
zar, kováã, kaliã, ãi v‰etky stavebné
profesie, ako napr. murár a tesár.
V tejto súvislosti je dôleÏité, aby sa
rodiãia e‰te pred samotn˘m rozhodnu-
tím o ‰túdiu na konkrétnej strednej
‰kole zaujímali predov‰etk˘m o to, aké
uplatnenie na trhu práce bude maÈ ich
dieÈa po skonãení ‰túdia. Veºk˘m pro-
blémom v súãasnosti je zamestnávanie
absolventov v poºnohospodárskej
oblasti, ktoré súvisí so samotnou stag-
náciou poºnohospodárstva, absolventi
poºnohospodárskych ‰kôl majú vyso-
k˘ podiel na nezamestnanosti absol-
ventov.

PRAKTICKÉ ZRUČNOSTI
Nesúlad vzdelávacieho systému a trhu
práce podãiarkujú aj nízke praktické
odborné zruãnosti. V procese vzdelá-
vania sa realizuje prax na zastaral˘ch
technológiách, napríklad na CNC
strojoch star‰ej generácie, priãom
potenciálni zamestnávatelia pouÏívajú
technológie vy‰‰ej kvality. Absolven-
tom tak ch˘ba reálna moÏnosÈ vyuÏiÈ
svoje potenciálne schopnosti a zruã-
nosti. V súãasnosti sa rozvíja na Slo-
vensku najmä automobilov˘ priemy-
sel, ktor˘ hºadá kvalitn˘ch pracovní-
kov na obsluhu CNC strojov, elektro-
technikov, ãi lakovníkov. Zv˘‰enie
záujmu Ïiakov o ‰túdium na stredn˘ch
‰kolách a uãili‰tiach technického
zamerania by pri rozvoji t˘chto pred-
metov viedlo aj ku kvalifikovanej pra-
covnej sile, ktorá neznamená len vyso-
ko‰kolské vzdelanie. Aj tak˘mto
spôsobom sa môÏe pracovná sila,
v súãasnosti skôr s prívlastkom lacná,
zmeniÈ na kvalifikovanú pracovnú
silu. 

Veºa zame‰kaného má na tomto
poli i ne‰tátne ‰kolstvo, ktoré sa
v súãasnosti venuje skôr otváraniu
súkromn˘ch a cirkevn˘ch gymnázií.
V budúcnosti by azda bolo prínosom
otváranie súkromn˘ch a cirkevn˘ch
odborn˘ch ‰kôl. Nezáujem o otváranie
takéhoto typu ‰kôl spoãíva v nezáujme
mlad˘ch ºudí o ‰pecifické odbory
a odborné profesie. Záujem o ne sa
prebúdza aÏ vtedy, keì neuspejú na
prijímacích pohovoroch na inom type
strednej ‰koly. 

OČAKÁVANIA 
ABSOLVENTOV
Medzi ìal‰ie príãiny nezamestnanosti
absolventov ‰kôl patrí aj nezáujem
absolventov o odbor, ktorí vy‰tudova-
li a následn˘ záujem o atraktívnej‰ie
profesie, na ktoré nemajú odborné
a kvalifikaãné predpoklady. K tomuto
faktu sa ãasto pridáva aj pasivita absol-
venta, ktor˘ ãaká na to, ão mu ponúkne
úrad práce. Veºmi ãast˘m problémom
je nedostatoãné ovládanie cudzieho
jazyka, ktoré vyÏadujú zamestnávate-
lia aj na niÏ‰ích pracovn˘ch pozíciách,
medzi ìal‰ie príãiny patrí aj v‰eobec-
n˘ nedostatok voºn˘ch pracovn˘ch
miest pre ãerstv˘ch absolventov. 

Osobitnou kapitolou a zároveÀ pre-
káÏkou pri zamestnávaní absolventov
‰kôl je ich predstava o v˘‰ke budúcej
mzdy, ktorá ãasto neodzrkadºuje moÏ-
nosti pracovného trhu. V tejto sú-
vislosti si treba uvedomiÈ, Ïe v súãas-
nosti sa najviac zarába v priemere 
40 000 Sk mesaãne v telekomuniká-
ciách, ktoré si vyÏadujú kvalifikova-
n˘ch ºudí. Najmenej je to v re‰tauraã-
n˘ch a hotelov˘ch sluÏbách, v prieme-
re okolo 10 000 Sk mesaãne, takÏe

napríklad absolvent hotelovej akadé-
mie na zaãiatku svojej kariéry nemôÏe
od zaãiatku oãakávaÈ nadpriemern˘
zárobok. K tomu sa pridáva fakt, Ïe
absolventi celkovo nemajú chuÈ pra-
covaÈ na zaãiatku za niÏ‰iu sumu
a princíp postupného zlep‰ovania
kariéry je im bohuÏiaº cudzí. Tento
fenomén „prehnan˘ch oãakávaní“ je
badateºn˘ u absolventov v‰etk˘ch
typov ‰kôl. Z dôvodu v˘‰ky zárobku
sú mladí ºudia ochotní rad‰ej absol-
vovaÈ dlhú cestu za nekvalifikovanou
prácou do zahraniãia, priãom naprí-
klad odmietajú prácu za niÏ‰iu mzdu
vo vedºaj‰om okrese, kde majú väã‰í
predpoklad rozvíjania kariéry. 

NOVÁ REGIONÁLNA 
TRIPARTITA
Rie‰enie nezamestnanosti absolven-
tov ‰kôl by nemalo byÈ predov‰etk˘m
rie‰ením „zhora“, ako sa v mnoh˘ch
prípadoch oãakáva. Ako uÏ bolo vy‰-
‰ie spomenuté, veºk˘m problémom
pri zamestnávaní absolventov je
nepreviazanosÈ vzdelávacieho systé-
mu s trhom práce. V mnoh˘ch prípa-
doch staãí k zlep‰eniu situácie lep‰ia
komunikácia medzi in‰titúciami
v regióne, ktoré priamo ãi nepriamo
poznajú miestny trh práce. ·koly,
zamestnávatelia a úrady práce sú
in‰titúciami, ktoré najlep‰ie poznajú
situáciu vo svojom regióne. Ich aktív-
na komunikácia by urãite prispela
k úãinnému zosúladeniu potrieb trhu
práce s ponukou absolventov, v˘sled-
kom by mohlo byÈ úãinné poraden-
stvo uÏ pre Ïiakov základn˘ch ‰kôl,
rodiãov a v˘chovn˘ch poradcov. 

ZintenzívÀovanie tejto komuniká-
cie sa uÏ pomaly zaãína prejavovaÈ.
Príkladom je projekt SOU Senica, kde
k tejto spolupráci uÏ dochádza prost-
redníctvom sektorového operaãného
programu „Program poradenstva
o uãebn˘ch osnovách ‰tudijn˘ch
odborov v regióne Senica a Skalica.“
V spolupráci s úradom práce sa
vytvorí systém prepojenia potreby
povolaní a zamestnaní v regióne,
ktor˘ bude zaloÏen˘ na aktuálnych
potrebách trhu práce. Táto „nová tri-
partita“ je urãite lep‰ím kºúãom
k zv˘‰eniu zamestnanosti absolven-
tov, len vládu, zamestnávateºov
a odbory by nahradili partneri, ktorí
poznajú skutoãné problémy regiónu.
Urãite by bolo dobré, ak by sa roz‰íri-
la do ìal‰ích regiónov Slovenska, ãím
by vytvorila by predpoklad na zlep‰e-
nie previazanosti vzdelávania a trhu
práce, ktoré je v súãasnosti také
potrebné. 

Mgr. MARTIN LABANC
odbor mediálny a informačný

ÚPSVR
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R akúsko si pri niektor˘ch druhoch
sluÏieb vyjednalo prechodné

obdobie, na základe ktorého môÏe
obmedzovaÈ voºné poskytovanie slu-
Ïieb pre pracovníkov z nov˘ch ãlen-
sk˘ch ‰tátov strednej a v˘chodnej
Európy. Oblasti, ktor˘ch sa tieto
obmedzenia t˘kajú, sú:� Záhradnícke sluÏby (NACE 01.41) � Opracovanie a spracovanie prírod-
n˘ch kameÀov (NACE 26.7) � V˘roba oceºov˘ch kon‰trukcií
a kon‰trukcií z ºahk˘ch kovov (NACE
28.11) � Stavebníctvo vrátane príbuzn˘ch
hospodárskych odvetví (NACE 45.1 aÏ
4 a ãinnosti uvedené v prílohe smer-
nice 96/71/ES) � Bezpeãnostné sluÏby (NACE
74.60) 

� Upratovanie budov, inventáru
a dopravn˘ch prostriedkov (NACE
74.70) � Domáce o‰etrovateºské sluÏby
(NACE 85.14) � Sociálne veci (NACE 85.32) 

Konkrétne ãinnosti spolu s ìal‰ími
informáciami nájdete tieÏ na webe
v nasledujúcom dokumente – klasi-
fikácii ekonomick˘ch ãinností:
www.austriantrade.cz/EU-Erweite-
rung-cz.htm

Pri vysielaní zamestnancov pre
realizáciu sluÏieb v Rakúsku je nutné
rozli‰ovaÈ 3 prípady:� 1) Stavebné práce a práce im

podobné:
Pri t˘chto prácach je vydanie pra-

covného povolenia zakázané. UrãiÈ
presne, ktor˘ch ãinností sa zákaz t˘ka,
nie je vÏdy jednoduché a je vhodné to
vopred konzultovaÈ s príslu‰n˘m úra-
dom práce (Arbeitsmarktservice –
AMS) priamo alebo pomocou rakús-
keho partnera.

odmeÀovaní tak, aby to nenaru‰ovalo
trh práce (v súlade s rakúskou legis-
latívou).

OBMEDZENIA V OBLASTI VOĽNÉ-
HO POHYBU SLUŽIEB 
T̆ kajú sa len toho podnikateºa, ktor˘
pri cezhraniãnom poskytovaní slu-
Ïieb vysiela vlastn˘ch zamestnancov.
Neplatí to pre samostatn˘ch remesel-
níkov, ktorí sami pracujú. Tí môÏu po
vstupe poskytovaÈ sluÏby cez hranice,
priãom ale musia dbaÈ na platné
európske právo, podºa ktorého samos-
tatn˘ remeslník musí dokázaÈ hosti-
teºskému ‰tátu svoju spôsobilosÈ. To
znamená, Ïe napr. napriek obmedze-
niam v záhradníctve je moÏné, aby
záhradník zo Slovenska – Ïivnostník,
dostal zákazku na úpravu záhrady
v Rakúsku a sám, bez zamestnancov,
túto zákazku urobil. Prechodné obdo-
bie sa naÀho nevzÈahuje. Aby takúto
prácu v Rakúsku mohol robiÈ, musí
predloÏiÈ doklad o svojej kvalifikácii
a musí maÈ najmenej trojroãnú samos-
tatnú prax v odbore. 

INFORMÁCIA NA ZÁVER
V súãasnosti platí v Rakúsku, v jeho
jednotliv˘ch regiónoch tzv. "Bundes-
hŒchstzahl". Ide o presne stanoven˘
poãet cudzincov, ktorí môÏu pracovaÈ
v Rakúsku, ão je 8 % rakúskej pracov-
nej sily (pracovná sila = v‰etci rakúski
obãania a cudzinci, ktorí pracujú
alebo poberajú dávky v nezamestna-
nosti). V prípade naplnenia 8 % pra-
covnej sily nie je moÏné, aby boli
vystavené ìal‰ie pracovné povolenia.
Toto ãíslo je sumarizované mesaãne,
ak nebola prekroãená hranica 8 %, je
moÏné získaÈ pracovné povolenie.
Z toho vypl˘va, Ïe napr. zamestnáva-
teº môÏe maÈ snahu prijaÈ nového
zamestnanca, av‰ak ak sú naplnené
kvóty, nie je moÏné mu udeliÈ pracov-
né povolenie. Pracovné povolenie je
v súãasnosti nutné vybaviÈ si aj na-
priek tomu, ak ste uÏ v minulosti
v Rakúsku pracovali. Je pravdou, Ïe
po nepretrÏite legálne odpracovan˘ch
12 mesiacoch na území Rakúska vzni-
ká nárok na voºn˘ pohyb pracovn˘ch
síl. VzÈahuje sa to v‰ak na obãanov SR,
ktorí k 1. máju 2004 legálne pracovali
v Rakúsku min. 12 mesiacov. Právo na
voºn˘ pohyb pracovn˘ch síl platí len
na uzemí Rakúska. Dobrovoºn˘m
odchodom slovenského obãana
z rakúskeho trhu práce toto právo
zaniká. 

Mgr. GABRIELA DODRVOVÁ, 
EURES poradkyňa ÚPSVR Senica

� 2) SluÏby, na ktoré sa vzÈahuje pre-
chodné obdobie, okrem stavebníctva:
Podnik so sídlom v SR musí pre

svojich pracovníkov vysielan˘ch do
Rakúska získaÈ tzv. Entsendebewilli-
gung (Povolenie na vyslanie), ktoré
vydáva rakúsky úrad práce (AMS,
informácie na www.ams.or.at – zoznam
úradov vrátane formulára Ïiadosti).
Povolenie sa vydáva na konkrétnu
osobu a ãasové obdobie a je neprenos-
né. Je vhodné vopred overiÈ moÏnosÈ
udelenia pracovného povolenia v spo-
lupráci s rakúskym zadávateºom objed-
návky, ktor˘ AMS zdôvodní potrebu
udelenia pracovného povolenia.

Formulár Ïiadosti povolenia na vy-
slanie – Antrag auf Entsendebewilligung
http://www.ams.at/neu/Entsendebewil-
ligung.pdf

Vysielanie pracovníkov do Rakúska

Entsendebewilligung je nevyhnutné
v tak˘ch prípadoch, ak pracovníci
zamestnávateºa, ktor˘ nemá sídlo pod-
niku v Rakúsku, sú vysielaní k splneniu
zákazky k rakúskemu zadávateºovi.
Musia byÈ dodrÏané platové a pracovné
podmienky. ëalej treba myslieÈ na to, Ïe
pracovn˘ v˘kon (projekt) nesmie trvaÈ
dlh‰ie ako 6 mesiacov a práca jednotli-
v˘ch zahraniãn˘ch zamestnancov nie
dlh‰ie ako 4 mesiace. Ak sa prekroãia
tieto ãasové obdobia, je potrebné povole-
nie na zamestnanie. � 3/ Ostatné sluÏby, na ktoré sa

nevzÈahuje obmedzenie:
Vyslanie svojich zamestnancov

musí vopred ohlásiÈ rakúskemu úradu
práce (AMS) a získat tzv. EU-Entsen-
debestatigung (Potvrdenie na vysla-
nie). Ide o oznamovaciu povinnosÈ.
AMS má 6 t˘ÏdÀov na jeho potvrde-
nie. SúãasÈou oznámenia musí byÈ
i potvrdenie o sociálnom a zdravot-
nom poistení vysielan˘ch pracovní-
kov a dôkaz o tom, Ïe budú v Rakúsku
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■ NEPOČUJÚCICH UČIA ROBIŤ S POČÍTAČMI
·esÈdesiat sluchovo postihnut˘ch ºudí dostane väã‰iu

‰ancu uplatniÈ sa na trhu práce. V krajsk˘ch rehabilitaãn˘ch
centrách v Îiline – Vrútkach, Trenãíne, Nitre a Trnave absol-
vujú roãn˘ kurz zameran˘ na informaãné a komunikaãné tech-
nológie, ako aj pracovné poradenstvo. Kurz je bezplatn˘, v‰et-
ky náklady vo v˘‰ke 6,6 milióna korún uhradí Európsky soci-
álny fond. Podºa Petra Marãeka, projektového manaÏéra Slo-
venského zväzu sluchovo postihnut˘ch, vlani takto vy‰kolili
v Bratislave, Banskej Bystrici a Ko‰iciach 47 ºudí a v‰etci sa
zamestnali. Nepoãujúci tvoria takmer päÈ percent na‰ej popu-
lácie. Sluchovo postihnutí musia pri práci s poãítaãmi zvlád-
nuÈ aj 400 a v pracovnom poradenstve ìal‰ích 200 nov˘ch
posunkov˘ch znakov. 

Pravda

■ NEZAMESTNANOSŤ V MARCI KLESLA 
NA 11,42 PERCENTA
Miera nezamestnanosti na Slovensku v marci klesla na

11,42 z februárov˘ch 11,66 %. V medziroãnom porovnaní sa
zníÏila o 1,29 percentuálneho bodu, informovalo vãera Ústredie
práce, sociálnych vecí a rodiny. Mieru nezamestnanosti poãíta
zo skupiny nezamestnan˘ch, ktorí sa nechali zaevidovaÈ na úra-
doch práce a môÏu bezprostredne nastúpiÈ do zamestnania. Ich
celkov˘ poãet v priebehu marca klesol o 5 957 na 292 263 ºudí.
Metodika ústredia práce sa lí‰i od v˘sledkov ·tatistického
úradu, ktor˘ hodnotí nezamestnanosÈ podºa v˘berového zisÈo-
vania. Posledné zverejnené údaje ‰tatistikov ukázali za posled-
n˘ ‰tvrÈrok minulého roku mieru nezamestnanosti 15,3 %. 

Sme; čtk

■ NA HRANICI S UKRAJINOU 
ZVÝŠI INVESTOR ZAMESTNANOSŤ
Skú‰obnú prevádzku s pätnástimi pracovníkmi rozbehla

v t˘chto dÀoch v prihraniãnej obci sobraneckého okresu spo-
loãnosÈ ONTE Orechová. Do jedného roka má nov˘ závod na
v˘robu dreven˘ch nábytkárskych d˘h vytvoriÈ asi 60 nov˘ch
pracovn˘ch miest. ·panielsky podnikateº do firmy investuje
asi 180 miliónov korún. Roãne by mala spracovaÈ asi 12-tisíc
kubick˘ch metrov bukového a dubového dreva. Základ drevnej
hmoty bude investor dováÏaÈ z Ukrajiny, zvy‰ok od domácich
dodávateºov. ·panielsky investor doposiaº obchodoval s ukra-
jinskou stranou, dnes budeme rokovaÈ aj o odbere drevnej
hmoty zo Slovenska. 

Sme; tasr

■ V SÚČASNOSTI ZAZNAMENALI ÚRADY PRÁCE
POKLES V NEZAMESTNANOSTI VO VŠETKÝCH
REGIÓNOCH SLOVENSKA
V marci zaznamenali úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

najniÏ‰iu mieru nezamestnanosti za posledn˘ch ‰esÈ rokov.
Treba ale povedaÈ, Ïe o pokles v nezamestnanosti sa priãinili aj
tí ºudia bez práce, ktorí sa zamestnali v zahraniãí. V zahraniãí
v súãasnosti pracuje pribliÏne 140-tisíc Slovákov. Z toho
v âesku je ich viac neÏ 70-tisíc a asi 20-tisíc vo Veºkej Británii.
V men‰om poãte pracujú aj v Maìarsku, Írsku, a v ostatn˘ch
krajinách Európskej únie. Podºa riaditeºa Ústredia práce, soci-
álnych vecí a rodiny Rudolfa Sokola ide o odhad, pretoÏe pres-
nej‰ie ‰tatistiky sú len v t˘ch prípadoch, keì uchádzaãom
sprostredkujú prácu v zahraniãí úrady práce. Poãas uplynu-
l˘ch dvoch rokov si takto na‰lo prácu v Európskych krajinách
vy‰e 12-tisíc mlad˘ch ºudí. Na druhej strane rastie poãet ºudí
zo zahraniãia, ktorí si na‰li prácu na Slovensku. Ich poãet je
pribliÏne 8-tisíc. Sú to v‰ak prevaÏne manaÏéri a odborníci,
ktorí prichádzajú so zahraniãn˘mi investormi. Na Slovensku
v marci klesla miera nezamestnanosti poãítaná z registrova-
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n˘ch uchádzaãov o zamestnanie na 12,92 %, ão je najmenej za
posledn˘ch ‰esÈ rokov. Pokles nezamestnanosti zaznamenali
vo v‰etk˘ch regiónoch Slovenska. 

STV 1

■ PROBLÉMOM JE VEĽA DLHODOBO 
NEZAMESTNANÝCH
Reformy trhu práce, ktoré zaãala uplatÀovaÈ súãasná vláda,

postupne zníÏili poãet nezamestnan˘ch z viac ako 500-tisíc
ºudí v roku 2002 aÏ na súãasn˘ch zhruba 330-tisíc, uviedla
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Iveta Radiãová.
Reformy zároveÀ podºa nej priniesli pruÏnosÈ a flexibilitu, ão
prispelo k zv˘‰eniu poãtu zamestnan˘ch o zhruba 100-tisíc
oproti úrovni zo zaãiatku volebného obdobia, priãom zamest-
nanosÈ stabilne rastie. K dosiahnutiu uveden˘ch v˘sledkov na
trhu práce prispela najmä novela Zákonníka práce, ktorá
zabezpeãila väã‰iu slobodu pracovnej sily, ako aj nov˘ systém
sluÏieb zamestnanosti a plo‰né vyuÏitie prostriedkov z Európ-
skeho sociálneho fondu prostredníctvom národn˘ch progra-
mov, povedala I. Radiãová. Ako dodala, prostredníctvom
nástrojov aktívnej politiky trhu práce sa vytvorilo viac ako 20-
tisíc pracovn˘ch miest. V oblasti rodinnej politiky sa podºa I.
Radiãovej presadilo previazanie rodinn˘ch príspevkov na
‰kolskú dochádzku detí, ako aj roz‰írenie moÏností poberania
rodiãovského príspevku popri zamestnaní.– Od roku 2004 má
kaÏdá rodina nárok na detsk˘ prídavok. V súãasnosti tak pobe-
rá mesaãnú podporu vo v˘‰ke viac ako 1 000 korún na jedno
dieÈa okolo 500-tisíc rodiãov. Pln˘ rodiãovsk˘ príspevok vo
v˘‰ke 4 320 korún poberá 120-tisíc rodiãov bez ohºadu na to,
ãi pracujú, alebo sa starajú o dieÈa doma, – uviedla I. Radiãová
a dodala, Ïe dotácie na stravu a ‰kolské pomôcky ako aj pro-
spechové ‰tipendiá poberá okolo 80-tisíc detí. Ministerstvo
práce, sociálnych vecí a rodiny SR zv˘‰ilo podºa jej ‰éfky pod-
poru náhradnej starostlivosti, vìaka ãomu vzrástol objem prís-
pevkov v tejto oblasti na 301 miliónov korún z úrovne 120
miliónov v roku 2002. Ako I. Radiãová ìalej skon‰tatovala,
ministerstvo vytvorilo v tomto volebnom období nov˘ dôchod-
kov˘ systém a zaviedlo nov˘ druh˘ pilier dôchodkového systé-
mu. Podºa ministerky v‰ak problémom aj naìalej ostáva vyso-
k˘ poãet dlhodobo nezamestnan˘ch. V súãasnosti je podºa nej
z celkového poãtu nezamestnan˘ch aÏ 68 percent bez práce
dlh‰ie ako jeden rok. ëal‰ími problémov˘mi oblasÈami sú zlo-
Ïit˘ a nie veºmi prehºadn˘ systém sociálnej pomoci a podpory,
nepresadenie zásadnej reformy v systéme sociálnych sluÏieb,
ako aj absencia v˘znamn˘ch nástrojov podpory dostupného
b˘vania pre rodiny. Ako jednu z moÏností na rie‰enie problé-
mov nezamestnanosti uviedla I. Radiãová vytvorenie "medzitr-
hu" práce prostredníctvom systému, ktor˘ zabezpeãí dostatoã-
n˘ príjem za prácu kombináciou sociálnej dávky a mzdy. 

Roľnícke noviny; sita

■ SEDEM RÁD NA CESTE ZA ZÁROBKOM
1. Pokúste sa nájsÈ si prácu uÏ predt˘m, ako sa rozhodnete

presÈahovaÈ. Aj ãiastoãná vidina práce vám dodá na zaãiatok
istotu urobiÈ krok do neznáma. 
2. Najr˘chlej‰ou moÏnosÈou, ako prísÈ k práci, je hºadaÈ ju cez
pracovné portály na internete. Internet dnes uÏ nájdete v kniÏ-
niciach, kaviarÀach ãi na úradoch práce. 
3. V úradoch práce by vám mali vedieÈ povedaÈ, kde sú voºné
pracovné miesta aj v in˘ch regiónoch Slovenska. Neraz sa v‰ak
stretnete s t˘m, Ïe nie v‰etky ponuky práce pokryjú va‰e nákla-
dy v cudzom meste a va‰e príjmy môÏu predstavovaÈ niekedy
len minimálnu mzdu. Skúste sa dopredu informovaÈ u zamest-
návateºa, ãi poskytuje rôzne príspevky na dopravu, prípadne
ubytovanie a iné pracovné v˘hody, ktoré by vám mohli
pomôcÈ. 
4. Cez internet si dohadujte v‰etko, od zaslania Ïivotopisov,
oslovenia potenciálnych zamestnávateºov, aÏ po dohodnutie
pracovného pohovoru. U‰etrí vám to nemalé náklady vynalo-
Ïené na získanie práce. 
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5. Ak patríte medzi t˘ch odváÏnej‰ích, môÏete sa na pár dní
usadiÈ v meste, kde si hºadáte prácu, ãi uÏ u príbuzn˘ch, pria-
teºov alebo v ubytovni. Predídete tak dennodennému cestova-
niu na väã‰ie vzdialenosti, nemusíte sa stresovaÈ na cestách
a finanãne vás to vyjde zhruba rovnako. 
6. E‰te pred odchodom za prácou do iného mesta si vyrátajte
predbeÏné v˘davky aspoÀ na mesiac dopredu. Zistite si, aké sú
ceny pri prenájme bytov, koºko zaplatíte za dopravu a akú
sumu budú tvoriÈ va‰e osobné v˘davky. 
7. Choìte s otvoren˘mi oãami. Nie v‰etci zamestnávatelia zve-
rejÀujú pracovné ponuky na internete. Obchody, kaviarne, re‰-
taurácie, ãi drobní súkromníci neraz zverejÀujú ponuky na bri-
gádu obyãajnou v˘veskou. Preto, ak hºadáte hoci aj doãasnú
brigádu, môÏete na Àu natrafiÈ aj pri potulkách mestom pri jed-
noduchom ozname– hºadáme brigádnika. Brigáda vám situá-
ciu moÏno aspoÀ ãiastoãne uºahãí, k˘m si nájdete trvalú prácu.

Pravda

■ RADIČOVÁ KRITIZOVALA DETSKÉ MESTEČKO
V TRENČÍNE
V Detskom mesteãku v Trenãíne-Zlatovciach panujú medzi

jednotliv˘mi rodinami hádky, po‰tvávanie detí proti sebe
a zneuÏívanie detí od sexuálneho aÏ po pracovné. Vyhlásila to
vãera v Trenãíne ministerka sociálnych vecí Iveta Radiãová.
V domove je podºa nej situácia, akú na‰e zákony nepoznajú.
„Nie je to profesionálna rodina ani pestúnstvo a ani vychová-
vateºstvo," povedala. V domove sú bunky, kde sa vychovávate-
lia starajú o deti, no nie je to klasická rodina. Má to efekt geta
a „…sú tam deti, ktoré neboli v Ïivote nakupovaÈ." Radiãová si
myslí, Ïe Slovensko potrebuje ur˘chlene prijaÈ nov˘ zákon
o sociálnych sluÏbách, ktor˘ zabráni tomu, aby deti boli po
dov⁄‰ení plnoletosti z domova prepustené a odkázané len
samy na seba. 

Sme; sita

■ AJ CHUDOBNÉ DETI SA CHCÚ UČIŤ!
·ancu talentovan˘m deÈom zo sociálne slab‰ích rodín

dávajú na osemroãnom gymnáziu na MôÈovskej ceste vo Zvo-
lene. ·tudenti, z ktor˘ch väã‰inu tvoria Rómovia, tu neplatia za
stravu, ani za internát. ·kola im dokonca raz za dva t˘Ïdne
prepláca cestu domov a späÈ: „Chceme im daÈ rovnakú ‰ancu
‰tudovaÈ, ako majú deti z beÏn˘ch rodín," tvrdí Jaroslav Tom-
ãány, riaditeº gymnázia, ktoré chce niesÈ meno Ghándího. Soci-
álne gymnázium funguje uÏ dva roky, momentálne v Àom ‰tu-
duje 40 detí. „Na‰i ‰tudenti prechádzajú prijímacími pohovor-
mi len v prípade, ak dosiahli priemer hor‰í ako 1,7," vysvetºu-
je riaditeº. Deti s lep‰ím priemerom, ktoré vyrastajú v zl˘ch
sociálnych podmienkach, zoberú aj bez skú‰ok. Îiaci sú podºa
riaditeºa hyperaktívni, treba sa im venovaÈ. Sú v‰ak rovnako
múdri a ‰ikovní ako iné deti. V ‰kole sa uãia okrem iného aj
rómsky jazyk: „Ja som sa s ním vo svojej rodine nikdy nestret-
la," hovorí Barborka Berkyová (13). Uãenie ju baví, chcela by
byÈ psychologiãkou: „Viem, Ïe na to musím skonãiÈ vysokú
‰kolu," hovorí. Teraz je v‰ak jej cieºom zmaturovaÈ. Hoci jej
b˘va za mamou a sestrami smutno, v internáte sa jej páãi. ·tu-
denti radi pracujú s poãítaãmi, ku ktor˘m sa v domácom prost-
redí nedostanú. Zariadili si aj vlastnú telocviãÀu, kde hrávajú
stoln˘ tenis. Menom indického mysliteºa Gándhího by sa ‰kola
mohla p˘‰iÈ uÏ na budúci rok. DostaÈ by ho mala za dobré ‰íre-
nie rómskej kultúry, jazyka a dejín. Gymnázium je momentál-
ne financované z peÀazí európskych fondov. Projekt vypraco-
val riaditeº ‰koly spolu s kolegami. Zriaìovateºom ‰koly je
Banskobystrick˘ kraj, ktor˘ tieÏ prispieva na jej fungovanie.
Roãná prevádzka gymnázia stojí asi 1,5 milióna korún. 

Nový Čas
■ NA BAMBUSKÁCH SOCIÁLNE BYTY
UÏ 20. apríla by sa mala zaãaÈ v˘stavba nájomn˘ch bytov niÏ-
‰ieho ‰tandardu v lokalite Bambusky. Bude to dvojposchodov˘
bytov˘ dom s osemnástimi jednoizbov˘mi bytmi, ktoré budú
maÈ podlahovú plochu 38 aÏ 51 ‰tvorcov˘ch metrov. Predpo-

kladá sa, Ïe jeden byt by mal slúÏiÈ pre ‰tyroch obyvateºov. Pro-
jekt bude radnica financovaÈ úverom zo ‰tátneho fondu rozvo-
ja b˘vania vo v˘‰ke 1,68 milióna korún, z dotácie vy‰e 8 mili-
ónov korún z Ministerstva v˘stavby a regionálneho rozvoja SR
a mestsk˘ch zdrojov (7 miliónov korún). Dodávateºom tohto
diela bude firma z Kysuckého Nového Mesta a v˘davky naÀ by
mali dosiahnuÈ pribliÏne 16 miliónov korún. Na základe roko-
vaní martinskej radnice so splnomocnenkyÀou vlády SR pre
rómske komunity Klárou Orgovánovou Bambusky zaradili
pred tromi rokmi medzi rómske osady. Mesto Ïiadalo o pride-
lenie peÀazí na v˘stavbu bytov v Bambuskách uÏ v roku 2005.
Vlani dostalo negatívnu odpoveì, ale tento rok bolo úspe‰né.
Ako nám povedal primátor Martina Stanislav Bernát, v˘‰ku
nájomného v t˘chto bytoch nevie e‰te odhadnúÈ. Súãasné
nájomné dosahuje v unimobunkách v Bambuskách pribliÏne
1000 korún.

Nový život Turca

■ KOŠICE CHCÚ PONÚKNUŤ PRÁCU 
V MESTSKÝCH LESOCH
Mesto Ko‰ice chce ponúknuÈ nezamestnan˘m prácu

v mestsk˘ch lesoch, najmä pri projekte ochrany vodn˘ch zdro-
jov a likvidácii ãiernych skládok odpadu. Lesy na severe Ko‰íc
sú v˘znamnou zbernicou kvalitnej pitnej vody. âermeºsk˘
vodovod privádza z tejto oblasti do mesta 35 litrov pitnej vody
za sekundu. Podºa názoru expertov by sa v˘datnosÈ zdrojov
v âermeºskom údolí mohla zv˘‰iÈ aÏ na 200 litrov za sekundu.
Podmienkou je zlep‰enie ochrany a obnovy vodn˘ch zdrojov.
Do projektu mesto investuje v tomto roku 1,1 milióna korún.
Pri pomocn˘ch prácach v teréne chce samospráva spolu
s vedením spoloãnosti Mestské lesy vytvoriÈ pracovné príleÏi-
tosti aj pre nezamestnan˘ch Ko‰iãanov, najmä z radov obyva-
teºov rómskeho sídliska Lunik IX, na ktorom je takmer stoper-
centná nezamestnanosÈ. Nekvalifikovan˘m ºuìom bez zamest-
nania chce mesto ponúknuÈ prácu aj pri odstraÀovaní nelegál-
nych skládok odpadu v okrajov˘ch ãastiach mestsk˘ch lesov.
Vedenie mesta vidí mimoriadne veºk˘ potenciál v oblasti spra-
covania a vyuÏívaní bioodpadu z lesného majetku. Podºa pri-
mátora Ko‰íc Franti‰ka Knapíka roãne by mohli vyprodukovaÈ
tridsaÈ aÏ ‰tyridsaÈtisíc ton drevnej ‰tiepky. Chcú tento poten-
ciál ekonomicky vyuÏiÈ najmä v energetike. MoÏnosti vyuÏitia
perspektívne vidia v ko‰ickej teplárni ãi v kotolni na Luniku
IX. Vlani získalo mesto za prenájom lesného majetku viac ako
16,5 milióna korún. Mestské lesy, a. s., dosiahli zisk po zdane-
ní 5,9 milióna Sk. 

Sme

■ TESCO NA SLOVENSKU 
PRIJÍMA ĎALŠÍCH ZAMESTNANCOV
O 15 percent vlani medziroãne zv˘‰ila svoj obrat na slo-

venskom trhu spoloãnosÈ Tesco Stores. Podºa informácií, ktoré
vãera zverejnili jej predstavitelia, dosiahol v roku 2005 tento
obchodn˘ reÈazec trÏby bez DPH vo v˘‰ke 22,1 miliardy korún.
Agentúra pre prieskum trhu Terno zaãiatkom roku odhadova-
la, Ïe sa vlaÀaj‰ie trÏby reÈazca mohli vy‰plhaÈ na 21 miliárd
korún. Reálny rast spoloãnosti bol vlani oproti roku 2004
podºa zástupcov firmy päÈpercentn˘. Generálny riaditeº slo-
venskej vetvy koncernu Tesco Stores Phil J. âiarke tvrdí, Ïe
reÈazec dokázal zv˘‰iÈ obrat najmä vìaka miliardovej investícií
do zníÏenia cien. Tá sa totiÏ podºa neho premietla do zv˘‰enia
poãtu náv‰tevníkov aj platiacich zákazníkov v predajniach.
K zv˘‰eniu trÏieb a poãtu zákazníkov prispelo aj otvorenie
nov˘ch hypermarketov men‰ieho formátu v siedmich mestách
a sprevádzkovanie troch ãerpacích staníc Tesco v Senici, Tren-
ãíne a PovaÏskej Bystrici. Obchodn˘ reÈazec vlani vytvoril 
1 480 nov˘ch pracovn˘ch miest, takÏe minul˘ rok uzavrel
zmluvy so 7 800 zamestnancami. V tomto roku by sedem
nov˘ch predajní a ìal‰ie ãerpacie stanice reÈazca na Slovensku
mali zamestnaÈ 900 nov˘ch pracovníkov. 

Hospodárske noviny

SPZ_05_06  17.5.2006  10:48  Stránka 20



PORADŇA

SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ 5/2006 21

? V‰imla som si, Ïe Ústredie práce,
sociálnych vecí a rodiny zverejni-

lo Národn˘ projekt XI „Teoretická
a praktická príprava zamestnancov
na získanie nov˘ch vedomostí
a odborn˘ch zruãností“. Rada by som
sa dozvedela, kto schvaºuje projekty
v rámci NP XI Teoretická a praktická
príprava zamestnancov na získanie
nov˘ch vedomostí a odborn˘ch zruã-
ností a aké sú kritériá hodnotenia,
dokedy je potrebné podaÈ projekty
a kto vyberá vzdelávaciu in‰titúciu,
ktorá bude vzdelávanie realizovaÈ?

Pani Helga

Projekty schvaºuje (presnej‰ie
„oznámenie o Ïiadosti o príspevku na
vzdelávanie zamestnancov vydáva“)
územne príslu‰n˘ úrad práce, sociál-
nych vecí a rodiny, konkrétne jeho ‰ta-
tutárny zástupca, t. j. riaditeº úradu.
Organizácia posudzovania projektov
vzdelávania je v kompetencii riaditeºa
úradu. Pre hodnotenie Ïiadostí o prís-
pevku je projekt vzdelávania zamest-
nancov jednou z podmienok pre vyho-
venie Ïiadosti o príspevok a hodnotí sa
jeho vypracovanie podºa tzv. „záväznej
osnovy projektu vzdelávania“ a jeho
súlad s cieºom podºa príslu‰ného pro-
gramového dokumentu, ktor˘ je uvede-
n˘ v texte NPXI. Projekty je moÏné
podávaÈ v období do 1. 3. 2006 do 
31. 12. 2006. Vzdelávaciu in‰titúciu
vyberá Ïiadateº o príspevok – zamest-
návateº, ktor˘ je povinn˘ dodrÏaÈ pod-
mienky zákona o verejnom obstaraní,
touto podmienkou je okrem iného via-
zan˘ v zmluve o poskytnutí príspevku.

Ing. Miloš Šegeda
odbor metodiky APTP 

a projektového riadenia ÚPSVR

? Na‰a dcéra zaãala minul  ̆rok ‰tu-
dovaÈ na vysokej ‰kole v Prahe,

a tak sme si uplatnili nárok na vyplá-
canie rodinn˘ch prídavkov na OÚ
odbore soc. vecí v Bardejove, kde sme
doloÏili potrebné doklady o ‰kole. Pre-
toÏe pracujem spolu s manÏelkou vo
Veºkej Británii, príslu‰ná úradníãka
a vedúci odboru chceli od nás doklad
o tom, Ïe rodinné prídavky nám nie sú
vyplácané vo Veºkej Británií, aby
nedochádzalo k prekr˘vaniu dávok.
Vo Veºkej Británií existuje in‰titúcia
Child Benefit Centre, v ktorej moÏno
uplatniÈ nárok na dávku „Child bene-
fit“ podobného charakteru ako sloven-
sk  ̆prídavok na dieÈa. Tento úrad má
sídlo v Newcastle, a tak sme sa telefo-
nicky informovali na tomto úrade (t. ã.
0845 302 1444), kde nám oznámili, Ïe
nemáme nárok na rodinné dávky
podºa legislatívy Veºkej Británie

z dôvodu, Ïe táto dávka je poskytova-
ná pre deti do 18 rokov. Deti nad 18
rokov sa povaÏujú za dospel˘ch, dcéra
má 23 a syn 20 rokov, a rodiãia nemajú
nárok na túto dávku. Odkázali nás na
úrad Jobcentre Plus, ktor  ̆vydáva Ïia-
dosti na túto dávku, kde nám vydali
potvrdenie. Minul  ̆mesiac som bol na
ìal‰om úrade Inland Revenue, kde
som dostal ìal‰ie potvrdenie. TakÏe,
jedno potvrdenie z úradu Jobcentre
Plus, podobn  ̆okresnému úradu, kde
je potvrdené, Ïe moja manÏelka a ja
nepoberáme Ïiadne dávky, som v janu-
ári tohto roku doniesol na OÚ odbor

soc. vecí v Bardejove. Druhé potvrde-
nie, ktoré chcem doniesÈ na príslu‰n˘
úrad v Bardejove, je z úradu Inland
Revenue, podobn  ̆ daÀovému úradu,
kde je potvrdené, Ïe moja manÏelka
a ja nemáme Ïiadny daÀov  ̆bonus na
dieÈa „Child Tax Credit“. Îiadam vás
o poskytnutie informácie, ãi tieto spo-
mínané potvrdenia sú postaãujúce,
a ak nie, aké potvrdenie a z akého
úradu e‰te potrebujem, aby sa to
koneãne vyrie‰ilo. Pripomínam, Ïe
úrad Child Benefit Centre vybavuje
Ïiadosti rodiãov, ktorí majú deti do 18
rokov. Îiadosti rodiãov, ktorí majú deti
nad 18 rokov, nevybavuje a Ïiadne
potvrdenie nevydáva a o tomto vás
informujú práve na úrade Jobcentre
Plus, ktor  ̆Ïiadosti vydáva. E‰te chcem
pripomenúÈ, Ïe rodinné prídavky
chcem poberaÈ na dcéru, ktorá, mimo-
chodom, ‰tuduje v Prahe, a pretoÏe syn
zaãne ‰tudovaÈ v októbri tohto roku,
zároveÀ sa zaujímam aj do budúcna,
aby sa to tak dlho nerie‰ilo. 

Peter z UK
Nakoºko spolu s manÏelkou pracujete

vo Veºkej Británii, povaÏujete sa za
migrujúcich pracovníkov a vzÈahuje sa na
vás Nariadenie Rady (ES) ã. 1408/71
o uplatÀovaní systémov sociálneho
zabezpeãenia na zamestnancov, samo-
statne zárobkovo ãinné osoby a ich rodin-
n˘ch príslu‰níkov pohybujúcich sa
v rámci Európskeho spoloãenstva,
v znení neskor‰ích predpisov a Nariade-
nie Rady EHS ã. 574/72, ktor˘m sa stano-
vuje postup na vykonávanie nariadenia
Rady (ES) 1408/71 v znení neskor‰ích
predpisov. Podºa uveden˘ch nariadení
máte ako migrujúci pracovníci nárok na
rodinné dávky v ãlenskom ‰táte zamest-
nania, tzn., Ïe vo va‰om prípade je pri-
márne kompetentn˘m ‰tátom na v˘platu
prídavku na dieÈa Veºká Británia.
Vzhºadom k tomu, Ïe podºa národnej
legislatívy Veºkej Británie sa prídavok na
dieÈa poskytuje do 16-tich rokov veku
dieÈaÈa, alebo v prípade trvajúceho
základného vzdelávania do 19-tich rokov

veku dieÈaÈa, na va‰u dcéru prídavok na
dieÈa Veºká Británia nebude vyplácaÈ.
Slovenská republika, ako sekundárne prí-
slu‰n˘ ‰tát na v˘platu rodinn˘ch dávok,
vám prídavok na dieÈa doplatí aj za spät-
né obdobie (za obdobie, poãas ktorého
bola v˘plata dávky zastavená) a bude ho
vyplácaÈ dovtedy, k˘m budete spæÀaÈ
podmienky nároku. Z uvedeného vypl˘-
va, Ïe prídavok na dieÈa vám bude vyplá-
caÈ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Bardejove, odbor sociálnych vecí a rodi-
ny, oddelenie ‰tátnych sociálnych dávok.
Vá‰ prípad bol dÀa 28. 4. 2006 telefonic-
ky konzultovan˘ s vedúcim oddelenia
‰tátnych sociálnych dávok PhDr. Maní-
kom, ktor˘ bol o celej veci informovan˘.
Na základe va‰ej Ïiadosti vám bude prí-
davok na dieÈa vyplaten˘.

Mgr. Mária Aláčová 
odbor štátnych sociálnych dávok ÚPSVR

? Môj manÏel si zobral príspevok
z úradu práce na samostatne

zárobkovo ãinnú osobu, lenÏe na
základe finanãnej kontroly musel
vrátiÈ cel˘ príspevok po pol roku,
keìÏe nevykazoval zisk. Chcel sa
prihlásiÈ na úrad prace, ale povedali
mu, Ïe sa môÏe prihlásiÈ aÏ po uply-
nutí dvoch rokov. Ktor˘ zákon to
upravuje? Postupovali správne?

pani S
Podºa zákona ã. 5/2004 o sluÏbách

zamestnanosti je príspevok na SZâO
definovan˘ v § 49. Podmienky vzÈahu
medzi Ïivnostníkom a úradom práce
definuje zmluva podpísaná medzi
oboma stranami. V nej sa presne ‰peci-
fikované podmienky fungovania. 

Na vá‰ prípad sa e‰te vzÈahuje v §
odsek 9: Obãan, ktor˘ prestal prevádzko-
vaÈ alebo vykonávaÈ samostatnú zárobko-
vú ãinnosÈ pred uplynutím dvoch rokov,
je povinn˘ vrátiÈ pomernú ãasÈ príspev-
ku pripadajúcu na ãas, po ktor˘ sa nepre-
vádzkovala alebo nevykonávala samo-
statná zárobková ãinnosÈ, v lehote do
troch mesiacov, ak sa s úradom nedo-
hodne na inej lehote a do evidencie
uchádzaãov o zamestnanie môÏe byÈ
zaraden˘ odo dÀa nasledujúceho po
uplynutí dvoch rokov od zaãatia pre-
vádzkovania alebo vykonávania samo-
statnej zárobkovej ãinnosti. Vrátenie prís-
pevku sa nepoÏaduje, ak sa prevádzkova-
nie alebo vykonávanie samostatnej
zárobkovej ãinnosti skonãilo z dôvodu
úmrtia alebo zo zdravotn˘ch dôvodov na
základe posúdenia podºa § 19. Obãan,
ktor˘ skonãil prevádzkovanie alebo
vykonávanie samostatnej zárobkovej ãin-
nosti pred uplynutím dvoch rokov zo
zdravotn˘ch dôvodov, môÏe byÈ zarade-
n˘ do evidencie uchádzaãov o zamestna-
nie odo dÀa nasledujúceho po skonãení
prevádzkovania alebo vykonávania
samostatnej zárobkovej ãinnosti. 

Igor Kňazovický
odbor mediálny a informačný ÚPSVR �

Otázky a odpovede
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? Som dlhodobo nezamestnaná,
momentálne vykonávam akti-

vaãnú ãinnosÈ na mestskom úrade
ako administratívna sila. Mam zmlu-
vu do konca septembra, poãula som,
Ïe je moÏnosÈ po skonãení zmluvy
pokraãovaÈ v práci, ale nie formou
aktivaãnej ãinnosti, ale zmluvou na 
1 rok s t˘m, Ïe bude vyplácaná mini-
málna mzda z úradu práce. MôÏete
mi poskytnúÈ nejaké informácie
o tom, ãi je také daão moÏné? Ak
áno, ako mám postupovaÈ? 

pani Eva
Paragraf 50 Zákona 5/2004 o sluÏ-

bách zamestnanosti umoÏÀuje poskyto-
vania príspevku na zamestnávanie zne-
v˘hodneného uchádzaãa o zamestna-
nie vedeného v evidencii uchádzaãov
o zamestnanie v urãenej dæÏke. Príspe-
vok sa poskytuje zamestnávateºovi,
ktor˘ na vytvorené pracovné miesto
prijme do pracovného pomeru znev˘-
hodneného uchádzaãa o zamestnanie.
Príspevok sa poskytuje mesaãne do
v˘‰ky 100 % z celkovej ceny práce jed-
ného znev˘hodneného uchádzaãa
o zamestnanie prijatého na vytvorené
pracovné miesto, najviac vo v˘‰ke cel-
kovej ceny práce vypoãítanej z priemer-
nej hrubej mesaãnej mzdy zamestnanca
v hospodárstve Slovenskej republiky za
predchádzajúci kalendárny rok. 

Na úãely poskytovania príspevku sa
za znev˘hodneného uchádzaãa o za-
mestnanie povaÏuje aj uchádzaã o za-
mestnanie, ktor˘: � a) je poberateºom dávky v hmotnej
núdzi a príspevkov podºa osobitného
predpisu najmenej poãas 12 mesiacov, � b) vykonával aktivaãnú ãinnosÈ
podºa § 52 najmenej poãas 6 mesiacov
z posledn˘ch 12 mesiacov od jeho zara-
denia do evidencie uchádzaãov
o zamestnanie, � c) vykonával absolventskú prax
poãas jeho ostatného vedenia v eviden-
cii uchádzaãov o zamestnanie alebo � d) je obãanom, ktor˘ po opätovnom
posúdení dlhodobo nepriaznivého
zdravotného stavu alebo po preskúma-
ní trvania invalidity na nárok na inva-
lidn˘ dôchodok podºa osobitného pred-
pisu prestal byÈ obãanom so zdravot-
n˘m postihnutím podºa § 9 ods. 1. 

Znamená to, Ïe je moÏné poÏiadaÈ
o preplatenie mesaãn˘ch nákladov spo-
jen˘ch so zamestnaním znev˘hodnené-
ho uchádzaãa o zamestnanie vo v˘‰ke
100 % nákladov najviac do v˘‰ky prie-
mernej mzdy v hospodárstve za pred-
chádzajúci rok. Podmienky na poskyt-
nutie príspevku definuje spomínan˘
zákon.
ÎiadosÈ o poskytnutie príspevku podá-
va zamestnávateº na úrad práce v mies-
te. trvalého bydliska znev˘hodneného
uchádzaãa o zamestnanie.

Igor Kňazovický
odbor mediálny a informačný ÚPSVR 

? Brat nastúpil dna 1. 4. 06 na
absolventskú prax u zamestná-

vateºa, u ktorého v‰ak nie je isté, Ïe
ho po skonãení praxe prijme do pra-
covného pomeru. Momentálne sa
mu naskytla príleÏitosÈ zamestnaÈ
sa v riadnom pracovnom pomere
u iného zamestnávateºa. Nebolo mi
jasné, ãi môÏe ukonãiÈ absolventskú
prax zo dÀa na deÀ, alebo mu vypl˘-
vajú voãi úradu prace nejaké záväz-
ky. Staãí prísÈ na úrad prace s podpí-
sanou pracovnou zmluvou, na
základe ktorej bude vyraden˘ z evi-
dencie uchádzaãov o zamestnanie,
alebo tomu predchádza nejak˘
záväzok, prípadne odhlasovacia
povinnosÈ? Nov˘ zamestnávateº
nebude na neho ãakaÈ, k˘m uplynie
doba dohodnutej absolventskej
praxe, musí sa rozhodnúÈ a nerád by
si narobil zbytoãné problémy. 

pani Karabinová
Zákon ã. 5/2004 o sluÏbách zamest-

nanosti definuje absolventskú prax na
získanie odborn˘ch zruãností a praktic-
k˘ch skúseností u zamestnávateºa,
ktoré zodpovedajú dosiahnutému stup-
Àu vzdelania absolventa ‰koly. Za
absolventskú prax za podmienok usta-
noven˘ch t˘mto zákonom je moÏné
povaÏovaÈ aj získavanie alebo prehlbo-
vanie odborn˘ch zruãností alebo prak-
tick˘ch skúseností uchádzaãom
o zamestnanie do 25 rokov veku, ktoré
roz‰íria ich moÏnosti uplatnenia na
trhu práce. 

Absolventská prax sa vykonáva na
základe uzatvorenej písomnej dohody
o absolventskej praxi medzi absolven-
tom ‰koly veden˘m v evidencii uchá-
dzaãov o zamestnanie v urãenej dæÏke
a úradom a na základe uzatvorenej
písomnej dohody medzi úradom
a zamestnávateºom. Dohoda uzatvore-
ná medzi úradom a absolventom ‰koly
obsahuje najmä: � a) záväzok úradu zabezpeãiÈ absol-
ventovi ‰koly vykonávanie absolvent-
skej praxe u dohodnutého zamestnáva-
teºa, � b) záväzok absolventa ‰koly vykoná-
vaÈ absolventskú prax u zamestnávateºa
dohodnutého úradom, � c) zaãiatok a dæÏku vykonávania
absolventskej praxe, � d) druh vykonávan˘ch pracovn˘ch
ãinností poãas vykonávania absolvent-
skej praxe, � e) záväzok absolventa ‰koly dodr-
ÏiavaÈ v‰eobecne záväzné právne pred-
pisy, vnútorné predpisy zamestnávateºa
a predpisy na zaistenie bezpeãnosti
a ochrany zdravia pri vykonávaní
absolventskej praxe, s ktor˘mi bol pre-
ukázateºne oboznámen˘, � f) záväzok absolventa ‰koly uhradiÈ
úradu náhradu ‰kody, ktorú spôsobil
zamestnávateºovi úmyseln˘m kona-
ním, 

� g) záväzok absolventa ‰koly uzatvo-
riÈ poistnú zmluvu o úrazovom poistení
poãas vykonávania absolventskej praxe, � h) záväzok úradu uhrádzaÈ absol-
ventovi ‰koly pau‰álny príspevok
podºa odseku 5 do desiatich dní po
uplynutí kalendárneho mesiaca, za
ktor˘ sa pau‰álny príspevok poskytuje. 

Na základe tejto dohody absolvent
vykonáva absolventskú ãinnosÈ. Pri
predãasnom ukonãení absolventskej
ãinnosti treba postupovaÈ podºa § 36
zákona: Vyradenie z evidencie uchá-
dzaãa o zamestnanie. 

Úrad vyradí uchádzaãa o zamest-
nanie z evidencie uchádzaãov o za-
mestnanie dÀom: � a) nástupu do zamestnania, � b) zaãatia prevádzkovania alebo
vykonávania samostatnej zárobkovej
ãinnosti, � c) nástupu na sústavnú prípravu na
povolanie, � d) nástupu na povinnú vojenskú sluÏ-
bu, ktorá sa vykonáva ako základná sluÏ-
ba alebo náhradná sluÏba, na ìal‰iu vojen-
skú sluÏbu, ktorá sa vykonáva ako prí-
pravná sluÏba, na mimoriadnu vojenskú
sluÏbu alebo nástupu na civilnú sluÏbu, � e) nástupu na v˘kon trestu odÀatia
slobody, � f) vzatia do v˘konu väzby, � g) priznania starobného dôchodku, � h) vzniku nároku na materské, � i) úmrtia, 

atì.
V prípade preru‰enia absolventskej

ãinnosti bez váÏneho dôvodu môÏe to
byÈ povaÏované za nespoluprácu. Za
váÏny dôvod podºa odseku 2 písm. c)
a odseku 5 písm. b) aÏ d) sa povaÏuje: � a) ak miesto v˘konu zamestnania
a povaha zamestnania manÏela alebo ak
miesto v˘konu zamestnania a povaha
zamestnania neumoÏÀujú zabezpeãiÈ
sprevádzanie dieÈaÈa do desiatich rokov
veku do pred‰kolského zariadenia
alebo do ‰koly a� b) zdravotn˘ stav uchádzaãa
o zamestnanie posúden˘ podºa § 19
ods. 1 a zdravotn˘ stav blízkych osôb
na základe písomného vyjadrenia o‰et-
rujúceho lekára alebo rozhodnutia
zdravotníckeho zariadenia, � c) doãasná pracovná neschopnosÈ
uchádzaãa o zamestnanie, ktorej zaãiatok
a skonãenie sa úradu preukazuje potvr-
dením o doãasnej pracovnej neschopnos-
ti do troch dní odo dÀa vystavenia potvr-
denia o doãasnej pracovnej neschopnos-
ti a dÀom nasledujúcim po skonãení
doãasnej pracovnej neschopnosti. 

Z uvedeného vypl˘va Ïe absolvent
ukonãí absolventskú ãinnosÈ aj eviden-
ciu uchádzaãa o zamestnanie dÀom
nástupu do zamestnania. DokladovaÈ to
má uzavretou pracovnou zmluvou so
svojím budúcim zamestnávateºom.

Igor Kňazovický 
odbor mediálny a informačný ÚPSVR
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problémové vzhºadom na v˘bornú tímo-
vú prácu kolektívu mediálneho a infor-
maãného oddelenia. 

Postupne som spoznával, Ïe som sa
stal súãasÈou nového tímu tlaãového
oddelenia, zaloÏeného pribliÏne pol
roka predt˘m. Tím pozostával zo ‰éfky,
kolegu a mÀa. V‰etci sme sa delili
o jeden pracovn˘ priestor, ão bolo v za-
ãiatkoch, pre mÀa teda rozhodne áno,
skôr veºk˘m prínosom. Mesiac po
mojom príchode sa ná‰ tím roz‰íril
o novú ãlenku, s ktorou sme sa ãoskoro
presunuli do novej kancelárie. Star‰ie
priestory boli pre ‰tyroch pracovníkov
primalé.

Poãas pôsobenia na absolventskej
praxi som sa kaÏd˘ mesiac hlásil na
úrade práce, kde som predkladal na
kontrolu svoju kaÏdodennú dochádzku.
Vôbec mi to nevadilo, nakoºko ma práca
bavila a bol som za Àu povìaãn˘ práve
úradu práce. 

3. PRIEBEH ABSOLVENTSKEJ 
PRAXE
Ako kaÏd˘ zamestnanec som spo-

ãiatku vykonával asistenãné administra-
tívne práce, pri ktor˘ch som sa ãoraz
hlb‰ie a ãoraz dôkladnej‰ie ponáral do
problematiky môjho pracovného, ba
dokonca aj vy‰tudovaného odboru.

Postupom ãasu sa zaãali zvy‰ovaÈ
moje pracovné kompetencie a zväã‰ovaÈ
samostatnosÈ pri práci; zaãal som vyko-
návaÈ redakãnú ãinnosÈ, písaÈ vlastné
ãlánky, oslovovaÈ úrady práce a vzdelá-
vaÈ sa v rámci zákonov ná‰ho rezortu.
Vypracoval som sa na plnohodnot-

1. PRV¯ KONTAKT 
S ÚRADOM PRÁCE
V dobe ukonãenia môjho vysoko-

‰kolského ‰túdia bol v platnosti zákon,
ktor˘ nariaìoval kaÏdému absolventovi
zaregistrovaÈ sa na úrade práce bez-
prostredne po skonãení ‰túdia. Preto
som sa tam hneì po ‰tátnych skú‰kach
zaevidoval aj ja.

Nasledovalo obdobie hºadania
práce, lep‰ie povedané zúãastÀovania
sa na v˘berov˘ch konaniach. Môj záu-
jem o zamestnanie v danej spoloãnosti
ãasto stroskotal na nedostatku praxe,
presnej‰ie jej úplnej absencii.

Sklamanie z neúspechov len sÈaÏo-
valo beztak nepríjemnú situáciu. Uvedo-
moval som si, Ïe ãím dlh‰ie budem
nezamestnan˘, t˘m ÈaÏ‰ie prácu získam.
UdrÏanie si aktívneho reÏimu dÀa,
alebo, ak tak chcete, pracovn˘ch návy-
kov bolo pre mÀa prioritou, ktorú bolo
stále ÈaÏ‰ie a ÈaÏ‰ie dodrÏiavaÈ.

Z t˘chto a e‰te mnoh˘ch in˘ch dôvo-
dov som aj ja postupne zniÏoval svoje
nároky na zamestnávateºa. Základn˘mi
podmienkami uÏ nebola „atraktivita“
zamestnania a v˘‰ka mzdy, ale moÏnosÈ
získania pracovn˘ch skúseností, ktoré
by som mohol neskôr vyuÏiÈ pri budova-
ní skutoãnej kariéry podºa vlastn˘ch
predstáv.

Svoju situáciu som konzultoval
s pracovníãkou miestneho úradu práce,
tá mi ponúkla jej rie‰enie prostredníc-
tvom absolventskej praxe, ktorá pre
mÀa bola, ako sa vzápätí ukázalo, ide-
álnym rie‰ením. Vysvetlila mi, Ïe absol-
ventskú prax môÏe vykonávaÈ kaÏd˘

KaÏd˘ mlad˘ ãlovek sa po skonãení ‰koly, ãi uÏ
strednej alebo vysokej, musí pot˘kaÈ s otázkou,
ktor˘m smerom sa chce vo svojom Ïivote ìalej
uberaÈ. Mnoho absolventov vidí svoju budúc-
nosÈ v zahraniãí, kam cestujú kvôli vidine lep‰ie-
ho uplatnenia, rozumej, v mnoh˘ch prípadoch
lep‰ím platov˘m podmienkam. V neposlednom
rade v‰ak stojí aj túÏba zdokonaliÈ sa v ovláda-
ní cudzieho jazyka.

Najväã‰ím problémom absolventov, ktorí sa
rozhodnú zostaÈ na Slovensku, sú pri hºadaní
uspokojujúceho zamestnania ãasto prehnané
poÏiadavky zamestnávateºov. Tie popri odbor-
n˘ch vedomostiach vo väã‰ine prípadov zah⁄-
Àajú aj pracovné skúsenosti z danej oblasti. 

·tudenti v‰ak svoj ‰tudijn˘ program nemôÏu
ovplyvÀovaÈ, preto im na získanie poÏadovanej
praxe poãas ‰túdia nezostáva priestor. Ak aj
niektorí pracujú, je to skôr z dôvodov zlej soci-
álnej situácie, teda snahy zlep‰iÈ si svoju finanã-
nú situáciu. V drvivej väã‰ine sa pritom jedná
o prácu mimo odboru, predov‰etk˘m o manuál-
nu „brigádnickú“ prácu. V kaÏdom prípade sú
to aktivity, ktoré máloktor˘ zamestnávateº pri
prijímaní do zamestnania zohºadní.

uchádzaã o zamestnanie evidovan˘
minimálne 15 dní a mlad‰í ako 25
rokov, bez ohºadu na to, ãi skonãil
sústavnú prípravu na povolanie, a bez
ohºadu na to, ãi získal pravidelne plate-
né zamestnanie. Takáto alternatíva bola
aj pre mÀa ideálnym rie‰ením. Boli mi
ponúknuté dve pozície v rozdielnych
in‰titúciách: v prvej sa jednalo o admi-
nistratívnu v˘pomoc v rámci Boja proti
fajãeniu, druhá ponúkala zamestnanie
na akomsi tlaãovom odbore ÚPSVR.
Vzhºadom na vy‰tudovan˘ odbor Mas-
mediálna komunikácia a môj záujem
o redakãnú prácu v‰eobecne ma práve
druhá ponuka veºmi oslovila.

Dlho som neváhal a hneì po odcho-
de z príslu‰ného miestneho úradu práce
som sa telefonicky skontaktoval s nov˘m
potenciálnym zamestnávateºom. Na
moje prekvapenie mi navrhol okamÏité
stretnutie, ktoré e‰te v ten deÀ viedlo
k môjmu prijatiu (!). Potrebné oficiálne
administratívne náleÏitosti (zmluva
o vykonaní absolventskej praxe, úrazové
poistenie) som bez problémov vybavil
e‰te v ten deÀ. Na druh˘ deÀ som nastú-
pil do svojej novej roboty.

2. NÁSTUP NA ABOLVENTSKÚ 
PRAX
Po nástupe bolo pre mÀa najdôleÏi-

tej‰ie zoznámiÈ sa s prostredím, teda
pracovn˘mi úlohami, ich rozdelením
medzi kolegov a mÀa i so samotn˘mi
spolupracovníkmi. Potreboval som sa ão
najskôr sa adaptovaÈ. R˘chlo sa pris-
pôsobiÈ nov˘m podmienkam nikdy nie
je ºahké, ale v tomto prípade to bolo bez- �
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ného ãlena tímu. Zaãal som si uvedo-
movaÈ, Ïe pokiaº budem na sebe ìalej
tvrdo pracovaÈ, mám veºkú ‰ancu, aby
ma zamestnali na trval˘ pracovn˘
úväzok. Moja absolventská prax mi tak
mohla okrem svojho prvotného v˘zna-
mu, t. j. získania praxe, zabezpeãiÈ aj
zaujímavé trvalé miesto.

Po ‰iestich mesiacoch absolventskej
praxe sa mi tento cieº podarilo dosiah-
nuÈ. Bol som bol prijat˘ na mediálny
a informaãn˘ odbor Ústredia práce,
sociálnych vecí a rodiny ako regulárny
zamestnanec. 

INFORMÁCIE 
O ABSOLVENTSKEJ PRAXI
(§ 51 Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov)

Hlavn˘m cieºom projektu je podpora vstupu absolventov ‰kôl
a mlad˘ch ºudí do 25 rokov veku do zamestnania s dôrazom
na získanie pracovn˘ch skúseností a odborn˘ch zruãností
v reálnom pracovnom prostredí.

ŠPECIFICKÉ CIELE:� prevencia pred dlhodobou nezamestnanosÈou absolventov,
uchádzaãov o zamestnanie vo veku do 25 rokov prostredníc-
tvom uplatÀovania programov absolventskej praxe ako prípravy
pre trh práce ‰it˘ch na ich individuálne potreby a podpora mla-
d˘ch ºudí pri prechode zo ‰koly do zamestnania, resp. pri
zmene zamestnania,� zvy‰ovanie zamestnanosti absolventov, uchádzaãov
o zamestnanie vo veku do 25 rokov prostredníctvom uplatÀo-
vania programov absolventskej praxe ako prípravy pre trh práce
orientovan˘ch na získanie odborn˘ch zruãností a skúseností
v reálnom pracovnom prostredí,� zv˘‰enie záujmu zamestnávateºov o spoluprácu s úradmi
práce, sociálnych vecí a rodiny (ìalej len úrady PSVR) pri
zabezpeãení aktívnej politiky trhu práce.

Za absolventa sa na úãely vykonávania absolventskej praxe
povaÏuje kaÏd˘ uchádzaã o zamestnanie do 25 rokov veku bez
ohºadu na to, ãi ukonãil sústavnú prípravu na povolanie a bez
ohºadu na to, ãi získal prvé pravidelne platené zamestnanie
(zamestnanie trvajúce viac ako 6 po sebe nasledujúcich mesia-
cov).

Minimálna doba vedenia absolventa v evidencii uchádzaãov
o zamestnanie na úãely vykonávania absolventskej praxe je 15 dní.

POVINNOSTI UoZ SÚVISIACE S NÁSTUPOM 
NA VYKONÁVANIE ABSOLVENTSKEJ PRAXE:� vyplnenie prihlá‰ky uchádzaãa o zamestnanie/absolventa
na v˘kon absolventskej praxe na predpísanom tlaãive, � uzatvorenie poistnej zmluvy o úrazovom poistení najneskôr
v deÀ podpísania dohody o absolventskej praxi a jej predloÏenie
pri uzatváraní vy‰‰ie uvedenej dohody,� podpísanie dohody o absolventskej praxi na oddelení meto-
diky aktívnej politiky trhu práce a projektového riadenia.

Zamestnávateºom pre úãely absolventskej praxe je právnická
alebo fyzická osoba, u ktorej absolvent vykonáva absolventskú
prax bez pracovno-právneho vzÈahu, na základe uzatvorenej
písomnej dohody o absolventskej praxi medzi absolventom
a úradom PSVR a na základe uzatvorenej písomnej dohody
medzi úradom PSVR a zamestnávateºom.

POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA NA ZABEZPEČENIE
VYKONÁVANIA ABSOLVENTSKEJ PRAXE:� predloÏenie Ïiadosti o zabezpeãenie uchádzaãa o zamestna-
nie/absolventa na úãely vykonávania absolventskej praxe na
predpísanom formulári oddeleniu metodiky aktívnej politiky
trhu práce a projektového riadenia,� podpísanie dohody o zabezpeãení podmienok vykonávania
absolventskej praxe.
Zamestnávateº môÏe predloÏiÈ ÏiadosÈ:� na úrad PSVR v územnom obvode, ktorého má svoje sídlo
alebo prevádzku, v ktorej bude realizovan˘ v˘kon absolventskej
praxe, � na úrad PSVR podºa evidencie konkrétneho absolventa –
uchádzaãa o zamestnanie, ktorého má zamestnávateº záujem
umiestniÈ na v˘kon absolventskej praxe.
Prílohy k Ïiadosti:� 1. Zriaìovacia listina, u podnikateºsk˘ch subjektov hodno-
verná kópia v˘pisu z Obchodného registra, nie star‰ia ako 
3 mesiace, Ïivnostensk˘ list, a pod. (táto podmienka neplatí
v prípade ‰tátnych subjektov zriaden˘ch zákonom), � 2. hodnoverná kópia zmluvy o nájme nebytov˘ch priestorov
na podnikanie, resp. hodnovern˘ list vlastníctva (neplatí pre
‰tátne subjekty zriadené zákonom), � 3. ãestné vyhlásenie nie star‰ie ako l mesiac, Ïe Ïiadateº
nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov
vypl˘vajúcich z pracovného pomeru, nie je v konkurze, likvi-
dácii, v súdom urãenej správe alebo inom podobnom konaní, � 4. popis pracovnej ãinnosti.

Absolventská prax sa vykonáva najviac 6 mesiacov bez
moÏnosti jej predæÏenia v rozsahu 20 hodín t˘Ïdenne. Opakova-
ne môÏe uchádzaã o zamestnanie vykonávaÈ absolventskú prax
najskôr po uplynutí 12 mesiacov od skonãenia vykonávania
predchádzajúcej absolventskej praxe. Zaãiatok pracovného ãasu
a jeho rozvrh urãuje zamestnávateº. 

Poãas vykonávania absolventskej praxe poskytuje úrad PSVR
absolventovi pau‰álny príspevok vo v˘‰ke 1 700 Sk mesaãne na
úhradu jeho nevyhnutn˘ch osobn˘ch v˘davkov spojen˘ch
s vykonávaním absolventskej praxe a náhradu poistného na úra-
zové poistenie poãas vykonávania absolventskej praxe, ak
absolvent uzatvorí zmluvu o úrazovom poistení za úãelom v˘ko-
nu absolventskej praxe najviac 15 dní pred podpísaním dohody
o absolventskej praxi. Pau‰álny príspevok poukazuje úrad PSVR
absolventovi bezhotovostne na úãet v banke, alebo po‰tovou
poukáÏkou na adresu trvalého/prechodného bydliska.

Poãas v˘konu absolventskej praxe úrad PSVR spolupracu-
je naìalej s absolventom a v prípade, Ïe sa vyskytne moÏnosÈ
jeho uplatnenia sa na trhu práce, oznámi tieto skutoãnosti
absolventovi.

Po skonãení absolventskej praxe vydá zamestnávateº absol-
ventovi potvrdenie o vykonaní absolventskej praxe s uvedením
doby v˘konu absolventskej praxe a popisom pracovn˘ch ãinností.

odbor metodiky APTP a projektového riadenia ÚPSVR

4. NÁSTUP DO PRACOVNÉHO 
POMERU
Podºa ‰tatistiky sa prostredníctvom

absolventskej praxe podarí uplatniÈ na
trhu práce kaÏdému piatemu absolvento-
vi. MôÏem si teda povedaÈ, Ïe som jed-
n˘m z t˘ch, ktorí mali ‰Èastie, aj keì, na
druhej strane, absolventská prax je
o úplne nieãom inom. 

Podºa môjho názoru aj tí, ktorí nako-
niec nie sú prijatí do zamestnania vo firme,
v ktorej praxujú, urãite získajú pracovné
návyky a potrebné skúsenosti o tom, ako to
chodí v reálnom pracovnom procese. 

VÏdy je lep‰ie vyskú‰aÈ si v‰etko, ão sa
len dá, na vlastnej koÏi a lep‰ie si tak
vytvoriÈ obraz o vlastn˘ch schopnostiach
a moÏnostiach. Pri nasledujúcich poku-
soch o oslovenie potenciálnych zamestná-
vateºov budú urãite v oveºa lep‰ej pozícii
ako uchádzaãi o zamestnanie, ktorí pris-
tupujú k hºadaniu zamestnania pasívne. 

Aj z tohto dôvodu môj odkaz v‰et-
k˘m, ktorí uvaÏujú o nastúpení na absol-
ventskú prax, znie: za pokus to urãite
v kaÏdom prípade stojí. Urãite t˘m získa-
te oveºa viac, ako môÏete stratiÈ. 

BRA≈O KARVA·
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Tajnička – apríl 2006: 
Keby sme vedeli, ako trpí iný, nežalovali by sme sa na svoje bolesti. (Amiel)
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FEJTÓN

VáÏení ãitatelia, nakoºko poãet redakãn˘ch príspevkov
nám rastie a poãet redakãn˘ch strán zatiaº nie, rozhodli
sme sa po zrelej a zodpovednej úvahe vyuÏiÈ plochu, na
ktorej ste v na‰om ãasopise doteraz mohli nájsÈ krátky
v˘ber z ponuky voºn˘ch pracovn˘ch miest v rámci EÚ, na

uverejÀovanie in˘ch rubrík. Zoznam oveºa väã‰ieho
mnoÏstva pracovn˘ch miest nájdete na stránke ná‰ho
úradu www.upsvar.sk, zloÏka eures, alebo priamo na
stránke www.eures.sk.

Vaša redakcia

Pracovné ponuky v EÚ
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V
Ïivote ãloveka obvykle nastáva niekoºko zásadn˘ch zlo-
mov: Prv˘, keì ho drasticky vypudia z teplého, chrá-
niaceho maminho bru‰ka a zistí, Ïe lep‰ie uÏ bolo.

Druh˘, keì sa po prv˘ raz zaºúbi a sklame, a následne zistí, Ïe
kaÏdá nasledujúca láska je akosi menej intezívna, síce menej
bolí, ale aj menej nadch˘na, no proste – Ïe lep‰ie uÏ bolo.

ëal‰í zo zlomov nastáva asi vtedy, keì sa stane absolven-
tom. Myslím t˘m absolventom ãohokoºvek –
priemyslovky, „gympla“, uãili‰Èa, nejakej
„v˘‰ky“, alebo hoci aj kurzu.
Podstatné je, Ïe opäÈ, obrazne povedané,
opustí ìal‰ie „chrániace bru‰ko“. No tentoraz
„bru‰ko“ svojej „alma mater“, rodnej ‰koly, a koneãne sa,
ako sa vraví, „pustí na vlastné krídla“. Bez dozoru, bez
komandovania, bez pouãovania a nekoneãn˘ch „dobr˘ch
rád“. Tento zlom je pre niekoho synonymom slovného spoje-
nia „koneãne sloboda“, pre iného v‰ak skutoãn˘m „zlo-
mom“, teda niãím dobr˘m. 

Pravdou je, Ïe uÏ samotné slovo zlom v sebe nesie ãosi
negatívne. Zlom v tom zlom slova zmysle. Slovo zlom je
odvodené od iného, nie veºmi mierumilovného slova lámaÈ.
A keì si v tejto súvislosti spomenie napríklad na íreãité slo-
venské „lámanie zbojníkov v kolese“... NuÏ, veru neznie to
sympaticky, a ani samotn˘ zaãiatok slova neznie veºmi prí-
vetivo. Veì si to uváÏte: zlo (+ m). 

Synonymick˘ slovník tieÏ nepriná‰a na tému „zlom“
nijaké obzvlá‰È pozitívne ponuky: Napríklad ruptúra –
neprrríjemne rrrachotivé synonymum – brrr! Alebo trhlina!
Ale nájdeme tu aj neutrálne rozhranie, hranicu ãi predel
a parafrázujúci prelom. Optimistickej‰ie v‰ak uÏ vyznieva
zmena, premena, a moÏno i obrat, zvrat, ãi prevrat (tu v‰ak
uÏ, pravdaÏe, viac záleÏí na okolnostiach a smere prevratu,
neÏ na samotnom akte). 

Ozaj, musí byÈ zlom vÏdy zl˘? Zlo (+ m) ...
Keby sme vedeli definovaÈ, ão je to to „m“ a ãi môÏe pri-

niesÈ nieão aj dobré! Lebo keby to bolo napríklad také 
„m“ + iesto – ãi uÏ na zemi, na slnku alebo v spoloãnosti,
miesto v zmysle zamestnanie, postavenie, funkcia ãi práca,
to by naozaj mohlo vyváÏiÈ nepríjemnú, resp. menej príjem-
nú stránku zlomu ako zmeny, obratu, ãi zvratu.

Lekári hovoria, Ïe ani najlep‰ia lieãba nena-
hradí prevenciu. A platí to zrejme aj
v in˘ch oblastiach ná‰ho Ïivota. Nedos-

tatkom spoloãenskej prevencie je, Ïe na‰e
‰kolské a uãebné zariadenia opú‰Èa aÏ priveºa

absolventov, ktorí si nevedia a ani nemôÏu nájsÈ to svoje
„m“. Je to najmä preto, Ïe zaãala fungovaÈ nie práve naj-
‰Èastnej‰ia spoloãenská prax, Ïe v odbore, ktor˘ vy‰tudovali,
pracuje sotva tretina absolventov. Preto sa pre istotu, aby sa
pokryla spoloãenská poÏiadavka, preventívne na ‰kolách
rad‰ej pripravuje trojnásobok absolventov. V˘sledkom je
v‰ak Murphyho-Petterov kumulatívny efekt: na tretine
existujúcich miest pracuje iba tretina kvalifikovan˘ch
pracovníkov. 

Nebuìme v‰ak pesimisti. Zástancovia pozitívneho mysle-
nia tvrdia, Ïe staãí na záporné javy a veci pozeraÈ optimistic-
ky, teda pozitívne, a oni sa ãasom zmenia. Teda, Ïe treba
vÏdy vidieÈ polopln˘, a nie poloprázdny pohár.

Zdá sa mi evidentné, Ïe treba zobraÈ veci do vlastn˘ch
rúk a urobiÈ vo veci ZLOMU zásadn˘ OBRAT, ZVRAT,
ZMENU ãi PREVRAT. 

MoÏno by v‰ak postaãilo, v rámci teórie o efekt priná‰ajú-
com pozitívnom myslení, naz˘vaÈ ZLOM jednoducho
DOBROM.

Du‰an Brindza 
Ilustrácia: Roman Humaj

ZLOM
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V Jelke sa zaãína vo veºkom upratovaÈ. PrednosÈ v jazde
má nateraz jednoznaãne aktivaãná ãinnosÈ.

Krajnice hneì po pár metroch lemujú vrecia s pozbiera-
n˘m odpadom, ktor˘ sa tu „hromadil“ pár rokov.

âlovek je nepouãiteºn˘, po ãase musia ºudia zapojení do
aktivaãnej ãinnosti zbieraÈ odpad ãoraz ìalej od krajnice.

Ak sa pridá aj dobré poãasie, práca ide od ruky. E‰te malá
relaxaãná prestávka a pokraãujeme ìalej.

Upraven˘ terén a pripravené nádoby na separáciu odpadu,
to je v˘sledok dobre vykonanej roboty.

Zmenu vítajú v‰etci obyvatelia obce. Veì kto by nebol rád,
keì sa mu skrá‰li prostredie priamo pred domom.

Aktivaãné ãinnosti zmenili obraz nejedného mesta ãi obce na Slovensku, 
inak tomu nebolo ani v obci Jelka v okrese Galanta. Prostredníctvom nich sa
zaãala postupne meniÈ tvár miestnej komunikácie. A tak sa k slovu dostali
motyky, hrable ãi lopaty a pod rukami nezamestnan˘ch, zapojen˘ch 
do aktivaãn˘ch ãinností, na‰la Jelka svoju kraj‰iu tvár. 

FOTOOBJEKTÍVOM

Aktivaãné práce v Jelke

Text a foto: redakcia

Aktivaãné práce v Jelke
Aktivaãné ãinnosti zmenili obraz nejedného mesta ãi obce na Slovensku, 
inak tomu nebolo ani v obci Jelka v okrese Galanta. Prostredníctvom nich sa
zaãala postupne meniÈ tvár miestnej komunikácie. A tak sa k slovu dostali
motyky, hrable ãi lopaty a pod rukami nezamestnan˘ch, zapojen˘ch 
do aktivaãn˘ch ãinností, na‰la Jelka svoju kraj‰iu tvár. 
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Územie Ku koncu sledovaného mesiaca v % Ku koncu predchádz. mesiaca v %
Banskobystrický kraj 17,87 18,37  
Košický kraj 17,56 17,95  
Prešovský kraj 15,50 15,85  
Nitriansky kraj 11,10 11,59  
Žilinský kraj 8,80 9,35  
Trnavský kraj 6,99 7,31  
Trenčiansky kraj 6,37 6,71  
Bratislavský kraj 2,62 2,74  

Územie Ku koncu sledovaného mesiaca v % Ku koncu predchádz. mesiaca v %
SSLLOOVVEENNSSKKOO 1111,,0044  1111,,4422    

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

mesiaca v % mesiaca v %
1 Rimavská Sobota 29,88 29,81 •
2 Revúca 28,52 28,43 •
3 Trebišov 24,58 24,97 -2
4 Kežmarok 24,42 25,00 •
5 Veľký Krtíš 24,33 25,64 2
6 Rožňava 24,19 24,54 •
7 Sobrance 21,90 22,88 •
8 Košice - okolie 21,65 22,14 •
9 Lučenec 21,48 21,85 •

10 Sabinov 21,10 21,38 -1
11 Poltár 20,86 21,02 -1
12 Gelnica 20,56 21,43 2
13 Michalovce 19,03 19,37 -1
14 Vranov nad Topľou 18,70 19,21 -1
15 Krupina 18,24 19,52 2
16 Žarnovica 17,99 18,84 •
17 Banská Štiavnica 17,19 18,21 •
18 Medzilaborce 16,88 16,98 -2
19 Levoča 16,66 17,37 1
20 Levice 16,31 16,85 -2
21 Bardejov 16,25 16,58 -2
22 Svidník 16,25 16,49 -2
23 Spišská Nová Ves 16,19 16,90 2
24 Detva 16,12 17,13 5
25 Brezno 15,19 15,90 •
26 Žiar nad Hronom 14,95 15,54 •
27 Prešov 14,66 14,92 •
28 Snina 14,41 14,74 •
29 Stropkov 13,70 13,99 •
30 Šaľa 12,34 12,93 •
31 Humenné 12,08 12,36 -1
32 Nové Zámky 11,99 12,44 1
33 Ružomberok 11,65 12,07 -2
34 Turčianske Teplice 11,57 12,36 1
35 Dolný Kubín 11,16 11,97 -1
36 Bytča 11,11 12,27 2
37 Kysucké Nové Mesto 10,93 11,77 •
38 Poprad 10,87 11,15 -1
39 Zvolen 10,59 11,28 1
40 Partizánske 10,54 10,59 -1

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

mesiaca v % mesiaca v %
41 Košice II 10,32 10,54 -1
42 Zlaté Moravce 10,28 11,11 2
43 Komárno 10,11 10,42 -2
44 Stará Ľubovňa 10,10 10,44 •
45 Topoľčany 10,01 10,38 -1
46 Tvrdošín 10,00 10,52 3
47 Košice III 9,88 10,07 •
48 Košice I 9,33 9,37 -3
49 Námestovo 9,17 10,06 1
50 Čadca 8,92 9,53 1
51 Senica 8,85 9,26 -1
52 Liptovský Mikuláš 8,83 9,49 2
53 Košice IV 8,60 8,70 -2
54 Prievidza 8,49 9,07 1
55 Dunajská Streda 8,42 8,51 -3
56 Martin 8,41 8,70 •
57 Bánovce nad Bebravou 8,08 8,73 3
58 Považská Bystrica 8,03 8,65 1
59 Nitra 7,57 8,13 •
60 Hlohovec 7,55 8,02 •
61 Skalica 7,13 7,54 •
62 Banská Bystrica 6,99 7,20 -1
63 Galanta 6,75 7,28 1
64 Myjava 5,85 6,05 -1
65 Žilina 5,76 6,07 1
66 Trnava 5,65 5,91 •
67 Nové Mesto nad Váhom 5,29 5,68 •
68 Piešťany 5,22 5,53 •
69 Púchov 4,72 4,95 -1
70 Malacky 4,63 4,95 1
71 Ilava 4,18 4,16 •
72 Pezinok 3,36 3,52 •
73 Senec 3,31 3,44 •
74 Trenčín 3,12 3,29 •
75 Bratislava V 2,43 2,54 •
76 Bratislava III 2,18 2,24 •
77 Bratislava II 2,11 2,19 -1
78 Bratislava I 1,96 2,21 1
79 Bratislava IV 1,93 1,92 •

Zdroj: ÚPSVR

Slovensko celkovo

Poradie krajov

Poradie okresov

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

PORADIE PODĽA EVIDOVANEJ MIERY NEZAMESTNANOSTI V SR*
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