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V úvode chcem pozdraviÈ vás, ãitateºov ãasopisu Sociálna
politika a zamestnanosÈ, ktor˘ sa stal zaujímavou a neod-
deliteºnou pomôckou pri práci ºudí pôsobiacich profesio-
nálne v sociálnej oblasti a oblasti sluÏieb zamestnanosti,
ale je pomôckou i pre beÏn˘ch obãanov pri rie‰ení ãasto
zloÏit˘ch rodinn˘ch, pracovn˘ch a Ïivotn˘ch problémov.

Poãas môjho krátkeho pôsobenia vo
funkcii generálneho riaditeºa ÚPSVR
sa nám spolu s mojimi kolegami po-
darilo vytvoriÈ funkãn˘ systém úradov
práce po celom Slovensku, vìaka
práci ktor˘ch sa zníÏila v priemere
miera nezamestnanosti o 5 aÏ 6 %.
Vytvorili sme systém pomoci klientom
pod jednou strechou, zjednotil sa tieÏ
systém technického a softvérového
vybavenia. V polovici marca tohto

roku sme rozbehli na 21 vybran˘ch úradoch práce pilotn˘
projekt Front Office. Ide o vybudovanie pracovísk prvého
kontaktu na vykonávanie integrovan˘ch a klientsky
orientovan˘ch sluÏieb práce. Do konca júna sa uskutoãní
druhá ãasÈ projektu – overovanie úspe‰nosti pracovísk
prvého kontaktu a efektívnosti vynaloÏen˘ch finanãn˘ch
prostriedkov. V˘sledky anal˘zy budú zohºadnené pri
zriaìovaní pracovísk prvého kontaktu na v‰etk˘ch
ostatn˘ch úradoch práce.

Za pozitívum povaÏujem, Ïe sa zru‰ilo trojstupÀové
riadenie a ãinnosÈ ÚPSVR a 46 úradov práce, sociálnych
vecí a rodiny je prepojená priamo. Otázne je, ãi je potreb-
n˘ch aÏ toºko samostatn˘ch úradov. Myslím si, Ïe by
nemali kopírovaÈ ‰truktúru ostatn˘ch zloÏiek ‰tátnej
správy a opodstatnené sú len v regiónoch, kde sú neza-
mestnaní a zamestnávatelia. Po reorganizácii nám
pribudla aj sociálna oblasÈ a sluÏby zamestnanosti. 
Spoloãné úradovne má uÏ vy‰e 90 percent na‰ich úradov. 

Podºa zákona sme zriaìovateºom 79 detsk˘ch domo-
vov, v ktor˘ch sa 2 650 na‰ich zamestnancov stará o viac
ako 6 600 detí. ËaÏké úlohy nás ãakajú pri transformácii
veºk˘ch detsk˘ch domovov na profesionálnu v˘chovu
rodinného typu. Nedostatkom súãasného systému je, Ïe
niekedy v Bratislave rozhodujeme o veciach, ktoré by sa
oveºa lep‰ie mohli rie‰iÈ na lokálnej úrovni. Zákon tieÏ
neukladá na‰im pracovníkom, aby s nezamestnan˘mi ko-
munikovali priamo v regiónoch, no napriek tomu chodia
za nimi s notebookmi, aby im u‰etrili cestovné náklady.
V tom vidím budúcnosÈ tejto práce – priblíÏiÈ sa k obãa-
novi a pomôcÈ mu rie‰iÈ jeho problémy. 

âo sa t˘ka zamestnanosti, chybou je, Ïe nikto dôsledne
neanalyzoval, ão bude trh práce potrebovaÈ o desaÈ-dvad-
saÈ rokov, ale treba tieÏ vyrie‰iÈ to, aby stredné odborné
‰koly prispôsobili trhu svoj profil vzdelávania. Profesionál-
na nepripravenosÈ na nové podmienky sa prejavuje najmä
v regiónoch s najväã‰ou mierou nezamestnanosti. Prednos-
Èou slovenskej pracovnej sily nemôÏu byÈ minimálne mzdy,
ale vysoká konkurencieschopnosÈ na svetovom trhu. 

Mojím Ïelaním do budúcna je, aby v na‰ej práci na-
ìalej pokraãovali tí, ktorí obetavo plnili svoje pracovné
úlohy a aby vedenie, ktoré príde, pokraãovalo v nastú-
penej ceste. Som rád, Ïe po voºbách zanechám svojmu
nástupcovi dobre fungujúcu zloÏku ‰tátnej správy. 

RUDOLF SOKOL
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P re na‰ich klientov sme urobili dosÈ
práce. Nieão sme museli dolaìovaÈ,

iné zmeniÈ. Rok 2004 priniesol pre mÀa
a v‰etk˘ch mojich kolegov mnoÏstvo
zmien, ãi uÏ v náplni práce, zmeny
pracoviska, spolupracovníkov, ale i za-
mestnania. Nie kaÏdému vyhovovali,

o to viac si v‰ak cením si t˘ch, ktorí sa
pustili do tejto novej v˘zvy s pln˘m
nasadením. Ne‰etrili sme energiou pri
vyjednávaniach s predstaviteºmi kraj-
sk˘ch úradov ohºadne delimitácie
budov a opakovan˘ch sÈahovaniach.
Postupne sme prebrali kompetencie pri
zastre‰ení pôsobnosti pre okresy Tren-
ãín a Ilava. Tu niekde sme poloÏili ten
pomyseln˘ „základn˘ kameÀ“ budúcej
medzigeneraãnej spolupráce. 

Nemalá agenda a zodpovednosÈ nás
ãakala vo forme zriaìovateºskej pôsob-
nosti pre detské domovy. Mnohému
sme sa museli priuãiÈ, dávali sme si
odváÏne predsavzatia. V prvej polovici
roka sme slávnostne otvorili Detsk˘
domov pre malolet˘ch cudzincov bez
sprievodu v mestskej ãasti Trenãín –
Horné Orechové, „rodiãmi“ tohto zaria-
denia sú pán Franti‰ek Hossa a pani
Oºga Feldeková. V roku 2006 plánuje-

nia vyvolali úsmev na tvárach klientov.
Veºa sme vykonali v politike sluÏieb
zamestnanosti, ão sa vyznaãovalo mno-
h˘mi zmenami nástrojov aktívnej poli-
tiky trhu práce, ktoré mali za následok
zníÏenie miery nezamestnanosti, resp.

me prístavbou k pôvodnej budove roz-
‰íriÈ jeho kapacitu zo súãasn˘ch 16 na
koneãn˘ch 38 lôÏok. 

Vyrie‰ili sme mnoho problémov
v personálnej oblasti. Na prácnosÈ
a zodpovednosÈ bola nároãná i agenda
sociálnych sluÏieb, nie v‰etky opatre-

Toto je len krátky v˘poãet úloh
a v˘sledkov, ktoré sme dosiahli. Ako
hovorí klasik, budúcnosÈ je neistá,
snaÏme sa ju ovplyvÀovaÈ do takej
miery, aby sme boli so sebou spokojní,
no predov‰etk˘m, aby bol spokojn˘ ná‰
klient. 

V závereãn˘ch riadkoch môjho prís-
pevku sa vrátim na jeho zaãiatok. NebyÈ
optimizmu a odvahy v‰etk˘ch mojich
spolupracovníkov, zvládnutie radikál-
nych reforiem v oblasti zamestnanosti
a sociálnych sluÏieb by bolo oveºa
nároãnej‰ie. âakajú nás parlamentné
voºby, teda opäÈ moÏná zmena. Preto
chcem vyjadriÈ svoj neskr˘van˘ opti-
mizmus a zároveÀ v‰etk˘m popriaÈ
‰Èastnú ruku pri budúcom individuál-
nom rozhodovaní. 

Ing. BRANISLAV HORNÍK,
riaditeľ ÚPSVR Trenčín

PREDSTAVUJEME

Milé kolegyne a kolegovia, v nasledujúcich riadkoch sa vám pokú-
sim predstaviť činnosť Úradu práce sociálnych vecí a rodiny
v Trenčíne. Keď som v decembri 2003 preberal rozhodnutie
o vymenovaní na zastupovanie predstaveného, môj optimizmus
nemal hraníc. Odvtedy pretieklo veľa vody, no tá ho rozhodne
neodplavila. 
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Zdravotne postihnutí
občania v Trenčíne
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne evidoval k 30. 4.
celkovo 270 zdravotne postihnutých UOZ, z nich 110 po pre-
hodnotení Sociálnou poisťovňou. V zmysle Zákona o službách
zamestnanosti sú skupinou znevýhodnených UOZ, ktorej venu-
jeme zvýšenú pozornosť pri zaraďovaní na trhu práce. 

zv˘‰enie zamestnanosti. V súãasnosti
moÏno kon‰tatovaÈ, Ïe trenãiansky re-
gión sa v evidovanej miere nezamestna-
nosti s 3,12 % umiestnil hneì po Brati-
slave. 

V sociálnej oblasti máme dobré
v˘sledky pri adopcii detí do zahraniãia,
vytvárame tieÏ najviac profesionálnych
rodín s deÈmi do jedného roka. V súvis-
losti s malolet˘mi cudzincami sa nepo-
tvrdili obavy obãanov z lokalizácie DD
pre malolet˘ch bez sprievodu. V priebe-
hu roka 2005 pre‰lo t˘mto zariadením
59 detí zo v‰etk˘ch kútov Európy a Ázie. 

Optimizmus je korením života

INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP 
V rámci regionálneho projektu VII A
realizujme individuálne a skupinové
aktivity pre obãanov so ZP s cieºom ich
skorého návratu na trh práce. Majú
moÏnosÈ nav‰tíviÈ novozriadené infor-
maãno-poradenské stredisko (IPS),
ktoré sme v máji otvorili, pre lep‰iu
orientáciu na trhu práce sme pripravili
informaãnú broÏúru. Osvedãil sa nám
hlavne individuálny prístup a indivi-
duálna starostlivosÈ so zameraním na
ich ‰pecifické problémy. V priestoroch
IPS je k dispozícii internet, prostredníc-

tvom ktorého majú moÏnosÈ vyhºadávaÈ
voºné pracovné miesta, otestovaÈ, o akú
profesiu sa môÏu uchádzaÈ vzhºadom na
svoj postih, napísaÈ Ïivotopis, ÏiadosÈ
o prijatie do pracovného pomeru, k dis-
pozícii je i ‰pecifická odborná literatúra
(Ako sa uchádzaÈ o zamestnanie, Ako
zvládaÈ depresiu, testy vhodnosti povola-
nia). V IPS je k dispozícii odborn˘ pra-
covník oddelenia, ktor˘ zabezpeãuje
poradenstvo aj napr. v oblasti Zákonníka
práce, Obchodného zákonníka a pod.

V rámci spomínaného projektu plánu-
jeme i ,, dodávateºskú aktivitu“ zameranú �dokončenie na str. 5

na posúdenie osobnostn˘ch predpokla-
dov, schopností a získan˘ch zruãností
UOZ so ZP, súãasÈou ktorej bude indivi-
duálne psychologické poradenstvo, tré-
ning spoloãensk˘ch zruãností a pod.
Aktivitu budú klienti realizovaÈ za úãas-
ti psychológa, v˘sledkom bude jeho
písomné odporúãanie klientovi (vhod-
né pracovné ãinnosti, druh vzdelávania
a prípravy na prácu, prípadne iné odpo-
rúãania uºahãujúce návrat na trh práce).

PREDNOSŤ VZDELÁVANIU 
A PRÍPRAVE PRE TRH PRÁCE
Osoby so ZP zaraìujeme do vzdeláva-
nia a prípravy na trhu práce prednostne.
Problémom je väã‰inou nízka kvalifi-
kaãná úroveÀ t˘chto osôb, iba minimum
z nich má S· a V· vzdelanie. Z t˘chto
dôvodov ich zaraìujeme predov‰etk˘m
do kurzov (kuriã, vodiã vysokozdviÏné-
ho vozíka, zváraã a pod.). Pre ºudí so
stredo‰kolsk˘m a vysoko‰kolsk˘m
vzdelaním sú moÏnosti väã‰ie, vychá-
dzame im v ústrety podºa poÏiadaviek
trhu práce a moÏností úradu. 
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Sociálna pomoc, ktorú poskytuje odbor sociálnych vecí a rodiny
ÚPSVR Trenčín, je kvôli dostupnosti všetkých činností pre obča-
nov dvoch okresov zabezpečovaná okrem pracoviska v Trenčíne aj
na dvoch detašovaných pracoviskách v Dubnici nad Váhom
a Ilave. Vedúcim úseku sociálnych vecí a rodiny detašovaného pra-
coviska v Dubnici nad Váhom je Ing. Zoltán Stopiak, vedúcou
v Ilave je Ing. Anna Vojtášová.

AKTÍVNY PRÍSTUP
Do pôsobnosti Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny Trenãín v zmysle Zákona 
ã. 453/2003 Z. z. patria územné obvody
okresov Trenãín a Ilava s poãtom obyva-
teºov 174 000. V okrese Trenãín sú 3 mes-
tá (Trenãín, Trenãianske Teplice a Nem-
‰ová) a 34 obcí. Do okresu Ilava patria 
3 mestá (Ilava, Dubnica nad Váhom a Nová
Dubnica) a 18 obcí. V rámci plnenia úloh
‰tátu v oblasti sociálnych vecí a rodiny je
nutná pomoc najzraniteºnej‰ím skupi-
nám obyvateºstva, hendikepovan˘ch

obãanov nevynímajúc, ktorí si vzhºadom
na svoj spoloãensk˘ alebo ekonomick˘
status nemôÏu sami, ãi s pomocou rodiny
zabezpeãiÈ základné Ïivotné podmienky,
ãasto sa preto nachádzajú v hmotnej
núdzi. Filozofia poskytovania pomoci
v hmotnej núdzi obãanom bez príjmu,
resp. s najniÏ‰ími príjmami, spoãíva v za-
bezpeãení ich základn˘ch Ïivotn˘ch pod-
mienok a pomoci s prispením aktívnej
úãasti t˘chto obãanov a fyzick˘ch osôb,
ktoré sa na úãely pomoci v hmotnej núdzi
spoloãne posudzujú. Dôraz je kladen˘ na
aktívnu úãasÈ obãana na rie‰ení jeho
stavu hmotnej núdze, priãom v˘razne
pozitívnu úlohu tu zohráva kvalitná spo-
lupráca oddelení pomoci v hmotnej
núdzi s oddeleniami sprostredkovateº-
sk˘ch sluÏieb. 

DÁVKY A DOTÁCIE
Odbor sociálnych vecí a rodiny Trenãín
v súãasnosti poskytuje dávku a príspev-
ky v hmotnej núdzi celkom 2 442 pobe-
rateºom v priemernej mesaãnej sume 
6 762 980 Sk. Zv˘‰il sa poãet poberate-
ºov aktivaãného príspevku poskytované-
ho dlhodobo nezamestnan˘m, ktor˘m
pred nástupom do zamestnania alebo
vykonávania samostatnej zárobkovej
ãinnosti bola poskytovaná pomoc
v hmotnej núdzi. V súãasnosti sa tento
aktivaãn˘ príspevok poskytuje 39 pobe-
rateºom v mesaãnej v˘‰ke 66 300 Sk,
z nich 5 vykonáva samostatne zárobko-
vú ãinnosÈ a 34 je zamestnan˘ch na
základe pracovnej zmluvy.

Dotácie na stravu odbor poskytuje
615 poberateºom v priemernej sume 
275 417 Sk mesaãne. Z celkového poãtu
615 je 137 tak˘ch, ktor˘ch príjem je naj-
viac vo v˘‰ke Ïivotného minima a nie sú
poberateºmi dávky a príspevkov v hmot-

nej núdzi. V rámci anal˘zy dopadu
poskytovania dotácií kon‰tatujeme, Ïe
dotácie na stravu boli prínosom najmä
pre rodiny v hmotnej núdzi, zlep‰ila sa
ich sociálna situácia a vytvorili sa priaz-
nivej‰ie podmienky pre zdrav˘ v˘voj
detí. Vzhºadom na poskytovanie uvede-
nej dotácie priamo zriaìovateºom ‰kôl,
nedochádza k jej zneuÏívaniu rodiãmi
a je teda vysoko adresná. Dotácie na
‰kolské pomôcky sú poskytované cel-
kom 429 osobám vo v˘‰ke 214 500 Sk.
Ich poskytovaním sa vyrovnávajú sociál-

ne rozdiely medzi deÈmi, zvy‰uje sa ich
moÏnosÈ na kvalitnú ‰kolskú prípravu
a získanie vedomostí a zruãností. 

PRÍSPEVKY A VÝŽIVNÉ
Motivaãn˘ príspevok v priemernej
mesaãnej v˘‰ke 87 200 Sk poberá 233
obãanov. Tento takisto plní svoj úãel,
pomáha predchádzaÈ sociálnemu vylú-
ãeniu podporou t˘ch detí, ktoré dosa-
hujú poÏadované ‰tudijné v˘sledky.
V rámci pôsobnosti ÚPSVR Trenãín sme
zaznamenali zlep‰enie prospechu detí
vo forme zv˘‰enia poãtu Ïiadostí o uve-
den˘ príspevok zo strany zriaìovateºov
jednotliv˘ch ‰kôl. Pre úspe‰nosÈ projek-
tu dotácií je nevyhnutná jeho propagá-
cia, ão sme realizovali prostredníctvom
regionálnej tlaãe, formou opakovan˘ch
pracovn˘ch stretnutí so zriaìovateºmi
‰kôl a ‰kolsk˘ch zariadení.

Aj v oblasti poskytovania náhradné-
ho v˘Ïivného vìaka úspe‰nej snahe
o informovanie verejnosti o tejto moÏ-
nosti sme zaznamenali postupn˘ nárast
Ïiadostí o náhradné v˘Ïivné. V Zákone
o náhradnom v˘Ïivnom síce nedo‰lo
k legislatívnym zmenám, no zmenil sa
spôsob podávania návrhov na v˘kon
exekúcie – tieto návrhy oprávnená
osoba podáva priamo na jednotlivé exe-
kútorské úrady podºa vlastného v˘beru.
Táto skutoãnosÈ sa neprejavila zmenou
v ãinnosti úradu, ale môÏe maÈ negatív-
ny dopad priamo na oprávnenú osobu

vo forme prípadnej úhrady súdnych
poplatkov pri nevymoÏiteºn˘ch pohºa-
dávkach na v˘Ïivnom. Úrad v súãas-
nosti poskytuje náhradné v˘Ïivné cel-
kom 84 poberateºom v priemernej
mesaãnej sume 156 876 Sk. 

POMOC OBČANOM S ŤZP
ëal‰ou z cieºov˘ch skupín v rámci
pôsobnosti odboru sociálnych vecí
a rodiny je pomoc obãanom s ËZP s cie-
ºom prekonaÈ alebo zmierniÈ sociálne
dôsledky ËZP a podporiÈ ich integráciu
do spoloãnosti formou poskytovania
peÀaÏn˘ch príspevkov na kompenzá-
ciu sociálnych dôsledkov ËZP. âinnosÈ
odboru je orientovaná najmä na vydá-
vanie rozhodnutí a vybavovanie podaní
obãanov, poskytovanie sociálneho
poradenstva, terénnu sociálnu prácu
a ìal‰ie doplÀujúce ãinnosti.

Okrem povinností vypl˘vajúcich pria-
mo zo zákona sú zabezpeãované aj iné
ãinnosti. UÏ v minulosti bola nadviazaná
úspe‰ná spolupráca so zväzmi zdravotne
postihnut˘ch. Sú to predov‰etk˘m oblast-
né organizácie Únie nevidiacich a slabo-
zrak˘ch SR, Slovenského zväzu sluchovo
postihnut˘ch, Ilavská organizácia kolosto-
mikov, ZdruÏenie telesne postihnut˘ch,
ZdruÏenie diabetikov, Organizácia zdru-
Ïujúca onkologick˘ch pacientov, Sloven-
sk˘ zväz sluchovo postihnut˘ch, Základ-
ná organizácia nedosl˘chav˘ch, Bezruão-
va 1012, Trenãín, ZdruÏenie celiatikov,
Bezruãova, Trenãín, Základná organizácia
ÈaÏko zdravotne postihnut˘ch s mentál-
nym postihnutím Trenãín, ILCO, Klub
stomikov Trenãín a Slovensk˘ zväz teles-
ne postihnut˘ch, Bezruãova, Trenãín. Na
stretnutiach s obãanmi im poskytujeme
poradenské sluÏby, oboznamujeme ich so
zmenami v oblasti legislatívy a nám táto
spolupráca umoÏÀuje hlb‰ie poznaÈ pro-
blémy t˘chto obãanov a konfrontovaÈ ich
s doteraj‰ími formami sociálnej pomoci zo
strany ‰tátu.

MEDZERY V ZÁKONE
Súãasné znenie Zákona o sociálnej
pomoci v oblasti peÀaÏn˘ch príspevkov
na kompenzácie rie‰i potreby len urãité-
ho okruhu obãanov s ËZP. Absentuje
cielená pomoc napríklad obãanom
s civilizaãn˘mi ochoreniami, ão sú
najmä obãania s onkologick˘mi, kardio-

Výplatou sociálnej dávky práca

PREHĽAD POSKYTOVANÝCH DOTÁCIÍ – UPSVR TRENČÍN
Dotácie Počet detí Vyplatená suma v Sk

12/2005 6/2006 12/2005 6/2006
Strava 425 615 99 415 275 417
Motivačný príspevok 149 233 51 900 87 200

9/2005 1/2006 9/2005 1/2006
Školské potreby 386 429 197 500 214 500
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vaskulárnymi a in˘mi závaÏn˘mi ocho-
reniami. KaÏd˘ obãan povaÏuje svoj
druh handicapu za ten najdôleÏitej‰í
a najzávaÏnej‰í, z tohto hºadiska musíme
ku kaÏdému Ïiadateºovi pristupovaÈ
individuálne a snaÏiÈ sa jeho situáciu
rie‰iÈ ão najcitlivej‰ie. Nikdy v‰ak
nespú‰Èame zo zreteºa dôleÏitosÈ pre-

dov‰etk˘m jeho vlastn˘ch schopností
zvládnuÈ krízovú Ïivotnú situáciu. To si
vyÏaduje od zamestnancov okrem
odborn˘ch znalostí aj vysokú dávku
empatie, taktu a trpezlivosti.

Znaãn˘ dôraz kladieme na kvalitu
sociálneho poradenstva a komunikáciu
s klientom. Svedãia o tom ústne aj
písomné slová vìaky a uznania. Obãa-
nia s ËZP oceÀujú skutoãnosÈ, Ïe sme
im pomohli vyrie‰iÈ nerie‰iteºn˘ pro-
blém, nájsÈ v˘chodisko z ÈaÏkej sociál-
nej situácie. Takéto skúsenosti sú pre
zamestnancov oddelenia peÀaÏn˘ch
príspevkov na kompenzácie povzbude-
ním a motiváciou do ìal‰ej práce. 

ŠTÁTNE SOCIÁLNE DÁVKY
sú príspevkami ‰tátu poskytovan˘mi na
v˘chovu a v˘Ïivu nezaopatren˘ch detí,
na zabezpeãenie riadnej starostlivosti
o maloleté deti, na pokrytie v˘davkov
spojen˘ch so zabezpeãením nevyhnut-
n˘ch potrieb novorodencov, na materiál-
ne zabezpeãenie detí zveren˘ch do

náhradnej rodinnej starostlivosti a prís-
pevok ‰tátu na úhradu v˘davkov spoje-
n˘ch so zabezpeãením pohrebu zomre-
tého. Od decembra 2004 je agenda odde-
lenia ‰tátnych sociálnych dávok preroz-
delená tak, Ïe kaÏdá pracovníãka vyba-
vuje v‰etky druhy ‰tátnych dávok.
Systém prerozdelenia agendy ‰tátnych
sociálnych dávok na kaÏdého pracovní-
ka oddelenia sa v praxi osvedãil a prinie-
sol pozitívne v˘sledky najmä pri práci
s klientom, pri predchádzaní vzniku
preplatkov na ‰tátnych dávkach. Lep‰ou
koordináciou a spoluprácou medzi
obcami, ‰kolami, Sociálnou poisÈovÀou
a in˘mi in‰titúciami dochádza k efektív-

nej‰iemu a adresnej‰iemu poskytovaniu
‰tátnych sociálnych dávok. 

V súvislosti so vstupom Slovenskej
republiky do EÚ od 1. 5. 2004 pri posu-
dzovaní nároku na rodinné dávky sa
postupuje podºa koordinaãn˘ch predpi-
sov (Nariadenie Rady 1408/71 ES, 574/
72 ES...). Tieto predpisy sú nadradené
zákonom platn˘m v Slovenskej republi-
ke. V rámci koordinácie rodinn˘ch dá-
vok oddelenie ‰tátnych sociálnych dá-
vok poskytuje informácie a odborné po-
radenstvo pre migrujúcich obãanov Slo-
venskej republiky pracujúcich v rámci
krajín Európskej únie. V rámci Slovenska
je Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Trenãín urãen˘m úradom na vybavova-
nie migrujúcich obãanov z âeskej repub-
liky pracujúcich v pohraniãí, ktorí na
Slovensku nemajú Ïiaden pobyt, ale za
prácou denne dochádzajú z pohra-
niãn˘ch oblastí, ‰tátne dávky poskytuje
13 migrujúcim obãanom z âeskej repub-
liky. Poãiatoãné problémy s poukazova-
ním finanãn˘ch prostriedkov mimo úze-
mia Slovenska sa zatiaº podarilo odstrá-
niÈ, momentálne vyplácame rodinné
dávky pre obãanov z âR aj na úãty, ktoré
majú otvorené v peÀaÏn˘ch ústavoch
v âR. Komunikácia a spolupráca s prí-
slu‰n˘mi úradmi v âeskej republike je na
veºmi dobrej úrovni, ãím sa nám darí
skracovaÈ lehoty na vybavenie Ïiadostí
a zároveÀ zniÏovaÈ a eliminovaÈ preplat-
ky na poskytovan˘ch rodinn˘ch dáv-
kach. Veºmi dobrá komunikácia a spolu-
práca je s úradmi v pohraniãnej oblasti
âR, najmä s ÚP Hodonín, Uherské Hra-
di‰te a Zlín.

Mgr. JÁN KMEŤ,
riaditeľ odboru soc. vecí a rodiny

ÚPSVR Trenčín

s klientom nekončí

so ZP o príspevok na samostatnú zárob-
kovú ãinnosÈ. Zamestnávatelia do 31. 3.
2005 podali 40 Ïiadostí na úhradu pre-
vádzkov˘ch nákladov súvisiacich s pre-
vádzkou chránenej dielne alebo praco-
viska, celkovo na 102 pracovn˘ch
miest. V t˘chto dÀoch dochádza k reali-
zácii, teda preplácaniu Ïiadostí. PrevaÏ-
ná väã‰ina t˘chto pracovísk zamestná-
va obãanov so ZP dlhodobo, po uply-
nutí povinnej doby 3 rokov na ich vy-
tvorenie. Je ‰koda, Ïe sa v na‰om regió-
ne doposiaº nevytvorila ani jedna agen-
túra podporovaného zamestnávania na
pomoc zdravotne postihnut˘m obãa-
nom, tieto ãinnosti v súãasnosti zabez-
peãuje v regióne predov‰etk˘m Sloven-
sk˘ zväz sluchovo postihnut˘ch so síd-
lom v Trenãíne, Slovensk˘ zväz telesne
postihnut˘ch a Únia nevidiacich.
S t˘mito organizáciami úzko spolupra-
cujeme, spoloãne hºadáme rie‰enia ich
problémov.

Ing. ZDENKA TVRDÁ,
riaditeľka odboru služieb zamestnanosti

ÚPSVR Trenčín

Rezervy vidíme v samostatnej zárob-
kovej ãinnosti. V r. 2005 s podporou
úradu zaãali podnikaÈ 4 osoby so ZP,
z toho 3 Ïeny. Prevádzku si vytvorili
v mieste svojho bydliska, Ïeny sa roz-
hodli predov‰etk˘m pre krajãírske práce
a obchodnú ãinnosÈ. Pomoc pri v˘kone
pracovného pomeru ZP za pomoci pra-
covného asistenta sme v minulom roku
realizovali v 2 prípadoch formou prís-
pevku na ãinnosÈ pracovného asistenta.
Túto moÏnosÈ ZP obãania veºmi vítajú,
nakoºko mnohí by nemohli vykonávaÈ
svoju pracovnú ãinnosÈ alebo podnikaÈ.

ZBYTOČNÉ OBAVY 
ZAMESTNÁVATEĽOV
Rezervy sú aj u zamestnávateºov, ktorí
nezamestnávajú povinn˘ podiel obãa-
nov so ZP, obavy majú z ich ãastej prá-
ceneschopnosti. Zo skúseností v‰ak
vieme, Ïe práve táto skupina má veºmi
dobr˘ prístup k práci, ktorú si
nesmierne váÏia a napr. nedochádza

u nich k ãastej fluktuácii v porovnaní
s in˘mi zamestnancami.

Formou osobn˘ch stretnutí vysvetºu-
jeme zamestnávateºom moÏnosti finanã-
n˘ch dotácií vrátane dodatoãn˘ch nákla-
dov v prípade prijatia obãana so ZP do
pracovného pomeru. Vo veºkom sa zaãína
z ich strany uplatÀovaÈ náhradné plnenie
povinnosti vo veci zamestnávania obãa-
nov so ZP, zadávanie zákaziek. V súãas-
nosti máme v okrese Trenãín 47 chráne-
n˘ch pracovísk, v ktor˘ch je vytvoren˘ch
87 pracovn˘ch miest pre obãanov so ZP.
V okrese Ilava vrátane deta‰ovaného pra-
coviska v Dubnici n/Váhom máme 51
chránen˘ch pracovísk, kde je vytvore-
n˘ch 99 pracovn˘ch miest. V tomto roku
si doteraz podalo ÏiadosÈ 5 zamestnávate-
ºov na vytvorenie 10 pracovn˘ch miest.
Pôjde predov‰etk˘m o krajãírske dielne,
úãtovnícke sluÏby, administratívne práce
a obchodnú ãinnosÈ (predavaãky a mies-
to informátora).

DÔLEŽITÁ JE SPOLUPRÁCA
V ‰tádiu rie‰enia sú 3 Ïiadosti obãanov

� dokončenie zo str. 3

GRAF POSKYTOVANÝCH DOTÁCIÍ – ÚPSVR TRENČÍN

� 12/2005

� 6/2006
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Vzhºadom na mieru nezamestnanosti a moÏnosti uplat-
nenia sa na trhu práce zaznamenávame v evidencii veºk˘
pohyb UoZ. Najvy‰‰í poãet UoZ zaznamenávame v období
príchodu absolventov ‰kôl a po ukonãení sezónnych prác
v poºnohospodárstve, stavebníctve a lesníctve. Situáciu
v zamestnávaní UoZ rie‰ime realizáciou národn˘ch projek-
tov s orientáciou hlavne na skupiny znev˘hodnen˘ch UoZ
a rizikovú skupinu UoZ v okrese, ktorou sú Ïeny.

STAV DOPYTU
Veºk˘ dopyt zo strany UoZ je o vzdelávanie a prípravu pre trh
práce. V uplynulom roku bolo na vzdelávanie a prípravu pre
trh práce zaraden˘ch 402 UoZ, z toho 263 bolo umiestnen˘ch,
ão predstavuje 65 % úspe‰nosÈ. Záujem sme v minulom roku
zaznamenali o príspevok na samostatnú zárobkovú ãinnosÈ,
celkom 122 uchádzaãov zaãalo podnikaÈ s podporou úradu
práce, v r. 2006 zatiaº zaznamenávame mierny pokles poãtu
Ïiadostí. Rezervy vidíme práve v rizikovej skupine Ïien nad 50
rokov veku, ktorá sa iba minimálne podieºa na samozamest-
naní, obdobná situácia je i u zdravotne postihnut˘ch UoZ.

Veºk˘ záujem zo strany zamestnávateºov pretrváva v prijí-
maní absolventov na absolventskú prax. V roku 2005 bolo
vytvoren˘ch 295 pracovn˘ch miest na absolventskú prax, 109
UoZ tu na‰lo i svoje ìal‰ie pracovné uplatnenie. Tento záujem
pretrváva, v súãasnosti sme v situácii, keì ãakáme na prílev
nov˘ch absolventov a nemôÏeme uÏ poÏiadavkám zamestná-
vateºov vyhovieÈ pre mal˘ poãet absolventov v evidencii. 

I v tomto roku sme uskutoãnili pracovné stretnutie so
zamestnávateºmi a starostami miest a obcí regiónu Trenãín
a Ilava v záujme informovanosti zúãastnen˘ch o ãinnosti
ná‰ho úradu, oboznámenia s novelou Zákona o sluÏbách
zamestnanosti, s nástrojmi aktívnej politiky trhu práce
a zodpovedali sme im mnoÏstvo otázok. Vydali sme tieÏ
publikácie Informácie pre zamestnávateºov a Ako si hºadaÈ
prácu?, ktoré distribuujeme klientom úradu.

Ing. ZDENKA TVRDÁ,
riaditeľka odboru služieb zamestnanosti ÚPSVR Trenčín

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne
evidoval k 30. 4. 2006 celkovo 270 zdravotne
postihnutých UOZ, z nich 110 po prehodnotení
Sociálnou poisťovňou. V zmysle Zákona o služ-
bách zamestnanosti sú skupinou znevýhodne-
ných UOZ, ktorej venujeme zvýšenú pozornosť
pri zaraďovaní na trhu práce. 

EKONOMICKÁ ŠTRUKTÚRA REGIÓNU
Patrí medzi regióny s priemyselno-poºnohospodárskym
charakterom s dominantn˘m postavením priemyslu, s vyso-
k˘m stupÀom diverzifikácie priemyselnej v˘roby a charak-
teristickou silnou tradíciou priemyselnej v˘roby, remesiel
a podnikania. S t˘m úzko súvisí existencia profesn˘ch orga-
nizácií (komory), prirodzen˘ch ekonomick˘ch a obchod-
n˘ch centier a centier sluÏieb v regióne. Priemyselná v˘ro-
ba je zastúpená strojárskym, elektrotechnick˘m, sklárskym,
odevn˘m a textiln˘m, koÏu‰níckym, potravinárskym a dre-
vospracujúcim a v˘robou stavebn˘ch hmôt, priãom preva-
Ïuje textiln˘, odevn˘ a strojársky priemysel. Od minulého
roku zaznamenávame pokles zamestnanosti v textilnom prie-
mysle, ão súvisí s celoeurópskym trendom v tomto odvetví.
PrevaÏná väã‰ina UoZ nachádza svoje pracovné uplatnenie
v rámci okresu, vzhºadom na prijateºnú vzdialenosÈ (120 km)
mnohí odchádzajú denne za prácou do Bratislavy. 

MOBILITA ZA PRÁCOU
Okres Trenãín susedí s âeskou republikou, preto sa veºk˘
poãet zamestnávateºov z âR obracia na ná‰ úrad s poÏiadav-
kou obsadenia pracovn˘ch miest na‰imi UoZ. Záujem
pracovaÈ mimo svojho trvalého bydliska badaÈ hlavne
u mlad‰ích, záujem star‰ích uchádzaãov je minimálny. Cez-
hraniãnú spoluprácu máme nadviazanú predov‰etk˘m
s Úradom práce v Zlíne. 

STAV A VÝVOJ NEZAMESTNANOSTI
Miera nezamestnanosti v regióne dosahuje hodnoty dlhodo-
bo pod celoslovensk˘m priemerom. K 30. 4. 2006 ÚPSVR
sme evidovali celkom 3 596 UoZ, miera nezamestnanosti
dosiahla 3,65 %. Z hºadiska ‰truktúry UoZ prevaÏujú v evi-
dencii Ïeny (51,5 % z celkového poãtu UoZ). Z hºadiska
vekovej ‰truktúry prevaÏujú uchádzaãi v strednom veku 
(45 – 59 r.), ktorí patria podºa Zákona ã.5/2004 Z. z. o sluÏ-
bách zamestnanosti v znení neskor‰ích predpisov do skupi-
ny znev˘hodnen˘ch UoZ. Z hºadiska vzdelanostnej ‰truktú-
ry prevaÏujú v evidencii vyuãení v odbore a stredo‰kolsky
vzdelaní s maturitou, dlhodobo nezamestnaní predstavujú
v priemere 27,8 % z celkového poãtu Uoz. 

Nezamestnanosť 
v okresoch Trenčín a Ilava

ZNEVÝHODNENÍ UCHÁDZAČI O ZAMESTNANIE 
V OKRESE TRENČÍN A ILAVA K 30.4.2006

� absolventi 6,23 %

� starší ako 50 rokov 30,20 %

� dlhodobo
nezamestnaní 27,80 %

� občan so ZP 7,20 %

� ostatní znev. UoZ 28,57 %

ŠTRUKTÚRA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE 
V OKRESE TRENČÍN A ILAVA PODĽA DĹŽKY EVIDENCIE

� nad 12 mesiacov 27,80 %

� 10 – 12 mesiacov 9,48 %

� 7 – 9 mesiacov 12,30 %

� 4 – 6 mesiacov 20,22 %

� do 3 mesiacov 30,20 %
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Zriadenie Detského domova
pre maloletých bez sprievodu
v Hornom Orechovom a jeho
začlenenie do organizačnej
štruktúry Detského domova
Trenčín – Zlatovce znamenalo
založenie existence doposiaľ
jediného špecializovaného
zariadenia pre maloletých bez
sprievodu na území Sloven-
skej republiky.

J eho realizáciu, rozdelenú na dve
etapy, na základe projektu predlo-

Ïeného ÚPSVR Trenãín, schválila
v˘berová komisia na MPSVR. Detsk˘
domov vznikol k 15. 4. 2005, má
v prvej etape kapacitu 16 detí, ktoré sú

umiestnené v 2 v˘chovn˘ch skupi-
nách pre chlapcov, starostlivosÈ o kto-
r˘ch zabezpeãuje v súãastnosti 9 za-
mestnancov. V druhej etape sa zv˘‰i
kapacita na 38 miest, kde bude organi-
zovaná starostlivosÈ v 2 v˘chovn˘ch
skupinách pre chlapcov, v jednej v˘-
chovnej skupine pre dievãatá a 8
miest na zabezpeãovanie karantén-
nych opatrení. Poãet zamestnancov sa
zv˘‰i na 17. Po ukonãení prístavby
koncom augusta 2006, kedy sa kapaci-
ta zariadenia zv˘‰i, bude potrebné pri-
jaÈ 1 odborného zamestnanca na
odbor sociálnych vecí.

Do mája 2006 vyuÏilo pobyt v za-
riadení 97 detí, pribliÏne polovica
z nich odi‰la do zariadení migraãného
úradu z dôvodu zaradenia do azylovej
procedúry. Veºké percento z nich sú
maloletí len administratívne, podºa
vlastného vyhlásenia. Ich skutoãn˘

vek nie je moÏné identifikovaÈ, nakoºko
neexistuje právna úprava na jeho zisÈo-
vanie a nie je ani dostupn˘ ‰pecialista
na uvedenú problematiku. Ich cieºov˘-
mi krajinami sú stále ‰táty b˘valej
západnej Európy, v ktor˘ch dnes Ïijú
pomerne poãetné etnické skupiny. 

Maloletí bez sprievodu majú nárok
na také isté zaobchádzanie a práva ako
deti, ktoré sú obãanmi alebo obyvateº-
mi ná‰ho ‰tátu. V prvom rade sa s nimi
musí zaobchádzaÈ ako s deÈmi. Pri roz-
hodnutiach, ktoré sa t˘kajú malolet˘ch
bez sprievodu, sa musia re‰pektovaÈ ich
priania a názory, musia sa vykonaÈ také
opatrenia, ktoré umoÏnia ich spolu-
úãasÈ, a to v súlade s ich vekom a cel-
kovou vyspelosÈou. Podºa potreby je
pre nich zabezpeãené tlmoãenie v ich
materinskom jazyku, trikrát v t˘Ïdni
nav‰tevujú Akadémiu vzdelávania
v Trenãíne, kde získavajú základy slo-

venského jazyka. Vo voºnom ãase nav-
‰tevujú posilÀovÀu v Detskom domo-
ve v Zlatovciach, chodia na vychádz-
ky do okolia zariadenia, za asistencie
Slovenskej humanitnej rady a ‰tuden-
tov Trnavskej univerzity nav‰tevujú
kultúrne podujatia v Trenãíne.

Do Detského domova v Hornom
Orechovom sú deti bez sprievodu
umiestÀované na základe rozhodnutia
súdu o predbeÏnom opatrení. Nakoº-
ko na území Slovenska nemajú zákon-
ného zástupcu, urãí im opatrovníka
súd. Opatrovník cestou tlmoãníkov
zisÈuje názor dieÈaÈa na rie‰enie jeho
Ïivotnej situácie, vysvetlí mu moÏnos-
ti jej rie‰enia, ako napr. udelenie tole-
rovaného pobytu, poskytne mu infor-
mácie o moÏnostiach súvisiacich so
vstupom, priebehom a prípadne opa-
kovaním azylového konania, tieÏ
o moÏnostiach, ak sú na to vhodné
podmienky, zlúãenia s rodinou, ãi
o dobrovoºnom návrate do krajiny
pôvodu. 

UmiestÀovanie detí bez sprievodu
rodiãov do ‰pecializovaného zariade-
nia pre malolet˘ch bez sprievodu
v Hornom Orechovom urãite nesmier-
ne napomohlo systematickej‰iemu
rie‰eniu problematiky tejto ohrozenej
skupiny detí, ktoré sú, ako v‰etky deti
na svete, bezbranné a nepochybne
potrebujú v tak˘chto situáciách
pomoc dospel˘ch.

Mgr. KAROL DUBČÁK, 
vedúci oddelenia SPODRaSK

ÚPSVR Trenčín

Detský domov pre maloletých
cudzincov bez sprievodu 
Horné Orechové

Detský domov pre maloletých cudzincov bez sprievodu Horné Orechové

Takto roztancovali majstri Európy v latinskoamerických tancoch deti z detských domovov.
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Detský domov a Detský domov 
pre maloletých bez sprievodu 
Trenčín – Zlatovce

NEDOSTATKY 
PÔVODNEJ KONCEPCIE
Domov vznikol pred 30-timi rokmi
ako vzorov˘ príklad starostlivosti
o deti s nariadenou ústavnou v˘cho-
vou na rodinnom princípe. Od jeho
vzniku starostlivosÈ o deti zabezpeão-
vali vychovávatelia, manÏelské páry
v samostatnom dome – rodinnej bun-
ke, ktorá predstavovala samostatnú
v˘chovnú skupinu. Kapacita zaria-
denia bola postupne stanovená na
170 detí, ktoré boli umiestnené v 17
rodinn˘ch bunkách. Na prv˘ pohºad
tento systém skutoãne budí dojem
rodinného typu v˘chovy v detskom
domove. O tom, Ïe ide iba o dojem,
svedãí viacero okolností, ktoré odha-
ºujú podstatu systému a jeho váÏne
nedostatky.

Deti s nariadenou ústavnou v˘cho-
vou boli prijímané do zariadenia
s t˘m, Ïe tu preÏijú celé svoje detstvo
aÏ do dospelosti. Prevládal názor, Ïe
deÈom je v detskom domove dobre
a nie je potrebné pre nich hºadaÈ iné
formy v˘chovy. O práci s pôvodn˘mi
biologick˘mi rodinami a príprave detí
na náhradnú rodinnú starostlivosÈ
nemoÏno v tomto systéme vôbec
hovoriÈ. KaÏdé dieÈa umiestnené
v domove bolo odkázané preÏiÈ tu
podstatnú ãasÈ svojho Ïivota aÏ do
dospelosti. Napriek prezentovanému
rodinnému charakteru v˘chovy sa
praktizovalo spoloãné stravovanie
detí a vychovávateºov v centrálnej
kuchyni. KeìÏe stravovanie a nákup
bol zabezpeãovan˘ centrálne, deti
nepoznali, ak˘m systémom sa v beÏ-
nej rodine zabezpeãujú nákupy potra-
vín a rovnako nepoznali ich hodnotu.

PERSONÁLNE PROBLÉMY
Jedn˘m z ìal‰ích nedostatkov bol
vysok˘ vek väã‰iny vychovávateºov,
ktor˘ ich staval skôr do pozície sta-
r˘ch rodiãov detí. Dlhoroãné pôsobe-
nie v tomto systéme v˘chovy sa preja-
vovalo u vychovávateºov psychickou

aj fyzickou vyãerpanosÈou. KaÏd˘
z dvojice manÏelov pracoval v dvoch
pracovn˘ch pomeroch, ako hlavn˘
vychovávateº na jeden pln˘ pracovn˘
úväzok a súãasne ako pomocn˘ vycho-
vávateº na 0,6 pracovného úväzku.
Dlhodobé pôsobenie t˘chto faktorov
nepriaznivo vpl˘valo na kvalitu
v˘chovnej práce s deÈmi.

Charakteristick˘m rysom atmosféry
v detskom domove boli pretrvávajúce
osobné spory medzi niektor˘mi vycho-
vávateºmi a opakujúce sa konflikty
vychovávateºov s vedením domova.
Nezanedbateºn˘m nedostatkom, ktor˘
umocÀoval uvedené nepriaznivé vply-
vy, bol i vysok˘ poãet ekonomicko-pre-
vádzkov˘ch zamestnancov (55) k níz-
kemu poãtu v˘chovn˘ch a sociálnych
pracovníkov (60). Za zmienku stojí
i skutoãnosÈ, Ïe na stanovenú kapacitu
zariadenia boli ãinnosti na sociálnom
úseku zabezpeãované iba dvomi za-
mestnancami, v dôsledku ãoho absen-
tovala terénna sociálna práca.

ÚRAD PRÁCE MUSEL KONAŤ
Urãitou zvlá‰tnosÈou detského domova
bola i veková ‰truktúra detí. Na zaãiat-
ku roku 2004, kedy Úrad práce, sociál-
nych vecí a rodiny Trenãín prevzal zria-
ìovateºskú funkciu voãi detsk˘m
domovom v Trenãianskom kraji, bolo
v Detskom domove v Zlatovciach
umiestnené iba jedno dieÈa do troch ro-
kov veku. Naproti tomu bolo v domove
83 detí vo veku od 6-15 rokov a rov-
nak˘ poãet, t. j. 83 detí vo veku nad 
15 rokov. S takto nastavenou ‰truktúrou
detí bolo veºmi ÈaÏké pracovaÈ na
odchode detí z detského domova do
náhradnej rodinnej starostlivosti. 

Na základe uveden˘ch skutoãností
a viacer˘ch podnetov t˘kajúcich sa
nakladania s majetkom ‰tátu v správe
detského domova Úrad práce, sociál-
nych vecí a rodiny Trenãín krátko po
prevzatí zriaìovateºskej funkcie vyko-
nal následnú finanãnú kontrolu splne-
nia opatrení prijat˘ch na nápravu

nedostatkov zisten˘ch kontrolou
vykonanou Krajsk˘m úradom v Tren-
ãíne a kontrolu dodrÏiavania v‰eobec-
ne záväzn˘ch právnych predpisov pri
správe majetku ‰tátu. 

ZMENY V RIADENÍ A VÝCHOVY
Po zhodnotení kontroln˘ch zistení
a doteraj‰ej práce riaditeºa detského
domova sa Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny Trenãín rozhodol ukon-
ãiÈ pôsobenie riaditeºa Detského
domova Trenãín – Zlatovce, následne
bolo vypísané v˘berové konanie na
obsadenie tejto funkcie riaditeºa. 
DÀa 6. 10. 2004 nastúpila do funkcie
nová riaditeºka detského domova 
Mgr. Zuzana Lengyelová.

Zaãiatkom roka 2005 pristúpil
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Trenãín v spolupráci s novou riaditeº-
kou domova k zmene systému v˘cho-
vy a k skutoãnému zaãiatku transfor-
maãného procesu v tomto zariadení.
Zmena spoãívala vo v˘mene vychová-
vateºského manÏelského páru za 5-
ãlenn˘ tím vychovávateºov a ìal‰ích
zamestnancov v kaÏdej rodinnej
bunke. Tieto zmeny boli naplánované
ako postupné s dlh‰ím ãasov˘m inter-
valom ich realizácie. 

ĎALŠIE SYSTÉMOVÉ ZMENY
Vzhºadom na realizáciu uveden˘ch
zmien detsk˘ domov nepredæÏil pra-
covné zmluvy manÏelom, ktorí do-
siahli dôchodkov˘ vek, tzn., Ïe pri-
rodzen˘m úbytkom postupne dochád-
zalo k zmene systému v˘chovy v jed-
notliv˘ch skupinách. V prvej fáze boli
vytvorené tri skupiny, kde manÏelsk˘
pár nahradili piati vychovávatelia.
V máji 2006 bolo v detskom domove
uÏ osem v˘chovn˘ch skupín s piatimi
zamestnancami, v rámci transformá-
cie ústavnej v˘chovy v ‰peciálnych
základn˘ch ‰kolách internátnych bolo
k 1. 7. 2004 do Detského domova
Trenãín – Zlatovce delimitovan˘ch 
24 detí zo ·peciálnej základnej ‰koly
internátnej v Trenãíne.

V detskom domove sa v rámci
transformácie v˘chovn˘ch podmie-
nok od 1. 9. 2005 vykonáva ústavná
starostlivosÈ aj v profesionálnej rodine
vo vlastn˘ch priestoroch profesionál-
nych rodiãov. V zmysle Zákona ã.
305/2005 NR SR Z. z. o sociálnopráv-
nej ochrane detí a o sociálnej kuratele
detsk˘ domov vytvoril v septembri
roku 2005 samostatnú skupinu pre

Detský domov, v minulosti známy ako Detské mestečko, sa
nachádza na periférii mesta Trenčín, v jednej z jeho mestských
častí, v Zlatovciach. V tichom prostredí, ktoré upúta predovšet-
kým množstvom zelene, je situovaných sedemnásť samostatných
objektov, rodinných buniek a niekoľko ďalších objektov detského
domova. Súčasťou areálu je i objekt základnej a materskej školy,
zdravotné stredisko, plaváreň a niekoľko ihrísk. 
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Podpora myšlienky vytvorenia stabilnej spolupráce
a partnerstva, záujem o rozvoj priateľských vzťa-
hov medzi pohraničnými regiónmi, uvedomenie si
potreby posilnenia spolupráce krajín strednej Euró-
py a v nemalej miere i záujem o zachovanie spoloč-
ného kultúrneho a prírodného dedičstva bol hlav-
ným motívom, ktorý viedol k združeniu jednotlivých
prihraničných oblastí rôznych štátov Európy
a k vzniku euroregiónov. 

EUROREGIÓN BÍLÉ – BIELE KARPATY
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenãíne v rámci cezhra-
niãnej spolupráce intenzívne vyvíja ãinnosÈ v Euroregióne Bílé –
Biele Karpaty. Jeho poslaním je v‰estrann  ̆rozvoj cezhraniãného
regiónu, vytváranie podmienok ku vzájomnému poznávaniu,

spolupráci a koordinácii ãinnosti v rôznych oblastiach a aktivi-
tách, ako sú Ïivotné prostredie a priestorové plánovanie, dopra-
va, komunikácie a technická infra‰truktúra, ekonomika, zamest-
nanosÈ, ºudské zdroje, zdravotníctvo a sociálna opatera, ‰kolstvo,
v˘skum, kultúra, cestovn  ̆ruch a mnohé ìal‰ie. 

ZAMESTNANOSŤ A ĽUDSKÉ ZDROJE
Na pracovn˘ch zasadnutiach euroregiónu sa partneri vzájom-
ne informujú o v˘voji nezamestnanosti na slovenskej a ãeskej
strane, problémoch nelegálnej práce a moÏnostiach jej rie‰e-
nia, potrebe konkrétnych odborníkov a ìal‰ieho vzdelávania
a pod. Hºadajú sa spoloãné rie‰enia pre uplatnenie sa riziko-
v˘ch skupín uchádzaãov o zamestnanie na trhu práce, vymie-
Àajú skúsenosti z doteraj‰ej praxe, hºadajú nové, obojstranne
uÏitoãné rie‰enia. Z ãeskej strany sa na stretnutiach

mlad˘ch dospel˘ch, ktorí naìalej ‰tu-
dujú, prípadne pracujú a zatiaº sa im
nepodarilo osamostatniÈ.

SAMOHOSPODÁRENIE 
A DÔRAZ NA INDIVIDUALITU
V priebehu roku 2005 sa naìalej
pokraãovalo v procese transformácie
ústavnej v˘chovy, a to v oblasti eko-
nomicko-hospodárskych podmienok,
kde od 1. 9. 2005 pre‰li v‰etky samo-
statné skupiny na samohospodárenie.
V domove tieÏ funguje centrálna
kuchyÀa, ale len ako ‰kolská jedáleÀ,
pretoÏe sa v nej stravujú aj deti zo
Základnej ‰koly v Zlatovciach. KaÏdá
v˘chovná skupina si pripravuje stravu
v priebehu pracovn˘ch dní individu-
álne, okrem obedov, poãas víkendu sa
v skupine pripravuje celodenná stra-
va. Na základe uvedeného boli vyko-
nané organizaãné zmeny i na úseku
ekonomicko-hospodárskom, kde do‰-
lo k zníÏeniu poãtu zamestnancov
z pôvodn˘ch 54,5 na 35 a kde boli zru-
‰ené pracovné miesta vrátnika, krajãí-
ra, práãky, upratovaãky, murára, elek-
trikára, maliara a kuchárov. Uskutoã-

nením t˘chto zmien pre‰li niektoré
tieto ãinnosti na kaÏdú samostatnú sku-
pinu, so zámerom priblíÏenia a naplne-
nia podstaty detského domova rodinné-
ho typu. V rámci v˘chovnej ãinnosti
zaãali v detskom domove v spolupráci
sociálneho a v˘chovného úseku vypra-
covávaÈ individuálne plány rozvoja
osobnosti dieÈaÈa, ktoré majú sledovaÈ
najlep‰í záujem a individuálne potreby
dieÈaÈa. 

DOMOV PRE MALOLETÝCH 
BEZ SPRIEVODU 
DÀa 1. 3. 2005 vznikol ako organizaãná
súãasÈ Detského domova Trenãín – Zla-
tovce Detsk˘ domov pre malolet˘ch bez
sprievodu v mestskej ãasti Horné Ore-
chové s kapacitou 16 miest. Vznikom
tohto detského domova do‰lo k zmene
pôvodného názvu Detské mesteãko na
Detsk˘ domov a Detsk˘ domov pre
malolet˘ch bez sprievodu.

SúãasÈou transfomaãného procesu
je i vypracovanie a predloÏenie projek-
tu na poskytnutie finanãn˘ch prostried-
kov na zakúpenie troch rodinn˘ch
domov v blízkom okolí Trenãína za

úãelom vytvorenia odlúãen˘ch sa-
mostatn˘ch v˘chovn˘ch skupín, tzv.
satelitov. V prípade schválenia projek-
tu by v uvoºnen˘ch priestoroch boli
následne vytvorené ìal‰ie dve skupi-
ny pre mlad˘ch dospel˘ch a jedna
diagnostická skupina. Projekt bol
doruãen˘ na posúdenie na Ústredie
práce, sociálnych vecí a rodiny.

V januári roku 2006 bola roz‰írená
sieÈ profesionálnych rodín o ìal‰iu,
v súãasnosti sú v detskom domove
dve profesionálne rodiny, kde je
umiestnen˘ch päÈ detí. 

CIEĽ = EFEKTÍVNY SYSTÉM
VÝCHOVY
Na základe doteraj‰ích poznatkov
z postupného prechodu na nov˘
systém v˘chovy pristúpil Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny Trenãín ako
zriaìovateº k ur˘chleniu celého pro-
cesu. Súãasn˘ systém v˘chovy zabez-
peãovan˘ v 8 v˘chovn˘ch skupinách
manÏelsk˘mi pármi a v 8 v˘chovn˘ch
skupinách 5-timi zamestnancami bol
k 1. 6. 2006 nahraden˘ efektívnej‰ím
systémom. Vo v˘chovn˘ch skupi-
nách, v ktor˘ch v˘chovu zabezpeão-
vali manÏelské páry, pribudne ìal‰í
zamestnanec. Vo v˘chovn˘ch skupi-
nách, kde starostlivosÈ zabezpeãovalo
päÈ zamestnancov, sa poãet v˘chov-
n˘ch pracovníkov zníÏi o jedného
v kaÏdej v˘chovnej skupine. ManÏe-
lom – vychovávateºom zároveÀ zanik-
ne pracovn˘ pomer pomocného
vychovávateºa na 0,6 úväzok. Zav⁄‰e-
ním celého procesu bude zjednotenie
systému v˘chovy vo v‰etk˘ch v˘chov-
n˘ch skupinách. V kaÏdej z t˘chto
skupín budú starostlivosÈ zabezpeão-
vaÈ ‰tyria zamestnanci detského
domova, okrem skupiny pre mlad˘ch
dospel˘ch.

Mgr. JÁN KMEŤ,
riaditeľ odboru sociálnych vecí a rodiny

ÚPSVR Trenčín

�
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Ďalšie aktivity ÚPSVR v Trenčíne
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Z nižšie uvedeného štatistického prehľadu je zrejmé, že z hľadis-
ka dlhodobej tradície je v našom regióne zamestnanosť žien
pomerne vysoká. Medzi okolnosti, ktoré vedú ženy k rozhodnutiu
zamestnať sa, patria predovšetkým materiálne podmienky, teda
snaha podieľať sa svojím zárobkom na príjme rodiny. U vysoko-
školsky vzdelaných žien je tu snaha využiť svoje vzdelanie a budo-
vať si kariéru, byť samostatnou.

O KOHO JE ZÁUJEM
Veºk˘ záujem na trhu práce je o Ïeny do
35 rokov veku, so znalosÈou cudzích
jazykov, perfektnou znalosÈou práce
s poãítaãom a vodiãsk˘m preukazom.
DæÏka ich evidencie na úrade práce je od
3 do 6 mesiacov. Po 40. roku veku záujem
zamestnaÈ Ïeny je iba v profesiách ako
ekonóm ‰pecialista, úãtovníãka, poisÈo-
vací agent, finanãn˘ poradca. V‰eobecne
je v tomto a vy‰‰om veku pre Ïeny, a to
nielen u nás, problémom zamestnaÈ sa. 

SKRÁTENÉ ÚVÄZKY AKO RIEŠENIE
Mnohé Ïeny, ktoré uÏ sú matkami, by
rady prijali zamestnanie na skráten˘
pracovn˘ úväzok, resp. prácu na doma.
Tradícia u nás preferuje pln˘ pracovn˘
úväzok, (t.j. na 7,5 – 8 hodín), moÏnosÈ
práce na skráten˘ ãiastoãn˘ pracovn˘
úväzok je minimálna. Táto forma skrá-
teného pracovného úväzku sa u nás
uplatÀuje prevaÏne iba pri zamestnáva-
ní zdravotne postihnut˘ch obãanov. 

ŽENY SÚ PRISPÔSOBIVÉ
Îeny ãasto prijímajú prácu i kvalifikaã-
ne o stupeÀ niÏ‰iu a t˘m rie‰ia svoju
situáciu v prípade straty zamestnania.
V praxi sa stretávame s t˘m, Ïe ak je Ïena
viac ako pol roka nezamestnaná a je
vysoko‰kolsky vzdelaná, prijme i prácu
so stredo‰kolsk˘m vzdelaním a stredo-
‰kolsky vzdelané Ïeny i prácu, na ktorú
staãí základné vzdelanie. U muÏov je
situácia iná, trvajú na prijatí pracovného
miesta v súlade so svojou kvalifikáciou.
Rezervy pri sprostredkovaní zamestna-
nia Ïenám sú v ich vzdelanostnej úrovni
hlavne u strednej generácie a u star‰ích

Ïien. Ch˘ba im znalosÈ práce s poãíta-
ãom, znalosÈ cudzích jazykov, vodiãsk˘
preukaz. Mladé Ïeny do 35 rokov veku
tento problém nemajú, a preto sú Ïiadané
na trhu práce. Problémy máme so zdra-
votne postihnut˘mi Ïenami, a to i v kate-
górii do 35 rokov veku. 

ŽENY – PODNIKATEĽKY
Zaznamenávame pomerne mal˘ záujem
Ïien o samostatnú zárobkovú ãinnosÈ –
Ïivnostenské podnikanie. V prípade, Ïe
sa rozhodnú podnikaÈ, ãinnosti, ktor˘m
sa venujú, sú v prevaÏnej miere zamerané
na oblasÈ sluÏieb, ako napr. úãtovníctvo,
rôzne poradenské ãinnosti, ‰itie odevov,
kozmetika, masáÏe, pedikúra, obchodná
ãinnosÈ, opatrovateºská ãinnosÈ. 

ŽENY – MATKY 
Problém pri zamestnávaní majú i Ïeny po
materskej dovolenke s deÈmi v pred‰kol-
skom veku. Zamestnávatelia sa obávajú
ich vyme‰kávania z práce z dôvodu ãastej
chorobnosti detí. Vstupom do EÚ vzrás-
tol poãet Ïien, ktoré odchádzajú pracovaÈ
do zahraniãia do ‰tátov EÚ i do in˘ch ‰tá-

tov sveta. Stáva sa pravidlom, Ïe v zahra-
niãí vykonávajú i prácu, na ktorú by
nemuseli maÈ Ïiadne vzdelanie. Dôvody,
pre ktoré odchádzajú, sú rôzne. Mnohé
odchádzajú za úãelom ìal‰ieho zdokona-
lenia sa v cudzom jazyku, pokraãujú
v ‰túdiu v zahraniãí, ìal‰ie rie‰ia svoju
nezamestnanosÈ, chcú cestovaÈ a pod. 

MOŽNOSTI RIEŠENIA
V záujme rie‰enia uvedenej situácie zabez-
peãujeme Ïenám predov‰etk˘m vzdeláva-
nie a prípravu pre trh práce rôznymi druh-

mi kurzov. Najväã‰í záujem zo strany Ïien
je predov‰etk˘m o kurzy úãtovníctva,
základov v˘poãtovej techniky, ìalej ECDL
– európsky poãítaãov  ̆pas, opatrovateºka,
kozmetiãka, pedikérka, v poslednom
období i pracovníãka stráÏnej bezpeãnost-
nej sluÏby. 

PROJEKTY PRE ŽENY
V minulom roku sme sa podieºali na rea-
lizácii projektu v spolupráci s obãian-
skym zdruÏením, ktor˘ bol zameran˘ na
vzdelávanie Ïien opatrovateliek detí
v pred‰kolskom veku. V tomto roku plá-
nujeme spolupracovaÈ pri realizácii pro-
jektu, ktor˘ bude zameran˘ na zamest-
návanie vidieckych Ïien, a projekt zame-
ran˘ na osamelé matky s deÈmi. Cieºom
t˘chto projektov je zv˘‰iÈ iniciatívu Ïien
v hºadaní si zamestnania, prebudiÈ ich
schopnosti, znalosti, priviesÈ ich k moÏ-
nosti zaloÏiÈ si vlastnú ÏivnosÈ a zabez-
peãovaÈ rovnosÈ príleÏitostí Ïien na
trhu práce. 

Ing. ZDENKA TVRDÁ,
riaditeľka odboru služieb zamestnanosti 

ÚPSVR v Trenčíne

MIERA ZAMESTNANOSTI ŽIEN Z HĽADISKA ŠTATISTIKY: 
vo vekovej kategórii 15 – 24 rokov 25,4 %
vo vekovej kategórii 25 – 54 rokov 71,5 %
vo vekovej kategórii 55 – 64 rokov 11,2 %

Na plný úväzok pracuje 51,3 % žien vo veku 15 – 64 rokov, 
z čoho podnikateľky tvoria 6,2 % 
a na čiastočný úväzok pracuje 3,8 % žien.

V službách pracuje 75,2 %, 
v priemysle 22,2 %, 
v poľnohospodárstve 2,6 % žien. 

zúãastÀuje za úrady práce riaditeº Úradu práce v Zlíne s vedú-
cou odboru trhu práce, s ktor˘mi sme nadviazali partnerstvo
a spoluprácu, za Úrad práce v Trenãíne riaditeºka odboru slu-
Ïieb zamestnanosti. Predsedom zdruÏenia za slovenskú stranu
je primátor mesta Trenãín, za ãeskú stranu primátor mesta
Zlín. Priz˘vaní na zasadnutia b˘vajú i zástupcovia Trenãian-
skeho samosprávneho kraja, Krajského úradu Trenãín, odboru
regionálneho rozvoja, Trenãianskej univerzity A. Dubãeka
a ìal‰í odborníci, vÏdy za prejednávanú problematiku. Podob-
ne to platí aj za ãeskú stranu. 

SPOLOČNÝ PROGRAMOVÝ DOKUMENT
V súãasnosti pripravujeme Spoloãn˘ programov˘ dokument
Euroregiónu Bílé – Biele Karpaty na roky 2007 – 2013 a straté-

giu dlhodobej cezhraniãnej spolupráce, ktorá bude zameraná
na realizáciu programov a projektov smerujúcich predov‰et-
k˘m k rovnováÏnemu kultúrno-spoloãenskému a sociálno-eko-
nomickému rozvoju a zachovaniu prírodn˘ch hodnôt, ktor˘ch
zámerom bude zmierniÈ vyºudÀovanie prihraniãn˘ch oblastí,
zv˘‰iÈ vzdelanostnú úroveÀ, zv˘‰iÈ zamestnanosÈ v prihraniã-
nej oblasti, vytvoriÈ z euroregiónu kultúrne, sociálne a ekono-
micky zaujímavú oblasÈ, podporiÈ ochranu Ïivotného prostre-
dia, zatraktívniÈ a zviditeºniÈ región pre cestovn˘ ruch. 

Spoloãn  ̆ programov  ̆ dokument je t. ã. otvoren˘m doku-
mentom, ktor  ̆dotvárame a vylep‰ujeme a ktor  ̆na ìal‰om spo-
loãnom stretnutí schválime ako program na‰ej ìal‰ej spolupráce. 

Ing. ZDENKA TVRDÁ,
riaditeľka odboru služieb zamestnanosti ÚPSVR Trenčín

Zamestnanosť žien 
v trenčianskom regióne
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Aktívna politika trhu práce 
v programoch politických strán
Slovenská republika v miere nezamestnanosti napriek zlepše-
niu stále patrí k horším krajinám Európskej únie. Zvlášť ťaživá
situácia je v miere dlhodobej nezamestnanosti, v ktorej sme
najhoršou krajinou EÚ 25. Neopomenuteľným prostriedkom
riešenia dlhodobej nezamestnanosti je aktívna politika trhu
práce zahrňujúca mobilitu pracovných síl v reakcii na štruktúr-
ne zmeny. Dňa 5. júna 2006 sa z iniciatívy občianskeho zdru-
ženia Inštitút zamestnanosti uskutočnila pod názvom Aktívna
politika trhu práce v programoch politických strán na túto tému
konferencia, na ktorú boli pozvaní okrem novinárov aj predsta-
vitelia všetkých relevantných politických subjektov pôsobia-
cich na Slovensku.

POLITIKA ZAMESTNANOSTI 
VŠEOBECNE
Podºa uãebnicov˘ch definícií sa aktív-
na politika trhu práce zvyãajne chápe
ako systém informaãn˘ch a sprostred-
kovateºsk˘ch sluÏieb, rekvalifikaã-
n˘ch programov, podpory súkromné-
ho podnikania a vzniku nov˘ch pra-
covn˘ch miest. Podporou zvy‰ovania
kvalifikácie a celoÏivotného vzdeláva-
nia sa politika zamestnanosti snaÏí
o zlep‰enie ‰truktúry ponuky pracov-
n˘ch miest. ·pecifická pozornosÈ je
v nej obvykle venovaná znev˘hodne-
n˘m skupinám nezamestnan˘ch

1. ĽAVICOVÝ BLOK
(zástupca sa nezúãastnil)� Generovanie väã‰ieho mnoÏstva pracovn˘ch príle-
Ïitostí� Zv˘‰enie reálnej mzdy na Slovensku � Dosiahnutie plnej zamestnanosti (tento termín
nepozná európska ani slovenská legislatíva)� Neuvedené Ïiadne konkrétne kroky na zlep‰enie
situácie

2. STRANA OBČIANSKEJ SOLIDARITY
(zástupca sa nezúãastnil)� Problematike aktívnej politiky trhu práce sa vôbec
nevenuje� Vytvorenie funkãného program boja proti neza-
mestnanosti� Deklarovanie vôle rie‰iÈ problém zamestnanosti
Rómov

3. MISIA 21 – NOVÁ KRESŤANSKÁ DEMOKRACIA� Zmena podmienok zdaÀovania (tzv. zákon o troch
gro‰och), zavedenie odpoãítateºnej poloÏky na deti
a star‰ích ºudí

� Pomoc Ïivnostníkom a mal˘m podnikateºom� Podpora zamestnanosti prostredníctvom ‰tátom
vytvorenej agentúry na sprostredkovanie zamest-
nania� Zákon o podnikaní, ktor˘ by uºahãoval vznik pod-
nikov 

4. STRANA DEMOKRATICKEJ ĽAVICE 
(zástupca sa nezúãastnil)� Problémy zamestnanosti sa vo volebnom programe
priamo neobjavujú� V ‰kolstve návrh na zv˘‰enie platov o 100 % � Zv˘‰enie dostupnosti vzdelania� ZníÏenie regionálnych rozdielov

5. ZDRUŽENIE ROBOTNÍKOV SLOVENSKA 
(zástupca sa nezúãastnil)� Program neobsahuje priame nástroje, kroky na
zlep‰enie situácie� Zabezpeãenie rastu minimálnej mzdy� Zastavenie odlivu „mozgov“ zo Slovenska� Prevzatie plnej zodpovednosti ‰tátom za bytovú a diaº-
niãnú v˘stavbu a t˘m zv˘‰enie zamestnanosti

(mladí, dlhodobo nezamestnaní, zdra-
votne znev˘hodnení) a rovnako oblas-
tiam a regiónom, v ktor˘ch je nezamest-
nanosÈ v˘razne presahujúca priemer.

Konferencie sa zúãastnili predstavi-
telia odbornej verejnosti z akademickej,
hospodárskej a verejnej sféry a predsta-
vitelia niÏ‰ie uveden˘ch politick˘ch
strán. Cieºom tohto podujatia bolo
vytvorenie priestoru pre odbornú dis-
kusiu o programoch politick˘ch strán
z pohºadu samotného chápania pojmu
aktívnej politiky trhu práce, jeho opod-
statnenosti v na‰ich podmienkach
a konkrétnych prístupov k jej realizácii.

·iroká verejnosÈ bude o v˘sled-
koch informovaná prostredníctvom
médií, v˘stupom z konferencie bude
zhrnutie programov a predstáv poli-
tick˘ch strán v oblasti aktívnej politi-
ky trhu práce a oblasti zamestnanosti.
Materiál bude publikovan˘ na inter-
netovej stránke In‰titútu zamestna-
nosti www.iz.sk a bude poskytnut˘
‰irokej odbornej i laickej verejnosti.

INŠTITÚT 
ZAMESTNANOSTI
In‰titút zamestnanosti je obãianske
zdruÏenie, mimovládna nezisková
organizácia, zaloÏená pre v˘skum pro-
blémov zamestnanosti. Zbiera infor-
mácie o trhu práce s cieºom byÈ plat-
formou pre ich v˘menu. Zameriava 
sa na trh práce na Slovensku, ako
i v Európskej únii, v zmysle jeho dife-
rencovanosti podºa regiónov, veku,
vzdelania, atì. Jeho snahou je rie‰iÈ
problémy aktívnej politiky trhu práce,
celoÏivotného vzdelávania, stredno-
dob˘ch a dlhodob˘ch stratégií a pro-
gnóz so zameraním sa na regionálne
rozdiely.

Volebné programy jednotlivých strán,
ako boli predstavené na konferencii

�
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6. KRESŤANSKO–DEMOKRATICKÉ HNUTIE 
(zástupca sa nezúãastnil)� ZníÏenie celkového a daÀového zaÈaÏenia o 7 per-
centuálnych bodov� Odstránenie administratívnych bariér – zjednodu-
‰enie podmienok pre podnikanie� Zru‰enie úradov práce, sociálnych vecí a rodiny,
presunutie problematiky do kompetencie VÚC� Podpora skráten˘ch úväzkov vo forme dohody
o vykonaní práce rodiãa v rozsahu 20 hodín t˘Ï-
denne� Liberalizácia sluÏieb zamestnanosti

7. SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KOALÍCIA (SLNKO) � ZniÏovanie nezamestnanosti s cieºom zvy‰ovaÈ
Ïivotnú úroveÀ� Podpora serióznych zahraniãn˘ch investorov,
mal˘ch a stredn˘ch podnikateºov� Stabilizácia legislatívy a daÀového prostredia

8. ALIANCIA NOVÉHO OBČANA � Zmena zákona o sluÏbách zamestnanosti� Bezplatné rekvalifikácie� Zavedenie alternatívnych foriem zamestnávania� Podpora chránen˘ch dielní a pracovísk

9. HNUTIE ZA DEMOKRACIU� Vytvorenie rovnak˘ch podmienok pre zahraniã-
n˘ch a domácich podnikateºov� Zosúladenie ‰kolstva s poÏiadavkami trhu práce –
od základn˘ch aÏ po vysoké ‰koly� Podpora skráten˘ch pracovn˘ch úväzkov� Obnova verejného charakteru úradov práce

10. SLOBODNÉ FÓRUM� Docielenie rovnováhy v regionálnych rozdieloch� Obmedzovanie ãiernej práce 

11. STRANA MAĎARSKEJ KOALÍCIE� ZníÏenie nezamestnanosti na 10 %� Podpora mobility práce� Podpora zamestnateºnosti pomocou sociálneho
fondu 

12. OBČIANSKA KONZERVATÍVNA STRANA� Reforma sociálneho systému� ZníÏenie odvodov o tretinu� Prijatie flexibilnej‰ieho zákonníka práce� Zru‰enie úradov práce a prenos ich kompetencií 
na samosprávy� Posilnenie súkromn˘ch subjektov v sluÏbách
zamestnanosti� Podpora sebestaãnosti

13. PROSPERITA� „Uchovanie súãasn˘ch pracovn˘ch miest stojí
menej ako vytváranie nov˘ch“� Zru‰enie minimálnej mzdy� Rie‰enie problematiky zv˘‰eného odchodu ºudí za
prácou do zahraniãia

14. HNUTIE ZA DEMOKRATICKÉ SLOVENSKO� DaÀové bonusy pre zamestnancov, ktorí zamestnajú
dlhodobo nezamestnan˘ch a absolventov � Prepojenie trhu práce a ‰kolstva� Rekvalifikácie do odvetví, kde je dopyt� Regionálna cezhraniãná spolupráca� Podpora za sÈahovaním za prácou� Peniaze, ktoré sa vyberú z neplnenia povinného
podielu zamestnávania obãanov so zdravotn˘m
postihnutím, úãelovo viazaÈ na chránené dielne

15. AGRÁRNA STRANA� Rie‰enie nezamestnanosti vidieckeho obyvateºstva� Zvy‰ovanie ceny práce� Podpora vytvárania pracovn˘ch miest na vidieku

16. KOMUNISTICKÁ STRANA SLOVENSKA� Prenesenie finanãn˘ch prostriedkov vyplácan˘ch
‰tátom na samosprávy� Spolupráca s tretím sektorom� Právo na prvé zamestnanie� Úradníci by mali pôsobiÈ ako personalisti

17. SLOVENSKÁ ĽUDOVÁ STRANA � Reforma stredného a vysokého ‰kolstva � Zavedenie obecného in‰titútu na nariadenie obec-
n˘ch prác

18. SLOVENSKÁ DEMOKRATICKÁ 
A KRESŤANSKÁ ÚNIA� Zv˘‰enie ochrany nízkopríjmov˘ch skupín� Aktivácia nezamestnan˘ch� Zavedenie kombinácie sociálnej dávky a mzdy pre
dlhodobo nezamestnan˘ch, ºudí nad 50 rokov
a absolventov, aby ich príjem neklesol pod Ïivotné
minimum� Podpora celoÏivotného vzdelávania

19. SMER – SOCIÁLNA DEMOKRACIA� Trh práce a podpora podnikania � Podpora nov˘ch miest s vhodne stimulovan˘mi
investíciami� Podpora krízov˘ch regiónov� Podpora odvetví s vysokou pridanou hodnotou� Zmena úradov práce na verejnoprávnu in‰titúciu� Naviazanie sociálnych dávok na verejnoprospe‰né
práce

20. SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA� Re‰trukturalizácia úradov práce� Rekvalifikácie na základe vopred urãen˘ch pravi-
diel

21. NÁDEJ� ZníÏenie odvodov� ZníÏenie byrokratického systému úradov práce� Zavedenie jedného redistribuãného odvodu vo
v˘‰ke 20 % � Zru‰enie Sociálnej poisÈovne

Podľa podkladov a záznamu z konferencie spracoval odbor mediálny a informačný Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
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Vláda SR predstavila v novembri 2002 svoj ambiciózny vládny pro-
gram, ktorého ťažiskom boli reformy vo verejnom sektore, najmä
v daniach, trhu práce, dôchodkoch, sociálnej pomoci, zdravotníc-
tve, školstve. Podstatný balík zmien realizovaný v oblasti sociálnej
politiky sa bytostne dotýkal zamestnaných občanov, občanov bez
práce, rodín s deťmi, dôchodcov. 

ZMENY V SYSTÉME
Reformy sa, pochopiteºne, dotkli aj
obãanov so zdravotn˘m postihnutím,
a to najmä v oblasti sociálnej pomoci,
zamestnanosti, ale aj posudzovania
zdravotného postihnutia ãi invalidity.
Niektoré z opatrení boli obãanmi so
zdravotn˘m postihnutím prijímané
s pochopením, iné s nevôºou. Ich cie-
ºom bol adresnej‰í, prehºadn˘, motivaã-
n˘ a spravodliv˘ sociálny systém, pruÏ-
ne reagujúci na zmeny v sociálnom
zabezpeãení. Zmeny, ktoré sa podarilo
v tomto smere ministerstvu práce, so-
ciálnych vecí a rodiny realizovaÈ, nie sú
koneãné a urãite nie celkom bezchybné,
predstavujú v‰ak dobrú v˘chodiskovú
pozíciu pre uskutoãÀovanie ìal‰ích
potrebn˘ch zmien, predov‰etk˘m sme-
rom k dlhodobej sociálnej starostlivosti. 

Reformy v sociálnom systéme za
posledné 4 roky priniesli pre obãanov
so zdravotn˘m postihnutím zmeny
najmä v t˘chto oblastiach:

POSKYTOVANIE KOMPENZAČNÝCH
PRÍSPEVKOV – ROKY 2002–2005
Úlohou kompenzaãn˘ch príspevkov je
zmierÀovanie alebo prekonávanie soci-
álnych dôsledkov ÈaÏkého zdravotného
postihnutia. Pod dôsledkom sa rozumie
znev˘hodnenie, ktoré má obãan s ÈaÏ-
k˘m zdravotn˘m postihnutím v porov-
naní so zdrav˘m obãanom rovnakého
veku, pohlavia a za rovnak˘ch podmie-
nok, preto môÏe tak˘to obãan získaÈ
nárok na rôzne kompenzaãné príspev-
ky, o ktoré môÏe poÏiadaÈ na príslu‰-
nom úrade práce, sociálnych vecí
a rodiny (na osobnú asistenciu, na prís-
pevok za opatrovanie, na kúpu alebo
opravu pomôcky, na diétu, na opotre-
bovanie ‰atstva, kúpu automobilu
a pod.) a ktoré sú prostredníctvom
úradov práce vyplácané zo ‰tátneho
rozpoãtu. 

Do roku 2002 boli sumy kompen-
zaãn˘ch príspevkov naviazané na
násobky súm Ïivotného minima, ktoré
sa automaticky valorizuje vÏdy k 1. júlu
daného roka. Do roku 2002 okrem toho
dramaticky stúpal poãet poberateºov

kompenzaãn˘ch príspevkov, ão vyvolá-
valo tlak na verejné financie a zároveÀ
otázky o adresnosti, efektivite a kontro-
le poskytovan˘ch príspevkov. Len pre
porovnanie, v roku 1993 sme evidovali
priemerne 44 231 poberateºov rôznych
kompenzaãn˘ch príspevkov mesaãne,
v roku 1999 uÏ 170 844 a v roku 2002
viac ako 199 000. V súãasnosti je to 
o 10 tisíc klientov menej. Mechanizmus
zvy‰ovania v˘‰ky príspevkov si vo
väzbe neúmerného narastania poãtu
poberateºov kompenzácií vyÏadoval
jeho zásadnú zmenu. Z toho dôvodu sa
po januára 2003 stanovili fixné v˘‰ky
príspevkov a sprísnili sa niektoré krité-
riá pre poberanie príspevkov. 

V roku 2004 sa vytvorila nová sieÈ
úradov práce, sociálnych vecí a rodiny,
bol zru‰en˘ systém navr‰ovania miery
funkãnej poruchy, príspevok na diétu
sa zaãal poskytovaÈ v troch úrovniach
podºa závaÏnosti diéty, príspevok za
opatrovanie sa zniÏoval o polovicu
dôchodkovej dávky opatrovanej osoby.
E‰te v septembri toho istého roka sa
zvy‰oval príspevok na benzín z 500 na
700 Sk, rovnako aj príspevok na opotre-
bovanie ‰atstva z 200 na 300 Sk.

Od januára 2005 sa uÏ príspevok na
osobnú asistenciu mohol poskytovaÈ aj
rodinnému príslu‰níkovi najviac v roz-
sahu 4 hodiny denne, a to v prípade, Ïe
obãan so zdravotn˘m postihnutím pra-
cuje alebo ‰tuduje. Tento príspevok
bolo moÏné od tohto dátumu poskytnúÈ
aj obãanovi star‰iemu akom 65 rokov.
Zv˘‰il sa aj príspevok na kúpu osobné-
ho motorového vozidla z 200 na 250
tisíc korún, a to v prípade kúpy auto-
mobilu s automatickou prevodovkou.
V novembri 2005 sa zv˘‰il aj príspevok
na prevádzku osobného motorového zo
700 na 900 Sk mesaãne. 

POSKYTOVANIE KOMPENZAČNÝCH
PRÍSPEVKOV – ROK 2006
Od zaãiatku roka 2006 môÏu úrady
práce klientom vyplácaÈ po splnení
podmienok príspevok na kúpu druhé-
ho mechanického vozíka najviac 16 000
Sk, ìal‰í môÏu poskytnúÈ po uplynutí 

5 rokov. Pri kúpe druhého elektrického
vozíka je to najviac do v˘‰ky 110 000 Sk
a ìal‰í moÏno poskytnúÈ po uplynutí
10 rokov. Okrem toho je uÏ moÏné
poskytovaÈ aj príspevok na prepravu po
zv˘‰ení z 2 500 na 2 750 Sk aj obciam
a ne‰tátnym subjektom. 

Poslednou váÏnej‰ou zmenou
v legislatíve bude od augusta úãinnosÈ
novely zákona o sociálnom poistení. To
znamená, Ïe ‰tát bude platiÈ odvody aj
za osoby, ktoré sa starajú o ËZP obãana
a poberajú príspevok za opatrovanie.

Okrem t˘chto zmien sa museli
úrady práce, sociálnych vecí a rodiny
vysporiadaÈ s dediãstvom tisícov nevy-
baven˘ch Ïiadostí o poskytnutie kom-
penzácií e‰te spred roka 2002, ktoré po
sebe zanechali odbory sociálnych vecí
po zru‰en˘ch okresn˘ch úradoch.
Pomerne ãasto sme sa stretávali s po-
Ïiadavkami rie‰enia rôznych zliav, naj-
ãastej‰ie v autobusovej doprave, na
ktoré ná‰ rezort nemá dosah ani kom-
petencie (zºavy v doprave si urãujú jed-
notlivé samosprávne kraje).

Systém kompenzaãn˘ch príspevkov
si bude vyÏadovaÈ ìal‰ie úpravy a zlep-
‰enia. Ministerstvo práce malo priprave-
n˘ koncept nového zákona o kompenzá-
ciách, ktor˘ by predstavoval jednu uce-
lenú a komplexnú legislatívnu normu
ako v˘sledok rie‰enia dlhodobej sociál-
nej starostlivosti spoloãne so zákonom
o sociálnych sluÏbách. Z dôvodu pred-
ãasn˘ch volieb a takmer dvojroãnej pres-
távky pri jeho príprave, kedy hrozilo, Ïe
problematika ËZP obãanov skonãí pod
ministerstvom zdravotníctva, uÏ nestih-
ne rezort práce tento koncept realizovaÈ
do podoby zákona. 

SLUŽBY ZAMESTNANOSTI
Ako váÏny problém sa dlhodobo ukazo-
valo i zamestnávanie hendikepovan˘ch
obãanov, ktorí patria medzi znev˘hod-
nené skupiny uchádzaãov na trhu
práce. Prv˘m krokom k zlep‰eniu situá-
cie bol vznik nov˘ch úradov práce,
sociálnych vecí a rodiny v roku 2004
a úãinnosÈ Zákona o sluÏbách zamest-
nanosti. Ten umoÏnil získaÈ zamestná-
vateºom, ale aj priamo obãanom s ËZP,
nárokovateºné príspevky pre podporu
zamestnávania obãanov so zníÏenou
pracovnou schopnosÈou. Ide o príspe-
vok na chránenú dielÀu, pracovného
asistenta, alebo príspevok na samostat-
nú zárobková ãinnosÈ. Podmienky

Sociálna reforma priniesla 
množstvo zmien aj pre občanov 
so zdravotným postihnutím 
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Sociálne štipendium 
dostane viac stredoškolákov
Ministerka práce Iveta Radičová a minister školstva László Szigeti
sa 10. 5. 2006 dohodli na zmenách vo vyhláške o poskytovaní šti-
pendií žiakom stredných škôl. Tie umožnia rozšíriť okruh pobera-
teľov sociálneho štipendia, ktorého výška je max. 1 200 Sk mesač-
ne o ďalších 8 tisíc študentov zo sociálne slabších rodín. 

N árok na ‰tipendium podºa prospe-
chu vo v˘‰ke 600, 800, alebo 

1 200 Sk majú dnes stredo‰koláci, kto-
r˘ch rodiãia sú poberateºmi dávok
v hmotnej núdzi. Od júna, kedy nado-
budne úãinnosÈ nová vyhlá‰ka, budú
maÈ túto moÏnosÈ aj ich spoluÏiaci,
ktor˘ch rodiãia majú príjem maximál-
ne vo v˘‰ke Ïivotného minima, ão je
dnes napr. pri 4-ãlennej rodine (rodi-
ãia + 2 deti) 12 330 Sk. Je dôleÏité maÈ
na zreteli, Ïe suma Ïivotného minima
sa valorizuje pravidelne vÏdy k 1. júlu
daného roka. O aké percento vzrastie
Ïivotné minimum v tomto roku, bude
vedieÈ ministerstvo do 10. júna na
základe informácií ·tatistického
úradu SR. ·tipendium sa bude naìalej
poskytovaÈ na základe Ïiadosti, ku
ktorej treba doloÏiÈ potvrdenie o pobe-
raní dávok v hmotnej núdzi alebo

potvrdenie o príjme za posledn˘ch 6
mesiacov. Na základe údajov za mesiac
december 2005 z Ústavu informácií
a prognóz ‰kolstva poberalo stredo‰kol-
ské ‰tipendiá 11 916 ‰tudentov a na
tento úãel boli vyplatené finanãné pro-
striedky vo v˘‰ke 10,6 mil. Sk. Z uve-
deného vypl˘va, Ïe priemerná v˘‰ka
‰tipendia na jedného Ïiaka v mesiaci
december 2005 bola 890 Sk. Pre tento
rok si zmeny vo vyhlá‰ke vyÏiadajú
náklady 25 mil. korún, ktoré budú hra-
dené z rozpoãtu ministerstva práce,
v budúcnosti bude v˘davky na ‰tipen-
dium hradiÈ rezort ‰kolstva. 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 
Príklad: 
4-ãlenná rodina (2 rodiãa + 2 deti),
súãasná maximálna v˘‰ka pomoci
dávky a príspevkov v hmotnej núdzi =

9 450 Sk, Ïivotné minimum 4 ãlennej
rodiny = 12 330 Sk. 

Navrhovaná zmena: 
Od júna bude môcÈ poberaÈ sociálne
‰tipendium ‰tudent aj vtedy, keì sa
príjem v rodine bude pohybovaÈ v roz-
medzí od 9 451 Sk – 12 330 Sk. 

Komu je moÏné poskytnúÈ 
‰tipendium? 
Îiakovi, ktor˘ je Ïiakom denného ‰tú-
dia gymnázia, strednej odbornej ‰koly,
stredného odborného uãili‰Èa vrátane
zdruÏenej strednej ‰koly, uãili‰Èa, ‰pe-
ciálnej strednej ‰koly, praktickej ‰koly
alebo odborného uãili‰Èa, ak Ïije
v rodine, � 1. ktorej sa poskytuje dávka
v hmotnej núdzi a príspevky k dávke
v hmotnej núdzi, � 2. ktorej priemern˘ mesaãn˘ prí-
jem za posledn˘ch 6 po sebe nasledu-
júcich mesiacov je najviac vo v˘‰ke
Ïivotného minima podºa osobitného
predpisu. 

a kritériá sa pri t˘chto príspevkoch
postupne dolaìovali za posledné 2 roky
tak, aby sa nevytvárali Ïiadne zbytoãné
prekáÏky pri ich vyuÏití na tvorbu pra-
covn˘ch miest. V roku 2004 sa podarilo
v chránen˘ch dielÀach vytvoriÈ 138 pra-
covn˘ch miest, o rok neskôr to bolo uÏ
ìal‰ích 537. Podobn˘ nárast sme zazna-
menali aj pri príspevku na zaãatie pod-
nikania, v roku 2004 sa zamestnalo 107
a v roku 2005 ìal‰ích 303 obãanov so
zdravotn˘m postihnutím. 

MEDZITRH PRÁCE 
Okrem toho v novembri 2005 predsta-
vilo ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny pilotn˘ Projekt podpory
zamestnávania znev˘hodnen˘ch sku-
pín v okresoch s nadpriemernou v˘‰-
kou nezamestnanosti, prostredníctvom
poskytovania pau‰álneho príspevku.
Za 355 mil. Sk, ktoré boli poskytnuté
1270 organizáciám, resp. zamestnáva-
teºom, sa na zaãiatku roku 2006 vytvo-
rilo 2 847 pracovn˘ch miest, z toho 986
pre zdravotne postihnut˘ch obãanov.
Priemern˘ príspevok na vytvorenie jed-
ného pracovného miesta bol 76 646 Sk,
pre zdravotne postihnut˘ch obãanov
215 530 Sk.

Vo februári 2006 ohlásil rezort práce
a ústredie práce pokraãovanie projektu
aj pre väã‰ích zamestnávateºov, samos-
právy a MVO, ktorí majú do 20 zamest-

nancov. Projekt sa t˘kal územia celého
Slovenska, s v˘nimkou Bratislavského
kraja. V máji 2006 Ústredie práce, so-
ciálnych vecí a rodiny schválilo pros-
triedky v celkovej sume 800 mil. Sk pre
2 675 zamestnávateºov. S touto podpo-
rou sa podnikatelia, obce a neziskov˘
sektor zaviazali vytvoriÈ 6 448 nov˘ch
pracovn˘ch miest s priemernou v˘‰kou
príspevku 87 705 Sk, z toho 1 897
nov˘ch pracovn˘ch miest vznikne pre
zdravotne postihnut˘ch obãanov
v chránen˘ch dielÀach, priãom prie-
mern˘ príspevok dosiahne 215 437 Sk. 

V˘sledky projektu pau‰álneho prís-
pevku potvrdili, Ïe vytváranie pracov-
n˘ch príleÏitostí pre najrizikovej‰ie sku-
piny nezamestnan˘ch je moÏné najmä
prostredníctvom medzitrhu práce. Pau-
‰álny príspevok predstavuje priamu
dotáciu pracovnej sily pre zamestnávate-
ºa, samosprávu, ãi mimovládnu organi-
záciu. Presun finanãn˘ch príspevkov zo
sociálnej pomoci k dotovaniu pracovné-
ho miesta nielenÏe zvy‰uje rast zamest-
nanosti, a t˘m aj potenciál ekonomické-
ho rastu, ale najmä priná‰a dôstojnej‰í
Ïivot pre ºudí bez práce, s perspektívou
získania praxe, zv˘‰enia kvalifikácie,
nájdenia si trvalej‰ieho zamestnania
a t˘m aj vy‰‰ej Ïivotnej úrovne.

Rezort práce v nastávajúcom obdo-
bí vypracuje a predloÏí na verejnú dis-
kusiu systémovú a celoplo‰nú koncep-

ciu fungovania medzitrhu práce ako
predpokladu pre následné legislatívne
zmeny s cieºom zásadne ovplyvniÈ ìal-
‰iu tvorbu nov˘ch pracovn˘ch miest
pre dlhodobo nezamestnan˘ch a zne-
v˘hodnen˘ch obãanov. 

PAUŠÁLNY PRÍSPEVOK
Pau‰álny príspevok pre mal˘ch zamest-
návateºov, samosprávy a mimovládne
organizácie priniesol v koneãnom
dôsledku v priebehu 6 mesiacov 9 295
nov˘ch pracovn˘ch miest pre dlhodobo
nezamestnan˘ch a zdravotne postihnu-
t˘ch obãanov. Ani toto v‰ak nie sú defi-
nitívne a univerzálne rie‰enia nepriaz-
nivej situácie obãanov so zdravotn˘m
postihnutím. Je e‰te mnoho vecí a okru-
hov, kde bude potrebné hºadaÈ podobné
pozitívne v˘chodiská, ktoré budú efek-
tívne najmä z dlhodobého hºadiska.
Z dôvodu predãasn˘ch volieb sa ìal‰ie
legislatívne návrhy, ako napr. spomína-
n˘ zákon o sociálnych sluÏbách alebo
o kompenzaãn˘ch príspevkoch, budú
môcÈ rie‰iÈ aÏ po voºbách. Obidva záko-
ny budú z veºkej miery pripravené aj po
konzultáciách a spolupráci organizácia-
mi zdravotne postihnut˘ch obãanov pre
budúcu vládu.

Mgr. PETER HÚSKA
odbor mediálny a tlačový 

MPSVR SR

�dokončenie na str. 26
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Zdravotné postihnutie možno vyjadriť ako telesné či mentálne
postihnutie, resp. kombináciu oboch. Handikepovaní ľudia majú
sťažené možnosti v kontakte so spoločenským prostredím a uplat-
nením v spoločnosti. Dlho boli zdravotne postihnutí jedinci viac, či
menej vylúčení zo života spoločnosti. Rozvinuté demokratické kra-
jiny vytvárajú nevyhnutné podmienky na to, aby aj títo občania
mohli kvalitne žiť v prirodzenom prostredí. 

ZÁKON O SOCIÁLNEJ POMOCI
Jednou z foriem pomoci, ktorú na‰a spo-
loãnosÈ poskytuje zdravotne postihnu-
t˘m obãanom, je aj sociálna pomoc,
poskytovaná v zmysle Zákona ã.
195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení
neskor‰ích predpisov (ìalej len „Zákon
o sociálnej pomoci“), ktor˘ upravuje
právne vzÈahy pri poskytovaní sociálnej
pomoci, ktorej cieºom je zmierniÈ alebo
prekonaÈ s aktívnou úãasÈou obãana soci-
álnu núdzu, zabraÀovaÈ príãinám vzniku,
prehlbovaniu alebo opakovaniu porúch
psychického, fyzického a sociálneho
v˘vinu obãana a zabezpeãiÈ jeho integrá-
ciu do spoloãnosti. Sociálna núdza je
stav, keì si obãan nemôÏe sám zabezpe-
ãiÈ starostlivosÈ o svoju osobu, o svoju

domácnosÈ, ochranu a uplatÀovanie svo-
jich práv a právom chránen˘ch záujmov,
alebo kontakt so spoloãensk˘m prostre-
dím, najmä vzhºadom na jeho vek, ne-
priazniv˘ zdravotn˘ stav, sociálnu nepri-
spôsobenosÈ, alebo stratu zamestnania. 

Formami rie‰enia sociálnej núdze
v zmysle Zákona o sociálnej pomoci sú
sociálne poradenstvo, sociálne sluÏby,
peÀaÏné príspevky na kompenzáciu
a peÀaÏn˘ príspevok za opatrovanie.
Sociálne poradenstvo je odborná ãinnosÈ
zameraná na zistenie rozsahu a charakter
sociálnej núdze, na zistenie príãin jej
vzniku, na poskytnutie informácií o moÏ-
nostiach rie‰enia hmotnej alebo sociálnej
núdze a na usmernenie obãana pri voºbe
a uplatÀovaní foriem sociálnej pomoci.
Sociálne poradenstvo sa poskytuje najmä
rodinám. Sociálne sluÏby moÏno charak-
terizovaÈ ako ‰pecializované ãinnosti na
rie‰enie sociálnej núdze, formou posky-
tovania opatrovateºskej sluÏby, organizo-
vaním spoloãného stravovania, preprav-
nou sluÏbou, poskytovaním starostlivosti
v zariadeniach sociálnych sluÏieb
a poskytnutím sociálnej pôÏiãky.

PEŇAŽNÉ PRÍSPEVKY 
NA KOMPENZÁCIU SOCIÁLNYCH
DÔSLEDKOV ŤZP

Kompenzácia je urãená na prekona-
nie alebo zmiernenie sociálnych dôsled-
kov ÈaÏkého zdravotného postihnutia za

podmienok ustanoven˘ch zákonom
o sociálnej pomoci. Za sociálny dôsle-
dok ÈaÏkého zdravotného postihnutia sa
povaÏuje znev˘hodnenie, ktoré má
obãan s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnu-
tím v porovnaní so zdrav˘m obãanom
rovnakého veku, pohlavia a za rovna-
k˘ch podmienok. Formy kompenzácie
sú sociálne sluÏby, peÀaÏné príspevky
a peÀaÏn˘ príspevok za opatrovanie. 

Za obãana s ÈaÏk˘m zdravotn˘m
postihnutím sa povaÏuje obãan, ktorého
miera funkãnej poruchy je najmenej 50 %.
Miera funkãnej poruchy obãana sa posu-
dzuje podºa druhu zdravotného postihnu-
tia uvedeného v prílohe ã. 4 Zákona
o sociálnej pomoci a urãuje sa v percen-
tách. Na úãely kompenzácie u obãana

s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím sa
ìalej posudzujú jeho osobnostné predpo-
klady, rodinné prostredie a prostredie,
ktoré ovplyvÀuje jeho integráciu do spo-
loãnosti. Na základe posúdenia zdravot-
ného stavu sa vydáva posudok o miere
funkãnej poruchy, o tom, ãi ide o obãana
s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím
a o sociálnych dôsledkoch ÈaÏkého zdra-
votného postihnutia. Pritom súãasÈou
posudku je aj návrh formy kompenzácie.

V zmysle zákona o sociálnej pomoci
moÏno obãanom s ÈaÏk˘m zdravotn˘m
postihnutím kompenzovaÈ sociálne dô-
sledky ich ÈaÏkého zdravotného postih-
nutia za predpokladu, Ïe sú podºa posud-
ku odkázaní na konkrétnu formu kom-
penzácie. Sociálne dôsledky ÈaÏkého
zdravotného postihnutia moÏno kompen-
zovaÈ t˘mito peÀaÏn˘mi príspevkami:� peÀaÏn˘m príspevkom na osobnú
asistenciu,� peÀaÏn˘m príspevkom na zaobsta-
ranie pomôcky,� peÀaÏn˘m príspevkom na opravu
pomôcky,� peÀaÏn˘m príspevkom na kúpu
osobného motorového vozidla,� peÀaÏn˘m príspevkom na prepravu,� peÀaÏn˘m príspevkom na úpravu
bytu, rodinného domu alebo garáÏe,� peÀaÏn˘m príspevkom na kompen-
záciu zv˘‰en˘ch v˘davkov,� peÀaÏn˘m príspevkom za opatrovanie.

Peňažný príspevok 
na osobnú asistenciu
PeÀaÏn  ̆príspevok na osobnú asistenciu je
moÏné poskytnúÈ najskôr od 6 roku veku
dieÈaÈa do 65 roku veku obãana. Osobná
asistencia poskytovaná obãanovi s ÈaÏk˘m
zdravotn˘m postihnutím je zameraná na
zmiernenie znev˘hodnenia a na prekona-
nie znev˘hodnenia v prístupe k veciam
osobnej potreby a k stavbám obãianskeho
vybavenia, na umoÏnenie styku so spolo-
ãensk˘m prostredím, na sprístupnenie
informácií a na zabezpeãenie nevyhnu-
t˘ch Ïivotn˘ch úkonov alebo nevyhnut-
n˘ch prác v domácnosti. Osobnou asisten-
ciou sa podporuje nezávislosÈ obãana s ÈaÏ-
k˘m zdravotn˘m postihnutím, jeho pra-
covné, vzdelávacie, rodinné a obãianske
aktivity, ktoré smerujú k jeho spoloãenskej
integrácii. Osobnú asistenciu poskytuje
obãanovi s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnu-
tím osobn  ̆ asistent, prípadne viac osob-
n˘ch asistentov, na základe písomnej
zmluvy o v˘kone osobnej asistencie, uza-
tvorenej medzi asistentom a obãanom
s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím.

Rozsah osobnej asistencie sa urãuje
v posudku na základe ãinností, ktoré si
obãan s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím
nemôÏe vykonaÈ sám a poãtu hodín, ktoré
sú potrebné na vykonanie t˘chto ãinností.
Poãet hodín osobnej asistencie sa urãuje
na obdobie kalendárneho roka. Sadzba na
jednu hodinu osobnej asistencie na úãely
v˘poãtu v˘‰ky peÀaÏného príspevku na
osobnú asistenciu je vo v˘‰ke 55 Sk.

Peňažný príspevok 
na zaobstaranie pomôcky
PeÀaÏn˘ príspevok na zaobstaranie
pomôcky bude poskytnut˘ obãanovi
s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím, ak sa
táto pomôcka neposkytuje ani nepoÏiãia-
va na základe verejného zdravotného
postihnutia, s v˘nimkou druhého
mechanického vozíka alebo druhého
elektrického vozíka. Za druh˘ mechanic-
k˘ vozík sa povaÏuje aj druh˘ jednodu-
ch˘ koãík alebo druh˘ ‰peciálny koãík. 

Predmetn˘ peÀaÏn˘ príspevok je
moÏné poskytnúÈ na kúpu pomôcky,
zácvik (v˘cvik) pomôcky alebo zácvik
(v˘cvik) pouÏívania pomôcky, úpravu
pomôcky. Za pomôcku sa povaÏuje hnu-
teºná vec, ktorá slúÏi na zmiernenie alebo
na prekonanie sociálnych dôsledkov ÈaÏ-
kého zdravotného postihnutia. Za
pomôcku sa povaÏuje aj pes so ‰peciál-
nym v˘cvikom. Osobné motorové vozid-
lo sa povaÏuje za pomôcku len na

Riešenie sociálnej núdze 
zdravotne postihnutých občanov
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úãely zácviku pomôcky a úpravy pomôc-
ky. PeÀaÏn˘ príspevok na zaobstaranie
pomôcky moÏno poskytnúÈ najviac vo
v˘‰ke 260 000 Sk. V˘‰ka peÀaÏného prís-
pevku na zaobstaranie pomôcky urãené-
ho na kúpu druhého mechanického vozí-
ka je najviac 16 000 Sk a druhého elek-
trického vozíka je najviac 110 000 Sk.

Peňažný príspevok 
na opravu pomôcky
Je moÏné poskytnúÈ ho obãanovi s ÈaÏk˘m
zdravotn˘m postihnutím, ak si táto pomôc-
ka vyÏaduje opravu, alebo u psa so ‰pe-
ciálnym v˘cvikom je nutn  ̆ chirurgick˘
zákrok v rámci veterinárnej starostlivosti,
s v˘nimkou pomôcky, ktorá bola poskyt-
nutá alebo poÏiãaná na základe zdravotné-
ho postihnutia. PeÀaÏn˘ príspevok na
opravu pomôcky moÏno poskytnúÈ, ak
cena opravy alebo cena opravy s cenou
v‰etk˘ch doteraj‰ích opráv nepresiahne
spravidla 50 % ceny novej pomôcky.

Peňažný príspevok na kúpu 
osobného motorového vozidla
PeÀaÏn˘ príspevok na kúpu osobného
motorového vozidla moÏno poskytnúÈ
obãanovi s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postih-
nutím do konca kalendárneho roka,
v ktorom dov⁄‰i 65 rokov veku. Tento
peÀaÏn˘ príspevok moÏno poskytnúÈ
obãanovi s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postih-
nutím len vtedy, ak bude osobné motoro-
vé vozidlo vyuÏívaÈ najmenej dvakrát do
t˘ÏdÀa na úãely prepravy do zamestna-
nia, do ‰kolského zariadenia alebo do
zariadenia sociálnych sluÏieb. V˘‰ka
peÀaÏného príspevku na kúpu osobného

motorového vozidla je najviac 200 000 Sk
a v˘‰ka peÀaÏného príspevku na kúpu
osobného motorového vozidla s auto-
matickou prevodovkou je najviac 
250 000 Sk. 

Peňažný príspevok na prepravu
MoÏno ho poskytnúÈ obãanovi s ÈaÏk˘m
zdravotn˘m postihnutím na základe pre-
ukázan˘ch v˘davkov na prepravu zabez-
peãovanú právnickou osobou alebo
fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie na
vykonávanie prepravy, obcou, alebo sub-
jektom, ktor˘ poskytuje sociálnu pomoc
podºa zákona o sociálnej pomoci. Jeho
v˘‰ka je najviac 2 750 Sk mesaãne. 

Peňažný príspevok na úpravu bytu,
rodinného domu alebo garáže
Poskytuje sa obãanovi s ÈaÏk˘m zdravot-
n˘m postihnutím s cieºom dosiahnutia
bezbariérovosti. MoÏno ho poskytnúÈ aj
na úpravu vstupu do bytového domu
a na úpravu prístupu k v˘Èahu. Za barié-
ry v byte, bytovom dome, rodinnom
dome a v garáÏi sa povaÏujú prekáÏky,
v dôsledku ktor˘ch obãan s ÈaÏk˘m zdra-
votn˘m postihnutím nie je schopn˘ sa
premiestÀovaÈ, orientovaÈ, dorozumie-
vaÈ, vykonávaÈ nevyhnutné Ïivotné
úkony alebo nevyhnutné práce v domác-
nosti uvedené v prílohe ã. 1 Zákona
o sociálnej pomoci alebo vykonávaÈ ãin-
nosti uvedené v prílohe ã. 5 Zákona
o sociálnej pomoci rovnak˘m spôsobom
ako zdrav˘ obãan rovnakého veku,
pohlavia a za rovnak˘ch podmienok.
Jeho v˘‰ka je najviac 200 000 Sk, na
úpravu garáÏe najviac 50 000 Sk.

Peňažný príspevok na 
kompenzáciu zvýšených výdavkov
Je moÏné poskytnúÈ ho obãanovi s ÈaÏ-
k˘m zdravotn˘m postihnutím na kom-
penzáciu zv˘‰en˘ch v˘davkov na:� diétne stravovanie (I. skupina vo
v˘‰ke 1 000 Sk mesaãne, II. skupina vo
v˘‰ke 500 Sk mesaãne, III. skupina vo
v˘‰ke 300 Sk mesaãne),� súvisiacich s hygienou alebo opotre-
bovaním ‰atstva, bielizne, obuvi a byto-
vého zariadenia (vo v˘‰ke 500 Sk
mesaãne),� súvisiacich so zabezpeãením pre-
vádzky osobného motorového vozidla
(900 Sk mesaãne),� súvisiacich so starostlivosÈou o psa
so ‰peciálnym v˘cvikom (1 200 Sk
mesaãne).

Peňažný príspevok za opatrovanie
PeÀaÏn  ̆príspevok za opatrovanie moÏno
poskytnúÈ fyzickej osobe, ktorá opatruje
obãana s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím
star‰ieho ako 6 rokov odkázaného na celo-
denné, osobné a riadne opatrovanie. Pred-
metn˘ peÀaÏn˘ príspevok nemoÏno
poskytnúÈ, ak sa obãanovi s ÈaÏk˘m zdra-
votn˘ postihnutím poskytuje peÀaÏn˘
príspevok na osobnú asistenciu alebo ak sa
mu starostlivosÈ zabezpeãuje opatrovateº-
skou sluÏbou. Za fyzickú osobu na úãely
poskytovania peÀaÏného príspevku za
opatrovanie sa povaÏuje manÏel, manÏel-
ka, rodiã alebo obãan, ktor  ̆prevzal dieÈa
do starostlivosti nahrádzajúcej starostli-
vosÈ rodiãov na základe rozhodnutia prí-
slu‰ného orgánu, alebo fyzická osoba,
ktorú súd ustanovil za opatrovníka obãana

KRITÉRIÁ POSUDZOVANIA
S úãinnosÈou od 1. 1. 2006 patria do
tejto skupiny obãanov so zdravotn˘m
postihnutím aj obãania, ktor˘m po opä-
tovnom posúdení dlhodobo nepriaz-
nivého zdravotného stavu alebo po
preskúmaní trvania invalidity na nárok
na invalidn˘ dôchodok bola priznaná
miera poklesu schopnosti vykonávaÈ
zárobkovú ãinnosÈ 40 % a menej, a to
po dobu najdlh‰ie do 3 rokov odo dÀa
nadobudnutia právoplatnosti rozhod-
nutia Sociálnej poisÈovne alebo najdlh-
‰ie do 3 rokov od vydania posudku.

Podpora zamestnávania obãanov so
zdravotn˘m postihnutím je realizovaná
prostredníctvom Národného projektu II

§ 56, § 57, § 59 a § 60 Zákona o sluÏ-
bách zamestnanosti:� príspevok na zriadenie chránenej
dielne alebo chráneného pracoviska a
na ich zachovanie,� príspevok obãanovi so zdravotn˘m
postihnutím na prevádzkovanie alebo vyko-
návanie samostatnej zárobkovej ãinnosti,� príspevok na ãinnosÈ pracovného
asistenta,� príspevok na úhradu prevádzko-
v˘ch nákladov chránenej dielne alebo
chráneného pracoviska a na úhradu
nákladov na dopravu zamestnancov.
V rámci Národného projektu II je schvá-
len˘ rozpoãet na realizáciu uveden˘ch
opatrení v období február 2004 – marec
2007 v nasledujúcej v˘‰ke: 

Podpora zamestnávania občanov so

financovaného z prostriedkov Európske-
ho sociálneho fondu a prostriedkov ‰tát-
neho rozpoãtu SR a tieÏ prostredníctvom
projektov na overenie nov˘ch aktívnych
opatrení trhu práce financovan˘ch z pro-
striedkov ‰tátneho rozpoãtu.

NÁRODNÝ PROJEKT II
V rámci neho sú poskytované nasle-
dujúce príspevky podºa ustanovení 

Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím v rám-
ci Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len Zákon o službách zamestnanosti) zahŕňa špecifické aktívne
opatrenia na trhu práce zamerané na zvýšenie zamestnanosti obča-
nov, ktorí majú pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť
o viac ako 40 % (ďalej len občan so zdravotným postihnutím).

Rozpočet zo zdrojov Spolu
(v Sk) Európskeho štátneho 

sociálneho fondu rozpočtu SR
Bratislavský kraj 24 101 400 24 101 400 48 202 800
ostatné kraje SR 623 318 184 207 772 728 831 090 912
Spolu 647 419 584 231 874 128 879 293 712
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s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím, dieÈa,
star˘ rodiã, vnuk, vnuãka, súrodenec,
nevesta, zaÈ, svokor, svokra. V˘‰ka peÀaÏ-
ného príspevku za opatrovanie je 6 000 Sk
mesaãne pri opatrovaní jedného obãana
s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím a vo
v˘‰ke 8 000 Sk mesaãne pri opatrovaní
dvoch alebo viacer˘ch obãanov s ÈaÏk˘m
zdravotn˘m postihnutím a moÏno ho zv˘-
‰iÈ o 1 500 Sk mesaãne, ak je obãanom
s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím dieÈa
a fyzická osoba nemá v ãase opatrovania
príjem podºa osobitného predpisu a ne-
poberá dávky dôchodkového poistenia
alebo dávky v˘sluhového zabezpeãenia.

Konanie vo veci peňažných prís-
pevkov na kompenzáciu a peňaž-
ného príspevku za opatrovanie
Konanie sa zaãína na základe písomnej
Ïiadosti obãana, resp. fyzickej osoby. Îia-
dosÈ musí obsahovaÈ formu sociálnej
pomoci, ktorú obãan poÏaduje, k Ïiados-
ti je potrebné doloÏiÈ potvrdenie o príjme
za predchádzajúci kalendárny rok,
o majetkov˘ch pomeroch obãana, odpo-
rúãanie o‰etrujúceho lekára. Poskytnutie
príspevkov je podmienené v˘‰kou príj-
mu obãana s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postih-
nutím a príjmu osôb, ktor˘ch príjmy sa
spoloãne posudzujú, ìalej majetkom
a v˘‰kou jeho úspor, ktoré nesmú pre-
siahnuÈ sumu 800 000 Sk. 

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE 
o čerpaní finančných prostriedkov 
v roku 2005 k 31. 12. 2005 a počte
poberateľov peňažných príspevkov
na kompenzáciu a peňažného prís-

pevku za opatrovanie k 31. 12. 2005
Ako zo ‰tatistick˘ch údajov vypl˘va,
v roku 2005 bolo k 31. 12. 2005 v SR
vyplaten˘ch celkom 5 054 123 000 Sk pre
183 705 poberateºov peÀaÏného príspev-
ku na kompenzáciu a peÀaÏného príspev-
ku za opatrovanie. Z toho najviac bolo 
83 291 poberateºov peÀaÏného príspevku
na kompenzáciu zv˘‰en˘ch v˘davkov
súvisiacich s hygienou alebo s opotrebo-
vaním ‰atstva, bielizne, obuvi a bytového
zariadenia, 47 696 poberateºov peÀaÏného
príspevku za opatrovanie, 44 156 pobera-
teºov peÀaÏného príspevku na kompenzá-
ciu zv˘‰en˘ch v˘davkov súvisiacich so
zabezpeãením prevádzky osobného moto-
rového vozidla, 40 759 poberateºov peÀaÏ-
ného príspevku na kompenzáciu zv˘‰e-
n˘ch v˘davkov na diétne stravovanie.
Najväã‰í poãet poberateºov v porovnaní
s jednotliv˘mi krajmi Slovenskej republi-
ky bol k 31. 12. 2005 v Pre‰ovskom kraji,
celkom 31 734 poberateºov, v Nitrianskom
27 202 poberateºov, v Îilinskom celkom
29 957 poberateºov. NajniÏ‰í poãet, cel-
kom 14 375 poberateºov, bol v Bratislav-
skom kraji.

NAVRHOVANÁ PRÁVNA ÚPRAVA –
Zákon o podpore integrácie občanov
s ťažkým zdravotným postihnutím
v porovnaní s doteraz platným Záko-
nom č. 195/1998 Z. z. o sociálnej
pomoci v znení neskorších predpisov:� Roz‰iruje poãet úãastníkov práv-
nych vzÈahov o obãanov ãlensk˘ch ‰tá-
tov Európskej únie vo veci poskytova-
nia peÀaÏn˘ch príspevkov na kompen-
záciu a peÀaÏného príspevku za opatro-

vanie – podmienené bilaterálnou zmlu-
vou uzavretou medzi SR a ãlensk˘m
‰tátom Európskej únie.� Kon‰tituuje povinnosÈ uvádzaÈ
v novom posudku dátum straty plat-
nosti predchádzajúceho posudku.� Urãuje v˘‰ku peÀaÏn˘ch príspev-
kov na kompenzáciu a peÀaÏného prís-
pevku za opatrovanie percentuálnym
násobkom zo sumy Ïivotného minima
pre plnoletú fyzickú osobu. � Novo kon‰tituuje zoznam pomôcok
a ich maximálne ceny vrátane kategori-
zácie pomôcok.� Roz‰iruje poãet doteraj‰ích peÀaÏ-
n˘ch príspevkov o peÀaÏn˘ príspevok
na kúpu zdvíhacieho zariadenia
a peÀaÏn˘ príspevok na úpravu osobné-
ho motorového vozidla. � Roz‰iruje okruh fyzick˘ch osôb
v peÀaÏnom príspevku za opatrovanie
aj o iné fyzické osoby, ak obãan s ÈaÏ-
k˘m zdravotn˘m postihnutím nemá
blízku osobu.� NeumoÏÀuje poskytnúÈ peÀaÏn˘
príspevok na kompenzáciu, ak pomôc-
ka, osobné motorové vozidlo, úprava
bytu, rodinného domu alebo garáÏe boli
zakúpené alebo vykonané úpravy pred
dÀom posúdenia obãana. � Vymedzuje 60-dÀovú lehotu na
vydanie posudku a 30-dÀovú lehotu na
vydanie rozhodnutia.� Ustanovuje podmienky spracúvania
osobn˘ch údajov.

JUDr. MÁRIA JANČEKOVÁ
odbor peňažných príspevkov 

na kompenzáciu dôsledkov ŤZP ÚPSVR

Bratislavsk˘ kraj je uveden˘ samostat-
ne, nakoºko opatrenia Národného projek-
tu II v tomto kraji sú financované v rámci
Jednotného programového dokumentu
NUTS II Bratislava Cieº 3. Opatrenia rea-
lizované na území ostatn˘ch krajov SR sú
financované v rámci Sektorového operaã-
ného programu ªudské zdroje.

VÝZVY NA PREDKLADANIE 
PROJEKTOV
V roku 2005 sa podpora zamestnávania
obãanov so zdravotn˘m postihnutím zaãala
realizovaÈ aj formou projektov na overenie
nov˘ch aktívnych opatrení na trhu práce,
ktoré schvaºuje Ministerstvo práce, sociál-
nych vecí a rodiny a realizuje Ústredie
práce, sociálnych vecí a rodiny v spoluprá-
ci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny.
V rámci overovania nov˘ch aktívnych opat-
rení na trhu práce boli v roku 2005 aj v roku
2006 vyhlásené v˘zvy na predkladanie pro-
jektov s názvom „Podpora vytvárania
nov˘ch pracovn˘ch miest formou nená-
vratn˘ch pau‰álnych príspevkov“. 

� V˘zva ãíslo 1/2005 – § 54 ods.2
písm. a) bola zameraná na územie Nit-
rianskeho kraja, Banskobystrického
kraja, Pre‰ovského kraja, Ko‰ického
kraja a okresov Doln˘ Kubín, Kysucké
Nové Mesto a Turãianske Teplice.� V˘zva ãíslo 1/2006 – § 54 ods. 2 písm.
a) bola z územného hºadiska roz‰írená a
zameraná na v‰etky kraje SR okrem Brati-
slavského kraja. V oboch v˘zvach bola
podpora zamestnávania obãanov so zdra-
votn˘m postihnutím cieºom Opatrenia ã. 2.
Oprávnenou aktivitou bolo vytvorenie
pracovného miesta v chránenej dielni
alebo v chránenom pracovisku. Oprávne-
n˘m Ïiadateºom boli v‰etci zamestnáva-
telia okrem veºk˘ch podnikov, ktoré
zamestnávajú 250 a viac zamestnancov.

V rámci uveden˘ch dvoch v˘ziev
boli schválené príspevky v celkovej

v˘‰ke 621 196 108 Sk na vytvorenie 
2 883 pracovn˘ch miest pre obãanov
so zdravotn˘m postihnutím s prie-
mern˘m príspevkom na jedno pracov-
né miesto vo v˘‰ke 215 469 Sk.

Okrem uveden˘ch aktívnych opat-
rení na trhu práce sa e‰te v roku 2004
poskytovali príspevky na úhradu pre-
vádzkov˘ch nákladov chránenej diel-
ne a chráneného pracoviska podºa
predchádzajúcej právnej úpravy
(Zákon ã.387/1996 Z. z. o zamestna-
nosti), priãom boli vyplatené príspev-
ky v objeme vy‰e 141 mil. Sk. Formou
uveden˘ch aktívnych opatrení trhu
práce bude teda v rokoch 2004 – 2006
podporené zamestnávanie obãanov so
zdravotn˘m postihnutím príspevkami
v celkovej sume viac ako 1,6 mld. Sk.

Ing. DANIELA ŠAJMÍROVÁ 
odbor metodiky APTP 

a projektového riadenia ÚPSVR

zdravotným postihnutím

Výzva Schválené Schválený počet Priemerný príspevok 
príspevky v Sk pracovných miest na 1 pracovné miesto

č. 1/2005 212 512 257 986 215 530
č. 1/2006 408 683 851 1 897 215 437
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PRÍSTUP NA PRACOVNÝ TRH ČLENSKÝCH KRAJÍN EÚ PO 1. MÁJI 2006: 
KRAJINA UPLATŇOVANIE DODATOČNÉ TYP

REŠTRIKCIÍ INFORMÁCIE
Veľká Británia nie
Írska republika nie
Švédsko nie
Portugalsko nie
Španielsko nie
Fínsko nie
Grécko nie
Česká republika nie
Poľsko nie
Maďarsko nie
Slovinsko nie
Cyprus nie
Malta nie
Estónsko nie
Lotyšsko nie
Litva nie
Nemecko áno v platnosti ostávajú bilaterálne dohody pracovné povolenia
Rakúsko áno v platnosti ostávajú bilaterálne dohody pracovné povolenia
Belgicko áno zjednodušilo sa vybavovanie pracovných povolení 

v určitých sektoroch pre Brusel: 
zdravotné sestry, elektrikári, inštalatéri, 
automechanici, stavbári, architekti, účtovníci, 
inžinieri, IT špecialisti pracovné povolenia

Dánsko áno zjednodušilo sa vybavovanie pracovných pracovné povolenia,
povolení bez preskúmavania 

situácie na trhu práce 
Francúzsko áno postupne bude uvoľňovať svoj pracovný trh

v súčasnosti prebieha medzi soc. partnermi 
diskusia, ktoré sektory by sa mali uvoľniť pracovné povolenia

Luxembursko áno zjednodušilo sa vybavovanie pracovných povolení 
v určitých sektoroch, pre poľnohospodárstvo, 
vinohradníctvo a catering – dokonca postup aj bez 
pracovných povolení; situácia sa opäť prehodnotí 
najneskôr v máji 2007 pracovné povolenia

Taliansko áno zvýšenie kvóty pre občanov z nových členských pracovné povolenia, 
krajín na 170000 (z 80000) kvóty

Holandsko áno zjednodušilo sa vybavovanie pracovných povolení 
v určitých sektoroch. Možné sektorové otvorenie 
prac. trhu k 1.1.2007 pracovné povolenie

EEEEAA
Nórsko áno pracovné povolenia
Lichtenštajnsko áno pracovné povolenia
Island nie registrácia pri vstupe do krajiny

Upozornenie MZV SR na podvodné 
ponuky práce v zahraničí
M inisterstvo zahraniãn˘ch vecí SR opätovne upozorÀuje

slovensk˘ch obãanov na mnoÏiace sa prípady falo‰n˘ch
ponúk práce v krajinách Európskej únie. ObeÈami podvodu sa
stala aj 13-ãlenná skupina Slovákov, ktorá v uplynul˘ch
dÀoch naletela podvodníkovi sºubujúcemu sprostredkovaÈ
sezónne poºnohospodárske práce v Portugalsku. Inzerát bol
uverejnen˘ v ãasopise Avízo, záujemcovia za prácu, ktorú
nedostali, zaplatili po 200 eur. „Po zistení, Ïe sa stali obeÈou
podvodu a bez dostatoãn˘ch finanãn˘ch prostriedkov, sa
vydali na púÈ Ibersk˘m polostrovom, doputovali za prácou aÏ
do ·panielska a skoãili cez víkend na veºvyslanectve v Madri-
de, kde sa doÏadovali pomoci, vrátane zabezpeãenia finanã-
n˘ch prostriedkov na zaopatrenie a návrat do vlasti,“ infor-
moval dnes novinárov riaditeº konzulárneho odboru rezortu
diplomacie ªubor Bystrick˘. Oklamaní Slováci uÏ smerujú
domov. Peniaze na cestu im sprostredkovaním ministerstva

poskytli príbuzní na Slovensku. Slovenské zastupiteºské
úrady zaregistrovali uÏ stovky podobn˘ch prípadov, okrem
Portugalska a ·panielska aj vo ·védsku, Francúzsku, Belgic-
ku ãi ìal‰ích krajinách. Bystrick˘ apeloval na obãanov, aby si
preverili ponuky na prácu v zahraniãí, a to buì cez veºvysla-
nectvá príslu‰n˘ch ‰tátov alebo aj na slovenskom ministerstve
zahraniãn˘ch vecí. Pri vycestovaní by si mali tieÏ odloÏiÈ
dostatoãné finanãné prostriedky na návrat. „Je to jedin˘
spôsob, ako sa vyhnúÈ problémom z ºudského hºadiska veºmi
dramatick˘m,“ povedal. Bystrick˘ tieÏ upozornil, Ïe slovenské
veºvyslanectvá a konzuli nemôÏu poskytovaÈ bezplatné zao-
patrenie a prostriedky na návrat obãanov do vlasti. „MôÏu za
urãit˘ch podmienok poskytnúÈ buì doplnkov˘ predaj devíz,
ak sa niekto na Slovensku zaruãí a zloÏí protihodnotu v koru-
nách na úãet, alebo na základe splnenia podmienok poskytnúÈ
finanãnú pomoc formou zmluvy o pôÏiãke,“ povedal. tasr
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MONITORING MÉDIÍ

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

jednotliv˘mi rodinami hádky, po‰tvávanie detí proti sebe a zne-
uÏívanie detí od sexuálneho aÏ po pracovné. Vyhlásila to vãera
v Trenãíne ministerka sociálnych vecí Iveta Radiãová. V domo-
ve je podºa nej situácia, akú na‰e zákony nepoznajú. „Nie je to
profesionálna rodina ani pestúnstvo a ani vychovávateºstvo,"
povedala. V domove sú bunky, kde sa vychovávatelia 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 Slo-
vensko potrebuje ur˘chlene prijaÈ nov˘ zákon o sociálnych
sluÏbách, ktor˘ zabráni tomu, aby deti boli po dov⁄‰ení plnole-
tosti z domova prepustené a odkázané len samy na seba. 

Rozhlasová stanica Slovensko

■ SLOVENSKÉ MINISTERSTVO PRÁCE 
UPOZORŇUJE NA ŠPEKULATÍVNE PONUKY
PRÁCE PRE SLOVENSKÝCH OBČANOV 
V PORTUGALSKU
Ak rozm˘‰ºate o práci v zahraniãí, ministerstvo práce, soci-

álnych vecí a rodiny na základe avíza pre‰etrovania Veºvysla-
nectva Slovenskej republiky v Lisabone, upozorÀuje na ‰peku-
latívne ponuky práce pre slovensk˘ch obãanov v Portugalsku.
Veºvyslanectvo Slovenskej republiky v Lisabone preverilo
ponuku firmy Next Oil Company na sprostredkovanie pracov-
ného miesta na ÈaÏobn˘ch plo‰inách v krajinách strednej Ame-
riky od apríla 2006 a upozorÀuje, Ïe ponuka nie je seriózna.
Slovenské ministerstvo práce zároveÀ odporúãa, aby si záu-
jemcovia o prácu v krajinách Európskej únie preverili viero-
hodnosÈ sprostredkovateºov na príslu‰nom veºvyslanectve
a oboznámili sa s aktuálnymi informáciami o pracovn˘ch pod-
mienkach v krajine. KaÏdú agentúru ponúkajúcu Slovákom
prácu v zahraniãí moÏno preveriÈ aj prostredníctvom Ústredia
práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, ktoré udeºuje
povolenia na vykonávanie sprostredkovania práce. 

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 spoloã-
nosÈ ONTE Orechová. Do jedného roka má nov˘ závod na v˘ro-
bu dreven˘ch nábytkárskych d˘h vytvoriÈ asi 60 nov˘ch pracov-
n˘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 ukrajinskou stranou,
dnes budeme rokovaÈ aj o odbere drevnej hmoty zo Slovenska. 

Rozhlasová stanica Regina

■ ĎALŠIA INVESTÍCIA NA ZÁHORÍ
Premiér Mikulá‰ Dzurinda a primátor Senice ªubomír Parí-

zek poklepali základn˘ kameÀ priemyselného parku na Kap-
linskom poli v Senici. Ako uviedol Parízek, podºa plánov
mesta by po etablovaní nov˘ch podnikateºsk˘ch subjektov
malo v priemyselnom parku vzniknúÈ asi 1600 pracovn˘ch
príleÏitostí a ìal‰ích 1200 v subdodávateºsk˘ch firmách. 

Šport

■ VO FEMA CENTRE VYŠKOLIA ŽENY NA PRÁCU
Îeny z desiatich obcí, ktoré Ïijú v znev˘hodnen˘ch pod-

mienkach, budú maÈ moÏnosÈ uspieÈ na trhu práce vìaka projek-
tu s názvom Fema. Navrhovateºom a spracovateºom projektu je
obec Spi‰sk˘ Hrhov. Náklady sú vyãíslené na 7 miliónov korún.

Krátke správy

Fema je financovaná z Európskeho sociálneho fondu. Zaãiatok je
naplánovan˘ na letné mesiace v tomto roku. V Spi‰skom Hrho-
ve teda zriadia Fema centrum, nav‰tevovaÈ ho budú Ïeny hlav-
ne z obcí v rámci mikroregiónu, a to z Klãova, Studenca, Bugºo-
viec, Baldoviec, Bijacoviec, DomaÀoviec, Spi‰ského ·tvrtka,
Draviec a z Dlh˘ch StráÏí. Hlavn˘m cieºom projektu je zv˘‰iÈ prí-
leÏitosti a podporiÈ rovností ‰ancí na trhu práce pre znev˘hod-
nené skupiny Ïien zo stredného Spi‰a. Úãastníãky absolvujú
poãítaãov˘ kurz, kurz základov podnikania, kurz pre opatrova-
teºky. V obci bude zriadená internetová kaviareÀ, kde si budú
môcÈ vyskú‰aÈ získané zruãnosti na kurzoch. V priestoroch
internetovej kaviarne bude aj ãitáreÀ a kniÏnica s odbornou lite-
ratúrou. V pláne je aj vydávanie ãasopisu FEMA mesaãník, ktor˘
bude obsahovaÈ aktuálne informácie z realizácie projektu, ponu-
ky na kurzy v rámci projektu. âasopis bude k dispozícii v inter-
netovej kaviarni a dostanú ho v‰etci úãastníci kurzov a na pro-
jekte zainteresované subjekty a okolité obce. Záujemcom cieºo-
vej skupiny bude poskytované právne a sociálne poradenstvo
prostredníctvom konzultácií s právnikom. Pravda

■ HROMADNÉ PREPÚŠŤANIE VO VIHORLATE
SNINA SA ODKLADÁ
Hromadné prepú‰Èanie posledn˘ch dvoch stovák pracov-

níkov Vihorlatu Snina, ku ktorému malo dôjsÈ 1. júna, sa
nateraz odkladá. Dozvedeli sa to na stretnutí s nov˘m vlast-
níkom zvy‰ní zamestnanci, ktorí doma ãakajú na rozhodnu-
tie o ìal‰om osude strojárskej fabriky.

Pravda

■ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI POKRAČUJÚ VO
VÝSTAVBE NÁJOMNÝCH A SOCIÁLNYCH BYTOV
V˘stavba nájomn˘ch bytov sa u nás zaãiatkom deväÈdesia-

tych rokov minulého storoãia prakticky zastavila. Na prelome
tisícroãí sa v‰ak situácia zaãala meniÈ. V Liptovskom Mikulá‰i
pokraãujú vo v˘stavbe bytov do osobného vlastníctva, pri kto-
r˘ch mesto na seba zobralo budovanie inÏinierskych sietí, na
ão vyuÏívajú aj finanãné prostriedky od ministerstva v˘stavby
a regionálneho rozvoja. Pre ekonomicky slab‰ie rodiny sa v‰ak
uÏ naplno rozbehla v˘stavba nájomn˘ch bytov. V tomto prípa-
de vyuÏívajú prostriedky zo ·tátneho fondu rozvoja b˘vania.
Stále viac sa v‰ak ukazuje potreba aj sociálnych bytov. 

STV 2

■ PAUŠÁLNY PRÍSPEVOK VYTVORIL 
9-TISÍC PRACOVNÝCH MIEST
„Pau‰álny príspevok pre mal˘ch zamestnávateºov, samos-

právy a mimovládne organizácie na zamestnávanie dlhodobo
nezamestnan˘ch a znev˘hodnené skupiny nezamestnan˘ch
priniesol za pol roka takmer 9 300 nov˘ch pracovn˘ch miest,“
povedala vãera ministerka práce Iveta Radiãová. Zdôraznila, Ïe
zo v‰etk˘ch miest patrí takmer tritisíc zdravotne postihnut˘m.
Pritom v posledn˘ch dvoch rokoch sa cez nástroje aktívnej poli-
tiky trhu práce podarilo vytvoriÈ len okolo 500 pracovn˘ch
miest pre zdravotne postihnut˘ch. „Máme naìalej váÏny pro-
blém s dlhodobo nezamestnan˘mi a znev˘hodnen˘mi skupina-
mi. AÏ 68 percent zo súãasnej evidencie tvoria nezamestnaní,
ktorí sú v evidencii dlh‰ie ako jeden rok,“ povedala Radiãová. 

SME; tasr

■ VĎAKA PRÍSPEVKOM SA ZAMESTNALO 
2 900 POSTIHNUTÝCH ĽUDÍ

Pau‰álny príspevok na zamestnávanie dlhodobo nezamestna-
n˘ch a znev˘hodnené skupiny za pol roka priniesol takmer 
9 300 nov˘ch pracovn˘ch miest. Ministerstvo práce, sociál-
nych vecí a rodiny prideºovalo príspevky v rámci pilotného
projektu podpory zamestnávania. VzÈahoval sa na znev˘hod-
nené skupiny v okresoch s nadpriemernou mierou nezamest-
nanosti. Zo v‰etk˘ch novozamestnan˘ch je takmer 2 900
zdravotne postihnut˘ch. TA 3
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? Chcela by som vás poprosiÈ
o radu. Som zamestnaná na

dobu neurãitú a momentálne som
s roãn˘m synãekom na MD. V janu-
ári oãakávame ìal‰ie bábätko a zau-
jímalo by ma, do ak˘ch in‰titúcií je
potrebné danú skutoãnosÈ nahlásiÈ,
resp. aké podklady budem musieÈ
vyplniÈ a do akého termínu. TieÏ
neviem, ãi mám ohlasovaciu povin-
nosÈ na Sociálnej poisÈovni, ãi mám
kontaktovaÈ zamestnávateºa a úrad
práce, soc. vecí a rodiny.

âo sa t˘ka úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny: Podºa zákona o rodiãov-
skom príspevku, tento sa neposkytuje,
ak oprávnenej osobe vznikne nárok na
materské. Ak nárok na materské je
v niÏ‰ej sume, ako je v˘‰ka rodiãovské-
ho príspevku, rodiãovsk˘ príspevok sa
vypláca vo v˘‰ke rozdielu medzi rodi-
ãovsk˘m príspevkom a matersk˘m.

T. ã. ste poberateºkou rodiãovského
príspevku, nakoºko zabezpeãujete sta-
rostlivosÈ o svojho roãného syna. V me-
siaci január 2007 oãakávate narodenie
druhého dieÈaÈa. ·esÈ t˘ÏdÀov pred ter-
mínom oãakávaného pôrodu je potrebné
uplatniÈ si nárok na materské na príslu‰-
nej poboãke sociálnej poisÈovne. Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny (platite-
ºovi rodiãovského príspevku) ste povin-
ná oznámiÈ vznik nároku na materské.

DoplÀujúca informácia: Príslu‰nej
zdravotnej poisÈovni (predpokladáme)
ste oznámili potvrdením úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny, Ïe ste na rodi-
ãovskej dovolenke a odkedy poberáte
rodiãovsk˘ príspevok pri starostlivosti
o prvorodené dieÈa. PoisÈovni oznámi-
te, aÏ keì vám skonãí nárok na rodi-
ãovsk˘ príspevok. Zamestnávateºovi
pri nástupe na materskú dovolenku pri
prvorodenom dieÈati ste oznámili dobu
trvania rodiãovskej dovolenky. Trvanie
rodiãovskej dovolenky je potrebné
zamestnávateºovi oznámiÈ aj z dôvodu
obsadenia pracovného miesta, zastupo-
vania na dobu urãitú.

Jana Kovárová
odbor štátnych sociálnych dávok ÚPSVR

? PovaÏuje sa za príjem rodiny spo-
loãne posudzovan˘ch osôb, ak mi

otec detí vyplatí ‰ekom, ako dlh na
v˘Ïivnom za minulé roky (r. 1990 –
1999), aj na syna, ktor  ̆s nami uÏ neÏije
v spoloãnej domácnosti, keì v˘‰ka
tohto vyplateného dlhu (3 400 Sk)
v kalendárnom roku nepresahuje dvoj-
násobok Ïivotného minima a nejedná
sa ani o pravideln ,̆ podºa mÀa in  ̆prí-
jem? Poberám dávky v hmotnej núdzi
spolu s dvoma plnolet˘mi deÈmi, ktoré
‰tudujú na vysokej ‰kole.

Podºa § 5 ods. 3 Zákona ã. 599/2003 Z.
z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene
a doplnení niektor˘ch zákonov v znení
neskor‰ích predpisov za príjem sa na
úãely posudzovania hmotnej núdze,

zabezpeãenia základn˘ch Ïivotn˘ch pod-
mienok a pomoci v hmotnej núdzi pova-
Ïuje príjem podºa § 4 zákona ã. 601/2003
Z. z. o Ïivotnom minime a o zmene
a doplnení niektor˘ch zákonov. Príjem
prijat˘ v rámci plnenia vyÏivovacej povin-
nosti je príjmom osloboden˘m od dane,
ktor˘ sa podºa § 4 ods. 1 písm. b) zákona
o Ïivotnom minime povaÏuje za príjem.

JUDr. Eva Spitzerová, 
riaditeľka odboru pomoci 

v hmotnej núdzi ÚPSVR

? Je správne, keì úrad práce mi
nevyplatil jeden mesiac príspe-

vok na b˘vanie z dôvodu, Ïe som
nemohla zaplatiÈ nájomné, keì mi
vyplatili dávku v hmotnej núdzi aÏ
po 7 mesiacoch od podania Ïiados-
ti? Za uvedenú dobu som nemala
s dvomi deÈmi Ïiaden príjem,
a preto som nemohla zaplatiÈ
nájomné. Po vyplatení dávky
a príspevkov v hmotnej núdzi som
nájomné ihneì zaplatila a predlo-

Ïila potvrdenie o zaplatení, ktoré
úrad práce uÏ neakceptoval. Odvo-
lanie sme nepodali z dôvodov hod-
n˘ch osobitného zreteºa (7 mesia-
cov sme boli bez príjmu). Myslím si,
Ïe úrad práce postupoval v rozpore
s dobr˘mi mravmi, pretoÏe od
podania Ïiadosti vo veci nekonal,
a preto nemohlo byÈ nám na ‰kodu
nevyplatenie v jednom mesiaci
príspevku na b˘vanie.

Podºa § 13 ods. 3 zákona o pomoci
v hmotnej núdzi obãan a fyzické osoby,
ktoré sa s obãanom spoloãne posud-
zujú, majú nárok na príspevok na b˘va-
nie, ak obãan v hmotnej núdzi alebo
niektorá z fyzick˘ch osôb, ktorá sa
s obãanom v hmotnej núdzi spoloãne
posudzuje, je vlastníkom bytu, vlastní-
kom rodinného domu, nájomcom bytu
alebo nájomcom rodinného domu,
alebo nájomcom obytnej miestnosti
v zariadení urãenom na trvalé b˘vanie
a uhrádza náklady spojené s b˘vaním
a predloÏí doklad o zaplatení t˘chto
nákladov za predchádzajúcich ‰esÈ po
sebe nasledujúcich kalendárnych
mesiacov, alebo preukáÏe uznanie dlhu
a dohodu o splátkach v prípade, Ïe má
nedoplatky spojené s úhradou nákla-
dov spojen˘ch s b˘vaním. Podmienky
nároku na príspevok na b˘vanie sa pre-
hodnocujú raz za ‰esÈ po sebe nasle-
dujúcich kalendárnych mesiacov.

Vzhºadom k tomu, Ïe ÏiadosÈ
o poskytnutie informácie neobsahuje
dostatok údajov, nie je moÏné posúdiÈ
nárok na príspevok na b˘vanie. Podºa 
§ 25 ods. 1 a 3 Zákona o pomoci v hmot-
nej núdzi, na konanie o posúdenie

hmotnej núdze, zabezpeãení základ-
n˘ch Ïivotn˘ch podmienok a pomoci
v hmotnej núdzi dávkou a príspevkami
sa vzÈahujú v‰eobecné predpisy
o správnom konaní. Konanie sa zaãína
podaním Ïiadosti obãana alebo na pod-
net orgánu, ktor˘ je príslu‰n˘ rozhodo-
vaÈ o posúdení hmotnej núdze, zabez-
peãení základn˘ch Ïivotn˘ch podmie-
nok a pomoci v hmotnej núdzi dávkou
a príspevkami. V zmysle § 49 ods. 2
Zákona ã. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskor‰ích predpisov je
správny orgán povinn˘ rozhodnúÈ vo
veci do 30 dní od zaãatia konania, vo
zvlá‰È zloÏit˘ch prípadoch rozhodne
najneskôr do 60 dní. Nakoºko Ïiadateº-
ka neuviedla presné ãasové údaje
o podaní Ïiadosti a ani nie sú známe
dôvody, pre ktoré úrad v zákonnej leho-
te nerozhodol, nie je moÏné sa k danej
veci vyjadriÈ. 

JUDr. Eva Spitzerová, 
riaditeľka odboru pomoci 

v hmotnej núdzi ÚPSVR

? Som práceneschopná, poberám
ochrann˘ príspevok. Na konci

mesiaca mi lekár vystavil doklad
o trvaní práceneschopnosti na
v˘menn˘ lístok, za ktor˘ sa neúãtuje
Ïiaden poplatok. Úrad práce tento
doklad neakceptoval a Ïiadal odo
mÀa priniesÈ iné tlaãivo, ktoré je v‰ak
urãené pre zamestnan˘ch a ktor˘ sa
predkladá Sociálnej poisÈovni a za
ktoré lekár úãtuje poplatok 30,- Sk.
Informovala som sa v Sociálnej pois-
Èovni a oznámili mi, Ïe na vyplácanie
ochranného príspevku by mal úradu
postaãiÈ doklad o trvaní prácene-
schopnosti napísan˘ na v˘mennom
lístku. Som toho názoru, Ïe pokiaº sú
v‰etky údaje uvedené na v˘mennom
lístku, mal by postaãiÈ tento doklad
o trvaní PN.

Pre poskytnutie ochranného prís-
pevku sa vyÏaduje mesaãné preukazo-
vanie trvania doãasnej pracovnej
neschopnosti. Spôsob preukazovania si
zvolí správny orgán, ktor˘ rozhodol
o dávke a príspevku. V prípade, ak
lekár vystavil doklad o trvaní doãasnej
pracovnej neschopnosti na v˘mennom
lístku a tento obsahuje v‰etky náleÏitos-
ti originálneho tlaãiva, je moÏné tento
doklad akceptovaÈ. 

JUDr. Eva Spitzerová, 
riaditeľka odboru pomoci 

v hmotnej núdzi ÚPSVR

? V septembri 2005 som zaãal pod-
nikaÈ ako SZâO, manÏelka bola

poberateºkou dávky v hmotnej
núdzi, dostal som príspevok na
SZâO, ktor˘ som pouÏil na nájom

Otázky a odpovede
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prístrojov, nehnuteºností a nákup
DHIM a pouÏil som ho v celej v˘‰ke
v roku 2005. Aj napriek mojej snahe
bol môj hospodársky v˘sledok (prí-
jem môj aj manÏelkin) nulov˘,
v daÀovom priznaní z roku 2005 som
vykázal stratu. Chcem sa op˘taÈ,
môÏem poÏiadaÈ príslu‰n˘ ÚPSVR
o dávku v hmotnej núdzi, alebo nie? 

Zákon ã.599/2003 Z. z. o pomoci
v hmotnej núdzi upravuje poskytova-
nie pomoci obãanom v hmotnej núdzi.
Podºa tohto zákona sa obãan a s ním
spoloãne posudzované osoby nachá-
dzajú v hmotnej núdzi, keì ich prí-
jem nedosahuje Ïivotné minimum
a nemôÏu si príjem zabezpeãiÈ alebo
zv˘‰iÈ vlastn˘m priãinením, t.j. vlast-
nou prácou, uÏívaním svojho majetku
alebo uplatnením zákonn˘ch nárokov.
V uvedenom prípade, keì obãan je
samostatne zárobkovo ãinná osoba,
ktorá vykázala v daÀovom priznaní
stratu, bude úrad skúmaÈ, ãi si rodina
nemôÏe zabezpeãiÈ príjem vlastnou
prácou, ako aj pomôcÈ v hmotnej núdzi
uÏívaním, správou, predajom alebo
prenájmom svojho majetku podºa § 8
Zákona o pomoci v hmotnej núdzi.
Podºa tohto ustanovenia sa za majetok
povaÏujú hnuteºné, nehnuteºné veci,
práva a iné majetkové hodnoty. Vzhºa-
dom na vykonávanie samostatnej
zárobkovej ãinnosti sa dá predpokladaÈ,
Ïe rodina si môÏe rie‰iÈ hmotnú núdzu
vlastn˘m priãinením. KeìÏe ÏiadosÈ
o informáciu neobsahuje v‰etky potreb-
né údaje (v˘‰ka príspevku, jeho pouÏi-
tie, majetkové pomery, predmet podni-
kania), nie je moÏné daÈ jednoznaãnú
odpoveì.

JUDr. Eva Spitzerová, 
riaditeľka odboru pomoci 

v hmotnej núdzi ÚPSVR

? Po skonãení pracovného pome-
ru v jednej firme, kde som pra-

covala 4 roky, som ihneì nastúpila
pracovaÈ v âeskej republike, kde
som pracovala 5 mesiacov. Po návra-
te som mala nárok na podporu
v nezamestnanosti, nakoºko som sa
ale o mesiac opäÈ zamestnanala
v âeskej republike, vyãerpala som
len jednu dávku z podpory. Po me-
siaci som ukonãila pracovn˘ pomer
a zaevidovala som sa na úrade práce
a bolo mi povedaané, Ïe uÏ nemám
nárok na zvy‰né dávky podpory,
ktoré som nevyãerpala, lebo som sa
zamestnala v inej krajine. Nastúpila
som pracovaÈ do jednej firmy tu na
Slovensku, ale pracovn˘ pomer som
po dvoch mesiacoch ukonãila. Mám,
alebo nemám teraz nárok na podpo-
ru v nezamestnanosti? 

pani Kavuliaková
Nárok na dávku v nezamestnanosti

podºa Zákona ã. 461/2003 o sociálnom
poistení má oprávnená osoba, ak

v posledn˘ch ‰tyroch rokoch pred
zaradením do evidencie nezamestna-
n˘ch obãanov hºadajúcich zamestna-
nie bola poistená v nezamestnanosti
najmenej tri roky. (§ 104 ods. 1). Po-
istencovi vznikne nárok na dávku
v nezamestnanosti znovu podºa odse-
ku 1 najskôr po uplynutí troch rokov
odo dÀa zániku predchádzajúceho
nároku na dávku v nezamestnanosti.
(§104 ods.3)

Igor Kňazovický
odbor mediálny a informačný ÚPSVR

? MôÏe osoba samostatne zárob-
kovo ãinná, ktorá podpísala

s úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny dohodu o poskytnutí nená-
vratného finanãného príspevku for-
mou jednorázovej pau‰álnej platby
na zaãatie prevádzkovania alebo
vykonávania SZâ podºa § 49 Zákona
ã. 5/2004 Z. z. o sluÏbách zamestna-
nosti v znení neskor‰ích predpisov
dÀa 21. 12. 2004 a zaãala vykonávaÈ
SZâ od 1. 1. 2005, maÈ podpísanú
dohodu o vykonávaní práce, napr.
ako úãtovníãka v PPP na projekte
z ESF? V dohode sa hovorí, Ïe prí-
jemca pomoci sa zaväzuje vykoná-
vaÈ: vedenie úãtovníctva, kancelár-
ske a sekretárske sluÏby – bez súbe-
hu s pracovnoprávnym vzÈahom. Ak
nemôÏem byÈ e‰te zamestnaná na
DoVP, p˘tam sa, ãi neexistuje moÏ-
nosÈ dohodu doplniÈ doplnkom,
lebo tie z roku 2006 uÏ takúto pod-
mienku neobsahujú. Z uvedeného
dôvodu sa cítim byÈ diskriminova-
ná. 

Podºa Zákona ã. 5/2005 o sluÏbách
v § 49 je uvedené, Ïe príspevok na
samostatnú zárobkovú ãinnosÈ sa
poskytuje uchádzaãovi o zamestnanie
vedenému v evidencii uchádzaãov
o zamestnanie v urãenej dæÏke, ktor˘
zaãne a bude túto ãinnosÈ vykonávaÈ
nepretrÏite najmenej dva roky, ak
o príspevok na samostatnú zárobkovú
ãinnosÈ poÏiada písomne. Príspevok
na samostatnú zárobkovú ãinnosÈ sa
poskytuje na úhradu nákladov súvisia-
cich so samostatnou zárobkovou ãin-
nosÈou (ìalej len „príspevok“.) Vo
va‰om prípade je moÏné vykonávaÈ
objednané práce na projektoch ESF na
základe zmluvy o spolupráci uzavretej
medzi dvoma subjektami obchodného
práva. Medzi vami ako podnikateº-
kou a objednávajúcou spoloãnosÈou.
V takom prípade nepôjde o pracovn˘
vzÈah, ale o poskytnutie sluÏby bez
súbehu s pracovnoprávnym vzÈahom.
Odmena potom bude fakturovaná ako
poskytnutá sluÏba. O diskriminácii
v tomto prípade nemoÏno hovoriÈ, pre-
toÏe zmena zákona sa t˘ka v‰etk˘ch
obãanov.

Igor Kňazovický 
odbor mediálny a informačný ÚPSVR

? Som evidovaná na úrade práce
a v apríli som dostala poslednú

podporu v nezamestnanosti (za
mesiac marec). Bola som si podaÈ
ÏiadosÈ o sociálnu podporu a tam mi
bolo povedané, Ïe ju mám priniesÈ
aÏ v máji, preto sociálnu dávku
dostanem za máj aÏ v júni. V máji
t˘m pádom nedostanem niã. Je
tento postup správny? 

pani Lácová
Dávky v hmotnej núdzi sa posu-

dzujú a vyplácajú so spätnou platnos-
Èou. To znamená, Ïe nárok vzniká po
posúdení príjmu za posledn˘ skúman˘
mesiac. Vo va‰om prípade po podaní
Ïiadosti v máji sa bude skúmaÈ príjem
za mesiac máj. Podºa neho vám nárok
na dávky za máj vznikne a bude vypla-
ten˘ v júni. Pokiaº by ste podali ÏiadosÈ
skôr, v apríli, skúmal by sa príjem za
mesiac apríl. V tom mesiaci vám bola
vyplatená podpora v nezamestnanosti
a nárok by vám nevznikol. Úrad postu-
poval v zmysle zákona.

Igor Kňazovický 
odbor mediálny a informačný ÚPSVR

? Dobr˘ deÀ, mohla by som si
u vás overiÈ skutoãnosÈ t˘kajú-

cu sa preplácania cestovn˘ch v˘dav-
kov úradom práce? Viac ako rok
som bola evidovaná na úrade práce,
na‰la som si prácu v Bratislave. Pra-
covn˘ pomer vznikol k 1. 1. 2006.
VzdialenosÈ z miesta bydliska do
miesta v˘konu práce predstavuje
100 km. Prosím o vysvetlenie, ãi
mám, alebo nemám nárok na pre-
platenie cestovn˘ch v˘davkov.
Vyplnila som v‰etky potrebné tlaãi-
vá za 4 mesiace a po ‰tyroch mesia-
coch mi napísali, Ïe nemám na to
nárok.

ãitateºka
Na príspevok na dochádzku za prá-

cou – § 53 Zákona ã. 5/2004 Z. z o sluÏ-
bách zamestnanosti má nárok uchádzaã
o zamestnanie, ak Ïiadateº bol pred
sprostredkovaním (nájdením si)
zamestnania alebo zaãatím prevádzko-
vania alebo vykonávania SZâ znev˘-
hodnen˘m UoZ a bol veden˘ v eviden-
cii UoZ najmenej 6 mesiacov a zároveÀ
bol veden˘ v evidencii 12 mesiacov
z predchádzajúcich 16 mesiacov. Nárok
na príspevok vzniká len t˘m Ïiadate-
ºom, ktorí boli v evidencii UoZ od úãin-
nosti novely zákona o sluÏbách zamest-
nanosti (ã.573/2005 Z. z.), ãiÏe tí, ktorí
boli vyradení z evidencie UoZ od 2. 1.
2006. V prípade, Ïe boli prijaté Ïiados-
ti, ktoré nespæÀajú túto podmienku, Ïia-
dateºom t˘chto Ïiadostí nevznikne
nárok na príspevok. V takomto prípade
poveren˘ zamestnanec OSS písomne
upovedomí Ïiadateºa, Ïe mu nevzniká
nárok na príspevok.

Igor Kňazovický
odbor mediálny a informačný ÚPSVR
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PRÍBEH ZUZANY
Ako rodiã vníma postihnutie svojho dieÈaÈa? Chápe ho ako trest
alebo dar? Aké to je byÈ mamou postihnutého dieÈaÈa? âím v‰et-
k˘m rodiãia prechádzajú, keì sa im nieão také prihodí? 

âO ZNAMENÁ PRE M≈A MOJE POSTIHNUTÉ DIEËA?
Mi‰ko sa narodil predãasne a teraz má DMO, viacnásobn˘ – men-
tálny, zrakov˘, telesn˘ – postih a je aj nedosl˘chav˘ na jedno u‰ko.
Jeho príbeh bol veºmi podobn˘ príbebehu Palculienky, Ïiaº s hor-
‰ím koncom. Mi‰ko bol drobnuãk˘ zázrak s pästiãkou ako prv˘
ãlánok palca môjho manÏela. VÏdy, keì vidím jeho rúãky – spo-
meniem si práve na toto. Mala som veºmi veºk˘ strach, ktor˘ som
v‰emoÏne maskovala a snaÏila som sa byÈ silná a zvládaÈ to, ako
sa patrí... âoho som sa bála? Bolesti – bolesti stratiÈ ho, bolesti
pozeraÈ sa na to, ako rastie a nie je ako iné deti.

Keì sa veºmi bojíme, spravíme so strachom „obchod“ a nieãím
ho veºmi dobre zakryjeme – zvyãajne istou dávkou hnevu, mrzu-
tosti ãi prehnanej aktivity. Preto bolo pre mÀa jeho postihnutie
o veºkom boji, boji s osudom. Keì si spätne prebehnem posled-
n˘ch sedem rokov môjho Ïivota, tak je to doslova o stavaní sa na
zadné a bytí do p⁄s, Ïe JA jeho stav ZMENÍM. A dupnutí nôÏkou,
Ïe JA to dokáÏem. A samozrejme o veºkom hneve, ktor˘ som mas-
kovala t˘m, Ïe som bola hyperaktívna mama, ktorá Mi‰ka
„dovliekla“ na kaÏduãiãkú jednu terapiu, o ktorej som sa dopoãu-
la, ãi doãítala. A podobne som uháÀala celé svoje okolie. LenÏe
ako dlho sa dá takto ÏiÈ? V takomto strese Ïivenom hnevom?

ZMENA – ZAâALA SOM OD SEBA
Obãas ma aj napadlo, Ïe bojovaÈ nemusím. Zvyãajne vtedy, keì
som nevedela ako ìalej. Keì ‰iel Mi‰ko do internátnej ‰koly, na-
miesto únavy som cítila len veºké prázdno. Hnev vystriedala apa-
tia, smútok, istá dávka sebaºútosti a opäÈ strach. Keì som si uve-
domila, Ïe ìalej nevládzem, zaãala som z iného konca. AKO? – to
je dlh˘ príbeh, no zaãal t˘m, Ïe som sa zaãala venovaÈ sama sebe.
Paradoxne to prinieslo aj viac pochopenia pre in˘ch. V skratke –
staãilo prijaÈ veci také, aké sú. NebraÈ ich pasívne, to nie. Len ich
s pokorou prijaÈ a nechaÈ plynúÈ. A uvedomiÈ si hranice vlastnej
zodpovednosti – proste sú veci, ktoré nie sú v mojej kompetencii.

Staãilo si uvedomiÈ a precítiÈ to, ão som celé roky potláãala –
veºkú bolesÈ. Potom sa pohlo nieão v mojom vnútri a bola som
schopná vidieÈ a vnímaÈ, Ïe Mi‰ko je v podstate nesmierne
·ËASTNÉ dieÈa a k Ïivotu potrebuje len milujúcich a nie bojujú-
cich rodiãov. 

âO JE PRE M≈A AKO MAMU NAJËAÎ·IE?
To, Ïe Mi‰ko má svoj svet, je pre mÀa dosÈ ÈaÏké, ale nie kvôli tomu,
ako to vyzerá navonok. Spoãiatku som sa snaÏila vtiahnuÈ ho do
ná‰ho sveta, uãiÈ ho ná‰ spôsob komunikácie. Uvedomila som si,
Ïe moÏno ja sa mám uãiÈ a snaÏiÈ sa pochopiÈ ten jeho svet – svet

Na túto otázku si v tomto príspevku
odpovedali dve 32-roãné Ïeny. 
Nikdy sa nestretli, kaÏdá je z iného
konca Slovenska, a predsa ich nieão
spája – kaÏdá rie‰i vo svojom Ïivote
postihnutie z iného uhla pohºadu. 
Wicca je od narodenia telesne postihnutá
a Zuzana je mamou 8-roãného viac-
násobne postihnutého Mi‰ka. Ako to
zvládajú, ão ich spája a rozdeºuje?

■ AKTIVAČNÉ PRÁCE VO FIĽAKOVE 
SÚ S PRÍPLATKOM OD PRIMÁTORA
Väã‰ina starostov a primátorov sa zhoduje na tom, Ïe akti-

vaãné práce sú pre obce a mestá veºkou pomocou. Ale aj oby-
ãajní daÀoví poplatníci radi vidia, Ïe nezamestnaní musia
najprv nieão urobiÈ a aÏ potom dostanú podporu z na‰ich
daní. Vo Fiºakove okrem 1 500 korunového príspevku od
‰tátu, môÏu obãania získaÈ aj ìal‰ie peniaze. Formou pouká-
Ïok od primátora mesta. Je to pre nich obrovská motivácia
a tak˘mto spôsobom vyvoláva medzi nimi urãité súperenie
a prakticky t˘m dosiahnu väã‰í v˘kon, ão je aj v prospech
mesta. Na aktivaãnej ãinnosti sa vo Fiºakove zúãastÀuje 580
ºudí. Z toho 150 koordinujú ‰tyri rómske obãianske zdruÏe-
nia. Oni dostanú pridelené urãité teritórium a potom si toto
teritórium poãas trvania aktivaãnej ãinnosti obhospodarujú.
Spolupráca mesta, úradu práce a rómskych zdruÏení pri akti-
vaãnej ãinnosti je priam príkladná. Zdalo by sa teda, Ïe v‰et-
ko ide bez problémov. Oni sú väã‰inou so základn˘m vzdela-
ním, niektorí sú aj bez vzdelania. Niekedy nám to robí aj pro-
blémy, pretoÏe nevedia ani okopávaÈ, takÏe ich musíme veºa-
krát uãiÈ, hlavne t˘ch mlad‰ích. To je problém, ktor˘ musí
rie‰iÈ mesto spolu s rómskymi zdruÏeniami.

STV 2

■ PREČO ODMIETAME OPUSTENÉ DETI?
Na Slovensku prebieha transformácia internátnych detsk˘ch

domovov na men‰ie bunky rodinného typu. Pre deti, z ktor˘ch
mnohé odmaliãka vyrastajú bez rodiãov, je toto prelomové rie‰e-
nie veºk˘m krokom vpred aj z hºadiska hlb‰ieho uvedomenia si
tradiãného rodinného Ïivota a lep‰ej pripravenosti na Ïivot po
opustení detského domova. V reálnom Ïivote sa ãasto nedokáÏu
zorientovaÈ a zlyhávajú, pretoÏe im ch˘ba to, ão sa ostatné deti
Ïijúce v rodinách nauãili v kaÏdodennom Ïivote – od prác
v domácnosti, cez hospodárenie s financiami, aÏ po vytváranie
dôvery s najbliÏ‰ími. Aj v na‰om meste máme internátny detsk˘
domov, ktor˘ realizuje tento projekt a kúpil niekoºko domovov
v meste a okolí pre svojich chovancov. Deti by tak spoznali
spôsob Ïivota, ktor˘ je pre nás beÏn˘m, no pre ne to bude nieão
nové, ão doteraz nepoznali. UÏ to nebudú len chovanci interná-
tu, ktorí sa nemôÏu podieºaÈ na beÏn˘ch prácach. 

Kúpa jedného z domov v meste v‰ak spôsobila neprimeranú
reakciu niektor˘ch obyvateºov domov v blízkom okolí. Okrem
niekoºk˘ch v˘nimiek – susedov, ktorí tento zámer prijali a nevi-
deli v tom niã zlé – hnev a nekompromisn  ̆postoj ostatn˘ch voãi
nesÈahovaniu sa detí viedol aÏ k protestnej petícii. ·peciálne
o tomto dome rokovalo aj mestské zastupiteºstvo, situáciu mapo-
vali mieste televízie, noviny. Nepomáhalo ani vysvetºovanie
a ubezpeãovanie kompetentn˘ch, Ïe tieto deti nie sú hrozbou pre
okolie. Sú pod stálym dozorom t˘ch, ktorí sa o nich starajú. Strach
protestujúcich z kriminality detí je takisto neopodstatnen .̆ RobiÈ
vopred z detí kriminálnikov, zloãincov je poburujúce. Koºko ma-
fiánov Ïije v meste, ão je verejn˘m tajomstvom, a nikto sa nebúri!
Rad‰ej maÈ v susedstve mafiána ako deti z detského domova?

Je smutné, Ïe celosvetov˘ trend rie‰enia problematiky opus-
ten˘ch detí nedokáÏu prijaÈ kamenné srdcia niektor˘ch jednot-
livcov. Je to o to smutnej‰ie a prekvapujúcej‰ie, Ïe mnohí z t˘ch,
ktorí sa rozhorãene postavili proti umiestneniu detí v tomto kon-
krétnom dome, sa tvária, Ïe sú pravoverní katolíci a pravidelne
chodia do kostola i na spoveì... Väã‰ina z nich sa nemôÏe sÈaÏo-
vaÈ na chudobu, skôr naopak, a toto „vyru‰enie“ z ich konzum-
ného Ïivota vnímajú ako ublíÏenie ãi uráÏku, ão im nedá spávaÈ.
SpávaÈ to v‰ak moÏno nedá ani realizátorom projektu, ktorí neãa-
kali aÏ tak˘ ºudsk˘ egoizmus. Ten napokon dosiahol svoje, vede-
nie detského domova ustúpilo, deti tam b˘vaÈ nebudú. Keì sa
v‰ak raz tieto deti dozvedia, ako proti ich nasÈahovaniu spísali
petíciu, ich pocit, Ïe ich svet neprijal, urãite zosilnie. 

Katolícke noviny č. 22
Milan, Michalovce
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A ão sa mi v Ïivote skutoãne mnohonásobne vrátilo – nerobila som
si v˘poãet potenciálnych problémov (pre mÀa ako dospeláka) pre-
dom a niekedy som nerátala ani s moÏnosÈou, Ïe ma niekde odmiet-
nu. T̆ m myslím mnoÏstvo situácií, ktoré rodiãia musia zvládnuÈ pri
jednaní s poisÈovÀami, úradmi, lieãebÀami, sponzormi ãi cestovkou.
T̆ m, Ïe som si povedala, Ïe nejako to zvládnem, tak som tieto patá-
lie naozaj zvládla. AÏ v rozhovoroch s in˘mi rodiãmi som pochopila,
ako veºmi sa mi tento prístup vyplatil – zvyãajne, ak ãakáte, Ïe nie-
kde budú problémy, tak aj naozaj prídu...

Rodiãia in˘ch postihnut˘ch detí, s ktor˘mi som v kontakte, ãasto
rie‰ia to, ão je najlep‰ie pre rodinu ako celok – finanãn˘ príjem, za-
mestnanie, sociálne v˘hody, ako sa zaãleniÈ do spoloãnosti. Rodiãia
si tak vlastne hºadajú cestu, ako sa vysporiadaÈ s postihnutím dieÈa-
Èa. Pre rodiãa to je v‰ak najmä o vysporiadaní sa s bolesÈou a s pocit-
mi s t˘m spojen˘mi, aj keì mnohí sa tvária, Ïe je v‰etko v poriadku.

TERAZ...
Teraz si kladiem otázky inak, a to – ão je najlep‰ie pre moje dieÈa?
Asi je ãudné, Ïe uvaÏujem o tom, Ïe by postihnutie mohlo byÈ pre
niekoho to najlep‰ie. 

Nie je v‰ak omnoho ÈaÏ‰ie byÈ „in˘“, ako byÈ „normálny“
v tomto svete? Akú veºkú du‰u potrebuje dieÈa, ktoré zvláda
ÈaÏk˘ osud? Nie je to náhodou byÈ postihnut˘ omnoho ÈaÏ‰ie, ako
byÈ normálny?

·tatistiky hovoria o pribúdaní postihnut˘ch ºudí, resp. ºudí so
‰peciálnymi potrebami – a to ako detí, tak aj ºudí star˘ch, ktorí
strácajú zmysly – najmä zrak a sluch. MoÏno sú zobrazením
toho, ão nechceme ako ºudstvo vidieÈ a poãuÈ. Telesne postihnu-
tí nás moÏno majú spomaliÈ a mentálne postihnuté deti s darom
veºkej lásky nám ukázaÈ, ako sa dá láska vyjadriÈ bez intelektu...

WICCIN PRÍBEH
Wicca je od narodenia postihnutá. Na rozdiel od mnoh˘ch
postihnut˘ch detiãiek má moÏno ‰Èastie (alebo ne‰Èastie?), Ïe si
v‰etko uvedomuje úplne zdrav˘m rozumom. Preão by sme teda
mali ‰pekulovaÈ za na‰e deti, aké to pre ne je – byÈ postihnut˘,
keì sa môÏeme sp˘taÈ?

SOM A OSTANEM POSTIHNUTÁ...
Som postihnutá od narodenia. Mám 32 rokov a môÏem povedaÈ,
Ïe som naozaj ‰Èastná, Ïe môÏem aj v takomto stave existovaÈ.
MoÏno si niektorí ºudia nevedia predstaviÈ alebo pochopiÈ, Ïe aj
postihnut˘ ãlovek môÏe maÈ radosÈ zo Ïivota. 

Narodila som sa s deformáciou celého tela, ão znamená, Ïe
mám horné aj dolné konãatiny úplne deformované. Keì som sa
narodila, lekári mi nedávali nádej na Ïivot, lebo som mala kom-
plikácie s d˘chaním, 40-stupÀové horúãky a mojim rodiãom ma
ani neukázali s odôvodnením, Ïe sa nedoÏijem ani pár hodín. Ale
ja som e‰te stále tu! 

Ako dieÈa som bola dosÈ v nemocnici, lebo aj moji rodiãia, by
urobili ãokoºvek, len aby na mojom stave vedeli nieão napraviÈ.
Ëahali mi viac rokov nohy, aby mi ich narovnali, sadrovali ma
a v‰etko moÏné. OperovaÈ ma rodiãia na‰Èastie nedali. Aj oni
vyskú‰ali v‰elijaké metódy a ‰arlatánske praktiky, dali ma masíro-
vaÈ, zobrali ma k lieãiteºom a kúpali ma vo v‰etkom moÏnom. Ale
napokon si museli aj sami uvedomiÈ, Ïe to naozaj pri mojom
postihnutí nepomáha.

Keì som uÏ bola v takom veku, Ïe som vedela a chcela rozhodo-
vaÈ o sebe sama, tak som si vybojovala u rodiãov to, aby ma uÏ ne-
vláãili po doktoroch, lebo je to márna snaha a zbytoãn˘ stres a strach,
ão povedia, ako to dopadne a tak. Veì to asi kaÏd˘ rodiã pozná.

komunikácie cez úsmev, pocit, gesto, ãi priam telepatické vlne-
nie, a byÈ naladená na v‰etku tú komunikáciu, ktorá prebieha
bez slov. VyÏaduje si to v‰ak, aby sa do toho ãlovek vloÏil. Vlo-
Ïil cel˘ do poslednej bunky. Je to najúprimnej‰í vzÈah, ak˘
vôbec mám (snáì ani k sebe nie). Je v‰ak jedna veºká obava,
ktorá toto vkladanie srdca do rúk akosi brzdí. Mám proste
strach, Ïe Mi‰ko odíde skôr ako my, jeho rodiãia. A je ÈaÏké
pozeraÈ sa na ãoraz star‰ie dieÈa, ktoré síce rastie, no ãím je väã-
‰ie, t˘m sú rozdiely viditeºnej‰ie.

A je pre mÀa ÈaÏké nechaÈ ho ÏiÈ svoj vlastn˘ Ïivot. KaÏd˘
z nás sa uãil ako opica – odkukaním a napodobovaním dospe-
l˘ch a potom metódou pokus – omyl. AÏ nedávno som si uve-
domila, ako veºmi Mi‰ka ochraÀujem, aby si neublíÏil, hoci
viem, Ïe aj on si musí odskú‰aÈ tie menej príjemné stránky Ïivo-
ta – ako pricviknúÈ si prsty, ãi popáliÈ sa. 

RE·PEKT K VLASTNÉMU DIEËAËU
Spoãiatku som zúrivo naháÀala najlep‰ích ‰pecialistov a terapie
doma i v zahraniãí. Ani raz ma nenapadlo sa zastaviÈ a zamysli-
eÈ, ãi je to NAOZAJ to, ão Mi‰ko chce a potrebuje? 

âo tak maÈ aspoÀ tro‰ku re‰pektu k vlastnému dieÈaÈu a sp˘-
taÈ sa? Mi‰ka je ÈaÏké sa sp˘taÈ. No jeho oãká, keì som s ním
a nenervujem sa kvôli in˘m starostiam, sú JASNOU odpove-
ìou... Mi‰ko potrebuje celou svojou bytosÈou M≈A. Teda
mamu prítomnú nielen telom, ale aj duchom...

Tak takáto múdra nie som sama. Priviedol ma k tejto my‰lien-
ke mal˘ Vendo Krívaãka z Trenãína (je nechodiaci, nesmierny
‰ibal na vozíãku s obrovsk˘mi oãami a veãn˘m úsmevom). Mali
sme ako zdruÏenie rodiãov akciu – celoslovenskú videokonfe-
renciu, na ktorej sme sa dostali k otázke: 

KTO MÁ VLASTNE S POSTIHNUTÍM PROBLÉM?
Tato ·otek zo Îiliny pripustil, Ïe asi on má problém s t˘m, Ïe
jeho dcérka Mária je telesne postihnutá (na jednu nôÏku nedo-
‰ºapuje). Mária je v‰ak nadmieru spokojná a ‰Èastná a úzkost-
livosÈ a trápenie sa rodiãov ju, pekne povedané, otravuje...

Ocko Krívaãka na to ihneì zareagoval (vo vzÈahu k svojmu
synovi): „Veì to dieÈa musí maÈ problém, keì nemôÏe behaÈ!“ Oãi
jeho synãeka povedali nieão úplne iné. A keì dostal mikrofón do
ruky, s absolútnou sebaistotou zahlásil: „Tato má problém.“

Postihnutie je obrovskou záÈaÏou a problémom pre rodiãov.
Takmer vÏdy. Veì v ‰kole ste sa moÏno vyuãili za krajãírov, kuchá-
rov, ãi vy‰tudovali právo alebo strojarinu. Nikde vás v‰ak nenau-
ãia, ako byÈ rodiãom postihnutého dieÈaÈa. Máte teda zákonité
obavy z toho, ãi to zvládnete, ako to zvládnete a ão na to povedia
ostatní (ako odborníci, tak aj rodina, známi). Je to o strachu z toho,
ãi a ako to zvládneme. A hlavne o pocitoch viny. Tak ako ja, tak
aj iní rodiãia hºadajú vinníkov, kto a ão zanedbal a preão sa to
vlastne stalo? A preão práve nám? Bez ohºadu na závaÏnosÈ
postihnutia, kaÏd  ̆rodiã ho ÈaÏko preÏíva a nieão v rodiãovi umi-
era. Niekedy je to aj ochota cítiÈ a prijaÈ veci také, aké sú...

JE POSTIHNUTIE DIEËAËA OBMEDZENÍM?
Mi‰kovi moÏno jeho telíãko spôsobuje obmedzenia, Ïe nemôÏe
robiÈ v‰etko sám, ako by urãite chcel. Jeho mentálny svet je prí-
li‰ odli‰n˘ od ná‰ho a hoci vie vyjadriÈ základné potreby, nemys-
lím, Ïe si uvedomuje, Ïe je „in˘“. Odmaliãka sme Mi‰ka brávali
v‰ade – do cukrárne, na kofolu, v˘lety k moru. Automaticky som
ho zoznamovala s mojimi známymi a vôbec som si nelámala
hlavu, ako sa s t˘m vyrovnajú. Jednoducho som im vysvetlila, ão
Mi‰kovi je, ako na tom je a povedala som vÏdy pravdu, ão vra-
via lekári a v ão dúfame my rodiãia. MoÏno bolo nároãnej‰ie
zvládnuÈ tieto aktivity, no nerozm˘‰ºala som nad t˘m, proste
som nároãnosÈ zarátala ako nevyhnutnú súãasÈ aktivít. �
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Na mojom súãasnom stave sa nedá veºa zmeniÈ. Keì som uÏ
bola dospelá a mala som vyvinuté kosti, tak som sa môjho ortopé-
da sp˘tala, ãi sa dá so mnou nieão robiÈ, napríklad operáciou kon-
ãatín. Povedal mi, Ïe áno, dá sa to operovaÈ, ale t˘m pádom, Ïe
mám kaÏduãkú kosÈ deformovanú a aj Ïºazy skrátené, tak sa mám
pripraviÈ na to, Ïe by ma operovali cel˘ môj Ïivot, a ani tak mi
nevie zaruãiÈ, Ïe s t˘mi konãatinami budem vedieÈ narábaÈ. 

AKO ZNÁ·ALA POSTIHNUTIE MOJA BLÍZKA RODINA?
Viem, Ïe pre mojich rodiãov nikdy nebolo ºahké moje postihnutie,
keìÏe som odkázaná na ich pomoc, lebo tie najdôleÏitej‰ie a naj-
základnej‰ie veci neviem sama urobiÈ a moji rodiãia sú ako moje
ruky a nohy. Urãite trpeli a aj teraz, po toºk˘ch rokoch trpia t˘m,
Ïe som taká, aká som. 

Keì ma napokon rodiãom po mojom narodení ukázali, tak sa
pár dní nevedeli spamätaÈ z toho pohºadu. Moja mama mi vÏdy
pripomína, Ïe keì ma po prv˘krát uvidela, tak niã iné zo mÀa
nevidela, len hlavu a neidentifikovateºné nieão. Ale vraj som sa
aj v t˘ch najvy‰‰ích horúãkach usmievala a moje oãi uÏ vtedy
prezrádzali, Ïe mentálne som v poriadku, o ãom lekári pochy-
bovali...

Mám úÏasnú rodinu, lebo ma rodiãia zobrali domov aj napri-
ek prehováraniam a kritikám niektor˘ch ºudí okolo seba. Keì
som mala tri roky, mama porodila môjho brata, ktor˘ je na‰Èas-
tie zdrav˘, pekn˘ a siln˘ chlap a ja ho mám veºmi rada. S bra-
tom máme odli‰nú povahu, ale aj tak si dobre rozumieme. Obdi-
vujem mojich rodiãov, Ïe riskli maÈ e‰te dieÈa po mne, veì v tej
dobe e‰te nebola ani taká vyspelá technológia, Ïe by vedeli zistiÈ
nejaké poruchy dieÈaÈa. 

Mojim rodiãom pomáhali aj pomáhajú ich rodiãia, ãiÏe moji
starí rodiãia. Hlavne babka, ktorá má uÏ 73 rokov, ale na‰Èastie je
e‰te taká vitálna, Ïe mi vie pomôcÈ. A ako ma vníma môj brat? Nie-
kedy mám pocit, Ïe sa hanbí za to, Ïe má takú sestru, ale podºa
mÀa je to normálne, lebo niektorí ºudia vedia byÈ kritickí. Ale
na‰Èastie nikdy nemal nejaké problémy alebo v˘ãitky kvôli tomu,
Ïe by sa mi rodiãia viac venovali, lebo to ani tak nebolo.

TakÏe ten pocit, Ïe musím môjmu dieÈaÈu nejako pomôcÈ, a ãi
pre moje dieÈa robím v‰etko, tak ten pocit bude maÈ kaÏd˘ rodiã,
VÎDY! 

SOM „INÁ“?
Neviem, kedy som si uvedomila, Ïe som „iná“. Ja som sa vÏdy
pohybovala medzi tak˘mi ºuìmi, ktorí boli „zdraví“. Mám sester-
nice a bratrancov, s ktor˘mi som sa mohla flákaÈ a baviÈ sa, lebo
ma brali von. Moji rodiãia im ani nikdy nezakazovali, aby ma
brali von, ão je podºa mÀa dobré. Hoci urãite sa obávali, Ïe sa mi
nieão môÏe staÈ... A to, Ïe chodím von aj teraz s mojimi príbuz-
n˘mi a uÏ aj s ich rodinami, je pre mÀa nieão nádherné. Uvedo-
movanie si toho, Ïe som „iná“, asi budem maÈ cel˘ svoj Ïivot
v sebe, lebo tieto vnemy sa nedajú len tak vypnúÈ. Ale keìÏe som
uÏ taká, aká som, tak to musím aj prijaÈ, aj keì je to v niektor˘ch
situáciách naozaj ÈaÏké. 

JE POSTIHNUTIE OBMEDZENÍM?
Obmedzenia v Ïivote má podºa mÀa kaÏd˘ ãlovek, bez ohºadu

na to, ãi má nejaké postihnutie. Áno, viackrát som vnímala postih-
nutie ako obmedzenie v niektor˘ch ãinnostiach. Postihnut˘ ãlovek
jednoducho nemôÏe robiÈ to, ão dokáÏu „zdraví“ ºudia. Popri
mojom postihnutí som sa nauãila robiÈ v‰elijaké maliãkosti, ako je
drÏanie pera a písanie, nauãila som sa vy‰ívaÈ, maºovaÈ, strihaÈ
noÏnicami, pracovaÈ na poãítaãi. VÏdy som mala v sebe chcenie,
robiÈ to, ão moji blízki okolo mÀa. Keì sa na mÀa niekto pozrie
a vidí, ako pí‰em, ako vy‰ívam, tak majú otvorené ústa a nevedia
pochopiÈ, ako to viem robiÈ. 

A aspoÀ ãiastoãne viem pouÏívaÈ ºavú ruku. Keì nieão neviem
chytiÈ, tak pouÏijem zuby, alebo sa pokúsim o nové triky. Mám
úÏasn˘ch priateºov okolo seba, ktor˘m nerobí problém, aby ma
nak⁄mili, obliekli alebo ma niekam previezli. V tak˘chto okami-
hoch sa v ãloveku vzbudí ten pocit obmedzenia a vlastnej
neschopnosti, ão vie niekedy veºmi bolieÈ. Musím to v‰ak preko-

Tento článok, ako aj informácie o školách, zariadeniach
a službách pre zdravotne postihnuté deti a dospelých na
Slovensku, ako aj rozsiahlu knižnicu článkov a bohaté dis-
kusné fórum o tejto problematike nájdete na stránke
www.radost.sk.

naÈ, lebo inak by som bola ako Ïivá m⁄tvola. KaÏdému teda
z vlastnej skúsenosti radím, Ïe aj keì sa cíti neviem ako trápne,
má sa pripájaÈ do spoloãnosti, lebo to je veºmi dôleÏité. NezáleÏí
na tom, ão si niektorí ºudia budú myslieÈ. Keì sa na vás niekto
pozerá, neodvráÈte zrak, ale pozrite sa im priamo do oãí.

AKO SOM SA VYROVNÁVALA S POSTIHNUTÍM...
Som tvrdá osoba a viem prijaÈ aj kritiku in˘ch, lebo kaÏd˘ má
svoje chyby, ãi sú viditeºné, alebo nie. S postihnutím som sa nevy-
rovnala a nikdy sa s t˘m nevyrovnám, ale prijala som to. A ani sa
s t˘m nechcem vyrovnaÈ! Patrí to mne, som takáto a cel˘ Ïivot aj
budem taká. Ale aj takto som spokojná, lebo v Ïivote je toºko nád-
hern˘ch vecí, ktoré nemusia byÈ niãím veºk˘m. Postihnutie je len
– slovo. TakÏe ani vy, rodiãia, ani vy handicapovaní, sa nesnaÏte
s t˘m vyrovnaÈ, ale prijmite to. 

AKO SOM PREÎÍVALA DETSTVO...
Mala som nádherné detstvo. Chodila som s mojimi blízkymi von
a bavili sme sa vonku na pieskovisku. Pubertu som preÏívala
s mojimi priateºmi a nikdy som nepreÏila veºké sklamania a oho-
várania. DôleÏité je podºa mÀa aj to, Ïe keì sa niekto bojí kritiky
a ohovárania, ktoré ho môÏu stretnúÈ, tak ich dostane práve vtedy,
keì ich bude najmenej oãakávaÈ.
Nikdy som nemala rada, keì ma niekto ºutoval, aj ako malú,
a vedela som im povedaÈ na to svoj názor. A to sa ºuìom páãilo,
Ïe som bola papuºnatá. Mala som rada, keì mi moji blízki dali
nieão, ãím som sa vedela zamestnaÈ. Aj keì i‰lo o jeden varen˘
zemiak, ktor˘ som ãistila hodinu, alebo som ochutnávala jedlo pri
varení, ãi utierala jednu lyÏiãku, tak to pre mÀa znamenalo veºa,
lebo som sa cítila seberovná s ostatn˘mi aj s t˘m mojím handica-
pom. TakÏe, zapájajte svoje deti do beÏn˘ch vecí a nikdy im neho-
vorte, Ïe nieão nedokáÏu. DokázaÈ sa dá v‰etko!!! 

âO BOLO PRE M≈A NAJËAÎ·IE?
Ani neviem, ão bolo pre mÀa najÈaÏ‰ie. VÏdy sa vyskytnú okolnosti
a momenty, ktoré sú ÈaÏké. NajÈaÏ‰ie je asi to, keì si postihnut˘,
ktor˘ je odkázan˘ na pomoc t˘ch druh˘ch, musí uvedomiÈ alebo
prijaÈ, Ïe to nikdy inak nebude. Viem, Ïe aj moji rodiãia sa budú
vÏdy trápiÈ, ako to so mnou bude, keì tu uÏ oni nebudú, lenÏe aj
ten ãas príde. Asi kaÏd˘ postihnut˘ pozná pocit, Ïe je odkázan˘ na
pomoc in˘ch, ão nie je ºahké, lebo aj ja mám v sebe túÏbu, aby som
tú pomoc nepotrebovala a vedela urobiÈ sama aspoÀ nejaké
základné veci, bez pomoci in˘ch. Ale nejako to vÏdy bude.

TERAZ...
Momentálne sa venujem ‰túdiu psychológie, ão mi pomáha
pochopiÈ niektoré veci v Ïivote, venujem sa ezoterike a mystike
a robím poradenstvo v tejto oblasti pre ºudí, ktorí sa v niektor˘ch
veciach nevedia pohnúÈ vpred. Moji klienti sa ku mne objednajú
a ja ich prijímam. Rada pomáham aj písomnou formou postihnu-
t˘m, ãi zdrav˘m ºuìom. Vo voºn˘ch dÀoch kreslím, rada by som
napísala knihu, dopisujem si s priateºmi. Organizujem tábory pre
postihnut˘ch, ão je tieÏ nieão úÏasné a aj v t˘chto veciach a akti-
vitách mi pomáhajú moji priatelia a rodina. Ale v dne‰nej dobe sa
dá robiÈ v‰etko, lebo máme telefóny a internet. Som si vedomá
toho, Ïe takéto vymoÏenosti si niektorí ºudia nemôÏu dovoliÈ, ale
do spoloãnosti sa dá chodiÈ na kaÏdom mieste. 
Viem, Ïe nikdy nebudem maÈ tak˘ samostatn˘ Ïivot, aby som
mohla existovaÈ sama, bez pomoci in˘ch ºudí. Ale aj takéto pomá-
hanie a prijímanie pomoci má v sebe svoju krásu. 

Mgr. ZUZANA MALI·OVÁ
vydal ORBIS IN, s. r. o. 

v mesaãníku Mama a ja, 2005
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Tajnička – máj 2006: 
Starnutím strácame zlozvyky, z ktorých aj tak už nemáme nič. (Claudel)
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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

� dokončenie zo str. 14
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MuÏ mal v tvári v˘raz prekvapenia, ktoré sa mie‰alo s tro‰-
kou strachu a mnoÏstvom neistoty. Operadlo bolo príli‰
ìaleko a tak sedel celkom na kraji a rukami sa prid⁄Ïal
okraja sedadla. Hºadel na dláÏku pod sebou. 

Hæbka nebola veºká, ale neãakaná. Keby zoskoãil..., nie
Ïe by sa to nedalo, ale... Keby sa odhodlal a zoskoãil, bola
by sedacia ãasÈ stoliãky prinajmen‰om tak vysoko ako jeho
oãi. Nebojí sa, ale keby sa mal znova sem driapaÈ..., asi by
rad‰ej hºadal in˘ spôsob realizácie.

V tvári muÏa, ktor˘ sa zúãastnil pokusu pod názvom
Pozrime sa na svet oãami na‰ich detí, sa odzrkadlilo veºmi
presne práve to, ão jej organizátori oãakávali. Prekvapenie,
neistota, moÏno aj strach, ako ich pociÈujú na‰i drobci
v konfrontácii so svetom dospel˘ch. 

A keì sa k tomu veºkému svetu e‰te pridajú povely
typu: „Nehraj sa na zemi, ale pekne na stole! Veì tam má‰
stoliãku! Seì pekne! NevrÈ sa stále! Ako drÏí‰ tú lyÏiãku?!“
– fajn predstava, v‰ak?

Obãas je totiÏ veºmi potrebné zníÏiÈ svoj pohºad na úroveÀ
t˘ch, ktorí sú (podºa ná‰ho hodnotenia) iní. Ale nemusia to
byÈ iba deti. Sú predsa aj iní iní. Tí ão sa na svet musia poze-
raÈ z inej v˘‰ky, z iného uhla, cez inú prizmu a inú farbu oku-
liarov. Sú aj takí, ão svet iba poãujú a vnímajú jeho pachy ãi
vône, pohládzajú a vnímajú ho iba konãekmi prstov.

Vnímajú ho moÏno menej, moÏno hor‰ie (alebo moÏno
aj viac a lep‰ie?). Urãite v‰ak inak.

No inakosÈ nemusí byÈ vÏdy a zákonite iba hendike-
pom. Napríklad Edisona pre jeho nezvyãajné, inak‰ie sprá-
vanie prehlásil jeho uãiteº za „neposlu‰né dieÈa mdlého
rozumu“, z ktorého Ïiaº nikdy niã nebude. Ba napríklad
ani Einstein nebol bohvieak˘ huslista. Vidiaci Stewe Won-
der by moÏno skonãil iba ako obyãajn˘ pianista v nejakom
zapºuvanom bare, pretoÏe by sa príli‰ rozptyºoval pohºa-
dom na svet okolo seba. A, pravdupovediac, Andersenov
jednonoh˘ cínov˘ vojaãik by sa nedostal do sveta (a vlastne
a ani do rozprávky), keby bol rovnak˘ ako jeho spolubojov-
níci, odliati z rovnakej várky, rovnakého cínu a v rovnakom
ãase. Tak ako ostatní, teda tí rovnakí, by rovnako ostal
leÏaÈ odloÏen˘ v ‰katuli. 

Ale moÏno aj nie. Ktovie? Tieto veci sa predvídaÈ
nedajú. Iba TO treba vyskú‰aÈ, teda najmä, ak sme inak‰í. 
A tí, ão sa in˘mi byÈ necítia, by SI TO tieÏ mali vyskú‰aÈ –
tentoraz zasa tú inakosÈ. Samozrejme, netreba zaãínaÈ pre-
chádzaním najru‰nej‰ej kriÏovatky v meste so zaviazan˘mi
oãami. Najprv iba staãí si zapchaÈ u‰i. Verte, mi Ïe aj to uÏ
je adrenalín. 
Ale v podstate je úplne jedno, ãím kto zaãne. Len je treba
skúsiÈ vÏiÈ sa do pocitov druhého a pozrieÈ sa na svet jeho
oãami. 
Je treba len sa jednoducho odhodlaÈ a vyliezÈ si na tú
obrovitú „dospelú“ stoliãku.

Du‰an Brindza 
Ilustrácia: Roman Humaj

Dospelá stolička

·tipendium sa bude poskytovaÈ na
základe Ïiadosti rodiãa, ktor˘ k nej
pripojí: � a) buì doklad o tom, Ïe Ïiak Ïije
v rodine, ktorej sa poskytuje dávka
v hmotnej núdzi a príspevky k dávke
v hmotnej núdzi, alebo � b) potvrdenie o príjmoch v‰etk˘ch
spoloãne posudzovan˘ch osôb v rodi-

ne za posledn˘ch ‰esÈ po sebe nasledu-
júcich mesiacov. 

V˘‰ka ‰tipendia závisí od prospechu: � 1200 Sk mesaãne – pri priemernom
prospechu Ïiaka do 2,0� 800 Sk – pri priemernom prospechu
hor‰om ako 2,0 aÏ do 3,0� 600 Sk – pri priemernom prospechu
Ïiaka hor‰om ako 3,0 

Sumy Ïivotného minima v roku 2006
sú: � z 4 580 Sk na 4 730 Sk mesaãne
pre jednu plnoletú fyzickú osobu, � z 3 200 Sk na 3 300 Sk mesaãne, ak
ide o ìal‰iu spoloãne posudzovanú
plnoletú fyzickú osobu, � 2 080 Sk na 2 150 Sk mesaãne, ak
ide o nezaopatrené dieÈa. 

Mgr. PETER HÚSKA
odbor mediálny a tlačový MPSVR SR

Pracovné ponuky v EÚ

Sociálne štipendium...
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·tudenti niÏ‰ích roãníkov pozorne sledovali
slávnostnú ceremóniu. Niektor˘ch to ãaká uÏ
na budúci rok... 

E‰te podpis a som naozaj úspe‰nou absolventkou. ·tudenti trojroãného uãebného odboru knihár v tomto
roku získali ocenenie aj na medzinárodnej súÈaÏi. 

Zlatnícka dielÀa je nielen miestom, kde sa ‰tudenti 
nauãia prakticky pouÏívaÈ rôzne zlatnícke technológie 
a postupy, ale premieÀajú tu aj svoje tvorivé sny 
na skutoãnosÈ. 

Okrem útuln˘ch dielní kozmetiãiek, ktoré sú vlastne 
kozmetick˘m salónom, v SOU nájdete aj dielne – 
poãítaãové uãebne, v ktor˘ch sa pripravujú na svoje
povolanie budúci technicko–administratívni pracovníci.

FOTOOBJEKTÍVOM

Slávnostné
vyradenie 
absolventov

1. júna 2006 sa po úspe‰nom ukonãení 
maturitn˘ch skú‰ok uskutoãnilo v SOU pri
In‰titúte pre pracovnú rehabilitáciu obãanov
so ZPS v Bratislave slávnostné vyradenie
absolventov. Tento rok to boli absolventky
‰tudijného odboru kozmetiãka a absolventi
nadstavbového ‰túdia elektrotechnik, 
odevníctvo a umelecko–remeselné práce.
Riaditeº in‰titútu Ing. A. ·kopek v slávnostnom
príhovore vyjadril Ïelanie, aby si v‰etci
absolventi na‰li uplatnenie v praxi.

SPZ_06_06  8.6.2006  8:46  Stránka 27



Územie Ku koncu sledovaného mesiaca v % Ku koncu predchádz. mesiaca v %
Banskobystrický kraj 17,28 17,87 
Košický kraj 17,08 17,56 
Prešovský kraj 15,05 15,50 
Nitriansky kraj 10,76 11,10 
Žilinský kraj 8,19 8,80 
Trnavský kraj 6,60 6,99 
Trenčiansky kraj 6,04 6,37 
Bratislavský kraj 2,14 2,26 

Územie Ku koncu sledovaného mesiaca v % Ku koncu predchádz. mesiaca v %
SSlloovveennsskkoo 1100,,6633 1111,,0044    

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

mesiaca v % mesiaca v %
1 Rimavská Sobota 29,51 29,88 •
2 Revúca 27,70 28,52 •
3 Rožňava 25,56 24,19 -3
4 Trebišov 23,81 24,58 1
5 Kežmarok 23,67 24,42 1
6 Veľký Krtíš 23,27 24,33 1
7 Košice - okolie 20,96 21,65 -1
8 Lučenec 20,81 21,48 -1
9 Sabinov 20,80 21,10 -1

10 Poltár 20,49 20,86 -1
11 Sobrance 20,28 21,90 4
12 Gelnica 19,67 20,56 •
13 Michalovce 18,44 19,03 •
14 Vranov nad Topľou 18,10 18,70 •
15 Krupina 17,57 18,24 •
16 Žarnovica 17,11 17,99 •
17 Banská Štiavnica 16,31 17,19 •
18 Medzilaborce 16,08 16,88 •
19 Svidník 15,99 16,25 -3
20 Levice 15,81 16,31 •
21 Levoča 15,77 16,66 2
22 Bardejov 15,51 16,25 1
23 Detva 15,21 16,12 -1
24 Spišská Nová Ves 14,78 16,19 1
25 Žiar nad Hronom 14,53 14,95 -1
26 Snina 14,48 14,41 -2
27 Prešov 14,35 14,66 •
28 Brezno 14,24 15,19 3
29 Stropkov 13,64 13,70 •
30 Šaľa 12,29 12,34 •
31 Humenné 11,72 12,08 •
32 Nové Zámky 11,63 11,99 •
33 Ružomberok 11,26 11,65 •
34 Turčianske Teplice 11,07 11,57 •
35 Poprad 10,48 10,87 -3
36 Dolný Kubín 10,38 11,16 1
37 Kysucké Nové Mesto 10,26 10,93 •
38 Košice II 10,14 10,32 -3
39 Bytča 10,11 11,11 3
40 Zvolen 10,10 10,59 1

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

mesiaca v % mesiaca v %
41 Partizánske 10,02 10,54 1
42 Komárno 9,68 10,11 -1
43 Zlaté Moravce 9,64 10,28 1
44 Topoľčany 9,59 10,01 1
45 Stará Ľubovňa 9,55 10,10 1
46 Košice III 9,45 9,88 -1
47 Košice I 9,13 9,33 -1
48 Tvrdošín 9,04 10,00 2
49 Košice IV 8,54 8,60 -4
50 Čadca 8,29 8,92 •
51 Senica 8,24 8,85 •
52 Liptovský Mikuláš 8,22 8,83 •
53 Námestovo 8,18 9,17 4
54 Prievidza 7,97 8,49 •
55 Dunajská Streda 7,91 8,42 •
56 Martin 7,83 8,41 •
57 Považská Bystrica 7,47 8,03 -1
58 Nitra 7,41 7,57 -1
59 Bánovce nad Bebravou 7,40 8,08 2
60 Hlohovec 7,28 7,55 •
61 Banská Bystrica 6,81 6,99 -1
62 Skalica 6,52 7,13 -1
63 Galanta 6,34 6,75 •
64 Myjava 5,86 5,85 •
65 Trnava 5,43 5,65 -1
66 Žilina 5,37 5,76 1
67 Nové Mesto nad Váhom 5,17 5,29 •
68 Piešťany 5,07 5,22 •
69 Púchov 4,45 4,72 •
70 Malacky 4,33 4,63 •
71 Ilava 4,08 4,18 •
72 Pezinok 3,27 3,36 •
73 Senec 3,17 3,31 •
74 Trenčín 2,97 3,12 •
75 Bratislava V 2,30 2,43 •
76 Bratislava III 2,06 2,18 •
77 Bratislava II 2,03 2,11 •
78 Bratislava I 1,99 1,96 •
79 Bratislava IV 1,85 1,93 •

Zdroj: ÚPSVR

Slovensko celkovo

Poradie krajov

Poradie okresov

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

PORADIE PODĽA EVIDOVANEJ MIERY NEZAMESTNANOSTI V SR*
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