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Portál európskej únie http://europa.eu/index_sk.htm
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H
ovorí sa, Ïe budúcnosÈ spo-
loãnosti je v zdravej a funk-
ãnej rodine. Ak si iné spolo-

ãenské útvary vystaãia so spoluprá-
cou, re‰pektom a sankciami, rodina
funguje i na vzÈahu lásky. Bez lásky
rodina normálne fungovaÈ nedoká-
Ïe. VzÈahy vybudované na báze vzá-
jomnej lásky, ochrany, zodpoved-
nosti a bezpodmieneãného prijíma-
nia – mám Èa rád takého, ak˘ si – sú
podstatou zdravého rozvoja osob-
nosti dieÈaÈa. Îiaº, pri preverovaní
súãasnej rodiny z pohºadu t˘chto
hodnôt, tá ãasto neobstojí. Pri zly-
haní v˘konu rodiãovsk˘ch práv
a povinností, prichádza pomoc zo
strany ‰tátu, nakoºko rodiãovstvo je
u nás pod jeho osobitnou ochranou.
Slovenská republika sa ratifikova-
ním medzinárodn˘ch dohovorov,
hlavne Dohovoru o právach dieÈaÈa,
zaviazala zabezpeãovaÈ deÈom sta-
rostlivosÈ a ochranu, podporovaÈ
rodinu, vytvoriÈ podmienky pre har-
monick˘ rozvoj osobnosti dieÈaÈa
v rodinnom prostredí a zabezpeãiÈ
mu náhradnú rodinnú starostlivosÈ,
ak bolo vyÀaté zo svojho rodinného
prostredia. UplatÀovanie Dohovoru
o právach dieÈaÈa sa legislatívne
podporilo i prijatím nového zákona
o rodine a zákona o sociálnoprávnej
ochrane detí a o sociálnej kuratele. 
Ústredie práce, sociálnych vecí
a rodiny sa osobitne a systematicky
venuje tejto problematike. Dnes
môÏeme kon‰tatovaÈ, Ïe detsk˘
domov, ktor˘ nahrádza prirodzené
rodinné prostredie, sa stáva zariade-
ním na doãasné umiestnenie dieÈa-
Èa. Humanizácia starostlivosti o deti
v domovoch je evidentná, podmien-

ky sa zlep‰ili i zakúpením niekoº-
k˘ch rodinn˘ch domov, kde sa rea-
lizuje starostlivosÈ na princípoch
rodiny. Zv˘‰il sa poãet psychológov
a profesionálnych rodiãov, vytvorili
sa podmienky na stretávanie sa die-
ÈaÈa s jeho biologick˘mi rodiãmi
a na bezproblémové sprostredkova-
nie náhradnej rodinnej starostlivos-
ti. Zintenzívnením pozornosti na
sociálnu prácu s dieÈaÈom a jeho
rodinou spoluprácou zainteresova-
n˘ch subjektov (úrad PSVR, detsk˘
domov, obec, akreditované subjekty)
sa zv˘‰il poãet detí, ktoré sa vrátili
do svojej pôvodnej rodiny, a umiest-

nen˘ch do náhradnej rodinnej sta-
rostlivosti. V priebehu 1,5 roka sa
úspe‰ne podarilo zrealizovaÈ presun
detí s nariadenou ústavnou starostli-
vosÈou z rezortu ‰kolstva do rezortu
práce, sociálnych vecí a rodiny, pri-
ãom sa zároveÀ zru‰il internátny
charakter starostlivosti o tieto deti.
Uvedené v˘sledky nás te‰ia, ale
súãasne i zaväzujú nepoºaviÈ v práci
a naìalej pokraãovaÈ v zlep‰ovaní
podmienok detí v detsk˘ch domo-
voch, sanácii biologick˘ch rodín
a zabezpeãovaní náhradného rodin-
ného prostredia. Prioritne sa zaobe-
ráme vytváraním podmienok na
zabezpeãenie v˘konu ústavnej sta-
rostlivosti v profesionálnych rodi-
nách, aby od 1. 1. 2009 bolo kaÏdé
dieÈa do 3 rokov veku zaradené po
jeho umiestnení v detskom domove
a diagnostickom pobyte v samostat-
nej diagnostickej skupine do profe-
sionálnej rodiny, s v˘nimkou dieÈa-
Èa, ktorého zdravotn˘ stav vyÏaduje
osobitnú zv˘‰enú opateru v ‰pecia-
lizovanej samostatnej skupine.
Nemenej dôleÏité sú ‰pecializované

samostatné skupiny pre mlad˘ch
dospel˘ch, ktoré sa postupne vytvá-
rajú najmä v mestách s moÏnosÈou
pracovného uplatnenia. Osamostat-
nenie sa detí z detsk˘ch domovov 
je v na‰ich podmienkach nároãné,
ão súvisí so zabezpeãením b˘vania
a schopnosti samostatne sa ÏiviÈ. 
Po odchode dieÈaÈa alebo mladého
dospelého z detského domova udr-
Ïiava detsk˘ domov najmenej dva
roky kontakt s dieÈaÈom a jeho rodi-
nou alebo s mlad˘m dospel˘m.
Mladému dospelému, ktor˘ sa
nemôÏe osamostatniÈ vzhºadom na
svoj zdravotn˘ stav ãi postihnutie,

detsk˘ domov v spolupráci so zain-
teresovan˘mi subjektami zabezpeãí
prijatie do zariadenia, ktoré posky-
tuje sluÏby zodpovedajúce jeho
potrebám. Vytvárame podmienky na
prechod reedukaãn˘ch a diagnostic-
k˘ch zariadení, v ktor˘ch sa vyko-
náva rozhodnutie súdu, do zriaìo-
vateºskej pôsobnosti urãen˘ch orgá-
nov sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately, i podmienky
v detsk˘ch domovoch pre prijíma-
nie v‰etk˘ch detí so zdravotn˘m
postihnutím, ktoré majú nariadenú
ústavnú starostlivosÈ, pretoÏe domo-
vy sociálnych sluÏieb pre deti
s celoroãn˘m pobytom prijímajú
deti s nariadenou ústavnou starostli-
vosÈou do 31. 12. 2008. Na‰ou spo-
loãnou snahou je, aby úsmev a spo-
kojnosÈ nevymizli z detskej tváre,
aby kaÏdé dieÈa malo milujúcu rodi-
nu, a to buì svoju vlastnú, alebo
náhradnú.

Ing. Ľudmila Kolláriková,
námestníčka sekcie 

pre sociálne veci a rodinu ÚPSVR SR

Pár slov na úvod...

„Zintenzívnením pozornosti 
na sociálnu prácu s dieÈaÈom 
a jeho rodinou sa zv˘‰il poãet

detí, ktoré sa vrátili 
do svojej pôvodnej rodiny“
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Tímová práca 
je zárukou efektivity
Téma konferencie bola veºmi aktuálna.
Pojem „sociálny pracovník“ bol a je
ãasto profanovan˘. âasto sa cítime
osamotení v úsilí pomôcÈ obãanovi,
ktor˘ sa dostal do rôznych ÈaÏk˘ch
Ïivotn˘ch situácií. Hovoríme, a prax to
v mnoh˘ch prípadoch dosvedãila, 

Ïe byÈ efektívny znamená vedieÈ pra-
covaÈ v tíme a s tímom a vedieÈ, kde 
je na‰e miesto. RozsiahlosÈ vecného
záberu, ktorá vypl˘va z postavenia a pô-
sobnosti orgánov ‰tátnej správy, Ústre-
dia i úradov práce, sociálnych vecí
a rodiny, ãi uÏ v oblasti sociálnych
vecí a rodiny alebo v oblasti sluÏieb
zamestnanosti je úzko previazaná rôz-
norodosÈou Ïivotn˘ch situácií klientov,
ktorí na na‰e úrady prichádzajú.

Osobné a sociálne 
‰pecifiká klientely
KaÏd˘ obãan, kaÏdá skupina obãa-
nov má svoje ‰pecifiká. Klientmi
odborov sluÏieb zamestnanosti sú aj

obãania, ktorí sú znev˘hodnení ako
uchádzaãi o zamestnanie a obãania
so zdravotn˘m postihnutím. Práve
táto ãasÈ klientely je spoloãná pre
odbory sociálnych vecí a rodiny o od-
bory sluÏieb zamestnanosti. Neza-
mestnanosÈ klienta vo viacer˘ch prí-
padoch veºmi úzko súvisí s kumulá-
ciou ìal‰ích sociálnych problémov.

Napríklad hmotná núdza obãana,
nedostatoãná starostlivosÈ o deti,
problémy partnerského spoluÏitia.
Nerie‰enie t˘chto problémov môÏe
maÈ dopad na skvalitnenie Ïivota
obãanov, rodín. Práve do t˘chto
oblastí vstupujú zamestnanci odbo-
rov sociálnych vecí a rodiny.

Cieºom je skvalitnenie
Ïivota
OblasÈ sociálnych vecí a rodiny
predstavuje z aspektu Ústredia
práce, sociálnych vecí a rodiny ãasÈ,
ktorá v sebe spája v˘kon ‰tátnej
správy v oblasti ‰tátnych sociálnych
dávok, pomoci v hmotnej núdzi,

kompenzácii sociálnych dôsledkov
ÈaÏkého zdravotného postihnutia,
posudkov˘ch ãinností a sociálno-
právnej ochrany detí, sociálnej kura-
tely a poradensko-psychologick˘ch
sluÏieb. V kontexte sociálnej práce
moÏno kon‰tatovaÈ, Ïe ide o najkom-
plexnej‰ie poskytovanie poradenstva
a opatrení v oblasti sociálnej pomoci
obãanom. V praxi to znamená nielen
plnenie úloh vypl˘vajúcich zo záko-
nov, ale aj skvalitnenie Ïivota obãa-
nov z pohºadu ich sociálnej situácie.

KomplexnosÈ 
a spolupráca
Ako príklad vnútornej spolupráce
moÏno uviesÈ komplexné rie‰enie
uchádzaãa o zamestnanie úsekom
sekcie zamestnanosti a sociálnym
pracovníkom z úseku sociálnych vecí
a rodiny – oddelením dávky v hmot-
nej núdzi v rámci poskytovania dávky
v hmotnej núdzi a aktivaãného prís-
pevku. Tak˘chto príkladov intradis-

Na pôde Trnavskej univerzity, fakulty zdravotníctva a sociálnej
práce, sa 24. a 25. októbra 2007 uskutoãnila I. medzinárodná
konferencia na tému „Sociálna práca v kontexte interdiscipli-
nárneho tímu“.

Sociálna práca v kontexte 
interdisciplinárneho tímu

Príklady vonkajšej spolupráce:
Oblasť
zjednocovanie výkonu starostlivosti

práca s klientom pred, počas
a po výkone trestu a odňatia slobody
realizovanie priorít pri výkone opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí
realizovanie ústavnej starostlivosti
realizácie medzištátnych osvojení
vymáhanie výživného z cudziny

PaedDr. Ján Sihelský, generálny riaditeľ
ÚPSVR pri príhovore v úvode konferencie

"Sociálna práca v kontexte interdisciplinárneho tímu" – 1. ročník medzinárodnej konferencie.
Predsednícky stôl, organizačný tím a hostia
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ciplinárnej spolupráce moÏno uviesÈ
viacej. Do nadchádzajúceho obdobia
sme pripravení roz‰íriÈ spoluprácu
medzi úsekmi v rámci vypracovania
projektov napríklad prípravu detí
z detsk˘ch domovov pre trh práce.

Úseky sociálnych vecí a rodiny
v sekcii zamestnanosti pri v˘kone
svojej pôsobnosti nie sú v‰ak zame-
rané len na vnútornú spoluprácu.
V ich ãinnosti je aj prvok vonkaj‰ej
spolupráce (niektoré príklady uvá-
dzame v tabuºke).

Na‰ím partnerom je aj samosprá-
va – obce a vy‰‰ie územné celky. 
So samosprávou spolupracuje úsek
sociálnych vecí a rodiny v oblasti
‰tátnych sociálnych dávok, dávok
v hmotnej núdzi ãi sociálnoprávnej
ochrany a sociálnej kurately. Záve-
rom chcem vyjadriÈ presvedãenie, Ïe
len tímová práca môÏe viesÈ k úspe‰-
nému rie‰eniu problémov obãanov,
ktorí na‰u pomoc potrebujú.

Ing. Ľudmila Kolláriková, 
námestníčka sekcie 

pre sociálne veci a rodinu ÚPSVR

ÚPSVR
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Partner
rezort Ministerstva školstva SR

rezort Ministerstva spravodlivosti SR

akreditované subjekty

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu 
detí a mládeže

Vzhºadom k tomu, Ïe v médiách sa objavila informácia o nezákonnosti

umiestÀovania detí vo veku do 1 roku do detsk˘ch domovov, povaÏujeme

za potrebné na tieto informácie reagovaÈ. Podºa § 100 ods. 9 písm. a) záko-

na ã. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zme-

ne a doplnení niektor˘ch zákonov zriaìovatelia detsk˘ch domovov zabezpeãia

a utvoria podmienky v detsk˘ch domovoch do 31. 12. 2006 tak, aby od 1. januára

2007 bolo kaÏdé dieÈa do jedného roku veku zaradené po jeho umiestnení v det-

skom domove a diagnostickom pobyte v samostatnej diagnostickej skupine v˘luã-

ne do profesionálnej rodiny s v˘nimkou dieÈaÈa, ktorého zdravotn˘ stav vyÏaduje

osobitnú zv˘‰enú opateru a starostlivosÈ v ‰pecializovanej samostatnej skupine.

Od 1. januára 2007 do 31. 10. 2007 bolo do detsk˘ch domovov prijat˘ch na

základe rozhodnutia súdu spolu 235 detí vo veku do 1 roku veku. K 31. 10. 2007

boli opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávané pre

v‰etky uvedené deti v detsk˘ch domovoch podºa platn˘ch právnych predpisov.

Poãet profesionálnych rodín sa od januára 2007 zv˘‰il zo 186 na 207 profesionál-

nych rodín do 30. 9. 2007. Poãet detí v profesionálnych rodinách stúpol z 315

v januári 2007 na 349 do 30. 9. 2007.

Ústredie PSVR vedie roãnú ‰tatistiku o poskytovaní starostlivosti a v˘chovy

deÈom v detsk˘ch domovoch. Podºa ‰tatistick˘ch údajov bolo v roku 2006 z hºadiska

‰truktúry podºa veku prijat˘ch do detsk˘ch domovov 398 detí do 3 rokov veku.

V roku 2006 bolo ukonãené poskytovanie starostlivosti 133 deÈom do 1 roku veku,

a to z dôvodu návratu do pôvodnej rodiny, prípadne zverenia detí do náhradnej

rodinnej starostlivosti. Vykonávanie ústavnej starostlivosti, predbeÏného opatrenia

a v˘chovného opatrenia v profesionálnej rodine má prednosÈ pred ich vykonávaním

v samostatn˘ch skupinách alebo v ‰pecializovan˘ch skupinách. Ústredie PSVR

zapracovalo túto prioritu aj do Koncepcie vykonávania ústavnej starostlivosti zame-

ranej na roky 2006 – 2007 s v˘hºadom na roky 2008 – 2010 ako jednu z foriem

humanizácie ústavnej starostlivosti. Tejto téme je venovaná pozornosÈ aj z hºadiska

kritérií hodnotenia úradov PSVR.

Profesionálna rodina vykonáva ústavnú starostlivosÈ, predbeÏné opatrenie

alebo v˘chovné opatrenie v dome alebo v byte, ktoré sú vymedzenou ãasÈou det-

ského domova, alebo vo vlastnom dome alebo vo vlastnom byte pre urãen˘ poãet

detí. Ide o kvalitatívne odli‰nú formu poskytovania starostlivosti dieÈaÈu, ktorá

v‰ak nie je pre dieÈa koneãn˘m rie‰ením jeho sociálnej situácie a jedn˘m z jej

základn˘ch atribútov je doãasnosÈ. DieÈa zaradené po umiestnení v detskom domo-

ve do profesionálnej rodiny má, tak ako v‰etky deti umiestnené v ústavnej starost-

livosti, predov‰etk˘m právo na v˘hody stálej rodiny – biologickej alebo náhradnej.

Profesionálny rodiã je zamestnancom detského domova a dieÈa v profesionálnej

rodine je dieÈaÈom umiestnen˘m v detskom domove na základe rozhodnutia súdu.

Úvahy o tom, koºko zamestnancov detsk˘ch domovov by zaradením detí z det-

sk˘ch domovov do profesionálnych rodín pri‰lo o prácu, povaÏujeme preto za

neopodstatnené.

Mgr. Mária Marcinová, 
riaditeľka odboru SPOD, SK a PPS ÚPSVR

Profesionálna rodina je aktuálnou témou, spájanou v posledn˘ch
dÀoch najmä s umiestÀovaním detí do 1 roku veku v detsk˘ch
domovoch. Ústredie PSVR venuje tejto problematike pozornosÈ.
V júni 2007 bolo zistené, Ïe do detsk˘ch domovov bolo umiest-
nen˘ch od 1. januára 2007 spolu 78 detí vo veku do jedného
roka a zriaìovatelia detsk˘ch domovov – urãené úrady PSVR
utvorili podmienky na dodrÏiavanie uvedeného ustanovenia.

Ústavná starostlivosť 
a profesionálna rodina 
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Prvé podujatie tohto charakteru
urãené ‰irokej verejnosti, rodi-
ãom a ‰tudentom základn˘ch

a stredn˘ch ‰kôl sa uskutoãnilo práve
v Bratislave, dÀa 9. 10. 2007 v ãase od
9:30 do 17:30 hod. vo foyeri Istropoli-
su na Trnavskom m˘te. I‰lo o stretnu-
tie a prezentáciu stredn˘ch uãÀov-
sk˘ch a odborn˘ch ‰kol, zamestnáva-
teºov a prezentáciu úradov práce. Cie-
ºom bolo zosúladiÈ v˘ber povolania
absolventov s poÏiadavkami trhu
práce a poskytnúÈ informácie o moÏ-
nostiach regionálneho trhu práce
a uplatnenia sa na Àom.

Akciu moderovala Mgr. Katarína
Dubovanová, riaditeºka odboru slu-
Ïieb zamestnanosti z Úradu PSVR
v Bratislave, oficiálne burzu otvoril
a hostí uvítal riaditeº ÚPSVR Bratisla-
va Ing. ·tefan Páchnik, prihovoril sa
aj námestník sekcie sluÏieb zamest-
nanosti ÚPSVR Ing. Ján Gramata.
Slova sa ujali JUDr. Zlatica Húsková

z K·Ú v Bratislave a Ing. Pavel Kor-
bas z oddelenia ‰kolstva, mládeÏe
a ‰portu BSK. 

SúãasÈou burzy bolo aj pilotné
rokovanie za okrúhlym stolom, ktoré
sa konalo v popoludÀaj‰ích hodinách
za úãasti zástupcov vy‰‰ieho územné-
ho celku, krajského ‰kolského úradu,
krajskej pedagogicko-psychologickej
poradne, ‰kôl, v˘chovn˘ch poradcov
základn˘ch ‰kôl a zamestnávateºov.

Na rokovaní boli odkomunikované
personálne poÏiadavky zo strany
zamestnávateºov spoloãností Volks-
wagen Slovakia, a. s., PCA Slovakia
Trnava, Îelezniãná spoloãnosÈ Cargo
Slovakia, a. s., a Hydronika Dee, a. s. 

Vo vestibule sa prezentovali mnohé
stredné odborné ‰koly a uãili‰tia rôz-
nych odvetví – Stredná zdravotnícka
‰kola, SOU strojárske, ZdruÏená stred-
ná ‰kola poskytujúca ‰tudijné a uãeb-

Kladné reakcie pri‰li aj zo stra-
ny zúãastnen˘ch základn˘ch
a stredn˘ch ‰kôl. V˘hodou

bolo, Ïe na jednom mieste si Ïiaci
základn˘ch ‰kôl mohli porovnaÈ po-
nuky ‰tudijn˘ch a uãebn˘ch odborov
viacer˘ch stredn˘ch ‰kôl a následne
aj moÏnosÈ uplatnenie sa v danom
odbore na regionálnom trhu práce.
ÚPSVR pri‰iel k záveru, Ïe je potreb-
né aj naìalej organizovaÈ BI, pravidel-
né stretávanie a spolupráca zástupcov
zamestnávateºov, úradov práce, O·

VÚC, K·Ú pri rie‰ení potreby regio-
nálneho trhu práce. Na BI sa zúãast-
nilo 28 ÚPSVR zo SR v poãte 92
zamestnancov a 141 prezentujúcich
hostí mimo ÚPSVR Trnava.

Vìaka obetavosti zamestnancov
odboru sluÏieb zamestnanosti, riadi-
teºa ÚPSVR, zamestnávateºov – PSA,
ÎOS, I. D. C., bolo moÏné BI usporia-
daÈ na vysokej úrovni nielen odbor-
nej, ale aj reprezentatívnej.

Bc. Andrea Haščíková
kancelária GR ÚPSVR

Burza informácií v Bratislave
Tri úrady práce, sociálnych
vecí a rodiny – z Bratislavy,
Trnavy a Galanty – boli ako
prvé nominované Ústredím
práce, sociálnych vecí a rodi-
ny, aby zorganizovali burzy
informácií. 

V poradí druhá burza informácií sa uskutoãnila dÀa 10. 10. 2007
v priestoroch ÚPSVR v Trnave. Mala veºmi kladné odozvy zo
v‰etk˘ch zúãastnen˘ch strán. Veºmi dobre bola zvládnutá organi-
zaãná stránka i vhodn˘ v˘ber prezentujúcich sa stredn˘ch ‰kôl
a zamestnávateºov.

Burza informácií v Trnave

Oficiálne otvorenie burzy informácií – Mgr. Katarína Dubovanová, riaditeľka odboru služieb
zamestnanosti ÚPSVR Bratislava
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né odbory kozmetiãka a vizáÏistka,
fotograf, kaderník, pracovník pre
záhradnú tvorbu, Pedagogická a kul-
túrna akadémia z Modry, Stredná prie-
myselná ‰kola dopravná, ZdruÏená
stredná ‰kola potravinárska, SOU
obchodné, Stredná poºnohospodárska
a priemyselná ‰kola z Bernolákova,
ZdruÏená stredná ‰kola odevná. Pries-
tor dostali aj zamestnávatelia – vysta-
vovatelia, ktorí poskytovali informácie
o voºn˘ch pracovn˘ch pozíciách pre
absolventov z rôznych odvetví. ·tuden-
ti mali moÏnosÈ stretúÈ sa a porozprá-
vaÈ so zástupcami Tesco Stores SR, a. s.,
Lidl SR, v. o. s., a zástupcami firiem
Volkswagen Slovakia, a. s., PCA Slo-
vakia Trnava, Sibamac, a. s., Kaufland,
v. o. s., pracovníkmi Regrutaãného
strediska, Îelezniãnej spoloãnosti Slo-
vensko, a. s., ãi so zamestnancami
Îelezniãnej polície.

Poãas burzy premietali svoje pre-
zentácie jednotlivé ‰koly, bratislavsk˘
Úrad PSVR vystavil nástenku s voº-
n˘mi pracovn˘mi pozíciami, EURES
poradcovia a asistenti informovali
záujemcov s pracovn˘mi moÏnosÈami
a príleÏitosÈami v zahraniãí. Na spo-
loãnom stretnutí sa zúãastnilo 26
stredn˘ch ‰kôl, 23 základn˘ch ‰kôl,
680 Ïiakov Z· a 13 zamestnávateºov,
ão vypovedá o úspe‰nosti zorganizo-
vaného podujatia.

Mgr. Andrea Bakošová, 
kancelária GR ÚPSVR

Naburzu boli pozvaní Ïiaci
8. a 9. roãníkov Z·, rodi-
ãia a v˘chovní poradco-

via, absolventi stredn˘ch a vysok˘ch
‰kôl, UoZ – absolventi, ZoZ a ‰iroká
verejnosÈ. Rekapitulácia úãasti vyká-
zala poãty 997 Ïiakov Z·, 300 absol-
ventov SO· a SOU a 100 uchádzaãov
– absolventov. Medzi pozvan˘ch hostí
patrili aj nosní zamestnávatelia galant-
ského regiónu (Samsung Elektronics
Slovakia, s. r. o., Galanta, Hansol LCD
Slovakia, s. r. o., Voderady, PSA Peu-
geot Citroen Slovakia Trnava, Bekaert
Slovakia, s. r. o., Sládkoviãovo, I.D.C.
Holding Sereì, Pedrazzoli Slovakia, 
s. r. o., Galanta, P. D. Trans, s. r. o.,
Galanta). Poãas celého dÀa zabezpeão-
vali prezentácie pre úãastníkov burzy
zástupcovia stredn˘ch odborn˘ch
‰kôl, ktoré informovali o moÏnosti
‰túdia jednotliv˘ch uãebn˘ch odborov
na ich ‰kole s konkrétnymi prezentá-
ciami ãinností priamo na mieste. Na
druhej strane zasa zamestnávatelia
poskytovali prostredníctvom svojich
prezentácií informácie o moÏnosti
vyuÏitia získan˘ch vedomostí v ‰kole
priamo v praxi.

Po oficiálnom otvorení burzy,
ktorého sa zúãastnili v‰etci úãastníci
burzy informácií, hostia a úrady
práce, zaãali etapovite prebiehaÈ pre-
zentácie pre Ïiakov Z·. V popolud-
Àaj‰ích hodinách sa prezentácie
orientovali na absolventov stredn˘ch
a vysok˘ch ‰kôl. Súãasne poãas celé-
ho dÀa prebiehali prezentácie Národ-
n˘ch projektov financovan˘ch ESF
a realizovan˘ch prostredníctvom
ÚPSVR v Galante. Následne sa usku-
toãnilo rokovanie za okrúhlym sto-
lom, na ktorom sa zúãastnili zamest-
návatelia (Bekaert Slovakia, s. r. o.,
Sládkoviãovo, Samsung Elektronics
Slovakia, s. r. o., Galanta a Peugeot
Trnava), riaditelia ‰kôl (SOU,
ZS·OaS a Gymnázium Galanta),
zástupca VÚC Trnava, zástupca MsÚ
Sládkoviãovo, zástupcovia Ústredia
PSVR Bratislava a zástupcovia Úradu
PSVR Galanta. Odovzdané informá-
cie a otvorenie nosn˘ch tém burzy sú
odrazov˘m mostíkom k naplneniu
zámeru podujatia tohto charakteru.

PaedDr. Danica Lehocká,
hovorkyňa ÚPSVR

Burza informácií v Galante

Tretím úradom, kde sa uskutoãnila burza informácií spojená
s diskusiou pri okrúhlom stole, bol ÚPSVR v Galante. 11. 10. 2007
o 9,00 sa za t˘mto úãelom otvorili priestory auly Akadémie vzde-
lávania v Galante, ktorá bola otvorená do neskorého popoludnia.
Na zabezpeãení akcie sa podieºalo celkom 22 zamestnancov
ÚPSVR Galanta veºkú pomoc pri organizácii podujatia poskytol
aj Mestsk˘ úrad Galanta.
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Vcentre pozornosti pracov-
ného rokovania delegácií
obidvoch krajín boli najmä

otázky t˘kajúce sa sociálnej politi-
ky, sociálnych sluÏieb verejného
záujmu, zabezpeãenia sociálneho
modelu v rámci Európskej únie,
otázky flexiistoty a ìal‰ie. 

Ministerka Viera Tomanová na
stretnutí so svojim rakúskym part-
nerom zdôraznila, Ïe Slovensko
podporuje zaãatie rozpravy o udr-
Ïateºnosti Európskeho sociálneho
modelu a z neho vypl˘vajúcich
spoloãn˘ch hodnôt. Tie sú aj
obsahom deklarácie k zveºaìova-
niu sociálnej Európy, ku ktorej sa
pripojili ministri práce viacer˘ch
európskych krajín, vrátane Sloven-
ska a Rakúska. âlenovia rakúskej
delegácie sa oboznámili so základ-
n˘mi cieºmi a záujmami, ktoré
v rámci sociálnej politiky reali-
zuje slovenská vláda a rezortné
ministerstvo. Prioritné politické
opatrenia sa sústreìujú na chudo-
bu a vylúãením najviac ohroze-

n˘ch jednotlivcov a skupiny
populácie, ãomu zodpovedá aj
Národná správa o stratégiách
sociálnej ochrany a sociálnej in-
klúzie pre roky 2006 aÏ 2008,
vypracovaná v súlade s Lisabon-
skou stratégiou. 

Na slovensko-rakúskom bila-
terálnom rokovaní sa hovorilo 
aj o sociálnych sluÏbách verejné-
ho záujmu, ktoré sú jedn˘m zo
základn˘ch pilierov Európskeho
sociálneho modelu. Strategick˘m
zámerom slovenskej vlády v tejto
oblasti je vytvoriÈ legislatívne
podmienky na rozvoj tak˘ch slu-
Ïieb, ktoré budú ich prijímateºom
garantovaÈ dôstojné Ïivotné pod-
mienky a budú smerovaÈ k ich
aktivizácii. Rovnako dôleÏité je
zabezpeãiÈ previazanosÈ sociál-
nych sluÏieb a zdravotnej starost-
livosti, upraviÈ systém ich finan-
covania a vytvoriÈ podmienky pre
rozvoj sociálneho podnikania
v oblasti sociálnych sluÏieb zalo-
Ïeného na neziskovom princípe. 

Spolkov˘ minister sociálnych
vecí a ochrany spotrebiteºov Ra-
kúskej republiky Erwin Buchinger
informoval o záujme rakúskej stra-
ny zamestnávaÈ zahraniãn˘ch pra-
covníkov, Slovákov nevynímajúc,
na zabezpeãovanie celodennej
starostlivosti o star‰ích ºudí
a o osoby so zdravotn˘m postih-
nutím v domácom prostredí.
Spolu s ministerkou Vierou
Tomanovou dohodol systém
spolupráce oboch ministerstiev
v tomto smere. Rakúsky spolkov˘
minister v rámci diskusie hovoril
aj o balíãku opatrení na redukciu
chudoby, ktor˘ by chcel presadiÈ
e‰te v tomto volebnom období.
Hoci do jeho pôsobnosti nepatrí
problematika zamestnanosti,
ministerka Viera Tomanová vy-
uÏila príleÏitosÈ a poÏiadala ho,
aby na Spolkovom ministerstve
hospodárstva a práce apeloval 
za plné otvorenie trhu práce pre
nové ãlenské ‰táty Európskej únie,
nakoºko rakúska strana otvorila
svoj trh práce len pre niektoré
nedostatkové profesie. 

PhDr. Oľga Škorecová, 
riaditeľka odboru 

pre komunikáciu a styk s verejnosťou
MPSVR SR

Spolkový minister sociálnych vecí
a ochrany spotrebiteľov Rakúskej
republiky Erwin Buchinger navštívil 
12. októbra 2007 Slovensko. Cieľom
pracovnej návštevy rakúskej delegácie
boli bilaterálne rokovania na Minister-
stve práce, sociálnych vecí a rodiny SR
za účasti ministerky Viery Tomanovej.
V centre pozornosti pracovného rokova-
nia delegácií obidvoch krajín boli najmä
otázky týkajúce sa sociálnej politiky,
sociálnych služieb verejného záujmu,
zabezpečenia sociálneho modelu
v rámci Európskej únie, otázky flexiistoty
a ďalšie.

Foto: V. Zacharová

Spolkov˘ minister sociálnych vecí a ochrany spotrebiteºov
Rakúskej republiky Erwin Buchinger nav‰tívil 12. 10. 2007
Slovensko. Cieºom pracovnej náv‰tevy rakúskej delegácie boli
bilaterálne rokovania na Ministerstve práce, sociálnych vecí
a rodiny SR za úãasti ministerky Viery Tomanovej. 

Sociálna politika a slovensko–rakúske
rokovania na ministerskej úrovni
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Nakonferencii sa
zúãastnili nielen
vedúci pracovníci

Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR, ale aj manaÏ-
ment Ústredia a poboãiek So-
ciálnej poisÈovne, reprezentanti
Ústredia práce, sociálnych vecí
a rodiny a úradov práce, sociál-
nych vecí a rodiny z celého Slo-
venska, predstavitelia In‰pekto-
rátu práce a ìal‰ích organizácií
v pôsobnosti ministerstva. Úãast-
níkmi boli taktieÏ predstavitelia
mimovládnych organizácií pôso-
biacich v prospech zraniteºn˘ch
skupín obyvateºstva – star‰ích

ºudí, nevidiacich a slabozrak˘ch
obãanov, nepoãujúcich, ºudí
s mentálnym postihnutím atì.
K hosÈom konferencie patrila 
aj Anina Boto‰ová, splnomocnen-
kyÀa vlády pre rómske komunity
a Martin ·uster, riaditeº odboru
v˘skumu Národnej banky Slo-
venska.

Ministerka Viera Tomanová
zdôraznila, Ïe rezort práce, so-
ciálnych vecí a rodiny zohráva
v zavedení euromeny na Sloven-
sku v˘znamnú úlohu a má veºkú
zodpovednosÈ voãi miliónom
obyvateºov na‰ej republiky. Prv˘
január 2009 bude dÀom, od ktoré-

ho sa zaãnú vyplácaÈ v‰etky
dôchodkové dávky, dávky ‰tátnej
sociálnej pomoci, príspevky
v nezamestnanosti a ìal‰ie dávky
uÏ v novej mene - v eurách a nie
v slovensk˘ch korunách. To si
vyÏaduje absolútnu pripravenosÈ
nielen Sociálnej poisÈovne a jej
poboãiek, ale aj Ústredia práce,
sociálnych vecí a rodiny a taktieÏ
v‰etk˘ch úradov práce, sociál-
nych vecí a rodiny v regiónoch.
Preto aj obsahom a cieºom tejto
prvej rezortnej konferencie bola
v˘mena informácií a poznatkov
získan˘ch z realizácie krokov
smerujúcich k zavedeniu eura
v rezorte.

PhDr. Oľga Škorecová, 
riaditeľka odboru 

pre komunikáciu a styk s verejnosťou
MPSVR SR

V Bratislave sa 6. novembra 2007 uskutoãnila celoslovenská
konferencia Zavedenie eura v rezorte práce, sociálnych vecí
a rodiny SR so zameraním na rizikové skupiny obyvateºstva.
Konferencia sa konala pod zá‰titou a za osobnej úãasti minis-
terky práce, sociálnych vecí a rodiny Viery Tomanovej.

K prednášajúcim na konferencii patrili (zľava): Mária Šimková, koordinátorka pre zavedenie eura z Ústredia práce, sociálnych vecí
a rodiny, Peter Sika, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Viera Tomanová, ministerka, ďalej Ivan
Bernátek, generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne. Konferenciu moderovala Oľga Škorecová (vpravo), riaditeľka odboru pre komu-
nikáciu a styk s verejnosťou Foto: V. Zacharová

Zavedenie eura v rezorte práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR
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Ministerstvo v súãasnosti
vyhodnocuje Program pod-
pory rozvoja komunitnej

sociálnej práce v obciach, ktor˘ je
pilotne realizovan˘ Fondom sociálne-
ho rozvoja. Na základe tohto programu
pripravuje ministerstvo celkovú kon-
cepciu podpory rozvoja sociálnej práce
v teréne a v komunitách ako jednu zo
svojich hlavn˘ch priorít. Pôvodne bol
tento program financovan˘ prostred-
níctvom ministerstva v rámci opatrení
urãen˘ch na podporu aktívnych opat-
rení na trhu práce zo ‰tátneho rozpoã-
tu. Na program, ktor˘ zah⁄Àa prácu
zhruba 600 komunitn˘ch sociálnych
pracovníkov a asistentov komunitn˘ch
pracovníkov, bolo vyãlenen˘ch 360
miliónov korún. Cieºom je podpora
skupín a jednotlivcov dlhodobo vysta-
ven˘ch sociálnemu vylúãeniu a podºa
doteraj‰ích poznatkov sa osvedãil
a o jeho pokraãovanie je najmä v róm-
skych komunitách znaãn˘ záujem. 

Na MPSVR SR sa 8. novembra
2007 uskutoãnilo pracovné rokova-
nie za úãasti ministerky Viery Toma-
novej a splnomocnenkyne vlády SR
pre rómske komunity Aniny Boto‰o-
vej. Na základe záverov vypl˘vajú-
cich z tohto rokovania a v súlade
s uvedenou prioritnou pozíciou
komunitnej sociálnej práce minister-
ka rozhodla o predæÏení doby reali-
zácie pilotného projektu do konca
marca 2008. Na to bolo vyãlenen˘ch
35 miliónov korún z prostriedkov

rezortu. UÏ v decembri t. r. bude
vypísaná v˘zva na podávanie Ïia-
dostí o poskytnutie nenávratného
finanãného príspevku na realizáciu
projektov v ìal‰om období, na kto-
r˘ch spolufinancovanie budú vyuÏi-
té okrem prostriedkov ‰tátneho roz-
poãtu aj prostriedky Európskeho
sociálneho fondu.

Oľga Škorecová, 
riaditeľka odboru pre komunikáciu 

a styk s verejnosťou MPSVR SR

Komunitná sociálna práca
v prostredí sociálne vylúãe-
n˘ch skupín obãanov alebo
vylúãením ohrozen˘ch osôb
je jedn˘m z nástrojov sociál-
nej politiky, ktorú chce
MPSVR SR aj naìalej uplat-
ÀovaÈ a rozvíjaÈ. 

Ministerka rozhodla o vyčlenení 35 miliónov
korún na rozvoj komunitnej sociálnej práce 

Tento festival je spolu so
sprievodn˘m odborn˘m
programom, ktor˘ tvorí jeho

rovnocennú zloÏku, súÈaÏnou pre-
hliadkou najnov‰ích a najlep‰ích
audiovizuálnych diel z celého
sveta. Je najstar‰ím podujatím
svojho druhu na svete, priãom jeho
história sa zaãala písaÈ v roku 1974
v Trnave. Tematicky je zameran˘ na

v‰etky odvetvia priemyseln˘ch,
hospodárskych a humánnych aktivít
ãloveka s dôrazom na trvalo udrÏa-
teºn˘ rozvoj. Tento rok sa na Àom
premietlo 121 filmov z 26 krajín
sveta. K tradícii festivalu patrí
okrem udeºovania Hlavnej ceny ãi
Ceny Medzinárodnej poroty aj ude-
ºovanie ‰peciálnych prestíÏnych
ocenení, ak˘mi sú napríklad Cena

prezidenta Slovenskej republiky,
Cena prezidentky festivalového
v˘boru, Cena primátora hlavného
mesta SR Bratislavy a ìal‰ie. 

Ministerka Viera Tomanová odo-
vzdala Cenu Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR reÏisér-
ke amerického filmu Tumaini Letu
(Na‰a nádej) Natalii Halpern. Film
dokumentuje situáciu v západnej
ãasti Kene, kde pri‰li stotisíce detí
o svojich rodiãov, ktorí zomreli na
AIDS. DvadsaÈminútov˘ film je por-
trétom Ïivota a kaÏdodenn˘ch zápa-
sov troch Ïien, ktoré sa starajú
o tieto siroty. 

PhDr. Oľga Škorecová,
riaditeľka odboru pre komunikáciu 

a styk s verejnosťou MPSVR SR

Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera Tomanová 
sa 26. októbra 2007 zúãastnila slávnostného vyhlásenia v˘sledkov
a odovzdávania cien tridsiateho ‰tvrtého roãníka medzinárodné-
ho festivalu filmov Ekotopfilm 2007 o trvalo udrÏateºnom rozvoji,
ktoré sa uskutoãnilo v bratislavskom Primaciálnom paláci. 

Ocenenie filmu

Ilustračné foto: V. Zacharová
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S
ekretár PápeÏskej rady pre mier
a spravodlivosÈ Mons. Gian
Paolo Crepaldi sa Ïivo zaujímal

o politickú a sociálnu situáciu na Slo-
vensku. ·tátna tajomníãka E. Kr‰íko-
vá objasnila základy sociálnej politiky
slovenskej vlády zaloÏenej na boji so
sociálnym vylúãením, obzvlá‰È v prí-
pade najzraniteºnej‰ích skupín, na
odstraÀovaní diskriminácie a solidár-
nom podieºaní sa na národnom bla-
hobyte. Hovorila aj o ãerpaní vzorov
zo sociálnej náuky cirkvi. Mons. Cre-
paldi skon‰tatoval, Ïe práca minister-
stva práce, sociálnych vecí a rodiny je
jedna z najÈaÏ‰ích, a vyjadril poìako-
vanie ministerke Viere Tomanovej
a vláde SR za sociálnu politiku, 
ktorá je podºa jeho hodnotenia veºmi
správne nastavená a je aj v súlade 
so sociálnou náukou cirkvi katolíckej.

Mons. Karla Josefa Romera, sekre-
tára PápeÏskej rady pre rodinu, infor-
movala ‰tátna tajomníãka o moÏnej
spolupráci s cirkvou pri v˘chove mla-
d˘ch matiek (deti majú deti), najmä
medzi rómskou populáciou. Mons.
Romer privítal tento námet, ktor˘ má
univerzálnej‰iu perspektívu. 

E. Kr‰íkovú prijala aj hlava ‰tátu,
knieÏa Andrew Bertie, veºmajster
Zvrchovaného rádu maltézskych ry-
tierov. Poãas rokovania sa potvrdil
záujem obidvoch strán pokraãovaÈ 
na projektoch pomoci Rómom, ktorá
bola dohodnutá poãas aprílového pri-
jatia veºvyslanca rádu u ministerky
Viery Tomanovej. Maltézska strana by

privítala vytvorenie spoloãnej pracov-
nej skupiny na uskutoãnenie navrho-
van˘ch plánov. Má záujem spolupo-
dieºaÈ sa aj na vyuÏívaní európskych
fondov v prospech Slovenska. Pries-
torom pre vzájomnú spoluprácu je
napríklad preprava zdravotne postih-
nut˘ch obãanov. Emília Kr‰íková sa
pri príleÏitosti náv‰tevy sídla Rádu
maltézskych rytierov zapísala aj do
pamätnej knihy.

Svoju prítomnosÈ v Ríme vyuÏila
‰tátna tajomníãka aj na rokovanie

s talianskym ministrom práce a so-
ciálneho zabezpeãenia Cesare Damia-
nom. Slovensko sa spolu s Talian-
skom a ìal‰ími ‰tátmi podieºa na
posilÀovaní sociálneho aspektu Lisa-
bonskej stratégie. Taliansko má znaã-
né problémy s potieraním ilegálnej
práce. Cesare Damiano ocenil slo-
venské úspechy a zdôraznil nevy-
hnutnosÈ prepojenia hospodárskeho
pokroku so sociálnym. Obidve strany
sa dohodli na spolupráci a koordi-
nácii svojich postupov a pozícií
v oblasti Európskej stratégie zamest-
nanosti, pri aktualizácii usmernení
zamestnanosti a otázke flexiistoty.
Budú v kontakte v rámci prípravy
zasadnutia Rady ministrov EPSCO.
Predmetom rokovania bola aj smer-
nica o pracovnom ãase. Taliansky
minister nevidí veºa priestoru na
dorie‰enie tohto problému poãas

portugalského predsedníctva. Minis-
ter Cesare Damiano prejavil záujem
vyslaÈ svojich expertov na pripravo-
vanú medzinárodnú konferenciu
Rómovia a trh práce, ktorá sa usku-
toãní v novembri v Bratislave.
Taliansko prejavilo záujem podeliÈ 
sa so svojimi skúsenosÈami s integrá-
ciou Rómov na trhu práce.

RNDr. Miloslav Hetteš, CSc.,
generálny riaditeľ sekcie 

medzinárodných vzťahov MPSVR SR

MPSVR
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Štátnu tajomníčku prijala aj hlava štátu, knieža Andrew Bertie, veľmajster Zvrchovaného
rádu maltézskych rytierov. Knieža potvrdilo, že maltézska strana by privítala vytvorenie spo-
ločnej pracovnej skupiny na uskutočňovanie navrhovaných projektov pomoci Rómom, či
pre vzájomnú spoluprácu v oblasti prepravy zdravotne postihnutých občanov. Má záujem
spolupodieľať sa aj na využívaní európskych fondov v prospech Slovenska. Počas rokova-
nia sa potvrdil záujem obidvoch strán pokračovať v plánoch, ktoré boli dohodnuté počas
aprílového prijatia veľvyslanca rádu u ministerky Viery Tomanovej. 

Predná‰ku ministerky Viery Tomanovej s názvom Koncepcia sociál-
nej solidarity a sveta práce vo vzÈahu k ãinnosti vlády SR prednies-
la v jej mene 26. októbra 2007 vo Vatikáne ‰tátna tajomníãka Emília
Kr‰íková. Podstatou vystúpenia boli my‰lienky pápeÏskej encykliky
Deus Carita Est v sociálnej politike vlády Slovenskej republiky.
Posolstvo obsiahnuté vo vystúpení ministerky Viery Tomanovej,
ktorá sa nemohla z pracovn˘ch dôvodov osobne zúãastniÈ na konfe-
rencii, sa stretlo s pozornosÈou zástupcov Rímskej kúrie, diplomatic-
kého zboru a ostatn˘ch úãastníkov konferencie.

Štátna tajomníčka 
Emília Kršíková 
na konferencii Solidarita 
a charita vo Vatikáne
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Pracovné povolenie 
a povolenie na pobyt
Pre ak˘koºvek pobyt bez ohºadu na
národnosÈ je potrebné povolenie.
Obãania krajín EÚ/EHP, ktorí
dostanú povolenie pracovaÈ
v Lichten‰tajnsku, sa musia zare-
gistrovaÈ do 10 dní od príchodu 
do krajiny. Îiadosti o povolenie 
na pobyt a prácu musia byÈ podané
minimálne 4 t˘Ïdne pred zaãatím
práce alebo pobytu. Povolenie
vydáva Úrad pre prisÈahovalectvo
a cestovné pasy so sídlom vo Va-
dúze (www.apa.llv.li). 

V Lichten‰tajnsku platia obdob-
né typy povolení na pobyt ako vo
·vajãiarsku. Povolenie na pobyt sa
udeºuje na obdobie 1 roka, prípad-
ne 5 rokov, s moÏnosÈou predæÏe-
nia o 2 roky. 

Povolenie na pobyt môÏe byÈ
udelené prv˘krát, ak boli splnené
nasledovné podmienky:� a) predloÏenie pracovnej zmlu-

vy na dobu minimálne 1 rok
alebo na dobu neurãitú,� b) ìal‰í druh povolenia alebo
denné cezhraniãné dochádzanie
nie je moÏné,� c) pracovná ãinnosÈ si vyÏaduje
nepretrÏitú prítomnosÈ v krajine,� d) ide o vysoko kvalifikované
profesie, ktor˘ch je na pracov-
nom trhu nedostatok.

Samostatne zárobkovo ãinn˘m
osobám (SZâO) môÏe byÈ povole-
nie na pobyt prv˘krát udelené len
v prípade, Ïe cezhraniãné dochá-
dzanie s dennou dochádzkou nie
je realizovateºné. 

Turistické pobyty
Turisti môÏu zostaÈ v Lichten‰tajn-
sku maximálne 3 mesiace dvakrát
do roka, priãom musia prejsÈ mini-
málne 2 mesiace medzi dvoma
tak˘mito po sebe nasledujúcimi
pobytmi. V takomto prípade regist-
rácia nie je potrebná.

Krátkodobé 
pracovné pobyty
Krátkodobé povolenie na pobyt
moÏno byÈ udelené zamestnancom
na obdobie do 1 roka, ak boli
splnené nasledovné podmienky:� a) predloÏenie pracovnej zmlu-

vy na dobu maximálne 1 roka
a jedná sa o minimálne poloviã-
n˘ pracovn˘ úväzok,� b) denné cezhraniãné dochádza-
nie nie je moÏné.
Krátkodobé povolenie na pobyt

moÏno udeliÈ: obchodn˘m cestu-
júcim, vedúcim zamestnancom,
‰pecialistom, ‰portovcom a tréne-
rom, osobám ãinn˘m v rámci
obchodn˘ch zmlúv a zmlúv
o dielo, osobám pracujúcim

v rámci kultúrnych podujatí,
praktikantom vykoná vykonáva-
júcim prax, ktorá je súãasÈou
vzdelávania v trvaní 12 aÏ 24
mesiacov, úãastníkom programu
podpory zamestnanosti organizo-
vanom lichten‰tajnskou organizá-
ciou, cez uznávané agentúry
sprostredkovan˘m taneãniciam,
hudobníkom, umelcom (platnosÈ
krátkodobého povolenia k pobytu
nesmie prekroãiÈ 6 mesiacov)
a au-pair.

Krátkodobé povolenie na pobyt
môÏe byÈ udelené len osobám,
ktoré preukáÏu dostatoãné krytie
finanãn˘mi prostriedkami pre za-
bezpeãenie základn˘ch Ïivotn˘ch
potrieb bez poÏiadaviek na sociál-
nu v˘pomoc. Povolenie zaniká
ukonãením pracovného pomeru. 

·tátnym príslu‰níkom z nov˘ch
ãlensk˘ch krajín EÚ, ktorí sú
samostatne zárobkovo ãinní alebo
bez zamestnania, môÏu byÈ (bez
rozporu s riadnym spôsobom ude-
lenia povolenia) udelené povolenia
na pobyt aj prostredníctvom „Ïre-
bovania“. KaÏd˘ úãastník Ïrebova-
nia musí vyplniÈ formulár, ktor˘ je
k dispozícii na Úrade pre prisÈaho-
valectvo a cestovné pasy, alebo na
internetovej adrese www.apa.llv.li. 

MoÏnosti zamestnania
Lichten‰tajnsko so svojou populá-
ciou 35 000 obyvateºov poskytuje
takmer 30 000 pracovn˘ch miest. Je
tu zamestnan˘ch 14 000 cezhraniã-
n˘ch pracovníkov, predov‰etk˘m
zo ·vajãiarska a Rakúska (97 %).
Najviac pracovníkov, aÏ 54 %, 
je zamestnan˘ch v sektore sluÏieb.
Minimálna mzda na národnej
úrovni nie je zákonom stanovená. 
Informácie o moÏnostiach a pod-
mienkach zamestnania môÏete zís-
kaÈ na adrese:

C h c e t e  p r a c o v a ť  v  E u r ó p s k e j  ú n i i ?

L I C H T E N Š TA J N S KO

Lichten‰tajnsko zaviedlo voãi nov˘m ãlensk˘m krajinám, s v˘nim-
kou Malty a Cypru, sedemroãné prechodné obdobie (do 30. 4. 2011)
t˘kajúce sa prístupu na trh práce, to znamená, Ïe je potrebné pra-
covné povolenie. Povolenie je tieÏ potrebné pre ak˘koºvek pobyt,
bez ohºadu na národnosÈ. Lichten‰tajnské knieÏatstvo je kon‰tituã-
ná, dediãná monarchia zaloÏená na demokratickom a parlament-
nom systéme. Nie je ãlenom Európskej únie (EÚ) ale je ãlenom
Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Lichten‰tajnsko je
silne integrované do ‰vajãiarskej ekonomiky. Slovenská republika
nemá nadviazané oficiálne diplomatické styky s Lichten‰tajnsk˘m
knieÏatstvom – Lichten‰tajnsko patrí do konzulárnej pôsobnosti
veºvyslanectva Slovenskej republiky v Berne (·vajãiarsko). 
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� Informaãné centrum práce
Postgebäude 
9494 Schaan
Tel.: +423-236-7200 
E-mail: BIZ@bb.llv.li 
alebo na www.llv.li.

Informácie o zamestnaní môÏete
nájsÈ aj v denníkoch: � www.volksblatt.li,� www.vaterland.li, 
aj na internetov˘ch stránkach: � www.eurojobs.li, � www.job4you.li, � www.powerjob.li, � www.topjobs.li, � www.tempojob.li. 

Niekoºko faktov a uÏitoãn˘ch
informácií:

� Oficiálny názov: 
Lichten‰tajnské knieÏatstvo
(Fürstentum Liechtenstein)� Hlavné mesto: Vadúz� Poãet obyvateºov: 35 174 (2006)� Úradn˘ jazyk: nemeck˘� Mena: ·vajãiarsky frank (CHF), 
1 CHF = 100 rappov� NezamestnanosÈ: 1,8 % 
(máj 2007)� Internetová doména: „li“ � Telefónna predvoºba: 00423

Ubytovanie
Nájomné je v Lichten‰tajnsku
veºmi vysoké. Vo v‰eobecnosti sa
ceny 2,5-izbov˘ch apartmánov
pohybujú medzi 800 – 1 600 CHF
na mesiac. 

Doprava
Verejnú dopravu zabezpeãuje auto-
busová sieÈ, ktorá spája v‰etky
mestá v krajine a je napojená na
susedné krajiny (Rakúsko, ·vajãi-
arsko). Najväã‰ie vlakové stanice
„Buchs“ a „Sargans“ vo ·vajãiar-
sku a Rakúsku (Feldkirch) sú
vzdialené od Lichten‰tajnska 10 –
20 min. Letisko v Zürichu je vzdia-
lené pribliÏne 1,5 hod. a letiská
Mníchov a Insbruck pribliÏne 
2 hod. cesty autom.

Obchody
Väã‰ina obchodov je otvoren˘ch
od 8.00 – 18.00, soboty do 16.00,
v nedeºu a cez sviatky len niekoºko

supermarketov. V ‰pecializovan˘ch
obchodoch moÏno dostaÈ aj ‰pecia-
lity ázijskej, tureckej a gréckej
kuchyne. 

Banky 
a telefonovanie
Úãet si môÏete otvoriÈ v banke
alebo na po‰te. Potrebujete na to
platn˘ pas a povolenie na pobyt.
Lacné telefonovanie je prostredníc-
tvom telefónnych kariet Telecom
FL. Telefónne karty sa dajú kúpiÈ
za 20 CHF alebo 50 CHF na predaj-
n˘ch miestach Telecom FL, po‰-
tách, ãerpacích staniciach, novino-
v˘ch stánkoch a v predajniach
kancelárskych potrieb. 

Dane
V˘‰ka daÀovej sadzby dane z príj-
mu fyzick˘ch osôb (zamestnancov)
je progresívna, závisí od v˘‰ky
príjmu a pohybuje sa v rozpätí od
3,24 % do 17,01 %. Okrem daní sa
z platu zráÏajú aj príspevky na
sociálne poistenie (dôchodkové,
zdravotné, pre prípad nezamestna-
nosti). Medzi ìal‰ie dane platené
fyzickou osobou patria: � daÀ z majetku (1,62 – 8,51 %),� daÀ z nehnuteºností (3,24 – 

34,2 %)� Základná sadzba DPH je 7,6 %
a zníÏená sadzba je 3,6, resp. 
2,4 %. 

Poistenie
Poistenie odvádzajú zamestnávate-
lia za svojich zamestnancov orga-
nizáciám sociálneho poistenia.
Samostatne zárobkovo ãinné osoby
a nezamestnané osoby sa musia
sami zaregistrovaÈ v príslu‰n˘ch
in‰titúciách sociálneho poistenia.
V‰etky osoby Ïijúce v Lichten‰tajn-
sku musia maÈ zmluvu o zdravot-
nom poistení. Poskytovatelia zdra-
votného poistenia v sú ãlenmi
Lichten‰tajnskej asociácie zdravot-
ného poistenia so sídlom vo Vadú-
ze (tel.: 00423 233 4300, e-mail:
lkv@adon.li). Medzi základné
druhy poistenia patria poistenia
v prípade: choroby a materstva,
pracovného úrazu alebo choroby
z povolania, invalidity, smrti,
nezamestnanosti a dôchodkové
poistenie. Odchod do dôchodkové-
ho veku je voliteºn˘ medzi 60-tym
a 70-tym rokom veku Ïivota.

Podrobné informácie t˘kajúce sa
sociálneho poistenia dostanete na
Úrade pre národné hospodárstvo
vo Vadúze a na (www.avw.llv.li ). 
Zoznam lekárov moÏno nájsÈ na
www.aerzte-net.li.

UÏitoãné adresy: 

� Veºvyslanectvo 
·vajãiarskej konfederácie
Tolstého ul. 9
811 06 Bratislava 1
Slovenská republika
Tel.: 00421-2-5930-1111, 

00421-2-5930-1110
Fax: 00421-2-5930-1100
E-mail: vertretung@bts.rep.

admin.ch

� Veºvyslanectvo Slovenskej
republiky
Thunstrasse 99, 
3006 Bern
·vajãiarsko
Tel.: 0041-31-356-3936

0041-31-356-3937
Fax: 0041-31-356-3933
E-mail: slovak@spectraweb.ch

UÏitoãné web stránky: 

� www.liechtenstein.li – domov-
ská stránka Lichten‰tajnska � www.migration.li – informácie
pre migrantov do Lichten‰tajn-
ska – v niekoºk˘ch cudzích jazy-
koch� www.llv.li – portál Územnej
správy Lichten‰tajnska� www.apa.llv.li – Úrad pre pris-
Èahovalectvo a cestovné pasy

UÏitoãné telefónne ãísla:

� 112 – núdzové volanie� 117 – polícia (len v prípade
núdze) � 144 – zdravotná pohotovosÈ� 118 – hlásenie poÏiarov

Ing. Ján Gerát, 
EURES poradca 
ÚPSVR Lučenec
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Úrad práce sociálnych vecí
a rodiny v PovaÏskej
Bystrici pôsobí v okre-

soch PovaÏská Bystrica a Púchov.
Celkov˘ poãet obyvateºov v územ-
nom obvode je zhruba 110 000,
ekonomicky aktívnych je 54 232.
Registrovaná miera nezamestna-
nosti dnes dosahuje 6,21 %
v PovaÏskej Bystrici a 4,45 %
v Púchove. Z uvedeného je vidieÈ,
Ïe oba okresy na tom nie sú zle. 
Je známe, Ïe meradlom kvality
Ïivota kaÏdej vyspelej spoloãnosti
je to, ako sa dokáÏe postaraÈ
o najzraniteºnej‰ie skupiny spolu-
obãanov. Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny v Liptovskom Miku-
lá‰i sa snaÏí svojím pôsobením
zv˘‰iÈ kvalitu Ïivota t˘m, ktorí sa
stali nezamestnan˘mi, obãanmi
v hmotnej núdzi, sú zdravotne
postihnutí alebo sú poberateºmi
‰tátnych sociálnych dávok.

Pracovníci na ÚPSVR vedia, Ïe
ak sa ãlovek dostane do sociálnej
izolácie – ako sa ãasto nezamestna-
n˘m ºuìom stáva – klesá jeho
sebavedomie a viera vo vlastné
schopnosti. Potom sa môÏe staÈ, 
Ïe ak sa aj naskytne príleÏitosÈ
zamestnaÈ sa, miera izolácie
(a z nej vypl˘vajúca pasivita) je
priveºká. Svojím profesionálnym
prístupom ku klientom, odborn˘m
poradenstvom a individuálnou
pomocou pri rie‰ení zloÏitej Ïivot-
nej situácie sa snaÏia nájsÈ z nej

v˘chodisko a zaktivovaÈ klienta
k ãinnosti.

V˘znamnú úlohu zníÏenia neza-
mestnanosti a pri umiestÀovaní na
trhu práce zohral ESF, ktor˘ pred-
stavuje najdôleÏitej‰í nástroj EÚ
zameran˘ na podporu rozvoja ºud-
sk˘ch zdrojov zamestnanosti,
vzdelávania, podnikateºského
ducha.

Prudk˘ rozvoj podnikateºsk˘ch
aktivít, tak domácich podnikateº-
sk˘ch subjektov, ako aj zahraniã-
n˘ch investorov, spôsobil zásadnú
zmenu v stave zamestnanosti.
Predchádzajúca, svojím spôsobom
celoplo‰ná nezamestnanosÈ sa
zmenila na obmedzenú lokálnu
alebo profesijnú nezamestnanosÈ,
ktorá vypl˘va z celkového nesúla-
du medzi pracovnou ponukou
a dopytom, ale aj z nedostatku
mobility pracovnej sily alebo z jej
nedostatoãnej kvalifikácie.

Ná‰ okres zaãína obchádzaÈ
fenomén nedostatku disponibilnej
pracovnej sily v poÏadovanej
‰truktúre a kvalifikácii, najmä
v oblasti strojárenskej v˘roby.
Jednoznaãne môÏeme povedaÈ, 
Ïe ako negatívum hodnotíme jednu
zo slab˘ch stránok trhu práce –
nedostatok efektívnych prepojení
medzi vzdelávaním a potrebami
trhu práce.

Samostatnou kapitolou na‰ej
práce je starostlivosÈ o rodinu. 
Na jednej strane vyplácame ‰tátne
sociálne dávky, na druhej pomá-
hame deÈom, o ktoré sa nechcela
alebo nevedela postaraÈ biologická
rodina. Myslím si, Ïe spoloãnosÈ
by mala venovaÈ dostatoãnú pozor-
nosÈ rodine a chrániÈ svojich
najmen‰ích a najzraniteºnej‰ích.

Na záver by som rád poìakoval
v‰etk˘m na‰im zamestnancom 
za ich zmysluplnú a dôleÏitú
prácu s ºuìmi, osobitne t˘m, 
ktorí do nej vloÏili trpezlivosÈ,
ochotu a ºudskosÈ.

Ing. Peter Nemec,
riaditeľ ÚPSVR

Liptovský Mikuláš

Meradlo kvality života

Zusporiadania jednotliv˘ch
foriem náhradnej starostlivos-
ti v právnych predpisoch

vypl˘va, Ïe pri úprave v˘chovn˘ch
pomerov dieÈaÈa treba uprednostniÈ
prostredie, ktoré je dieÈaÈu známe,
blízke. Posledn˘m a krajn˘m rie‰e-
ním situácie dieÈaÈa je jeho umiestne-
nie v zariadení ústavnej starostlivos-
ti. Zákon pri t˘chto opatreniach
akcentuje doãasnosÈ.
Ústavnú starostlivosÈ súd nariadi aÏ
vtedy, keì je zrejmé, Ïe ostatné pro-
striedky spoloãenského pôsobenia
v ohrozenej rodine neviedli k nápra-
ve. Pri rozhodovaní o nariadení
ústavnej starostlivosti súd vÏdy pri-
hliadne na záujem maloletého die-

Právna úprava ústavnej sta-
rostlivosti kore‰ponduje
s Ústavou SR a Dohovorom
o právach dieÈaÈa a je zakot-
vená v zákone ã. 36/2005 Z. z.
o rodine a zákone ã. 305/2005
Z. z. o sociálnoprávnej ochra-
ne a o sociálnej kuratele
a o zmene a doplnení niekto-
r˘ch zákonov. V˘znamn˘m
dokumentom, ktor˘ rie‰i pro-
blémové oblasti ústavnej sta-
rostlivosti, je Koncepcia vyko-
návania ústavnej starostlivos-
ti zameraná na roky 2006 –
2007 s v˘hºadom na roky
2008 – 2010.
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ÈaÈa, najmä na citové väzby dieÈaÈa
k súrodencom a na ich zachovanie.
PretoÏe ide o osud dieÈaÈa, ak je to
vhodné vzhºadom na jeho vek a ro-
zumovú vyspelosÈ, súd ho vypoãuje
a prihliadne na jeho názor.

Umiestnením dieÈaÈa do ústavnej
starostlivosti zaãína ìal‰ia nároãná
etapa práce sociálneho pracovníka
s dieÈaÈom a jeho rodinou. Práca je
zameraná na prirodzené sociálne

prostredie dieÈaÈa, na jeho obnovu,
udrÏanie vzÈahov a kontaktov medzi
rodiãmi a deÈmi navzájom, zlep‰enie
vzÈahov medzi rodiãmi. V pláne
sociálnej práce s rodinou stanovuje
jasné, zrozumiteºné a dosiahnuteºné
ciele pre konkrétnych rodiãov, ktoré
operatívne prispôsobuje meniacej sa
situácii v rodine. Na dosiahnutie
t˘chto cieºov musí sociálny pracov-
ník vyuÏiÈ v‰etky svoje odborné
vedomosti, schopnosti a zruãnosti
tak, aby jeho práca bola efektívna
a rodina dieÈaÈa spolupracujúca.
Takto, krôãik po krôãiku sociálna
práca smeruje k sanácii rodiny s cie-
ºom návratu dieÈaÈa do prirodzeného
rodinného prostredia.

V prípade dieÈaÈa umiestneného
v ústavnej starostlivosti je to nároãn˘
proces, do ktorého je zapojené zaria-
denie, samospráva, ne‰tátne subjekty
a aj odborníci z oblasti psychológie,
psychiatrie a in˘ch pomáhajúcich
profesií. Prax ukazuje, Ïe samosprá-
va nie vÏdy je pripravená vykonávaÈ
kompetencie, ktoré jej boli legislatí-
vou dané. Poãiatoãné problémy súvi-
siace so zavedením novej legislatívy

sa postupne odstraÀujú. Prax uÏ
ukazuje, Ïe intenzívna tímová práca
s rodinou, z ktorej bolo dieÈa vyÀaté,
priná‰a prvé ovocie. Vo viacer˘ch
prípadoch sa podarilo stabilizovaÈ
vzÈahy, odstrániÈ sociálno-patologic-
ké javy, pozmeniÈ hodnotov˘ rebrí-
ãek rodiãov, a tak pripraviÈ prostre-
die vhodné na návrat dieÈaÈa do bio-
logickej rodiny.

Veºmi pozitívne hodnotíme spolu-
prácu pri vykonávaní opatrení sociál-
noprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately v zariadeniach, ktoré pôsobia
v na‰om regióne – Detsk˘ domov
Liptovsk˘ Hrádok a Detsk˘ domov
RuÏomberok. Spoloãn˘m úsilím sa
nám podarilo sanovaÈ niekoºko rodín,

a tak niekoºk˘m deÈom umoÏniÈ
návrat k svojim rodiãom. Tieto rodiny
v‰ak naìalej potrebujú intenzívnu
pomoc odbornú pomoc. NeuváÏené
konanie rodiãov má v‰ak najväã‰í
dopad na deti. Ak uÏ rodina zaãala
aspoÀ ãiastoãne plniÈ svoje funkcie
voãi deÈom, deti sa na stretnutie
s rodiãmi veºmi te‰ia a pripravujú sa
na návrat domov. Potom im je veºmi
ÈaÏko vysvetliÈ, Ïe návrat domov
nebude tak skoro moÏn˘. Aj takéto sú
úskalia ústavnej starostlivosti.

Mgr. Jana Paulusová, 
oddelenie SPODaSK 

ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Ústavná starostlivosť 
je krajným riešením

Jedn˘m z dôkazov toho, Ïe sociálni pracovníci nie sú len úradníkmi, je mikulá‰-
ska besiedka, ktorú v decembri 2006 zorganizoval pre ÈaÏko zdravotne postih-
nuté deti odborom sociálnych vecí a rodiny. Akciu zorganizovali za pomoci
v‰etk˘ch pracovníkov UPSVR Liptovsk˘ Mikulá‰. Sprevádzal ju kultúrny prog-
ram pripraven˘ v spolupráci so Základnou umeleckou ‰kolou v Liptovskom
Mikulá‰i, ‰tudentkami Evanjelického gymnázia v Liptovskom Mikulá‰i. Miku-
lá‰ska besiedka pre ÈaÏko zdravotne postihnuté deti mala úspech a podobnú
akciu by sme chceli zorganizovaÈ aj tohto roku.

PhDr. Viera Devečková, 
riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny, 

ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Zamestnanci odboru sociálnych vecí a rodiny sa pravidelne
zúãastÀujú rôznych aktivít, predná‰ok a podujatí organizovan˘ch
verejnou správou. Absolvujú mnohé stretnutia najmä so zástup-
cami ÈaÏko zdravotne postihnut˘ch obãanov, informujú ich,
o nov˘ch príspevkoch, pripravovan˘ch legislatívnych zmenách.

Nie sme iba úradníci
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RedukovaÈ poãty 
dlhodobo evidovan˘ch
Stav uchádzaãov o zamestnanie ku 30. 9. 2007 prestavuje

v poãte uchádzaãov o zamestnanie 2601 a miera nezamest-
nanosti je 5,82 %. Snaha úradu je redukovaÈ poãet dlhodo-
bo evidovan˘ch, nakoºko aÏ 50 % z celkového poãtu
uchádzaãov o zamestnanie je v dlhodobej evidencii. Na
túto skupinu zameriavame na‰u pozornosÈ a ako hlavné
nástroje na dosiahnutie povaÏujeme poskytovanie informá-
cií o situácii na trhu práce o t˘ch vlastnostiach, ktor˘ch
rozvíjanie môÏe zlep‰iÈ ich orientáciu na trhu práce.
V rámci poradenstva sa zameriavaÈ na poradenské aktivity,
kde by sa obnovili zamestnanecké zruãnosti.

Aktívny prístup
Pri vyhºadávaní voºn˘ch pracovn˘ch miest v roku 2007
bolo vìaka aktívnej práci nahlásené a vyhºadané 1139 pra-
covn˘ch miest predov‰etk˘ch pre stredo‰kolákov, uchádza-
ãov so strednou ‰kolou bez maturity s ponukou robotníc-
kych profesií. V˘voj na trhu práce v regióne ukazuje ten-
denciu zamestnávania predov‰etk˘ch v stavebníctve, v dre-
várenskom priemysle, elektrotechnickom priemysle
a v cestovnom ruchu. Zo strany zamestnávateºov je záujem
o profesie v t˘chto ãinnostiach. V okrese pociÈujeme nedo-
statok pracovn˘ch miest napr. kuchár, ãa‰ník, robotník
v drevov˘robe, v stavebníctve, kovov˘robe. Pri stretnutiach
so zamestnávateºmi informujeme ich o moÏnostiach posky-
tovania podpory pri vytváraní pracovn˘ch miest a ãerpania
finanãn˘ch prostriedkov v rámci národn˘ch projektov, kde
prínosom sú malí a strední zamestnávatelia. Sme neustále
v kontakte so samosprávou. 

Nástroje APTP v príprave uchádzaãov
Prostredníctvom nástrojov APTP sa snaÏíme realizovaÈ
vzdelávania prípravu pre trh práce podºa poÏiadaviek
zamestnávateºa v súlade so schválen˘m regionálnym plá-
nom vzdelávania so zameraním na kurzy zváraã, vysoko-
zdviÏn˘ vozík, bezpeãnostná sluÏba, základy PC, úãtovníc-

Znevýhodnení UoZ k 30. 9. 2007

dlhodobo evidovaní UoZ 1 300
absolventi 233
UoZ nad 50 rokov 654
ZP 73

Uplatnenie ãloveka na trhu práce je podmienené viacer˘mi charakteristikami. Sú to napríklad vek,
zdravotn˘ stav, vzdelanie, pohlavie, príslu‰nosÈ k etnickej skupine a mnohé iné faktory, ktoré pozitív-
ne alebo negatívne ovplyvÀujú schopnosÈ zaradiÈ sa do pracovného procesu.

Nezamestnanosť 
v okrese Liptovský Mikuláš

Čerpanie finančných prostriedkov a zaradení/
umiestnení UoZ podľa NP
ROK 2006
NP Počet UoZ zaradených/umiestnených Vyplatená suma

NP I 157 8 125 406,00

55 1 635 023,90

NP II 4 352 195,00

1 89 556,00

1 0,00

31 1 596 119,50

NP III 0 1 118 958,40

NP IIIa 101 456 737,50

NP V 1288 8 949 255,25

NP VII A 1772 200 089,00

NP VII B 230 975 442,00

NP VIII 19 68 250,70

NP IX 221 2 489 479,70

NP XI 0 0,00

SPOLU 3861 26 056 512,95

ROK 2007 k 30. 9. 2007
NP Počet UoZ zaradených/umiestnených Vyplatená suma

NP I 60 3 447 665,00

8 1 836 517,40

NP II 9 243 316,00

4 687 842,40

0 34 217,00

45 1 858 970,00

NP III 0 0,00

NP IIIa 84 1 788 402,00

NP V 1155 4 138 719,13

NP VII A 2270 0,00

NP VII B 309 868 700,00

NP VIII 35 142 716,10

NP IX 37 465 194,40

NP XI 209 2 290 006,50

SPOLU 4190 17 802 265,93

ROK 2007 k 30. 9. 2007 ŠR
NP Počet UoZ zaradených/umiestnených Vyplatená suma

NP I 72 4 069 290,00

8 64 827,00

SPOLU 80 4 134 117,00
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tvo a manaÏment. Podporili sme 
139 uchádzaãov o zamestnanie, ktorí
sa rozhodli staÈ sa samostatne zárob-
kovo ãinn˘mi osobami v oblastiach,
ako sú: ubytovanie (rozvoj cestovné-
ho ruchu), v‰etky druhy prác v sta-
vebníctve, realitné maklérstvo,
úãtovníctvo, kozmetika, kaderníctvo
a masérstvo a pod. Zaznamenali sme
pokles záujmu zamestnávateºov
o vytváranie pracovn˘ch miest
v zmysle § 50 zákona o sluÏbách
zamestnanosti. Dôvodom je ich
nezáujem zamestnávaÈ dlhodobo
evidovan˘ch, pretoÏe sa im javia 
ako problémoví a úrad práce nemá
v evidencii vhodn˘ch uchádzaãov
o zamestnanie podºa poÏiadaviek
zamestnávateºa. Zamestnávatelia
poukazujú i na administratívnu
nároãnosÈ. 

Teoretická a praktická 
príprava zamestnancov
Zamestnávatelia reagovali vo zv˘-
‰enej miere na teoretickú a praktickú
prípravu zamestnancov na získanie
nov˘ch a odborn˘ch zruãností
v poãte podan˘ch 14 Ïiadostí. V 13
prípadoch boli podpísané dohody
o poskytnutí príspevku na vzdeláva-
nie zamestnancov. Vzdelávanie sa
doteraz ukonãilo u 8 zamestnávate-
ºov, kde bola zo strany zamestnan-
cov vyjadrená spokojnosÈ s touto
aktivitou.

Riziká absolvenstskej
praxe
Záujem o v˘kon absolventskej praxe
síce zamestnávatelia prejavujú, ale
reálne sa stretávame s t˘m, Ïe je pro-
blematická dochádzka absolventov
na v˘kon absolventskej praxe, ako
i moÏnosÈ ich opätovného zaradenia.
Evidujeme nízky záujem tejto skupi-
ny uchádzaãov o jej v˘kon. 

Mierny nárast sme zaznamenali aj
pri vytváraní pracovn˘ch miest pre
obãanov so zdravotn˘m postihnu-
tím, ãi uÏ pri zriaìovaní chránen˘ch
dielní a pracovísk alebo zaloÏení si
vlastnej Ïivnosti. 

Mgr. Beata Sprisková, 
Mgr.Daniela Martošová,

Mgr. Zdenka Klepačová,
odbor služieb zamestnanosti 

ÚPSVR Liptovský Mikuláš

OOuuttppllaacceemmeenntt  ––  kkrríízzoovvéé  ppoorraaddeennssttvvoo
Pri tak˘chto UoZ je potrebné v ão najkrat‰om ãase od ich zaevidovania sa
na úrade práce zvy‰ovaÈ predpoklady na návrat a etablovanie sa na trhu
práce, aktivizovaÈ ich osobné motivaãné mechanizmy prostredníctvom
súboru informaãn˘ch a odborn˘ch poradensk˘ch nástrojov a sluÏieb. 
Z tohto dôvodu ÚPSVR Liptovsk˘ Mikulá‰ zrealizoval v rámci NP VIIB
projekt „Zefektívnenie, modernizácia a zvy‰ovanie rozsahu odborn˘ch
poradensk˘ch sluÏieb“, ktor˘ mal k 30. 9. 2007 aÏ 80 %-nú úspe‰nosÈ.
Hlavn˘m zámerom projektu bolo pomôcÈ t˘m, ktorí sú v situácii v˘poved-
nej lehoty z organizaãn˘ch dôvodov, alebo sú v krátkom ãasovom odstupe
od rozviazania pracovného pomeru. ZabezpeãiÈ im kontinuálne pokraãova-
nie pracovného pomeru, prípadne pokraãovanie iného pracovného pomeru
s krátkym ãasov˘m preru‰ením, aby sa zachovali pracovné návyky a niek-
toré zruãnosti. 

NNoovvooeevviiddoovvaanníí  UUooZZ
Cieºovou skupinou bolo ‰esÈdesiat UoZ, ktorí boli poprv˘krát v evidencii
ÚPSVR Liptovsk˘ Mikulá‰, so zameraním na hromadne prepusten˘ch UoZ.
Do projektu skutoãne nastúpilo 55 UoZ. Hlavn˘mi aktivitami projektu bola
sebaanal˘za, SWOT anal˘za, mapovanie poÏiadaviek trhu práce, diagnosti-
ka (profesionálna, sociálna, osobnostná), skupinové stretnutia (písomn˘,
telefonick˘, osobn˘ kontakt, orientácia na trhu práce) a individuálny kou-
ãing (oboznámenie sa s v˘sledkami diagnostiky, definícia siln˘ch stránok
a moÏností zlep‰enia, zadefinovanie cieºov ìal‰ieho profesionálneho rozvo-
ja). V˘hodami projektu bolo spracovanie profilov jednotliv˘ch úãastníkov
s odporúãaniami v profesijnej orientácii, vyuÏitie profilov pre prácu odbor-
n˘ch poradcov s nezamestnan˘mi, vy‰‰ia pravdepodobnosÈ r˘chleho návra-
tu na trh práce bez straty pracovn˘ch návykov, objektívne sebapoznanie
a uvedomenie si siln˘ch stránok i definovanie reálnych profesijn˘ch cieºov
a kariérnej orientácie úãastníkov. 

VVyyssookkáá  úússppee‰‰nnoossÈÈ
Najväã‰ím úspechom v‰ak bolo následné umiestnenie 44 úãastníkov do
pracovného pomeru. 5 UoZ sa vyradili na vlastnú ÏiadosÈ a ‰tyria boli
vyradení pre nespoluprácu. V evidencii zostali dvaja UoZ. 
Aj zo strany UoZ – úãastníkov projektu sme zaregistrovali spokojnosÈ
a pozitívne ohlasy. Viac ako 98 % UoZ bolo spokojn˘ch s aktivitami
a samotnou realizáciou projektu, odbornou pripravenosÈou lektorov
i spôsobom vedenia poradenského projektu. Aj v ìal‰om období sa budeme
okrem in˘ch skupín UoZ evidovan˘ch na ÚPSVR v Liptovskom Mikulá‰i
zameriavaÈ na skupinu UoZ krátkodobo evidovan˘ch, resp. prvoevidova-
n˘ch, aby sme ich „podchytili“ hneì na zaãiatku evidencie na úrade práce
a aby neskæzli do pozície dlhodobo nezamestnan˘ch obãanov.

PhDr. Ivana Pallová, 
oddelenie služieb zamestnateľnosti

ÚPSVR Liptovský Mikuláš

ByÈ prv˘krát nezamestnan˘m po niekoºkoroãnom nepretrÏi-
tom trvaní pracovného pomeru je veºmi ÈaÏké a pre ãloveka
vy‰‰ieho veku stresujúce i deprimujúce.

Úspešný projekt
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Individuálny prístup,
odbornosÈ a empatia
Poradcovia disponujú nielen dostatoã-

nou odbornosÈou, ale hlavne obrovskou

mierou empatie, kvalitn˘m individuál-

nym prístupom ku kaÏdému klientovi,

ktor˘ nás poÏiada o pomoc. Tieto sluÏby

sa realizujú v rámci úãelov˘ch indivi-

duálnych a skupinov˘ch poradensk˘ch

aktivít. V˘sledky práce poradcov síce

nie sú úplne presne merateºné, no

najdôleÏitej‰ia je kvalita a spokojnosÈ

klienta. Z toho dôvodu je prvoradé, aby

samotn˘ klient cítil, Ïe „máme o neho

záujem“, o jeho problémy a chceme mu

pomôcÈ. DôleÏité je, aby si uvedomil, Ïe

je predov‰etk˘m na Àom, aby sa dostal

z danej situácie. PomôcÈ mu môÏu uÏ

spomínaní odborní poradcovia. Celková

ãinnosÈ poradenstva spoãíva v tvorbe

a realizácii individuálnych akãn˘ch plá-

nov (IAP). Jedn˘m z moÏn˘ch v˘stupov

IAP pre klientov – uchádzaãov o zamest-

nanie (UoZ) je skupinové poradenstvo.

V˘znam a ãinnosÈ 
Klubu práce 
Na zv˘‰enie úãinnosti a efektívnosti

poradensk˘ch sluÏieb na ÚPSVR Liptov-

sk˘ Mikulá‰ je zriaden˘ Klub práce,

ktor˘ predstavuje ‰pecifickú formu

odbornej a sociálnej pomoci klientom

zameran˘ na aktivizáciu a motiváciu

UoZ, nácvik efektívneho správania

a komunikácie, posilnenie sebavedomia

a sebadôvery, nácvik zruãností, spôsobi-

lostí na získanie a udrÏanie zamestnania

a na prekonávanie problémov súvisia-

cich s nezamestnanosÈou. K 30. 9. 2007

sme zrealizovali 21 skupiniek pre 210

klientov. Z úãastníkov skupinov˘ch akti-

vít sa 87 UoZ zamestnalo. V˘stupy

a reakcie UoZ nás zakaÏd˘m presvied-

ãajú o oprávnenosti a pozitívnom úãinku

tejto formy poradenstva. Skupinky sú

tvorené náhodn˘m v˘berom. Práve v rôz-

norodosti UoZ je veºká sila skupiny,

ãoho dôsledkom je kladn˘ vplyv na jed-

notliv˘ch ãlenov skupiny. PouÏívame

aktivizujúce metódy práce, brainstor-

ming, brainwriting, metódy situaãné,

inscenaãné, hranie rolí a pod. 

Interné a externé projekty
Oddelenie sluÏieb zamestnateºnosti

implementuje Národn˘ projekt VIIB-

„Zefektívnene, modernizácia a zvy‰ova-

nie rozsahu odborn˘ch poradensk˘ch

sluÏieb“. V rámci tohto projektu sme

v termíne od 6. 11. 2006 do 31. 10. 2007

realizovali intern˘ projekt „Integrácia

nezamestnan˘ch obãanov na trh práce

skvalitnením poskytovania odborn˘ch

poradensk˘ch sluÏieb“, so zámerom zv˘-

‰iÈ sebamotiváciu UoZ, nájsÈ si pracovné

uplatnenie, prevziaÈ plnú zodpovednosÈ

za svoje rozhodnutia, zosúladiÈ osobnost-

né predpoklady, schopnosti, zruãnosti

a predstavy klienta s reálnou ponukou

na trhu práce. Do predmetného projektu

bolo zaraden˘ch 1290 UoZ. K 30. 9. 2007

sa umiestnilo do pracovného pomeru

566 UoZ. SúãasÈou realizácie NPVIIB 

sú aj externé projekty. V období od 

1. 1. 2007 do 30. 9. 2007 ich ÚPSVR

Liptovsk˘ Mikulá‰ zrealizoval osem.

V‰etky externé projekty boli zo strany

UoZ – úãastníkov, hodnotené pozitívne. 

Klienti vítajú predov‰etk˘m praktick˘

v˘cvik situácií a tréning. Aktivity pomá-

hajú UoZ lep‰ie pochopiÈ a kon‰truktívne

zvládaÈ svoju nepriaznivú situáciu, dáva-

jú im nové impulzy a motiváciu aktívnej-

‰ie a intenzívnej‰ie si hºadaÈ zamestna-

nie. ëal‰ími v˘stupmi pre UoZ z IAP sú

rôzne aktivity v rámci aktívnych opatrení

trhu práce, napr. vzdelávanie a príprava

pre trh práce, absolventská prax, aktivaã-

ná ãinnosÈ a pod. Snahou a koneãn˘m

cieºom v‰etk˘ch aktivít je spokojnosÈ

klienta, jeho aktivizácia, motivácia a efek-

tívne umiestnenie na trhu práce.

PhDr. Ivana Pallová, 
oddelenie služieb zamestnateľnosti

ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Niekoºkoroãné skúsenosti potvrdzujú, Ïe prvoradou sluÏbou pre
klientov úradu práce v rámci prevencie dlhodobej nezamestnanos-
ti sa ukazujú byÈ efektívne odborné poradenské sluÏby vykonáva-
né vysoko kvalifikovan˘mi odborn˘mi poradcami.

Klientsky orientované 
poradenské služby
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Meradlom je 
spokojnosÈ klientov
Najväã‰ím ocenením pre pracovníkov

odboru sociálnych vecí a rodiny sú spo-

kojní klienti. Práca na odbore sociálnych

vecí a rodiny je veºmi zaujímavá, ale aj

veºmi nároãná, pretoÏe pracovníci OSVaR

prichádzajú do kontaktu s rôznymi typmi

klientov. Niektorí klienti si prídu iba pre

tlaãivo Ïiadosti, vyplnené odovzdajú

a „úradníci“, resp. ‰tát im vyplatí finanãné

prostriedky. Sú v‰ak aj klienti, ktorí si

vyÏadujú veºkú dávku trpezlivosti, em-

patie, schopnosÈ poãúvaÈ a nájsÈ vhodné

a správne rie‰enie pre ich momentálne

nerie‰iteºnú situáciu. Toto v‰etko si vyÏa-

duje od sociálnych pracovníkov vysokú

odbornosÈ, neustále sebavzdelávanie,

prehºad v legislatíve (nielen v sociálnej

oblasti), znalosti z in˘ch oddelení odboru,

úradu, taktieÏ prehºad aj o in˘ch in‰titú-

ciách a organizáciách verejnej správy. 

Legislatívne zmeny 
pridávajú prácu
Prácu sociálnych pracovníkov, kde by

mala byÈ základom terénna sociálna

práca, individuálny prístup ku klientovi,

sÈaÏujú ãasté legislatívne zmeny. KaÏdá

legislatívna zmena znamená nov˘ v˘-

poãtov˘ list (napr. na oddelení ‰tátnych

sociálnych dávok pri zmene v˘‰ky PnD

ide v priemere o 10.000 v˘poãtov˘ch

listov, na oddelení DvHN – 3 500, odde-

lenie PP na ËZP v priemere 3 700 v˘-

poãtov˘ch listov), a taktieÏ vydávanie

rozhodnutí (za rok 2006 bolo na odbore

vydan˘ch viac ako 16 000 rozhodnutí). 

Ochrana detí vyÏaduje
citliv˘ prístup
Za ‰pecifickú a vysoko nároãnú oblasÈ

povaÏujeme v˘kon agendy na oddelení

SPODaSK. Na oddelení sociálnoprávnej

ochrany detí a sociálnej kurately

nemoÏno prácu sociálnych pracovníkov

meraÈ poãtom podan˘ch návrhov, vyda-

n˘ch rozhodnutí, poãtom pojednávaní

a pod. Problémy klientov SPODaSK sú

spravidla veºmi citlivé aÏ intímne veci

z rodinného prostredia. Klienti prichá-

dzajú ãasto v zlom psychickom stave

a práca sociálneho pracovníka spoãíva

v tom, Ïe klienta najprv vypoãuje

a potom mu ponúkne pomoc.

Sociálna práca 
je poslaním
Po dlhoroãn˘ch skúsenostiach v uvede-

nej oblasti môÏeme skon‰tatovaÈ, Ïe

práca sociálnych pracovníkov je nároã-

ná, veºmi zaujímavá, ale nie vÏdy doce-

nená. Od pracovníka vyÏaduje zodpo-

vedn˘ a ºudsk˘ prístup, osobné nasade-

nie, neraz prácu mimo pracovnej doby,

flexibilitu a v urãitom zmysle oddanosÈ

svojmu povolaniu. Úspechy v tejto

oblasti ãasto nie sú viditeºné ihneì,

predchádza im dlhodobá, mravãia

práca sociálnych pracovníkov. Na záver

moÏno skon‰tatovaÈ, Ïe práca sociálne-

ho pracovníka nie je iba zamestnaním,

ale povolaním, ãi dokonca poslaním.

PhDr. Viera Devečková, 
riaditeľka OSVR

ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Dnes uÏ môÏeme povedaÈ, Ïe rodina je spolu. Nebolo to tak vÏdy. 

Matka sa opíjala uÏ poãas tehotenstva s tretím dieÈaÈom. Deti Janko

a Danko boli e‰te v pred‰kolskom veku. Otec sa v tom ãase zamest-

nával brigádnicky. Podºa vyjadrenia oboch rodiãov „vypijú si len

príleÏitostne – na v˘platu, ako kaÏd˘.“ Matka pitie, samozrejme,

popiera. Úrad koná.

Narodila sa malá Petra, zdá sa, Ïe je v‰etko v poriadku. Otec sa

zamestnal na trval˘ pracovn˘ pomer, vraj si obãasne vypije. Po ãase

bolo zistené, Ïe matka s deÈmi musela opustiÈ spoloãnú domácnosÈ

kvôli agresívnemu správaniu otca, útoãi‰te na‰la u svojich rodiãov,

no len naãas. Otec sºubuje náprav, matka sa vracia, ãaká ìal‰ie

dieÈa. Pol roka nato úrad obdrÏí hlásenie základnej ‰koly, ktorú

chlapci nav‰tevovali, Ïe v rodine sa nehospodárne vynakladajú pros-

triedky urãené na v˘Ïivu detí, hlavne otec ich míÀa na alkohol.

Obecn˘ úrad je urãen˘ ako osobitn˘ príjemca prídavkov na deti.

Obec signalizuje, Ïe otec detí sa správa hrubo k matke aj deÈom, je

nezamestnan˘. V rodine vládne napätie, otec fyzicky a psychicky

útoãí na matku a toto prostredie narú‰a riadny v˘vin detí. Ich

v˘sledky v ‰kole sú uspokojivé, len na ich správaní sa prejavujú

dôsledky zanedbanej v˘chovy a rodinného prostredia. Matka prizná-

va, Ïe obãas si vypije i ona, hoci najmlad‰ie dieÈa má len 5 mesiacov. 

Úrad rozhodol o uloÏení v˘chovného opatrenia – dohºad nad

v˘chovou malolet˘ch detí. Situácia sa mení, otec sa zamestnáva na

t˘ÏdÀové turnusy a prestáva piÈ. Akonáhle v‰ak odíde na t˘ÏdÀov-

ku, matka má pln˘ dom kamarátok a alkoholu. Otec je zúfal˘,

ponúka manÏelke pomoc. Rodine je sprostredkované poradenstvo

na referáte poradensko-psychologick˘ch sluÏieb úradu, matka zaãí-

na nav‰tevovaÈ ambulantnú lieãbu. Situácia je úradom sledovaná,

v rodine sú vykonávané opakované ‰etrenia, spolupracuje obec,

‰kola, matka ãasto nav‰tevuje úrad, no ústavnú lieãbu odmieta.

Prichádzajú ìal‰ie signály, Ïe pije, zaãína zanedbávaÈ starostlivosÈ

o deti a domácnosÈ. Otec sa snaÏí, spolupracuje s úradom, situáciu

v‰ak nezvláda, po ìal‰om v˘ãine manÏelku vyhodzuje z domu.

Matka koneãne súhlasí s protialkoholick˘m lieãením, pri ukonãení

lieãby je v 5. mesiaci tehotenstva.

Malá Zuzanka sa na‰Èastie narodila zdravá. Ist˘ ãas je v‰etko

v poriadku. Po 5 mesiacoch od jej narodenia v‰ak matka opäÈ pije.

Úrad podáva podnet na vydanie predbeÏného opatrenia a zaãatie

konania o nariadení ústavnej starostlivosti, maloleté deti sú umiest-

nené do detského domova. Matka nastupuje na ústavnú proti-

alkoholickú lieãbu. Po celú dobu sa rodiãia s deÈmi kontaktujú. 

Po návrate domov sa matka zamestnáva v rámci aktivaãn˘ch prác

v obci. Súd po zváÏení v‰etk˘ch okolností ru‰í ústavnú starostlivosÈ

nad malolet˘mi deÈmi a ukladá nad ich v˘chovou dohºad. DeÈom aj

ich rodiãom urãuje povinnosÈ podrobiÈ sa sociálnemu poradenstvu

na referáte poradensko-psychologick˘ch sluÏieb úradu, rodiãom

i odbornému poradenstvu v psychiatrickej ambulancii. Deti sú uÏ

doma, ão bude ìalej, ukáÏe ãas…

Bc. Anna Beňová, 
oddelenie SPODaSK ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Odbory sociálnych vecí a rodiny sú organickou súãasÈou úradov
práce, sociálnych vecí a rodiny, cez ktoré ‰tát uplatÀuje ‰tátnu
sociálnu politiku.

Empatia je jedným 
z našich pracovných nástrojov

Šanca
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Konferencia k Medzinárodnému
dňu starších ľudí
Ústredie Jednoty dôchodcov na Slovensku v spolupráci
s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a pod
zá‰titou ministerky Viery Tomanovej uÏ tradiãne zorgani-
zovalo pri príleÏitosti Medzinárodného dÀa star‰ích ºudí
2. októbra 2007 celoslovenskú konferenciu pod názvom
Prv˘ október – Medzinárodn˘ deÀ star‰ích ºudí.
V konferenãnej sále Nemocnice s poliklinikou v Bratislave-
RuÏinove sa stretli zástupcovia okresn˘ch a krajsk˘ch orga-
nizácií Jednoty dôchodcov na Slovensku, pozvaní hostia,
ako aj reprezentanti ìal‰ích dôchodcovsk˘ch organizácií
a tretieho sektora. Po krátkom kultúrnom programe v poda-
ní Slovenského ºudového umeleckého kolektívu otvoril
rokovanie konferencie predseda Jednoty dôchodcov na Slo-
vensku Kamil Vajnorsk˘. Na konferencii vystúpila aj
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera Toma-
nová. V príhovore sa venovala aktuálnym problémom,
ktoré sú dnes stredobodom záujmu verejnosti a médií, vrá-
tane pripravovan˘ch zmien zákonov v sociálnej oblasti.
Okrem toho objasnila aj zámery ministerstva v príprave
novely zákona o sociálnom poistení

Prezident Konfederácie odborov˘ch zväzov Miroslav
Gazdík úãasÈ na konferencii vyuÏil, aby ocenil spoluprácu
Ústredia Jednoty dôchodcov na Slovensku pri príprave
a legislatívnom posudzovaní návrhov zákonov v sociálnej
oblasti, ako aj pri ich prerokúvaní v rámci tripartity.
Na slávnostnom stretnutí nech˘bal ani generálny riaditeº
Sociálnej poisÈovne Ivan Bernátek, ktor˘ hovoril o aktuál-
nych problémoch Sociálnej poisÈovne v súvislosti so
zabezpeãením realizácie zákona o sociálnom poistení.

Národn˘ program ochrany star‰ích ºudí bol ìal‰ou zau-
jímavou témou, o ktorej informovala generálna riaditeºka
sekcie sociálnej a rodinnej politiky MPSVR SR Mgr. NadeÏ-
da ·ebová. V súvislosti s hodnotením plnenia tohto progra-
mu uviedla, Ïe na základe doteraj‰ích problémov minister-
stvo pripraví úplne nov˘ program, ktor˘ predloÏí na prero-
kovanie so sociálnymi partnermi na budúci rok. O projekte
Mám 65 + a te‰í ma, Ïe Ïijem zdravo, ktor˘ uÏ druh˘ rok
úspe‰ne organizuje Úrad verejného zdravotníctva SR,
hovorila Eva Îáková. Ocenila záujem, s ktor˘m sa tento
projekt stretol najmä medzi ãlenmi Jednoty dôchodcov na
Slovensku a seniormi vôbec. Okrem toho Úrad verejného
zdravotníctva v priebehu konferencie pripravil pre jej
úãastníkov aj bezplatné vy‰etrenie krvného tlaku a urãenie
BMI (index telesnej hmotnosti). O túto aktivitu prejavili
seniori veºk˘ záujem.

Závereãné slovo na konferencii patrilo predsedovi Jed-
noty dôchodcov na Slovensku Kamilovi Vajnorskému. Oce-
nil vystúpenia a informácie jednotliv˘ch úãastníkov, ako aj
cel˘ priebeh konferencie. Vyslovil Ïelanie, aby sa situácia
slovensk˘ch seniorov postupne zlep‰ovala a vyzval pred-
staviteºov ‰tátu k serióznemu prístupu k rie‰eniu sociál-
nych a zdravotn˘ch problémov dôchodcov a star‰ej generá-
cie vôbec.

PhDr. Ján Gallo,
publicista, spolupracovník 

Jednoty dôchodcov na Slovensku

Sociálna práca 
s trestanými osobami 
Práca s trestan˘mi osobami je nároãná, vyÏaduje si teore-
tické poznatky, aj osobnostnú zrelosÈ jednotlivca. Obãian-
ske zdruÏenie Maják v Zlat˘ch Moravciach zorganizovalo
v dÀoch 2. 11. – 4. 11. 2007 prv˘ v˘cvik na tému „Sociálna
práca s trestan˘mi osobami“. Projekt podporila spoloãnosÈ
Accenture prostredníctvom svojho nadaãného fondu
v Nadácii Pontis. V˘cvik akreditovan˘ M· SR je urãen˘
pre odborníkov z profesií sociálny pracovník, psychológ,
mediaãn˘ a probaãn˘ úradník. Na uvedenom odbornom
kurze sa zúãastÀuje i odbor sociálnoprávnej ochrany detí,
sociálnej kurately a poradensko-psychologickej sluÏby
ÚPSVR v Bratislave. Frekventanti v˘cviku okrem teoretic-
k˘ch poznatkov absolvujú aj sociálno-psychologick˘
v˘cvik záÏitkovou formou uãenia. 

Mgr. Eva Šipošová, 
odbor SPOD a SK ÚPSVR

Plamene závislosti
V priestoroch Cafe Reduta prebehol 27. 9. 2007 slávnostn˘
krst knihy Du‰ana Porubäna „Plamene závislosti“. Kniha
je voºn˘m pokraãovaním autorovho predo‰lého diela
nazvaného „Ja hráã“. Du‰an Porubän je abstinujúci pato-
logick˘ hráã a alkoholik, ktor˘ vlieva nádej na vylieãenie
aj in˘m ºuìom. Je zakladateºom obãianskeho zdruÏenia
Prevencia nelátkov˘ch závislostí (NEZA). 
Autor v knihe opisuje príbehy konkrétnych ºudí, ktorí kles-
li aÏ na dno, no zároveÀ pochopili, ão je v Ïivote najdôleÏi-
tej‰ie, svoj pohár horkosti si v‰ak museli vypiÈ. Na vlastnej
koÏi zaÏili, ão je to byÈ nenáviden˘ rodinou, odsudzovan˘
priateºmi, nepochopen˘ okolím. Skúsili pocit, keì je ãlovek
presvedãen˘, Ïe je lep‰ie nebyÈ, ako ÏiÈ. Na‰Èastie obstáli
a do ich Ïivota prídu ìal‰ie úlohy, v ktor˘ch budú musieÈ
opäÈ obstáÈ, ãi urobiÈ s láskou to, ão im kedysi odopierali
iní. PodaÈ pomocnú ruku t˘m, ktorí to potrebujú a ukázaÈ
im, Ïe nie sú sami, aby sa im po lieãení ºah‰ie kráãalo na

Kockami ľadu pokrstila knihu poslankyňa NR SR 
Renáta Zmajkovičová
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ceste do nového Ïivota, bolo hlavn˘m úmyslom autora
tohto na Slovensku ojedinelého diela.

Odborn˘m lektorom knihy je MUDr. Ludvik Nábûlek,
primár psychiatrickej kliniky banskobystrickej nemocnice,
kde sa autor lieãil, ilustroval ju Ján Balá‰, rovnako lieãen˘
a abstinujúci alkoholik. Krstná mama, poslankyÀa NR SR
Renáta Zmajkoviãová, knihu krstila symbolicky vodou,
v podobe kociek ºadu, ktoré sú podºa jej slov: ,,Protipólom
páliacich plameÀov, v tomto prípade plameÀov závislostí,
v osídlach ktor˘ch sa z roka na rok ocitá ãoraz viac,
a najmä mlad˘ch ºudí.“ Slávnostného krstu sa zúãastnili aj
zástupcovia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

PhDr. Slávka Bertová, 
odbor SPOD a SK  ÚPSVR

Burza informácií 
v Nových Zámkoch 
Odbor sluÏieb zamestnanosti ÚPSVR v Nov˘ch Zámkoch
sa 22. – 23. 10. 2007 prezentoval v poradí uÏ III. burzou
informácií o trhu práce. Burzu otvorila slávnostn˘m prí-
hovorom riaditeºka ÚPSVR Ing. Helena Bohátová. 

Burza informácií o trhu práce v regióne Nové Zámky sa
uskutoãnila v rámci Národného projektu VII A – „Moderni-
zácia sluÏieb zamestnanosti podporou rozvoja nástrojov
a foriem informaãn˘ch a poradensk˘ch sluÏieb“. Jej cieºom
bolo zv˘‰iÈ informovanosÈ cieºov˘ch skupín projektu o moÏ-
nostiach ìal‰ieho vzdelávania a v˘beru vhodného povola-
nia. Informácie sú urãené predov‰etk˘m UoZ, ZoZ, zamest-
návateºom a ‰tudentom stredn˘ch ‰kôl a uãilí‰È. Burza, zrea-
lizovaná v spolupráci so ‰kolskou komisiou zriadenou pri
Mestskom zastupiteºstve v Nov˘ch Zámkoch, umoÏnila
v plnej miere prezentovaÈ svoju ãinnosÈ nielen ÚPSVR, ale
aj stredn˘m ‰kolám a stredn˘m odborn˘m uãili‰tiam
a zamestnávateºom. Pri príprave burzy bol prv˘m krokom
odborn˘ seminár pre zamestnávateºov a stredné ‰koly
z okresu na tému „Súãasn˘ stav zamestnanosti v regióne
Nové Zámky“, ktor˘ sa uskutoãnil v marci t. r., zúãastnilo sa
ho 12 zamestnávateºov, 9 stredn˘ch ‰kôl, zástupcovia Slo-

venskej obchodnej a priemyselnej komory, OZ „MládeÏ bez
hraníc“ a Pedagogicko-psychologickej poradne v Nov˘ch
Zámkoch. Jeho cieºom bolo zhodnotiÈ v˘voj na trhu práce
v regióne, zadefinovaÈ hlavné problémy dot˘kajúce sa
zamestnávateºov, vzdelávacích in‰titúcií a ÚPSVR. Prv˘ deÀ
burzy sa odprezentovalo 25 stredn˘ch ‰kôl, ktor˘ch vysoká
úroveÀ a kvalita prezentácie upútala Ïiakov konãiacich roã-
níkov Z· a pomohla im, aby sa v budúcnosti mohli lep‰ie
a kvalifikovanej‰ie rozhodovaÈ pri v˘bere ìal‰ieho ‰túdia.
Poãas prvého dÀa nav‰tívilo burzu 1 043 Ïiakov 8. a 9. roã-
níkov Z· z okresu Nové Zámky, ·aºa a Komárno.

Poradenstvu a sprostredkovaniu zamestnania bol veno-
van˘ druh˘ deÀ burzy. TridsaÈjeden zamestnávateºov tu
ponúkalo viac ako 850 voºn˘ch pracovn˘ch miest, prebie-
hali prezentácie zamestnávateºov doplnené podrobn˘mi
informáciami o sluÏbách ÚPSVR Nové Zámky. Druh˘ deÀ
budrzu nav‰tívilo 1 094 UoZ a 362 ‰tudentov. ÚPSVR touto
akciou prispel v rámci svojich moÏností k rie‰eniu situácie
na trhu práce a bude ju aj naìalej ovplyvÀovaÈ najmä
v oblasti preventívneho poradenstva.

Ing. Mariana Takácsová,
odbor SZ ÚPSVR Nové Zámky

Foto: Ing. Peter Grosch

Príležitosť získať prácu
Piata regionálna burza práce v histórii ÚPSVR Pre‰ov,
ktorá sa uskutoãnila 3. októbra 2007, bola pre uchádzaãov,
ako aj záujemcov o zamestnanie príleÏitosÈou uchádzaÈ sa
o konkrétnu pracovnú pozíciu. Okrem tohto prioritného
cieºa organizátori burzy poskytli klientom aj informaãné
a sprostredkovateºské sluÏby, informácie o aktívnych opat-
reniach na trhu práce, a tieÏ poradenské sluÏby v oblasti
sluÏieb zamestnanosti a sociálnych vecí. Burzy práce sa
zúãastnilo 39 zamestnávateºov a agentúr zamestnávania.
Pri zisÈovaní úspe‰nosti umiestnenia uchádzaãov o zamest-
nanie zamestnávatelia uviedli, Ïe na burze sa podpísali
pracovné prísºuby na 460 pracovn˘ch pozícií. V˘stavné
stánky zamestnávateºov nav‰tívilo viac ako 1 900 uchádza-
ãov a záujemcov o zamestnanie.

PhDr. Alena Krištofíková,
riaditeľka ÚPSVR Prešov

Združená stredná škola odevná ponúka okrem odevníctva 
aj štúdium odevného dizajnu, propagačnej grafiky, propagačného
výtvarníctva a fotografického dizajnu
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? âo by som mal vedieÈ, ak

chcem efektívne vyuÏiÈ sluÏbu

sprostredkovateºa na zamestnanie

za úhradu? V na‰ej rodiny máme

zlé skúsenosti s touto sluÏbou, keì

moja sestra vycestovala cez sprost-

redkovateºa za úhradu za prácou do

Anglicka, zaplatila sprostredkova-

teºsk˘ poplatok a na letisku ich

nikto neãakal, hoci to mali sºúbené,

a navy‰e nebola ani sºubovaná

práca. Napokon im dali takú prácu,

ktorá bola vzdialená e‰te ìal‰ích

500 km vo veºkom sklade, kde mali

prepravovaÈ veºké náklady – ão pre

Ïeny bola úplne nevhodná práca.

Podot˘kam, Ïe tento sprostredko-

vateº mal platné povolenie na

sprostredkovanie zamestnania za

úhradu. Preto mám obavy vyuÏiÈ

sluÏby sprostredkovateºov na

zamestnanie za úhradu.

1. Sprostredkovanie zamestnania za
úhradu je sluÏba obãanom a kaÏd˘
obãan má právo vybraÈ si sprostredko-
vateºa, ktorého sluÏby vyuÏije.

Na internetov˘ch stránkach www.
upsvar.sk je kaÏd˘ mesiac aktualizova-
n˘ zoznam sprostredkovateºov s plat-
n˘m povolením, ktor˘ svoju ãinnosÈ
vykonávajú so súhlasom Ústredia
PSVR. Je ich v súãasnosti viac ako 500.
Zoznam je na kaÏdom úrade práce, soci-
álnych vecí a rodiny. Informácie o tom,
ãi sprostredkovateº zamestnania za
úhradu má alebo nemá platné povole-
nie, poskytuje aj odbor informaãn˘ch
a sprostredkovateºsk˘ch sluÏieb na Úst-
redí práce, sociálnych veci a rodiny.

2. Ak máte záujem vyuÏiÈ sluÏby
sprostredkovateºa zamestnania za úhradu,
skontrolujte si skôr, ako podpí‰ete Doho-
du o podmienkach sprostredkovania
zamestnania za úhradu, ãi má sprostred-
kovateº platné povolenie na sprostredko-
vanie zamestnania za úhradu vydané
Ústredím práce, sociálnych vecí a rodina.
Povolenia, ktoré vydávalo Generálne ria-
diteºstvo Národného úradu práce, skonãi-
li svoju platnosÈ 31. 12. 2005.

3. V prípade, ak vám ide o sprost-
redkovanie zamestnania za úhradu do
zahraniãia (aj âeskej republiky), sprost-
redkovateº zamestnania za úhradu musí
s vami podpísaÈ Dohodu, v ktorej je
presne uvedené:

� názov a adresa zahraniãného
zamestnávateºa,� dæÏka trvania zamestnania,� druh práce, ktorú budete vykonávaÈ,� mzda, alebo plat a ìal‰ie pracovné
podmienky,� spôsob a podmienky zdravotného
a sociálneho poistenia,� rozsah zodpovednosti sprostredko-
vateºa za nedodrÏanie podmienok,
dohody,� v˘‰ka úhrady sprostredkovania
zamestnania za úhradu.
4. Poplatok za sprostredkovania za-

mestnania sa vyberá aÏ po sprostredko-
vaní zamestnania a vyberá sa jednorazo-
vo. MôÏe byÈ len vo v˘‰ke 20 % dohod-
nutej mesaãnej mzdy alebo platu do-
hodnutého so zamestnávateºom, ak je to
zamestnanie do 6 mesiacov, alebo 30 %,
ak ide o sprostredkovanie zamestnania
nad 6 mesiacov. Podºa zákona o sluÏbách
zamestnanosti Ïiadny in˘ poplatok
sprostredkovateº nemá právo od vás vy-
ÏadovaÈ. NeplaÈte, ão nemusíte – Ïiadne
registraãné ãi administratívne poplatky!

5. Dohodnite si v písomnej forme aj
podmienky o vrátení – nevrátení
poplatku za sprostredkovanie zamest-
nania, alebo jeho ãasti, ak poru‰íte pod-
mienky Dohody, napr. nenastúpite na
sprostredkované zamestnanie, alebo ho
odmietnete z váÏnych dôvodov.

6. Sú sprostredkovatelia, ktorí od
obãanov za sprostredkovanie zamestna-
nia nevyberajú vôbec Ïiadne poplatky.

7. Sprostredkovateº je povinn˘ vás
informovaÈ o va‰ich právach a povin-
nostiach, ktoré súvisia so zamestnaním
v zahraniãí.

8. P˘tajte sa sprostredkovateºa na
v‰etky podmienky va‰ej práce v zahra-
niãí – lebo vy si vyberáte, kto vám sluÏ-
bu za sprostredkovanie zamestnania za
úhradu zabezpeãí. Vy za to platíte, preto
máte právo na profesionalitu a kvalitu.
UpozorÀujeme tieÏ, Ïe mnohí sprostred-
kovatelia si vyberajú poplatok za sprost-
redkovanie zamestnania len od vá‰ho
budúceho zamestnávateºa.

9. V prípade, Ïe sa stretnete s neseri-
óznym sprostredkovateºom za úhradu,
oznámte verejne svoju skúsenosÈ a Ïia-
dajte nápravu.

PaedDr. Danica Lehocká,
hovorkyňa ÚPSVR Brtatislava

? Na‰a rodina takmer nemá

finanãné prostriedky na Ïivot.

MôÏete mi napísaÈ, ako sa posudzu-

je hmotná núdza v prípade, keì nie

sme v evidencii úradu práce? 

Posudzovanie hmotnej núdze sa
realizuje na základe zákona ã. 599/2003 
Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
a o zmene a doplnení niektor˘ch záko-
nov v znení neskor‰ích predpisov.
Podºa § 2 uvedeného zákona je hmotná
núdza stav, keì príjem obãana a fyzic-
k˘ch osôb, ktoré sa s obãanom spoloãne
posudzujú, nedosahuje Ïivotné mini-
mum a obãan a fyzické osoby, ktoré sa
s obãanom spoloãne posudzujú, si prí-
jem nemôÏu zabezpeãiÈ alebo zv˘‰iÈ
vlastn˘m priãinením

Z uvedeného vypl˘va, Ïe pri posu-
dzovaní hmotnej núdze a rozhodovaní
o dávke v hmotnej núdzi a príspevkov
k dávke sa neskúma, ãi je obãan v evi-
dencii uchádzaãov o zamestnanie na
úrade práce, sociálnych vecí a rodiny,
ale rozhodujúci je príjem obãan a fyzic-
k˘ch osôb, ktoré sa s ním posudzujú pre
úãely dávok v hmotnej núdzi. 

Mgr. Anna Grellová, 
kancelária GR ÚPSVR

? MôÏete prosím zaslaÈ informá-

cie o moÏnostiach poskytova-

nia dotácií pre deti, ktoré Ïijú

v rodinách v zlej finanãnej situácii?

Jedná sa mi predov‰etk˘m o rôzne

dotácie – dotáciu na stravu, ‰kolské

potreby, atì. 

DÀa 1. 1. 2006 nadobudol úãinnosÈ
V˘nos Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny zo 14. 12. 2005 ã.
3749/2005 – II./1 o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti Ministerstva PSVR, podºa
ktorého je moÏné poskytovaÈ aj dotácie
pre deti a to na stravu, ‰kolské potreby
a dotáciu na motivaãn˘ príspevok.
Podºa tohto v˘nosu sa poskytujú dotá-
cie pre dieÈa, ktoré Ïije v rodine, ktorej
sa poskytuje dávka a príspevky v hmot-
nej núdzi, alebo dieÈaÈu, ktoré Ïije
v rodine, ktorej príjem je najviac vo
v˘‰ke Ïivotného minima. Dotáciu je
moÏné poskytnúÈ na základe písomnej
Ïiadosti Ïiadateºovi dotácie, ktor˘m
môÏe byÈ ‰kola, obec, alebo obãianske
zdruÏenia prostredníctvom úradu,
v ktorého územnom obvode má sídlo
Ïiadateº o dotácie, okrem obãianskeho
zdruÏenia. Obãianskemu zdruÏeniu
moÏno dotácie poskytovaÈ prostredníc-
tvom úradu, v ktorého územnom obvo-
de má sídlo ‰kola.

Otázky a odpovede
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Dotáciu na stravu moÏno poskytovaÈ
Ïiadateºovi dotácie na zabezpeãenie
stravy pre deti pred‰kolského zariade-
nia a pre deti v základnej ‰kole a ‰peci-
álnej ‰kole. Za stravu sa na úãely dotá-
cie na stravu povaÏuje poskytovanie
obeda a iného jedla. Dotáciu moÏno
poskytovaÈ na dieÈa, ktoré nav‰tevuje
‰kolu a ktorému rodiã prispieva na
stravu od 1 Sk do 5 Sk na kaÏdé
odobraté jedlo. Na obed moÏno poskyt-
núÈ dotáciu najviac vo v˘‰ke 26 Sk na
jeden stravovací deÀ, v ktorom sa dieÈa
zúãastnilo vyuãovania, a to najviac 26 Sk
na obed a 6 Sk na iné jedlo.

Dotáciu na ‰kolské potreby moÏno
poskytnúÈ Ïiadateºovi dotácie na
zabezpeãenie ‰kolsk˘ch potrieb, najmä
zo‰ity, písacie potreby, uãebnice, nevy-
hnutné individuálne pomôcky, ktoré
priamo súvisia s vyuãovacím proce-
som alebo pred‰kolskou v˘chovou
a vzdelávaním dieÈaÈa v prípravnej trie-
de v pred‰kolskom zariadení. Dotácia
sa poskytuje 2-krát roãne, a to do 25. 9.
a 25. 2. Na ‰kolské potreby je dotácia
najviac 1 000 Sk na dieÈa v rozpoãto-
vom roku, spravidla 500 Sk na ‰kolsk˘
polrok.

Dotáciu na motivaãn˘ príspevok
moÏno poskytnúÈ Ïiadateºovi v závis-
losti od prospechu, ktor˘ dieÈa v ‰kol-
skom roku dosahuje. Îiadateº vyplatí
dotáciu rodiãom dieÈaÈa alebo osobe,
ktorej je zverené dieÈa od starostlivosti.

Dotáciu na motivaãn˘ príspevok
nemoÏno poskytnúÈ na dieÈa, ktoré:� zanedbá plnenie povinnej ‰kolskej

dochádzky a z toho dôvodu sa prí-
davok na dieÈa poskytuje obci,� opakuje roãník,� malo za posledn˘ ‰kolsk˘ polrok
zníÏenú známku zo správania o dva
stupne.
Dotácia na motivaãn˘ príspevok je

najviac:� 500 Sk, ak dieÈa v poslednom ‰kol-
skom polroku malo priemern˘ pros-
pech najviac 1,5,� 300 Sk, ak dieÈa v poslednom ‰kol-
skom polroku malo priemern˘ pros-
pech najviac 2,5,� 200 Sk, ak si dieÈa v poslednom
‰kolskom polroku zlep‰ilo priemer-
n˘ prospech najmenej o 0,5 oproti
predchádzajúcemu ‰kolskému pol-
roku.
Rodiã, ktor˘ nepoberá dávku a prí-

davky, môÏe poÏiadaÈ úrad práce, soci-
álnych vecí a rodiny podºa miesta trva-
lého pobytu o posúdenie príjmu na

úãely dotácií. Informácie poskytnú
rodiãom zriaìovateº ‰koly, úrad alebo
‰kola. Zriaìovateº alebo ‰kola poskyt-
nú tlaãivo „Vyhlásenie rodiãov detí
z rodiny, ktor˘m sa neposkytuje pomoc
v hmotnej núdzi“ a Formulár na posú-
denie príjmu“. Rodiã predloÏí vyplne-
n˘ Formulár na ... a príjmy za posled-
n˘ch 6 mesiacov príslu‰nému úradu.
Rodiã predkladá príjem pri podaní Ïia-
dosti do 10 dní v kalendárnom mesiaci
po predloÏení Vyhlásenia ... následne
do 10. 8. O poskytnutí dotácie infor-
muje rodiãov Ïiadateº dotácie. Kritéri-
um príjmu na poskytnutie dotácie je
splnené, ak priemern˘ mesaãn˘ príjem
spoloãne posudzovan˘ch osôb za
posledn˘ch 6 po sebe nasledujúcich
mesiacov od zaradenia dieÈaÈa do zoz-
namu detí, na ktoré Ïiadateº Ïiada
poskytnutie dotácie, je najviac vo
v˘‰ky Ïivotného minima pre spoloãne
posudzované osoby.

Mgr. Ľudmila Hrdinová, 
odbor pomoci v hmotnej núdzi

ÚPSVR Bratislava

? Chcela by som sa informovaÈ,

ãi úrad postupoval správne.

Mám dieÈa ZËP, o ktoré sa starám

ako opatrovateºka. V septembri

sme boli na operácii v nemocnici,

syn nastúpil do ‰koly 1. 10. 2007.

Dokladovala som na úrad ‰kolsk˘

rozvrh, kde mi úradníãka neuznala

voºnú hodinu v strede vyuãovania,

i keì som sa cez tú hodinu venova-

la dieÈaÈu ja. A tak mi vy‰lo 20

hodín a 45 minút. Má mi uznaÈ

úradníãka aj voºnú hodinu aj v stre-

de vyuãovania? A keì dieÈa nastú-

pilo do ‰koly od 1. 10., majú právo

mi strhnúÈ z peÀaÏného príspevku?

Navy‰e aj za mesiac, keì bolo hos-

pitalizované, veì som sa o neho

v nemocnici riadne starala. 

Poskytovanie peÀaÏného príspev-
ku za opatrovanie je upravené v § 64a
zákona ã. 195/1998 Z. z. o sociálnej
pomoci v znení neskor‰ích predpisov.
MoÏno ho poskytnúÈ fyzickej osobe,
ktorá opatruje obãana s ÈaÏk˘m zdra-
votn˘m postihnutím star‰ieho ako ‰esÈ
rokov, odkázaného podºa posudku na
celodenné, osobné a riadne opatrova-
nie. Opatrovanie sa vykonáva najmä na
úãely zabezpeãenia nevyhnutn˘ch
Ïivotn˘ch úkonov uveden˘ch v prílo-
he ã. 1 zákona o sociálnej pomoci.
PeÀaÏn˘ príspevok za opatrovanie sa
poskytuje vo v˘‰ke 6 000 Sk mesaãne

pri opatrovaní jedného obãana s ÈaÏ-
k˘m zdravotn˘m postihnutím. 

Ak obãan s ÈaÏk˘m zdravotn˘m
postihnutím nav‰tevuje zariadenie
sociálnych sluÏieb, základnú ‰kolu,
strednú ‰kolu alebo ‰kolské zariadenie
typu pred‰kolského zariadenia, ‰kol-
ského klubu, ‰kolského strediska
záujmovej ãinnosti a centra voºného
ãasu v rozsahu viac ako 20 hodín t˘Ï-
denne, peÀaÏn˘ príspevok za opatrova-
nie sa poskytuje vo v˘‰ke 5 300 Sk
mesaãne. PeÀaÏn˘ príspevok za opat-
rovanie moÏno zv˘‰iÈ o 1 500 Sk
mesaãne, ak je obãanom s ÈaÏk˘m zdra-
votn˘m postihnutím nezaopatrené
dieÈa a fyzická osoba nemá v ãase opat-
rovania príjem podºa § 5 a 6 zákona 
ã. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
a nepoberá dávky dôchodkového po-
istenia alebo dávky v˘sluhového
zabezpeãenia. 
Z otázky je zrejmé, Ïe syn nav‰tevuje

‰kolu v rozsahu 20 hodín a 45 minút
t˘Ïdenne. Aj napriek tomu, Ïe jedna
vyuãovacia hodina z tohto rozsahu je
v strede vyuãovania voºná a uvádzate,
Ïe ju trávite so synom, syn nav‰tevuje
‰kolu v rozsahu viac ako 20 hodín t˘Ï-
denne. Vzhºadom na uvedené sú spl-
nené podmienky pre poskytovanie
kráteného peÀaÏného príspevku za
opatrovanie vo v˘‰ke 5 300 Sk mesaã-
ne. 
Zákon o sociálnej pomoci neumoÏÀu-

je zohºadÀovaÈ doãasnú neprítomnosÈ
obãana s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postih-
nutím v zariadení sociálnych sluÏieb,
základnej ‰kole, strednej ‰kole alebo
‰kolskom zariadení typu pred‰kolské-
ho zariadenia, ‰kolskom klube, ‰kol-
skom stredisku záujmovej ãinnosti
a centre voºného ãasu z dôvodu hospi-
talizácie v nemocnici. V uvedenej situ-
ácii nie je moÏné „prekvalifikovaÈ“ krá-
ten˘ peÀaÏn˘ príspevok za opatrovanie
na jeho plnú v˘‰ku, nakoºko ide o situ-
áciu prechodnú. Vychádza sa z toho, Ïe
ani v ãase doãasnej neprítomnosti
v uveden˘ch zariadeniach ich obãan
s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím
neprestáva nav‰tevovaÈ. Uvedené nie
je moÏné povaÏovaÈ za situáciu, Ïe
dieÈa prestalo nav‰tevovaÈ ‰kolu
a doãasne sa z nej odhlásilo. ZároveÀ
poznamenávame, Ïe v ãase pobytu die-
ÈaÈa v nemocnici je toto dieÈa v starost-
livosti nemocniãného personálu.

Sylvia Brettschneiderová, 
odbor peňažných príspevkov 

na kompenzáciu ÚPSVR Bratislava
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KaÏdé leto som chodieval na prázdniny k star˘m rodiãom. 

Dva mesiace a moÏno aj nejak˘ch pár dní navy‰e som sa menil

z typicky mestského chlapca na normálneho dedinského chala-

na. Za domom boli koºajnice, po ktor˘ch pravidelne premávala

„motorka“ – motorová lokálka, a jej hlasné trúbenie pred prie-

cestiami nám nahradzovalo hodinky. So ·tevom Hozlárom,

chlapcom v mojom veku od susedovcov naproti, sme chodili

pásÈ ich kravku Îemºu a behali sme bosí po lúkach aj strnis-

kách. Obãas som pásol aj husi, ba jedno leto dokonca i ovce.

Keì niekto hovorí o zlat˘ch bezstarostn˘ch ãasoch detstva, vÏdy

si na to spomeniem. Sused zo strany od stredu dedi-

ny sa volal sa Stojka. Miestni o Àom hovorili, Ïe je

tak˘ „ezerme‰ter“ – majster tisíc remesiel. Opravil

komukoºvek ãokoºvek podºa potreby – hodiny

i topánky, elektrickú Ïehliãku i kosaãku. Ujo Stojka

vlastné deti nemal, ale ani cudzie zo dvora nevyhá-

Àal. Mohli sme sa pozeraÈ, tu a tam nieão podrÏaÈ, podaÈ...

Okrem nás deciek sa po dvore vÏdy motali aj siroty – psíãatá ãi

maãence, ktoré sa ujovi Stojkovi podarilo zachrániÈ zo surov˘ch

rúk dedinsk˘ch chalanov. Jedno leto som dokonca uvidel, Ïe sa

po dvore prechádza bocian. „To je Mi‰o,“ predstavil mi ho ujo

a hneì mi aj vysvetlil, odkiaº sa na dvore tak z niãoho niã vzal:

„Elektrikári zhodili zo stæpa hniezdo. Jedno vajce to preÏilo, tak

sme ho nenápadne ‰uchli pod hus a vidí‰: vysedela ho.“ Ujo na

dvore vzt˘ãil pavúz a na jeho konci drevené vozové koleso,

a veru uÏ ãoskoro v novom hniezde klepotali zobákmi Mi‰ovi

súrodenci. Vyliahli sa síce neskôr, ale do jesene stihli rovesníkov

v raste dobehnúÈ. I Mi‰o vyrástol, bez väã‰ích problémov sa na

dvore udomácnil. Najprv iba hliadkoval pod hniezdom a usilov-

ne zbieral, ão t˘m hore odpadlo od zobáka, ale ãoskoro zaãal na

dvore ‰éfovaÈ. Útoãil na kaÏdého, kto sa opováÏil vstúpiÈ do

priestoru pod hniezdom. Ako prv˘ pocítil prejav novej autority

Muro, keì sa naivne domnieval, Ïe pozostatky z hniezda pad-

nutej my‰ky by mohli byÈ – tak ako doteraz – príjemn˘m spestre-

ním jeho jedálniãka. Murovi zostal, ako spomienka na konflikt,

podivne zakriven˘ konãek chvosta. Mi‰o si chránil svoje územie

s dôrazom a razanciou stredovekého lénneho pána a jeho obra-

na vyvoleného teritória pripomínala nájazdy meãom

ãi kopijou vyzbrojeného lúpeÏného rytiera. Mi‰o

nemal kopiju. Mal zobák. Tvrd˘, ostr˘ a neuveriteºne

r˘chly. Osadenstvo dvora zmenu situácie pochopilo

a prispôsobilo sa jej veºmi r˘chlo a bez v˘raznej‰ích

protestov. Mi‰o hrdo a statoãne pochodoval okolo

stæpa a klepotom zobáka oznamoval „t˘m hore“, Ïe je neustále

na stráÏi. Iné kontakty s nimi napodiv neudrÏiaval. 

Ale ako som sa neskôr dozvedel, na jeseÀ sa znenazdajky

vychytil na krídla a vyletel hore k oblakom a pripojil k formácii

bocianej letky smerujúcej na juho-juhozápad. 

Na jar, keì nad komínom zakrúÏili prví bocianí navrátilci,

priletel s nimi i Mi‰o. Potom v‰ak uÏ iba obãas zablúdil „domov“

skontroloval, ãi je na „jeho dvore“ v‰etko v poriadku a poìho

zasa za bocianími dievkami. „NuÏ ão,“ poznamenal s úsmevom

ujo Stojka, „vrátil sa medzi svojich. Na‰iel si svoju pravú rodinu.

A ão uÏ môÏe byÈ lep‰ie?“ Du‰an Brindza 

T
ento príbeh by moÏno mohol
byÈ príkladom pre t˘ch, ktorí
si myslia, Ïe uÏ sa v ich Ïivote

nemôÏe niã zmeniÈ a ani sa nechcú
uÏ niã na svojej situácii meniÈ. Je
o tom, Ïe v kaÏdom veku si môÏeme
splniÈ napríklad niekde ukryté maliã-
ké túÏby alebo sny, na ktoré akosi
v Ïivote nezostáva ãas a ani peniaze.
Ale nepredbiehajme udalosti. 

Elenka, tak sa volá pani, o ktorej
vám chcem porozprávaÈ. Poprv˘krát
bola nezamestnaná v roku 1992 a sta-
la sa uchádzaãkou o zamestnanie na
OÚP v Liptovskom Mikulá‰i. V tom
istom období jej priznali ãiastoãne in-
validn˘ dôchodok. Nebolo pre Àu ºah-
ké zaevidovaÈ sa na OÚP. Pocit hanby
sa striedal s pocitom zbytoãnosti, no
najmä mala strach z budúcnosti. Na-
‰Èastie, ako sa hovorí, v evidencii
nebola dlho. Prostredníctvom OÚP sa
zamestnala, síce len na dobu urãitú,
ale aj to prijala s veºk˘m pote‰ením. 

V evidencii sa ocitla e‰te viackrát,
no prvé skúsenosti a strach mala za
sebou a uÏ tento fakt prijímala ºah-

‰ie. Bola presvedãená, Ïe keì chce
pracovaÈ, tak nemôÏe byÈ problém
prácu si nájsÈ, resp. zamestnaÈ sa.
Mala pravdu, akosi si vÏdy prácu
dokázala nájsÈ, aj keì to bolo len na
dobu urãitú. A tak ãas a roky utekali.
Po dov⁄‰ení päÈdesiatky s Àou zru‰il
posledn˘ zamestnávateº pracovn˘
pomer. A ako mi povedala: „Tu sa
moja rozprávka konãí alebo zaãína?“

Nastali dosÈ váÏne a ÈaÏké chvíle.
Napriek jej snahe a optimizmu uÏ
nebolo ºahké si nájsÈ zamestnanie.
Ocitla sa v skupine znev˘hodnen˘ch
uchádzaãov so zmenenou pracovnou
schopnosÈou... Mala po päÈdesiatke,
zmenenú pracovnú schopnosÈ a stala
sa aj dlhodobo nezamestnanou. Nezá-
videnia hodná situácia pre Ïenu, ktorá
napriek svojim zdravotn˘m ÈaÏkostiam
chce a musí pracovaÈ. Nádej a opti-
mizmus ju v‰ak neopustil ani v tomto
období. Zaãala zvaÏovaÈ svoje moÏ-
nosti a rozhodla sa nevzdaÈ. Je vyuãe-
ná krajãírka. Akosi vÏdy túÏila robiÈ
to, ão vie a hlavne ão ju baví, a maÈ
krajãírsku dielÀu. Po dlhom zvaÏovaní

a rozhodovaní prijala ponuku
z ÚPSVR. VyuÏila moÏnosÈ získaÈ
finanãn˘ príspevok z ÚPSVR na zaãa-
tie podnikania v zmysle § 57 zákona
NR SR ã. 5/2004 Z. z. UrobiÈ toto roz-
hodnutie nebolo pre Àu ºahké. A ako
sama hovorí: „Po zváÏení a zhodnote-
ní situácie, vidím svoje rozhodnutie
podnikaÈ ako jediné moÏné, správne.
A vzhºadom na môj zdravotn˘ stav je
to aj najvhodnej‰ie rie‰enie.“ 

Pri na‰om rozhovore bolo príjem-
né poãuÈ, Ïe napriek poãiatoãn˘m
obavám a neistote, s odstupom ãasu
zisÈuje, Ïe urobila dobre. S pomocou
ÚPSVR v Liptovskom Mikulá‰i si
pomaly plní svoj mal˘ sen a túÏbu
venovaÈ sa tomu, ão rada robí. 

Na záver ju teda zacitujem:
„Myslím si, Ïe nikdy nie je neskoro
zaãínaÈ, ak máte okolo seba ºudí,
ktorí vám chcú a môÏu pomôcÈ.
ëakujem za túto moÏnosÈ.“ 

Mgr. Zdenka Klepačová, 
odbor služieb zamestnanosti

ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Mišo

Nikdy nie je neskoro zaãaÈ
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NA ZÁVER

SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ 11/200726

K
eì som nastupoval do funkcie riaditeºa osobného úradu,

nevracal som sa do neznámeho prostredia. Skúsenosti, ktoré

som mal z prvého pôsobenia v sluÏobnom úrade ústredia, boli

v kontexte nastávajúcich zmien na nezaplatenie. Skutoãne nebol ãas

na zoznamovanie sa s realitou, pretoÏe kaÏd˘ deÀ priná‰al nové

a nové úlohy. Prvou zmenou bola in‰talácia nov˘ch riaditeºov úradov

práce, sociálnych vecí a rodiny do funkcie. UÏ vtedy sa zdvihli hlasy

nesúhlasu zo strany predchodcov a obvinenia o poru‰ovaní zákona.

âas ukázal, Ïe nie vÏdy má pravdu ten, kto vystúpi prv˘ a kto najra-

zantnej‰ie kriãí. Organizaãné zmeny na‰ich úradov a ústredia priniesli

nové pohºady na to, ako by veci mohli fungovaÈ lep‰ie. Nastavili sme

procesy a monitorovali ich efektívnosÈ,

strávili sme dlhé hodiny vymieÀaním názo-

rov, preão tento proces takto a ten druh˘

inak. Brainstorming, alebo ak chceme

búrka mozgov, bola v tomto období asi naj-

ãastej‰ou metódou hºadania a realizácie

optimálnych rie‰ení. 

âakala nás v‰ak najÈaÏ‰ia etapa: realizácia Uznesenia vlády Sloven-

skej republiky 856/2006 a zniÏovanie poãtov zamestnancov. V pod-

mienkach nastavenia nov˘ch procesov a nového modelu fungovania

vyvstala potreba zabezpeãenia úloh s niÏ‰ím poãtom zamestnancov.

Efektivita a priblíÏenie sa klientom dostali in˘ rozmer. Úrady a ústredie

boli konfrontované s realitou: museli naãrieÈ do vlastn˘ch rezerv spôso-

bom, ktor˘ vo fungovaní ‰tátnej správy nemá porovnanie. Ak by sme

nepredvídali aj túto skutoãnosÈ, môÏem povedaÈ, Ïe by sme boli nepri-

pravení a ãakali iba na rozhodnutia zhora. Ústredie sa chytilo iniciatí-

vy a vypracovalo systémové kroky k realizácii zniÏovania poãtov

zamestnancov, vypracovalo postupné kroky, ktoré v súãasnom období

uzatvárame. 31. december je onedlho a ja môÏem iba kon‰tatovaÈ, Ïe

som spokojn˘ nielen s priebehom t˘chto opatrení, ale aj s t˘m, ako sa

úloh zhostili v‰etci tí, ktorí sa na nich podieºali. Dnes nie je dôleÏité to,

kto ich pripravil a uviedol do Ïivota. Samozrejme, Ïe som sa stretol aj

s ºuìmi, ktorí t˘mto zmenám nerozumeli, ale dokázali o nich hovoriÈ.

DôleÏité v‰ak je, Ïe filozofia, ktorú sme prijali v máji 2007, sa ukázala

ako správna a efektívna. Pote‰ilo aj to, Ïe sme boli prví, Ïe sme smer

a spôsob, ako sa dajú veci pohnúÈ dopredu, ukázali aj in˘m. 

NemôÏeme povedaÈ, Ïe optimalizáciou sa nieão konãí. Optimalizá-

ciou sa práve nieão zaãína. Budeme fungovaÈ v nov˘ch ‰truktúrach,

v nov˘ch poãtoch, nov˘ch procesoch. Chceli sme efektívne úrady, skú-

sen˘ch úradníkov, priblíÏiÈ sa klientovi, získaÈ si klienta. Je to naozaj

na nás v‰etk˘ch, na t˘ch, ktorí pochopili zmenu ako nástroj na uºahãe-

nie práce, na sluÏbu obãanom. Viem, Ïe pre niektor˘ch optimalizácia

zostane spomienkou na b˘valé pôsobisko, pretoÏe za kaÏd˘m miestom,

za kaÏd˘m ãíslom sa skr˘va ºudsk˘ osud. Priniesli sme v‰ak my‰lienku

outplacementu, ‰ance, ktorá môÏe pomôcÈ in˘m zaãleniÈ sa na trh

práce a nájsÈ novú motiváciu. Îivot je zmena a zmena je Ïivot. âas

ukáÏe, kto nám v tej zmene ch˘ba, koho sme v nej na‰li, kto nám v nej

ukázal svoje a nielen profesionálne kvality a kto v nej zlyhal. Aj takéto

poznania majú v‰ak pre Ïivot svoju v˘povednú hodnotu. Touto cestou

sa chcem poìakovaÈ úÏasnému tímu ºudí okolo mÀa, ktor˘ sa vedel

nadchnúÈ a pracovaÈ na realizácii zmeny. Viem, Ïe jedno poìakovanie

nestaãí, treba ho v‰ak vysloviÈ: ìakujem.

Mgr. Ladislav Hribik, 

riaditeº osobného úradu ÚPSVR
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Úãastníkov privítal Ing. Boris Katu‰-
ãák, riaditeº odboru medzinárodn˘ch
vzÈahov UPSVR.

Priestory zapæÀali náv‰tevníci aÏ do
neskor˘ch popoludÀaj‰ích hodín.

Riaditeºka ÚPSVR Michalovce 
Ing. Tatiana Raniãová pri jednom 
z rozhovorov pre médiá.

Mgr. Václav Brody, úsek KMOUS Michalovce

IX. medzinárodná EURES
burza práce v Michalovciach

FOTOOBJEKTÍVOM

Česká republika
1. G4S Cash Services (CZ), a. s.
2. Buttner, s. r. o.
3. Škoda Auto, a. s.
4. Tempo Training 

& Consulting, s. r. o.
5. Lázne Luhačovice, a. s.
6. M+L Logistik, s. r. o. 
7. Sklárny Kavalier, a. s.
8. Crystalex, a. s.
9. Sklo Bohemia, a. s. 
10. Stavpro Jurek, s. r. o. 

Veľká Británia
11. Tesco Stores Ltd
12. Greenbanks Homecare Ltd
13. Driving Edge Ltd
14. 22 Personnel

Severné Írsko
15. Huhtamaki

Holandsko
16. Techwork 
17. Eunitech BV
18. Derksen Dienstverlening (VTU)
19. EMS-Euro BV

Írsko
20. Harkins Barbers
21. Hodson Bay Hotel, 

Galway Bay Hotel

Fínsko
22. Opteam 

Taliansko
23. D & W management advisor

Partneri siete EURES
24. EURES Dánsko 

– Kirsten Mohr Madsen
25. EURES Česká republika 

– Libor Šimánek

26. EURES Veľká Británia 
– Haydee Folkard

27. EURES Švédsko –
Gloria Cunha Byström

28. EURES Nórsko 
– Jahn Tore Green

29. EURES Francúzsko 
– Frank Barreault

30. EURES Írsko 
– Tom McEnroe

31. EURES Slovensko
32. EUROPE Direct Trebišov
33. Ústredie práce, sociálnych vecí 

a rodiny Bratislava
34. Úrad práce, sociálnych vecí 

a rodiny Michalovce

Slovensko
35. BLOMQUIST TRUCKING, 

a. s., Žiar nad Hronom
36. Gemtex Rožňava
37. U.S. Steel Košice, s. r. o., Košice

38. ŽOS Vrútky, a. s., 
Železniční opravny a strojírny
Nyburk, s. r. o., Vrútky

39. PSA (PCA Slovakia, s. r. o.) 
Trnava

40. TATRAVAGÓNKA, a. s., Poprad
41. Ness Slovakia, s r. o., Košice
42. Chemkostav, a. s., Michalovce
43. BSH Drives and Pumps, s. r. o.,

Michalovce
44. Slovenské elektrárne, a. s., 

Mochovce
45. Doprastav Bratislava
46. G4S Security Services, 

a. s. Bratislava
47. Yazaki Wiring Technologies 

Slovakia, s. r. o. 
Michalovce

48. Agrostroj, a. s., Michalovce
49. TC Engineering SR, s. r. o. 

Zoznam zamestnávateľov 

Na burze, ktorú 26. 9. 2007 organizovalo Ústredie PSVR v spolupráci s ÚPSVR Michalovce, 
sa zúãastnilo 30 zahraniãn˘ch a 16 slovensk˘ch zamestnávateºov. Za úãasti podpredsedu
ko‰ického VÚC Ing. Emila ëurovãíka, poslankyne Národnej rady SR PhDr. ªubice Ro‰kovej,
zástupcov ‰tátnej správy a médií, burzu slávnostne otvoril generálny riaditeº UPSVR 
PaedDr. Ján Sihelsk˘. Burzu nav‰tívilo okolo 2 700 záujemcov. Úrad práce vytvoril na burze
vysunuté pracovisko pravidelného kontaktu pre zhruba 300 UoZ, EURES zastupovali poradco-
via a asistenti. V ponuke bolo 1 900 voºn˘ch pracovn˘ch miest z 11 krajín EÚ i SR, uskutoãnilo
sa 1 100 pohovorov s UoZ, v 400 prípadoch sa dohodli pracovné prísºuby.

IX. medzinárodná EURES
burza práce v Michalovciach
Na burze, ktorú 26. 9. 2007 organizovalo Ústredie PSVR v spolupráci s ÚPSVR Michalovce, 
sa zúãastnilo 30 zahraniãn˘ch a 16 slovensk˘ch zamestnávateºov. Za úãasti podpredsedu
ko‰ického VÚC Ing. Emila ëurovãíka, poslankyne Národnej rady SR PhDr. ªubice Ro‰kovej,
zástupcov ‰tátnej správy a médií, burzu slávnostne otvoril generálny riaditeº UPSVR 
PaedDr. Ján Sihelsk˘. Burzu nav‰tívilo okolo 2 700 záujemcov. Úrad práce vytvoril na burze
vysunuté pracovisko pravidelného kontaktu pre zhruba 300 UoZ, EURES zastupovali poradco-
via a asistenti. V ponuke bolo 1 900 voºn˘ch pracovn˘ch miest z 11 krajín EÚ i SR, uskutoãnilo
sa 1 100 pohovorov s UoZ, v 400 prípadoch sa dohodli pracovné prísºuby.
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Územie Ku koncu sledovaného mesiaca v % Ku koncu predchádz. mesiaca v %
Banskobystrický kraj 13,90 14,29 
Košický kraj 12,88 13,34 
Prešovský kraj 11,78 12,24 
Nitriansky kraj 7,27 7,76 
Žilinský kraj 5,42 5,69 
Trenčiansky kraj 4,40 4,76 
Trnavský kraj 4,39 4,81 
Bratislavský kraj 2,04 2,22 

Územie Ku koncu sledovaného mesiaca v % Ku koncu predchádz. mesiaca v %
SSLLOOVVEENNSSKKOO 77,,9922  88,,3300  

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

mesiaca v % mesiaca v %
1 Rimavská Sobota 27,34 28,28 •
2 Revúca 25,07 25,87 •
3 Veľký Krtíš 19,68 19,95 •
4 Kežmarok 19,35 19,84 •
5 Rožňava 19,18 19,80 •
6 Trebišov 18,46 18,97 •
7 Lučenec 17,39 18,15 •
8 Sobrance 17,29 17,66 -1
9 Sabinov 17,17 17,68 1

10 Košice – okolie 16,50 16,99 •
11 Poltár 15,73 16,48 •
12 Michalovce 15,13 15,46 •
13 Gelnica 14,95 15,20 •
14 Žarnovica 14,71 14,76 -2
15 Medzilaborce 14,43 14,81 •
16 Vranov nad Topľou 14,36 15,04 2
17 Krupina 12,99 13,20 -1
18 Bardejov 12,67 12,73 -3
19 Svidník 12,67 13,04 •
20 Levoča 12,46 13,26 3
21 Banská Štiavnica 12,00 11,55 -5
22 Stropkov 11,79 12,94 2
23 Detva 11,70 11,75 -1
24 Levice 11,64 12,10 2
25 Snina 11,12 11,83 2
26 Prešov 11,10 11,67 1
27 Žiar nad Hronom 10,82 11,22 •
28 Spišská Nová Ves 10,42 10,94 •
29 Brezno 10,22 10,30 •
30 Humenné 9,09 9,34 •
31 Šaľa 8,41 8,99 •
32 Turčianske Teplice 8,21 8,40 •
33 Stará Ľubovńa 7,83 8,05 -1
34 Nové Zámky 7,58 8,31 1
35 Košice II 7,36 7,76 •
36 Komárno 7,18 7,49 •
37 Kysucké Nové Mesto 6,95 7,35 •
38 Zvolen 6,86 7,24 -1
39 Bytča 6,74 6,68 -8
40 Košice III 6,72 7,33 2

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

mesiaca v % mesiaca v %
41 Ružomberok 6,69 7,14 •
42 Poprad 6,67 7,00 -1
43 Zlaté Moravce 6,63 7,16 3
44 Partizánske 6,57 7,10 2
45 Topoľcany 6,53 6,90 1
46 Námestovo 6,38 6,72 •
47 Tvrdošín 6,36 6,84 2
48 Dolný Kubín 6,33 6,64 •
49 Prievidza 6,26 6,60 •
50 Košice I 6,02 6,56 •
51 Dunajská Streda 5,68 6,36 •
52 Liptovský Mikuláš 5,60 5,82 -1
53 Senica 5,58 5,94 1
54 Košice IV 5,36 5,74 •
55 Martin 5,26 5,30 -3
56 Považská Bystrica 5,23 5,39 •
57 Čadca 5,11 5,42 2
58 Hlohovec 4,92 5,17 -1
59 Bánovce nad Bebravou 4,73 5,32 2
60 Banská Bystrica 4,40 4,55 -1
61 Skalica 4,20 4,78 1
62 Nitra 4,12 4,55 •
63 Myjava 4,10 4,22 •
64 Púchov 3,86 3,96 -2
65 Piešťany 3,81 3,92 -2
66 Nové Mesto nad Váhom 3,73 4,12 2
67 Galanta 3,68 4,07 2
68 Žilina 3,54 3,86 •
69 Malacky 3,52 3,70 -1
70 Trnava 3,38 3,77 1
71 Ilava 2,72 3,28 •
72 Senec 2,66 2,78 -1
73 Pezinok 2,60 2,84 1
74 Trenčín 2,24 2,62 •
75 Bratislava V 1,80 2,03 •
76 Bratislava III 1,79 1,92 •
77 Bratislava IV 1,65 1,83 •
78 Bratislava II 1,60 1,74 •
79 Bratislava I 1,58 1,66 •

Zdroj: ÚPSVR

Poradie krajov

Poradie okresov

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

PORADIE PODĽA EVIDOVANEJ MIERY NEZAMESTNANOSTI V SR ZA MESIAC OKTÓBER

Slovensko celkovo
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ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
BANSKÁ BYSTRICA

VK č.: 2007/8/28
Názov pozície: 
ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ, 
VEDÚCI ODDELENIA 
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti, od-
delenie informačno-poradenských a sprostredkovateľ-
ských služieb 
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné koncepčné čin-
nosti, koordinačné a organizačné činnosti v oblasti
informačno–poradenských a sprostredkovateľských
služieb. Usmerňovanie činnosti oddelenia informačno-
poradenských a sprostredkovateľských služieb vráta-
ne vyhodnocovania výsledkov činností súvisiacich
s poskytovaním služieb zamestnanosti na úrovni okre-
su. Kontrola správnosti rozhodnutí vydaných v rámci
oddelenia informačno-poradenských a sprostredkova-
teľských služieb, riadenie, organizovanie a kontrolná
činnosť na tomto oddelení.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie zamestnanca: VŠ II. stupňa

VK č.: 2007/10/28
Názov pozície: 
SAMOSTATNÝ RADCA 
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny,
oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné spracúvanie roz-
hodnutí a vykonávanie kontroly. Samostatné odborné
činnosti v príslušnom odbore štátnej služby. Vykoná-
vanie sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva
pre občana, ktorý bol prepustený z výkonu trestu
odňatia slobody alebo z výkonu väzby, ak je účastní-
kom probácie alebo mediácie, ak zneužíva drogy alebo
je závislý od drog. Vykonávanie terénnej individuálnej
a skupinovej sociálnej práce.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie zamestnanca: VŠ I. alebo II.
stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel,
Lotus Notes, Outlook Express

Osobitné kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské
vzdelanie v študijnom odbore sociálna práca alebo
andragogika alebo doklad o takomto vysokoškolskom
vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou (§ 93,
ods. 3 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálno-
právnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene
a doplnení niektorých zákonov).

VK č.: 2007/9/28
Názov pozície: 
ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ, 
VEDÚCI ODDELENIA 
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny,
oddelenie pomoci v hmotnej núdzi
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované čin-
nosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo
vyhodnocovaní výsledkov a príprave podkladov pre
rozhodovanie na úseku pomoci v hmotnej núdzi.
Usmerňovanie činnosti oddelenia pomoci v hmotnej
núdzi, organizovanie a kontrolná činnosť na tomto
oddelení.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie zamestnanca: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft
Office Excel, Lotus Notes, Outlook Express

KONTAKT NA POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a a priezvisko kontaktnej osoby:
Mgr. Jarmila Štekláčová
Telefón: 048/4308 600
E-mail: jarmila.steklacova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: 
ÚPSVR, Zvolenská cesta 27, 974 05 Banská Bystrica

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
BREZNO

VK č.: 2007/5/30
Názov pozície: 
HLAVNÝ REFERENT
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti, odde-
lenie informačných, sprostredkovateľských a poraden-
ských služieb 
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti a samo-
statné vykonávanie ucelených agend v rámci odboru

štátnej služby na príslušnom úseku štátnej správy.
Odborná príprava rozhodnutí na prvom stupne správ-
neho konania v rámci služieb zamestnanosti.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzde-
lanie alebo vyššie odborné vzdelanie
Počítačové znalosti: základy Microsoft Office Word,
Excel, Lotus Notes, Power Point – vítané

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
Ing. Emília Sliačanová
Telefón: 048/6111095
Fax: 048/6117003
E-mail: emilia.sliacanova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: 
ÚPSVR, Rázusova 40,977 01 Brezno 

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
BANSKÁ ŠTIAVNICA

VK č.: 2007/7/29
Názov pozície: 
SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny,
oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej
kurately, pracovisko Žiar nad Hronom
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné činnosti
v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately. Rozhodovanie o prijímaní opatrení na
úseku sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej ku-
rately v súlade so zákonom o rodine a zákonom
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
a ďalšími právnymi predpismi. Vykonávanie sociál-
nej kurately detí, sociálnej kurately plnoletých fyzic-
kých osôb, funkcie kolízneho opatrovníka a funkcie
opatrovníka. Rozhodovanie o resocializačnom prís-
pevku. Samostatné plnenie úloh v trestnom konaní
a v priestupkovom konaní podľa osobitných pred-
pisov. Sprostredkovanie odbornej pomoci prostred-
níctvom špecializovaných inštitúcií rodinám, deťom
a plnoletým fyzickým osobám. Vykonávanie terén-
nej sociálnej práce. 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. alebo VŠ II.
stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel,
Lotus Notes, 

Voľné štátnozamestnanecké miesta
v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny
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Osobitné kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské
vzdelanie v študijnom odbore sociálna práca, psycho-
lógia, právo alebo študijný odbor pedagogického
zamerania v zmysle § 93 zákona č. 305/2005 Z. z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. 

VK č.: 2007/8/29
Názov pozície: 
RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti –
oddelenie APTP občania, pracovisko Žarnovica
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Koordinovanie a usmerňovanie aktivít
a činností pri uplatňovaní nástroja APTP podľa § 57
zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti na zvý-
šenie zamestnateľnosti uchádzačov o zamestnanie.
Evidovanie a kompletizácia žiadostí o poskytnutie prís-
pevku občanovi so zdravotným postihnutím na prevádz-
kovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej čin-
nosti, príprava dohôd a zmlúv s uchádzačmi o zamest-
nanie spolu s výkonom predbežnej a priebežnej finančnej
kontroly. Spolupráca pri implementácii Národných pro-
jektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF. 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzde-
lanie alebo VŠ I. alebo II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel,
Lotus Notes, 

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
Mária Machilová
Telefón: 045/6940224
Fax: 045/6940293
E-mail: maria.machilova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu:
ÚPSVR, Križovatka 4, 969 58 Banská Štiavnica

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
ČADCA

VK č.: 2007/5/21
Názov pozície: 
HLAVNÝ REFERENT
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti, odde-
lenie informačno-poradenských a sprostredkovateľ-
ských služieb
Odbor štátnej služby: 2.11 – Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti alebo
samostatné vykonávanie ucelených agend s rozhodo-
vacou právomocou vo vymedzenom úseku štátnej
správy. Odborná príprava rozhodnutí na prvom stupni
správneho konania. Samostatné činnosti vyžadujúce
spoluprácu aj s inými organizačnými útvarmi v slu-
žobnom úrade. 

Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzde-
lanie alebo vyššie odborné vzdelanie
Počítačové znalosti: MS Office Word, Excel, internet

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
Mgr. Iveta Bartusková
Telefón: 041/4304437
Fax: 041/4331409
E-mail: iveta.bartuskova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu:
ÚPSVR, Matičné námestie 1617, 022 01 Čadca

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
DUNAJSKÁ STREDA

VK č.: 2007/10/6
Názov pozície: 
HLAVNÝ REFERENT
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny,
oddelenie peňažných príspevkov na kompenzácie
sociálnych dôsledkov ŤZP, pracovisko Šamorín
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: vybavovanie ucelenej odbornej agendy
vo vecne vymedzenej oblasti na úseku peňažných
príspevkov na kompenzácie sociálnych dôsledkov ŤZP

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzde-
lanie alebo vyššie odborné vzdelanie 
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel,
Lotus Notes, internet na užívateľskej úrovni

VK č.: 2007/11/6
Názov pozície: 
SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie kontroly
Odbor štátnej služby: 1.07 Kontrola, sťažnosti a petí-
cie, vnútorný audit 
Hlavné úlohy: samostatné odborné spracúvanie roz-
hodnutí a vykonávanie kontroly

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. alebo VŠ II.
stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel,
Lotus Notes, internet na užívateľskej úrovni

VK č.: 2007/12/6
Názov pozície: 
SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 0,6 úväzku
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny,
oddelenie posudkových činností 

Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: vypracovanie posudkov podľa miery funk-
čnej poruchy pre zdravotne ťažko postihnutých občanov

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel,
Lotus Notes, internet na užívateľskej úrovni
Osobitné kvalifikačné predpoklady: atestácia z posud-
kového lekárstva – odborná spôsobilosť na výkon pra-
covných činností v kategórii lekár podľa nariadenia
vlády SR č. 742/2004 Z.z. o odbornej spôsobilosti na
výkon zdravotníckeho povolania

VK č.: 2007/13/6
Názov pozície: 
SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 0,5 úväzku
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny,
oddelenie posudkových činností 
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Vypracovanie posudkov podľa miery
funkčnej poruchy pre zdravotne ťažko postihnutých
občanov

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel,
Lotus Notes, internet na užívateľskej úrovni
Osobitné kvalifikačné predpoklady: atestácia z posud-
kového lekárstva – odborná spôsobilosť na výkon pra-
covných činností v kategórii lekár podľa nariadenia
vlády SR č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na
výkon zdravotníckeho povolania

VK č.: 2007/14/6
Názov pozície: 
HLAVNÝ REFERENT
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny,
oddelenie pomoci v hmotnej núdzi, pracovisko Šamorín
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: odborná príprava rozhodnutí na prvom
stupni správneho konania na oddelení pomoci v hmot-
nej núdzi

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzde-
lanie alebo vyššie odborné vzdelanie
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel,
Lotus Notes, internet na užívateľskej úrovni

VK č.: 2007/8/6
Názov pozície: 
HLAVNÝ REFERENT
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
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Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie projektového riadenia
a financovanie ESF, referát monitoringu
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatná odborná činnosť zameraná
na vykonávanie monitoringu Národných projektov
a ostatných AOTP – NP VII A, NP VII B, §§ 46, 47, 49,
50, 51, 52 zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti v znp. a na koordináciu publicity o pri-
jatej pomoci ESF a ďalších programových štruktúr spo-
ločenstva EÚ.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzde-
lanie alebo vyššie odborné vzdelanie
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel,
Lotus Notes, internet na užívateľskej úrovni

VK č.: 2007/9/6
Názov pozície: 
SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie projektového riadenia
a financovania ESF, referát projektového riadenia
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatná odborná činnosť zameraná
na tvorbu, realizáciu, riadenie a koordináciu projektov
a programov spolufinancovaných zo zdrojov ESF,
z ostatných zdrojov EÚ a ŠR

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I., alebo VŠ II.
stupňa
Jazykové znalosti: anglický jazyk – pokročilá úroveň 
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel,
Lotus Notes, internet na užívateľskej úrovni

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
PhDr. Marianna Lelkesová
Telefón: 031/5904464
Fax: 031/5904454
E-mail: marianna.lelkesova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: 
ÚPSVR, Ádorská 41, 929 01 Dunajská Streda

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
HUMENNÉ

VK č.: 2007/3/37
Názov pozície: 
SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: oddelenie informačno-poraden-
ských a sprostredkovateľských služieb
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina

Hlavné úlohy: Samostatné odborné spracúvanie roz-
hodnutí a samostatné ucelené odborné činnosti
v oddelení informačno-poradenských a sprostredkova-
teľských služieb alebo vykonávanie štátnych záleži-
tosti. Samostatné činnosti vyžadujúce spoluprácu
s inými organizačnými útvarmi v služobnom úrade.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. alebo VŠ II.
stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel,
Lotus Notes, internet

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Ing. Valéria Miková
Telefón: 057/7708 420
Fax: 057/7720 703
E-mail: valeria.mikova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu:
ÚPSVR, Kukorelliho 1, 066 70 Humenné

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
KOŠICE

VK č.: 2007/14/44
Názov pozície: 
SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: kancelária riaditeľa, referát krízového
manažmentu, ochrany utajovaných skutočností, požiar-
nej ochrany a bezpečnosti ochrany zdravia pri práci
Odbor štátnej služby: 2.23 Ochrana utajovaných sku-
točností
Hlavné úlohy: Plnenie úloh obranného a civilného krí-
zového plánovania, hospodárskej mobilizácie a civilnej
ochrany v čase mieru, núdzového stavu, výnimočného
stavu, vojnového stavu a vojny a zabezpečovanie
pohotovosti a pripravenosti zamestnancov úradu
k zvládnutiu krízových situácií. Plnenie úloh civilnej
ochrany obyvateľstva na úrade. Plnenie úloh bezpeč-
nosti a ochrany zdravia pri práci. Plnenie úloh požiar-
nej ochrany. Vedenie centrálnej evidencie utajovaných
písomností na úrade. Zabezpečovanie dodržiavania
predpisov BOZP, ochrany pred požiarmi a požiarna pre-
vencia úradu. Zabezpečovanie školenia zamestnancov
v oblasti BOZP a požiarnej ochrany. 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. stupňa alebo
II. stupňa 
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel,
Lotus Notes
Osobitné kvalifikačné predpoklady: Osvedčenie
o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti odbor-
né-ho pracovníka bezpečnosti práce – § 23 zákona 
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Osvedčenie o odbornej
spôsobilosti technika požiarnej ochrany – § 11 zákona
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov.

Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými sku-
točnosťami: Oprávnenie oboznamovať sa s utajovaný-
mi skutočnosťami stupňa utajenia vyhradené. 

VK č.: 2007/15/44
Názov pozície: 
SAMOSTATNÝ RADCA – POSUDKOVÝ LEKÁR 
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba – § 25
ods. 2 písm. a) zákona č. 312/2001 Z.z. o štátnej služ-
be a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Počet voľných miest: 2 na 0,5 úväzok
Organizačný útvar: oddelenie posudkových činností 
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Posudzovanie zdravotného stavu
a miery funkčnej poruchy občanov na účely kompen-
zácie sociálnych dôsledkov ťažko zdravotne postihnu-
tých občanov.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ vzdelanie 
II. stupňa – medicína 
Osobitné kvalifikačné predpoklady: Špecializácia 
I. stupňa v príslušnom odbore a nadstavbová špe-
cializácia z príslušného odboru Nariadenie vlády 
č. 212/2004 a 213/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti
pracovníkov v zdravotníctve.

VK č.: 2007/16/44
Názov pozície: 
SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest:1 
Organizačný útvar: úsek sociálnych vecí a rodiny,
detašované pracovisko Moldava nad Bodvou, referát
pomoci v hmotnej núdzi
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Rozhodovanie o priznaní, zvýšení, zníže-
ní, odňatí a vrátení dávky v hmotnej núdzi a príspev-
kov k dávke v hmotnej núdzi. Rozhodovanie o zúčto-
vaní preddavkovo poskytnutej dávke v hmotnej núdzi.
Rozhodovanie o určení a uvoľnení osobitného príjem-
cu dávky v hmotnej núdzi. Vedenie databázy pobera-
teľov dávky v hmotnej núdzi.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ vzdelanie I.
alebo II. stupňa 
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel,
Lotus Notes

VK č.: 2007/17/44
Názov pozície: 
SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: úsek sociálnych vecí a rodiny,
detašované pracovisko Košice II, referát pomoci
v hmotnej núdzi
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Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Rozhodovanie o priznaní, zvýšení, zní-
žení, odňatí a vrátení dávky v hmotnej núdzi a prís-
pevkov k dávke v hmotnej núdzi. Rozhodovanie
o zúčtovaní preddavkovo poskytnutej dávke v hmot-
nej núdzi. Rozhodovanie o určení a uvoľnení osobit-
ného príjemcu dávky v hmotnej núdzi. Vedenie data-
bázy poberateľov dávky v hmotnej núdzi.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ vzdelanie I.
alebo II. stupňa 
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel,
Lotus Notes

VK č.: 2007/18/44
Názov pozície:
SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: úsek sociálnych vecí a rodiny,
detašované pracovisko Košice IV, referát sociálno-
právnej ochrany detí a sociálnej kurately
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Rozhodovanie o prijímaní opatrení na
úseku sociálnoprávnej ochrany. Sociálna prevencia.
Poradenská starostlivosť. Podávanie návrhov súdu na
ústavnú výchovu, na obmedzenie a pozbavenie rodi-
čovských práv, na zrušenie ústavnej výchovy. Podá-
vanie návrhov na súd na okamžité umiestnenie dieťa-
ťa do náhradnej rodinnej starostlivosti. Podávanie
návrhov súdu na úpravu práv a povinnosti rodičov voči
deťom, na určenie výživného.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa v štu-
dijnom odbore sociálna práca, psychológia, právo,
andragogika v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
v znení neskorších predpisov
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel,
Lotus Notes, Outlook Express

VK č.: 2007/19/44
Názov pozície: 
SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: úsek sociálnych vecí a rodiny, deta-
šované pracovisko Košice I, referát peňažných príspev-
kov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Rozhodovanie o peňažných príspevkoch
na kompenzáciu a peňažného príspevku za opatrova-
nie v 1. stupni vykonávané štátnym zamestnancom.
Spolupráca s obcami, daňovými úradmi a ďalšími
právnickými a fyzickými osobami. Terénna práca.
Sociálne poradenstvo.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ vzdelanie I.
alebo II. stupňa 
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel,
Lotus Notes

VK č.: 2007/20/44
Názov pozície: 
SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest:1 
Organizačný útvar: úsek služieb zamestnanosti, deta-
šované pracovisko Košice III
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné spracúvanie roz-
hodnutí podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti v znení neskorších predpisov. Vypra-
covanie stanoviska k odvolaniam voči rozhodnu-
tiam. Rozhodovanie o autoremedúre. Poskytovanie
poradenských služieb vo veci evidencie uchádzačov
o zamestnanie. Spolupracuje s oddelením kontroly
a s NIP pri potláčaní nelegálnej práce. Vedie eviden-
ciu záujemcov o zamestnanie. 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ vzdelanie I.
alebo II. stupňa 
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel,
Lotus Notes

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
JUDr. Zlatuša Lachváčová
Telefón: 055/6805413
E-mail: Zlatusa.Lachvacova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: 
ÚPSVR, Staničné námestie 9, 040 01 Košice

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
KEŽMAROK

VK č.: 2007/4/48
Názov pozície: 
SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti,
oddelenie informačno-poradenských a sprostredko-
vateľských služieb, referát informačno-poraden-
ských služieb
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné spracúvanie
rozhodnutí a vykonávanie kontroly. Samostatné
ucelené odborné činnosti, koordinovanie a usmer-
ňovanie aktivít na referáte informačno-poraden-
ských služieb. Samostatné činnosti vyžadujúce
spoluprácu s inými organizačnými útvarmi v slu-
žobnom úrade.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. stupňa alebo
VŠ II. stupňa 
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel,
Lotus Notes, 

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Ing. Martina Palková
Telefón: 052/4513403
Fax: 052/4524035
E-mail: martina.palkova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu:
ÚPSVR, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
KOMÁRNO

VK č.: 2007/7/16
Názov pozície: 
ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ, 
VEDÚCI ODDELENIA
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti-
oddelenie informačno sprostredkovateľských služieb
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti v prí-
slušnom odbore štátnej služby na oddelení infor-
mačno sprostredkovateľských služieb. Spracováva-
nie rozhodnutí v správnom konaní, riadenie, meto-
dické usmerňovanie a koordinovanie činnosti odde-
lenia.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA: 
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel,
Lotus Notes, Outlook Express- vítané

VK č.: 2007/8/16
Názov pozície: 
RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti-
oddelenie služieb občanom – referát poradenstva
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Pripravuje a realizuje poskytovanie
individuálnych a skupinových odborných poraden-
ských služieb, participuje na vypracovávaní projek-
tov a programov spolupracuje pri ich realizácii, rea-
lizuje poradenstvo pre vyhotovenie AP.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA: 
Požadované vzdelanie uchádzača: úplne stredné
vzdelanie alebo VŠ I. alebo II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel,
Lotus Notes, Outlook Express – vítané
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VK č.: 2007/9/16
Názov pozície: 
SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti –
oddelenie informačno sprostredkovateľských služieb
– referát sprostredkovania zamestnania
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Rozhoduje o zaradení a vyradení uchá-
dzačov o zamestnanie z evidencie uchádzačov
o zamestnanie v zmysle platných predpisov, doru-
čuje rozhodnutia o zaradení do evidencie uchádza-
čov o zamestnanie, rozhoduje o oprave rozhodnutí

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. alebo II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel,
Lotus Notes, Outlook Express – vítané

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
Ladislav Keszán Ing.
Telefón: 035/7769104
Fax: 035/7701675
E-mail: ladislav.keszan@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: 
ÚPSVR, Nám. M. R. Štefánika č. 9, 945 01 Komárno

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

VK č.: 2007/8/24
Názov pozície: 
SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti, odde-
lenie služieb zamestnávateľom
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina.
Hlavné úlohy: Samostatné odborné spracúvanie rozhod-
nutí a vykonávanie kontroly na oddelení služieb zamest-
návateľom. Samostatné ucelené odborné činnosti vyža-
dujúce spoluprácu s inými organizačnými útvarmi.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. alebo II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel,
Lotus Notes, Outlook Express

VK č.: 2007/9/24
Názov pozície: 
SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti, od-
delenie informačných, poradenských a sprostredkova-
teľských služieb

Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina.
Hlavné úlohy: Samostatné odborné spracúvanie roz-
hodnutí a vykonávanie kontroly na oddelení informač-
ných poradenských a sprostredkovateľských služieb.
Samostatné ucelené odborné činnosti vyžadujúce spo-
luprácu s inými organizačnými útvarmi.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. alebo II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel,
Lotus Notes, Outlook Express

VK č.: 2007/6/24
Názov pozície: 
HLAVNÝ REFERENT
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 2
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny,
oddelenie pomoci v hmotnej núdzi.
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina.
Hlavné úlohy: samostatné odborné činnosti s rozhodo-
vacou právomocou a odborná príprava rozhodnutí na
prvom stupni správneho konania na oddelení pomoci
v hmotnej núdzi.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzde-
lanie, alebo vyššie odborné vzdelanie
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel,
Lotus Notes, Outlook Express

VK č.: 2007/7/24
Názov pozície: 
SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny,
oddelenie pomoci v hmotnej núdzi.
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina.
Hlavné úlohy: Samostatné odborné spracúvanie roz-
hodnutí a vykonávanie kontroly na oddelení pomoci
v hmotnej núdzi. Samostatné ucelené odborné činnos-
ti na oddelení pomoci v hmotnej núdzi. Rozhodovanie
na druhom stupni správneho konania.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. alebo II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel,
Lotus Notes, Outlook Express

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Mgr. Dušan Böhmer 
Telefón: 044/5476318
E-mail: dusan.bohmer@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: 
ÚPSVR, M.M. Hodžu 30, 031 80 Liptovský Mikuláš 

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
LUČENEC

VK č.: 2007/10/31
Názov pozície: 
SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba 
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor Európskeho sociálneho
fondu a projektového riadenia, oddelenie projektového
riadenia
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné činnosti
na úseku tvorby a realizácie projektov a programov na
regionálnej úrovni, monitorovanie a vyhodnocovanie
nástrojov APTP, projektov a programov. Podieľa sa na
implementácii NP pre oblasť Zamestnanosť a sociálna
inklúzia, podieľa sa na vypracúvaní odborných stano-
vísk na základe vyhodnotených výsledkov z realizácie
projektov a programov.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. alebo II. stup-
ňa.
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel 

VK č.: 2007/11/31
Názov pozície: 
SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba 
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: oddelenie informatiky, analýz a šta-
tistických zisťovaní
Odbor štátnej služby: 2.15 Štátna štatistika
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné činnosti
vo vymedzenom úseku štátnej správy – oddelenie
informatiky, analýz a štatistických zisťovaní. Prípra-
va analýz a usmerňovanie aktivít vo vymedzenej
časti štátnej služby v orgánoch miestnej štátnej
správy. Dohľad nad správnosťou údajovej základne
APV úradu na úseku služieb zamestnanosti. Prípra-
va štatistík a špeciálnych výstupov. Príprava auto-
matizovaných úloh. Odborná príprava.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. alebo II. stupňa.
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word (pokročilý),
Excel (expert), FoxPro (expert), Lotus Notes, MS
Exchange, MS-DOS 

VK č.: 2007/12/31
Názov pozície: 
HLAVNÝ REFERENT
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny,
oddelenie pomoci v hmotnej núdzi
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti, samo-
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statné vykonávanie ucelených agend s rozhodova-
cou právomocou vo vymedzenom úseku štátnej
správy – odbore sociálnych vecí a rodiny, oddelenia
pomoci v hmotnej núdzi. Odborná príprava rozhod-
nutí, príprava podkladov na rozhodovanie o priznaní,
nepriznaní, znížení, zvýšení, odňatí a zastavení
výplaty dávky v hmotnej núdzi a príspevkov
k dávke, o neprávom vyplatenej dávke a príspevkov,
o preddavkovom priznaní dávky a príspevkov.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzde-
lanie alebo vyššie odborné vzdelanie
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel

VK č.: 2007/13/31
Názov pozície: 
SAMOSTATNÝ RADCA – LEKÁR 
POSUDKOVÝCH ČINNOSTÍ
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba 
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny,
oddelenie posudkových činností
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné činnosti
vo vymedzenom úseku štátnej správy – odbore so-
ciálnych vecí a rodiny, oddelenia posudkových čin-
ností, spočívajúce najmä v medicínskom posudzo-
vaní zdravotného postihnutia občana a stanovení
miery funkčnej poruchy na základe postihnutia
občana, v príprave podkladov na rozhodovanie
v príslušnom odbore štátnej služby.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Osobitné kvalifikačné predpoklady: odborná spôsobi-
losť na výkon pracovných činností v kategórii lekár
podľa nariadenia vlády SR č. 742/2004 Z. z.
o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho
povolania
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel

VK č.: 2007/14/31
Názov pozície: 
RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny,
oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu
sociálnych dôsledkov občanov s ŤZP
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca inšpekcia práce, so-
ciálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatná odborná príprava rozhodnutí
na oddelení peňažných príspevkov na kompenzáciu
sociálnych dôsledkov občanov ŤZP. Rozhoduje
o peňažnom príspevku na kompenzáciu pre občanov
ŤZP, o zvýšení, znížení, odňatí alebo zastavení výplaty
príspevku, vykonáva sociálne poradenstvo a sociálnu
prevenciu. Spolupracuje s oddelením posudkových čin-
ností pri vydávaní posudkov o miere funkčnej poruchy.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzde-
lanie alebo VŠ I. alebo VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel

VK č.: 2007/15/31
Názov pozície: 
SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba 
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny,
oddelenie štátnych sociálnych dávok
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné činnosti
vo vymedzenom úseku štátnej správy – odbore so-
ciálnych vecí a rodiny, oddelenia štátnych sociálnych
dávok. Odborná príprava rozhodnutí, príprava podkla-
dov na rozhodovanie o priznaní, zastavení, obnovení
výplaty, o odňatí, o vrátení príspevku, o nevyplatení,
resp. zamietnutí žiadosti o príspevok.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. alebo VŠ II.
stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel 

VK č.: 2007/16/31
Názov pozície: 
SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba 
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti, odde-
lenie zvyšovania zamestnateľnosti
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné činnosti
vo vymedzenom úseku štátnej správy – odbore slu-
žieb zamestnanosti, oddelenia zvyšovania zamest-
nateľnosti. Realizuje odborné poradenstvo, spolu-
pracuje pri tvorbe individuálneho akčného plánu,
vypracúva sociálnu a profesijnú anamnézu klienta
so zdravotným postihnutím.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. alebo VŠ II.
stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft
Office Excel 

VK č.: 2007/9/31
Názov pozície: 
SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: oddelenie kontroly 
Odbor štátnej služby: 1.07 Kontrola, sťažnosti a petí-
cie, vnútorný audit
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné činnosti
vo vymedzenom úseku štátnej správy – oddelenie

kontroly. Kontrolná činnosť vrátane vedenia kontrol-
nej akcie, alebo kontrolnej skupiny v rozsahu pôsob-
nosti ÚPSVR, odborná príprava rozhodnutí v 1. stup-
ni správneho konania. Koordinuje a vykonáva kon-
trolnú činnosť pri vybavovaní a prešetrovaní sťaž-
ností a petícii.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. alebo II. stupňa.
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel 

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Mgr. Jana Pašková
Telefón: 047/4333 744, kl. 218, 209
Fax: 047/4333 743
e-mail: jana.paskova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu:
ÚPSVR, F. Lehára 18, 984 01 Lučenec

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
MALACKY

VK č.: 2007/3/4
Názov pozície: 
SAMOSTATNÝ RADCA 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny,
oddelenie sociálno-právnej ochrany detí, sociálnej
kurately a poradensko-psychologických služieb
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti súvisiace
s náhradnou rodinnou starostlivosťou na úseku sociál-
no-právnej ochrany a sociálnej kurately. 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. alebo VŠ II.
stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft
Office Excel, Lotus Notes, internet
Osobitné kvalifikačné predpoklady: V zmysle § 93
zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane
detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov sa vyžaduje VŠ v študijnom odbore
sociálna práca, psychológia, právo alebo v študijných
odboroch pedagogického zamerania.

VK č.: 2007/5/4
Názov pozície: 
RADCA 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: oddelenie Európskeho sociálneho
fondu 
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti súvisiace
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so spracovávaním a kontrolou výdavkov národných
projektov na úseku Európskeho sociálneho fondu
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné
vzdelanie alebo VŠ I. alebo VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel,
Lotus Notes, internet

VK č.: 2007/4/4
Názov pozície: 
RADCA 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti,
oddelenie nástrojov aktívnej politiky trhu práce 
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti a spra-
covávanie rozhodnutí v prvom stupni správneho
konania v oblasti aktívnej politiky trhu práce

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné
vzdelanie alebo VŠ I. alebo VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel,
Lotus Notes, internet

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
Ing. Monika Pišteláková
Telefón: 034/ 7971 115
Fax: 034/ 772 50 55
E-mail: monika.pistelakova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: ÚPSVR, Záhorácka
2942/60A, 901 01 Malacky

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
MARTIN

VK č.: 2007/6/25
Názov pozície: 
HLAVNÝ REFERENT
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: oddelenie európskeho sociálneho
fondu (ESF)
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti a samo-
statné vykonávanie ucelených agend na oddelení
ESF. Overovanie oprávnenosti výdavkov v súlade
s implementáciou Národných projektov (NP) IIIa, NP
VII A, NP VII B, NP VIII, NP IX, NP XI, v súlade
s právnymi predpismi ES. Sústreďovanie, registrácia
projektových zložiek na uvedené NP, vypracováva-
nie „Prehlásení o overení oprávnenosti výdavkov“,
v súvislosti s overením súladu platby s rozpočtom
uvedených NP. Zabezpečovanie zúčtovaní finanč-
ných prostriedkov ESF a štátneho rozpočtu v súvis-
losti s implementáciou uvedených NP.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné
vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel,
Lotus Notes, Internet Explorer 

VK č.: 2007/7/25
Názov pozície: 
HLAVNÝ REFERENT
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti –
oddelenie informačno–poradenských a sprostredko-
vateľských služieb
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti a samo-
statné vykonávanie ucelených agend na referáte
sprostredkovateľských služieb. Odborná príprava
podkladov k rozhodnutiam na prvom stupni správ-
neho konania. Sprostredkovanie zamestnania
uchádzačom o zamestnanie, poskytovanie informá-
cií o voľných pracovných miestach, o aktívnych
opatreniach na trhu práce.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné
vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel,
Lotus Notes, Internet Explorer 

VK č.: 2007/8/25
Názov pozície: 
SAMOSTATNÝ RADCA 
– POSUDKOVÝ LEKÁR
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 (0,5 % úväzok) 
Organizačný útvar: oddelenie posudkových činností
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné spracúvanie
zdravotnej dokumentácie klientov, určenie miery
funkčnej poruchy. Posudzovanie odkázanosti dieťa-
ťa na mimoriadne náročnú starostlivosť pre účely
štátnych sociálnych dávok. Samostatné štúdium
odbornej medicínskej literatúry, spolupráca s odbor-
nými i praktickými lekármi v okrese.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Osobitné kvalifikačné predpoklady: odborná spôsobi-
losť na výkon pracovných činností v kategórii lekár
podľa nariadenia vlády SR č. 742/2004 Z. z.
o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho
povolania
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel,
Lotus Notes, Internet Explorer 

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Mgr. Erika Sabová

Telefón: 043/4260661, 4260662
Fax: 043/4135502
E-mail: erika.sabova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: ÚPSVR, Ul. Novomeského
4, 036 01 Martin

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
NITRA

VK č.: 2007/6/18
Názov pozície: 
SAMOSTATNÝ RADCA 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 4 (na 0,5 úväzku)
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny,
oddelenie posudkových činností
Odbor štátnej služby: 2.11. Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: posudzovanie miery funkčnej poruchy
na kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého
zdravotného postihnutia – lekárska posudková čin-
nosť. 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: na užívateľskej úrovni Microsoft
Word, Excel, Lotus Notes, internet
Osobitné kvalifikačné predpoklady: odborná spôsobi-
losť na výkon pracovných činností v kategórii lekár
podľa nariadenia vlády SR č. 742/2004 Z. z.
o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho
povolania

VK č.: 2007/7/18
Názov pozície: 
SAMOSTATNÝ RADCA 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 2
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny,
oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately
Odbor štátnej služby: 2.11. Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti súvisia-
ce pri výkone sociálnej práce na úseku kolízneho
opatrovníka podľa §§ 12 až 15, §20, §22 a § 73
zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochra-
ne detí a sociálnej kuratele v platnom znení. 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. stupňa alebo
VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: na užívateľskej úrovni Microsoft
Word, Excel, Lotus Notes, internet
Osobitné kvalifikačné predpoklady: v zmysle § 93
zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochra-
ne detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení
niektorých zákonov sa vyžaduje VŠ v študijnom
odbore sociálna práca, psychológia, právo alebo
v študijných odboroch pedagogického zamerania
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ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV:
Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania; kópia vysvedčenia, diplomu, alebo iného
rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní; kópia diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia, alebo dokladu
o štúdiu v zahraničí, osvedčujúceho ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka (ak je uvedený
v oznámení o výberovom konaní); kópia výpisu z registra trestov, nie staršia ako 3 mesiace; profesijný štrukturovaný životopis; písom-
né čestné vyhlásenie o štátnom občianstve členskej krajiny Európskej únie; ak ide o štátnozamestnanecké miesto, o ktoré sa môže
uchádzať len občan SR, čestné vyhlásenie o štátnom občianstve SR; písomné čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území SR;
písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby; písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všet-
kých údajov uvedených v kópii diplomu, výpisu z registra trestov a profesijnom štrukturovanom životopise; motivačný list; písomný
súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov.

Pri prihlásení sa do výberového konania na viac pozícií sa vyžaduje predloženie požadovaných dokladov
ku každej pozícii osobitne.

Prihlášky zasielajte v termíne od 5. 12. do 15. 12. 2007 
na adresy služobných úradov, ktoré sú uvedené v texte inzerátov.

Zoznam voľných štátnozamestnaneckých miest bude zverejnený na internetovej stránke MPSVR SR
www.employment.gov.sk.

VK č.: 2007/8/18
Názov pozície: 
HLAVNÝ REFERENT 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny,
oddelenie pomoci v hmotnej núdzi 
Odbor štátnej služby: 2.11. Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Posudzovanie nároku a príprava podkla-
dov na rozhodnutia o dávke v hmotnej núdzi a prís-
pevkov k dávke. Zisťuje, prešetruje a preveruje pod-
klady vo veci nároku na dávku v hmotnej núdzi a prís-
pevkov k dávke. 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné alebo
vyššie odborné vzdelanie
Počítačové znalosti: na užívateľskej úrovni Microsoft
Word, Excel, Lotus Notes, internet

VK č.: 2007/9/18
Názov pozície: 
SAMOSTATNÝ RADCA 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: osobný úrad
Odbor štátnej služby: 1.01. Riadenie štátnej správy
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné činnosti
v oblasti pracovnoprávnych vzťahov spojené so vzni-
kom, zmenami a skončením štátnozamestnaneckého
pomeru, pracovného pomeru, na základe zákona
o štátnej službe a zákona o výkone práce vo verejnom
záujme. Vyhodnocovanie výsledkov v príslušnom
odbore štátnej služby. 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. stupňa alebo
VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: na užívateľskej úrovni Microsoft
Word, Excel, Lotus Notes, internet

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Ing. Ivan Huček
Telefón: 037/ 6926 279
Fax: 037/ 6926 284
E-mail: ivan.hucek@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: ÚPSVR, Štefánikova trieda
č. 88, 949 01 Nitra

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ 
A RODINY SR 

VK č.: 2007/49/1
Názov pozície: 
ŠTÁTNY RADCA 
Druh štátnej služby: prípravná, štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: sekcia práce, odbor pracovných
vzťahov
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Tvorba štátnej politiky a koncepcie
v oblasti kolektívnych pracovných vzťahov. Tvorivé
spracovanie koncepcií dlhodobého rozvoja spolo-
čenského systému vo vzájomných väzbách z celo-
spoločenského hľadiska. Tvorba zákonov a všeo-
becne záväzných predpisov v oblasti kolektívnych
pracovných vzťahov vrátane ich harmonizácie
s medzinárodnými európskymi normami. Činnosť
predsedu komisie pre rozširovanie kolektívnych
zmlúv vyššieho stupňa. Výklad všeobecne záväz-
ných právnych predpisov v oblasti kolektívnych
pracovných vzťahov a analýza ich účinnosti. Kon-
cepčná a koordinačná činnosť zameraná na tvorbu
a realizáciu rozvoja v oblasti pracovných vzťahov.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel,
Lotus Notes, Outlook Express

VK č.: 2007/50/1
Názov pozície: 
HLAVNÝ ŠTÁTNY RADCA – PREDSTAVENÝ,
RIADITEĽ ODBORU
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: sekcia práce, odbor stratégie
a koordinácie regionálnej zamestnanosti
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Tvorba štátnej politiky zamestnanosti
a politiky trhu práce so zameraním na rozvoj regionál-
nej zamestnanosti. Tvorivé spracúvanie stratégii roz-
voja regionálnej zamestnanosti nadväzne na európsku
stratégiu rastu a zamestnanosti. Tvorba koncepcií,
stratégií, programov, projektov na podporu rozvoja
regionálnej zamestnanosti a koordinácia ich realizácie.
Tvorba návrhov zákonov z vecného hľadiska a vyko-
návacích právnych predpisov v oblasti služieb zamest-
nanosti a minimálnej mzdy. Tvorba návrhov do Ope-
račného programu a do Národného programu refo-
riem. Činnosť zameraná na tvorbu a realizáciu rozvoja
v oblasti pracovných vzťahov.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: na základnej úrovni znalosť anglic-
kého, alebo nemeckého alebo francúzskeho jazyka
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel,
Lotus Notes, Outlook Express

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
Mgr. Eva Ďurechová
Telefón: 02/59752129
Adresa služobného úradu:
MPSVR SR, Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
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