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Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny http://www.upsvar.sk/
Európsky sociálny fond http://www.esf.sk/
EURES http://www.eures.sk/
Inštitút pre výskum práce a rodiny http://www.vupsvr.gov.sk/

Ministerstvá
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR http://www.employment.gov.sk/
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR http://www.telecom.gov.sk
Ministerstvo financií SR http://www.finance.gov.sk/
Ministerstvo hospodárstva SR http://www.economy.gov.sk/
Ministerstvo kultúry SR http://www.culture.gov.sk/
Ministerstvo obrany SR http://www.mosr.sk/
Ministerstvo pôdohospodárstva SR http://www.land.gov.sk/
Ministerstvo spravodlivosti SR http://www.justice.gov.sk/
Ministerstvo vnútra SR http://www.minv.sk/
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR http://www.build.gov.sk/ 
Ministerstvo zahraničných vecí SR http://www.foreign.gov.sk/ 
Ministerstvo zdravotníctva SR http://www.health.gov.sk/
Ministerstvo školstva SR http://www.minedu.sk/
Ministerstvo životného prostredia SR http://www.enviro.gov.sk/ 

Slovenský štatistický úrad http://www.statistics.sk/
Inštutút informatiky a štatistiky http://www.infostat.sk/ 
Národný inšpektorát práce (NIP) http://www.safework.gov.sk/
ILO – Medzinárodná organizácia práce http://www.ilo.org/ 
Sociálna poisťovňa http://www.socpoist.sk/
Národná rada Slovenskej republiky http://www.nrsr.sk/
Úrad vlády Slovenskej republiky http://www.vlada.gov.sk/
Prognostický ústav SAV http://www.progeko.sav.sk/pu/pu.htm
Sociologický ústav SAV http://www.sociologia.sav.sk
Národný inšpektorát práce (NIP) http://www.safework.gov.sk
Portál Európskej únie http://europa.eu/index_sk.htm
zoznam detských domovov http://www.pomocdetom.host.sk/
Pomoc pri podnikaní http://www.podnikajte.sk
Informácie o EÚ http://www.euroinfo.gov.sk

Užitočné webové stránky pre budúcich samostatne zárobkovo činných opatrovateľov v Rakúsku

Wirtschaftskammern Ősterreich – (Hospodárska komora Rakúska) 
s informácie a odporúčania pre podnikateľov www.wko.at
Bundesministerium fűr Finanzen  (Spolkové ministerstvo financií)  
informácie o otázkach zdaňovania, presídlenia a pod. www.bmf.gv.at
Informácie o úradných postupoch v Rakúsku vrátane formulárov, 
informácií o životných a pracovných podmienkach v Rakúsku,
prihlasovacej povinnosti a pod. www.help.gv.at
Ďalšie informácie pre založenie živnosti, 
o rôznych systémoch podpory a pod. www.gruenderservice.at
Telefonická poradňa Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen 
Wirtschaft – SVA  (Úradu sociálneho poistenia pre živnostníkov) 
a Wirtschaftskammer Ősterreich (Hospodárskej komory Rakúska) www.portal.wko.at 

Užitočné informácie nájdete aj na:
www.24h-pflegerverband.at 
www.tt-transport.sk 
www.seniorenbund.at 

www.pensionistenverband.at 
www.kobv.at 
www.gespag.at 

www.aiw.sk 
www.pflege.fsw.at 
www.dachverband.at
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VáÏené kolegyne, váÏení kolegovia,

tradiãne sa nov˘ rok zaãína jeho
slávnostn˘m privítaním, preÏívame
jeho prvé hodiny vo vzájomnom
Ïelaní si v‰etkého dobrého, podáva-
me si ruky s najbliÏ‰ími... Nie som
v˘nimkou, s radosÈou podºahnem
eufórii a nádejám, ktoré od nového
roka v jeho prv˘ch dÀoch oãakáva-
me, s ãím súvisia i novoroãné pred-
savzatia, predov‰etk˘m osobné. 
Ako je to vo va‰om prípade? Priznám
sa úprimne, keì som nad nimi pre-
m˘‰ºal, prvé, ão mi napadlo, bolo
povestné: „âlovek oveºa menej
potrebuje, ako chce“. Som presved-
ãen˘, Ïe tak je to správne, a tak som
si v duchu nejaké tie osobné pred-
savzatia dal. Veì, ak sa aj nenaplnia
a sú medzi nimi aj málo reálne,
mám aspoÀ osobné ciele a oãakáva-
nia na najbliÏ‰ích 365 dní a na ich
konci budem núten˘ zamyslieÈ sa
a v‰etky ich dôkladne vyhodnotiÈ.

V tomto duchu rekapitulovania
som si na konci roka minulého
dovolil prihovoriÈ sa aj vám. Pove-
daÈ, ako hodnotím minul˘ rok v ro-
vine splnen˘ch cieºov, ale aj  z hºa-
diska v˘chodísk a vízií, ktoré nám
poskytol na nasledujúce obdobie,
a to nielen t˘ch, ktoré nám plynú
z nového programovacieho obdobia
ESF. Máte pravdu, ak ste si poveda-
li, Ïe teraz vytváram tak trochu cie-
lene isté paralely, aby som svoje
úvodné tohtoroãné slová odºahãil,
neãakám v‰ak, Ïe rok 2008 bude
odºahãen˘m rokom, skôr naopak.
No ak hovorím o v˘zvach, som si
ist˘, Ïe rok 2008 pre nás bude ro-
kom v˘zvy vo v‰etk˘ch oblastiach. 

Sekcia sluÏieb zamestnanosti sa
musí sústrediÈ na prípravu a uvede-
nie do Ïivota metodického uplatne-
nia Novely Zákona 5/2004 o sluÏ-
bách zamestnanosti prostredníc-
tvom úradov práce, sociálnych vecí
a rodiny. Realizácia nového  SOP
ZamestnanosÈ a sociálna inklúzia si
vyÏaduje vypracovanie a uplatnenie
nov˘ch  Národn˘ch projektov
v praxi, nemalú energiu si vyÏiada
budovanie databázy záujemcov
o zamestnanie. Na realizáciu
nov˘ch dávok a nástrojov sociálnej
pomoci v Ïivote úradov práce so-
ciálnych vecí a rodiny bude klásÈ

dôraz sekcia sociálnych vecí a rodi-
ny. V ìal‰ej etape transformácie det-
sk˘ch domovov je nutné venovaÈ
pozornosÈ a úsilie zákonnému rie‰e-
niu situácie detí do 3 rokov veku.
Sekcia ESF sa v zv˘‰enej miere
sústredí na  servis investorom pri
realizácii  ‰tátnej pomoci. Projekto-
vé riadenie pri príprave projektov
v oblasti zamestnanosti a sociálnej
inklúzie si vyÏadujú nároãnú a kva-
litnú prácu pri koordinácii  a kon-
trole oprávnen˘ch nákladov. Sekcia
ekonomiky, ako ÈaÏiskov˘ prierezo-
v˘ útvar ústredia, sa zameria na rea-
lizáciu viacer˘ch aktivít v oblasti
verejného obstarávania pri zabezpe-
ãovaní servisn˘ch sluÏieb pre cel˘
úrad. Pri pouÏití kapitálov˘ch
v˘davkov sa sústredíme na dokon-
ãenie uÏ zapoãat˘ch investiãn˘ch
aktivít a umiestnenie ústredia do
jednej budovy.

Osobn˘ úrad ukonãil proces opti-
malizácie a prichádza na rad vyhod-
notenie jej dopadov z pohºadu eko-
nomického a in˘ch prínosov. Pri
poskytovaní servisn˘ch sluÏieb pre
klientov v sociálnej oblasti máme
zámer vybudovaÈ pracovisko ústre-
dia v Nitre. Odbor kontroly bude

venovaÈ zv˘‰enú pozornosÈ vnútor-
n˘m kontroln˘m akciám, komplex-
n˘m kontrolám na vybran˘ch úra-
doch, právny odbor bude poskytovaÈ
v‰estranné poradenstvo a servis pri
príprave zmluvn˘ch vzÈahov i rie-
‰ení právnych sporov jednotliv˘m
útvarom ústedia. Odbor medzinárod-
n˘ch vzÈahov sa sústredí na skvalit-
nenie bilaterálnych vzÈahov s part-
nermi ústredia zo susediacich krajín
SR a tretích krajín z v˘chodnej ãasti
Európy, odbor informatiky a ‰tatisti-
ky na prípravu skvalitnenia technic-
kej v˘bavy ústredia, hlavne v oblasti
operaãného prostredia zamestnanos-

ti. A, v neposlednom rade, kancelá-
ria GR sa sústredí na zlep‰enie
mediálnej komunikácie a sledovania
a vyhodnocovania kvantifikovan˘ch
cieºov. Úrady PSVR v tomto roku
ãaká nemálo práce pri skvalitnení
sluÏieb klientom, predpokladom
k ãomu by mal byÈ ucelen˘ vzdelá-
vací systém pracovníkov úradov.

Isto nestaãí jedna strana úvodní-
ka na v‰etko, ão nás v roku 2008
ãaká a neminie, ale svoje miesto tu
má urãite moje Ïelanie v‰etk˘m
zamestnancom ústredia aj úradov
PSVR, ktor˘m vám chcem popriaÈ
veºa zdravia, ‰Èastia, síl a úspechov,
tak v rovine pracovnej, ako i osob-
nej. K tomu nevyhnutne patrí
pokojné zázemie, dobré medziºud-
ské vzÈahy, empatia a tolerancia.
V pracovnej oblasti vám, milí kole-
govia, Ïelám veºa spokojn˘ch klien-
tov a na‰im klientom veºa spokoj-
nosti s prácou na‰ich in‰titúcií.

PaedDr. Ján Sihelský, 
generálny riaditeľ

Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

Pár slov na úvod...

„Ak hovorím o v˘zvach, 
som si ist˘, Ïe rok 2008 

pre nás bude rokom 
v˘zvy vo v‰etk˘ch oblastiach.“
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O ão bol najväã‰í záujem
V rámci uvedeného národného pro-

jektu najväã‰í záujem zo strany UoZ
bol o vzdelávanie v oblasti infor-
maãn˘ch a komunikaãn˘ch techno-
lógií, ìalej v oblasti financií, úãtov-
níctva a daní, tieÏ o vzdelávanie
v profesii opatrovateº/ka a pracov-
ník bezpeãnostnej sluÏby. Pomerne
veºk˘ poãet kurzov bol realizovan˘
pre podporu samozamestnania,
zváraã a obsluha vysokozdviÏn˘ch
a motorov˘ch vozíkov. Relatívne
vysoké zastúpenie má aj vzdelávanie
v oblasti masérskych a kozmetick˘ch
sluÏieb. Naopak, o vzdelávanie
v oblasti strojárenstva a techniky
mali nezamestnaní veºmi nízky záu-
jem.

Reakcia na zmeny 
na trhu práce
Vzhºadom na zmenenú situáciu na
trhu práce v oblasti ponuky voºn˘ch
pracovn˘ch miest (automobilov˘,
elektrotechnick˘, strojársky, staveb-

n˘ priemysel), keì prevláda ponuka
voºn˘ch pracovn˘ch miest s poÏia-
davkou na konkrétne, najmä robot-
nícke profesie, bola potrebná zmena
v realizácii projektu formou cielené-
ho vzdelávania UoZ a ZoZ. Sekcia
sluÏieb zamestnanosti na základe
priebeÏného vyhodnotenia projektu,
v ktorom analyzovala v˘stupy
z monitorovania NP III a, kon‰tatova-
la, Ïe iba 20 % frekventantov absol-
vovalo VzPrTP na robotnícke profe-
sie, ktoré sú Ïiadané zamestnávate-
ºmi a strategick˘mi investormi. Tak-
mer 80 % frekventantov sa vzdeláva-
lo v rámci „‰tandardn˘ch“ vzdeláva-
cích aktivít, ktoré nezohºadÀovali
potrebu najÏiadanej‰ích profesií na
trhu práce. 

Vedenie ústredia schválilo 19. 10.
2007 „Návrh zmien v realizácii
Národného projektu III a – Vzdeláva-
nie a príprava pre trh práce
a zamestnanecká prax“. Následne
ústredie vyhlásilo V˘zvu pre jednot-
livé úrady práce sociálnych vecí
a rodiny (ìalej len „úrad“) na pred-

kladanie intern˘ch projektov vzdelá-
vania a prípravy pre trh práce
uchádzaãa a záujemcu o zamestnanie
v oblasti nedostatkov˘ch robotníc-
kych profesií, ktoré budú zohºadÀo-
vaÈ poÏiadavky zamestnávateºov na
pracovnú silu, ‰truktúru UoZ a ZoZ
veden˘ch v evidencii úradov, ako aj
celkovú situáciu na trhu práce, s cie-
ºom zlep‰iÈ UoZ na trhu práce a rie-
‰iÈ vzniknutú situáciu na regionál-
nom trhu práce.

Interné projekty 
úradov práce
Úrady zasielali vypracované interné
projekty VzPrTP UoZ a ZoZ v oblasti
nedostatkov˘ch robotníckych profe-
sií v stanovenom termíne na schvále-
nie ústrediu – odboru nástrojov
APTP. Do v˘zvy sa zapojili v‰etky
úrady práce, sociálnych vecí a rodi-
ny. Celkovo bolo doruãen˘ch 72
intern˘ch projektov s predpokladom
finanãn˘ch v˘davkov 85 323 235 Sk. 

Po pre‰tudovaní zaslan˘ch inter-
n˘ch projektov VzPrTP boli zistené
opakovane sa vyskytujúce zásadné
nedostatky vo väã‰ine zaslan˘ch
intern˘ch projektov. Na základe
v˘stupov 1. kola hodnotenia predlo-
Ïen˘ch intern˘ch projektov VzPrTP
UoZ a ZoZ v oblasti nedostatkov˘ch
robotníckych profesií v rámci NP III
a Hodnotiaca komisia ústredia,
vzhºadom na opakovane sa vyskytu-
júce nedostatky, odporuãila úradom
prehodnotiÈ a následne prepracovaÈ
jednotlivé interné projekty VzPrTP,
tieÏ opätovne prehodnotiÈ situáciu
na regionálnom trhu práce, komuni-
kovaÈ so zamestnávateºmi, spoloãne

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválilo na
návrh Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ìalej len „ústre-
die“) v r. 2006 Národn˘ projekt III a – Vzdelávanie a príprava
pre trh práce a zamestnanecká prax. V rámci projektu, ktor˘ sa
realizuje od marca 2006, ukonãilo vzdelávanie a prípravu pre
trh práce (ìalej len „VzPrTP“) celkovo 11 871 uchádzaãov (UoZ)
a 33 záujemcov o zamestnanie (ZoZ), z toho v r. 2006 to bolo 
5 951 UoZ a jeden ZoZ, v r. 2007 5 920 UoZ a 32 ZoZ.

Novinky vo vzdelávaní 
a príprave pre trh práce 

Stav realizácie VzPrTP u UoZ od 1. 1. 2007 do 31. 9. 2007
Typ kurzu Počet záujemcov z toho UoZ, ktorí ukončili UoZ umiestnení na TP 

o VzPrTP spolu zaradení nezaradení VzPrTP po ukončení VzPrTP
počet % počet % počet % počet %

PC 4 014 1 328 33,08 2 686 66,91 890 67,01 223 25,05
Účtovníctvo 1 944 685 35,23 1 259 64,76 421 61,45 109 25,89
Tech. admin. 149 23 15,43 126 84,56 5 21,73 4 80
Manaž., podnikanie 1 041 488 46,87 553 53,12 289 59,22 92 31,83
Obchod, služby 3 846 1 184 30,78 2 662 69,21 735 62,07 182 24,76
Robot.povolania 2 875 909 31,61 1 966 68,38 587 64,57 249 42,41
Poradenstvo 33 0 0 33 100 0 0 0 0
Dokončenie ZŠ 40 22 55 18 45 18 81,81 0 0
Dokončenie SŠ 22 0 0 22 100 0 0 0 0
Samopodnikanie 1 171 674 57,55 497 42,44 556 82,49 300 53,95
Zamestnanec. prax 21 21 100 0 0 20 95,23 8 40
Ostatné 1 790 624 34,86 1 166 65,13 441 70,67 178 40,36
Spolu 16 946 5 952 35,12 10 994 64,87 3 962 66,56 1 345 33,94
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s nimi vy‰pecifikovaÈ potrebu robot-
níckych profesií a zadefinovaÈ
základné kvalifikaãné, resp. vzdela-
nostné kritériá kladené na UoZ, aby
úspe‰ne absolvovali vzdelávanie
a prípravu pre trh práce, s cieºom
zamestnaÈ ão najväã‰í poãet úãastní-
kov vzdelávania.

Najãastej‰ie opakujúce sa nedo-
statky v intern˘ch projektoch
VzPrTP uchádzaãa a záujemcu
o zamestnanie v oblasti nedostatko-
v˘ch robotníckych profesií boli:� a) nesprávne zadefinovanie cieºo-

vej skupiny,� b) zameranie cieleného vzdeláva-
nia na iné ako robotnícke profesie � c) predpokladaná nízka úspe‰nosÈ
cieleného vzdelávania,� d) vo veºkej miere absentovalo
vyuÏívanie zamestnaneckej praxe
u konkrétneho zamestnávateºa,� e) v‰eobecné (málo vy‰pecifikova-
né) zadefinovanie profesií, na
ktoré bolo vzdelávanie zamerané.

ëal‰ie kroky 
v roku 2008
Prepracované interné projekty
VzPrTP boli opätovne v termíne do
7. 12. 2007 zasielané ústrediu –
odboru nástrojov APTP. Hodnotiaca
komisia ich na základe opätovného
posúdenia a vyhodnotenia predloÏi-
la na schválenie generálnemu riadi-
teºovi ÚPSVR. Po schválení generál-
nym riaditeºom budú následné
kroky úradov spoãívaÈ vo v˘bere
UoZ a ZoZ, prijímaní prihlá‰ok UoZ
a ZoZ a ich zaraìovaní do intern˘ch
projektov VzPrTP zameran˘ch na
nedostatkové robotnícke profesie.
Realizované budú najskôr od januára
2008 podºa ìal‰ích usmernení.
V zmysle zákona ã. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektor˘ch zákonov
v znení neskor‰ích predpisov úrady
zabezpeãia v˘ber dodávateºa VzPrTP
cestou verejného obstarávania. Doba
realizácie vzdelávania a prípravy pre
trh práce je plánovaná do konca
augusta 2008, ukonãenie projektu,
vrátane vyhodnotenia, do konca
decembra 2008.

JUDr. Robert Kováč, 
riaditeľ odboru APTP
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PRÍPLATOK k prídavku na dieÈa
Rodiã, ktor˘ poberá prídavok na nezaopatrené dieÈa, si v novom roku
2008 môÏe poÏiadaÈ o novú ‰tátnu sociálnu dávku – príplatok k prí-
davku na dieÈa za podmienok, Ïe: 

� spæÀa podmienky nároku na prídavok na dieÈa aj po 1. 1. 2008,

� poberá niektorú z nasledovn˘ch dôchodkov˘ch dávok: � starobn˘ dôchodok,�predãasn˘ starobn˘ dôchodok, �invalidn˘ dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávaÈ zárob-
kovú ãinnosÈ o viac ako 70 %, �v˘sluhov˘ dôchodok po dov⁄‰ení veku potrebného na starobn˘
dôchodok alebo�dôchodkovú dávku toho istého druhu v cudzine,

� nevykonáva zárobkovú ãinnosÈ,

� nebol mu priznan˘ daÀov˘ bonus na dieÈa, na ktoré poberá prída-
vok.

Uvedené podmienky musí spæÀaÈ aj druh˘ rodiã dieÈaÈa, ale aj man-
Ïel rodiãa, ktor˘ nie je rodiãom dieÈaÈa. 

Príplatok k prídavku na dieÈa v sume 300 Sk mesaãne na kaÏdé
dieÈa, na ktoré je vyplácan˘ prídavok na dieÈa, vyplatí rodiãovi úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny príslu‰n˘ podºa miesta jeho trvalého
pobytu (ìalej len „úrad“) na jeho písomnú ÏiadosÈ. Túto mu poskytne
na poÏiadanie úrad.

PRÍDAVOK na dieÈa
V novom roku 2008 dochádza aj k zmene pri v˘plate prídavku na
dieÈa: o prídavok na dieÈa si môÏe poÏiadaÈ aj rodiã, ktorého dieÈa po
skonãení povinnej ‰kolskej dochádzky získava základné vzdelanie
najdlh‰ie do skonãenia ‰kolského roku, v ktorom dieÈa dov⁄‰ilo 18
rokov veku,

Ak sa oprávnená osoba – rodiã s nezaopatren˘m dieÈaÈom zdrÏujú
v ‰táte, ktor˘ nie ãlensk˘m ‰tátom Európskej únie, bude maÈ rodiã aj
naìalej nárok na prídavok iba v prípade, ak poãas pobytu v tomto ‰táte
je rodiã verejne zdravotne poisten˘ alebo dobrovoºne verejne zdravotne
poisten˘ v SR. 

Nárok na prídavok a na príplatok k prídavku za kalendárny mesiac
zaniká uplynutím ‰iestich mesiacov od posledného dÀa v mesiaci, za
ktor˘ patril. 

Ing. Mária Molnárová
OŠS ÚPSVR

Poskytovanie novej štátnej
sociálnej dávky a zmeny 
v poskytovaní prídavku 
na dieťa v roku 2008
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Prvá bola v Japonsku
Úplne prvá abilympiáda sa konala
roku 1972, organizátorom bolo
Japonsko. Na tomto podujatí vznik-
la my‰lienka zaloÏiÈ tradíciu kaÏ-
doroãne sa opakujúcich súÈaÏí abi-
lympiády. Organizovanie abilym-
piád pomáha pri integrácii handi-
capovan˘ch ºudí do spoloãnosti,
zároveÀ poskytuje moÏnosÈ oboz-
námiÈ verejnosÈ s moÏnosÈami pra-
covného uplatnenia zdravotne
postihnutej populácie.Vìaka t˘mto

súÈaÏiam majú ‰ancu nielen reali-
zovaÈ sa – ukázaÈ svoju ‰ikovnosÈ,
talent a vôºu, ale aj dokázaÈ zdra-
vému obyvateºstvu, Ïe zdravotne
postihnut˘ ãlovek vôbec nemusí
byÈ poºutovaniahodn˘m ãi menej-
cenn˘m jedincom, úplne odkáza-
n˘m na pomoc druh˘ch. Po zorga-
nizovaní ôsmich celoslovensk˘ch
a úãasti na ‰tyroch celosvetov˘ch
abilympiádach urãite netreba
dokazovaÈ, Ïe na Slovensku máme
v radoch postihnut˘ch ºudí ‰pecia-
listov v rôznych oblastiach, ktorí
nielenÏe môÏu konkurovaÈ zdra-
v˘m kolegom, ale nezriedka
v istom zmysle aj „tromfnú“ t˘ch,
ão neboli vystavení takej nepriazni
osudu. Dobrá skúsenosÈ z abilym-
piád je aj tá, Ïe viacer˘m súÈaÏia-
cim sa vìaka t˘mto súÈaÏiam poda-
rilo získaÈ pracovné miesto. MoÏ-
nosÈ sebarealizácie je pre zdravot-

ne postihnut˘ch niekedy dôleÏitej-
‰ia ako zlep‰enie finanãnej situácie
– aj keì to tieÏ nie je zanedbateºné.

Na abilympáde sa môÏe zúãast-
niÈ ktor˘koºvek zdravotne postih-
nut˘ obãan zo Slovenskej republi-
ky vo veku od 15 rokov. V jednot-
liv˘ch disciplínach súÈaÏia rôzne
postihnutí ºudia. Neberie sa do
úvahy nikdy ich postihnutie, ale
iba v˘sledná práca. Pokiaº budete
maÈ záujem pozrieÈ si informácie
o minul˘ch celoslovensk˘ch abi-
lympiádach, môÏete ich nájsÈ na
www.ztpm.sk Abilympiáda. 

Shizuoka 2007
Na‰i „abilypionici“ sa uÏ v minulos-
ti zúãastnili celosvetov˘ch súÈaÏí
v Austrálii (1995), v Prahe (2000)
a v Indii (2003). MoÏnosÈ prezento-
vaÈ zruãnosÈ Slovákov na VII. medzi-
národnej abilympiáde 10. – 20. 11.
2007 v japonskej Shizuoke tentoraz
dostala 25-ãlenná skupina. Celkovo
sa celosvetovej abilympiády v Ja-
ponsku zúãastnilo 402 súÈaÏiacich
z 29 krajín. Zá‰titu nad cel˘m podu-
jatím mal Jeho Excelencia japonsk˘
korunn˘ princ Naruhito. 

O celosvetovej abilympiáde
v Japonsku by sa toho dalo napísaÈ
veºmi veºa. NajdôleÏitej‰í je pre
nás ale v˘sledok, ktor˘ sa nepoda-
ril nikomu z prítomn˘ch neázij-
sk˘ch súÈaÏiacich. Na‰a súÈaÏiaca
pani Bottková pre nás získala
bronzovú medailu za vy‰ívanie.
Úlohou súÈaÏiacich bolo vy‰iÈ na
látke predkreslen˘ japonsk˘ znak.
Vzor bol dan˘, ale na rozhodnutí
súÈaÏiacich bolo, aké zvolia farby
bavlniek a druhy stehov. Pani
Bottková sa ako jediná rozhodla
vy‰ívaÈ kríÏikov˘m stehom a poro-
tu t˘m zaujala (v jej kategórii súÈa-
Ïilo 15 ºudí). 

V‰etci súÈaÏiaci sa snaÏili po-
daÈ ão najlep‰í v˘kon, ale nemalú
úlohu zohralo asi aj to, Ïe väã-
‰ina poroty v jednotliv˘ch kategó-
riách bola obsadená rozhodcami
z Ázie. 

Jedinou medailou neázijských účastníkov abilympiády v Shizuoke bol bronz pani Bottkovej
z družstva Slovenska.

V zahraniãí aj u nás sa ako
oficiálny názov tejto prestíÏ-
nej akcie pouÏíva anglické
slovo ABILYMPICS – v po-
slovenãenej podobe
ABILYMPIÁDA – ktoré
vzniklo zloÏením zo slov
Olympics of Abilities, teda
olympiáda schopností. Abi-
lympiáda je teda súÈaÏná
prehliadka pracovn˘ch
schopností a zruãnosti zdra-
votne postihnut˘ch.

Čo je abilympiáda?
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Na‰i ìal‰í úãastníci súÈaÏili e‰te
v aranÏovaní kvetov, vyrezávaní
z dreva, v pletení, v modelovaní
z hliny, v tvorbe plagátu, v tvorbe
www stránok, v maºovaní vodov˘-
mi farbami na papier, v dámskom
krajãírstve. Na‰a súÈaÏiaca, ktorá je
na vozíku a ‰ije tak, Ïe elektrick˘
‰ijací stroj ovláda nie nohou, ale
lakÈom, si musela doniesÈ vlastn˘
‰ijací stroj (mimochodom presne
tak˘, ako sa z Japonska vyváÏa do
celého sveta), ão nebola jediná
komplikácia – pretoÏe k stroju
bolo potrebné získaÈ správny
transformátor – keìÏe v Japonsku
je úplne iné napätie.

Na celosvetov˘ch abilympiádach
majú moÏnosÈ reprezentovaÈ iba
najlep‰í súÈaÏiaci z národn˘ch
súÈaÏí (buì tí, ão skonãili na
prv˘ch dvoch miestach v posled-
nom roãníku abilympiád, alebo tí,
ão sa umiestnili na prv˘ch mies-
tach v posledn˘ch dvoch roãní-
koch). 

Slová vìaky
Vìaka pomoci pána Vr‰anského,
slovenského veºvyslanca v Japon-
sku, sa vedúci na‰ej v˘pravy mal
moÏnosÈ osobne zoznámiÈ s Jeho
Excelenciou japonsk˘m korunn˘m
princom a zároveÀ ãestn˘m prezi-
dentom Medzinárodného festivalu
zruãností pre v‰etk˘ch. Veºká
vìaka za pomoc pri konzultácii

na‰ich technick˘ch problémov, pri
príprave, ale aj samotnej úãasti na
Celosvetovej abilympiáde patrí aj
pánovi Psotovi, radcovi slovenskej
ambasády. Obaja páni pri‰li osob-
ne na úvodn˘ ceremoniál pozdra-
viÈ ãlenov slovenskej v˘pravy
a poskytli nám mnoÏstvo materiá-
lov o Slovensku, ktoré nám poslú-
Ïili na propagáciu na‰ej krajiny. 

Okrem úãasti v súÈaÏn˘ch dis-
ciplínach sa na‰a v˘prava aktívne
zúãastnila aj medzinárodného
seminára na tému Podporné

mechanizmy zapájania zdravotne
postihnut˘ch do pracovného pro-
cesu. Získali sme nové in‰piratív-
ne poznatky, ktoré sa budeme sna-
ÏiÈ uplatniÈ pri realizácii na‰ich
projektov. Zástupcovia na‰ej orga-
nizácie sa zúãastnili aj na valnom
zhromaÏdení Medzinárodnej abi-
lympjskej federácie, ktorej sme
ãlenom uÏ 12 rokov. âlenstvo
v tejto organizácii nám umoÏÀuje
v˘menu skúseností s ostatn˘mi
organizáciami realizujúcimi súÈaÏe
abilympiády na národnej úrovni. 

Veºká vìaka za pomoc pri
celom na‰om pobyte patrí aj trom
japonsk˘m dobrovoºníkom. Boli to
Ted Uchida, Lilla a Keiichi Yoko-
yama. Vìaka ich obetavosti sme
zvládli mnohé problematické
a chaotické situácie, ktoré nám
organizátori „pripravili“.

A máte záujem pozrieÈ sa, ako
vyzerá Celoslovenská abilympiá-
da, budete vítaní 29. a 30. júna
2008 v Bratislave. Kde presne,
o koºkej a aké súÈaÏe sa budú
konaÈ, sa dozviete v marci 2008
na na‰ej www stránke.

Aurel Bitter, 
tajomník Republikového centra

Zväzu telesne postihnutej mládežeJednotlivé súťaže abilympiády sa tešili veľkému záujmu divákov.

Na celosvetových abilympiádach majú možnosť reprezentovať iba najlepší súťažiaci
z národných súťaží.
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Medzi ruÏinovsk˘mi
seniormi
Ministerka práce, sociálnych vecí

a rodiny Viera Tomanová nav‰tívila

poãas predvianoãn˘ch akcií aj ruÏinov-

sk˘ch seniorov. Stretnutie sa uskutoã-

nilo 14. decembra 2007 v Dome kultú-

ry RuÏinov v Bratislave. Tu ju privítalo

vy‰e 130 Bratislavãanov, väã‰inou

v star‰om veku – aj keì mlad˘ch svo-

jim zm˘‰ºaním a vitalitou. Ministerka

sa o tom presvedãila priamo v rozho-

voroch so seniormi, ktorí sa zaujímali

najmä o dôchodkovú reformu, podporu

mlad˘ch rodín v budúcom roku, zvy‰o-

vanie dôchodkov a zvládanie ÈaÏk˘ch

Ïivotn˘ch situácií za finanãnej pomoci

‰tátu. Toto milé podujatie – RuÏinov-

sk˘ vianoãn˘ punã – oÏivili kultúrnym

programom speváci, hudobníci, herci

a recitátori. Svojím umením roztlieska-

li divákov najmä deti z folklórneho

súboru Cultus z Domu kultúry RuÏi-

nov, ãi herec, recitátor a publicista

Juraj Sarva‰. 

S ministerkou práce, sociálnych

vecí a rodiny Vierou Tomanovou pri‰la

medzi seniorov aj desaÈroãná Jozefína

Bangová z Detského domova z Bernolá-

kova, ktorá sa v decembri zúãastnila na

Valnom zhromaÏdení OSN v New

Yorku venovanom deÈom. Jozefínka

povedala, Ïe najkraj‰ím darãekom pre

deti je zdravie, rodina, láska, ktorú

dostáva od svojej mamy – tety minis-

terky Viery Tomanovej, za ão zoÏala

veºk˘ potlesk. 

S petrÏalsk˘mi seniormi
pri stromãeku 
Ministerka Viera Tomanová nav‰tívila

poãas predvianoãn˘ch akcií aj petrÏal-

sk˘ch seniorov. Na podujatí, ktoré sa

uskutoãnilo 19. decembra 2007 a ktoré

zorganizovala samospráva PetrÏalky, ju

privítalo vy‰e 250 obãanov. Vo sviatoã-

nom príhovore ministerka vyjadrila

radosÈ nad t˘m, Ïe petrÏalská samos-

práva vytvára ‰irok˘ priestor pre rozvoj

a pozitívny posun aj v oblasti sociál-

nej. Podarilo sa jej roz‰íriÈ kapacity

zariadení, ktoré sa starajú o seniorov.

Mestská ãasÈ zrekon‰truovala objekt

Zariadenia opatrovateºskej sluÏby na

Mlynaroviãovej ulici a nové lôÏka pri-

budnú aj v priestoroch b˘valej mater-

skej ‰koly na Fedinovej ulici. 

Samospráva vypæÀa voºn˘ ãas senio-

rom rôznymi aktivitami, o ktoré majú

mimoriadny záujem. „Okrem slov

uznania som pri‰la medzi vás aj

s mal˘m darãekom – hifi veÏou. Venu-

jem ju t˘m seniorkám, ktoré si pohy-

bom vylep‰ujú svoju kondíciu, zlep-

‰ujú Ïivotn˘ ‰t˘l a upevÀujú vlastné

zdravie,“ povedala ministerka Viera

Tomanová. 

Predvianočné stretnutia

Ú
vod podujatia patril Fóru veno-

vanému deÈom, v rámci ktorého

dominovala diskusia na tému

„Je súãasn˘ svet pre nás vhodn˘?“.

SúãasÈou prvého dÀa bol aj Medzigene-

raãn˘ dialóg medzi star‰ími a mlad‰ími

úãastníkmi podujatia zabezpeãen˘

pomocou satelitného prenosu.

Na ÏiadosÈ Andorry sa 10. decembra

2007 uskutoãnilo stretnutie ministerky

práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Viery Tomanovej s ministerkou zdra-

votníctva, sociálneho blahobytu, rodi-

ny a b˘vania Montserrat Gil Torné. I‰lo

o prvé takéto rezortné rokovanie medzi

Slovenskom a Andorrou. Aj napriek

tomu, Ïe Andorra patrí medzi malé

‰táty (nachádza sa medzi Francúzskom

a ·panielskom), má dobré skúsenosti

v oblasti rodinnej politiky a sociálnych

sluÏieb. Nie je ãlenom Európskej únie

a orientuje sa iba na niektoré vybrané

krajiny. Na základe dobr˘ch skúseností

v rie‰ení otázok rodiny a sociálnej

politiky na Slovensku, ako aj úspe‰-

n˘ch rokovaní, sa nadviazala úzka pre-

ferenãná spolupráca medzi obidvoma

krajinami, v rámci ktorej sa ráta so sko-

rou v˘menou delegácií. Viera Tomano-

vá vo svojom prejave zdôraznila, Ïe

v období rokov 2002 – 2007 pre‰la Slo-

venská republika v˘znamn˘mi reform-

n˘mi zmenami vo väã‰ine oblastí Ïivo-

ta spoloãnosti, ktoré sa premietli aj do

prijatia legislatívnych úprav najmä

v oblasti vzdelávania, sociálneho

zabezpeãenia, zdravotnej starostlivosti,

rodinného práva, trestného práva, prí-

stupu k informáciám, verejnej správy

a in˘ch. 

Veºk˘ v˘znam z hºadiska ochrany

práv dieÈaÈa malo najmä prijatie Národ-

ného akãného plánu pre deti. Cieºom

prvého národného akãného plánu pre

deti bolo predov‰etk˘m prispieÈ

k budovaniu a rozvoju uceleného

a úãinného systému ochrany práv

a záujmov detí. Pri tvorbe Národného

akãného plánu sa vychádzalo aj z úloh

vypl˘vajúcich zo Závereãného doku-

mentu Valného zhromaÏdenia OSN

o deÈoch – Svet vhodn˘ pre deti.

Na Valnom zhromaÏdení OSN sa

tieÏ zúãastnil aj generálny riaditeº Sek-

cie medzinárodn˘ch vzÈahov Minister-

stva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

RNDr. Miloslav Hette‰, CSc., ako aj slo-

venská detská delegátka Jozefína Ban-

gová z Detského domova v Bernoláko-

ve. Najmlad‰ia delegátka desaÈroãná

Jozefína Bangová vystúpila 11. decem-

bra 2007 na spomienkovom stretnutí

VZ OSN venovanom deÈom a pozdravi-

la delegátov v sále Valného zhromaÏde-

nia OSN v New Yorku. Vystúpila spolu

s ministerkou práce, sociálnych vecí

a rodiny Vierou Tomanovou. Slovensko

má názor, Ïe zloãiny páchané na bez-

brann˘ch a nevinn˘ch deÈoch by sme

mali chápaÈ ako tie z najbrutálnej‰ích,

Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera Tomanová
sa 9. – 12. decembra 2007 zúãastnila na pamätnom plenárnom
zasadnutí OSN na vysokej úrovni v New Yorku.

Zasadnutie Valného zhromaždenia
OSN v New Yorku venované deťom
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C
ieºom tlaãovej konferencie
bolo informovanie slovenskej
verejnosti o pripravovan˘ch

zmenách v opatrovateºsk˘ch sluÏ-
bách, ktoré vstúpia do platnosti pre
slovenské opatrovateºky 1. januára
2008. Ide o legalizáciu 24-hodinového
opatrovania a zabezpeãenia t˘chto
sluÏieb pre rakúskych obãanov zo
strany slovensk˘ch opatrovateliek,
ako aj zlegalizovanie doteraz „ãier-
nej“ práce slovensk˘ch opatrovate-
liek, resp. opatrovateºov v Rakúsku. 

Medzi dôleÏit˘mi otázkami, ktoré
rie‰ila rakúska strana, boli zákonné
predpoklady pre túto prácu pre slo-
venské opatrovateºky, rie‰enie príj-
mov, stanovanie postupov, ak sloven-
ská opatrovateºka Ïiada o takúto
prácu v Rakúsku, uzatvorenie zmluv-
ného vzÈahu, preskúmanie zákona
o zamestnaní cudzincov, vystavenie
Ïivnostenského oprávnenia, urãenie

platieb, resp. odmien za túto prácu
pre slovenské opatrovateºky, ako aj
urãenie povinnosti prihlásiÈ sa do
systému sociálneho poistenia. 

K 31. decembru 2007 sa konãí
opatrovateºská amnestia, ktorú opat-
rovateºom udelila rakúska vláda. Slo-
venské opatrovateºky budú musieÈ
ÏiadaÈ o vydanie Ïivnostenského listu
v Rakúsku. Ak si túto povinnosÈ
nesplnia a budú naìalej pracovaÈ,
hrozia im vysoké finanãné postihy.

Slovenské a rakúske rezortné
ministerstvá spolu komunikujú práve
o tejto problematike a sú vytvorené
pracovné skupiny, ktoré budú spolu-
pracovaÈ aj v roku 2008. Zriadená je
aj internetová stránka www.flegeda-
heim.at, na ktorej sa záujemcovia
dozvedia podrobnosti o podmienkach
práce.

Mgr. Daniela Rodinová, 
mediálne oddelenie MPSVR SR

V Domove sociálnych
sluÏieb v Báhoni
Popoludnie 20. decembra 2007 strávila

Viera Tomanová v Báhoni, kde je deta-

‰ované pracovisko Domova sociálnych

sluÏieb Senec. Je to zariadenie sociál-

nych sluÏieb, v ktorom Ïijú ºudia

s du‰evn˘mi poruchami a poruchami

správania. Pani ministerka sa zaujíma-

la predov‰etk˘m o kaÏdodenn˘ Ïivot

a problémy t˘chto ºudí. S vedením

zariadenia hovorila aj o finanãnej situ-

ácii a problémoch v materiálno-tech-

nickom vybavení a v personálnej

oblasti. Vypoãula si vianoãné koledy

a niekoºko básniãiek v podaní klientov

tohto zariadenia a odovzdala im video,

hifi veÏu a iné darãeky, ktoré zakúpila

za vlastné peniaze. 

Mgr. Helena Kovaľová, 
odbor pre komunikáciu 

a styk s verejnosťou MPSVR SR

najnehumánnej‰ích, priãom vinníci sú

zväã‰a jasní. V tejto oblasti by mala

byÈ nulová tolerancia. Následky sa len

veºmi ÈaÏko odstraÀujú a dieÈa si ich

nesie ako bremeno po cel˘ svoj Ïivot.

Sú negatívnym javom aj pre zdrav˘

v˘voj spoloãnosti. Keì sankcionujeme

iné oblasti ãinnosti spoloãnosti, mali

by sme sa zamyslieÈ nad oveºa úãinnej-

‰ími opatreniami a mechanizmami

potierajúcimi tolerovanie a akceptova-

nie bezprávneho postavenia t˘ch, na

ktor˘ch by nám malo najviac záleÏaÈ.

Slovensko podporuje medzinárodné

úsilie v tejto oblasti.

Jozefína sa zúãastnila aj viacer˘ch

bilaterálnych rokovaní s partnermi

ministerky Viery Tomanovej. Odovzda-

la im vlastnoruãne namaºované portré-

ty, ktoré vznikli v priebehu rozhovo-

rov. Zaujímavé boli diskusie s minist-

rami z Talianska a ·védska k otázkam

rodinnej politiky, ale aj sociálnych slu-

Ïieb. Slovinsko sa ochotne podelilo so

svojimi zámermi poãas nadchádzajúce-

ho predsedníctva v EÚ. Je to krajina

zatiaº s najãerstvej‰ími skúsenosÈami

z prijatia spoloãnej európskej meny.

RNDr. Miloslav Hetteš, CSc.,
generálny riaditeľ 

Sekcie medzinárodných vzťahov 
MPSVR SR

V piatok 21. decembra 2007 sa na pôde Ministerstva práce, so-
ciálnych vecí a rodiny SR konala spoloãná tlaãová konferencia
ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny Viery Tomanovej
a spolkového ministra sociálnych vecí a ochrany spotrebiteºov
Rakúskej republiky Erwina Buchingera. Na tlaãovej besede bola
prítomná ‰tátna tajomníãka MPSVR SR Emília Kr‰íková a veºvy-
slanec Rakúskej republiky v SR Helmut Wessely.

Tlačová beseda 
ministerky Tomanovej 
a ministra Buchingera
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O
cenenie za Sociálny ãin roka
je ocenením mesta, mestskej
ãasti, resp. obce, ktorá v prie-

behu roka 2007 zriadila nové zaria-
denie sociálnych sluÏieb, nové zaria-
denie sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately, poskytla pomoc
rodine alebo jednotlivcovi, ktorí sa
ocitli v ÈaÏkej Ïivotnej situácii, alebo
in˘m spôsobom rie‰ila sociálnu pro-
blematiku obyvateºov obce. O ocene-
nie sa uchádzalo 16 kandidátov,
z toho 12 miest, 3 obce a jedna
mestská ãasÈ. Komisia rozhodla, 
Ïe ocenenie si odnesú 4 mestá.

Pomoc obãanom, ktorí sa
ocitli bez prístre‰ia 
a bez majetku po poÏiari
ubytovne� Kysucké Nové Mesto, 

plaketa a finanãné ocenenie 
vo v˘‰ke 25 000 korún
PoÏiar v sociálnej ubytovni pri-

pravil 3. augusta 2007 o b˘vanie
a majetok 64 obãanov. Bezprostred-
ne po udalosti bolo obãanom
poskytnuté náhradné ubytovanie
a základné podmienky na preÏitie,
strava, o‰atenie, základn˘ nábytok,

prikr˘vky, bielizeÀ a vybavenie
nov˘ch dokladov v celkovej hodno-
te 210 000 korún. Mesto zabezpeãilo
pre postihnut˘ch obãanov stravova-
nie, obedy a stravné lístky, peÀaÏné
poukáÏky. Prínosom tejto aktivity
mesta je dlhodobé zabezpeãenie
v‰etk˘ch postihnut˘ch obãanov
a zabránenie ich sociálnemu vylúãe-
niu.

Pomoc deÈom zo sociálne
znev˘hodneného 
prostredia� Mesto Turzovka, 

plaketa a finanãné ocenenie 
vo v˘‰ke 25 000 korún
V Turzovke Ïije veºa detí (podºa

prieskumu mesta pribliÏne 104 detí
pred‰kolského a ‰kolského veku)
pochádzajúcich zo sociálne znev˘-
hodnen˘ch rodín, ktoré sú v nepriaz-
nivej ekonomickej situácii z dôvodu
dlhodobej nezamestnanosti rodiãov,
z dôvodu v˘konu trestu odÀatia slo-
body jedného z rodiãov a z rodín,
v ktor˘ch sa vyskytuje fyzické násilie
a alkoholizmus. Aktivity boli zamera-
né vykonávanie opatrení sociálno-

MPSVR
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P
omoc je urãená pre uchádzaãov

a záujemcov o zamestnanie,

samostatne zárobkovo ãinné

osoby, zamestnancov s nízkou kvalifi-

káciou, mal˘ch a stredn˘ch podnikate-

ºov, ‰tudentov, absolventov a in˘ch.

Projekty budú môcÈ predkladaÈ naprí-

klad obce a mestá, VÚC a samosprávne

kraje, mimovládne organizácie, zdruÏe-

nia, zväzy a podniky. Riadiacim orgá-

nom pre OP ZaSI je Ministerstvo práce,

sociálnych vecí a rodiny SR. Sprostred-

kovateºsk˘mi orgánmi pod riadiacim

orgánom sú Sociálna implementaãná

agentúra a Fond sociálneho rozvoja.

Prv˘m z hlavn˘ch cieºov OP ZaSI je

zvy‰ovanie zamestnanosti a adaptabili-

ty a zniÏovanie nezamestnanosti. ëal-

‰ím je posilnenie integrácie osôb ohro-

zen˘ch sociálnym vylúãením alebo

sociálne vylúãen˘ch vrátane podpory

zosúladenia rodinného a pracovného

Ïivota a zvy‰ovanie kvality ºudsk˘ch

zdrojov a ich riadenia v oblasti verej-

nej politiky. Stratégia OP ZaSI reflek-

tuje kºúãové problémy trhu práce SR

a sociálnej inklúzie. Je zameraná na

koordináciu opatrení a vhodnú kon-

centráciu zdrojov pre tvorbu nov˘ch

pracovn˘ch miest na trhu práce,

umiestnenie pracovnej sily na voºné

pracovné miesta a udrÏateºnosÈ exis-

tujúcich pracovn˘ch miest s cieºom

priblíÏiÈ sa k rovnováhe na trhu práce.

Ciele operaãného programu sú zaãle-

nené do piatich prioritn˘ch osí. Prvou

je Rast zamestnanosti, druhou Rast

Európska komisia v Bruseli dÀa 26. októbra 2007 vydala rozhod-
nutie o prijatí Operaãného programu ZamestnanosÈ a sociálna
inklúzia (OP ZaSI). Pre SR to znamená moÏnosÈ v programovom
období 2007 – 2013 vyuÏiÈ 881 801 578 eur z Európskeho sociál-
neho fondu na podporu rastu zamestnanosti, poklesu nezamest-
nanosti, podporu sociálnej inklúzie a na budovanie kapacít. 

Európska komisia schválila Operačný program

Na pôde Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa 
18. decembra 2007 popoludní konala milá slávnosÈ. Ministerka
Viera Tomanová odovzdala ocenenia za Sociálny ãin roka 2007.

Sociálny čin roka 2007
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právnej ochrany detí a sociálnej kura-
tely, a to na programy zamerané na
podporu vyuÏívania voºného ãasu
a zamedzenie sociálnemu vylúãeniu
detí a v˘skytu sociálno-patologick˘ch
javov, programy na za‰kolenie detí.

I‰lo napríklad o vytvorenie krúÏku
pri Centre voºného ãasu pre rómske
deti pod vedením Rómov, ktor˘ je
zameran˘ na udrÏiavanie rómskych
tradícií, rómskeho folklóru a prezen-
tácia detí na rôznych spoloãensk˘ch
a kultúrnych podujatiach, vyhºadáva-
nie talentovan˘ch detí do základnej
umeleckej ‰koly (10 rómskych detí),
organizovanie letného tábora pre deti,
v letn˘ch mesiacoch akcia Pred‰kolá-
ãik, kde boli aktivity zamerané na prí-
pravu detí, ktoré nenav‰tevovali
materskú ‰kolu, na nástup do základ-
nej ‰koly, organizovanie prímestského
letného tábora pre problémové deti zo
základnej ‰koly s terapeutick˘m
zameraním.

Z rúk ministerky Viery Tomanovej
si na návrh mesta Turzovka prevzali
ìakovn˘ list dvaja aktivisti, ktorí tieto
aktivity iniciatívne organizujú vo svo-
jom voºnom ãase a bez nároku na
honorár, a to Mgr. Zuzana Mozolíko-
vá, uãiteºka Základnej ‰koly v Turzov-
ke, ãlenka sociálnej a zdravotnej
komisie pri Mestskom zastupiteºstve
v Turzovke, a Vladimír Gajdiãiar,
poslanec Mestského zastupiteºstva
v Turzovke, predseda sociálnej a zdra-
votnej komisie, invalidn˘ dôchodca
a ãlen paralympijského druÏstva SR. 

Vykonávanie sociálnej
práce v rodinách 
a zriadenie nov˘ch 
zariadení pre obãanov 
v hmotnej a sociálnej
núdzi a v krízov˘ch
Ïivotn˘ch situáciách� Mesto Doln˘ Kubín, 

plaketa a finanãné ocenenie 
vo v˘‰ke 25 000 korún
Doln˘ Kubín uÏ v predchádzajúcich

rokoch zameral svoju sociálnu politiku
na rodiny ohrozené rozvratom, domá-
cim násilím, kriminalitou, nezamestna-
nosÈou, alkoholom a stratou b˘vania.
Má vypracovan˘ a vykonáva program
komunitnej sociálnej práce, aktívne
spolupracuje s mimovládnymi orga-
nizáciami a má zriaden˘ch niekoºko
zariadení pre obãanov a rodiny v krí-
zov˘ch situáciách. Prevádzkuje sieÈ
zariadení krízového a doãasného b˘va-
nia: útulok Stop, ubytovÀa ·anca I,
zariadenie doãasného b˘vania Kotva I
a Kotva II, ubytovÀa Nádej. Sociálnou
prácou v rodinách zabránilo mesto
vyÀatiu detí v 5 rodinách a sanáciou
dvoch rodín sa deti vrátili z ústavnej
starostlivosti do prirodzeného rodinné-
ho prostredia, ãím sa zníÏil poãet detí
s nariadenou ústavnou starostlivosÈou.
V roku 2007 poskytlo 16 rodinám 
s 20 deÈmi doãasné náhradné b˘vanie
a zriadilo 3 nové zariadenia, a to nov˘
útulok ·anca II s poãtom miest 24, uta-
jené zariadenie pre t˘rané Ïeny a matky
s deÈmi a pohotovostn˘ byt na pred-
chádzanie vyÀatia detí z rodinného

prostredia z dôvodu ohrozenia dieÈaÈa
v dôsledku zl˘ch bytov˘ch podmienok
alebo straty b˘vania.

Pomoc obãanom pri
zabezpeãovaní b˘vania
a zriadenie útulku� Mesto Zvolen, 

plaketa a finanãné ocenenie 
vo v˘‰ke 25 000 korún
Mesto Zvolen zakúpilo od Doprasta-

vu do svojho vlastníctva obytn˘ dom,
v ktorom Ïije pribliÏne 200 obyvateºov,
prevaÏne mnohodetn˘ch rodín. T̆ mto
ãinom zabránilo vysÈahovaniu obyvate-
ºov, ktoré im hrozilo, a t˘m aj strate ich
b˘vania. V roku 2007 zriadilo ubytov-
Àu – nocºaháreÀ pre obãanov bez príst-
re‰ia, ktor˘ch je vo Zvolene okolo 70.

Mesto má vypracovan˘ dvojstup-
Àov˘ projekt na rie‰enie problémov
bezdomovcov a sociálne slab‰ích
rodín. Zaãína rekon‰trukciu bytovky
so 64 bytmi, v ktorej bude ãasÈ bytov
slúÏiÈ ako ubytovÀa s atribútom do-
ãasného b˘vania, druh˘ stupeÀ pred-
stavuje 40 nízko‰tandardn˘ch bytov
pre sociálne slab‰ie rodiny s nízkym
nájomn˘m. T̆ mto spôsobom vyrie‰ilo
problematiku bezdomovcov s celko-
vou investíciou z vlastn˘ch zdrojov
v roku 2007 vo v˘‰ke 5 miliónov
korún a s plánovan˘mi prostriedkami
na rok 2008 vo v˘‰ke 7 950 000 Sk.

PhDr. Oľga Škorecová, 
riaditeľka odboru pre komunikáciu 

a styk s verejnosťou MPSVR SR

MPSVR
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sociálnej inklúzie, ìal‰ou prioritnou

osou je Rast zamestnanosti, sociálnej

inklúzie a budovanie kapacít v Brati-

slavskom samosprávnom kraji. Nasle-

duje Budovanie kapacít a zlep‰enie

kvality verejnej správy a poslednou

prioritnou osou je Technická pomoc. 

Finanãné prostriedky z OP ZaSI

bude moÏné vyuÏiÈ v prípade priorit-

nej osi 1 napríklad na zv˘‰enie adap-

tability pracovníkov, podnikov a pod-

poru podnikania, ako aj na podporu

cielen˘ch sluÏieb pre zamestnávateºov

a nezamestnan˘ch. V rámci prioritnej

osi 2 bude moÏné podporiÈ napr. zvy-

‰ovanie kvality a efektivity sluÏieb sta-

rostlivosti (sociálnych sluÏieb a opat-

rení sociálnoprávnej ochrany a sociál-

nej kurately) s cieºom zlep‰iÈ prístup

ohrozen˘ch a marginalizovan˘ch sku-

pín populácie do spoloãnosti. Podpora

v rámci tejto prioritnej osi je urãená aj

na uºahãenie vstupu a udrÏanie sa na

trhu práce pre osoby s rodinn˘mi

povinnosÈami, ako aj ìal‰ie aktivity

zamerané na zosúladenie rodinného

a pracovného Ïivota. Prioritná os

Budovanie kapacít a zlep‰enie kvality

verejnej správy má za cieº zlep‰iÈ kva-

litu sluÏieb poskytovan˘ch verejnou

správou a neziskov˘mi organizáciami.

V rámci prioritnej osi Rast zamestna-

nosti, sociálnej inklúzie a budovanie

kapacít v Bratislavskom samospráv-

nom kraji sú finanãné prostriedky

urãené na modernizáciu a posilÀova-

nie in‰titúcií trhu práce, vykonávanie

aktívnych a preventívnych opatrení na

trhu práce, podporu samostatnej

zárobkovej ãinnosti. ëalej na podporu

integrácie a opätovného zamestnania

pre znev˘hodnené osoby, boj proti dis-

kriminácii pri prístupe na trh práce,

podporu opatrení uºahãujúcich prí-

stup k starostlivosti o dieÈa a k starost-

livosti o závislé osoby a iné. Informá-

cie o Operaãnom programe Zamestna-

nosÈ a sociálna inklúzia moÏno nájsÈ

na www.esf.gov.sk.

PhDr. Vlasta Vrabcová, 
MPSVR SR

Zamestnanosť a sociálna inklúzia
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Miestne podmienky
Island je najzápadnej‰ie poloÏenou kraji-

nou Európy a s rozlohou 103 000 km2

a poãtom obyvateºov takmer 300 000

druh˘m najväã‰ím ostrovom Severo-

atlantického oceánu. Od Lond˘na, Parí-

Ïa, Amsterdamu ãi Kodane je vzdialen˘

tri hodiny lietadlom. Z pohºadu Ïi-

votného prostredia je Island v˘nimoãn˘.

Vnútraj‰ok krajiny sa vyznaãuje ohrom-

n˘mi kontrastmi. Poväã‰ine je to arktic-

ká pú‰È ozdobená horami, ºadovcami,

sopkami a vodopádmi. Na Islande je

relatívne mierna pobreÏná klíma. Prie-

merná letná teplota v hlavnom meste

Reykjavik je 10,6 °C v júli, s priemernou

najvy‰‰ou dosiahnutou teplotou 24,7 °C.

Oficiálny jazyk je islandsk˘, ão je jeden

zo ‰kandinávskych jazykov. Väã‰ina

Islanìanov hovorí po anglicky a (alebo)

niektor˘m in˘m zo ‰kandinávskych

jazykov.

Povolenia na pobyt 
a prácu
Obãania EEA, v súlade s dohodou uzatvo-

renou v rámci krajín EEA, môÏu vstúpiÈ

na územie Islandu bez ‰peciálneho povo-

lenia na pobyt a na zamestnanie na dobu

najviac 3 mesiacov. KaÏd˘ obãan EEA,

ktor˘ zostane na Islande dlh‰ie ako 3 me-

siace musí poÏiadaÈ o povolenie na pobyt. 

„Kennitala“ je dôleÏitá
Skôr neÏ zaãnete pracovaÈ, musíte získaÈ

ãíslo sociálneho poistenia, resp. svoje

identifikaãné ãíslo, tzv. „kennitala“,

o ktoré môÏe poÏiadaÈ vá‰ zamestnávateº

alebo Eures Island (v prípade, Ïe e‰te ne-

máte zamestnávateºa). Registraãn˘ formu-

lár nájdete na: http://www.thjodskra.is/me-

dia/eydublod/kennit_erl_borg_ensk.pdf.

Proces vybavenia Ïiadosti je okolo 1 t˘Ï-

dÀa. Ak sa vrátite naspäÈ do domovskej

krajiny alebo zmeníte adresu na Islande

musíte to oznámiÈ Národnému registru

vyplnením a zaslaním oznámenia o zme-

ne miesta pobytu. âíslo sociálneho poi-

stenia (kennitala) vydáva: 

� Národn˘ register (The National Regis-

try), Borgartún 24, IS – 150 Reykjavik,

tel.: +354 569 2900, fax: +354 569 2949,

web: www.thjodskra.is.

Kennitala je potrebná aj pri otváraní

bankového úãtu a na získanie daÀového

preukazu, ktor˘ vydáva DaÀová správa

(Internal Revenue). Tento preukaz získate

na daÀovom úrade v oblasti, kde pracuje-

te, v Reykjaviku v Rikisskattstjori. For-

mulár Ïiadosti nájdete aj na www.rsk.is,

vyplnen˘ formulár môÏete zaslaÈ po‰tou,

faxom alebo elektronickou po‰tou:� Rikisskattstjóri, Laugavegi 166, IS-150

Reykjavik,Tel.: +354 563 1100, Fax:

+354 562 4440, e-mail: rsk@rsk.is.

Ak plánujete zostaÈ na Islande viac

neÏ 3 mesiace, musíte poÏiadaÈ o povo-

lenie na pobyt. Povolenie vydáva na

poÏiadanie � Riaditeºstvo imigraãného úradu

Directorate of Immigration, 

Útlendingastofnun, Skógarhlid 6, IS -

105 Reykjavik, Tel: +354 510 5400,

Fax: + 354 562 3375, www.utl.is. 

K podanej Ïiadosti budete musieÈ

predloÏiÈ:� kompletne vyplnen˘ a Ïiadateºom

podpísan˘ formulár povolenia na

pobyt: (http://www.utl.is/media/stof-

nunin/eydublod/ums_dvalar_og_atvi

nn.pdf);� platn˘ cestovn˘ pas – platnosÈ pasu

musí byÈ min. o tri mesiace dlh‰ia

ako predpokladan˘ pobyt na Islande;

� 1 fotku pasového formátu;� va‰e identifikaãné ãíslo (spomínaná

„kennitala“); � overenie zamestnania – kópia podpí-

sanej pracovnej zmluvy, ktorá by

mala obsahovaÈ dobu trvania pracov-

noprávneho vzÈahu, ãi ide o prácu na

pln˘ alebo ãiastkov˘ úväzok;� okrem toho vás poÏiadajú, aby ste

predloÏili doklad, ktor˘ potvrdzuje

va‰e zdravotné poistenie. Ten sa

vydáva na E-104 formulári vo va‰ej

domovskej krajine. Ak nevyhovujete

podmienkam pre toto poistenie,

môÏete sa poistiÈ na 6 mesiacov vo

väã‰ine súkromn˘ch zdravotn˘ch

poisÈovní na Islande.

Zvyãajná lehota vybavenia Ïiadosti je

okolo 60 dní. Po spracovaní Ïiadosti je

Ïiadateº o v˘sledku informovan˘ písom-

nou formou. Prvé povolenie na pobyt

pre EEA/EÚ cudzinca sa zvyãajne ude-

ºuje na 5 rokov. Pokiaº je pracovná

zmluva uzavretá na viac ako tri mesiace,

ale menej ako jeden rok, povolenie sa

udeºuje na konkrétne obdobie. Poplatok

za udelenie prvého povolenia na pobyt

je 4000 ISK. 

Pokiaº ste rozhodnut˘ zostaÈ a praco-

vaÈ na Islande dlh‰í ãas, je vhodné sa

zaãaÈ uãiÈ islandsk˘ jazyk. Viac informá-

cií nájdete na www.hi.is, www.endur-

menntun.is, www.asi.is.

Ako si hºadaÈ prácu
Je mnoho spôsobov, ako si hºadaÈ prácu,

ale je lep‰ie, ak si zaãnete hºadaÈ prácu

e‰te pred vycestovaním na Island. Pred-

t˘m neÏ vycestujete, odporúãa sa pripra-

viÈ si Ïivotopis, kópie certifikátov

a osvedãení, kópiu dokladu o vzdelaní

a referencie od predchádzajúcich

zamestnávateºov v anglickom jazyku. 

Náv‰tevu pracovného portálu EURES

www.eures.europa.eu moÏno odporúãaÈ

ako prv˘ krok pri hºadaní práce na Islan-

de. Na webovej stránke EURES Island

www.eures.is nájdete doplÀujúcej‰ie

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 ?

I S L A N D

Islandsk˘ parlament rozhodol, Ïe Island uÏ nebude voãi nov˘m
ãlensk˘m ‰tátom uplatÀovaÈ prechodné opatrenia, ktoré boli
v platnosti od 1. mája 2004. Obãania t˘chto krajín (okrem Bul-
harska a Rumunska) od 1. mája 2006 môÏu prísÈ na Island a hºa-
daÈ si tam zamestnanie bez ‰peciálneho pracovného povolenia. 
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a ‰pecifickej‰ie informácie. Pre v‰etky

pracovné ponuky EURES na Islande

musíte vyplniÈ online ÏiadosÈ, ktorú

nájdete na webovej stránke www.vinnu-

malastofnun.is/eures. 

Dbajte na to, aby ste ÏiadosÈ vyplnili

dôkladne, aby poskytovala ão najpres-

nej‰ie informácie o vás a va‰ich schop-

nostiach. ÎiadosÈ musí byÈ vyplnená

v angliãtine. NepouÏívajte beÏnú po‰tu,

pretoÏe je veºmi pomalá. 

Ak ste nezamestnan˘ a hºadáte si prá-

cu na Islande, mali by ste maÈ so sebou

Európsky preukaz zdravotného poiste-

nia, ak ste zamestnan˘, potrebujete for-

mulár E-104, ktor˘ vám vydá va‰a pois-

ÈovÀa (v domovskej krajine). Na základe

toho máte nárok na bezplatné o‰etrenie

v prípade potreby. ëal‰ie informácie:� In‰titút sociálneho zabezpeãenia

(Social Security Institute), 

Tryggingastofnun Rikisins, 

Laugavegi 114-116, IS-05 Reykjavik,

tel.: +354 560 4400, fax: +354 560 4451,

www.tr.is.

Agentúry na sprostredkovanie práce

(ráδδningarδδjónustur): MôÏete sa bezplat-

ne zaregistrovaÈ v jednej alebo vo viace-

r˘ch sprostredkovateºsk˘ch agentúrach. Je

vhodné priniesÈ si so sebou Ïivotopis, cer-

tifikáty, diplomy a osvedãenia. Zoznam

sprostredkovateºsk˘ch agentúr je uveden˘

na webovej stránke EURES Island.

Inzeráty v miestnych novinách: Sle-

dujte viacero novín. Medzi najpredáva-

nej‰ie na Islande patria: Morgunblaδiδ
(www.mbl.is), Fréttablaδiδ (www.visir.is),

and Blaδiδ (www.vbl.is). Pracovná ãasÈ

(Atvinna) vychádza v nedeºu v Morgun-

blaδδiδδ a Fréttablaδδiδδ, ale ãasto sa vysky-

tujú aj denné inzeráty. Niekedy sa oplatí

podaÈ svoj vlastn˘ inzerát na zamestna-

nie. Nezabudnite, Ïe takmer v‰etky voºné

pracovné príleÏitosti sú v islandãine.

Odborové zväzy 
Kontaktujte odborové zväzy, ktoré majú

informácie o aktuálnych pracovn˘ch

trendoch a môÏu vám daÈ radu, kde

zaãaÈ hºadaÈ prácu. Zoznam nájdete na

www.eures.is.

Uznávanie kvalifikácie
Pred odchodom na Island je dobré si

overiÈ, ãi vá‰ akademick˘ titul ãi odbor-

ná kvalifikácia je porovnateºná s island-

skou. Islandské Národné informaãné

centrum pre uznávanie kvalifikácie

(NARIC/ENIC) sa nachádza na Island-

skej Univerzite (www.ask.hi.is;

www.enic-naric.net). Uznávanie diplo-

mov a kvalifikácií si môÏete overiÈ na

www.menntagatt.is, e-mail: mennta-

gatt@menntagatt.is.

Uzatvorenie 
pracovnej zmluvy 
MôÏe byÈ na zaãiatku pracovného vzÈa-

hu ústne, ale zamestnávateº je povinn˘

spísaÈ s vami pracovnú zmluvu alebo

prehlásenie najneskôr do 2 mesiacov od

zaãiatku v˘konu zamestnania. Pracovn˘

ãas vo v‰eobecnosti je 40 hodín za t˘Ï-

deÀ. Maximálny t˘Ïdenn˘ pracovn˘ ãas

je 48 hodín vrátane nadãasov. Dovolen-

ka je 24 dní za rok (pln˘ úväzok). 

Minimálna mzda 
Na Islande nie je minimálna mzda jed-

notná. Je stanovená v kolektívnych

zmluvách jednotliv˘ch odvetví, napr.

pre nekvalifikovan˘ch pracovníkov je

minimálna mzda 125 000 ISK (1 515 €,

júl 2007) mesaãne na pln˘ úväzok. 

Viac informácií o mzdách nájdete na

www.efling.is alebo na www.vr.is.

DaÀ z príjmov 
Na Islande sa daÀ z príjmov zráÏa zo

mzdy, ão znamená, Ïe za zamestnanca

daÀ zráÏa a odvádza zamestnávateº.

Existuje jednotná sadzba dane z príjmu

a v roku 2007 to predstavuje 35,72 %.

V praxi je príjem do 90 006 ISK nezda-

Àovan˘. Odvody do penzijného fondu

sú odvádzané vo v˘‰ke 4 % z platu 

a 1 % sa odvádza na odborové zväzy.

Adresy daÀov˘ch úradov nájdete na

www.rsk.is. 

Îivotné náklady
Odhadované Ïivotné náklady na mesiac sú

pribliÏne 96 000 ISK (1 164 €, júl 2007).

Za ubytovanie v osobitnej izbe so spo-

loãnou kuchyÀou a kúpeºÀou zaplatíte

mesaãne okolo 40 000 ISK. Za men‰í byt

na predmestí zaplatíte najmenej 70 000

– 80 000 ISK. 

Podpora v nezamestnanosti
O podporu v nezamestnanosti si môÏete

zaÏiadaÈ na miestnom úrade práce, ak

máte odpracované najmenej 3 mesiace

za posledn˘ rok. Aby ste mali nárok na

dávku v plnej v˘‰ke, budete potrebovaÈ

formulár E 301 (sãítanie dôb poistenia,

zamestnania). Minimálna podpora

v nezamestnanosti je 114 244 ISK

mesaãne (1 385  €, január 2007).Viac

informácií je k dispozícii na internetovej

stránke: www.vinnumalastofnun.is

alebo na www.eures.is.

Pohotovostné 
zdravotné sluÏby 
Nachádzajú sa v Národnej univerzitnej

nemocnici (Landspítali-háskólasjúkrah-

ús) v Fossvogur so sídlom na 108 Reyk-

javík, kúsok od Bústaδavegur telefónne

ãíslo cez víkendy, sviatky a mimo prac.

dobu – 00354/ 552 1230. (Ak si nie ste

ist˘, ãi je va‰e zranenie váÏne, môÏete

zavolaÈ do nemocnice a poradiÈ sa na

ãísle 543 2000.) Ak potrebujete okamÏité

o‰etrenie alebo sanitku, zavolajte na 112.

Pripravte sa, Ïe budete musieÈ uviesÈ

svoje meno, ak˘ máte problém a kde sa

nachádzate.

UÏitoãné telefónne ãísla a adresy:� 112 – núdzové volanie (polícia, prvá

pomoc, poÏiarnici)� 00354/ 552 1230 – lekárska pohoto-

vosÈ (víkendy, sviatky a mimo prac.

dobu) Reykjavik

� Veºvyslanectvo Islandu pre SR

Botschaft der Republik Iceland,

Naglergasse 2/3/8, 1010 Wien, 

Österreich

Tel.: 0043 1 533 2771 / 72

Fax: 00431 533 2774

E-mail: emb.vienna@mfa.is

Web: www.iceland.org/at

� Veºvyslanectvo SR pre Island

Embassy of the Slovak Republic,

Thomas Heftyes gate 24, 

N-0244 Oslo, Norway

Tel.: 0047 22 04 94 70

Fax: 0047 22 04 94 74

e-mail: slovakr@online.no

Web: www.oslo.mfa.sk

� Konzulát Islandskej republiky v SR 

Konzulát Islandskej republiky, 

Palisády 39, 811 06 Bratislava 

Tel.: 00421/2 /5441 7741

Fax: 00421/2 /5441 7741

e-mail: slovgeoterm@stonline.sk

� Honorárny konzulát SR v Reykjavíku

(konzulárny obvod: celé územie

Islandu)

Honorary Consulate of the Slovak

Republic, Dalvegur 16, B, P.A. 201,

Kópavogu

Reykjavik, Island (Iceland)

Tel.: 00354 5444 333

Fax: 00354 5444 330

E-mail: kaldasel@islandia.is

Mgr. Slavomíra Sekerová
EURES poradkyňa, Trnava
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Uplynul práve rok od môjho
nástupu na post riaditeºa
ÚPSVR. Je to ãas, kedy sa

poväã‰ine bilancuje uplynulé obdo-
bie. Rok 2007 bol ÈaÏk˘ nielen pre
ná‰ úrad, ale bol zloÏit˘ pre v‰etky
úrady, pretoÏe sme sa museli popa-
sovaÈ s organizaãn˘mi zmenami
vypl˘vajúcimi z Uznesenia vlády
SR 856/2006. My sme museli podºa
návrhu Ústredia PSVR prepustiÈ 16
zamestnancov, ãím pribudlo práce
zostávajúcim pracovníkom. 

Ná‰ úrad má momentálne 91
pracovníkov, ktorí sú „roztrúsení“
aÏ v troch budovách, ão robí prob-
lémy nielen nám, ale hlavne klien-
tom, preto urobíme v‰etko preto,
aby sme v 2. polovici roku 2008
zaãali s prístavbou, ktorú uÏ máme
schválenú a taktieÏ finanãné pro-
striedky vo v˘‰ke 28 mil. Sk.
Ukonãenie realizácie prístavby
spôsobí kvalitatívne zmeny, ktoré
sú pre ná‰ úrad nevyhnutné, preto-
Ïe v súãasnej dobe klientom nemô-
Ïeme v dostatoãnej miere a kvalite
zabezpeãiÈ informácie na nami
poÏadovanej úrovni. 

Tak ako iné úrady, aj ten ná‰
usporiadal Burzu informácií, na
ktorej zabezpeãil bohatú úãasÈ stra-
tegick˘ch podnikov z rôznych
kútov Slovenska (Samsung, VW,
Tatravagónka Poprad, Mondi busi-
ness SCP, Kia a pod.), zástupcov
stredn˘ch odborn˘ch ‰kôl z celého

Liptova, ale aj mimo tohto teritória.
Na burze sa zúãastnili aj zástupco-
via základn˘ch ‰kôl a ná‰ho úradu.
Podnikateºské subjekty prezentova-
li svoj v˘robn˘ a sociálny program
a stredné ‰koly svoje uãebné profe-
sie, v˘robky aj s praktick˘mi ukáÏ-
kami ich v˘roby. Îiaci Z· z celého
okresu, pre ktor˘ch bola akcia pre-
dov‰etk˘m urãená, mali moÏnosÈ
sa zoznámiÈ s uveden˘mi prezentá-
ciami v 20 minútov˘ch blokoch.
Okrúhly stôl, ktor˘ sa uskutoãnil
za úãasti uÏ spomínan˘ch subjek-
tov, dospel k názoru, Ïe súãasn˘
stav odborn˘ch profesií, hlavne
z oblastí strojárskej v˘roby, je ne-
dostatoãn˘. Deklarovali to v‰etci
strategickí zamestnávatelia. 

Na‰e ‰kolstvo bolo v uplynul˘ch
rokoch neregulované, ako huby po
daÏdi zaãali vznikaÈ cirkevné alebo
súkromné gymnáziá a obchodné
akadémie a stredo‰koláci si vyme-
nili pozície: K˘m pred 20 rokmi
bolo asi 35 % gymnazistov a Ïiakov
in˘ch humanitn˘ch ‰kôl a 65 % 
Ïiakov stredn˘ch odborn˘ch ‰kôl
a uãilí‰È, dnes je to v opaãnom
garde. Spôsobil to zrejme aj neuvá-
Ïen˘ finanãn˘ príspevok na Ïiaka,
kvôli ktorému sa ‰koly snaÏili udr-
ÏaÈ si kaÏdého jedného ‰tudenta, 
aj keì nedosahoval potrebné ‰tu-
dijné v˘sledky, len aby ‰kolu mo-
hol absolvovaÈ. Bude asi potrebné
túto situáciu rie‰iÈ na úrovni re-
zortn˘ch ministerstiev, a moÏno 
aj legislatívnou úpravou, aby sa
zamedzil nárast humanitn˘ch pro-
fesií, napr. dosiahnut˘m prospe-
chom, zastavením povolení na
prevádzkovanie gymnázií a pod.
Táto úvaha je aj hlavnou témou
ná‰ho ãlánku, kde sa hlb‰ie pozrie-
me na danú problematiku. 

KeìÏe je zaãiatok nového roku,
chcel by som popriaÈ v‰etk˘m spo-
lupracovníkom z ná‰ho, ale aj
in˘ch úradov a zamestnancom
ministerstva a ústredia veºa zdra-
via, ‰Èastia, pohody a tvoriv˘ch síl
po cel˘ rok 2008.

Ing. Ján Ferianc, 
riaditeľ ÚPSVR Ružomberok

Zamyslenie po roku

Problémy sú v‰ade 
rovnaké
Dlhodobo pretrvávajúcim problémom

trhu práce je stagnácia aÏ pokles dyna-

miky tvorby dlhodob˘ch pracovn˘ch

miest, ão pri jestvujúcom demografic-

kom v˘voji vytvára nedobrú základÀu

pre rie‰enie nezamestnanosti na Slo-

vensku. Rie‰enie nezamestnanosti nie

je moÏné bez prijatia úãinn˘ch opatre-

ní na podporu vzniku nov˘ch priamo

nedotovan˘ch a dlhodob˘ch pracov-

n˘ch príleÏitostí. Táto úloha v‰ak pre-

sahuje pôsobnosÈ úradu práce, sociál-

nych vecí a rodiny, ktorého poslaním

musí byÈ predov‰etk˘m ovplyvÀovanie

ponukovej stránky trhu práce, t. j. roz-

voj ºudsk˘ch zdrojov, ktoré sú momen-

tálne mimo trhu práce. 

Struãná charakteristika
okresu RuÏomberok
Okres RuÏomberok patrí medzi okresy,

ktoré sa zriadili zákonom NR SR 

ã. 221/1996 Z. z. o územnom a správ-

nom usporiadaní SR. Patrí k severne

poloÏen˘m regiónom a predstavuje

Doln˘ Liptov. Rozprestiera sa na roz-

lohe 646 km2 a je situovan˘ v prekrás-

nom prostredí hôr. Svojou polohou má

moÏnosÈ získaÈ prepojenie európskeho

v˘znamu. Jeho komunikaãné danosti

(medzinárodn˘ cestn˘ Èah, Ïeleznica)

môÏu byÈ zaujímavé pre investorov.

Okres má predpoklady pre rozvoj

poznávacieho a tranzitného turizmu,

keìÏe takmer celé územie okresu patrí

do II° a III° ochrany prírody a má vyso-

k˘ rekreaãn˘ potenciál. Na území okre-

su sa nachádza mnoÏstvo prírodn˘ch

minerálnych prameÀov a geotermál-

nych vôd, ktoré majú nadregionálny

v˘znam a sú predpokladom ìal‰ieho

rozvoja cestovného ruchu a kúpeº-

níctva (Korytnica, Lúãky a Be‰eÀová). 

Sídelnú ‰truktúru tvorí 24 obcí

a mesto RuÏomberok s poãtom ekono-

micky aktívneho obyvateºstva 27 961.

Najväã‰í podiel obyvateºov (52 %) Ïije

v RuÏomberku a vidiecke obyvateºstvo

tvorí 48 % , hustota osídlenia je 92 oby-

vateºov na km2. Podºa národnostnej

ZamestnanosÈ a nezamestna-
nosÈ, ako dva vzájomne pod-
mieÀujúce sa ukazovatele, sú
stále stredobodom pozornosti
a nadobúdajú na v˘zname
pri rie‰ení celého ekonomic-
kého, politického a spoloãen-
ského diania. 
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‰truktúry je obyvateºstvo homogénne –

98 % tvorí slovenská národnosÈ. Men-

‰ie zastúpenie má ãeská, rómska,

maìarská a ukrajinská národnosÈ. 

V˘sledky uplatÀovania
aktívnej politiky trhu
práce v roku 2007
� Celkov˘ v˘voj a stav zamestnanos-

ti v okrese 

Takmer v‰etky priemyselné aktivity

okresu sa sústreìujú v meste. Perspek-

tívy rozvoja regiónu treba hºadaÈ v roz-

voji cestovného ruchu, podpore mal˘ch

a stredn˘ch podnikov, Ïivnostníkov, vo

vyuÏívaní a zhodnocovaní surovín, a to

dreva (lesy zaberajú 65 % rozlohy),

vápenca, tehliarskej hliny a tieÏ prame-

Àov minerálnej vody (Korytnica, Be‰e-

Àová, Liptovská ·tiavnica, Lúãky).

V priemyselnej v˘robe pracuje 20 %

ekonomicky aktívneho obyvateºstva.

RuÏomberok je v˘znamn˘m priemysel-

n˘m centrom severného Slovenska, kde

tradiãná v˘roba celulózy a papiera má

stále v˘znamné postavenie. V˘hodn˘m

potenciálom okresu je aj ‰iroká sieÈ

‰kolstva, ako záruka potenciálu kvalifi-

kovanej pracovnej sily. 

� Okrem spomínan˘ch odvetví sú zdro-

je pracovn˘ch príleÏitostí v na‰om

okrese v nasledovn˘ch oblastiach:

� poºnohospodárstvo

� lesné hospodárstvo

� strojárska v˘roba

� v˘roba stavebn˘ch hmôt

� tepelné hospodárstvo

� zdravotníctvo a ‰kolstvo

� cestovn˘ ruch, obchod, sluÏby, kultúra

� technická infra‰truktúra

� ‰tátna a verejná správa 

� Spoloãnosti, ktoré sú rozhodujúcimi

zamestnávateºmi v okrese 

Celkove sme v regióne dolného

Liptova evidovali 240 zamestnávateº-

sk˘ch subjektov s celkov˘m poãtom 

10 807 zamestnancov.

� Stav a v˘voj nezamestnanosti s po-

ukázaním na problémové skupiny

K 30. 11. 2007 bol poãet ekonomicky

aktívneho obyvateºstva okresu RuÏom-

berok 28 064. Priemern˘ poãet evido-

van˘ch UoZ k 30. 11. 2007 predstavo-

val poãet 2 281, priemern˘ poãet dis-

ponibiln˘ch 1 901 UoZ. K 30. 11. 2007

sme zaznamenali pokles evidovanej

miery nezamestnanosti oproti roku

2006 o 989 UoZ. Priemern˘ disponibil-

n˘ poãet UoZ poklesol k 30. 11. 2007

o 916. Prírastok UoZ v mesiaci novem-

ber 2007 predstavoval 233, oproti

minulému mesiacu 291 UoZ je to

nárast o 41 UoZ, odtok UoZ v mesiaci

november je 183, oproti minulému

mesiacu 291 UoZ je to pokles o 108

UoZ. Disponibilná miera nezamestna-

nosti ku koncu sledovaného obdobia 

je 6,77 %, oproti minulému mesiacu

6,69 % je to o 0,08 % viac.

� Odhad v˘voja nezamestnanosti na

tri mesiace dopredu: v ìal‰ích me-

siacoch sa predpokladá mierny

pokles % miery nezamestnanosti

UoZ z dôvodu zaãiatku zimn˘ch

sezónnych prác.

Faktory, ktoré negatívnym spôso-

bom ovplyvnili nezamestnanosÈ:

� ukonãenie pracovn˘ch pomerov (na

dobu urãitú, v skú‰obnej dobe,

organizaãné dôvody...),

� nedostatok voºn˘ch pracovn˘ch

miest vzhºadom na kvalifikáciu

uchádzaãov o zamestnanie,

� ukonãenie prác v cudzine,

� ukonãenie ãinnosti osôb samostat-

ne zárobkovo ãinn˘ch,

� práceneschopní v ochrannej lehote, 

� odchod do predãasného dôchodku,

ktor˘ je podmienen˘ evidenciou

bez nároku.

Faktory, ktoré pozitívnym spôso-

bom ovplyvnili nezamestnanosÈ:

V súvislosti so spustením národ-

n˘ch programov sa vyradili UoZ, ktorí:

� Ïiadali o príspevok na samostatnú

zárobkovú ãinnosÈ § 49,

� odmietnutie úãasti na aktívnych

opatreniach,

� znaãn˘ odtok UoZ bol aj z dôvodu

nedostavenia sa na úrad práce

v stanovenom termíne,

� nedodrÏanie disponibility,

� zv˘‰en˘ záujem o systém EURES,

� predloÏili potvrdenia o ãinnosti

osôb samostatne zárobkovo ãinn˘ch, 

� zamestnali sa na základe podpísa-

nia pracovnej zmluvy (umiestnení

cez úrad práce alebo umiestnení

sami).

Mgr. Jozef Klíma, 
riaditeľ OSZ ÚPSVR Ružomberok

Nezamestnanosť 
v okrese Ružomberok

Zoznam firiem s počtom zamestnancov viac ako 100:
Názov firmy Miesto celkom muži ženy
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fil. fakulta Ružomberok 110 47 63
TOPAS D.A., s.r.o. Ružomberok 116 31 85
Domov dôchodcov a DSS pre dospelých Likavka 118 9 109
ÁČKO, a.s. Ružomberok 124 24 100
Združená stredná škola Ružomberok 132 66 66
Poľnohospodárske družstvo Ludrová 132 104 28
TOPCHEM, s.r.o. Ružomberok 135 56 79
Obaly SOLO, s.r.o. Ružomberok 145 112 33
NEDÚ Ľubochňa 201 64 137
SVP, š.p. Závod Povodie Horného Váhu Ružomberok 214 185 29
Katolícka univerzita v Ružomberku, Ped. fakulta Ružomberok 215 108 107
ÚVV a ÚVTOS Ružomberok Ružomberok 260 220 40
ENRICO, spol. s r.o. Ružomberok 308 15 293
SAD Liptovský Mikuláš, a.s. Ružomberok 375 341 34
Mesto RUŽOMBEROK Ružomberok 378 82 296
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok Ružomberok 1 357 316 1 041
Mondi Business Paper, a.s. Ružomberok Ružomberok 1 590 1 290 300

Odhad vývoja nezamestnanosti na tri mesiace dopredu:
XII.07 I.08 II.08

Stav UoZ 2 250 2 300 2 290
Stav disponibilných UoZ 1 900 1 910 1 890
Miera nezamestnanosti, z celkového počtu UoZ 8,02 % 8,20 % 8,16 %
Miera evidovanej nezamestnanosti 6,77 % 6,81 % 6,73 %
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� V aule ‰koly, kde sa Ïiaci Z· regió-

nu oboznamovali s video prezentáciami

zúãastnen˘ch stredn˘ch odborn˘ch

a uãÀovsk˘ch ‰kôl v zastúpení: ZdruÏe-

ná stredná ‰kola stavebná Lipt. Mikulá‰,

ZdruÏená stredná ‰kola RuÏomberok,

ZdruÏená stredná ‰kola obchodu a slu-

Ïieb RuÏomberok, SOU drevárske Lip-

tovsk˘ Mikulá‰, SP· Samuela Mikovíni-

ho Banská ·tiavnica. 

� V re‰tauraãn˘ch priestoroch ‰koly

zasa odprezentovali pre v‰etk˘ch náv‰tev-

níkov burzy svoje v˘robné zameranie zú-

ãastnení zamestnávatelia: Mondi Business

Paper, SCP, a. s., RuÏomberok, Liptovské

lieãebné kúpele Lúãky, Áãko, a. s., RuÏom-

berok, Eurocom Investment, s. r. o., Be‰e-

Àová, KIA MOTORS Slovakia, s. r. o., Îili-

na, Tatravagónka, a. s., Poprad, Wokswa-

gen Martin, Regrutaãné stredisko Îilina.

� V rámci diskusie za okrúhlym sto-

lom, ktorú viedol riaditeº OSZ ÚPSVR

v RuÏomberku Mgr. Jozef Klíma, bola

nastolená problematika potrieb zvy‰ova-

nia voºn˘ch pracovn˘ch miest u strate-

gick˘ch investorov ako aj Ïiadan˘ch

robotníckych profesií v regióne. Disku-

sia upozornila na problémy so zabezpe-

ãením dostatoãného poãtu ch˘bajúcej

pracovnej sily z evidencie UoZ. Pouká-

zala na skutoãnosÈ, Ïe v evidencii UoZ

sa nachádzajú obãania, ktor˘ch profesie

nie sú Ïiadané a je potrebné zosúladiÈ

ponuku s dopytom trhu práce.

Z diskusie vyplynulo, Ïe vzhºadom na

uvedené fakty je potrebné v tomto smere

aktívne pôsobiÈ v uÏ oblasti voºby povo-

lania Ïiakov Z· 8. a 9. roãníkov a ich

následného umiestnenia na stredn˘ch

odborn˘ch a uãÀovsk˘ch ‰kolách zame-

ran˘ch na v˘uãbu robotníckych profesií.

Túto my‰lienku jednomyseºne podporil

zástupca VÚC, i primátor mesta, ale aj

zamestnávatelia, zástupcovia Z·, stred-

n˘ch odborn˘ch a uãÀovsk˘ch ‰kôl. 

Po jednotliv˘ch vstupoch v rámci

kon‰truktívnej diskusie sa zúãastnení

zhodli v názore, Ïe o uvedenej problema-

tike je potrebné otvorene hovoriÈ a rie‰iÈ

ju na úrovni mesta, regiónu a súãasne

i v rámci legislatívy ‰kolstva. Je nevy-

hnutné zameraÈ sa na potreby regiónu,

a to z pohºadu zamestnávateºov, ktorí 

pre zabezpeãenie svojich zamestnávateº-

sk˘ch aktivít sú ochotní podporiÈ – a to

nielen finanãne, ale aj priamym v˘ko-

nom absolventskej praxe – ‰tudijné

odbory na stredn˘ch odborn˘ch ‰kolách

a odborn˘ch uãili‰tiach. Zamestnávatelia

regiónu opakovane upozornili na nedo-

statok technicky vzdelanej pracovnej

sily. Zúãastnení preto poÏadovali regulá-

ciu humanitn˘ch ‰kôl a humanitn˘ch

‰tudijn˘ch smerov a podporu v˘uãby

technick˘ch profesií. PoÏiadali zástupcu

VÚC vyvolaÈ s poslancami rokovanie,

ktorého cieºom je uvedenú problematiku

rie‰iÈ na úrovni odboru ‰kolstva samos-

právneho kraja a priz˘vaÈ k uvedenému

zástupcov ÚPSVR v pôsobnosti kraja.

Úãastníci rokovania za okrúhlym sto-

lom kladne a vysoko pozitívne zhodnotili

zameranie, priebeh, realizáciu, technické

a priestorové zabezpeãenie ako aj profesio-

nálne zvládnutú organizáciu Burzy infor-

mácií. Zhodli sa na potrebe uskutoãÀovaÈ

takúto aktivitu aj v budúcom období. 

Samotnej akcie sa zúãastnilo celkom 

18 Z· regiónu s celkov˘m poãtom Ïiakov

8. a 9. roãníkov 573, 12 zamestnávateºov, 

6 stredn˘ch ‰kôl, 19 záujemcov o zamest-

nanie a celkovo 86 úãastníkov zaraden˘ch

do kategórie in  ̆klient – rodiã. Rezervy

a priestor na zlep‰enie naznaãila predo-

v‰etk˘m niÏ‰ia úãasÈ rodiãov Ïiakov. Tí sa

totiÏ, napriek tomu, Ïe boli o burze infor-

movaní osobitn˘mi letákmi spracovan˘mi

úradom, ktoré im odovzdali v˘chovní po-

radcovia, nezúãastnili akcie v nami odha-

dovanom poãte. V budúcom roku budeme

na základe získan˘ch skúseností, ako aj po-

Ïiadaviek úãastníkov Burzy informácií uva-

ÏovaÈ o príprave akcie vo väã‰om rozmere.

Ing. Ján Ferianc, 
riaditeľ ÚPSVR Ružomberok

Krok správnym smerom
Burzu informácií realizoval ÚPSVR v RuÏomberku po prv˘krát
v novembri na základe pretrvávajúceho nedostatku robotníckych
profesií v okrese. Burza sa uskutoãnila v priestoroch ZdruÏenej
‰koly obchodu a sluÏieb Scota Viatora ã. 8 v RuÏomberku a prebie-
hala v troch ãastiach:
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Ak˘ bol rok 2007?
Rok 2007 skonãil, takÏe môÏeme na‰u prácu za toto obdo-
bie rok bilancovaÈ. Dá sa skon‰tatovaÈ, Ïe rok 2007 bol po
odbornej stránke trochu pokojnej‰í ako ten pred ním, nakoº-
ko nedo‰lo k zásadnej‰ím legislatívnym zmenám, ktoré by
v˘raznej‰ie ovplyvnili poãet klientov alebo ich ‰truktúru.
V roku 2007 sme prijali menej nov˘ch Ïiadostí klientov
ako v roku predchádzajúcom a poãet poberateºov poãas
celého roka mierne klesal. 

Príspevky v hmotnej núdzi
·truktúra príspevkov vyplácan˘ch k dávkam pomoci
v hmotnej núdzi sa v˘raznej‰ie nezmenila a udrÏala si sta-
bilné hodnoty s v˘nimkou mesiaca januára, za ktor˘ v˘raz-
ne poklesol poãet vyplaten˘ch aktivaãn˘ch príspevkov,
nakoºko na tento mesiac neboli uzavreté dohody na men‰ie
obecné sluÏby s obcami ná‰ho okresu a mestom RuÏombe-
rok (graf zobrazuje príspevky podºa mesiaca vyplatenia).

Stabilná situácia sa udrÏala aj v oblasti náhradného
v˘Ïivného. Táto problematika sa uÏ dostala do povedomia
klientov a väã‰ina z nich chápe podmienky vyplácania aj
potrebnú mieru spolupráce pri vyplácaní náhradného
v˘Ïivného.

Dotácie
V poskytovaní dotácií sa ustálil stav, stabilizovala sa spolu-
práca s obcami i ‰kolami, o moÏnostiach dotácií je infor-
movaná aj ‰ir‰ia verejnosÈ. Porovnanie v˘vinu v rokoch
2005 – 2007 obsahuje nasledovn˘ graf. Hodnoty sú v jed-
notliv˘ch rokoch za mesiac september. Mierny pokles
v roku 2007 súvisí s celkov˘m poklesom poberateºov,
a teda aj detí v hmotnej núdzi. 

Komunikácia s klientmi
Charakter kontaktov s na‰imi klientami sa tento rok
nezmenil. S niektor˘mi je komunikácia bezproblémová
a sú vìaãní za pomoc v ÈaÏkej situácii, niektor˘m nie je
moÏné vysvetliÈ, Ïe nie z na‰ej viny im nemôÏeme vyplatiÈ
to, ão poÏadujú. Urãite sa v‰ak snaÏíme so v‰etk˘mi
vychádzaÈ ão najlep‰ie, keì môÏeme, vyhovieme, ak vieme
poradiÈ, poradíme. 

Tak ako bol tento rok relatívne pokojn˘ navonok a po
odbornej stránke, vo vnútri oddelenia to bolo inak. Najprv
na‰e rady opustila kolegyÀa, ktorá odi‰la v rámci „zo‰tíhºo-
vania“ ‰tátnej správy. Vzápätí po váÏnej chorobe nenastú-
pila do zamestnania ìal‰ia kolegyÀa a je doteraz, t. j. uÏ
viac ako 4 mesiace, stále neprítomná. Obe nám ch˘bajú aj
ºudsky, aj pracovne a s ich odchodom sme sa vyrovnávali
a stále e‰te vyrovnávame dosÈ bolestivo.

Napriek tomu dokázalo minul˘ rok päÈ koleg˘À ukonãiÈ
prv˘ stupeÀ vysokej ‰koly v odbore sociálna práca.
V súãasnosti desaÈ mojich spolupracovníãiek ‰tuduje
druh˘ stupeÀ vysokej ‰koly a jednu ãakajú bakalárske
skú‰ky v lete. Za to, Ïe úspe‰ne zvládajú ‰túdium, starajú
sa o svoje rodiny a v˘sledky ich práce aj prístup ku klien-
tom sú stále na profesionálnej úrovni, si ich v‰etky váÏim
a som na ne veºmi py‰ná.

Ing. Eva Beťková, 
vedúca oddelenia PHN 

ÚPSVR Ružomberok

Počet poberateľov

2006 2007

Dotácie

strava motivačný školské potreby

Príspevky k dávke PHN

príspevok na bývanie ochranný príspevok
na zdravotnú starostlivosť aktivačný príspevok

Pomoc v hmotnej núdzi
Oddelenie pomoci v hmotnej núdzi na ÚPSVR v RuÏomberku Ïije rovnak˘mi radosÈami a starosÈami
ako väã‰ina na ostatn˘ch ÚPSVR. Oddelenie má 13 zamestnancov vrátane vedúcej oddelenia. Deºba
práce je nasledovná – desaÈ zamestnank˘À vykonáva prácu referentky pre pomoc v hmotnej núdzi,
jedna sa venuje náhradnému v˘Ïivnému a jedna dotáciám.
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Pomoc v hmotnej núdzi
V r. 2007 nedo‰lo oproti predchádzajúce-

mu roku k zásadnej‰ím legislatívnym

zmenám, ktoré by v˘raznej‰ie ovplyvnili

poãet klientov oddelenia pomoci v hmot-

nej núdzi alebo ich ‰truktúru. Prijali sme

menej nov˘ch Ïiadostí klientov ako

v roku predchádzajúcom a poãet pobera-

teºov poãas celého roka mierne klesal.

MoÏnosÈ poskytovania náhradného

v˘Ïivného sa uÏ dostala do povedomia

klientov, niektoré problémy pri realizácii

tejto agendy pretrvávajú a t˘kajú sa pre-

dov‰etk˘m doruãiteºnosti písomností

otcom, ktorí sa vyh˘bajú vyÏivovacej

povinnosti aj utajovaním miesta svojho

pobytu. Zo strany matiek sa ãasto stáva,

Ïe poberateºky nám neoznámia príjem

v˘Ïivného, pretoÏe ho povinn˘ otec, prí-

padne exekútor, oznaãil za zame‰kané.

Väã‰ina z nich v‰ak chápe podmienky

vyplácania aj potrebnú mieru spolupráce

s ÚPSVR pri poskytovaní náhradného

v˘Ïivného a pozitívne vnímajú na‰u

snahu pomôcÈ im v zlej finanãnej situácii.

O nieão komplikovanej‰ie sme to

mali v personálnom obsadení v agende

poskytovania dotácií. V priebehu roka

2007 sa vystriedali pri agende dotácií

traja referenti, takÏe bolo potrebné inten-

zívnej‰ie sa venovaÈ komunikácii s ob-

cami aj ‰kolami. Zmeny neovplyvnili

mnoÏstvo a kvalitu poskytovania dotácií

a stali sa neoddeliteºnou súãasÈou

finanãnej pomoci pre deti v hmotnej

núdzi aj z nízkopríjmov˘ch rodín.

Práca oddelenia by nebola efektívna

bez aktívnej spolupráce s in˘mi in‰titú-

ciami – obcami a mestom, Sociálnou

poisÈovÀou, PZ SR atì. Okrem spomína-

nej komunikácie ohºadne dotácií sa

v roku 2007 prejavila zvlá‰È pozitívne

spolupráca s okresn˘m dopravn˘m

in‰pektorátom, ktor˘ promptne reagoval

pri potvrdzovaní vlastníctva motorov˘ch

vozidiel klientov oddelenia pomoci

v hmotnej núdzi. Kontakty s väã‰inou

na‰ich klientov sú bezproblémové a sú

vìaãní za pomoc v ÈaÏkej situácii. Niek-

torí obãas nechcú pochopiÈ, Ïe nie

z na‰ej viny im nemôÏeme vyplatiÈ to,

ão poÏadujú. Urãite sa v‰ak snaÏíme so

v‰etk˘mi vychádzaÈ ão najlep‰ie, keì

môÏeme, vyhovieme, ak vieme poradiÈ,

poradíme a to pokladáme za hlavn˘

zmysel na‰ej práce. 

Oddelenie peÀaÏn˘ch
príspevkov 
Práca na oddelení je zameraná na

pomoc obãanom s ÈaÏk˘m zdravotn˘m

postihnutím s cieºom prekonaÈ alebo

zmierniÈ jeho sociálne dôsledky posky-

tovaním peÀaÏn˘ch príspevkov na kom-

penzáciu. Kompenzovanie sociálnych

dôsledkov neznamená poskytovanie

v˘hod, ale zmierÀovanie znev˘hodnení,

ktoré obãanom s ÈaÏk˘m zdravotn˘m

postihnutím vznikajú. Znamená to pris-

pievaÈ obãanom na úhradu zv˘‰en˘ch

nákladov, ktoré im v dôsledku ÈaÏkého

zdravotného postihnutia vznikajú v rôz-

nych oblastiach Ïivota a ktoré si nedoká-

Ïu sami pokryÈ vlastn˘m priãinením,

prípadne s pomocou rodiny. Pri rie‰ení

sociálnej núdze obãanov s ÈaÏk˘m zdra-

votn˘m postihnutím kladieme dôraz na

individuálny prístup ku kaÏdému klien-

tovi. Zdravotne postihnut˘m obãanom

ponúkame moÏnosÈ poradenstva pri hºa-

daní vhodnej formy kompenzácie vzhºa-

dom k ich zdravotnému stavu. 

V r. 2007 sme tieÏ zaznamenali nárast

poãtu poberateºov peÀaÏn˘ch príspev-

kov na kompenzáciu, ale aj nárast poãtu

poberateºov peÀaÏného príspevku za

opatrovanie v porovnaní s predchádza-

júcimi rokmi. Rastie i záujem o jednora-

zové peÀaÏné príspevky na úpravu bytu,

rodinného domu alebo garáÏe. Okrem

vybavovania Ïiadostí, rozhodovania

a vyplácania peÀaÏn˘ch príspevkov na

kompenzáciu, kaÏdoroãne prehodnocu-

jeme poskytovanie peÀaÏn˘ch príspev-

kov na kompenzáciu a peÀaÏného prís-

pevku za opatrovanie z dôvodu úpravy

súm Ïivotného minima a úpravy dávok

dôchodkového poistenia, vykonávame

terénnu sociálnu prácu, spolupracujeme

s in˘mi in‰titúciami, napr. so sociálnou

poisÈovÀou, obcami, ‰kolami, súdmi,

políciou, domovmi dôchodcov a i.

ZúãastÀujeme sa na stretnutiach organi-

zovan˘mi zväzmi zdravotne postihnu-

t˘ch za úãelom oboznámenia obãanov

s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím

o zmenách v oblasti legislatívy a poskyt-

nutia poradenstva v oblasti kompenzá-

cií. I napriek tomu, Ïe práca na oddelení

peÀaÏn˘ch príspevkov na kompenzáciu

sociálnych dôsledkov ÈaÏkého zdravot-

ného postihnutia je nároãná, má pre nás

osobitn˘ v˘znam. 

Oddelenie ‰tátnych 
sociálnych dávok
·tátne sociálne dávky sú dávky, ktor˘-

mi sa ‰tát priamo podieºa na rie‰ení

niektor˘ch Ïivotn˘ch situácií v rodi-

nách. Nárok na ‰tátne sociálne dávky

nie je podmienen˘ platením príspevkov,

ãi príjmov˘mi pomermi oprávnen˘ch

osôb. Cieºovou skupinou sú najmä rodi-

ny s nezaopatren˘mi deÈmi. Sumy ‰tát-

nych sociálnych dávok sa pravidelne

zvy‰ujú.

V mesiaci september 2007 boli zrealizo-

vané nariadenia vlády Slovenskej repub-

liky o zv˘‰ení súm jednotliv˘ch ‰tát-

nych dávok, s ãím súvisí spracovanie

spisovej agendy tak, aby v‰etky oprávne-

né osoby mali ‰tátne dávky vyplatené

vãas a v upravenej sume. ZároveÀ sa

v tomto období prehodnocovala agenda

prídavku na dieÈa na základe doruãe-

n˘ch potvrdení o náv‰teve strednej

alebo vysokej ‰koly s následn˘m posú-

dením nároku na ìal‰ie vyplácanie prí-

davku na dieÈa.

Okrem vyplácania ‰tátnych dávok,

spracovania rozsiahlej spisovej agendy,

vydávania rozhodnutí a metodickej ãin-

nosti, vydávame aj potvrdenia pre klien-

tov za úãelom uplatÀovania si daÀového

bonusu obãanov, pre sociálnu poisÈovÀu,

pre zdravotnú poisÈovÀu, pre banky, pre

daÀov˘ úrad, ‰tátny fond rozvoja b˘va-

nia, pre súdy a prokuratúru, pre oddele-

nia ‰tátnych sociálnych dávok ÚPSVaR

v rámci Slovenskej republiky v prípade

rôzneho trvalého pobytu rodiãov dieÈaÈa,

pre oddelenie peÀaÏn˘ch príspevkov na

kompenzáciu soc. dôsledkov ËZP, pre

oddelenie pomoci v hmotnej núdzi.

Oddelenie sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej
kurately
ÚPSVR v RuÏomberku, odbor sociál-

nych vecí a rodiny, oddelenie SPODaSK

popri svojej ãinnosti realizoval aj priorit-

né opatrenia na rok 2007 v oblasti soci-

álnoprávnej ochrany detí a sociálnej

kurately podºa zákona ã. 305/2005 Z. z.

o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej

kuratele. Opatrenia sociálnoprávnej

Obzretie sa za minul˘m rokom na odbore
sociálnych vecí a rodiny na ÚPSVR v RuÏomberku.

Problémy sa nájdu a treba ich riešiť
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ochrany detí a sociálnej kurately sa

vykonávajú pre dieÈa, plnoletú fyzickú

osobu, rodinu alebo skupinu, a to prost-

redníctvom sociálnej práce, metódami,

technikami a postupmi zodpovedajúci-

mi poznatkom spoloãensk˘ch vied.

Tieto opatrenia na seba nadväzujú

a vzájomne sa podmieÀujú. 

Jedn˘m z prioritn˘ch opatrení v r.

2007 bol aj „V˘chovno-rekreaãn˘ pro-

gram zameran˘ na odstránenie alebo

zmiernenie porúch správania malole-

t˘ch a mladistv˘ch, rozvoj sociálnych

zruãností, získavanie spoloãensk˘ch

a hygienick˘ch návykov u detí zo so-

ciálne slab˘ch rodín“, ktoré sme reali-

zovali v spolupráci s akreditovan˘m

subjektom Kºúã, n. o., Bratislava.

V˘chovno-rekreaãn˘ program na

chate âertov v Lysej pod Makytou bol

organizovan˘ a veden˘ ako mierne reÏi-

mov˘ model vzhºadom k vekovému roz-

ptylu zúãastnen˘ch, ktor˘ sa snaÏili

úãastníci v rámci svojich moÏností

dodrÏiavaÈ. Tento v˘chovno-rekreaãn˘

program splnil svoj úãel, deti boli

s pobytom spokojné. U niektor˘ch sa

podarilo zmierniÈ poruchy správania,

zdokonaliÈ ich sebaobsluÏné ãinnosti,

rozvinúÈ ich komunikaãné schopnosti

a zabezpeãiÈ úãelné vyuÏívanie voºného

ãasu. V budúcnosti je potrebné viesÈ

celú rodinu k spolupráci pri rie‰ení pro-

blémov dieÈaÈa. Program bol prínosom

aj pre pracovníãky oddelenia, nakoºko

realizaãnému tímu sa za pomerne krátke

obdobie podarilo odhaliÈ pozitívne

vlastnosti a nadanie detí, ktoré je vhod-

né rozvíjaÈ, ale aj nedostatky, na ktor˘ch

bude treba pracovaÈ za úãasti psycholó-

gov a in˘ch odborníkov. 

âo dodaÈ na záver? Treba myslieÈ

a pracovaÈ na skvalitnení práce a zníÏe-

ní chybov˘ch rozhodnutí. Urãite by

mohol pri tom pomôcÈ tak dlho „omie-

ºan˘“ systém ISOP. Samozrejme, po

vhodn˘ch technick˘ch a systémov˘ch

úpravách. V práci by nám pomohli pri

konzultáciách s nadriaden˘mi orgánmi

i jednoznaãnej‰ie vyjadrenia k jednotli-

v˘m prípadom vydaní rozhodnutí.

MoÏno by pomohli vzorové príklady

rie‰ení jednotliv˘ch prípadov, ktoré na-

pokon ãasto a opakovane rie‰ia jednotli-

vé úrady práce a rodiny. Akési prece-

densy. Urãite by skrátili rie‰enie spor-

n˘ch prípadov rozhodnutí i nekoneãné

konzultácie medzi kompetentn˘mi. 

Ing. Branislav Močáry, 
riaditeľ OSVR ÚPSVR Ružomberok

Projekt dostal názov: „Vzdelávanie a rekvalifikácia nezamestnan˘ch
Ïien s prednostn˘m zameraním na Ïeny z rómskeho etnika na zís-
kanie vedomostí a zruãností v oblasti o‰etrovateºstva, zdravotnej

starostlivosti o novorodencov, hygieny a Ïivotného ‰t˘lu pre v˘kon práce
opatrovateliek a asistentiek zdravotnej starostlivosti v prostredí rómskej
komunity a sociálne odkázan˘ch obãanov v okrese RuÏomberok a obci
RudÀany“. 

Po prerokovaní cieºov projektu, ako aj po zváÏení moÏností vo v˘bere
vhodn˘ch uchádzaãov o zamestnanie (ìalej UoZ), ktorí boli vedení v evi-
dencii, s prihliadnutím na moÏnosti v˘beru vo vzÈahu k aktuálnemu
stavu evidencie, ako aj kritérií projektu, bola na ÚPSVR v RuÏomberku
dÀa 30. 5. 2006 podpísaná dohoda medzi ÚPSVR RuÏomberok a Fakultou
zdravotníctva Katolíckej univerzity v RuÏomberku o konkrétnej realizácii
jednotliv˘ch aktivít spomínaného projektu. Obdobie realizácie projektu
sa vyt˘ãilo na obdobie od 1. 6. do 31. 1. 2008. Z finanãn˘ch prostriedkov
celkovo pouÏit˘ch na projekt (3 133 976 Sk) predstavovala ãiastka vyãer-
paná v okrese RuÏomberok v˘‰ku 1 585 195,80 Sk, priãom finanãná spo-
luúãasÈ ÚPSVR bola nulová. 
Do projektu bolo zaraden˘ch 200 UoZ, z toho 186 UoZ vzdelávanie

ukonãilo. Realizáciu projektu uÏ od samotn˘ch informaãno-poraden-
sk˘ch pohovorov, v˘berov˘ch konaní ako aj samotného vzdelávania cha-
rakterizoval veºk˘ záujem zo strany ÚPSVR v RuÏomberku, Katolíckej
univerzity v RuÏomberku ako aj úãastníãok samotn˘ch. Hlavn˘mi druh-
mi aktivít boli: realizácia vzdelávacích kurzov, vypracovanie uãebníc pre
frekventantky – úãastníãky kurzov, lektorské predná‰ky vo väã‰ine zabez-
peãované vybran˘mi lekármi Ústrednej vojenskej nemocnice SNP
v RuÏomberku, zriadenie komunitn˘ch centier, odborná poradenská ãin-
nosÈ pre rómske etnikum, i vyhodnocovanie spätnej väzby.

Za úspech povaÏujeme nielen umiestnenie úãastníãok projektu na trhu
práce, podºa posledn˘ch zisÈovaní sa k 21. 12. 2007 z nich nastúpilo do
zamestnania celkom 48 UoZ, ale najmä záujem úãastníãok o predæÏenie
uvedeného projektu s pridaním základn˘ch jazykov˘ch zruãností v ang-
lickom, resp. nemeckom jazyku. Zamestnanci ÚPSVR na základe priamo
vykonan˘ch hospitácií mohli kon‰tatovaÈ, Ïe efektívnosÈ pri dosahovaní
cieºov projektu, vedenie pedagogickej dokumentácie a evidencie UoZ,
lektorské zabezpeãenie, uãebné plány a osnovy boli zabezpeãované tak,
Ïe bola v plnom rozsahu naplnená podstata a vízie projektu. Pri indivi-
duálnych pohovoroch po ukonãení projektu klientky vyjadrili spokojnosÈ
s úrovÀou predná‰ok, praktickou ãastou v˘uãby, technick˘m vybavením
ako aj celkov˘m zabezpeãením projektu. Na základe t˘chto pozitívnych
skúseností plánujeme aktivity tohto druhu zamerané na pomoc tejto cie-
ºovej skupine UoZ aj v nasledujúcom období.

Mgr. Ingrid Matloňová, 
vedúca oddelenia IPSS ÚPSVR Ružomberok

Zmluva o poskytnutí nenávratného finanãného príspevku
k projektu ã. 2005/2.2/01/55, ktorú 26. 5. 2006 v Bratislave
podpísalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
a Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v RuÏomberku,
umoÏnila zrealizovaÈ úspe‰n˘ extern˘ projekt.

Vzdelávanie a rekvalifikácia 
nezamestnaných žien
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Burza informácií 
v Michalovciach
V˘razné zmeny, ktor˘mi prechádza trh práce v SR, sú
spôsobené zvy‰ovaním poãtu voºn˘ch pracovn˘ch miest
u zahraniãn˘ch investorov, ktor˘m úrady práce niekedy
len ÈaÏko vedia zabezpeãiÈ potrebn˘ poãet zamestnancov.
Z tohto dôvodu ÚPSVR Michalovce v spolupráci s VÚC
Ko‰ice a Krajsk˘m ‰kolsk˘m úradom zorganizoval 
12. 11. 2007 Burzu informácií. 
Burza bola zameraná na poskytovanie informácií o moÏnos-
tiach regionálneho trhu práce, prezentáciu národn˘ch pro-
jektov, prezentáciu zamestnávateºov, uãÀovsk˘ch a stred-
n˘ch odborn˘ch ‰kôl. Prezentácie prebehli rôznymi nápadi-
t˘mi formami, napr. aj ako módna prehliadka. Burzu za prí-
tomnosti poslank˘À NR SR PhDr. ªubice Ro‰kovej a Jany
Vaºovej, ako aj zástupcov VÚC Ko‰ice, K·Ú Ko‰ice a ìal-
‰ích hostí, otvorila riaditeºka Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny v Michalovciach Ing. Tatiana Raniãová. Zúãastnení
zástupcovia pri okrúhlom stole predostreli niektoré problé-
my, ktoré majú pri prijímaní nov˘ch zamestnancov. Záro-
veÀ boli zo strany ÚPSVR a zástupcov ‰kôl navrhnuté rie‰e-
nia na ovplyvÀovanie ‰truktúry uãebn˘ch a ‰tudijn˘ch
odborov. O úspechu burzy svedãí veºk˘ poãet zúãastnen˘ch
Ïiakov prevaÏne 8. a 9. roãníkov základn˘ch ‰kôl aj z dôvo-
du, Ïe zosúladenie potrieb na trhu práce zaãína pri voºbe
povolania u t˘chto skupín. 

Mgr. Václav Brody, 
hovorca ÚPSVR Michalovce

Burza práce a informácií 
v Kežmarku
V priestoroch ÚPSVR v KeÏmarku sa 28. novembra 2007
uskutoãnila I. burza informácií o moÏnostiach stredo‰kol-
ského ‰túdia pre Ïiakov základn˘ch ‰kôl mesta a okresu.
·trnásÈ stredn˘ch odborn˘ch ‰kôl a stredn˘ch odborn˘ch
uãilí‰È predstavilo vo svojich expozíciách ‰tudijné progra-
my, ktoré si so záujmom prezreli hostia, ale najmä úãast-
níci – Ïiaci základn˘ch ‰kôl. 

Túto iniciatívu ÚPSVR v KeÏmarku osobitne ohodnotil pod-
predseda Pre‰ovského samosprávneho kraja Ing. M. Baran,
ktor˘ aj vo svojom príhovore vyzdvihol zameranie tohto
podujatia na osobitosti podtatranského regiónu. SúãasÈou 
I. burzy informácií bolo rokovanie za okrúhlym stolom, kto-
rého úãastníkmi, popri riaditeºoch zúãastnen˘ch ‰kôl, boli
predstavitelia zamestnávateºov z oblasti priemyslu, primáto-
ri miest KeÏmarku a Spi‰skej Belej, ãi poslanci PSK v Pre‰o-
ve a Mestského zastupiteºstva v KeÏmarku. V‰etci prítomní
kon‰tatovali, Ïe odborné vzdelávanie sa má rozvíjaÈ cielene,
na základe potrieb trhu práce a zamestnávateºov. 

Hlavn˘m cieºom, aj v budúcnosti, bude vzájomná infor-
movanosÈ o potrebách zamestnávateºov a o moÏnostiach
stredn˘ch odborn˘ch ‰kôl a stredn˘ch odborn˘ch uãilí‰È.
Poìakovanie patrí v‰etk˘m, ktorí participovali pri príprave
a organizovaní I. burzy informácií, najmä primátorovi
mesta KeÏmarok Ing. I. ·ajtlavovi, Hotelovej akadémii Otta
Brucknera v KeÏmarku, Súkromnej strednej odbornej ‰kole
v Poprade, Pekárni Gros, p. F. Fedákovi a p. J. Babiãovi.

V‰etky zúãastnené strany hodnotili tento poãin ÚPSVR
v KeÏmarku, zameran˘ na vzájomnú v˘menu názorov
a poznatkov veºmi pozitívne a vyslovili názor, Ïe aj v bu-
dúcnosti je potrebné takéto stretnutia organizovaÈ.

PhDr. Igor Kredátus, 
riaditeľ OSZ ÚPSVR Kežmarok 

Burza práce a informácií 
v Komárne
V priestoroch multifunkãného strediska Danubius Komár-
no mala 29. 11. 20017 premiéru Burza práce a informácií,
ktorá sa konala v ãase od 9. do 16. hodiny. Podujatie otvo-
rila riaditeºka ÚPSVR a vedúca sluÏobného úradu 
Ing. Mária Poláãková, ktorá spolu s predstaviteºom mesta
Komárno a zástupcom primátora Ing. Bélom Szabóom
privítala v‰etk˘ch prítomn˘ch a v krátkosti vysvetlila
úãel a v˘znam podujatia.
Prvé podujatie tohto charakteru bolo urãené ‰irokej verej-
nosti, rodiãom a Ïiakom konãiacich roãníkov základn˘ch
‰kôl, stredn˘ch ‰kôl, uchádzaãom o zamestnanie a záujem-
com o zamestnanie. DôleÏitou súãasÈou podujatia bolo
rokovanie za okrúhlym stolom. Pri rokovacom stole sa zi‰li
predstavitelia mesta, ‰kolstva, VÚC, vysok˘ch, stredn˘ch
a uãÀovsk˘ch ‰kôl regiónu a s ich ‰tudijn˘m odborom súvi-
siaci zamestnávatelia. Témou rokovania bolo „Strojárstvo
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a jeho uplatnenie na trhu práce v regióne Komárna“. Roko-
vanie charakterizovala rozsiahla a plodná diskusia. 
Celkovo bolo ponúknut˘ch 637 voºn˘ch pracovn˘ch miest.

Z vyhodnotenia burzy informácií vypl˘va, Ïe najvy‰‰ie
zastúpenie zamestnávateºov bolo zo sektoru priemyslu, aÏ
50 %, ão bolo úãelovo riadené v˘berom zo strany úradu
PSVR, vzhºadom k úãasti zamestnávateºov za rokovacím
stolom, a 19 %-né zastúpenie mala oblasÈ sluÏieb. 

Záverom môÏeme skon‰tatovaÈ, Ïe Burza informácií
v Komárne bola úspe‰ná, splnila svoj cieº a úãel. ZároveÀ
s pote‰ením avizujeme ìal‰iu zaujímavú akciu „Prihraniãné
kariérne dni Komárna“, ktoré plánujeme zrealizovaÈ v me-
siaci november 2008 v spolupráci s prihraniãn˘mi regiónmi
Komáromu z Maìarskej republiky. 

Mgr. Dagmar Katolinová, 
riaditeľka OSS ÚPSVR Komárno

Projekty IS EQUAL a prenos
dobrých skúseností do praxe
Iniciatíva Spoloãenstva EQUAL je experimentálny pro-
gram financovan˘ z prostriedkov Európskeho sociálneho
fondu. Je laboratóriom na tvorbu nov˘ch spôsobov rie‰enia
diskriminácie na trhu práce. Experimentovanie s nov˘mi
prístupmi a produktmi na jednej strane (inovácie) a inte-
grovanie potvrden˘ch a úspe‰n˘ch v˘sledkov na druhej
strane (mainstreaming) sú jadrom programu IS EQUAL. 
Momentálne sa projekty IS EQUAL nachádzajú v závereãnej
fáze, v procese tzv. mainstreamingu, ktorého cieºom je presa-
denie skúseností, v˘sledkov a novovyvinut˘ch inovatívnych
nástrojov Rozvojov˘ch partnerstiev (RP, t. j. realizátorov pro-
jektov) do politiky a praxe na miestnej, regionálnej, národnej
a európskej úrovni. Národné tematické siete (NTS) sú kºúão-
v˘m nástrojom mainstreamingu. Majú dve zásadné úlohy. 

Jednou úlohou NTS je vytváranie vzájomn˘ch väzieb
medzi RP, ktoré pracujú na rovnak˘ch témach, a in˘mi zain-
teresovan˘mi subjektami, aby následne hºadali, potvrdzovali
a nadväzovali na dobrú prax overenú projektov˘mi aktivita-
mi (horizontálny mainstreaming). Druhou úlohou je zisÈovaÈ
potreby politiky na miestnej, regionálnej, národnej a európ-
skej úrovni a ovplyvÀovaÈ i zapájaÈ tvorcov politiky do pro-
cesu realizácie zmien (vertikálny mainstreaming). V rámci
IS EQUAL pracujú tieto tematické siete: NTS pre zamestna-

nosÈ; NTS pre sociálnu ekonomiku; NTS pre adaptabilitu;
NTS pre rovnosÈ príleÏitostí so zameraním na podporu rov-
nosti príleÏitostí muÏov a Ïien; NTS pre boj proti diskrimi-
nácii, rasizmu, xenofóbii.

Októbrové stretnutie NTS pre zamestnanosÈ so zamera-
ním na reintegráciu na trh práce znev˘hodnen˘ch skupín
a dlhodobo nezamestnan˘ch malo za cieº odprezentovaÈ jed-
notlivé projekty s ohºadom na v˘sledky a inovatívne prvky.
Stretnutia NTS sa zúãastnil aj námestník generálneho riadi-
teºa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ing. Ján
Gramata, ktor˘ vyjadril záujem spolupracovaÈ s NTS aj
naìalej, a vyuÏívaÈ tak potenciál a skúsenosti, ktoré realizá-
tori projektov získali v rámci aktivít projektov IS EQUAL.
Zástupcovia projektov IS EQUAL ocenili aj prezentáciu fran-
cúzskych expertov Bernarda Grangera a Nicole Lambour na
tému Sociálny podnik a jeho fungovanie.

Viac informácií nájdete na www.equalslovakia.sk. 

Viliam Čierny, 
Fond sociálneho rozvoja

Národná podporná štruktúra IS EQUAL

Burza práce v Prešove
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

V Ústave na výkon trestu odňatia slobody a ústave na výkon väzby
Ilava prebehol Motivačný program pre odsúdených. 
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? âo sa zmenilo v oblasti
zamestnávania obãanov SR

v Rakúsku v opatrovateºsk˘ch
sluÏbách od 1. januára 2008?

Osobnú opatrovateºskú starostli-
vosÈ na základe novej úpravy rakús-
keho zákona o domácej starostlivosti
moÏno poskytovaÈ uÏ nielen ako
závislú ãinnosÈ (zamestnanec, t. j. na
základe pracovno-právneho vzÈahu so
zamestnávateºom), ale aj ako samo-
statnú zárobkovú ãinnosÈ zaloÏením
voºnej Ïivnosti pre opatrovateºskú
ãinnosÈ.

Od 1. januára 2008 sa zmenili
podmienky pre (slovenské) opatrova-
teºky pracujúce v Rakúsku v rámci
24-hodinovej opatrovateºskej starost-
livosti. Zámerom novelizácie zákona
je zaruãenie právnej ochrany pre
opatrovateºov i opatrované osoby,
zároveÀ zamedzenie nelegálnej práce.

Pre slovenské opatrovateºky, ktoré
poskytujú v súãasnosti v Rakúsku
celodennú (24-hodinovú) starostli-
vosÈ v súkromn˘ch domácnostiach,
platí od 1. januára 2008 povinnosÈ
nahlásiÈ svoju ãinnosÈ rakúskym úra-
dom a vybaviÈ si tam ÏivnosÈ. V praxi
to znamená, Ïe opatrovateº/ka zo Slo-
venska sa prihlási na rakúskych úra-
doch ako samostatn˘ Ïivnostník
(Gewerbeschein für Personenbetreu-
ung) podºa zákona o domácej starost-
livosti.

História legalizácie 
opatrovateºskej starostlivosti
Od 1. novembra 2006 sa mohli

opatrovateºky pre opatrovanie star˘ch
a chor˘ch ºudí v domácnostiach po
schválenej právnej úprave zamestnaÈ
v Rakúsku legálne. Rakúske Minister-
stvo hospodárstva a práce (Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Arbeit,
BMWA) ãiastoãne a doãasne uvoºnilo
prístup na trh zdravotn˘ch sluÏieb
pre opatrovateºov pochádzajúcich
z nov˘ch ãlensk˘ch ‰tátov EÚ, keì
dekrétom zo dÀa 25. októbra 2006
poskytlo opatrovateºom z nov˘ch
ãlensk˘ch krajín EÚ v˘nimku zo
zákona o zamestnávaní cudzincov
(AuslBG), a teda v˘nimku z povin-
nosti získania pracovného povolenia. 

Rakúsky Zákon o domácej sta-
rostlivosti a zmenách v Îivnosten-

skom poriadku (Hausbetreuungsge-
setz – HbeG und Änderung der
Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr.
33/2007) je k dispozícii na:
http://www.bmwa.gv.at/NR/rdonly-
res/08FB674B-5C04-44A7-ABC7-
16C5B3894EAE/0/HBeGundGe-
wONovelle.pdf (45,3 KB).

Od 2. polovice roku 2007 nastúpi-
li ìal‰ie kroky (formou rozsiahlej
reformy) ako stabilizovaÈ a hlavne
dlhodobo legalizovaÈ prácu súkrom-
n˘ch opatrovateºov v Rakúsku.
Amnestia na postihy voãi nelegál-
nym pracovníkom (opatrovateºom)
aj rodinám, ktorá platila do konca
prvého polroka 2007, sa predæÏila aÏ
do 31. 12. 2007. ·tát zároveÀ umoÏnil
od 1. júla 2007 podporovaÈ sféru opat-
rovateºsk˘ch sluÏieb. Spoãíva v dopo-
siaº neexistujúcich príspevkoch, ktoré
sú vyplácané rakúskej rodine formou
príspevku na opateru (Pflegegeld).
Pre opatrovanie ºudí Ïijúcich
v domácnostiach a odkázan˘ch na
pomoc in˘ch platia v súãasnosti na
území Rakúska zákonné predpisy,
ktoré zaruãujú právnu ochranu tak
pre opatrovateºa, ako aj pre opatrova-
nú osobu. Cieºom novej právnej úpra-
vy rakúskej spolkovej vlády je, aby
kaÏd˘ a kaÏdá opatrovaná ãi o‰etrova-
ná osoba (Betreuungs- und Pflegebe-
dürftige Person) mohla dostaÈ túto
opateru úplne podºa jeho/jej predstáv
a v tej najlep‰ej moÏnej forme. UÏ spo-
mínan˘ rakúsky Zákon o domácej
starostlivosti vrátanie zmien v èivno-
stenskom poriadku (Haubetreuungs-
gesetz – HBeG und Änderung der
Gewerbeordnung 1994) jasne upravu-
je voºnú ÏivnosÈ pre opatrovateºstvo
(Gewerbe der Personenbetreuung).

? Ak˘m spôsobom moÏno
legálne, zákonne vykonávaÈ

opatrovanie osôb? 
Existujú dve moÏnosti:� Opatrovateºské sluÏby moÏno

poskytovaÈ ako samostatne zárob-
kovo ãinná osoba (selbständige
Tätigkeit) – Ïivnostník (zaloÏením
voºnej Ïivnosti);� Opatrovateºské sluÏby moÏno
vykonávaÈ prostredníctvom pra-

covného pomeru ako závislú ãin-
nosÈ – zamestnanec (Arbeitsver-
hältnis) – pracovnoprávny vzÈah.

? Opatera alebo o‰etrovanie –
v ãom spoãíva rozdiel? 

Pod pojmom opatrovanie
v domácnosti (Hausbetreuung)
moÏno rozumieÈ len jednoduché
opatrovateºské ãinnosti, t. z. pomoc
pri vedení domácnosti a vykonávaní
nevyhnutn˘ch Ïivotn˘ch úkonov,
ako aj fyzickú prítomnosÈ, ktorá je
kvôli odkázanosti opatrovanej osoby
na pomoc in˘ch nevyhnutná. Opat-
rovateº zabezpeãuje bezproblémov˘
chod domácnosti, ão obná‰a nakupo-
vanie, varenie, pranie bielizne, upra-
tovanie, polievanie kvetín, v prípade
dohody i starostlivosÈ o zvieratá,
a pod. Pomáha opatrovanej osobe pri
jeho kaÏdodenn˘ch ãinnostiach,
zabezpeãuje jeho ºudské potreby, ãíta
mu alebo s ním ide na prechádzku.
Zahrnuté v‰ak nie sú úkony, ktoré
prináleÏia personálu poskytujúceho
nemocenskú – odbornú zdravotnú
o‰etrovateºskú starostlivosÈ. âinnos-
ti, ktoré spadajú pod oblasÈ odbornej
zdravotnej starostlivosti (Pflege),
napr. podávanie liekov alebo injek-
cií, môÏe vykonávaÈ iba lekár, zdra-
votná sestra alebo zdravotn˘ o‰etro-
vateº.V prípade poru‰enia t˘chto
predpisov riskuje opatrovateº/ka
pokutu aÏ do v˘‰ky 3 600 eur.

? Aké kvalifikaãné predpokla-
dy musí opatrovateº/ka zo

Slovenska spæÀaÈ? 
Pre samotnú prácu opatrovate-

ºa/ku (Betreungstätigkeit) v rakús-
kych súkromn˘ch rodinách nie je
nutné maÈ zdravotné odborné vzde-
lanie. Na prácu odborného o‰etrova-
teºa (Pflegetätigkeit), ako je napr.
podávanie liekov, poskytovanie
pomoci pri o‰etrovaní, sa vyÏaduje
vzdelanie v súlade so Zákonom
o zdravotnom a nemocenskom
odbornom o‰etrovaní (Gesundheits-
und Krankenpflegegesetz), napr.
odborn˘ zdravotn˘ o‰etrovateº alebo
diplomovaná zdravotná sestra a pod.

V prípade, Ïe rakúska rodina
bude ÏiadaÈ o ‰tátny príspevok na
opateru, tzv. Pflegegeld (rakúske
Ministerstvo sociálnych vecí zodpo-
vedá za vyplácanie príspevkov pre

Otázky a odpovede
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rakúskych obãanov, ktor˘m je posky-
tovaná opatera), na pokrytie v˘dav-
kov 24-hodinovej starostlivosti,
musia byÈ splnené urãité podmienky.
Jednou z nich je aj vzdelanie osoby,
ktorá poskytuje opateru, a to
v zmysle preukázania dokladu o ade-
kvátnom vzdelaní pomocn˘ch síl
v domovoch sociálnej starostlivosti
(Zertifikat oder einen Nachweiß über
minimale Ausbildung einer Heim-
helferIn), vyÏadovanom v Rakúsku
pre opatrovateºstvo. T̆ m je absolvo-
vanie predpísan˘ch 200 teoretick˘ch
hodín. Príslu‰nú kvalifikáciu je
nutné doplniÈ si najneskôr do 30. 6.
2008. Ak má v‰ak slovenská opatro-
vateºka napríklad vzdelanie zdravot-
nej ãi geriatrickej sestry, bez ak˘ch-
koºvek byrokratick˘ch prieÈahov sa
jej vzdelanie uzná. Neãaká ju nijaké
vypæÀanie formulárov ani finanãné
v˘davky. Rakúske úrady budú okrem
strednej zdravotnej ‰koly akceptovaÈ
aj kurzy, ktoré poskytuje Slovensk˘
âerven˘ kríÏ alebo Akadémia vzde-
lávania na Slovensku. ZnalosÈ nem-
ãiny sa vyÏaduje, ‰peciálne skú‰ky
z jazyka predpísané nie sú, opatrova-
teºky v‰ak musia jazyk ovládaÈ natoº-
ko, aby porozumeli poÏiadavkám ãi
pokynom ºudí, o ktor˘ch sa budú sta-
raÈ. To v‰ak platilo uÏ aj doteraz. 

UPOZORNENIE!

! Pred absolvovaním opatrova-
teºského kurzu sa vopred infor-

mujte u príslu‰nej vzdelávacej in‰ti-
túcii, ãi dan˘ kurz bude uznan˘
v Rakúsku, t. j. aby spæÀal podmien-
ku minimálne 200 hodín venova-
n˘ch teoretickej v˘uãbe.

Ohºadom medzinárodného
schválenia certifikátu vydaného âer-
ven˘m kríÏom v SR a vedenia evi-
dencie absolventov rekvalifikaãného
o‰etrovateºského kurzu sa obráÈte
priamo na príslu‰né poboãky v SR
alebo v Rakúsku, prípadne na centrá-
lu EÚ (kontakty nájdete na:
http://www.cervenykriz.sk alebo
http://www.roteskreuz.at/33.html ).

V Rakúsku sa rozoznáva sedem
stupÀov závaÏnosti postihnutia
(Pflegestufen 1 – 7), a od nich sa
odvíja aj príspevok na opatrovanie.
V˘nimka z rakúskeho Zákona
o zamestnávaní cudzincov (Auslän-
derbeschäftigungsgesetz – AuslBG),
na základe ktorej nie je nutné pra-

covné povolenie (bewilligungsfrei),
sa t˘ka iba t˘ch obãanov ãlensk˘ch
‰tátov EÚ, ktorí poskytujú osobné
opatrovateºské sluÏby a starostlivosÈ
v súkromn˘ch domácnostiach, kde
osoby vyÏadujúce si opateru pobe-
rajú príspevok na opateru najmenej
od stupÀa 3, priãom opatrovateº
podlieha zároveÀ povinnosti úplné-
ho sociálneho poistenia podºa Záko-
na o v‰eobecnom sociálnom poistení
(ASVG), aby sa zabezpeãilo, Ïe
nebude zamestnan˘ pod minimálnu
hranicu. Pre starostlivosÈ o osobu
zaradenú v stupni 1 a 2 je nutné pra-
covné povolenie podºa Zákona
o zamestnávaní cudzincov (AuslBG). 

? Musí si opatrovateº/ka sta-
rajúci sa o chorého alebo star-

‰ieho ãloveka v rakúskej súkrom-
nej domácnosti zaloÏiÈ na túto ãin-
nosÈ ÏivnosÈ v Rakúsku? 

Ak opatrovateº/ka pochádza
z Rakúska, alebo opatrovateº
pochádza z iného ãlenského ‰tátu
EÚ a v Rakúsku sa usadil, resp.
v Rakúsku vykonáva dlhodobú,
trvalú ãinnosÈ: v takom prípade si
musí opatrovateº zaloÏiÈ ÏivnosÈ;
podlieha povinnému sociálnemu
poisteniu (Sozialversicherungspf-
licht) v Rakúsku vrátane re‰pektova-
nia rakúskych daÀov˘ch predpisov
(Steuervorschriften).

Ak opatrovateº/ka pochádza
z ãlenského ‰tátu EÚ a v Rakúsku je
ãinn˘ iba doãasne, neusadil sa tam
natrvalo: v takom prípade nie je
nutné prihlasovaÈ si v Rakúsku Ïiv-
nosÈ. Opatrovateº v‰ak musí byÈ
oprávnen˘ na vykonávanie samostat-
nej zárobkovej ãinnosti vo svojej
domovskej krajine (na základe pri-
hlásenej Ïivnosti v krajine pôvodu)
a musí podliehaÈ tamoj‰ím predpi-
som zdanenia i sociálneho poistenia.

UPOZORNENIE!

! Ak máte (alebo si zaloÏíte) na
Slovensku ÏivnosÈ pre poskyto-

vanie opatrovateºskej starostlivosti,
môÏete vykonávaÈ opatrovanie sta-
r˘ch ºudí v rakúskych súkromn˘ch
domácnostiach bez rakúskeho Ïiv-
nostenského listu iba doãasne
(vorübergehend ) na základe krátko-
dobého cezhraniãného poskytova-
nia sluÏieb, tzv. voºnou v˘menou na
14-dÀové turnusy, a to maximálne

po dobu 2 mesiacov. Poskytovateº
sluÏieb môÏe doãasne vykonávaÈ
svoju ãinnosÈ za rovnak˘ch podmie-
nok, aké Rakúsko ukladá svojim
‰tátnym príslu‰níkom. So sloven-
sk˘m Ïivnostensk˘m oprávnením
teda moÏno poskytovaÈ sluÏby
v Rakúsku (ako i v ktoromkoºvek
ãlenskom ‰táte EÚ). Îivnostensk˘
list musí byÈ opatren˘ doloÏkou
„apostille“ alebo úradne preloÏen˘
do nemeckého jazyka. DoloÏku
k Ïivnostenskému listu vydáva
odbor Ïivnostenského podnikania
Ministerstva vnútra SR. 

Ak chcete pracovaÈ ako opatrova-
teº/ka v rakúskych súkromn˘ch
domácnostiach dlhodobo, alebo ak
poskytujete opatrovateºské sluÏby
trvale a/alebo len na území Rakúska,
vyÏaduje si táto ãinnosÈ zaloÏenie
voºnej Ïivnosti (freie Gewerbe für Per-
sonenbetreung) na príslu‰nom úrade
v Rakúsku. Potom si tieÏ musíte uzav-
rieÈ sociálne, teda dôchodkové a zdra-
votné poistenie. Pri urãovaní doãas-
nosti cezhraniãného poskytovania
sluÏieb (herıberarbeiten) sa nepri-
hliada iba na trvanie, resp. dobu
poskytovania sluÏieb, ale aj na frek-
venciu, ako ãasto sú sluÏby poskyto-
vané, na ich pravidelnosÈ a plynulosÈ.
Rakúske úrady zohºadÀujú v prvom
rade stabilitu a kontinuitu ãinností,
preto registrácia Ïivnosti v Rakúsku je
nutná v t˘ch prípadoch, ak opatrova-
teº zotrvá v Rakúsku dlh‰í ãas (dlh‰ie
ako 2 mesiace), alebo ak sa stará
o jednu ãi viac osôb v˘luãne v Rakús-
ku, zatiaº ão takúto starostlivosÈ vo
svojom domovskom ‰táte nevykoná-
va. V˘nimku tvorí prípad, keì ide
o (oprávnené) cezhraniãné poskyto-
vanie sluÏieb a Ïivnostník ide do
Rakúska iba vykonaÈ objednávku od
zadávateºa, priãom centrom jeho pod-
nikateºskej ãinnosti je domovsk˘ ‰tát
(SR). 

ëal‰ie informácie nájdete na
www.eures.sk. UÏitoãné webové
stránky pre budúcich samostatne
zárobkovo ãinn˘ch opatrovateºov
v Rakúsku nájdete aj na str. 2 ná‰ho
ãasopisu.

PreloÏené a vypracované podºa 
zdrojov WKO, BMWA a BMSK

Mgr. Gabriela Hájeková, 
EURES poradca Senica
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S
poznali sa veºmi mladí, na
zábave pri tanci. Ona mala
18, on 19 rokov, nazvime ich

Îaneta a Laco. Ani sa k sebe veºmi
nehodili, ona bola komunikatívna,
on skôr uzavret˘, ale jeho k nej
lákalo, Ïe sa rada smiala a bola vÏdy
veselá. PríÈaÏlivosÈ zafungovala
a po pár mesiacoch sa city preme-
nili na malého ãlovieãika, ktor˘
svoju ÏivotaschopnosÈ prejavoval
intenzívnym kopkaním v mami-
nom bru‰ku. âo sa uÏ dalo robiÈ?
Svadba bola ako sa patrí a mladí sa
po svadbe nasÈahovali k Lacov˘m
rodiãom, kde dostali k dispozícii
veºkú izbu. 

Ale postupujúce tehotenstvo
„uväznilo“ Îanetu doma – na
zábavy sa s bru‰kom veºmi chodiÈ
nedá. Cítila sa nemotorná a ne‰i-
kovná gazdiná, no ale koºko osem-
násÈroãn˘ch dievãat vie dokonale
gazdovaÈ, variÈ, praÈ a upratovaÈ?
Nepáãilo sa jej, Ïe namiesto pomo-
ci z manÏelovej strany je stále
doma sama. Laco stále nechápal,
ão sa deje. Veì jeho mama v‰etko
stíha, dokonca varí aj pre nich, tak
ão tá Îaneta stále má? A moÏno
svoju úlohu zohralo aj nad⁄Ïanie
rodiãov svojmu synovi – aspoÀ
Îaneta to tak vnímala. Zastávali
názor : chlap – Ïenáã si predsa
môÏe odbehnúÈ na jedno, dve
pivká... ËaÏko povedaÈ, kto spravil
viac ch˘b, ale v˘sledok bol, Ïe
Îaneta sa tri mesiace po svadbe
vrátila k matke.

Laco chvíºu trucoval, ale po
narodení syna sa pobral a nasÈaho-
val sa k manÏelke a jej matke do
dvojizbového bytu v meste. Zdalo
sa, Ïe v‰etko sa na dobré obráti.
Laco v‰ak pri‰iel o prácu a prestal
byÈ Ïiviteºom rodiny. PeÀazí bolo
málo, dieÈaÈu stále bolo nieão
treba. Karta sa obrátila, Îaneta
teraz mala pri sebe autoritatívnu
matku, ktorej sa neveºmi pozdával
prístup zaÈa k manÏelke a dieÈaÈu
a dávala to aj patriãne najavo. Laco
situáciu nezvládal. âím ìalej, t˘m
viac ãasu trávil v krãme, kde
neplakalo malé dieÈa a nehundrala
mrzutá manÏelka ãi zádrapãivá

svokra. Robotu stále nemal. Zhor‰i-
la sa mu epilepsia a bol mu prizna-
n˘ invalidn˘ dôchodok. Tento
nízky príjem v‰ak nemohol mladej
rodine staãiÈ, najmä keì znaãná
ãasÈ z neho pretiekla dolu hrdlom.
Konflikty sa vyhrocovali a presne
rok od svadby sa zbalil a vrátil sa
k rodiãom tentoraz Laco. MoÏno aj
mali Îaneta s Lacom snahu man-
Ïelstvo zachrániÈ, ãoho dôkazom
by mohlo byÈ narodenie druhého
dieÈaÈa, peknej dcérky, no mesiac
po jej narodení to mladá Ïena defi-
nitívne vzdala a podala návrh na
rozvod. ManÏelstvo rozviedli a deti
boli zverené matke.

Lacovu skazu v tej chvíli uÏ
nemalo ão zastaviÈ. Nemal vlastnú
rodinu a benevoletní rodiãia ho
v pití zastaviÈ nedokázali. Jeho
Ïivot sa zmenil na kratuãké obdo-
bia relatívnej triezvosti, kedy si
uvedomoval, Ïe takto sa asi ÏiÈ
nemá, ale v˘ãitky svedomia r˘chlo
utopil v poháriku. Ani Îaneta sa
nevedela po rozvode zaradiÈ do
Ïivota. Zbavila sa manÏela – alko-
holika, nie v‰ak matky, ktorá aj
naìalej chcela o Ïivote svojej dcéry
rozhodovaÈ – veì jej poskytovala
stravu i prístre‰ie a pomáhala jej
s deÈmi. Nakoniec to Îaneta nevy-
drÏala a odsÈahovala sa do podná-
jmu. Na‰la si nov˘ vzÈah a otehot-
nela. Otec jej tretieho dieÈaÈa v‰ak
so spoloãnou budúcnosÈou nepoãí-
tal. Tak sa Îaneta ocitla s tromi
maliãk˘mi deÈmi v drahom podná-
jme a s minimálnym príjmom.
Laco samozrejme platil v˘Ïivné iba
zriedka a deti ani nenav‰tevoval. 

Pod tlakom udalostí Îaneta
súhlasila, Ïe jej najmlad‰ie dieÈa
bude zverené do v˘chovy otcovi.
Naìalej sa sÈahovala s dvoma mal˘-
mi deÈmi z podnájmu do podnájmu
a v‰ade vyrábala dlÏoby. Nakoniec
skonãila v ubytovni a aj tu sa situá-
cia s ÈaÏkosÈami pri platení nájom-
ného zopakovala. Spolub˘vajúci
v ubytovni si ãoskoro v‰imli, Ïe jej
problémy prerástli cez hlavu. âoraz
ãastej‰ie ich utápala v alkohole
a deti behali bez dozoru po chod-
bách ubytovne. Nakoniec sa Îaneta

rozhodla odísÈ pracovaÈ do âiech
a t˘m si vyrie‰iÈ zlú ekonomickú
situáciu. V tomto pláne v‰ak pre
dve malé deti nebolo miesto. Me-
dzit˘m sa ale zmenil Lacov Ïivot.
Nepoviem vám, ão bolo podnetom
na to, aby priznal, Ïe je alkoholik,
ale faktom je, Ïe po tomto prvom
kroku urobil aj ìal‰ie – vzchopil sa
a zaãal sa lieãiÈ. Podporovali ho
najmä rodiãia a súrodenci, ktorí
pochopili, Ïe Lacovi pri jeho epi-
lepsii uÏ ide doslova o Ïivot.
MoÏno svoju úlohu zohrali aj
obãasné informácie o Îanetin˘ch
problémoch a Lacovi koneãne
do‰lo, Ïe má deti, ktoré ho potre-
bujú. Nebolo to jednoduché ani
ºahké, ale Laco vydrÏal. Veºmi mu
v jeho odhodlaní abstinovaÈ pomo-
hol aj RAK, ruÏombersk˘ absti-
nenãn˘ klub. Tam na‰iel nov˘ch
priateºov, aj radu, kam sa obrátiÈ
o pomoc pri rie‰ení Ïivotnej situá-
cie. Zaãal sa intenzívne zaujímaÈ
o deti a po roãnej úplnej abstinen-
cii si na‰iel prácu. Po ãase poÏia-
dal, aby boli deti zverené do opate-
ry jemu a po Îanetinom súhlase to
odobril aj súd. Îaneta odi‰la do
âiech a viac sa neozvala. Len v˘ni-
moãne deÈom nieão poslala pros-
tredníctvom svojej matky.

Deti rastú, majú teraz desaÈ
a jedenásÈ rokov a s nimi rastú aj
ich nároky a potreba peÀazí. Laco
sa snaÏil, ‰etril kaÏdú korunu, pra-
coval, aj keì len za minimálnu
mzdu. Aj rodiãia sa mu snaÏili
pomáhaÈ, kaÏdá koruna v‰ak bola
vzácna. Vtedy mu poradili priate-
lia z RAK-u, aby vyhºadal pomoc
na na‰om úrade. Prebrali sme
s Lacom jeho problémy, poradili
sme mu ão a ako a v˘sledkom bola
ÏiadosÈ o náhradné v˘Ïivné, ktoré
mu bolo aj priznané. ËaÏko pove-
daÈ, kedy a ãi sa Îaneta vráti
z âiech, ãi s Lacom k sebe nájdu
cestu a mladá rodina bude opäÈ
spolu. V tejto chvíli ma v‰ak te‰í,
Ïe sme Lacovi aspoÀ trochu
pomohli v jeho neºahkej situácii,
keì vlastne zaãína odznova. V‰etci
jeho snahe naìalej abstinovaÈ
a riadne sa staraÈ o deti veºmi drÏí-
me palce.

Ing. Eva Beťková, 
vedúca oddelenia PHN

ÚPSVR Ružomberok

Druhá ‰anca
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H ospodársky rozvoj a záujem investorov o Slovensko
spôsobil nárast voºn˘ch pracovn˘ch miest, pokles neza-
mestnanosti a tieÏ nedostatok kvalifikovanej pracovnej

sily, ktor˘ je viditeºn˘ vo v‰etk˘ch odvetviach národného hospo-
dárstva.

Súãasn˘ stav vyÏaduje efektívnu anal˘zu
potrieb a ponuky na trhu práce. Zamestná-
vatelia sa pri získavaní svojich budúcich
zamestnancov ãoraz viac obracajú na
sprostredkovateºské agentúry, ktoré vyhºa-
dávajú zamestnancov v zahraniãí. Úrady
práce, sociálnych vecí a rodiny uÏ dávno
nie sú miestom, kde personalisti prichád-
zajú rie‰iÈ svoje problémy. Je dôleÏité tento
stav zmeniÈ predov‰etk˘m kvalitnou prá-
cou s kaÏd˘m uchádzaãom o zamestnanie,
ãi je v evidencii mesiac alebo niekoºko

rokov. Potrebujeme vytvoriÈ kvalitn˘ servis poskytovania sluÏieb od
poradenstva cez sprostredkovanie zamestnania, anal˘zu potrieb
evidovan˘ch uchádzaãov o zamestnanie a potrieb zamestnáva-
teºov aÏ po kvalitnú prípravu na v˘berové konania. Plnenie t˘chto
cieºov regionálne s vyuÏitím v‰etk˘ch dostupn˘ch foriem je dôleÏi-
t˘m krokom k zviditeºneniu zamestnancov úradov práce, sociál-
nych vecí a rodiny.

Úlohou zamestnancov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
bude vytvorenie dostatoãn˘ch podmienok na prácu zamestnancov,
zjednodu‰enie administratívy, skultúrÀovanie prostredia pre klien-
tov, vzdelávanie zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí
a rodiny.

Nové programovacie obdobie 2007 – 2013 prinesie Slovensku
finanãné prostriedky, ktoré je moÏné pouÏiÈ na vzdelávanie, na rie-
‰enie nezamestnanosti rizikov˘ch skupín a naskytujú sa nám moÏ-
nosti vyuÏívaÈ partnerstvá v regiónoch na rie‰enie zamestnanosti.
Tieto finanãné zdroje pomôÏu vytváraÈ v regiónoch lep‰ie pracov-
né podmienky, vy‰‰iu mzdu a sociálne istoty, ktoré môÏu prispieÈ
k návratu odborníkov pracujúcich v zahraniãí.

Rok 2008 bude pre nás o to ÈaÏ‰í, keìÏe nás ãaká novela Záko-
na o zamestnanosti, ktorá ponúkne ‰ir‰ie moÏnosti rie‰enia neza-
mestnanosti a prístupu ku klientom. Preto vám prajem veºa nápa-
dov a trpezlivosti pri va‰ej kaÏdodennej práci. 

Ing. Ján Gramata, 
námestník pre sekciu sluÏieb zamestnanosti

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
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Rok ústretovosti 
k zamestnávateºom

„Potrebujeme vytvoriÈ kvalitn˘ servis
poskytovania sluÏieb od poradenstva 
cez sprostredkovanie zamestnania, 

anal˘zu potrieb evidovan˘ch 
uchádzaãov o zamestnanie a potrieb

zamestnávateºov aÏ po kvalitnú 
prípravu na v˘berové konania“
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Ing. Marián Valentoviã, riaditeº ÚPSVR v PN (s mikrofónom),
spolu Bc. Miroslavom Ondri‰íkom, zamestnancom EURES
a zároveÀ predsedom ZO SLOVES pri ÚPSVR v PN, vítajú
zamestnancov úradu a Ïelajú im príjemnú zábavu.

Organizaãn˘ tím mikulá‰skej akcie: Bc. Marcela Sedláková,
sekretárka riaditeºa, Bc. Miroslav Ondri‰ík, Bc. Zuzana
·oková s ãestn˘m hosÈom – Ing. Marcelou Gatciovou, pred-
sedníãkou SLOVES.

VíÈazné bowlingové druÏstvo. Dostali diplom a kaÏdá sym-
bolickú vecnú cenu.

Tí menej hanbliví Mikulá‰ovi a kolegom zaspievali pesniãku
alebo aspoÀ povedali vtip.

Bc. Alena âelková pri rozohratej partii biliardu s Ing. Joze-
fom Bardíkom, vedúcim OIA·Z.

Mgr. Ing. Anna Boleãková, riaditeºka OSVaR, sa chystá na
hod bowlingovou guºou.

Vo Victoria Bowling Centre v Pie‰Èanoch sa pre zamestnancov ÚPSVR v Pie‰Èanoch
konal ‰portov˘ deÀ zorganizovan˘ v spolupráci so ZO SLOVES pri ÚPSVR v Pie‰Èa-
noch. Pozvanie na podujatie prijali a aj sa ho zúãastnili hostia, Ing. Marcela Gatci-
ová, predsedníãka SLOVES SR, a Ing. Jozef Kollár, riaditeº organizaãného odboru.
Zamestnanci úradu si mohli zmeraÈ sily v bowlingu, biliarde a ‰ípkach. Okrem
‰portu im spestril deÀ aj Mikulá‰, ktor˘ im rozdal mikulá‰ske balíãky. 

Text a foto: Bc. Marcela Sedláková, sekretariát ÚPSVR Piešťany

·portov˘ deÀ s Mikulá‰om

FOTOOBJEKTÍVOM
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Územie Ku koncu sledovaného mesiaca v % Ku koncu predchádz. mesiaca v %
Banskobystrický kraj 14,10 13,76 
Košický kraj 13,02 12,71 
Prešovský kraj 12,05 11,67 
Nitriansky kraj 7,10 6,99
Žilinský kraj 5,55 5,34
Trenčiansky kraj 4,50 4,25 
Trnavský kraj 4,30 4,16 
Bratislavský kraj 1,98 1,92 

Územie Ku koncu sledovaného mesiaca v % Ku koncu predchádz. mesiaca v %
SSLLOOVVEENNSSKKOO 77,,9999  77,,7766  

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

mesiaca v % mesiaca v %
1 Rimavská Sobota 27,05 26,75 •
2 Revúca 25,80 25,04 •
3 Rožňava 20,14 19,32 •
4 Veľký Krtíš 19,49 19,32 •
5 Kežmarok 19,38 18,98 •
6 Trebišov 18,60 18,20 •
7 Sabinov 17,55 17,52 •
8 Lučenec 17,53 16,99 •
9 Sobrance 16,59 16,48 •

10 Košice - okolie 16,52 16,35 •
11 Poltár 16,50 15,58 •
12 Gelnica 15,63 14,97 •
13 Medzilaborce 15,36 14,55 -2
14 Žarnovica 15,32 14,66 •
15 Michalovce 15,01 14,76 2
16 Vranov nad Topľou 14,51 13,99 •
17 Krupina 13,80 13,21 •
18 Levoča 13,48 12,96 •
19 Banská Štiavnica 13,36 12,72 •
20 Bardejov 13,01 12,47 •
21 Svidník 12,93 12,43 •
22 Stropkov 12,59 12,16 •
23 Detva 11,95 11,64 •
24 Levice 11,73 11,49 •
25 Snina 11,50 11,20 •
26 Prešov 11,22 10,98 •
27 Žiar nad Hronom 11,19 10,86 •
28 Brezno 10,81 10,65 •
29 Spišská Nová Ves 10,77 10,38 •
30 Humenné 9,49 8,96 •
31 Turčianske Teplice 8,26 7,89 -1
32 Šaľa 7,93 8,00 1
33 Stará Ľubovńa 7,92 7,72 •
34 Košice II 7,43 7,20 •
35 Bytča 7,38 6,67 -5
36 Komárno 7,36 6,94 -1
37 Kysucké Nové Mesto 7,26 6,95 1
38 Nové Zámky 7,13 7,11 3
39 Tvrdošín 7,13 6,57 -2
40 Dolný Kubín 7,05 6,54 -2

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

mesiaca v % mesiaca v %
41 Námestovo 6,93 6,43 -4
42 Partizánske 6,86 6,42 -4
43 Poprad 6,86 6,48 •
44 Zvolen 6,82 6,68 5
45 Ružomberok 6,68 6,77 7
46 Košice III 6,66 6,45 2
47 Topoľcany 6,56 6,42 •
48 Prievidza 6,38 6,09 •
49 Zlaté Moravce 5,99 6,00 •
50 Košice I 5,85 5,84 •
51 Senica 5,75 5,49 •
52 Košice IV 5,54 5,28 -2
53 Liptovský Mikuláš 5,49 5,37 •
54 Dunajská Streda 5,41 5,40 2
55 Čadca 5,37 5,07 -2
56 Považská Bystrica 5,34 5,23 1
57 Martin 5,13 5,10 1
58 Bánovce nad Bebravou 5,01 4,70 -1
59 Hlohovec 4,93 4,82 1
60 Banská Bystrica 4,33 4,23 •
61 Skalica 4,14 3,88 -2
62 Myjava 4,12 3,91 •
63 Nitra 3,94 3,95 2
64 Nové Mesto nad Váhom 3,89 3,63 •
65 Púchov 3,83 3,45 -2
66 Piešťany 3,73 3,61 1
67 Malacky 3,50 3,53 1
68 Galanta 3,44 3,36 •
69 Žilina 3,44 3,36 •
70 Trnava 3,39 3,15 •
71 Ilava 2,71 2,59 -1
72 Senec 2,70 2,63 1
73 Pezinok 2,49 2,40 •
74 Trenčín 2,25 2,04 •
75 Bratislava V 1,73 1,62 •
76 Bratislava IV 1,60 1,50 -3
77 Bratislava III 1,57 1,55 1
78 Bratislava I 1,56 1,54 1
79 Bratislava II 1,56 1,50 1

Zdroj: ÚPSVR

Poradie krajov

Poradie okresov

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

PORADIE PODĽA EVIDOVANEJ MIERY NEZAMESTNANOSTI V SR ZA MESIAC DECEMBER

Slovensko celkovo
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PRÍLOHA

1/2008 SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ I

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY 
BANSKÁ BYSTRICA

VK č.: 2008/1/28
Názov pozície: 
SAMOSTATNÝ RADCA 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie štát-
nych sociálnych dávok
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci
a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné spracúvanie rozhodnutí a vykoná-
vanie kontroly. Samostatné odborné činnosti v príslušnom odbore štát-
nej služby. Rozhodovanie o štátnych sociálnych dávkach a rodinných
dávkach v rámci EÚ, posudzovanie nároku a príprava podkladov na
rozhodovanie o štátnych sociálnych dávkach a rodinných dávkach
v rámci EÚ, zisťovanie, prešetrovanie a preverovanie podkladov vo veci
nároku na štátne sociálne dávky, vydávanie platobných príkazov.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie zamestnanca: VŠ I. alebo II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, 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.: 2008/1/30
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 štát-
nych sociálnych dávok
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci
a rodiny
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované činnosti spočíva-
júce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní a príprave pod-
kladov na oddelení štátnych sociálnych dávok. Metodická, koordi-
načná, kontrolná a rozhodovacia činnosť v pôsobnosti oddelenia.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
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
GALANTA 

VK č.: 2008/1/7
Názov pozície: 
HLAVNÝ REFERENT 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: referát informatiky, analýz a štatistických zis-
ťovaní 
Odbor štátnej služby: 1.05 Informatika (sociálno-ekonomické infor-
mácie, štátny informačný systém)

Hlavné úlohy: Samostatné činnosti vyžadujúce spoluprácu aj
s inými organizačnými útvarmi v služobnom úrade, analýza
porúch hardveru a zabezpečovanie záručných ako aj pozáruč-
ných opráv hardveru, zabezpečovanie systémovej administrácie
a údržby dát aplikačného programového vybavenia, správa pra-
covných staníc WLAN vrátane inštalácie lokálnych a sieťových
tlačiarní, zabezpečovanie ochrany osobných údajov v informač-
nom systéme služobného úradu.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzdelanie alebo
vyššie odborné vzdelanie 
Počítačové znalosti: Windows NT4-server, Windows 2003-server,
Microsoft Office, Lotus Notes, správa APV, (prax: 2 roky – vítaná).

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ing. Anna Grellová
Telefón: 031/7802430 kl. 155
Fax: 031/7804598
E-mail: anna.grellova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: ÚPSVR, Staničná 5, 924 01 Galanta 

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
KOMÁRNO

VK č.: 2008/1/16
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
posudkových činností 
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci
a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované činnosti spočí-
vajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov
a príprave podkladov pre rozhodovanie v otázkach spadajúcich do
rozsahu kompetencie oddelenia posudkových činností. Zabezpe-
čovanie výkonu činností v rozsahu kompetencií úradu práce, so-
ciálnych vecí a rodiny v zmysle zákona o sociálnej pomoci, záko-
na o službách zamestnanosti a zákona o prídavku na dieťa. Zabez-
pečovanie najzložitejšej agendy v oblasti sociálnych dôsledkov
ťažkého zdravotného postihnutia občanov a spracúvanie posud-
kov. Koordinovanie a riadenie zamestnancov oddelenia posudko-
vých činností.

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

VK č.: 2008/2/16
Názov pozície: 
SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti – oddelenie infor-
mačno sprostredkovateľských služieb – referát prvého kontaktu
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci
a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné spracúvanie rozhodnutí
o zaradení, nezaradení, resp. vyradení uchádzača o zamestnanie
do alebo z evidencie uchádzačov o zamestnanie.

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: Ing. Ladislav Keszán 
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 LEVICE

VK č.: 2008/1/17
Názov pozície: 
HLAVNÝ REFERENT 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: vysunuté pracovisko Želiezovce, odbor sociál-
nych vecí a rodiny, pomoc v hmotnej núdzi
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia, práce, sociálne veci
a rodina 
Hlavné úlohy: samostatné odborné činnosti, odborná príprava roz-
hodnutí, samostatné vykonávanie ucelených agend na úseku
pomoci v hmotnej núdzi

Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzdelanie alebo
vyššie odborné vzdelanie
Počítačové znalosti: ovládanie práce s PC

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
Terézia Kováčová
Telefón: 036/6313238
E-mail: terezia.kovacova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: 
ÚPSVR, Ľ. Štúra 53, 934 01 Levice

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY 
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

VK č.: 2008/1/12
Názov pozície: 
HLAVNÝ REFERENT 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie informačno–poradenských a spros-
tredkovateľských služieb 
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci
a rodina
Hlavné úlohy: Vykonávanie odborných činností pri plnení úloh
v štátnej správe v oblasti služieb zamestnanosti v oddelení infor-
mačno-poradenských a sprostredkovateľských služieb.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplne stredné alebo vyššie
odborné vzdelanie
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel

VK č.: 2008/4/12
Názov pozície: 
SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1,4 úväzku
Organizačný útvar: oddelenie posudkových činností 
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci
a rodina
Hlavné úlohy: Posudzovanie miery funkčnej poruchy občanov podľa
druhu zdravotného postihu a posudzovanie dlhodobo nepriaznivého
zdravotného stavu dieťaťa na účely štátnych sociálnych dávok, spolu-
práca s ošetrujúcim lekárom, vedenie agendy súvisiacej s lekárskou
posudkovou činnosťou, posudzovanie odkázanosti občana z hľadiska
jeho funkčnej schopnosti, spolupráca so štátnym lekárom.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel
Osobitné kvalifikačné predpoklady: Lekárska fakulta

Voľné štátnozamestnanecké miesta
v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny
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VK č.: 2008/5/12
Názov pozície: 
SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: úsek služieb zamestnanosti – pracovisko infor-
mačno-poradenských služieb – Myjava
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci
a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné vykonávanie odborných úloh v štátnej
správe v oblasti služieb zamestnanosti na úseku informačných
a poradenských služieb.

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

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ing. Judita Jakubeová
Telefón: 032/7740716
Fax: 032/7740714
E-mail: Judita.Jakubeova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: 
ÚPSVR, Hviezdoslavova 40, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

VK č.: 2008/2/12
Názov pozície: 
RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie posudkových činností 
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci
a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné vykonávanie činností pri vedení ucele-
nej agendy štátnej správy na úseku posudkových činností.

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

VK č.: 2008/3/12
Názov pozície: 
SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 0,6 úväzku
Organizačný útvar: oddelenie posudkových činností – pracovisko
Myjava
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci
a rodina
Hlavné úlohy: Posudzovanie miery funkčnej poruchy občanov podľa
druhu zdravotného postihu a posudzovanie dlhodobo nepriaznivého
zdravotného stavu dieťaťa na účely štátnych sociálnych dávok, spo-
lupráca s ošetrujúcim lekárom, vedenie agendy súvisiacej s lekár-
skou posudkovou činnosťou, posudzovanie odkázanosti občana
z hľadiska jeho funkčnej schopnosti, spolupráca so štátnym lekárom.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
Osobitné kvalifikačné predpoklady: atestácia z posudkového lekár-
stva – odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v kate-
górii lekár podľa nariadenia vlády SR č. 742/2004 Z.z. o odbor-
nej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania

VK č.: 2008/6/12
Názov pozície: 
ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ, VEDÚCI ODDELENIA
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie posudkových činností
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci
a rodina
Hlavné úlohy: Vykonávanie samostatných odborných špecializo-
vaných činností, spočívajúcich najmä v analytickej činnosti, vo
vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodova-
nie v otázkach spadajúcich do rozsahu kompetencií služobného
úradu na úseku posudkových činností v oblasti sociálnych vecí
a rodiny i služieb zamestnanosti. Plánovanie, organizovanie,
koordinovanie, motivovanie a kontrola výkonu činností v pôsob-
nosti oddelenia posudkových činností. Metodické usmerňovanie
a rozhodovanie na úseku posudkových činností.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus Notes,
internet
Vodičský preukaz: vodičský preukaz skupiny B

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ing., Mgr. Peter Ochránek
Telefón: 032/7742540
Fax: 032/7742544
E-mail: Ochranek.Peter@upsvr.gov.sk
Adresa služobného úradu: 
ÚPSVR, Hviezdoslavova 40, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
PRIEVIDZA

VK č.: 2008/1/14
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: Zisťovanie, prešetrovanie a preverovanie podkladov vo
veci nároku na dávku v hmotnej núdzi. Vybavovanie ucelenej odbor-
nej agendy vo vecne vymedzenej oblasti tvoriacej podklad pre ria-
denie, rozhodovanie a kontrolu. Spracovanie podkladov pre sociálnu
diagnostiku a sociálnu terapiu, príprava podkladov na rozhodovanie.
Sledovanie účelu použitia poskytnutých dávok. Poradenská pomoc
pri riešení sociálnych problémov klientov a terénna sociálna práca.
Spracovávanie výpočtových listov a dávok pre výplatu občanom.
Kontrola výplatných listín pri mesačnom spracovávaní dávok. 

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

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Monika Sýkorová, 
Mgr. Marcela Hanková
Telefón: 046/5166254, 5166383
Fax: 046/5166265
E-mail: monika.sykorova@upsvar.sk,
marcela.hankova@upsvar.sk 
Adresa služobného úradu: 
ÚPSVR, Šumperská 1, 971 01 Prievidza

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY 
NOVÉ ZÁMKY

VK č.: 2008/1/19
Názov pozície: 
HLAVNÝ REFERENT
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti, úsek služieb
zamestnanosti, informačno-poradenské a sprostredkovateľské
služby, detašované pracovisko Šaľa
Odbor štátnej služby: 2. 11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci
a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti na úseku informačno-
poradenských a sprostredkovateľských službách. Odborná prí-
prava rozhodnutí na prvom stupni správneho konania. Všeobec-
né informovanie o možnostiach a podmienkach evidencie na
Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Nových Zámkoch.
Samostatne zabezpečovať agendu súvisiacu s evidenciou
poskytnutých informácií klientom.

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

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Ivana Švajdová
Telefón: 035/6905 310

Fax: 035/6420 728
E-mail: ivana.svajdova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: 
ÚPSVR, F. Kapisztóryho č. 1, 940 36 Nové Zámky

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY 
STROPKOV

VK č.: 2008/1/41
Názov pozície: 
ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ,VEDÚCI ODDELENIA
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti – oddelenie slu-
žieb zamestnávateľom (APTP – zamestnávateľ)
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci
a rodina
Hlavné úlohy: Riadenie, kontrolovanie, koordinovanie, rozhodova-
nie a metodické usmerňovanie výkonu štátnej správy na oddele-
ní služieb zamestnávateľom. Vykonávanie odborných špecializo-
vaných činnosti spočívajúcich najmä v analytickej činnosti a vo
vyhodnocovaní výsledkov na uvedenom úseku činnosti. Zabez-
pečovanie implementácie projektov zameraných na podporu
zamestnávateľov a tvorbu pracovných miest. Tvorba a koordiná-
cia koncepcií a programov v oblasti služieb zamestnávateľom, na
území územného obvodu a zabezpečovanie ich realizácie.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa v odbore ekono-
mika a manažment – vítané
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus Notes,
internet – pokročilý

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ing. Daniela Madzinová
Telefón: 054/742 3671
Fax: 054/742 3617
E-mail: daniela.madzinova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: ÚPSVR, Hlavná 26, 091 01 Stropkov

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY 
TREBIŠOV

VK č.: 2008/1/47
Názov pozície: 
SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: oddelenie projektov Európskeho sociálneho
fondu 
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci
a rodina 
Hlavné úlohy: Samostatné odborné spracúvanie rozhodnutí a vyko-
návanie kontroly. Samostatné ucelené odborné činnosti vo vymed-
zenom úseku štátnej správy alebo vykonávania štátnych záležitostí. 

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

VK č.: 2008/2/47
Názov pozície: 
SAMOSTATNÝ RADCA 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: úsek sociálnych vecí a rodiny, detašované pra-
covisko v Kráľovskom Chlmci, vysunuté pracovisko v Čiernej nad
Tisou 
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 vo
vymedzenom úseku štátnej správy alebo vykonávania štátnych
záležitostí. 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. alebo II. stupňa
Počítačové znalosti: napr. Microsoft Office Word, Excel, Lotus
Notes, Outlook Express
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VK č.: 2008/3/47
Názov pozície: 
SAMOSTATNÝ RADCA 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: úsek sociálnych vecí a rodiny, detašované pra-
covisko v Kráľovskom Chlmci 
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci
a rodina 
Hlavné úlohy: Samostatné odborné spracúvanie rozhodnutí a vykoná-
vanie kontroly. Samostatné ucelené odborné činnosti vo vymedze-
nom úseku štátnej správy alebo vykonávania štátnych záležitostí. 

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

VK č.: 2008/4/47
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, vysunuté pracovisko v Sečovciach 
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci
a rodina 
Hlavné úlohy: Samostatné odborné spracúvanie rozhodnutí a vykoná-
vanie kontroly. Samostatné ucelené odborné činnosti vo vymedze-
nom úseku štátnej správy alebo vykonávania štátnych záležitostí. 

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

VK č.: 2008/5/47
Názov pozície: 
HLAVNÝ REFERENT
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti, oddelenie infor-
mačných a sprostredkovateľských služieb
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci
a rodina 
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti alebo samostatné
vykonávanie ucelených agend s rozhodovacou právomocou vo
vymedzenom úseku štátnej správy alebo vykonávania štátnych
záležitostí. Samostatné činnosti vyžadujúce spoluprácu aj s inými
organizačnými útvarmi v služobnom úrade.

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

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: JUDr. Ján Bučko
Telefón: 056/6670742
Fax: 056/6724844
E-mail: jan.bucko@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: ÚPSVR, J. Záborského 8, 075 01 Trebišov

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY 
VEĽKÝ KRTÍŠ

VK č.: 2008/1/34
Názov pozície: 
ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ, VEDÚCI ODDELENIA
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie peňažných príspevkov na kompen-
záciu sociálnych dôsledkov ťažko zdravotne postihnutých
Odbor štátnej služby: 2.11. Práca, inšpekcia práce, sociálne veci
a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované činnosti spočí-
vajúce najmä v analytickej, riadiacej činnosti, vo vyhodnocovaní,
v príprave podkladov pre rozhodovanie na úseku peňažných prís-
pevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP. 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus Notes,
Outlook Express, internet a práca so sieťou (lokálnou)

VK č.: 2008/2/34
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 petície, vnútorný
audit
Hlavné úlohy: Koordinovanie a organizovanie kontrolných akcií,
ich príprava, analýza vrátane spracúvania programu kontroly,
kontrolná činnosť a spolupráca pri realizácii výsledkov kontroly,
alebo podaní. Samostatné odborné činnosti s rozhodovacou právo-
mocou na oddelení ESF. Samostatné činnosti vyžadujúce spolu-
prácu s inými organizačnými útvarmi v služobnom úrade.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. alebo VŠ II. stupňqa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus Notes,
Outlook Express, internet a práca so sieťou (lokálnou)
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa

VK č.: 2008/3/34
Názov pozície: 
HLAVNÝ REFERENT 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie ESF
Odbor štátnej služby: 2.11. Práca, inšpekcia práce, sociálne veci
a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti s rozhodovacou právo-
mocou na oddelení ESF. Samostatné činnosti vyžadujúce spolu-
prácu s inými organizačnými útvarmi v služobnom úrade.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzdelanie, alebo
vyššie odborné vzdelanie
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus Notes,
Outlook Express, internet a práca so sieťou (lokálnou)

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: JUDr. Jozef Ivan
Telefón: 047/4830367
Fax: 047/4830367
E-mail: jozef.ivan@ upsvar.sk
Adresa služobného úradu: 
ÚPSVR Veľký Krtíš, Madácha 2, 990 01 Veľký Krtíš

NÁRODNÝ INŠPEKTORÁT PRÁCE KOŠICE

VK č.: 2008/1/49
Názov pozície: 
HLAVNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor riadenia inšpekcie práce
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci
a rodina
Hlavné úlohy: Koordinovanie častí zložitých systémov inšpekcie
práce na úrovni orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnos-
ťou. Koordinácia a metodické usmerňovanie prípravy materiálov
v oblasti BOZP na celoštátnej úrovni a v sústave NIP. Koordinácia
a vyhodnocovanie činnosti orgánov inšpekcie práce. 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: vítaná znalosť cudzích jazykov 
Počítačové znalosti: znalosť práce s PC, Microsoft Office Word,
Excel, Lotus Notes

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ing. Alžbeta Kočiščáková
Telefón: 055/7979910
Fax: 055/7979904
E-mail: betka.kociscakova@ip.gov.sk
Adresa služobného úradu: 
Národný inšpektorát práce, Masarykova 10, 040 01 Košice

INŠPEKTORÁT PRÁCE BANSKÁ BYSTRICA

VK č.: 2008/1/55
Názov pozície: 
ODBORNÝ RADCA – INŠPEKTOR PRÁCE 
Druh štátnej služby: prípravná 
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: oddelenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci
Odbor štátnej služby: 2.11 – Práca, inšpekcie práce, sociálne veci
a rodina
Hlavné úlohy: Kontrolná činnosť vo vecne vymedzenej oblasti pod
vedením vedúceho kontrolnej skupiny. Vykonávanie teoretickej
a praktickej prípravy v zmysle „Plánu zácviku inšpektora – uchá-
dzača“, zúčastňovanie sa dozornej činnosti s inšpektormi práce
a príprava na inšpektorské skúšky v zmysle platných zásad pre
prípravu a vzdelávanie inšpektorov práce – uchádzačov. Ako
inšpektor práce vykonávanie dozornej činnosti v oblasti dodržia-
vania predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä
v oblasti stavebníctva, zúčastňovanie sa kolaudácií, vyšetrovanie
pracovných úrazov a pod. 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa – vítané je vzdela-
nie so stavebným zameraním 
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus Notes,
Outlook Express
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa (uchádzač ich
získa počas prípravy na inšpektora práce)

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Danica Kováčová
Telefón: 048/4141741
Fax: 048/4142108
E-mail: danica.kovacova@ipbb.sk, danica.kovacova@bb.ip.gov.sk
Adresa služobného úradu: 
Inšpektorát práce, Partizánska 98, 974 33 Banská Bystrica

INŠPEKTORÁT PRÁCE NITRA

VK č.: 2008/1/53
Názov pozície: 
ODBORNÝ RADCA – INŠPEKTOR PRÁCE UCHÁDZAČ 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 3
Organizačný útvar: inšpekcia práce 
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci
a rodina 
Hlavné úlohy: Kontrolná činnosť vo vecne vymedzenej oblasti pod
vedením vedúceho. Vykonávanie teoretickej a praktickej prípravy
v zmysle „Plánu zácviku“, zúčastňovanie sa na dozornej činnosti
s inšpektormi práce a príprava inšpektora práce uchádzača na
odbornú skúšku na získanie osobitného kvalifikačného predpo-
kladu.. Ako inšpektor práce vykonávanie dozornej činnosti
v zmysle zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene
a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegál-
nom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa 
Jazykové znalosti: sú výhodou (napr. AJ, NJ, MJ, FJ, ŠJ) 
Počítačové znalosti: napr. Microsoft Office Word, Excel, Lotus
Notes, Outlook Express

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Lenka Gálová
Telefón: 037/6933856
Fax: 037/7415 241
E-mail: Lenka.galova@nr.ip.gov.sk 
Adresa služobného úradu: 
Inšpektorát práce, Jelenecká 49, 950 38 Nitra

ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

VK č.: 2008/1/2
Názov pozície: 
HLAVNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ, VEDÚCI ODDELENIA 
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: sekcia sociálnych vecí a rodiny, odbor sociál-
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PRÍLOHA

SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ 1/2008IV

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 cudzie-
ho 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; písomné 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; písom-
né čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby; písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplo-
mu, 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 29. 1. do 8. 2. 2008 
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.

noprávnej ochrany detí, sociálnej kurately a poradensko-psycho-
logických služieb, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a so-
ciálnej kurately
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci
a rodina
Hlavné úlohy: riadiaca, koordinačná a kontrolná činnosť pri riade-
ní a usmerňovaní činnosti oddelenia. Samostatné odborné špecia-
lizované činnosti spočívajúce v analytickej, vyhodnocovacej
a rozhodovacej činnosti oddelenia, tvorba opatrení spadajúcich
do rozsahu kompetencií oddelenia.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, 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 niektorých zákonov sa vyžaduje
VŠ v študijnom odbore sociálna práca, psychológia, právo alebo
v študijných odboroch pedagogického zamerania

VK č.: 2008/2/2
Názov pozície: 
HLAVNÝ RADCA 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: osobný úrad
Odbor štátnej služby: 1.01 Riadenie štátnej služby
Hlavné úlohy: Tvorba rozhodnutí sporných nárokov zamestnancov
týkajúcich sa pracovnoprávnych vzťahov a verejných vzťahov
štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme. Tvorba stanovísk, usmernení a pokynov
k vykonávaniu zákonov a právnych noriem pre Ústredie a úrady
práce, sociálnych vecí a rodiny. Rozhodnutia, podklady, stanovis-
ká, interné normy a návrhy pre služobný úrad Ústredia práce,
sociálnych vecí a rodiny a iné organizačné útvary ústredia súvi-
siace s náplňou a činnosťou osobného úradu. Znalosť predpisov
o správnom konaní, znalosť právnych predpisov v oblasti štátnej
správy, znalosť zákonov pri zamestnávaní zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme, znalosť Zákonníka práce. 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa – vítané právnické
vzdelanie
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus Notes,
internet
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa

VK č.: 2008/3/2
Názov pozície: 
HLAVNÝ RADCA 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 2 
Organizačný útvar: osobný úrad
Odbor štátnej služby: 1.01 Riadenie štátnej služby
Hlavné úlohy: Metodické usmerňovanie, koordinácia a zabezpe-
čovanie plnenia úloh v oblasti personalistiky a koncepčná, koor-
dinačná a metodická činnosť v oblasti vzdelávania zamestnancov
Ústredia a úradov práce sociálnych vecí a rodiny – tvorba stano-
vísk, usmernení, interných noriem a pokynov k vykonávaniu
zákonov a právnych noriem pre Ústredie a úrady práce, sociál-
nych vecí a rodiny. Skúsenosti v oblasti personálneho riadenia

a odmeňovania, znalosť predpisov o správnom konaní, znalosť
právnych predpisov v oblasti štátnej správy, znalosť zákonov pri
zamestnávaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záuj-
me, znalosť Zákonníka práce. 

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

VK č.: 2008/4/2
Názov pozície: 
HLAVNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ, 
RIADITEĽ ODBORU 
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: sekcia Európskeho sociálneho fondu, odbor
koordinácie projektov
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci
a rodina
Hlavné úlohy: Koncepčná, riadiaca a metodická činnosť na úrovni
nadriadeného orgánu štátnej správy, koordinácia a zabezpečova-
nie vypracovania podkladov a stanovísk k návrhom legislatívy EÚ
a národnej legislatívy v rámci pôsobnosti sekcie, riadenie imle-
mentácie Národných projektov spolufinancovaných z ESF a ako
aj projektov v rámci oprávnenosti konečného užívateľa úradov
a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: vítané 
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus Notes,
internet
Iné: Všeobecné znalosti a skúsenosti z oblasti riadenia štrukturál-
nych fondov a Nariadení ES pre oblasť zamestnanosti a sociálnej
inklúzie, skúsenosti v oblasti riadenia a implementácie projektov. 

VK č.: 2008/5/2
Názov pozície: 
ODBORNÝ RADCA 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor medzinárodných vzťahov
Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca, finančné
prostriedky európskych spoločenstiev
Hlavné úlohy: Koncepčná, systémová činnosť pri tvorbe opatrení
so zodpovednosťou za rozhodnutia s dôsledkami na komplexnú
činnosť v oblasti odboru medzinárodných vzťahov. Projektové ria-
denie v oblasti pôsobnosti odboru, realizácia koncepcie medzi-
národných vzťahov ústredia. Nadväzuje, rozvíja a udržiava bilate-
rálne a multilaterálne vzťahy s partnerskými inštitúciami, úradmi
práce a inými organizáciami v zahraničí, realizuje záväzky vyplý-
vajúce z členstva ústredia v týchto organizáciách, prípadne účas-
ti na medzinárodných projektoch. Pripravuje a zabezpečuje zahra-
ničné pracovné cesty, podieľa sa na realizácii medzinárodných
workshopov, seminárov, konferencií a iných podujatí.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: anglický jazyk – aktívne slovom aj písmom 
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus Notes,
internet

VK č.: 2008/6/2
Názov pozície: 
ŠTÁTNY RADCA – PREDSTAVENÝ, 
RIADITEĽ ODBORU
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: Sekcia ekonomiky, odbor investícií a správy
majetku
Odbor štátnej služby: 2.02 Financie
Hlavné úlohy: Riadiaca, koordinačná a kontrolná činnosť pri riade-
ní a usmerňovaní činnosti odboru. Samostatné odborné špeciali-
zované činnosti spočívajúce v analytickej, vyhodnocovacej a roz-
hodovacej činnosti odboru, tvorba opatrení spadajúcich do rozsa-
hu kompetencií odboru.

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

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Eva Veselá
Telefón: 02/5975 3728
Fax: 02/5975 3780
E-mail: eva.vesela@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: ÚPSVR, Špitálska 8, 812 67 Bratislava

MINISTERSTVO PRÁCE, 
SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR 

VK č.: 2008/1/1
Názov pozície: 
SAMOSTATNÝ RADCA 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: sekcia riadenia ESF – odbor kontroly a moni-
torovania, oddelenie monitorovania projektov
Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca, finančné
prostriedky európskych spoločenstiev
Hlavné úlohy: Zodpovedá za monitorovanie národných a dopyto-
vo-orientovaných projektov pre programové obdobie 2004-06
a 2007-13, spracováva žiadosti KP/PP o zmenu v rámci imple-
mentácie projektov, vrátane kontroly súladu implementácie pro-
jektov so zmluvou o NFP a vkladania údajov do ITMS, spracová-
va podklady za oblasť monitorovania, zabezpečuje plnenie opat-
rení vyplývajúcich zo správ z kontrol a auditov, z certifikačných
zistení za oddelenie. Vykonáva dohľad nad výkonom delegova-
ných kompetencií SORO za oblasť monitorovania.

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

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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