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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) 
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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Slovenská republika zaãína nové

obdobie rie‰enia problémov t˘ka-

júcich sa slovenského trhu práce.

Prostredníctvom operaãného programu

ZamestnanosÈ a sociálna inklúzia v progra-

movom období 2007 – 2013 sa budú rie‰iÈ

hlavné problémy slovenského trhu práce.

Charakterizuje ich najmä nízka miera

zamestnanosti, vysoká miera nezamestna-

nosti, vysoká ‰trukturálna nezamestnanosÈ,

ktorá sa prejavuje nesúladom medzi dopy-

tom a ponukou na trhu práce z dôvodu, 

Ïe kvalifikácia pracovnej sily nezodpovedá

poÏiadavkám zamestnávateºskej sféry. Nie-

koºko rokov Slovensko zápasí s dlhodobou

nezamestnanosÈou, ktorá sa podieºa na

zvy‰ovaní regionálnych rozdielov v rámci

Slovenskej republiky. Preto bolo nevyhnut-

né prijaÈ opatrenia na zmiernenie nerovno-

váhy na trhu práce.

Programové vyhlásenie vlády Sloven-

skej republiky v oblasti politiky zamestna-

nosti si kládlo za cieº prijaÈ rázne opatre-

nia na uplatÀovanie programového a na

projektového prístupu zameraného na

predchádzanie vylúãeniu z trhu práce

a podporu integrácie znev˘hodnen˘ch

skupín do zamestnania, najmä absolventov

‰kôl, obãanov so zdravotn˘m postihnutím,

matiek s deÈmi a osôb vo veku blízkom

dôchodkovému veku, zníÏeniu regionál-

nych rozdielov z hºadiska zamestnanosti,

nezamestnanosti a produktivity práce,

najmä v zaostávajúcich regiónoch s vyso-

kou nezamestnanosÈou.

Od 1. mája 2008 nadobudla úãinnosÈ

novela zákona o sluÏbách zamestnanosti,

ktorou sa vytvoril legislatívy rámec na rea-

lizáciu vy‰‰ie uveden˘ch cieºov Programo-

vého vyhlásenia vlády, odporúãaní Európ-

skej komisie a na realizáciu priorít a opat-

rení z operaãného programu ZamestnanosÈ

a sociálna inklúzia. Táto novela priná‰a

zásadné zmeny v oblasti aktívnych opatre-

ní na trhu práce, ale aj v oblasti poskytova-

nia sluÏieb zamestnanosti pre klientov úra-

dov práce, sociálnych vecí a rodiny.

Okrem prehodnotenia doteraz existujúcich

aktívnych opatrení na trhu práce priná‰a

cel˘ rad nov˘ch opatrení, ktoré umoÏÀujú

úradom práce, sociálnych vecí a rodiny

vybraÈ a adresnej‰ie zacieliÈ tak˘ nástroj,

ktor˘ umoÏní najmä znev˘hodnen˘m

uchádzaãom o zamestnanie vstup a zotrva-

nie na trhu práce, ako aj zvy‰ovanie ich

zamestnateºnosti. 

Ide najmä o tieto nové aktívne opatre-

nia na trhu práce:

� Príspevok na zapracovanie znev˘hod-

neného uchádzaãa o zamestnanie

� Príspevok na podporu udrÏania

v zamestnaní zamestnancov s nízkymi

mzdami 

� Príspevok na podporu zamestnávania

absolventov vzdelávania a prípravy pre trh

práce

� Príspevok na aktivaãnú ãinnosÈ formou

men‰ích obecn˘ch sluÏieb pre obec

� Príspevok na aktivaãnú ãinnosÈ formou

dobrovoºníckej sluÏby 

� Príspevok na presÈahovanie za prácou

a príspevok na dopravu do zamestnania 

Je nesporné, Ïe novela priná‰a aj zmeny

v oblasti práce s klientom, ako aj roz‰íre-

nie kompetencií verejn˘ch sluÏieb zamest-

nanosti zameran˘ch na ur˘chlenie obratu

v evidencii uchádzaãov o zamestnanie.

Uchádzaãom o zamestnanie, najmä znev˘-

hodnen˘m, priná‰a nové sluÏby zacielené na:

� zavedenie novej profesie na úradoch

práce, sociálnych vecí a rodiny „agent pre

pracovné miesta“ na zv˘‰enie pruÏnosti

v umiestÀovaní uchádzaãov o zamestnanie,

� zmenu periodicity náv‰tev, ktorá bude

v pôsobnosti úradu, priãom sa stanovuje

uchádzaãom o zamestnanie povinnosÈ

aktívne si hºadaÈ zamestnanie a jeho pre-

ukazovanie osobne úradu najmenej raz za

kalendárny mesiac, na druhej strane úrad

je povinn˘ najmenej raz za kalendárny me-

siac ponúknuÈ uchádzaãovi o zamestnanie

vhodné zamestnanie alebo úãasÈ na niekto-

rom z aktívnych opatrení na trhu práce,

� zabezpeãenie teoretickej alebo praktic-

kej prípravy uchádzaãov o zamestnanie

a záujemcu o zamestnanie podºa aktuál-

nych poÏiadaviek trhu práce prostredníc-

tvom vzdelávania a prípravy pre trh práce,

� povinné vypracúvanie individuálneho

akãného plánu na podporu pracovného

uplatnenia pre najzraniteºnej‰ie skupiny

znev˘hodnen˘ch uchádzaãov o zamestna-

nie v záujme zv˘‰enia moÏnosti ich uplat-

nenia sa na trhu práce. 

Obãanom so zdravotn˘m postihnutím

novela priná‰a:

� moÏnosÈ absolvovania prípravy na pra-

covné uplatnenie s cieºom získania odbor-

n˘ch zruãností a praktick˘ch skúseností

na vykonávanie pracovnej ãinnosti, 

� moÏnosÈ poskytnutia príspevku na ob-

novu a technické zhodnotenie hmotného

majetku chránenej dielne alebo chránené-

ho pracoviska pre zamestnávateºov alebo

obãanov so zdravotn˘m postihnutím, ktorí

prevádzkujú alebo vykonávajú samostatnú

zárobkovú ãinnosÈ v chránenej dielni alebo

na chránenom pracovisku, na podporu

udrÏania uÏ existujúcich pracovn˘ch miest

vytvoren˘ch pre obãanov so zdravotn˘m

postihnutím.

Okrem uveden˘ch skupín obãanov

novela zákona je prínosom aj pre zamest-

návateºov, a to 

� ustanovením Národnej sústavy povola-

ní, ktorá má slúÏiÈ ako v˘chodisko na

zakladanie rozsahu a ‰truktúry prípravy na

povolanie podºa poÏiadaviek zamestnáva-

teºskej sféry, 

� poskytovaním príspevku na udrÏanie

v zamestnaní obãana so zdravotn˘m

postihnutím poãas trvania jeho pracovné-

ho pomeru u zamestnávateºa, ktor˘

zamestnáva viac ako 25 % obãanov so

zdravotn˘m postihnutím a

� nov˘m spôsobom náhradného plnenia

namiesto zamestnávania povinného podie-

lu poãtu obãanov so zdravotn˘m postihnu-

tím, ktor˘ je ustanoven˘ tak, aby zamest-

návatelia boli motivovaní uprednostÀovaÈ

zadávanie zákaziek alebo odoberanie

v˘robkov alebo sluÏieb od chránenej diel-

ne alebo od chráneného pracoviska pred

platením odvodov za neplnenie povinné-

ho podielu zamestnávania obãanov so

zdravotn˘m postihnutím.

Verím, Ïe obsah a nasmerovanie vyko-

nan˘ch zmien v aktívnych opatreniach 

na trhu práce a v ãinnosti úradov práce,

sociálnych vecí a rodiny napomôÏe k zv˘-

‰eniu zamestnanosti, k skvalitneniu posky-

tovan˘ch sluÏieb zamestnanosti a v nepo-

slednom rade aj k efektívnemu vyuÏívaniu

zdrojov Európskeho sociálneho fondu.

Emília Kršíková
štátna tajomníčka MPSVR SR

Pár slov na úvod...
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Vkontexte sociálnej práce si
my‰lienky tímovej práce
r˘chlo na‰li svoju pozornosÈ.

S tímovou prácou sa môÏeme stretnúÈ
v organizáciách pracujúcich v oblasti
sociálnej prevencie, sociálnej starostli-
vosti a sluÏieb, ako aj v organizáciách
sociálnoprávnej ochrany na viacer˘ch
úrovniach. Skupina môÏe byÈ pros-
triedkom pre prácu na komplexn˘ch,
vnútorne závisl˘ch úlohách, ktoré
nemôÏu byÈ jednoducho rozdelené na
nezávislé úlohy pre jednotliv˘ch ãle-
nov. Spolupráca umoÏÀuje sprostred-
kovanie nov˘ch my‰lienok, môÏe byÈ
nástrojom zvládania problémov, ak si
vyÏadujú interakciu medzi ãlenmi
s odli‰n˘mi informáciami a kritické
ohodnotenie moÏn˘ch alternatívnych
postupov a rie‰ení. Skupina môÏe
plniÈ koordinaãnú funkciu, spojenie
medzi oddeleniami, ktor˘ch práca je
do urãitej miery vzájomne závislá.
Vytvorením úlohovej jednotky, projek-
tového tímu, je moÏné redukovaÈ
komunikaãné zlyhania a udrÏiavaÈ
koordinovan˘ v˘kon. V neposlednom
rade môÏe byÈ skupina vytvorená aj
na to, aby uºahãila implementáciu
komplexn˘ch rozhodnutí.

ËahaÈ za jeden povraz
V súãasnosti nie je aktuálna otázka ãi
spolupracovaÈ, ale ako spolupracovaÈ.
Pracovná skupina sa môÏe ãasom
meniÈ na fungujúci tím s vlastn˘m
„tímov˘m duchom“. V efektívnych
tímoch si ãlenovia uvedomujú spolu-
patriãnosÈ ku skupine a dosahovanie
cieºov je spoloãnou záleÏitosÈou.
VyjadriÈ to môÏeme metaforou „Èahá-
me za jeden povraz“. Ciele, ktoré tím
má, sú spoloãne dohodnuté a odsú-
hlasené. âlenovia tímu sú s nimi sto-
toÏnení – vedia, „ão chcú“ a „preão to
chcú“. Sú jednotní. KaÏd˘ ãlen pris-

pieva svojimi poznatkami k presnému
formulovaniu úlohy a k jej rie‰eniu.
V tímoch sú ãlenovia povzbudzovaní
k tomu, aby maximálne vyuÏili svoje
jedineãné vedomosti a schopnosti.
Atmosféra dôvery podnecuje otvorené
vyjadrovanie názorov, nesúhlasu,
pocitov a cieºom v˘meny názorov je
snaha o konsenzus a vzájomné pocho-
penie. Kolektívna sila vytvára syner-
gick˘ efekt, akúsi pridanú hodnotu,
keìÏe pracovníci sú motivovaní, aby
nielen plnili úlohy ãi ciele, ale aj aby
vytvárali vzÈahy a prostredie, v kto-
rom by kaÏd˘ uplatnil svoju osobnú
a profesionálnu individualitu.

PruÏnosÈ 
v definovaní cieºa
Okruhy tém, ktoré patria do proble-
matiky sociálnoprávnej ochrany
a sociálnej kurately si nárokujú na
komplexn˘, interdisciplinárny prí-
stup, ktor˘ dokáÏe prepojiÈ interven-
cie rôznych odborníkov na rôznych
systémov˘ch úrovniach. Posúdenie 
aj intervenãné stratégie by mali pre-
pájaÈ intrapsychickú a interakãnú ro-
vinu jednotlivcov s dynamikou refe-
renãn˘ch aj ‰ir‰ích sociálnych skupín,
v ktor˘ch sa my a na‰i klienti stretá-
vame. Sociálna alebo psychologická
práca je vÏdy rámcovaná v˘znamami,
ktoré sa vytvárajú v jej kontexte. 
Ide o vzájomnú v˘menu, keìÏe v˘zna-
my si vytvárame nielen my o na‰ich
klientoch, ich rodinách, rovesníckych,
ãi in˘ch skupinách, ale aj na‰i klienti
o nás. Ako odborníci neustále inter-
pretujeme a redefinujeme to, kto,
respektíve ak˘ je ná‰ klient a klient
interpretuje to, kto sme my a ãi sme
preÀho t˘mi, ktorí môÏu byÈ uÏitoãní.
Aby sme na‰li s klientmi priestor pre
zrozumiteºnú zhodu v cieºoch, moÏ-
nostiach a spôsoboch spolupráce,

musíme tak˘mto procesom prejsÈ my
sami, v prípade sociálno-právnej
ochrany a sociálnej kurately sociálni
pracovníci a pracovníci referátov
poradensko-psychologick˘ch sluÏieb
(RPPS). Struãne vyjadrené, ak chceme
byÈ spoloãne uÏitoãní pre klienta,
musíme rozpoznávaÈ a nachádzaÈ rov-
naké ciele, musíme maÈ spoloãne od-
súhlasené cesty, ktoré k cieºom vedú,
priãom by sme si mali byÈ vzájomne
vedomí toho, aké nástroje, aké „dop-
ravné prostriedky“ na ceste vyuÏíva-
me. DôleÏité je nielen vedieÈ, aké
nástroje vyuÏívame, ale aj kedy ich
vyuÏívame a ak˘m spôsobom.

Koordinácia 
a manaÏovanie tímu
Posudzovanie Ïivotnej situácie klien-
ta a voºba intervenãn˘ch stratégií si
vyÏaduje maÈ jasno v tom, ão je mo-
jou odbornou úlohou a aké metódy
pri práci vyuÏívam. Kontext sociálno-
právnej ochrany si nutne Ïiada zapo-
jenie a vzájomné prepojenie viacer˘ch
odborníkov: napr. detského psycho-
lóga, pediatra, psychiatra, rodinného
terapeuta a pod. SúãasÈou odbornej
práce sociálneho pracovníka sa tak
stáva aj rola koordinátora, ktorého
úlohou je okrem iného zostaviÈ tím
pre rie‰enie kaÏdého jednotlivého prí-
padu. Popri posúdení klienta a prípa-
dovom manaÏmente (case manage-
ment) je táto rola jednou z troch
základn˘ch pilierov dobrej praxe.
V novej situácii sa nachádzajú pra-
covníci RPPS. Transformáciou sa
ocitli v kontexte, ktor˘ priná‰a nové
v˘znamy a s nimi spojené oãakáva-
nia. S t˘m je spojen˘ adaptaãn˘ pro-
ces, ktor˘ je do znaãnej miery obme-
dzen˘ reáliami pracoviska. Vyjadrené
na príklade b˘val˘ch manÏelsk˘ch
poradcov organizácie, ktorá pracovala
predov‰etk˘m s dospel˘mi (CPPS), sú
zo zákona kladené nároky, ktoré viac
zodpovedajú praxi a pracovnej náplni
detského psychológa. Tak˘to kontext
produkuje rozliãné názory a oãakáva-
nia vzÈahujúce sa k tomu, ão, kto,
kedy a ako má robiÈ. Predpokladom
vytvorenia funkãného pracovného
tímu v podmienkach oddelení sociál-

Pracovné tímy v podmienkach 
oddelení SPOD a SK 
Problematika spolupráce a tímovej práce na pracovisku je uÏ
viacero desaÈroãí súãasÈou takmer v‰etk˘ch teórií riadenia.
PribliÏne od zaãiatku minulého storoãia sa vo v˘skume a v praxi
sústredíme na to, ako v práci spolupracovaÈ tak, aby to bolo
úãinné a úãelné zároveÀ. Niektoré organizaãné systémy, ktoré
vyÏadujú ‰pecializáciu a kooperáciu, napríklad zdravotníctvo
alebo v˘skum, si uÏ ani nevieme predstaviÈ bez spolupráce kºú-
ãov˘ch odborníkov.
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no-právnej ochrany a sociálnej kura-
tely je maÈ vyjasnené otázky ão, kto,
kedy a ako v procese práce s klientom
koná a ako si môÏeme pomôcÈ pri
tom, aby sme boli efektívni. ZároveÀ
je potrebné maÈ vzájomne jasno
v tom, ãím sú na‰e metódy práce ‰pe-
cifické, ako a preão konkrétne práve
dané metódy pouÏívame v závislosti
od na‰ich potrieb a potrieb klienta.

Synergick˘ efekt v praxi
Ak by sme mali proces tímovej práce
popísaÈ na konkrétnom príklade,
napríklad pri adolescentovi, ktorého
‰kola oznaãuje ako zá‰koláka, koordi-
nátorom práce sa stáva sociálny kurá-
tor, ktor˘ ‰pecifick˘mi metódami so-
ciálnej práce posudzuje Ïivotnú situá-
ciu klienta a jeho rodiny, skúma systé-
movú dynamiku rodiny, hºadá zdroje
a moÏnosti rodiny a zdroje komunity
efektívne zaobchádzaÈ s t˘m, ão ‰kola
oznaãuje za problém. Okrem metód
posudzovania vyuÏíva intervencie prí-
padového manaÏmentu. Ako zdroje
komunity, ak sa tak rozhodne, môÏe
vyuÏívaÈ v‰etky organizácie v danej
situácii pre klienta relevantné. Jedn˘m
zo zdrojov môÏe byÈ aj RPPS. Pri spo-

lupráci je dôleÏité si uvedomiÈ, ãi ide
o kontroln˘ kontext diagnostického
procesu, prípadne motivácie, alebo
o pomáhajúci kontext, v ktorom si klient
Ïelá zmenu. Tímová práca v tejto fáze
procesu znamená vyjasÀovanie si spo-
loãn˘ch oãakávaní, cieºov a podmie-
nok spolupráce. Najprv v diáde – pra-
covník SPO a pracovník RPPS, neskôr
v triáde – pracovník SPO, pracovník
RPPS a klient. V prípade, Ïe sa prob-
lém dot˘ka aj in˘ch systémov (napr.
‰kola, rodina), je nutné si ciele spoloã-
nej práce vyjasniÈ na v‰etk˘ch inter-
venãn˘ch rovinách, aby sa predi‰lo
stavu, keì pravá ruka nevie, ão robí
ºavá. Do tohto procesu musí byÈ klient
reálne zapojen˘. V priebehu procesu
práce je dôleÏité priebeÏné informova-
nie sa o tom, aké kroky sa dejú, aké
metódy, postupy práce sa vyuÏívajú
(samozrejme pri dodrÏiavaní etick˘ch
‰tandardov a hraníc) a k ak˘m v˘sled-
kom sme sa dopracovali. Spoloãne je
potrebné uvaÏovaÈ aj o termínoch
a spôsoboch ukonãenia spolupráce. Ak
by sme mali opäÈ pouÏiÈ metaforu, tu
nejde uÏ len o to, ãi my ako odborníci
Èaháme za jeden povraz, ale ãi Èaháme
spolu s klientom jedn˘m smerom. 

Pri zachovaní základn˘ch princípov
kooperácie sa tímová práca môÏe staÈ
úãinnou stratégiou prevencie relapsu
klienta. Sociálnoprávna ochrana a so-
ciálna kuratela pracuje predov‰etk˘m
v kontexte sekundárnej a terciárnej
prevencie. Je pochopiteºné, Ïe takéto
prostredie kladie obrovské nároky na
osobnosÈ a profesionalitu odborníkov.
Efektívne tímy v‰ak priná‰ajú aj ìal‰iu
kvalitu, a tou je vzájomná podpora,
ocenenie, ºudsk˘ a profesionálny re‰-
pekt, vzájomné odborné a ºudské zdie-
ºanie. Takéto prostredie vedie k preven-
cii burnout syndrómu a (akokoºvek to
znie sprofanovane) k radosti z práce.
Îiaº, teoretici tímovej práce upozor-
Àujú aj na niektoré riziká spojené
s vytváraním tímov. Proces vytvárania
tímu zaãína vÏdy znovu s prijatím
nového ãlena alebo novej úlohy, ão
znamená, Ïe tímom veºká fluktuácia
a ãasté zmeny rámcov nesvedãia.
Dúfam, Ïe závereãná poznámka ãitateºa
neodradila od prvého, moÏno malého
kroku k vytvoreniu pracovného tímu.

Mgr. Vladimír Hambálek,
odd. poradensko-psychologických služieb,

odbor SPOD a SK Ústredie PSVR

L egislatíva spoloãenstva
z dôvodov rozdielov Ïivotnej
úrovne a rôznych národn˘ch

systémov sociálneho zabezpeãenia
a z dôvodu odstránenia moÏnosti
prekr˘vania práv na dávky sociál-
neho zabezpeãenia koordinuje
a zabezpeãuje rovnosÈ práv dife-
renãn˘m doplnkom – vyrovnáva-
cou dávkou. Pre pracovníkov ‰tát-
nych sociálnych dávok pribudla
‰pecifická agenda, kedy si obãan
prostredníctvom E-formulárov,
ktoré sú jednotné pre v‰etky ‰táty
spoloãenstva, môÏe uplatniÈ svoje
európske práva na rodinné dávky.

Do pôsobnosti ÚPSVR v Banskej
·tiavnici patrí 5 pracovísk. Z toho

sú tri okresy – Banská ·tiavnica,
Îiar nad Hronom, Îarnovica a dve
vysunuté pracoviská – Nová BaÀa
a Kremnica. Agenda koordinácie
rodinn˘ch dávok sa vykonáva
v uveden˘ch troch okresoch. 
Za obdobie skoro ‰tyroch rokov od
zaãiatku uplatÀovania legislatívy
spoloãenstva – Nariadenia rady
/EHS/ ã. 1408/71 a ã. 574/72 – mô-
Ïeme skon‰tatovaÈ, Ïe je to proces
pomaly sa rozvíjajúci, kde jedn˘m
z najdôleÏitej‰ích faktorov je komu-
nikácia medzi príslu‰n˘mi in‰ti-
túciami v ‰tátoch EÚ. DisponovaÈ
informáciami o rodinn˘ch dávkach
v in˘ch ãlensk˘ch ‰tátoch je okrem
iného dôleÏité aj z hºadiska zame-

dzenia vzniku preplatkov. Získava-
nie informácií pomocou E-formulá-
rov od in‰titúcií v niektor˘ch ‰tá-
toch EÚ je stále zdæhavé, alebo si
in‰titúcie v rámci EÚ neÏiadajú
informácie z príslu‰ného úradu
trvalého bydliska obãana, ktor˘
v niektorom ‰táte poÏiadal o rodin-
né dávky.

Musím vyzdvihnúÈ prácu zamest-
nancov tejto ‰pecifickej agendy,
ktorí sa v spolupráci s Ústredím
práce sociálnych vecí a rodiny,
odborom ·SD aktívne a profesio-
nálne podieºajú na zv˘‰ení statusu
koordinácie rodinn˘ch dávok
a t˘m prispievajú k zabezpeãeniu
rovnoprávneho postavenia rodiny
s deÈmi na‰ich obãanov alebo osôb,
ktorí vyuÏívajú právo na voºn˘
pohyb v rámci EÚ a EHS.

Mgr. Melita Bosáková,
riaditeľka odboru SVaR

ÚPSVR Banská Štiavnica

Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie sa zmenilo i pos-
tavenie obãanov SR vo vzÈahu k moÏnosti pohybu v rámci ‰tátov
EÚ. MoÏnosÈ voºného pohybu osôb a sluÏieb, ãiÏe aj migrácia pra-
covnej sily mala v˘znamn˘ dopad na Úrady práce, sociálnych vecí
a rodiny SR v oblasti rodinn˘ch dávok, konkrétne na odbory soci-
álnych vecí a rodiny, úseky zabezpeãujúce ‰tátne sociálne dávky. 

Rodinné dávky v zmysle predpisov EÚ

SPZ_5_08  26.5.2008  11:41  Stránka 5



ÚPSVR

SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ 5/20086

V
äã‰inu úãastníkov v‰ak
tvorili zástupcovia domá-
cich in‰titúcií – úradov

práce, sociálnych vecí a rodiny,
zamestnávateºov, organizácií tretie-
ho sektora a ìal‰ích. Usporiadanie
konferencie bolo motivované sna-
hou organizátorov komplexnej‰ie
prezentovaÈ problematiku postave-
nia star‰ích ºudí nielen na trhu
práce, ale aj v spoloãnosti, naãrt-
núÈ základné kontúry tejto témy
v kontexte aktuálnych tém sloven-
ského trhu práce ãi demografické-
ho v˘voja, a tieÏ to bola príleÏitosÈ
na prezentáciu zahraniãn˘ch skú-
seností a prístupov k star‰ím
ºuìom. Usporiadanie tohto odbor-
ného podujatia malo e‰te jeden
osobitn˘ motív ãi rozmer – konfe-
rencia na národnej úrovni, venova-
ná problematike star‰ích ºudí na
trhu práce, bola súãasÈou aktivít
projektu Podpora seniorov, na kto-

rého realizácii sa Ústredie PSVR
podieºa v spolupráci s verejn˘mi
sluÏbami zamestnanosti z Francúz-
ska, Holandska a Nemecka. Závery
z národn˘ch konferencií partnerov
projektu sa majú prezentovaÈ na
závereãnej konferencii koncom
mája 2008 v ParíÏi.

Konferenciu otvoril PaedDr. Ján
Sihelsk˘, generálny riaditeº Ústre-
dia práce, sociálnych vecí a rodiny,
ktor˘ vo svojom úvodnom príhovo-
re poukázal najmä na fakt, Ïe feno-
mén starnutia populácie sa poma-
ly, ale nezvratne premieta aj do
slovenskej spoloãnosti, ekonomiky
i trhu práce. Vyslovil tieÏ nádej, Ïe
konferencia bude impulzom, ktor˘
posunie túto tému do centra pozor-
nosti tak ‰tátnych orgánov, ako aj
zamestnávateºov. 

Úvodn˘ príspevok s názvom
„Postavenie seniorov na sloven-
skom trhu práce“ predniesol 
Ing. Ján Gramata, námestník gene-
rálneho riaditeºa Ústredia PSVR
pre sekciu sluÏieb zamestnanosti.
Podrobnej‰ie zdôvodnil, preão sa
konferencia koná práve v tomto
ãase, ÈaÏiskom v‰ak bola podrobná
anal˘za postavenia ºudí nad 50
rokov na na‰om trhu práce, podlo-
Ïená relevantn˘mi ‰tatistick˘mi
údajmi. Medzi faktory znev˘hod-

Seniori a trh práce
V hoteli Hradná brána pod majestátnym hradom Devín v Brati-
slave sa vo ‰tvrtok 3. apríla 2008 uskutoãnila konferencia Senio-
ri a trh práce. Zorganizovalo ju Ústredie práce, sociálnych vecí
a rodiny v úzkej spolupráci s obãianskym zdruÏením Klub strie-
born˘ch hláv. ÚãasÈou hostí zo zahraniãia – z Fínska, âeskej
republiky a Rakúska – konferencia dostala charakter medziná-
rodného podujatia. 

Čestný hosť prof. Juhani Ilmarinen z Fínskeho inštitútu pracovného zdravia z Helsínk pred-
niesol referát „Ako si predĺžiť aktívny život – príležitosti a riešenia“

V priebehu akcie sa uskutočnil aj krst knihy prof. Ilmarinena AKO SI PREDĹŽIŤ AKTÍVNY
ŽIVOT – Starnutie a kvalita pracovného života v Európskej únii
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nenia nezamestnan˘ch tejto veko-
vej kategórie patrí skrytá diskrimi-
nácia vo vzÈahu k veku, nízka at-
raktivita pre zamestnávateºa, niÏ‰ia
adaptabilita meniacim sa podmien-
kam a poÏiadavkám pracovného
trhu, niÏ‰ia flexibilita, nevyhovu-
júca kvalifikácia a neznalosÈ cu-
dzích jazykov. SluÏby zamestna-
nosti na podporu zamestnávania
ºudí nad 50 rokov ako znev˘hod-
nenej skupiny uchádzaãov na trhu
práce vyuÏívajú viacero nástrojov
aktívnej politiky trhu práce, pozití-
vom v tejto súvislosti je, Ïe paleta
t˘chto nástrojov sa prijatím novely

zákona o sluÏbách zamestnanosti
od 1. 5. 2008 roz‰iruje, ãím sa zvy-
‰uje aj pravdepodobnosÈ ich vy‰‰ej
efektívnosti. Prínosom má byÈ aj
nov˘ národn˘ projekt „Seniori“,
pripravovan˘ v rámci operaãného
programu ZamestnanosÈ a sociálna
inklúzia. Nevyhnutnou podmien-
kou zásadnej zmeny situácie je tu
v‰ak na jednej strane zvy‰ovanie
právneho vedomia, na strane dru-
hej zlep‰enie komunikácie so
zamestnávateºmi. 

Hlavn˘ referát „Ako si predæÏiÈ
aktívny Ïivot – príleÏitosti a rie‰e-
nia“ predniesol ãestn˘ hosÈ konfe-
rencie, prof. Juhani Ilmarinen
z Fínskeho in‰titútu pracovného
zdravia z Helsínk, uznávan˘

odborník na problematiku starnu-
tia populácie a aktívneho zvláda-
nia rozmanit˘ch v˘ziev, ktoré vek
priná‰a tak v rovine individuálnej,
ako aj celospoloãenskej. Vo svojom
rozsiahlom príspevku prof. Ilmari-
nen podrobne analyzoval situáciu
ºudí vo veku 55 – 64 rokov na
európskom trhu práce, zdôraznil
pritom súãasné trendy demografic-
kého v˘voja, z ktor˘ch vypl˘va, 
Ïe problému starnúcej populácie
v Európe, ale aj na ostatn˘ch konti-
nentoch, je potrebné venovaÈ maxi-
málnu pozornosÈ. Naãrtnuté rie‰e-
nia zasahujú do oblasti zamestna-

nosti, pracovnej schopnosti a tzv.
vekového manaÏmentu – príkladov
dobrej praxe vo v‰etk˘ch oblas-
tiach je v krajinách Európskej 
únie dosÈ, staãí si zobraÈ samotné
Fínsko, ktoré v komplexnom
prístupe k star‰ím ºuìom patrí
medzi najvyspelej‰ie krajiny na
svete. Svoj podnetn˘ príspevok
prof. Ilmarinen ukonãil kon‰ta-
tovaním, Ïe starnutie je pre nás
vlastne privilégiom, o dobrom
a dlhom Ïivote snívame – treba sa
preto zam˘‰ºaÈ nad alternatívami,
ktoré to umoÏnia.

Po tomto príspevku nasledovalo
malé prekvapenie – generálny ria-
diteº Ústredia PSVR, PaedDr. Ján
Sihelsk˘ slávnostne pokrstil knihu

prof. Juhani Ilmarinena „AKO SI
PREDΩÎIË AKTÍVNY ÎIVOT –
Starnutie a kvalita pracovného
Ïivota v Európskej únii“, ktorú
v slovenskom preklade vydalo
vydavateºstvo Príroda v spolupráci
s Klubom strieborn˘ch hláv pri
príleÏitosti konania konferencie
(recenziu tejto pozoruhodnej pub-
likácie prinesieme v niektorom
z nasledovn˘ch ãísel).

V nasledujúcom bloku zahraniã-
n˘ch a domácich skúseností pre-
zentovali rôzne pohºady na prob-
lematiku seniorov, star‰ích ºudí,
najmä vo väzbe na trh práce,
zástupcovia in‰titúcií z Rakúskej
republiky (F. Lechner, L&R Sozial-
forschung; E. Natter, ÖSB Consul-
ting; E. Harrer, WAFF), âeskej
republiky (A. Raãák, CCSystems;
K. Kube‰ová, Expertis Praha) a Slo-
venska (M. Babík, IVAKS; P. Andri-
‰in, KONE SSC; Z. Bútorová, IVO).
Osobitnú pozornosÈ si tu zasluhuje
príspevok MUDr. Eleny Rajchlovej,
predsedníãky Klubu strieborn˘ch
hláv, o. z., ktoré sa v˘znamne po-
dieºalo na organizácii a úspe‰nom
priebehu konferencie. Vo svojej
úvahe s názvom „Paradoxy starnú-
cej spoloãnosti a ich v˘vin v naj-
bliÏ‰om desaÈroãí“ predstavila nie-
len KSH a jeho rôznorodé aktivity
od zaloÏenia v r. 2000, orientované
na podporu aktívneho prístupu
k starnutiu, ale zam˘‰ºala sa aj nad
niektor˘mi aspektmi Ïivota ºudí
v preddôchodkovom a dôchodko-
vom veku. 

Bodku za vydaren˘m podujatím
urobil JUDr. Robert Kováã, riaditeº
odboru nástrojov aktívnej politiky
trhu práce Ústredia PSVR, ktor˘
zhrnul najnosnej‰ie témy konferen-
cie a úplne na záver poìakoval
v‰etk˘m úãastníkom za aktívnu
úãasÈ.

PhDr. Štefan Grajcár, 
odbor nástrojov APTP 

odd. odborných 
poradenských služieb

Ústredie práce, 
sociálnych vecí a rodiny

Cieľom konferencie Seniori a trh práce bolo komplexnejšie prezentovať problematiku
postavenia starších ľudí nielen na trhu práce. Na obrázku sprava: Ing. Elena Komínková,
CSc., Ing. Ján Gramata, PaedDr. Ján Sihelský a prof. Juhani Ilmarinen.
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Tímy profesionálov
Sú vytvárané tieÏ ‰pecializované profe-

sionálne tímy zamerané na prípravu

budúcich osvojiteºov, náhradn˘ch rodi-

ãov – pestúnov a profesionálnych rodi-

ãov. Osobitné postavenie majú projekto-

vé tímy. Vzhºadom na rôznorodosÈ zame-

rania práce na oddeleniach sociálnopráv-

nej ochrany detí a sociálnej kurately, nie

je moÏné hovoriÈ o tímoch v klasickom

manaÏérskom ponímaní, pretoÏe v závis-

losti od zamerania práce sa v˘razne od-

li‰ujú jednotlivé roly, ako aj postavenie

ãlenov tímu. Zameranie tímovej práce

v podmienkach oddelenia sociálno-práv-

nej ochrany detí a sociálnej kurately je

veºmi variabilné a súvisí s rie‰ením rôz-

norod˘ch úloh a s ich ‰pecifikami. Jej

forma je závislá od skutoãnosti, ãi sa

realizuje individuálna práca s klientom,

skupinová práca, práca s rodinnou sieÈou

alebo napríklad párové poradenstvo.

V optimálnom ponímaní je moÏné

vytváraÈ tímy a tandemy pre problemati-

ku rie‰enia úloh súvisiacich so sociálno-

právnou ochranou detí. Tam, kde si to

vyÏaduje situácia, vystupujú pracovníci

oddelenia sociálnoprávnej ochrany a so-

ciálnej kurately smerom ku klientovi in-

dividuálne a tímová práca sa môÏe odo-

hrávaÈ v pozadí, na konzultaãnej úrovni,

priãom sú role ãlenov tímu determino-

vané ako role in‰pirátorov, poradcov

alebo oponentov. Tímová práca oddele-

nia je nevyhnutná pri realizácii ‰pecific-

k˘ch úloh, ak˘mi sú rie‰enie akútnych

krízov˘ch situácií, keì je nutné skoordi-

novaÈ a zrealizovaÈ mnoÏstvo administ-

ratívnych úkonov v relatívne krátkom

ãasovom úseku a zabezpeãiÈ samotn˘

v˘kon ochrany práv a právom chráne-

n˘ch záujmov malolet˘ch detí.

Predpoklady 
pre prácu v tíme
Základn˘m predpokladom pre tímovú

prácu je ochota a motivácia podieºaÈ sa

na nej u jednotliv˘ch zamestnancov

oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí

a sociálnej kurately. KeìÏe kaÏd˘ z nich

nesie individuálnu zodpovednosÈ za rie-

‰enie zveren˘ch prípadov, dochádza

k situácii, keì je potrebné hºadaÈ ãasov˘

a personálny priestor pre tímovú koope-

ráciu. Tento proces je sÈaÏen˘, pokiaº

oddelenie nie je pre tímovú prácu perso-

nálne vybavené. Nezanedbateºn˘m pred-

pokladom pre prácu v tíme sú znalosti

a zruãnosti pracovníkov oddelenia. Pra-

covníci musia maÈ pomerne rozsiahly

interdisciplinárny prehºad, aby v proce-

se intervencie vedeli poskytnúÈ klientovi

potrebnú orientáciu v probléme a v moÏ-

nostiach jeho rie‰enia. 

Základné okruhy problémov, s ktor˘mi

sa pri svojej práci stretávame, sú samostat-

n˘mi mnoÏinami, ktoré v‰ak majú mno-

hokrát spoloãn˘ prienik. Problémy sociál-

nej kurately b˘vajú v mnoh˘ch prípadoch

úzko kauzálne prepojené na problematiku

sociálnoprávnej ochrany detí. Bez pozna-

nia a snahy rie‰enia problému v naãrtnu-

tom kontexte je práca sociálneho pracov-

níka dopredu odsúdená na neúspech.

Tímová spolupráca sociálnych kurátorov

so sociálnoprávnou ochranou sa v tomto

smere javí ako kºúãová. 

Medziodborová 
kooperácia
Integráciou centier poradensko-psycholo-

gick˘ch sluÏieb do organizaãn˘ch ‰truk-

túr úradov práce, sociálnych vecí a rodi-

ny a vznikom referátov poradensko-psy-

chologick˘ch sluÏieb v rámci oddelenia

sociálno-právnej ochrany detí sa vytvoril

dobr˘ rámcov˘ predpoklad medziodbo-

rovej kooperácie medzi sociálnym pra-

covníkom a psychológom, ktorí vstupujú

do tímovej práce. V podmienkach Úradu

práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej

·tiavnici sídli referát na deta‰ovanom

pracovisku v Îiari nad Hronom, má

dvoch pracovníkov, priãom pracovníci

referátu dochádzajú raz za dva t˘Ïdne na

pracoviská do Banskej ·tiavnice a Îarno-

vice. Je potrebné poznamenaÈ, Ïe takto

poÀatá spolupráca bola medzi Úradom

práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej

·tiavnici a b˘val˘m Centrom poraden-

sko-psychologick˘ch sluÏieb realizovaná

aj v ãase, keì referáty poradensko-psy-

chologick˘ch sluÏieb neboli súãasÈou

oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí

a sociálnej kurately, av‰ak transformá-

ciou centra sa podmienky spolupráce

priblíÏili viac potrebám oddelenia sociál-

noprávnej ochrany detí a sociálnej kura-

tely. Spolupráca so zamestnancami refe-

rátu poradensko-psychologick˘ch sluÏieb

je sústredená na rie‰enie problémov

ohrozen˘ch skupín detí s poruchami

správania a na ich rodinné väzby v kon-

texte ‰ir‰ieho sociálneho prostredia, ale

napríklad aj na poradensk˘ a mediaãn˘

proces v rozpadajúcich sa rodinách

a v rodinách so zlyhávajúcou komuniká-

ciou medzi jednotliv˘mi ãlenmi.

Cieºovo orientovan˘ tím
V rámci oddelenia sociálno-právnej

ochrany detí a sociálnej kurately je

vytvoren˘ ‰pecializovan˘, cieºovo orien-

tovan˘ tím, zameran˘ na prípravu

náhradn˘ch rodiãov, pestúnov a profe-

sionálnych rodiãov. ·pecifikom tohto

tímu je úãasÈ extern˘ch ãlenov v Àom.

ZloÏenie tímu je medziodborové a na

jeho práci sa zúãastÀuje sociálny pracov-

ník, psychológ, pedagóg, zamestnanec

detského domova. Úlohy jednotliv˘ch

ãlenov tímu zodpovedajú ich profesio-

nálnemu zameraniu a potrebám klienta

v príprave. Títo sú v rovnocennom

postavení a ich ãinnosÈ je zosúladená

prostredníctvom tímového koordinátora. 

SúãasÈou práce oddelenia SPOD a SK

je aj realizácia schválen˘ch priorít pre

oddelenie, na rie‰enie ktor˘ch sa tvorí

ak˘si projektov˘ tím, ktor˘ dáva náãrt

predstavy realizácie navrhnut˘ch

a schválen˘ch priorít. Úrad práce, sociál-

nych vecí a rodiny v Banskej ·tiavnici

organizoval v tejto súvislosti v roku 2007

v˘chovno-rekreaãn˘ tábor pre deti

s poruchami správania. V tom istom roku

zaãal realizovaÈ program podpory obnovy

rodinného prostredia, ktorého pokraãova-

nie je naplánované aj na rok 2008. 

Mgr. Oliver Lakoštík, 
vedúci odd. SPOD a SK 

ÚPSVR Banská Štiavnica 
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Budovanie tímu SPOD a SK 
v podmienkach úradu práce

Tímová práca v podmienkach v˘konu ãinnosti oddelenia sociálno-
právnej ochrany detí a sociálnej kurately má svoje ‰pecifiká vzhºa-
dom na samotn˘ popis ãinnosti oddelenia. Je neoddeliteºnou
súãasÈou práce oddelenia, a to na viacer˘ch úrovniach, kedy sa
prirodzene vytvárajú tímy konzultaãné, tímy poradenské, najmä
vo vzÈahu ku klientom.
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Koordinaãné nariadenia 
Podºa Nariadenia Rady (EHS) ã. 1408/71

sa na osoby vykonávajúce zárobkovú

ãinnosÈ vzÈahujú právne predpisy toho

ãlenského ‰tátu, na území ktorého vyko-

návajú zárobkovú ãinnosÈ, vrátane náro-

ku na rodinné dávky. Okrem t˘chto

základn˘ch koordinaãn˘ch nariadení sa

vzÈahujú na oblasÈ sociálneho zabezpe-

ãenia aj ìal‰ie nariadenia a rozhodnutia

EÚ a rozsudky Európskeho súdneho

dvora (ESD). Koordinaãné nariadenia sa

vzÈahujú na v‰etky ãlenské ‰táty Európ-

skeho hospodárskeho priestoru, teda na

‰táty EÚ a Island, Lichten‰tajnsko

a Nórsko a na základe Dohody medzi

·vajãiarskou konfederáciou a Európ-

skym spoloãenstvom o voºnom pohybe

osôb aj na ·vajãiarsko. Zjednodu‰ene sa

v‰ak pouÏíva v˘raz ãlenské ‰táty EÚ. 

Na základe uveden˘ch nariadení sa pre

úãely stanovenia nárokov na rodinné

dávky medzi zainteresovan˘mi ãlensk˘-

mi ‰tátmi vyuÏívajú na v˘menu potreb-

n˘ch informácií a údajov medzi príslu‰-

n˘mi in‰titúciami t˘chto ‰tátov tzv.

E formuláre, ktoré sú v jazykoch v‰et-

k˘ch ãlensk˘ch ‰tátov a sú identické.

Nárast agendy
Aplikáciou koordinaãn˘ch nariadení

dochádza v agende ‰tátnych sociálnych

dávok ústredia a úradov práce, sociál-

nych vecí a rodiny k sústavnému náras-

tu vybavovanej agendy v rámci koordi-

nácie, t. j. agendy súvisiacej s uplatÀova-

ním rodinn˘ch dávok slovensk˘ch obãa-

nov – migrujúcich pracovníkov v rámci

EÚ, ako aj obãanov t˘chto ‰tátov pracu-

júcich na území SR. Úmerne k tomu sa

zvy‰uje pri práci s klientom a pri spra-

covaní podkladov ãasová a odborná ná-

roãnosÈ práce zamestnancov ‰tátnych

sociálnych dávok, ako aj ich zaÈaÏenosÈ. 

Nárast poãtu Ïiadateºov o rodinné

dávky v ‰tátoch EÚ súvisí s rastom

poãtu obãanov SR migrujúcich za prá-

cou v rámci EÚ, zlep‰ujúcou sa infor-

movanosÈou o ich právach a povinnos-

tiach v oblasti sociálneho zabezpeãe-

nia, ktoré s t˘m súvisia, zlep‰ujúcou sa

spoluprácou obãanov s úradmi v tejto

oblasti a zlep‰ením spolupráce s part-

nersk˘mi zahraniãn˘mi in‰titúciami. 

Konkrétne ãinnosti
Hlavn˘mi ãinnosÈami zamestnancov

oddelení ‰tátnych sociálnych dávok

v rámci koordinácie sú: informovanie

klienta o jeho právach a povinnostiach

v súvislosti s koordinaãn˘mi nariade-

niami, základné informácie o ‰pecifi-

kách systému rodinn˘ch dávok v ‰táte,

v ktorom pracuje alebo bude pracovaÈ

migrujúci pracovník, vystavovanie

a potvrdzovanie E-formulárov pre

zahraniãné in‰titúcie, zber podkladov

pre rozhodovaciu ãinnosÈ v spolupráci

s klientom a zahraniãn˘mi in‰titúciami

a rozhodovacia ãinnosÈ. V porovnaní

s národnou legislatívou je v rámci

koordinácie potrebn˘ ãastej‰í kontakt

zamestnancov spomínan˘ch oddelení

s dotknut˘mi osobami z dôvodu dokla-

dovania a informovania o zmenách

rozhodujúcich skutoãností, rie‰enia

vzniknut˘ch problémov a pod. V sú-

vislosti s t˘m vznikla na t˘chto oddele-

niach aj potreba kore‰pondencie v cu-

dzích jazykoch. Prípady koordinácie

rodinn˘ch dávok sa vyskytli a vysky-

tujú na v‰etk˘ch 46 úradoch. S ras-

túcim poãtom Ïiadateºov sa zvy‰uje

i poãet problémov˘ch situácií, ktoré 

je nevyhnutné rie‰iÈ s partnersk˘m

in‰titúciami ãlensk˘ch ‰tátov EÚ aj 

so ‰tátnymi orgánmi v SR. 

Niekoºko ãísiel na ilustráciu: 

V roku 2007 bolo z titulu koordinácie

16 562 slovensk˘ch Ïiadateºov o prída-

vok na dieÈa (ìalej „PnD“) v ãlensk˘ch

‰tátoch EÚ. Nárast poãtov Ïiadateºov

od roku 2005 zobrazuje graf ã. 1. 

V prípadoch koordinácie vydali

v roku 2007 úrady rozhodnutia o zas-

tavení v˘platy PnD v 6 817 prípadoch

a 3 763 rozhodnutí o odÀatí dávky.

Zamestnanci oddelení ‰tátnych

sociálnych dávok potvrdili a vystavili

v priebehu roku 2007 spolu 26 414 

E-formulárov. Nárast poãtu potvrde-

n˘ch E-formulárov od roku 2005 zob-

razuje graf ã. 2. 

Ing. Eva Vršanská, 
sekcia SVaR Ústredie PSVR

Koordinácia rodinných dávok
Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie (ìalej „EÚ“) 
1. 5. 2004 sa pre nás stali záväzn˘mi aj koordinaãné nariadenia
– Nariadenie Rady (EHS) ã. 1408/71 o uplatÀovaní systémov so-
ciálneho zabezpeãenia na zamestnané osoby, samostatne zárob-
kovo ãinné osoby a ãlenov ich rodín, pohybujúcich sa v rámci
spoloãenstva a Nariadenie (ES) ã. 574/72 ustanovujúce postup
vykonávania Nariadenia (EHS) ã. 1408/71. 

Graf 2 Počet potvrdených E–formulárov pre rodinné dávky

2005 1833

2006 20 031

2007 26 414

Graf 1 Počet slovenských žiadateľov o PnD v štátoch EÚ

2005 769

2006 10 720

2007 16 562
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C
ieºom konferencie bola prezen-
tácia príkladov dobrej praxe
krajín s pozitívnym prístupom

k zosúladeniu rodinného, osobného
a pracovného Ïivota so zameraním na
manaÏment prorodinn˘ch a prorodo-
v˘ch vzÈahov v zamestnávateºsk˘ch
organizáciách. Na konferencii vystú-
pil Jesper Stegmann Mortensen, riadi-
teº odboru rodovej rovnosti z Minis-
terstva sociálnych vecí a rodovej rov-
nosti Dánska, Daniela Schallert
z abz*austria z Rakúska, zástupcovia
zamestnávateºov, In‰titútu pre
v˘skum práce a rodiny, ako aj organi-
zátora podujatia – Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR.

SúãasÈou konferencie bolo sláv-
nostné vyhlásenie v˘sledkov súÈaÏe
Zamestnávateº ústretov˘ k rodine 
za rok 2007. MPSVR SR organizuje
súÈaÏ od roku 2000. Doteraz sa usku-
toãnilo sedem úspe‰n˘ch roãníkov.
Cieºom súÈaÏe je motivovaÈ zamest-
návateºov k vytváraniu pracovného
prostredia ústretového k rodinn˘m
povinnostiam zamestnancov a pod-

porovaÈ rovnosÈ príleÏitostí a diver-
zitu v zamestnávateºsk˘ch organizá-
ciách. 

SúÈaÏ sa niesla v duchu trojakého
úÏitku opatrení priateºsk˘ch k rodine
a rodovej rovnosti: pre zamestnanca,
zamestnávateºa a spoloãnosÈ. 

Zosúladenie pracovn˘ch a rodin-
n˘ch povinností umoÏÀuje zamest-
nancom zv˘‰iÈ kvalitu Ïivota, zníÏiÈ
mieru stresu, získaÈ dobr˘ pocit
z kvalitného pracovného miesta
s vedomím, Ïe zamestnávateºskej
organizácii záleÏí na jednotlivcoch.
Podpora zosúladenia pre zamestná-
vateºa znamená zv˘‰enie produkti-
vity práce, lojality zamestnancov
a reputácie. Prispieva aj k celkov˘m
pozitívnym v˘sledkom jednotliv˘ch
zamestnávateºsk˘ch organizácií a ich
konkurencieschopnosti. Mnohé opat-
renia v posledn˘ch rokoch smerujú
k tomu, aby zamestnávatelia stále vo
väã‰ej miere zohºadÀovali aj rodinné
povinnosti zamestnancov a re‰pekto-
vali právo jednotlivca na plnohod-
notn˘ Ïivot v rámci práce i mimo

nej. Rast podpory zosúladenia z hºa-
diska spoloãnosti umoÏÀuje rozvoj
bezpeãnej‰ej a spokojnej‰ej spoloã-
nosti, zlep‰uje demografickú situáciu
a zniÏuje diskrimináciu na trhu
práce. 

Do súÈaÏe sa zapojilo 65 subjek-
tov. Porota vyberala z 24 subjektov,
ktoré splnili v‰etky kritériá súÈaÏe.
V prvej kategórii sa o ocenenie
uchádzalo 19, v druhej kategórii 20
a v tretej kategórii 13 zamestnávateº-
sk˘ch subjektov.

Ocenenie Zamestnávateº ústretov˘
k rodine za rok 2007 si z rúk minis-
terky práce, sociálnych vecí a rodiny
Viery Tomanovej prevzali títo
zamestnávatelia:

1. KATEGÓRIA 
– RODINNÁ POLITIKA: � 1. miesto 

DELL, s. r. o., Bratislava� 2. miesto 
ACCENTURE, s. r. o., Bratislava � 2. miesto 
ZENTIVA, a. s., Hlohovec� 3. miesto 
Stredoslovenská energetika, a. s.,
Îilina� 3. miesto 
CHEMES, a. s., Humenné

Projekt sa realizoval v Dolnom
Kubíne, âadci a Senici. Jeho
organizátorom bola nezisková

organizácia Národné centrum pre rov-
nosÈ príleÏitostí v spolupráci s Minis-
terstvom práce, sociálnych vecí
a rodiny SR. Dôsledkom viacer˘ch
rodov˘ch nerovností je feminizácia
chudoby. In˘mi slovami: v dôsledku
nerovností sa ãoraz viac Ïien v porov-

naní s muÏmi ocitá pod hranicou
chudoby, prípadne v závislosti od
príjmov partnera. K prehlbujúcej sa
feminizácii chudoby prispievajú
najmä diskriminácia pri vstupe na trh
práce (napríklad po dlh‰om období
starostlivosti o deti a ãlenov rodiny),
nerovnosti v odmeÀovaní, rodová
horizontálna a vertikálna segregácia
na trhu práce. V prvom rade sú to

v‰ak problémy pri zosúlaìovaní pra-
covn˘ch a rodinn˘ch povinností, keì
rodiãia, a najmä Ïeny, nemajú vytvo-
rené podmienky – ãi uÏ zo strany za-
mestnávateºa, alebo zo strany sociál-
nych sluÏieb na úrovni samosprávy –
na to, aby mohli plnohodnotne a kva-
litne ÏiÈ. Rie‰ením sú cielené progra-
my zaloÏené na plánoch zosúlaìova-
nia pracovn˘ch a rodinn˘ch povin-
ností a rodovej rovnosti, ktoré by sa
mali uskutoãÀovaÈ v partnerstve
územnej samosprávy, verejnej správy
a súkromného sektora. Ich cieºom je
anal˘za situácie tejto skupiny ºudí

Ocenenia súťaže Zamestnávateľ 
ústretový k rodine za rok 2007
V historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky sa 
15. mája 2008 uskutoãnila medzinárodná konferencia ManaÏment
prorodov˘ch a prorodinn˘ch vzÈahov spojená s odovzdávaním
ocenení ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viery
Tomanovej Zamestnávateº ústretov˘ k rodine. 

Gender mainstreaming na trhu práce
V Bratislave sa 29. apríla 2008 konal seminár Gender main-
streaming na trhu práce, na ktorom boli prezentované v˘sledky
projektu uplatÀovania rodovej rovnosti a programov zosúlaìo-
vania pracovného a rodinného Ïivota na regionálnej úrovni. 
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2. KATEGÓRIA 
– ROVNOSË PRÍLEÎITOSTÍ
ÎIEN A MUÎOV:� 1. miesto 

Banskobystrick˘ samosprávny
kraj� 2. miesto 
Ministerstvo financií SR� 3. miesto 
CITIBANK (Slovakia), a. s.

3. KATEGÓRIA 
– NAJORIGINÁLNEJ·IE OPAT-
RENIE PRE RODINU A RODO-
VÚ ROVNOSË V MALOM
A STREDNOM PODNIKU:� 1. miesto 

FAMM, a. s., Humenné� 2. miesto 
AUTO Valu‰ek, s. r. o., Bratislava� 2. miesto 
BK group, a. s. � 3. miesto ZdruÏená stredná ‰kola 
poºnohospodárska, Pruské
Ministerka práce, sociálnych vecí

a rodiny Slovenskej republiky Viera
Tomanová udelila ocenenia Za dlho-
roãnú a mimoriadne úspe‰nú úãasÈ
v súÈaÏi t˘mto zamestnávateºsk˘m
organizáciám: Chemosvit, a. s. Svit,
I.D.C., a. s. Holding Bratislava,
ORANGE Slovensko, a. s. Bratislava,
Slovenské magnezitové závody, a. s.
Jel‰ava, Stredoslovenská energetika,
a. s. Îilina, Volkswagen Slovakia, 
a. s. Bratislava, V˘chodoslovenská
energetika, a. s. Ko‰ice, Whirlpool
Slovakia, spol. s r. o., Poprad.

Mgr. Barbora Petrová,
mediálne oddelenie MPSVR SR

a vytvorenie efektívnych opatrení na
uºahãenie moÏnosti zamestnaÈ sa,
resp. udrÏaÈ si zamestnanie, ako aj
posilnenie rovnosti príleÏitostí. 
·tátna tajomníãka MPSVR SR Emília
Kr‰íková ocenila, Ïe najväã‰ím príno-
som projektu bola anal˘za potrieb
v uveden˘ch mestách a vytvorenie
návrhu programu na odstránenie pre-
káÏok, ktoré Ïenám s rodinn˘mi
povinnosÈami komplikujú moÏnosÈ
nájsÈ si prácu a následne si ju aj udr-
ÏaÈ. Projekt bol podporen˘ Európ-
skym sociálnym fondom a MPSVR
SR. 

Mgr. Anna Klimáčková,
Národné centrum pre rovnosť príležitostí

M inisterka sa stretla s kardinálom Renatom Martinom, predsedom
PápeÏskej rady pre pastoráciu migrantov a itinerantov (úroveÀ mi-
nistra vlád) a sekretárom rady, arcibiskupom a zástupcami ‰tátneho

sekretariátu Vatikánu. Slovensk˘ ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme vznikol
z iniciatívy kÀazov, ktorí sem pri‰li ‰tudovaÈ po skonãení druhej svetovej vojny.
V roku 1959 bol medzi signatármi iniciatívy práve kardinál Jozef Tomko. Ústav
sa venoval rozvoju kÀazsk˘ch povolaní u mlad˘ch muÏov, pomoci a duchovnej
podpore emigrantov, koordinácii cirkevn˘ch ‰túdií, publikovaniu a roz‰irovaniu
náboÏenskej tlaãe a starostlivosti o pútnikov v Ríme. Úãastníci stretnutia sa
zhodli na potrebe zmapovania ãinnosti a prínosu ústavu pre kultúru Slovenska.
Ministerka Viera Tomanová i na tejto pôde prezentovala sociálnu politiku slo-
venskej vlády a moÏnosti rie‰enia rómskej problematiky a ocenila ãinnosÈ kléru
pri vzdelávaní a pri sociálnom pozdvihnutí Rómov na Slovensku. Prítomní
zástupcovia ‰tátneho sekretariátu sa zaujímali aj o otázky zabezpeãenia príjmu
v starobe obyvateºov Slovenska v‰eobecne, ale i kÀazov osobitne. Ministerka
Viera Tomanová sa krátko po skonãení v‰eobecnej audiencie osobne stretla
s pápeÏom Benediktom XVI. Informovala ho o úãeloch svojej náv‰tevy a zároveÀ
mu odovzdala dar. PápeÏ Benedikt XVI. vyjadril pote‰enie zo stretnutia a vysoko
ocenil prácu slovensk˘ch kÀazov pôsobiacich v Ríme. V programe ministerky
Viery Tomanovej bolo aj stretnutie s Liviom Melinom, riaditeºom PápeÏského
in‰titútu Jána Pavla II. pre ‰túdium manÏelstva a rodiny, a s profesormi tohto
in‰titútu. Hostia sa oboznámili s ãinnosÈou in‰titúcie a ponúkli moÏnosÈ spolu-
práce s rezortom práce a s rezortn˘m In‰titútom pre v˘skum práce a rodiny. Pri
príleÏitosti DÀa Európy, na stretnutí diplomatického zboru akreditovaného pri
Svätej stolici a pri Zvrchovanom ráde maltézskych rytierov, ministerka Viera
Tomanová diskutovala s prítomn˘mi diplomatmi o sociálnej politike v ich kraji-
nách a na Slovensku. PríleÏitosÈ vyuÏila na propagáciu slovensk˘ch záujmov.

RNDr. Miloslav Hetteš, CSc.,
generálny riaditeľ Sekcie medzinárodných vzťahov MPSVR SR

Ministerka Viera Tomanová, spolu s generálnym riaditeºom Sekcie
medzinárodn˘ch vzÈahov MPSVR SR Miloslavom Hette‰om, sa zú-
ãastnila 6. – 7. mája na pracovnej ceste vo Vatikáne, ktorá splnila
svoj cieº informovania sa a získania spolupráce katolíckej cirkvi 
v oblasti sociálnej politiky, obzvlá‰È v rie‰ení sociálnej inklúzie róm-
skej populácie na Slovensku a v Európe v‰eobecne.

Ministerka Viera Tomanová
na návšteve vo Vatikáne
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Slovinská ministerka práce, ro-
diny a sociálnych vecí Marjeta
Cotman otvorila túto dvojdÀo-

vú medzinárodnú konferenciu v stre-
disku Brdo pri meste Kranj. V úvode
zdôraznila, Ïe solidarita je jednou
z hodnôt, ktorá nemôÏe byÈ zabud-
nutá v modernej spoloãnosti. Pozna-
menala tieÏ, Ïe solidarita je integrál-
nou ãasÈou v‰etk˘ch európskych
systémov. Systém sociálneho zabez-
peãenia, dôchodkové a nemocenské
poistenie aj systémy zdravotného
poistenia sú zaloÏené na solidarite.
Solidarita sa nesmie chápaÈ iba cez
peniaze. Musíme daÈ rovnak˘ dôraz
na vzájomnú spoluprácu, pochope-
nie a koexistenciu generácií. Podºa
ministerky Cotman je trvalo udrÏa-
teºn˘ sociálny rozvoj moÏn˘ iba 
na základe koexistencie a kontaktu
generácií na báze medzigeneraãnej
solidarity. 

Na otvorení podujatia sa zúãastnili
aj eurokomisár Vladimír ·pidla,
ministerka Viera Tomanová a portu-
galsk˘ ‰tátny tajomník Pedro Manuel
Dias de Jesus Marques. Portugalsko,
Slovinsko a Francúzsko tvoria trojicu
predsedníckych krajín. Pozvanie
ministerky V. Tomanovej na úvod
konferencie bolo prejavom pozitív-
neho hodnotenia na‰ej práce v EÚ.
Na rokovaní boli prítomní národní
experti a zástupcovia záujmov˘ch
skupín. Úvodné vystúpenie minister-
ky Viery Tomanovej hodnotil komi-
sár pre zamestnanosÈ, sociálne veci
a rovnosti príleÏitostí Európskej
komisie Vladimír ·pidla ako „brilant-
ní proslov“, za ktor˘ dostala minis-
terka pochvalné uznanie od v‰etk˘ch
prítomn˘ch a zoÏala veºk˘ potlesk. 

Hlavn˘mi témami konferencie bo-
li medzigeneraãná solidarita a dlho-
dobá starostlivosÈ. O tomu sa Ïivo
diskutovalo v paraleln˘ch pracov-
n˘ch seminároch a v pléne. V súãas-

nosti prebiehajú v˘znamné demo-
grafické zmeny, ktoré vpl˘vajú na
vzÈah generácií. Rovnováha medzi
generáciami sa v˘znamne zmenila
pri náraste podielu star‰ieho obyva-
teºstva a pri poklese podielu mla-

d˘ch. Doposiaº sa spoloãnosÈ sklada-
la z jednotliv˘ch generácií, ktoré sa
vzájomne podporovali. Dne‰n˘ Ïivot
a hlavne mestské prostredie radikál-
ne zmenilo tento vzÈah medzi gene-
ráciami. Narastá tendencia rie‰iÈ
rôzne generácie oddelene s ohºadom
na nadobudnuté práva. Neadekvátna
politika môÏe dokonca vyvolaÈ medzi-
generaãn˘ konflikt. Mnohé sociálne
systémy (ako dôchodky, zdravotná
starostlivosÈ) sú uÏ dnes konfronto-
vané s novou demografickou realitou
starnutia, k˘m ìal‰ie budú tieÏ kon-
frontované so zmenami. Je potrebná
rozsiahla zmena na‰ich sociálnych
systémov. âoraz ãastej‰ie vznikajú
paradigmy zaloÏené na t˘chto fak-
toch. Tieto my‰lienky sú úzko prepo-
jené na medzigeneraãnú solidaritu
a spoluprácu. 

KeìÏe otázka solidarity a koexis-
tencie medzi generáciami sa stáva
jednou z dôleÏit˘ch bodov budúcej
Európy, slovinské predsedníctvo
v spolupráci s Európskou komisiou
zorganizovalo túto konferenciu. 
Na poãiatku bola „Zelená kniha“ 
ku konfrontácii demografickej zmeny
a k novej solidarite medzi generácia-
mi. Zámerom konferencie bolo nájsÈ
novú rovnováhu medzi generáciami,
zaãaÈ nov˘ prístup v politike na pod-

poru solidarity medzi generáciami za
spravodlivej‰iu a udrÏateºnú spoloã-
nosÈ. Na konferencii boli prezentova-
né viaceré dobré praktiky a pozitívne
príklady. Doposiaº bola solidarita
zaloÏená na tradiãn˘ch vzorcoch.
Z dôvodu zmien v rovnováhe gene-
rácií si nová realita Ïiada zmenu
v systéme. Tieto zmeny nemôÏu pre-
biehaÈ spontánne. Krajiny, aktéri
a uÏívatelia musia konaÈ aktívne e‰te
predt˘m, neÏ ich k tomu donúti rea-
lita. Podkladom pre konferenciu bola
my‰lienka, Ïe dlhodobá starostlivosÈ
môÏe byÈ úspe‰ná iba vtedy, keì
bude zaloÏená na vzájomnej spolu-
práci generácií. 

RNDr. Miloslav Hetteš, CSc.,
generálny riaditeľ Sekcie 

medzinárodných vzťahov MPSVR SR

V slovinskom Brde sa v dÀoch 27. – 29. apríla 2008 konala kon-
ferencia s názvom Medzigeneraãná solidarita pre súdrÏné a trvalo
udrÏateºné spoloãnosti, na ktorej sa zúãastnila aj Viera Tomanová,
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Podujatie zorga-
nizovalo Slovinsko v rámci svojho predsedníctva v EÚ. 

Ministerka Viera Tomanová zožala 
v Slovinsku úspech 
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Vedenie in‰titúcie a jej
zamestnanci a zamestnanky-
ne privítali medzi sebou

‰tátnu tajomníãku Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Emíliu Kr‰íkovú, námestníãku Ústre-
dia práce, sociálnych vecí a rodiny
ªudmilu Kollárikovú, zástupkyne
vecn˘ch sekcií a odborov MPSVR
SR, Národnej rady obãanov so zdra-
votn˘m postihnutím v SR, zástupcu
·tatistického úradu SR a ìal‰ích
hostí. V prvej ãasti pracovného stret-
nutia riaditeºka IVPR Kvetoslava
Repková informovala o aktivitách
IVPR v roku 2007 z hºadiska jeho
v˘skumného programu, ìal‰ej odbor-
nej ãinnosti, financovania a perso-
nálneho v˘voja. V in‰titúte pracova-
lo v minulom roku 27 ºudí, ktorí rie-
‰ili 18 vedecko-v˘skumn˘ch projek-
tov pre Ministerstvo práce, sociál-
nych vecí a rodiny SR, boli zapojení
do rie‰enia 12 medzinárodn˘ch
v˘skumn˘ch projektov, zorganizovali
vedeckú konferenciu v rámci Európ-
skeho roka rovnak˘ch príleÏitostí pre
v‰etk˘ch a Európskeho t˘ÏdÀa vedy
a techniky, pracovali v 21 expert-

n˘ch skupinách na Slovensku i v za-
hraniãí, zúãastnili sa 106 odborn˘ch
podujatí (niektoré z nich sami orga-
nizovali), publikovali 105 odborn˘ch
príspevkov, vydali sedem ãísel bulle-
tinu Práca a rodina, popularizovali
sociálnu vedu a v˘skum v printo-
v˘ch a elektronick˘ch médiách atì.
SúãasÈou aktivít IVPR bolo aj fungo-

vanie DISSO – Dokumentaãného
a informaãného strediska sociálnej
ochrany s vy‰e 14 500 knihami,
takmer s 2 300 v˘skumn˘mi správa-
mi a zhruba s 16 000 ãlánkami z pe-
riodík, ktoré sú prístupné aj verej-
nosti. Minul˘ rok sa v˘razne prejavil
aj medzinárodn˘ rozmer ãinnosti
IVPR – jeho aktívna úãasÈ v exklu-
zívnych sieÈach sociálneho v˘skumu
a sociálnej politiky, úãasÈ v twinnin-
gov˘ch a monitorovacích programoch
pre potreby Európskej komisie.
Obsahom druhej ãasti bola diskusia
k jednotliv˘m v˘skumn˘m projek-
tom, resp. k in˘m otázkam súvisia-
cim s ãinnosÈou IVPR v roku 2007
a taktieÏ v tomto roku. 

V poslednej ãasti verejného odpo-
ãtu ‰tátna tajomníãka Emília Kr‰íko-
vá ocenila aktivity a kvalitu práce
IVPR a vo svojom vystúpení sa veno-
vala najmä zameraniu a filozofii
rezortnej koncepcie v˘skumu a v˘vo-
ja, ktorá by mala v ìal‰om období
rámcovaÈ aj ãinnosÈ in‰titútu. Priorit-
n˘mi budú napríklad otázky v˘sku-
mu sociálnych sluÏieb, dôchodkové-
ho systému, flexiistoty, sociálnych
podnikov, celoÏivotného vzdelávania
a prípravy pre trh práce, problemati-
ka znev˘hodnen˘ch skupín obãanov,
otázky chudoby a sociálneho vylúãe-
nia, sprístupnenie trhov práce tretím
krajinám, rie‰enie otázok globalizá-
cie a ich vplyvu na ºudsk˘ kapitál
a ìal‰ie. 

PhDr. Oľga Škorecová,
riaditeľka odboru pre komunikáciu 

a styk s verejnosťou MPSVR SR

V priestoroch In‰titútu pre v˘skum práce a rodiny (IVPR) v Brati-
slave sa 30. apríla 2008 uskutoãnil verejn˘ odpoãet ãinnosti tejto
in‰titúcie za rok 2007.

Verejný odpočet činnosti 
IVPR za rok 2007
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Miestne podmienky 
Portugalsko sa nachádza na juhozápad-

nom cípe Európy v západnej ãasti Pyre-

nejského polostrova. Jedin˘m susedia-

cim ‰tátom je ·panielsko, západné

a juÏné brehy krajiny obm˘vajú vody

Atlantického oceánu. K Portugalsku

patrí aj niekoºko ostrovov a súostroví –

Azory, Madeira a Divo‰ské ostrovy. � Úradn˘ jazyk:  Portugalãina� Hlavné mesto: Lisabon� Poãet obyvateºov: 10 643 000� Rozloha:  92 345 km2

� Telefónna predvoºba: +351� Internetov˘ kód krajiny: pt

Povolenie na pobyt
Ak sa v Portugalsku nezdrÏíte dlh‰ie ako

3 mesiace, staãí maÈ iba platnú identifi-

kaãnú kartu, teda obãiansky preukaz

alebo platn˘ pas. Nepotrebujete povole-

nie na pobyt. V prípade, Ïe chcete zotrvaÈ

na území Portugalska viac ako 3 mesiace,

ale nie viac ako 1 rok, musíte poÏiadaÈ

o prechodné povolenie k pobytu na Imi-

graãnom a pohraniãnom oddelení Portu-

galska (Servico de Estrangeiros e Frontei-

ras). Tento dokument vám bude vydan˘

do trvania vá‰ho zamestnania. Ak chcete

zotrvaÈ na území Portugalska viac ako 

1 rok, musíte poÏiadaÈ o povolenie k po-

bytu, ktoré platí na celom území Portu-

galska, vydáva sa na 5 rokov a môÏe byÈ

predæÏené na ìal‰ích 10 rokov. V prípade,

Ïe poÏiadate o povolenie k pobytu, musí-

te predloÏiÈ platnú identifikaãnú kartu

alebo platn˘ pas, 2 fotografie a vyhlásenie

od vá‰ho zamestnávateºa, kde bude

vyznaãená doba zamestnania. Formuláre

súvisiace s povolením pobytu sa nachá-

dzajú na internetovej stránke:

www.sef.pt/impressos.htm � SEF – Servico de Estrangeiros

e Fronteiras

Rua Conselheiro José Silvestre

Ribeiro, 4, 1649-007 Lisabon

Tel: + 351 21 711 5000, 

Fax: +351 21 714 03 32, 

E-mail: sef@sef.pt 

Ako sa uchádzaÈ 
v Portugalsku o prácu?
Nie je ºahké nájsÈ si prácu v Portugal-

sku, ak nehovoríte po portugalsky.

Pred odchodom do tejto krajiny kon-

taktujte sieÈ EURES, kde Vám budú

poskytnuté informácie o trhu práce. 

Ak uÏ ste v Portugalsku, môÏete na

hºadanie práce vyuÏiÈ:� Pracovné centrá: EFP – Instituto de

Emprego e Formac,Ço Profissional

SieÈ tvorí 86 pracovn˘ch centier

http://www.iefp.pt, kde sa môÏete zare-

gistrovaÈ a kde dostanete informáciu

o pracovn˘ch pozíciách po celom Por-

tugalsku. Pracovné ponuky môÏete

nájsÈ aj na Netemprego portáli:

http://www.netemprego.gov.pt� Agentúry doãasného zamestnania 

VyuÏívajú ich zamestnávatelia, pri-

ãom doãasné zamestnanie sa postupne

môÏe staÈ trval˘m. Kontaktné údaje

agentúr, ktoré majú vydané povolenie

na svoju ãinnosÈ, môÏete nájsÈ na por-

táli: http://www.iefp.pt > Soluc,ões para

entidades > Empresas de Trabalho

Temporário Regulamentadas.� Tlaã ako zdroj informácií 

Portugalské spoloãnosti vyuÏívajú

na svoje náborové aktivity národnú

a regionálnu tlaã vo vysokej miere.

Najroz‰írenej‰ie sú: Diário de Notícias,

Público, Jornal de Notícias a Correio da

ManhÇ, ktoré vydávajú inzeráty denne

podºa rôznych sektorov. Noviny

Expresso vydávajú t˘Ïdenne pracovné

ponuky pre manaÏérov a ‰pecializova-

n˘ personál, v˘konn˘ch pracovníkov

a konzultantov v sekcii Emprego.

Rovnako aj vy môÏete uverejniÈ

informáciu o va‰om záujme o prácu

v stæpãekoch v novinách, ale inzerát

musí byÈ veºmi pútav˘, aby ste boli

úspe‰n˘ a zaujali ním zamestnávateºa.

Náhodné posielanie 
Ïiadostí
Patrí predov‰etk˘m u absolventov

k jedn˘m z dôleÏit˘ch spôsobov, ako 

si nájsÈ prácu. Osobné kontakty sú

v tomto smere veºmi uÏitoãné. Pre

malé a stredné podniky sú neformálne

metódy náboru pracovníkov rutinné

(sila slova, networking, náhodné zasie-

lanie Ïiadostí). Kvôli tomu práca cez

prázdniny alebo doãasná sezónna

práca, napr. v turistickom sektore,

môÏe byÈ dobr˘m zaãiatkom na získa-

nie trvalej práce. 

Brigáda vám pomôÏe zoznámiÈ sa

s miestnymi ºuìmi, ktorí vás môÏu

nasmerovaÈ na zamestnávateºa, ktor˘

plánuje v blízkej budúcnosti nábor pra-

covníkov. Inak je dosÈ ÈaÏké vyhºadaÈ

informácie o zamestnávateºovi. Po

podaní ‰pekulatívnej Ïiadosti ste

vyzvan˘ vopred sa telefonicky ohlásiÈ,

ão vám umoÏní zistiÈ, komu adresovaÈ

va‰u ÏiadosÈ, takÏe sa môÏete predsta-

viÈ a prejaviÈ vá‰ záujem o prácu v spo-

loãnosti. 

Webstránky s ponukou práce:� www.sef.pt � www.balearic-jobs.com, � www.expressoemprego.pt � www.eurojobs.com � www.manpower.pt � www.randstad.pt � www.stepstone.pt � www.superemprego.sapo.pt � http://empregos.online.pt � http://portal.iefp.pt � http://www.mba.pt/emprego.htm � http://expressoemprego.clix.pt � http://www.portalemprego.eu/ � http://www.select.pt/ � http://www.adecco.pt/ � http://emprego.aeiou.pt/ � http://www.vedior.pt/ � http://www.hays.pt/ � www.iagora.com 

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 ?

P O R T U G A L S K O

V Portugalskej republike môÏu pracovaÈ bez pracovného povolenia
obãania ãlensk˘ch ‰tátov Európskej únie a Európskeho hospodár-
skeho priestoru – okrem Bulharska a Rumunska. Obãania tretích
krajín potrebujú pracovné povolenie. 
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� http://www.emprego.pt/ � www.netemprego.gov.pt/IEFP/

index.jsp � http://www.multitempo.pt/ � http://www.central-emprego.com/ � http://www.multipessoal.pt/ � http://www.geserfor.pt/ � http://www.net-empregos.com/ 

Pracovné podmienky� Pracovn˘ ãas: 

max. 40 hodín t˘Ïdenne� Dovolenka: 

22 dní + 12 dní sviatkov� Minimálna mzda: € 407

Dane
DaÀ z príjmu (Imposto Sombre o Ren-

dimento das Pessoas Singulares IRS) sa

platí roãne a musí sa podávaÈ v období

od 1. februára do 15. marca. Platí to

pre kategórie A a H budúceho roka, pre

ostatné príjmové kategórie je to obdo-

bie od 16. marca do 30. apríla. DaÀ

musí byÈ zaplatená najneskôr mesiac

potom, ako daÀov˘ úrad poslal vyrozu-

menie. Je potrebné maÈ daÀovú kartu.

Táto karta sa vydáva na základe platné-

ho pasu na príslu‰nom daÀovom

úrade. Na prvé mesiace pobytu sa

poskytuje doãasné daÀové ãíslo.

DaÀ z príjmu sa platí z nasledujú-

cich 9 kategórií:� Kategória A – Mzda a sociálne

dávky� Kategória B – Z nezávislej ãinnosti� Kategória E – Z peÀaÏn˘ch investí-

cií� Kategória F – Z nájmu alebo nehnu-

teºností� Kategória G – Z kapitálov˘ch ziskov� Kategória H – Z penzie

Obyvatelia sú povinní platiÈ daÀ

z príjmu aj v prípade, Ïe tento príjem

dostávajú z inej krajiny ako je Portugal-

sko. 

Za obyvateºa Portugalska vás pokla-

dajú, ak:

1. zotrváte v Portugalsku viac ako

183 dní v kalendárnom roku,

2. ak nav‰tívite Portugalsko na krat-

‰iu dobu a vlastníte miesto/byt/dom,

ktoré je k 31. decembru voºné, v kto-

rom máte úmysel b˘vaÈ alebo sa tu

trvalo usadiÈ,

3. ste ãlenom lodnej alebo lietadlo-

vej posádky, ktorej firma má sídlo

v Portugalsku.

KaÏd˘ ãlen rodiny sa povaÏuje za

obyvateºa Portugalska v prípade, Ïe sa

hlava rodiny usídºuje v Portugalsku.

Zdravotné 
a nemocenské poistenie
Ochrana proti chorobám je financova-

ná v‰eobecn˘m reÏimom sociálneho

zabezpeãenia, ktor˘ zah⁄Àa nasledujú-

ce dávky: zdravotné a nemocenské po-

istenie, náhradu mzdy poãas dovolen-

ky a vianoãn˘ch sviatkov a pod. Tieto

dávky sa poskytujú ako náhrada za

mzdu z dôvodu choroby.

Dôchodkové poistenie
Dôchodkov˘ vek v Portugalsku je 65

rokov. V˘‰ka dôchodku sa vypoãítava

podºa poãtu odpracovan˘ch rokov

a v˘‰ky zárobku. Skor‰í odchod do

dôchodku je moÏn˘ v 55 rokoch.

Uznávanie diplomov
a kvalifikácií
MôÏete získaÈ priame porovnanie

medzi va‰ou kvalifikáciou a tou, ktorá

sa uznáva v Portugalsku. V prípade

vy‰‰ieho vzdelania sa uznávanie diplo-

mov mení v závislosti od typu ‰túdia,

v prípade zdravotného ‰túdia sa uzná-

va diplom vo väã‰ine prípadov ihneì,

iné platí v prípade právnického ‰túdia.

Pre viac informácií kontaktujte prosím

NARIC. V prípade stredo‰kolského

vzdelania, ak sa nechystáte v ‰túdiu

pokraãovaÈ, zoberiete vá‰ diplom do

CIREP (vo väã‰ine prípadov budete

potrebovaÈ aj peãiatku portugalskej

ambasády z va‰ej krajiny). V prípade,

Ïe pokraãujete v ‰túdiu, va‰e vzdelanie

bude uznané ‰kolou, do ktorej sa

chystáte zapísaÈ.� NARIC Portugalsko

Av. Duque d’Ávila, 137

1069-016 Lisboa, Portugal

Tel.: +351 21 312 6000

Fax: +351 21 312 6051 alebo 

+351 21 312 6020

E-mail: naric@dges.mctes.pt 

Web: www.naricportugal.pt/naric/ 

Kontaktná osoba: 

Ms. Maria Manuela Paiva, 

Head of the NARIC

UÏitoãné adresy:� Veºvyslanectvo Portugalskej repub-

liky v SR – Embaixada de Portugal

em Bratislava 

Moskovská 10, 

811 08 Bratislava 

Slovenská republika 

tel.: +421/2/50102211 

fax: +421/2/50102222

E-mail: embportbrat@stonline.sk

www.embport.sk 

� Veºvyslanectvo SR v Portugalsku

Avenida Fontes Pereira de Melo 19,

7. Dto, 1050-116 Lisboa

tel.: +351/21/ 3583 300 

– spojovateºka, diplomatická sluÏba

fax: +351/21/ 3583 309

e-mail: emb@lisbon.mfa.sk

www.lisbon.mfa.sk 

� Honorárny konzulát SR v Porte

(Consolado de la Républica 

Eslovaca)

Tel: +351/22/600 49 90

Fax:+351/22/609 64 20

Honorárny konzul: 

Manuel de Sá Bastos

UÏitoãné web stránky:� www.iefp.pt – sluÏby zamestnanosti� www.europa.eu.int.eures – európ-

sky portál pre pracovnú mobilitu� www.portugal.org – informácie

o Portugalsku� www.portugal.sk – informácie

o Portugalsku� http://www.madeiraislands.travel – 

oficiálna turistická stránka Madeiry � http://www.dgci.min-financas.pt – 

Ministerstvo financií Portugalska� www.min-nestrangeiros.pt – 

Ministerstvo zahraniãn˘ch vecí

Portugalska� http://www.icep.pt/ – investície

obchod a turizmus v Portugalsku� http://www.portaldaempresa.pt/

CVE/en – oficiálna obchodná strán-

ka Portugalska� http://www.eicpme.iapmei.pt/ – 

EuroInfoCentrum v Portugalsku� http://rede.iefp.pt/ – informácie pre

malé a stredné podniky� http://www.investinportugal.pt/

MCMSAPI/HomePage/ – agentúra

pre investície v Portugalsku� http://www.cgtp.pt/ – konfederácia

portugalsk˘ch pracovníkov� www.portugal-info.net/ – 

informácie z rôznych oblastí Ïivota

v Portugalsku� http://www.infocid.pt – informácie

pre obãanov (uzatvorenie sobá‰a,

pracovné podmienky, sociálne

zabezpeãenie...) 

Ing. Zuzana Červeňová, 
EURES poradkyňa 

Liptovský Mikuláš
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Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny v Banskej ·tiavnici
bol zriaden˘ dÀom 1. 1.

2004, jeho územná pôsobnosÈ bola
stanovená pre okresy Banská ·tiavni-
ca, Îarnovica a Îiar nad Hronom.
V˘voj poãtu obyvateºov okresov je
v poslednom období nepriazniv˘,
ovplyvÀuje ho stále vo väã‰ej miere
ekonomická migrácia obyvateºov,
prevaÏne vnútro‰tátna. Nezanedba-
teºná je i migrácia do in˘ch ‰tátov,
najmä vo vekovej ‰truktúre 19 – 28
rokov, ktorá úzko súvisí s mobilitou
pracovnej sily do ekonomicky silnej-
‰ích a stabilnej‰ích regiónov. ËaÏis-
kov˘ priemysel je rozvinut˘ predo-
v‰etk˘m v mestách Îiar nad Hronom
a Îarnovica. Samostatn˘ ekonomick˘
potenciál tvorí región okresu Banská
·tiavnica a mesto Kremnica s oko-
lím, ktoré sú vysoko atraktívne
najmä v oblasti rozvoja cestovného
ruchu. Nev˘hodou dynamickej‰ieho
rozvoja okresu Banská ·tiavnica je
skutoãnosÈ, Ïe leÏí mimo hlavnej
dopravnej trasy.

Prácou s klientmi, odborn˘m po-
radenstvom, aktivaãn˘mi prácami,
podporou vytvárania nov˘ch pracov-
n˘ch miest sa nám ku koncu marca
roka 2008 podarilo zníÏiÈ evidovanú
mieru nezamestnanosti na 11,95 % –
ão je 13. miesto v SR zo 46 regiónov.
Nová sociálna politika konkrétnej‰ie
vymedzuje povinnosti ‰tátu, ale aj
zodpovednosÈ a úãasÈ obãana. Preto
stojí na princípe „pracovaÈ sa opla-
tí“, kde ‰tát predpokladá aktivitu
obãana, samosprávy, cirkví a obãian-

skych zdruÏení a vytvára predpokla-
dy, aby pre túto aktivitu existovala
oprávnená motivácia. Na strane dru-
hej sa snaÏí odkázan˘m obãanom
poskytnúÈ pomoc pri hºadaní si riad-
neho uplatnenia na trhu práce.

Práca v‰etk˘ch zamestnancov
úradu na v‰etk˘ch jeho pracoviskách
je veºmi nároãná a zodpovedná.
Musí sa predov‰etk˘m prispôsobovaÈ
potrebám a poÏiadavkám klientov,
veì na na‰ich zamestnancov sa ãasto
obracajú obãania, ktorí sú v ÈaÏkej
Ïivotnej situácií. Preto ak chceme
svoju prácu vykonávaÈ dobre, je
nutné úlohy a ciele plniÈ v poÏado-
vanej kvalite a v stanoven˘ch termí-

noch. Musíme maÈ mnohostranné,
ale i fundované odborné znalosti,
detailné vedomosti a poznatky
o v˘voji v oblasti na‰ej ãinnosti,
empatické cítenie a ochotu pomôcÈ. 

V‰etci máme na ão nadviazaÈ, ão
rozvíjaÈ, máme dosÈ moÏností posky-
tovaÈ ºuìom pomoc v rôznych oblas-
tiach svojej ãinnosti. Chceme, aby
na‰e konanie bolo ãestné, korektné
a v súlade so zásadami slu‰ného
správania. V rámci zmien – ãi uÏ
v ‰tátnej správe, samospráve a lebo
in˘ch in‰titúciách – sa budeme
musieÈ prispôsobiÈ nov˘m podmien-
kam, mnohému novému sa priuãiÈ.
Úlohou nás ‰tátnych úradníkov je
problémy obãanov na‰ich okresov
rie‰iÈ k ão najlep‰ej spokojnosti. Ne-
smieme pri tom zabúdaÈ, Ïe na konci
ná‰ho snaÏenia je vÏdy obãan – ãlo-
vek, pre ktorého sme tu a mali by
sme mu byÈ vÏdy nápomocní.

Rok 2007 bol pre zamestnancov
ná‰ho úradu zloÏit˘. Zmena organi-
zaãnej ‰truktúry platná a úãinná od 
1. apríla 2007 bola pre nás v‰etk˘ch
v˘zvou a moÏnosÈou pre nové pracov-
né uplatnenie a zaãlenenie. ëal‰ou
zaÈaÏkávajúcou skú‰kou bola realizá-

cia uznesenia vlády Slovenskej repub-
liky ã. 856/2006 a uznesenia vlády
Slovenskej republiky ã. 414/2007.
V súlade s ustanoveniami t˘chto
uznesení sa zníÏil poãet zamestnan-
cov Úradu PSVR v Banskej ·tiavnici
k 31. decembru 2007 o 18,77 % (zní-
Ïenie o 40 zamestnancov). Nároãná
úloha nás ãakala v mesiacoch október
a november 2007 – presÈahovanie
sídla územného úradu do zrekon‰tru-
ovan˘ch priestorov budovy úradu na
Ul. Sytnianskeho 1180. SÈahovanie,
ktoré prebiehalo vo viacer˘ch eta-
pách, priãom chod úradu nebol pre-
ru‰en˘ ani na jeden pracovn˘ deÀ,
preverilo nielen riadiace a organizaã-

né schopnosti predstaven˘ch, ale aj
kvality zamestnancov jednotliv˘ch
odborov a oddelení. V‰etci zamest-
nanci sa poãas tohto obdobia snaÏili
plniÈ si stanovené povinnosti a úlohy,
vypl˘vajúce z ich pracovného zarade-
nia, kvalifikovane a zodpovedne,
v stanovenom termíne, prípadne
v predstihu a ãasto i nad rámec svo-
jich pracovn˘ch povinností. Preto si
dovolím vysloviÈ presvedãenie, Ïe
v na‰ej organizácii máme správnych
ºudí zaraden˘ch na správnych mies-
tach. Verím, Ïe kolektív ºudí pracujú-
cich v na‰om úrade i v budúcich
rokoch prispeje k ‰íreniu dobrého
mena ‰tátnej správy. 

Na záver by som chcel poìakovaÈ
zamestnancom za ich v˘znamnú, dô-
leÏitú a obetavú prácu s ºuìmi. Nech-
cem zabudnúÈ ani na t˘ch kolegov,
ktorí síce neprichádzajú priamo do
styku s klientmi, ale bez ktor˘ch by
kaÏdodenn˘ chod úradu nebol moÏn˘
a ktorí tieÏ nemalou mierou prispie-
vajú k tomu, aby na‰e snaÏenie a ko-
nanie bolo na prospech obãanom.

Ing. Štefan Šulek,
riaditeľ ÚPSVR Banská Štiavnica

Na konci nášho snaženia 
je občan – človek

„Úlohou nás ‰tátnych úradníkov 
je problémy obãanov rie‰iÈ 

k ão najlep‰ej spokojnosti.“
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·ancou je reintegrácia 
Cieºovou skupinou projektu sú teda
obyvatelia separovanej rómskej komuni-
ty, znev˘hodnení UoZ, UoZ s nedokon-
ãen˘m základn˘m, nízkym alebo Ïiad-
nym vzdelaním, ostatní obãania sociál-
ne vylúãení alebo ohrození sociálnym
vylúãením a mladí ºudia opú‰Èajúci
‰kolu pred skonãením povinnej ‰kolskej
dochádzky. Cieºové skupiny, na ktoré je
tento projekt zameran˘, patria dlhodobo
k najrizikovej‰ím skupinám nezamest-
nan˘ch osôb, ktoré stratili kontakt so
súãasn˘mi trendmi v oblasti vzdeláva-
nia a nárokov na kvalifikáciu, a preto
ich teoretické a praktické vedomosti 
sú nepostaãujúce pre potreby zamestná-
vateºov. Väã‰ina z nich uÏ stratila pra-
covné návyky a je potrebné ich opäÈ
motivovaÈ k návratu do skupín, ktoré
nie sú ohrozované sociálnym vylúãe-
ním, zv˘‰iÈ poãet pracovn˘ch príleÏitos-
tí a zamestnateºnosÈ, a tak zlep‰iÈ ich
Ïivotné podmienky a zaistiÈ udrÏateºn˘
príjem. Podpora je zameraná na zv˘‰e-
nie zamestnateºnosti a reintegráciu róm-
skeho obyvateºstva – osôb s rodinn˘mi

povinnosÈami. To sa uskutoãní prostred-
níctvom ‰koliacich aktivít – vzdelávania
a praktickej prípravy, ktoré zohºadÀujú
súãasné poÏiadavky na zruãnosti a kva-
lifikáciu zo strany zamestnávateºov.
Prihliadajú na individuálne potreby
uchádzaãov o zamestnanie, uºahãenie
ich integrácie a reintegrácie na trhu
práce, a t˘m i zabezpeãenie rastu
zamestnanosti v regióne. âiastkov˘m
cieºom projektu je identifikácia pracov-
n˘ch príleÏitostí na konkrétnych praco-
viskách v regióne, kde existuje moÏnosÈ
získaÈ trvalé zamestnanie. 

Kurzy pre Ïivot
Vzdelávacie aktivity sa zaãali 26. feb-
ruára 2008 v Banskej ·tiavnici kur-
zom „Varenie a ‰itie pre Ïeny“. Nav-
‰tevuje ho 23 UoZ. Kurz napomáha
vybudovaÈ základné stravovacie návy-
ky a kultúru obleãenia pre Ïeny. Kurz
sekundárne prinesie osvojenie si t˘ch-
to zvyklostí aj deÈmi, ktoré vyrastú
v lep‰om ‰tandarde. DÀa 4. 3. 2008
bol otvoren˘ kurz „Informaãné tech-
nológie pre mlad˘ch“. Obsaden˘ bol 

4 UoZ. Kurz je zameran˘ na základnú
poãítaãovú zruãnosÈ. Po jeho absolvo-
vaní budú vybraní úãastníci maÈ
voºn˘ prístup k webov˘m stránkam,
a t˘m aj moÏnosÈ vyhºadávaÈ si na
nich pracovné príleÏitosti a vzdeláva-
cie programy. Od 14. 4. 2008 zaãína
kurz „Rómska obãianska hliadka –
v˘pomoc bezpeãnostn˘m zloÏkám“.
Vybuduje sa in‰titúcia, ktorá bude
dohliadaÈ na dodrÏiavanie zákonov
a poriadku v komunite. Príslu‰níci
budú maÈ uniformy, budú spolupra-
covaÈ s vedením mesta a s políciou.
Po absolvovaní kurzu sa zv˘‰i ‰anca
dostaÈ sa do radov polície. U Rómov
aktivita pomáha rozvíjaÈ i osobnú
sociálnu zodpovednosÈ.

V priebehu II. ‰tvrÈroka budú otvo-
rené kurzy: „Techniky a postupy úpra-

vy zelene“, „Kaderníctvo – kurz stri-
hania, holenia, úpravy vlasov“. V‰etci
úãastníci absolvujú „Socializaãno-
psychologick˘ kurz“. 

Dobré ohlasy 
plodia záujem
Záverom moÏno skon‰tatovaÈ, Ïe za-
tiaº spustené kurzy majú dobr˘ ohlas
medzi samotn˘mi úãastníkmi i lektor-
mi. Sú spokojní s doteraj‰ím priebe-
hom, atmosféra na kurzoch je dobrá,
úãastníci podºa lektorov majú snahu
nauãiÈ sa ão najviac. Chcú pokraãovaÈ
aj v in˘ch pripravovan˘ch kurzoch. 

ZaÏelajme im teda veºa trpezlivosti,
ão najviac vedomostí a to hlavné –
nech v‰etko, ão sa nauãia, budú maÈ
moÏnosÈ prezentovaÈ nielen vo vlast-
n˘ch rodinách, v ‰irokom okruhu
v rámci komunity, ale i u vhodného
zamestnávateºa, ktor˘ im umoÏní zís-
kaÈ trvalé zamestnanie. 

Ing. Ivan Gregáň,
riaditeľ odboru ESF

ÚPSVR Banská Štiavnica

Regionálny projekt 
v Banskej Štiavnici 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej ·tiavnici spolupra-
cuje s Obãianskym zdruÏením na ochranu matky a nenarodeného
dieÈaÈa na realizácii projektu „Vzdelávacími a osvetov˘mi ãinnos-
Èami na zv˘‰enie podielu Ïien a osôb s rodinn˘mi povinnosÈami na
zv˘‰enie zamestnanosti v Banskej ·tiavnici“. Projekt bol podporen˘
v rámci opatrenia ã. 2.1: Zlep‰enie zamestnateºnosti skupín ohroze-
n˘ch sociálnym vylúãením: V˘zvy ã. SOP ªZ – FSR – 20072.1/01. 
Je zameran˘ na zv˘‰enie zamestnateºnosti, funkãnej zruãnosti a kva-
lifikácie osôb prostredníctvom posilnenia sociálnej inklúzie a rov-
ností príleÏitostí na trhu práce. Región stredného Slovenska patrí
medzi najviac odsúvané regióny Slovenska. Je typick˘ vysokou
koncentráciou etnick˘ch marginalizovan˘ch komunít – Rómov.

Kurz varenia pre ženy Kurz šitia pre ženy Kurz informačných technológií
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Obidve priority boli zabezpe-
ãované prostredníctvom
spolupráce s akreditovan˘-

mi subjektmi. Na realizáciu priorít
opatrení sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately bolo v roku
2007 vyãlenen˘ch pre Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny v Banskej
·tiavnici 707 000 Sk, priãom z uve-
denej sumy bolo vyãerpan˘ch celko-
vo 507 232 Sk.

V˘chovno-rekreaãn˘ 
program
Tento program bol organizovan˘ po-
bytovou formou v dvoch turnusoch
v zmysle §73 ods. 2, písm. e), pia-
teho bodu zákona ã. 305/2005 Z. z.
Celkovo sa na programe v obidvoch
turnusoch zúãastnilo 52 detí. 

Primárnym cieºom uvedeného
projektu boli: � rozvoj sociálnych schopností, pre-

dov‰etk˘m:� komunikatívnosÈ,� primeraná sebaprezentácia,� udrÏiavanie citovej rovnováhy,� schopnosÈ kooperácie,� schopnosÈ rie‰iÈ problémy 
a konflikty,� zvládanie stresov˘ch situácií.
Sekundárnym cieºom programu

bolo zv˘‰iÈ kvalitu Ïivota dieÈaÈa, po-
núknuÈ alternatívy aktívneho tráve-
nia voºného ãasu, viesÈ k spoluzod-
povednosti, upevÀovaÈ pracovné
a hygienické návyky, uãiÈ sa zvládaÈ
problémy v rodine a v ‰kole. Cieºo-
vou skupinou realizácie projektu

boli deti a mládeÏ vo veku 8 – 14
rokov, priãom v prvom turnuse bola
horná veková hranica 15 rokov. Po-
ãas programu s deÈmi pracovali so-
ciálni pracovníci, pedagógovia ako 
aj psychologiãka. Deti boli vhodnou
formou informované o spôsoboch,
ako sa brániÈ a vyh˘baÈ sa násiliu
a ako vedieÈ odolaÈ vyskytujúcim sa
negatívnym javom spoloãnosti, 
získavaÈ priateºov, vhodne vyuÏívaÈ
voºn˘ ãas. Pozitívom realizácie pro-
jektu je vytváranie sociálnych kon-
taktov a pracovn˘ch návykov u nie-
ktor˘ch detí a tieÏ budovanie kontak-
tov detí navzájom.

Program podpory obnovy
rodinného prostredia
Cieºom programu podpory obnovy
rodinného prostredia, z ktorého bolo
dieÈa vyÀaté na základe rozhodnutia
súdu, bola obnova rodinn˘ch vzÈa-
hov a podpora rodinného prostredia
detí umiestnen˘ch v detsk˘ch domo-
voch. Jednou z hlavn˘ch my‰lienok
v procese sanácie rodinného prostre-
dia bolo opätovné nadviazanie vzÈa-
hu medzi dieÈaÈom a rodiãom, pozi-
tívna podpora rodinného prostredia
a motivácia k rozvoju rodiãovsk˘ch
zruãností. Projekt bol realizovan˘
prostredníctvom akreditovaného
subjektu od 9. 11. 2007 do 11. 11.
2007 v zariadení ·koly v prírode pod
Sitnom v príjemnom prostredí ·tiav-
nick˘ch vrchov. Realizovali sa akti-
vity zamerané na vzájomné poznáva-
nie sa a identifikáciu potrieb detí. 

Na úvod bola organizovaná spoloãná
komunita rodiãov a detí.

Na programe sa zúãastnilo 24 detí
a 16 dospel˘ch úãastníkov, priãom
realizáciu tohto projektu je moÏné
hodnotiÈ pozitívne ako odrazov˘
mostík pre pokraãovanie procesu
sanácie rodinného prostredia, z kto-
rého boli deti vyÀaté na základe roz-
hodnutia súdu. Je potrebné pozna-
menaÈ, Ïe na zmenu postojov rodi-
ãov je pochopiteºne potrebná dlho-
dobá a intenzívna práca s cieºom
zvnútornenia, prijatia a pochopenia
verbalizovan˘ch hodnôt, prezentova-
n˘ch poãas stretnutia. Rodiãia majú
podºa na‰ich zistení tendenciu obha-
jovaÈ skutoãnosÈ, Ïe sa o deti nesta-
rajú a rezonuje u nich nízka úroveÀ
motivácie meniÈ svoju súãasnú
rodinnú situáciu. 

V neposlednom rade sa v progra-
me kládol dôraz na identifikáciu hie-
rarchie hodnôt v Ïivote ãloveka so
zameraním na rodinu. Boli predsta-
vené právne a spoloãenské aspekty
rodinného Ïivota. Spoloãn˘ program
rodinn˘ch príslu‰níkov a detí pozo-
stával aj z tvorby genogramu, t. j.
spoloãnej tvorby mapy rodinn˘ch
vzÈahov, rôznych záÏitkov˘ch a hro-
v˘ch aktivít zameran˘ch na prehlbo-
vanie rodinn˘ch vzÈahov a posilÀova-
nie vzájomn˘ch vzÈahov˘ch väzieb.

Mgr. Oliver Lakoštík,
vedúci odd. SPOD a SK

ÚPSVR Banská Štiavnica

Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny v Banskej ·tiavnici
realizoval v roku 2007 dve
priority v oblasti sociálno-
právnej ochrany detí a so-
ciálnej kurately: V˘chovno-
rekreaãn˘ program pre deti
s poruchami správania
s cieºom rozvoja sociálnych
zruãností detí, u ktor˘ch sa
vykonávajú opatrenia so-
ciálnej kurately a Program
podpory obnovy rodinného
prostredia, z ktorého bolo
dieÈa na základe rozhodnu-
tia súdu vyÀaté.

Realizácia priorít SPOD a SK
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Stav a v˘voj nezamestnanosti
NezamestnanosÈ vo v‰etk˘ch troch okresoch ÚPSVR od
roku 2003 dlhodobo klesá. Od roku 2003 (poãet 10 648
UoZ) sa zníÏil absolútny poãet evidovan˘ch uchádzaãov
o zamestnanie o 5 131 na poãet 5 517 v stave k 31. marcu
2008.

Miera evidovanej nezamestnanosti
Miera evidovanej nezamestnanosti za ÚPSVR v Banskej
·tiavnici od roku 2003 klesla z 23,34 % na súãasn˘ch
11,95 % v stave ku koncu 1. ‰tvrÈroka 2008. Jednotlivé
okresy a regióny zaznamenávajú rozdielny v˘voj, ktor˘
vypl˘va z rozmiestnenia ekonomického potenciálu územia
sústredeného okolo hlavnej pohronskej dopravnej osi
a jeho v˘voja po realizácii transformaãn˘ch procesov.

ZniÏovanie zamestnanosti u veºk˘ch zamestnávateºov
vo v‰etk˘ch troch okresoch vytváralo zároveÀ priestor pre
vznik nov˘ch podnikateºsk˘ch subjektov najmä v kategórii
mal˘ch a stredn˘ch zamestnávateºov, ktorí spolu s rozvo-
jom Ïivnostenského podnikania vytvorili základ ‰truktúry
nového ekonomického potenciálu s úlohou zabezpeãiÈ
ìal‰í rozvoj okresov ako i oÏivenie zamestnanosti pre eko-
nomicky aktívne obyvateºstvo. Od roku 2003 do roku 2007
vzrástol poãet Ïivnostníkov nezapísan˘ch v obchodnom
registri o 39,3 % pri poãetnosti 6 897 osôb za okresy územ-
nej pôsobnosti ÚPSVR v Banskej ·tiavnici.

·truktúra uchádzaãov o zamestnanie
V základnej ‰truktúre UoZ dosahuje ÚPSVR v Banskej
·tiavnici znaãné rozdiely v poãtoch a podieloch na abso-
lútnom poãte u UoZ hlavne podºa pohlavia a v evidencii
UoZ – obãanov so ZP. 

Tieto skutoãnosti vypl˘vajú zo ‰truktúry odvetví prie-
myselnej v˘roby v minulosti zameranej na hutníctvo,
baníctvo a strojárenstvo. Podniky zaoberajúce sa textilnou
a drevospracujúcou v˘robou po strate trhov a po strate
konkurencieschopnosti svojich v˘robkov, spôsobenej
zastaranou technológiou, postupne ukonãovali svoju ãin-
nosÈ. 

Dosiahnut˘ pokles v ‰truktúre UoZ od roku 2003 pouka-
zuje na skutoãnosÈ, Ïe v posledn˘ch rokoch uplatnenie na
trhu práce nachádzajú najmä kvalifikovaní remeselníci
a kvalifikovaní robotníci a pracovníci v triedach KZAM 2
a 3, kde je dosahovaná vysoká vzdelanostná úroveÀ. Priaz-
nivo sa darí umiestÀovaÈ na trhu práce aj pomocn˘m
a nekvalifikovan˘m pracovníkom. Problémovou skupinou
je skupina KZAM A – ostatní nezaradení, kde sa nachá-
dzajú najmä dlhodobo evidovaní UoZ s nízkym stupÀom
vzdelania, teda tí, ktorí nemajú dostatoãnú zruãnosÈ a fle-
xibilitu na uplatnenie sa na trhu práce.

Podiel nástrojov APTP 
pri rie‰ení nezamestnanosti UoZ
Za ÚPSVaR v Banskej ·tiavnici v roku 2007 boli realizova-
né, alebo sa zaãali realizovaÈ aktivity národn˘ch projektov
a nástrojov aktívnej politiky trhu práce pre 8 608 UoZ
a zamestnancov v objeme 74 mil. 306 tis. Sk. Celkovo bolo
na t˘chto aktivitách umiestnen˘ch 8 762 osôb.

V ‰truktúre aktivizovan˘ch 8 810 UoZ a zamestnancov cez
NP a APTP (‰tatisticky sledovan˘ch UoZ podºa pohlavia
a kategórie znev˘hodnení UoZ) bolo aktivizovan˘ch 4 948
Ïien (56,2 %) a 3 861 muÏov (43,8 %). Z celkového poãtu 
8 809 UoZ bolo 7 160 znev˘hodnen˘ch UoZ (81,2 %). 
Zo skupiny znev˘hodnen˘ch UoZ najväã‰iu poãetnosÈ
zaznamenali dlhodobo nezamestnaní 6 313 UoZ (71,7 %),
UoZ vo veku nad 50 rokov 2 014 UoZ (22,9 %), osamel˘
obãan starajúci sa o dieÈa do 10 rokov (535) a absolventi
‰kôl 379 UoZ. Najviac UoZ bolo zaraden˘ch na § 52 (akti-
vaãná ãinnosÈ), pozitívny záujem prejavili UoZ aj o príspe-
vok pri zaãatí samostatnej zárobkovej ãinnosti podºa §-u 49,
kde poãetnosÈou poskytnut˘ch príspevkov sa ÚPSVR
v Banskej ·tiavnici radí medzi ÚPSVR uÏ niekoºko rokov
na popredné miesta.

Ing. Jozef Garaj,
riaditeľ odb. SZ

ÚPSVR Banská Štiavnica

Nezamestnanosť v Banskej Štiavnici
Územná pôsobnosÈ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej ·tiavnici bola stanovená pre
okresy Banská ·tiavnica, Îarnovica a Îiar nad Hronom. K 31. 12. 2007 majú okresy 91 538 obyvate-
ºov, z toho 49 795 obyvateºov Ïije v 5 mestách (Banská ·tiavnica, Kremnica, Nová BaÀa Îarnovica
a Îiar nad Hronom) a 41 743 obyvateºov v 63 obciach troch okresov. 

Vývoj absolútneho počtu UoZ za ÚPSVR v Banskej Štiavnici

Objemy finančných prostriedkov na NP 
a nástroje APTP v roku 2007 (v tis. Sk)

§ 32 17
§ 43 367
§ 46 694
§ 46 4 230
§ 49 31 682 
§ 50 8 340 
§ 51 1 675

§ 52 20 052
§ 53 740
§ 54 0
§ 56 2 671 
§ 57 3 346
§ 59 33
Prísp. na 
prev. CHD 459 
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Skupinové informaãné
stretnutia
Úrad PSVR zorganizoval skupinové

stretnutie pre znev˘hodnen˘ch UoZ –

absolventov, ktorí boli zaradení do evi-

dencie UoZ v roku 2007. Na t˘chto

informaãn˘ch stretnutiach boli UoZ

poskytnuté informácie z oblastí:

� základné informácie – právo na

zamestnanie, ‰truktúra úradu PSVR,

ãlenenie odboru sluÏieb zamestnanosti

a struãn˘ popis ãinností oddelení

odboru,

� práva a povinnosti UoZ – zamerané

na nástroje, príspevky pre znev˘hodne-

n˘ch UoZ – absolventov,

� informácie o aktívnych opatreniach

trhu práce – o príspevkoch poskytova-

n˘ch odborom sluÏieb zamestnanosti –

náhrada ãasti cestovn˘ch v˘davkov,

vzdelávanie a príprava pre trh práce,

príspevok na samostatnú zárobkovú

ãinnosÈ, príspevok na zamestnanie

znev˘hodneného UoZ, príspevok na

vykonávanie absolventskej praxe,

príspevok na dochádzku za prácou. 

Ku kaÏdému príspevku boli uvedené

informácie o tom, komu je príspevok

urãen˘, ak˘ je to typ príspevku, aká 

je jeho v˘‰ka a podmienky pre poskyt-

nutie,

� informaãné zdroje k vyhºadávaniu

voºn˘ch pracovn˘ch miest – znev˘-

hodnení UoZ – absolventi dostali

informáciu o tom, kde je moÏné nájsÈ

informácie o VPM, ako s t˘mito infor-

máciami pracovaÈ a na ão si dávaÈ

pozor napr. pri ponukách VPM z médií

a pod.,

� voºné pracovné miesta – ponuka

VPM,

� Zákonník práce – základné informá-

cie o tom, ão je to pracovná zmluva a ão

má pracovná zmluva obsahovaÈ, kontro-

la nelegálnej práce a pod.,

� Informaãno-poradenské stredisko –

informácie o aktivitách realizovan˘ch

v Informaãno-poradenskom stredisku,

o poskytovan˘ch sluÏbách a pod.,

� Kniha zamestnávateºov – znev˘hod-

není UoZ – absolventi boli informovaní

o informaãnom materiáli „Kniha za-

mestnávateºov“, o tom, ão tento materiál

obsahuje (informácie o zamestnávate-

ºoch) a tieÏ o tom, ako s t˘mto materiá-

lom pracovaÈ a aké údaje a informácie je

moÏné z tohto materiálu pouÏiÈ, 

� EURES – informácia o tom, ão je to

Eures, aké sluÏby poskytuje, kto je Eures

poradca, asistent, informácie o portáloch

www.eures.sk a www.eures.europa.eu

a o tom, ako sa s portálom pracuje,

� informácie o dominantn˘ch zamest-

návateºoch regiónu – znev˘hodnen˘m

UoZ – absolventom boli poskytnuté

informácie o tom, ktorí sú dominantní

zamestnávatelia regiónu – názov, sídlo,

kontakty, ãinnosÈ, profesie. Pri predsta-

vovaní zamestnávateºov bol aktívne na

stretnutiach vyuÏívan˘ internet a boli

predvedené webové stránky dominant-

n˘ch zamestnávateºov regiónu a niekto-

ré webové stránky zamestnávateºov

z in˘ch regiónov. (Na jednom zo stret-

nutí prebehla i prezentácia zamestnáva-

teºa – NEMAK Slovakia s. r. o. Îiar nad

Hronom, s ktor˘m úrad PSVR spolupra-

cuje pri obsadzovaní „nedostatkov˘ch“

profesií – odlievaã; pri ìal‰om stretnutí

bola prezentácia zamestnávateºa, kde

bolo potrebné obsadiÈ miesto na absol-

ventskej praxi.)

Informaãn˘ch stretnutí sa zúãastnilo

spolu 262 znev˘hodnen˘ch UoZ –

absolventov. 

Odborné 
poradenské sluÏby
Oddelenie APTP obãania zrealizovalo

pre znev˘hodnen˘ch UoZ – absolventov

v priebehu IV. ‰tvrÈroku 2007 a I. ‰tvrÈro-

ku 2008 odborné poradenské sluÏby.

V rámci odborného poradenstva zamest-

nanci oddelenia APTP v období decem-

ber 2007 aÏ marec 2008 znev˘hodne-

n˘m uchádzaãom o zamestnanie –

absolventom postupne vypracovali Indi-

viduálny akãn˘ plán. Na základe indivi-

duálnych potrieb absolventov vypl˘vaj-

úcich z individuálneho poradenstva

a v‰eobecne známych prekáÏok pri

uplatÀovaní sa na trhu práce, príznaã-

n˘ch pre túto znev˘hodnenú skupinu

UoZ, boli uchádzaãi postupne zaraìova-

ní do jednotliv˘ch skupinov˘ch aktivít.

Sociálno-psychologick˘
v˘cvik
V rámci pracoviska Banská ·tiavnica

bolo 35 absolventov zaraden˘ch do

sociálno-psychologického v˘cviku

zameraného na sebapoznávanie

a nácvik komunikaãn˘ch zruãností.

Poãas trojdÀov˘ch stretnutí sa kládol

veºk˘ dôraz na sebapoznávanie a potre-

bu sebapoznávania ako nevyhnutn˘

predpoklad pri utváraní kariéry a úspe‰-

ného sebapresadenia sa na trhu práce.

S vyuÏitím skupinovej dynamiky absol-

venti mali moÏnosÈ postupne uvedomiÈ

si svoje poÏiadavky, hodnoty, predstavy,

pocity, úrovne prijatia sam˘ch seba,

svojho sebavedomia, vyjadrovania

a svojho unikátneho prispenia k úspe‰-

nému uplatneniu sa na trhu práce. Dos-

tatoãné poodhalenie siln˘ch a slab˘ch

stránok, nácvik komunikaãn˘ch zruã-

ností v rámci stretnutí tak dali absolven-

tom moÏnosÈ a príleÏitosÈ postupne

maximalizovaÈ svoje silné stránky, pre-

konávaÈ slabosti, zlep‰ovaÈ vzájomné

vzÈahy, zvládaÈ stres, zvy‰ovaÈ svoju

v˘konnosÈ a zosúlaìovaÈ svoje poÏia-

davky s poÏiadavkami trhu práce. 

Dvaja absolventi boli zaradení do

sociálno-psychologického v˘cviku zame-

raného na prekonávanie bariér a strachu

z modern˘ch informaãn˘ch technológií,

kde mohli hravou formou získaÈ základ-

né PC zruãností a následne tak skvalitniÈ

a zefektívniÈ komunikáciu s potenciálny-

mi zamestnávateºmi a zv˘‰iÈ tak svoju

konkurencieschopnosÈ na trhu práce.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej ·tiavnici v pred-
chádzajúcom období venoval zv˘‰enú pozornosÈ znev˘hodnen˘m
uchádzaãom o zamestnanie – absolventom. Vychádzajúc zo ‰ta-
tistick˘ch údajov úrad PSVR k 31. 12. 2006 evidoval 374 znev˘-
hodnen˘ch UoZ – absolventov. Od mesiaca september 2007, kedy
bol zaznamenan˘ najvy‰‰í nárast tejto skupiny evidovan˘ch
uchádzaãov, k 30. 9. 2007 poãet evidovan˘ch bol 431 a aÏ do
konca sledovaného obdobia poãet evidovan˘ch znev˘hodnen˘ch
UoZ – absolventov klesol. K 31. 3. 2008 úrad PSVR eviduje 308
uchádzaãov o zamestnanie – absolventov. V porovnaní so zaãiat-
kom sledovaného obdobia poklesol poãet UoZ – absolventov
o 123 UoZ. 

Pomoc znevýhodneným
UoZ – absolventom
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Na základe individuálneho pohovoru

prejavili ‰tyria absolventi záujem o ìal-

‰ie vzdelávanie prostredníctvom vzdelá-

vania a prípravy pre trh práce, ktoré

realizuje ÚPSVR v Banskej ·tiavnici.

Bilanãnú diagnostiku v rámci NP VII B

absolvovali piati absolventi. V‰etci absol-

venti boli zároveÀ zaraìovaní do skupi-

novej aktivity zameranej na orientáciu 

na trhu práce a na zvy‰ovanie právneho

vedomia, kde im bola poskytnutá zák-

ladná orientácia v právnych normách

prostredníctvom modelov˘ch situácií

v súvislosti s pracovno-právnymi vzÈah-

mi, komplexná identifikácia prekáÏok

vstupu na trh práce a spôsobov ich

odstránenia s dôrazom na ich vekovú

kategóriu a ‰pecifiká tejto znev˘hodnenej

skupiny UoZ. Celkovo bolo v prvom ‰tvrÈ-

roku poskytnut˘ch 266 odborn˘ch pora-

densk˘ch sluÏieb pre 58 UoZ – absolven-

tov skupinovou ãi individuálnou formou.

âinnosÈ deta‰ovan˘ch
pracovísk 
V rámci deta‰ovaného pracoviska Îarno-

vica v sledovanom období boli realizova-

né prvé zo sérií poradensk˘ch skupino-

v˘ch aktivít realizovan˘ch v Klube práce

(pre 44 z 51 pozvan˘ch UoZ – absolven-

tov), zameran˘ch na prezentáciu nástro-

jov APTP. Poãas t˘chto stretnutí bol kla-

den˘ dôraz na informovanie o moÏnosti

vyuÏitia nástrojov APTP na uplatnenie

sa na trhu práce – absolventskej praxe,

vyuÏitia § 49 a pod.). V ìal‰ej etape sa

poradcovia venovali základom efektívnej

komunikácie – aktívnemu poãúvaniu,

verbálnej, neverbálnej komunikácii, teda

zruãnostiam, ktoré môÏu v˘razne

ovplyvniÈ uplatnenie sa na trhu práce.

Pokraãovanie skupinov˘ch aktivít s ìal-

‰ím plánovan˘m obsahom – písanie

‰truktúrovan˘ch Ïivotopisov, motivaã-

n˘ch listov, nácvik modelov˘ch situácií

dot˘kajúcich sa v˘berov˘ch konaní

a pod. – bolo realizované, resp. realizuje

sa e‰te v súãasnom období. Pre niekto-

r˘ch UoZ – absolventov bol vypracovan˘

aj profil v programe ISTP.

V rámci deta‰ovaného pracoviska

Îiar nad Hronom bolo v mesiaci októ-

ber 2007 zaãat˘ch 65 individuálnych

akãn˘ch plánov so znev˘hodnen˘mi

UoZ – absolventmi. Následne boli rea-

lizované skupinové aktivity, ktoré boli

zamerané na tieto tri okruhy: 

� komunikaãné zruãnosti

� modulové tréningy asertivity

� uchádzanie o zamestnanie: pracovn˘

pohovor, telefonické uchádzanie sa

o zamestnanie, právne minimum –

pracovnoprávne základy, príprava na

podnikanie a pod. 

� SWOT anal˘za, silné a slabé stránky,

kariérne poradenstvo

� zvládnutie stresu, popis stresu, príãi-

ny stresu, sebahodnotenie, sebamoti-

vácia, pozitívne myslenie.

Skupinové aktivity boli ukonãené

v mesiaci marec 2008 a aktivity mali

u znev˘hodnen˘ch UoZ – absolventov

pozitívny ohlas. Boli aktívny a zapájali

sa do modulov˘ch situácií. Postupne sa

aktivít v rámci pracoviska Îiar nad Hro-

nom zúãastnilo 73 UoZ. 

Individuálne poradenstvo bolo zame-

rané na odstránenie nesprávneho písa-

nia Ïiadostí o prijatie do zamestnania

a profesijn˘ch Ïivotopisov. Bilanãnú dia-

gnostiku absolvovalo 9 znev˘hodnen˘ch

UoZ – absolventov. Stretnutia s absol-

ventmi sa aj napriek rôznorodej vzdela-

nostnej ‰truktúre skupín niesli vo veºmi

kon‰truktívnej, priateºskej, uvoºnenej

a otvorenej atmosfére. Prácu s absolvent-

mi uºahãovala ich angaÏovanosÈ, záujem

a úprimná snaha o spoluprácu.

Vyradenie z evidencie
Úrad PSVR v Banskej ·tiavnici v pred-

chádzajúcej informácii, ktorá bola

vyhodnotená k 31. 12. 2007, kedy bolo

z absolventov zaraden˘ch v roku 2007

vyraden˘ch z evidencie UoZ 192. Ku

dÀu aktuálneho vyhodnotenia poãtu

vyraden˘ch znev˘hodnen˘ch UoZ –

absolventov bolo 330 vyraden˘ch. Spô-

sob vyradenia a poãty UoZ podºa spôso-

bu vyradenia sú uvedené v tabuºke 1. 

Súãasné aktivity
K 31. 3. 2008 má úrad PSVR zarade-

n˘ch 59 UoZ na absolventskej praxi

a v priebehu I. ‰tvrÈroka 2008 boli zara-

dení 16 UoZ na tento nástroj APTP.

V priebehu I. ‰tvrÈroka 2008 zaãalo

vykonávaÈ alebo prevádzkovaÈ samostat-

nú zárobkovú ãinnosÈ 13 UoZ – absol-

ventov, ktorí vyuÏili moÏnosÈ podpory

zaãatia podnikania podºa § 49 zákona

o sluÏbách zamestnanosti. Podºa ‰tatis-

tick˘ch v˘stupov ATPT v súãasnosti je

aktívnych 63 dohôd, na základe ktor˘ch

bol poskytnut˘ príspevok na samo-

zamestnanie sa UoZ z tejto skupiny

klientov (tabuºka 2). 

V budúcom období úrad PSVR plá-

nuje individuálnou a skupinovou for-

mou poskytnúÈ znev˘hodnen˘m UoZ

absolventom informaãné a poradenské

sluÏby zamerané na zmeny v oblasti

sluÏieb zamestnanosti súvisiacich

s novelou právnej normy, ktorá sluÏby

zamestnanosti upravuje. Ostatné aktivi-

ty s touto skupinou UoZ budú ovplyv-

nené novelou právnej normy.

Mgr. Eva Kováčová,
vedúca odd. IPSS

ÚPSVR Banská Štiavnica

Tab. 1
kód dôvod počet vyradených počet vyradených rozdiel 
vyradenia vyradenia ku dňu A ku dňu B +/-
1 nástup do zamestnania 111 205 94
101,102,103 cez úrad práce 27 66 39
104 umiestnil sa sám 84 138 54
105 pracovné povolenie v členskom štáte EÚ 0 1 1
2 sústavná príprava na povolania 5 5 0
3 nespolupráca 36 56 20
5 požiadanie o vyradenie 15 27 12
6 iné dôvody 25 37 12
spolu 192 330 138

Tab. 2 Príspevky poskytované UoZ, zabezpečované v rámci oddelenia IPSaSS
v priebehu 1. štvrťroka 2008 
úhrada časti cestovných nákladov súvisiacich s účasťou na výberovom konaní 
alebo na vstupnom pohovore u zamestnávateľa 3 UoZ
príspevok na dochádzku za prácou

2 UoZ

za rok 2007 
úhrada časti cestovných nákladov súvisiacich s účasťou 
na výberovom konaní alebo na vstupnom pohovore u zamestnávateľa 22 UoZ – absolventov
príspevok na dochádzku za prácou

17 UoZ – absolventov
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Návšteva ministerky 
Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera
Tomanová dÀa 22. apríla 2008 nav‰tívila Michalovce. 

Po oficiálnom prijatí primátorom mesta Viliamom
Záhorãákom v priestoroch Mestského úradu sa stretla 
i so zamestnancami Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
v Michalovciach a so zamestnancami Sociálnej poisÈovne –
poboãky v Michalovciach. Ministerka sa zaujímala o ich
problémy, rozoberali vzájomné návrhy a nápady na skvalit-
nenie práce a pracovn˘ch podmienok a rozprávali sa
o zmenách zákona. Najaktuálnej‰ia téma v‰ak bola otázka
II. piliera starobného dôchodkového sporenia. Stretnutie
ministerky PSVR SR so zamestnancami Úradu PSVR
v Michalovciach bolo pre v‰etk˘ch prítomn˘ch mil˘m pre-
kvapením.

Mgr. Adriana Krepelková,
ÚPSVR Michalovce

Informačný deň 
ÚPSVR v Trebišove
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trebi‰ove organi-
zoval dÀa 23. 4. 2008 Informaãn˘ deÀ pre v‰etk˘ch 82
obcí okresu Trebi‰ov, pre 72 právnick˘ch a fyzick˘ch osôb
a pre 26 neziskov˘ch organizácií.

Cieºom Informaãného dÀa bolo oboznámiÈ v‰etky sub-
jekty, s ktor˘mi tunaj‰í úrad spolupracuje, s novelou záko-
na ã. 5/2004 Z. z. o sluÏbách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektor˘ch zákonov v znení neskor‰ích predpi-
sov a ktor˘m sa mení a dopæÀa zákon ã. 599/2003 Z. z.
o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niekto-
r˘ch zákonov v znení neskor‰ích predpisov platného od 
1. 5. 2008. Hlavn˘mi bodmi stretnutia bola prezentácia
Národného projektu V, zmeny v zákone o sluÏbách zamest-
nanosti v nadväznosti na zmeny v zákone o pomoci
v hmotnej núdzi pri aplikácii jednotliv˘ch príspevkov
aktívnych opatrení na trhu práce. Prítomní boli oboznáme-
ní s prípravami ná‰ho úradu na zavedenie eura.

Stretnutia sa zúãastnila riaditeºka Úradu práce, sociál-

nych vecí a rodiny v Trebi‰ove Mgr. Jana Mondiková, riadi-
teºka odboru sluÏieb zamestnanosti Mgr. Mochnacká, vedúci
jednotliv˘ch oddelení odboru sluÏieb zamestnanosti, vedúca
deta‰ovaného pracoviska v Kráºovskom Chlmci a vedúca
oddelenia pomoci v hmotnej núdzi Ing. Eva ·lachtiãová.
Pozvanie prijali aj zástupcovia Sociálnej poisÈovne v Tre-
bi‰ove – riaditeº Ing. Bojkovsk˘ Jozef a Ing. Jurková Hana,
ktorí prítomn˘ch informovali o v˘hodách a nev˘hodách 
II. dôchodkového piliera.

Stretnutie otvorila riaditeºka úradu Mgr. Jana Mondiko-
vá. V úvode v‰etk˘m poìakovala za prijatie pozvania na
Informaãn˘ deÀ. Zdôraznila potrebu vzájomnej spolupráce
medzi úradom práce a v‰etk˘mi subjektmi, s ktor˘mi úrad
spolupracuje a poskytuje svoje sluÏby.  

V rámci prezentácie národn˘ch projektov najviac vyuÏí-
van˘m z pomedzi nástrojov aktívnej politiky trhu práce bol
Národn˘ projekt V – aktivácia nezamestnan˘ch a nezamest-
nan˘ch s nízkou motiváciou odkázan˘ch na dávku v hmot-
nej núdzi. Je to dané najmä vysokou mierou nezamestnanos-
ti v okrese Trebi‰ov, ktorá k 31. 3. 2008 bola 17,59 %. Z cel-

kového poãtu evidovan˘ch nezamestnan˘ch 59,99 % tvoria
dlhodobo nezamestnaní. Z uvedeného poãtu 43,42 % sú evi-
dovaní nezamestnaní, ktorí majú úplné základné vzdelanie
alebo sú s nedokonãen˘m základn˘m, alebo bez základného
vzdelania, ãiÏe sú veºmi ÈaÏko umiestniteºní na trhu práce. 

V diskusii zamestnanci úradu odpovedali prítomn˘m na
ich otázky. Na záver sa pani riaditeºka poìakovala v‰etk˘m za
úãasÈ a prítomn˘ch informovala, Ïe podobn˘mi stretnutiami
aj v budúcnosti bude Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Trebi‰ove oboznamovaÈ v‰etky subjekty s nov˘mi informá-
ciami, ktoré prispejú k e‰te lep‰ej kvalite práce a spolupráce.

Mgr. Jana Mondiková, 
riaditeľka ÚPSVR Trebišov

Súboj v rámci rezortu
Pri plánovaní podnikovej sociálnej politiky v oblasti sta-
rostlivosti o zamestnancov sme si povedali, Ïe nielen
zábavou pri hudbe je ãlovek Ïiv˘, ale aj ‰portom, a tak
sme zorganizovali stolnotenisov˘ turnaj. 

Aby to nebolo také „suché“, pán riaditeº Ing. Vladimír
Ondri‰ík pozval aj hostí. Súperi zo Sociálnej poisÈovne pri‰li
14. marca v plnej zbroji – ‰esÈ muÏov a pani riaditeºka. Zosta-
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va Sociálnej poisÈovne nám v prvom momente vyrazila dych.
Celá na‰a zmie‰aná hráãska zostava sa v‰ak vzmuÏila a chcela
byÈ pozvan˘m hosÈom rovnocenn˘m súperom. Av‰ak v tvr-
dom zápolení vypadli takmer v‰etci na‰i hráãi a, samozrejme,
v‰etky Ïeny. Nakoniec sme boli radi, Ïe sa nám podarilo zís-
kaÈ druhú a ‰tvrtú medailu. Prvé a tretie miesto vyhrali hráãi
Sociálnej poisÈovne. Stolnotenisové zápolenie uzavrela hra
riaditeºov. Nechceme sa chváliÈ, ale aspoÀ v tomto zápolení
v rámci celého turnaja mal ná‰ hráã navrch... Turnaj okorenili
svojim povzbudzovaním i maÏoretky úradu a ako správni
rezortní partneri sme sa dohodli na odvete. 

Ing. Miriam Lidajová, 
osobný úrad ÚPSVR Považská Bystrica

Strieborný CIVIL CUP 2008 
Na priateºskom turnaji úradov mesta Michalovce vo fut-
bale, ktor˘ sa konal 18. apríla 2008 pod názvom CIVIL
CUP 2008, skonãilo futbalové druÏstvo ÚPSVR Michalov-
ce na druhom mieste.

Turnaja sa zúãastnili 4 muÏstvá. Boli to muÏstvá Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny, muÏstvo DaÀového úradu,
muÏstvo Mestského úradu a muÏstvo Okresného riaditeº-
stva PZ v Michalovciach. Turnaj sa zaãal v poobedÀaj‰ích
hodinách a ÈaÏké a neúprosné boje sa skonãili aÏ vo veãer-
n˘ch hodinách. Titul najúspe‰nej‰ieho a najlep‰ieho hráãa
získal Mgr. Marcel Nemãík, zamestnanec Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny Michalovce. DruÏstvo ÚPSVR
v Michalovciach skonãilo na druhom mieste, na prvej
prieãke sa umiestnilo muÏstvo DaÀového úradu a na tretej
druÏstvo Okresného riaditeºstva PZ v Michalovciach. V‰et-

ci ‰portovci sa stretli na spoloãnej slávnostnej veãeri, na
ktorej sa odovzdávali ceny – diplom a pohár za umiestne-
nie. Najväã‰ím ocenením za dobre odveden˘ v˘kon v‰ak
bola priateºská a príjemná atmosféra poãas celého spoloãne
stráveného dÀa i veãera.

Mgr. Adriana Krepelková, 
ÚPSVR Michalovce

Jarná kvapka krvi
My‰lienka zorganizovaÈ takúto akciu vznikla medzi odbo-
rármi, ktorí ju i zabezpeãovali a dotiahli do úspe‰ného
konca. Nedá sa prehliadnuÈ najmä hojná úãasÈ na‰ich
zamestnancov. A hoci v‰etci zúãastnení nemohli darovaÈ
túto drahocennú tekutinu, musíme oceniÈ aspoÀ ich snahu
pomôcÈ t˘m, ão to nevyhnutne potrebujú. Po na‰ej akcii
13. marca bola Nemocnica s poliklinikou PovaÏská Bystri-
ca bohat‰ia o ‰esÈ litrov najdrah‰ej tekutiny.

Ing. Ľubica Čelková, 
osobný úrad ÚPSVR Považská Bystrica

Komplexná príprava odborníkov
Prvou komplexnou prípravou odborníkov pedagógov, so-
ciálnych pracovníkov, psychológov, mediaãn˘ch a probaã-
n˘ch úradníkov pracujúcich s trestan˘ osobami bol v ãase
od októbra 2007 do apríla 2008 v rozsahu 220 hodín usku-
toãnen˘ v˘cvik „Sociálna práca s trestan˘mi osobami“,
akreditovan˘ Ministerstvom ‰kolstva SR s odborn˘m obsa-
hom v predmetnej skladbe: 

� teoretická príprava

� praktické cviãenia

� rie‰enie prípadov˘ch ‰túdií
O získanom vzdelaní 12 absolventom tréningu pre pomá-
hajúce profesie v práci s trestan˘mi osobami bolo odovzda-
né osvedãenia s celo‰tátnou platnosÈou. Poìakovanie patrí
organizátorke PhDr. Martine Justovej, riaditeºke o. z. Maják
zo Zlat˘ch Moraviec za jej obetavé nasadenie pri zabezpe-
ãovaní uvedeného v˘cviku v sociálnej práci.

Mgr. Eva Šipošová
odbor SPODSK Ústredie PSVR
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? Aké rodinné dávky poskyto-

vané ‰tátom pri narodení

dieÈaÈa môÏu dostaÈ rodiãia die-

ÈaÈa?

Rodinné dávky, ktoré sú finan-
cované zo ‰tátneho rozpoãtu a ‰tát
nimi pomáha rie‰iÈ situácie, ktoré
ovplyvÀujú Ïivot rodiny, sú:

1.) Príspevok 
pri narodení dieÈaÈa
Tento príspevok pri narodení die-

ÈaÈa sa vypláca vo v˘‰ke 4 560 Sk
jednorazovo na pokrytie v˘davkov
spojen˘ch so zabezpeãením nevy-
hnutn˘ch potrieb novorodenca.
O príspevok môÏe poÏiadaÈ:
� matka, ktorá dieÈa porodila,
� otec dieÈaÈa, ak mu bolo po

pôrode dieÈa zverené do v˘cho-
vy a starostlivosti na základe
právoplatného rozhodnutia
súdu, alebo ak matka zomrela,
alebo bolo po nej vyhlásené pát-
ranie,

� osoba, ktorá prevzala dieÈa do
svojej starostlivosti na základe
právoplatného rozhodnutia
súdu.
O príspevok moÏno poÏiadaÈ na

základe písomnej Ïiadosti na úrade
práce, sociálnych vecí a rodiny
podºa miesta trvalého pobytu.
Platiteºom príspevku je tento úrad.
ÎiadosÈ je potrebné uplatniÈ do 
6 mesiacov od narodenia dieÈaÈa,
inak nárok zaniká. 

Podmienkou nároku je narode-
nie dieÈaÈa a trval˘ pobyt opráv-
nenej osoby (matky dieÈaÈa, otca
dieÈaÈa alebo inej osoby) na území
Slovenskej republiky. Ak sa dieÈa
narodilo v ‰táte, ktor˘ nie je ãlen-
sk˘m ‰tátom EÚ, musí maÈ platiteº
preukázané, Ïe oprávnená osoba
bola pred narodením dieÈaÈa
najmenej 12 po sebe nasledujúcich
kalendárnych mesiacov verejne
zdravotne poistená (povinne alebo
dobrovoºne).

Oprávnená osoba nesmie po
pôrode bez súhlasu o‰etrujúceho
lekára opustiÈ svoje dieÈa v zdra-
votníckom zariadení alebo pred
uplatnením nároku na tento prís-
pevok daÈ privolenie na osvojenie.

Nárok na tento príspevok opráv-
nenej osobe nevzniká, ak sa dieÈa
narodilo v cudzine a príslu‰ná
in‰titúcia v krajine, ktorej sa dieÈa
narodilo, vyplatila oprávnenej
osobe príspevok alebo obdobnú
dávku toho istého druhu.

2.) Príplatok k príspevku 
pri narodení dieÈaÈa
Príplatok k príspevku ‰tát vyplá-

ca na zv˘‰ené v˘davky spojené so
zabezpeãením potrieb dieÈaÈa,
ktoré sa matke narodilo ako prvé
dieÈa, ktoré sa doÏilo aspoÀ 28 dní
a vypláca sa ako jednorazová
dávka vo v˘‰ke 20 440 Sk.

Oprávnenou osobou, ktorá môÏe
poÏiadaÈ o príplatok k príspevku,
je
� matka, ktorá porodila prvé dieÈa,

ktoré sa doÏilo aspoÀ 28 dní,
� otec dieÈaÈa, ak mu bolo dieÈa,

ktoré sa narodilo matke ako prvé
dieÈa, ktoré sa doÏilo aspoÀ 28
dní, zverené do v˘chovy a sta-
rostlivosti na základe právoplat-
ného rozhodnutia súdu, alebo
ak matka zomrela, alebo bolo po
nej vyhlásené pátranie.
Podmienkou nároku na prípla-

tok k príspevku je najprv splnenie
podmienok nároku na príspevok
pri narodení dieÈaÈa a narodenie
prvého dieÈaÈa, ktoré sa doÏilo
aspoÀ 28 dní.

Vyplatenie príplatku k príspev-
ku sa uplatÀuje na úrade práce,
sociálnych vecí a rodiny podºa
miesta trvalého pobytu oprávnenej
osoby a tento príslu‰n˘ úrad je aj
platiteºom.

3.) Príspevok rodiãom, ktor˘m 
sa súãasne narodili tri a viac 
detí alebo v priebehu dvoch 
rokov opakovane dvojãatá
T˘mto príspevkom rodiãom

prispieva ‰tát raz za rok rodiãom
alebo osobe, ktorá prevzala deti do
starostlivosti nahrádzajúcej starost-
livosÈ rodiãov na základe právo-
platného rozhodnutia súdu na zv˘-
‰ené v˘davky, ktoré vznikajú so
starostlivosÈou o:
� súãasne narodené tri alebo viac

detí, alebo

� v priebehu dvoch rokov opako-
vane narodené dvojãatá alebo
viac detí súãasne.
Prv˘ raz sa príspevok rodiãom

vyplatí na kaÏdé dieÈa dov⁄‰ením
1. roku veku a posledn˘ raz
dov⁄‰ením 15. roku veku.

V˘‰ka príspevku raz roãne na
jedno dieÈa je:
� 2 470 Sk pre dieÈa do 6 rokov

veku,
� 3 050 Sk pre dieÈa od 6 do 14

rokov veku,
� 3 240 Sk pre dieÈa vo veku 14

rokov.
Oprávnená osoba, ktorá môÏe

o príspevok poÏiadaÈ, je 
� rodiã detí alebo
� osoba, ktorá prevzala deti do

starostlivosti nahrádzajúcej sta-
rostlivosÈ rodiãov na základe
právoplatného rozhodnutia
súdu.
Podmienky nároku na príspevok

rodiãom sú:
� súãasne narodené tri deti alebo

viac detí, alebo v priebehu
dvoch rokov opakovane narode-
né dvojãatá alebo viac detí
súãasne;

� aspoÀ tri z vy‰‰ie uveden˘ch
detí sú vo veku najviac 15
rokov, pri opakovane narode-
n˘ch dvojãatách sa sleduje
veková hranica t˘ch, ktoré sa
narodili ako prvé v poradí;

� starostlivosÈ oprávnenej osoby
o uvedené deti;

� trval˘ pobyt oprávnenej osoby
a detí na území Slovenskej
republiky.
ÎiadosÈ sa podáva na úrade

práce, sociálnych vecí a rodiny
podºa miesta trvalého pobytu
oprávnenej osoby a tento príslu‰n˘
úrad je aj platiteºom. Príspevok
rodiãom sa poskytuje – vypláca
v kalendárnom roku iba raz.

PaedDr. Danica Lehocká, 
kancelária generálneho riaditeľa

Ústredie PSVR

Otázky a odpovede
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Euro v rezorte PSVR
Ústredie práce, sociálnych vecí
a rodiny (ìalej len „ústredie“)
a úrady práce, sociálnych vecí
a rodiny (ìalej len „úrady“) sa pri-
pravujú na zavedenie eura systema-
ticky od roku 2007. Na ústredí a úra-
doch boli vytvorené Euro komisie
z prizvan˘ch odborníkov, ktorí ne-

ustále monitorujú dianie v súvislosti
s prijatím eura a v súlade s Národ-
n˘m plánom k prijatiu EURA v SR
zabezpeãujú v‰etky aktivity v pod-
mienkach príslu‰ného úradu. Stano-
vili sa akãné plány, plány komuni-
kaãn˘ch aktivít a plány mimoriad-
nych opatrení súvisiace so zabezpe-
ãením bezproblémového prechodu
na euro. Urãenie konverzného kurzu
a úãinnosÈ vyhlá‰ky MPSVR SR, kto-
rou sa ustanovujú postupy, spôsoby
a ìal‰ie podrobné pravidlá duálneho
zobrazovania a prepoãtov a zaokrúh-
ºovania cien, jednotkov˘ch cien, pla-
tieb a in˘ch hodnôt pri prechode na
menu euro v oblasti miezd, platov
a ostatného odmeÀovania za prácu,
oblasti cestovn˘ch náhrad, oblasti
sluÏieb zamestnanosti, oblasti sociál-
neho poistenia a starobného dôchod-
kového sporenia, sociálnych dávok,
dávok sociálnej pomoci, pomoci
v hmotnej núdzi a inej sociálnej
podpory, ako i v oblasti sociálnych
sluÏieb (ìalej len „návrh vyhlá‰ky“),
sú predpoklady stanovenia ìal‰ích
krokov. 

Vzhºadom na to, Ïe stanovenie
konverzného kurzu sa oãakáva v júli
2008, zaãiatok povinného duálneho
zobrazenia cien a ìal‰ích finanãn˘ch
hodnôt v podmienkach ústredia a úra-
dov bude stanoven˘ do jedného me-
siaca v zmysle zákona ã. 659/2007 Z. z.

o zavedení meny euro v SR a o zme-
ne a doplnení niektor˘ch zákonov.
Obdobie júl – august je obdobím
ãerpania dovoleniek zamestnancov,
v na‰om prípade prioritnou úlohou
Euro komisie bude skoordinovaÈ
v‰etky ãinnosti tak, aby sme zabez-
peãili duálne zobrazenie v zmysle
platnej legislatívy.

âo nás predov‰etk˘m
ãaká
� Zverejnenie konverzného kurzu

na verejne prístupn˘ch miestach

� Aktualizácia intern˘ch noriem 

� Duálne zobrazenie rozhodnutí
v správnom konaní v zmysle plat-
nej legislatívy 

� Poskytovanie informácií klientom
– práca s letákmi

� V˘platné pásky s duálnym zobra-
zením koneãnej sumy 

� ·kolenia zamestnancov 

� Úrady, ktoré pouÏívajú aplikaãné
programové vybavenia nezabezpe-
ãované ústredím, zabezpeãia pre-
chod na EURO (vrátane duálneho
zobrazenia) z vlastn˘ch zdrojov,
vo v‰etkom aplikaãnom programo-
vom vybavení, ktoré sú obstaráva-
né a spravované v ich réÏii

� Úprava informaãn˘ch systémov

Pomoc obãanom
Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny
sú in‰titúcie prvého kontaktu, ktor˘ch
cieºom je poskytovaÈ kvalitné sluÏby
obãanom bez ohºadu na spoloãenské
a ekonomické zmeny spoloãnosti. Za-
mestnanci prvého kontaktu úradov
ãasto odpovedajú na otázky, ktoré
priamo ãi nepriamo súvisia s ich ãin-
nosÈou, poskytujú v˘klad právnych
noriem, pomáhajú orientovaÈ sa obãa-
nom v spleti zákonov, nariadení,

usmernení. Príchod eura a novej legis-
latívy bude ìal‰ou skú‰kou ich odbor-
nosti, asertivity. DôleÏitosÈ duálneho
zobrazenia spoãíva v tom, aby sme si
postupne zvykali na euro, nauãili sa
poãítaÈ v niÏ‰ích sumách v intenciách
novej meny. Dvojité zobrazenie finan-
ãn˘ch plnení pomôÏe klientom orien-
tovaÈ sa, prehodnocovaÈ svoje moÏ-
nosti a môÏe byÈ motivujúcim fakto-
rom. Má pre na‰ich zamestnancov
informatívny v˘znam ako pre v‰et-
k˘ch obãanov – pomôÏe orientovaÈ sa
v nov˘ch hodnotách. Zdanlivo niÏ‰ia
suma, prepoãítaná na informatívne
úãely podºa konverzného kurzu, nie je
dôvodom na obavy. Ide o priamu
úmeru: niÏ‰ie príjmy, niÏ‰ie v˘davky.
Vraciame sa k (nominálne) niÏ‰ím
cenám, ale i platom.

Ako na to 
Nad otázkou, ktoré komunikaãné akti-
vity vyuÏiÈ, aby boli ão najefektívnej-
‰ie, sa zamysleli mnohí ãlenovia Euro
komisie. Napr. na ÚPSVR v Trebi‰ove
a v Bardejove sa vytvorilo v apríli
a máji 2008 Euro poradenské cent-
rum. Jeho úlohou je informovaÈ obãa-
nov odborne, názorne a ão najkom-
plexnej‰ie o prechode úradu na euro
a vysvetºovaÈ tie zmeny, ktoré sú spo-
jené s prechodom na euro, prepoãty
a pod. Euro poradenské centrum tvorí
15 zamestnancov úradu, ktorí zastu-
pujú jednotlivé organizaãné útvary.
Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny
v Humennom a v Bardejove zasa vyu-
Ïívajú komunikaãné aktivity pri príle-
Ïitosti stretnutí s podnikateºmi vo
februári 2008 na podujatí a v marci
2008 „RaÀajky so zamestnávateºmi“,
so ‰tudentmi konãiacich roãníkov
stredn˘ch ‰kôl a uchádzaãov o za-
mestnanie – absolventov na podujatí
„Svet práce“ a „Burza práce“, kde
bola prezentovaná informácia „Euro
predo dvermi“. Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny vo Vranove nad Topºou
v spolupráci s oddelením informatiky
zabezpeãuje informovanosÈ v‰etk˘ch
zamestnancov o materiáloch, ktoré
spracuje komisia pre prijatie eura na
intranete úradu. V súãasnosti je na
intranetovej stránke úradu umiestne-
n˘ch 10 materiálov, s ktor˘mi sa môÏu
oboznámiÈ v‰etci zamestnanci úradu.

Ing. Mária Šimková, 
koordinátorka pre zavedenie eura

Ústredie PSVR

Európska komisia a Európska centrálna banka prerokovala 
7. mája 2008 Konvergenãné správy a predloÏila Rade EÚ návrh
na rozhodnutie o zavedení eura na Slovensku. V priebehu mája
a júna oãakávame rokovania v Európskom parlamente o súhlase
so vstupom Slovenskej republiky do eurozóny a v júli stanovenie
v˘‰ky konverzného kurzu. To bude posledn˘ impulz zaãaÈ reali-
zovaÈ konkrétne akcie prechodu na euro.

NAŠA mena
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ERM II – mechanizmus fixn˘ch
v˘menn˘ch kurzov, v ktorom sa
musí mena kaÏdej krajiny, usilujúcej
sa o vstup do eurozóny, zúãastniÈ
minimálne 2 roky pred hodnotením
konvergencie. Cieºom mechanizmu je
tieÏ pripraviÈ ekonomiku danej kra-
jiny na fungovanie v menovej únii.
Mena krajiny, ktorá je zúãastnená

v ERM II, má stanovenú centrálnu
paritu oproti euru a rozsah fluktuaã-
ného pásma pre pohyb devízového
kurzu. ERM II je zaloÏen˘ na zákla-
de medzivládnej dohody (arrange-
ment) a obsahovo nadväzuje na ãl.
121 Zmluvy o zaloÏení Európskeho
spoloãenstva a na jej protokol o kri-
tériách konvergencie. ERM II bol
ustanoven˘ Rezolúciou Európskej
rady v Amsterdame 16. júna 1997.
Podmienkou vstupu je úãasÈ v do-
hode centrálnych bánk, ku ktorej
Národná banka Slovenska pristú-
pila 25. 11. 2005. Po tejto dohode
vstúpila 28. 11. 2005 slovenská
koruna do ERM II. Centrálna parita
koruny voãi euru bola stanovená na
úrovni 1 euro = 38,4550 Sk. Na Ïia-
dosÈ Slovenska, po dohode minist-
rov financií krajín eurozóny, prezi-
denta Európskej centrálnej banky,
ministrov financií a guvernérov
centrálnych bánk Cypru, Dánska,
Estónska, Litvy, Loty‰ska, Malty
a Slovenska sa centrálna parita Sk
v ERM II revalvovala s úãinnosÈou
od 19. 3. 2007 na úroveÀ 1 euro =
35,4424 Sk. Koruna vyuÏíva fluk-
tuaãné pásmo +– 15% okolo centrál-
nej parity.

Etick˘ kódex – súbor pravidiel
obchodného správania sa 

Euro – jednotka meny pouÏívaná
v Európskej únii, v˘tvarne stvárnená
ako kolíska európskej civilizácie 

EuroPartner – ºubovoºn˘ komerãn˘
alebo nekomerãn˘ subjekt, ktor˘ sa
zaviaÏe v rámci svojej beÏnej ãinnos-
ti v istom ãasovom období komuni-
kovaÈ otázky súvisiace so zavedením
novej meny. Subjekt tieto aktivity
vyvíja na vlastné náklady a získa tak

právo pouÏívaÈ oficiálne logo Euro-
Partner v ãase trvania komunikaãnej
kampane

Eurobankovka – bankovka pouÏíva-
ná v Európskej Únii. Euro a nové
ãlenské krajiny Európskej únie majú
záväzok zaviesÈ jednotnú menu ako
súãasÈ podmienok pre vstup do
Európskej únie. Euro by teda malo
byÈ zavedené vo v‰etk˘ch nov˘ch
ãlensk˘ch krajinách, pokiaº budú
splnené podmienky podºa ãlánku
121 Zmluvy o zaloÏení Európskeho
spoloãenstva. V súãasnej dobe majú
teda nové ãlenské krajiny doãasnú
v˘nimku pre zavedenia eura na roz-
diel od „star˘ch ãlensk˘ch krajín“
Veºkej Británie a Dánska. Naãasova-
nie procesu vedúceho k splneniu
kritérií pre zavedenie eura je politic-
k˘m rozhodnutím, centrálne banky
plnia v celom procese prevaÏne ana-
lytickú a technickú úlohu. Ich rola
je v‰ak zásadná pri udrÏovaní ceno-
vej stability a ìalej v procese prístu-
pu do ERM II a pri naplÀovaní jeho
mechanizmu. Podºa ãlánku 121 je
vyÏadovaná predov‰etk˘m kompati-
bilita národnej legislatívy vrátane
legislatívy národn˘ch centrálnych
bánk s ãlánkom 108 a 109 Zmluvy
o zaloÏení Európskeho spoloãenstva.

Európska centrálna banka moni-
toruje splnenie ekonomick˘ch
(mastrichtsk˘ch) kritérií, t. j. cenovú
stabilitu, dlhodobé úrokové sadzby,
stabilitu verejn˘ch financií a ìalej
úãasÈ v systéme ERM II po dobu
minimálne 2 rokov. Kritériá pre
vstup do eurozóny sú dané Zmluvou
o zaloÏení Európskeho spoloãenstva
a ich plnenie sa pravidelne kaÏdé 
2 roky, alebo na ÏiadosÈ ãlenskej kra-
jiny s v˘nimkou pre zavedenie eura,
posudzuje na základe konvergenã-
n˘ch správ Európskej komisie
a Európskej centrálnej banky. Ak sú
kritériá splnené, Rada (ECOFIN) po
prejednaní v Európskej rade a po
konzultácii s Európskym parlamen-
tom rozhodne o zru‰ení v˘nimky
pre zavedenie eura. Kritériá plní
ãlensk˘ ‰tát priebeÏne, pre splnenie
kritéria kurzovej stability je v‰ak
nutné ãlenstvo v ERM II, priãom
naãasovanie vstupu do tohto systé-
mu je plne v kompetencii ãlenského
‰tátu.

Euro úãet – úãet veden˘ v mene euro

Eurozóna – oznaãenie pre integraãné
zoskupenie ãlensk˘ch ‰tátov Európ-
skej únie, ktoré zaviedli euro a na
ich území je zákonn˘m platidlom
menová jednotka euro

Eurobond – verejne emitovan˘
obchodovateºn˘ cenn˘ papier vydá-
van˘ zvyãajne obchodn˘mi bankami
znejúci na eurodoláre, príp. inú
menu

Eurodevízy – vklady v konvertibilnej
mene deponované v bankách, ktoré
zabezpeãujú ich vyuÏitie

Eurokarta – peÀaÏn˘ prostriedok
nahradzujúci platenie hotovostn˘mi
peniazmi 

Euroobligácia – cenn˘ papier odli-
‰ujúci sa od zahraniãn˘ch obligácií
t˘m, Ïe znie na inú menu, ako je
mena krajiny, v ktorej bol vydan˘
alebo v ktorej sa predáva

Europeizácia – ‰írenie alebo prebera-
nie, osvojenie si európskej kultúry,
európskej civilizácie 

Europeizmus – vedomie európskej
príslu‰nosti

EUROslovníček 
(Abecedne zoraden˘ v˘klad odborn˘ch v˘razov zákona 
ã. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike
a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov; ãasÈ druhá) 

NAŠA mena
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EuropoukáÏka – peÀaÏná poukáÏka
vydaná v eurodevízach alebo v ECU

Euroregión – oblasÈ geograficky
identická s Európou

Euro‰ek – peÀaÏn˘ prostriedok
nahradzujúci platbu hotov˘mi pe-
niazmi

Európská centrálna banka (ECB)
– právnym v˘chodiskom pre jednot-
nú menovú politiku je Zmluva
o zaloÏení Európskeho spoloãenstva
a protokol o ‰tatúte Európskeho
systému centrálnych bánk a Európ-
skej centrálnej banky. Na základe
tohto ‰tatútu bola 1. júna 1998 usta-
novená ECB a ESCB (Eur. systém
CB), priãom ECB bola zaloÏená ako
riadiaca súãasÈ ESCB. Pre tú ãasÈ
ESCB, kde bolo zavedené pouÏíva-
nie eura, sa pouÏíva oznaãovanie
eurosystém. ECB a národné centrál-
ne banky v Àom spoloãne vykoná-
vajú ãinnosÈ, ktorou boli Zmluvou
a ·tatútom poverené. ECB má práv-
nu subjektivitu.

Európska únia (EÚ) – Únia 27 ‰tátov
Európy

Európska menová únia – ‰táty Euró-
py, vyuÏívajúce jednotnú menu euro

Európsky systém centrálnych bank
(ESCB) – ESCB sa skladá z ECB
a národn˘ch centrálnych bánk v‰et-
k˘ch ãlensk˘ch ‰tátov Európskej
únie (ãlánok 107 odst. 1 Zmluvy)
bez ohºadu na to, ãi euro zaviedli
alebo nie.

Eurosystém – skladá sa z ECB
a národn˘ch centrálnych bánk
(heslo eurozóna). V rámci eurosysté-
mu vykonáva ECB riadiacu úlohu,
v rámci celého ESCB úlohu koordi-
naãnú. Eurosystém a ESCB budú
súbeÏne existovaÈ, aÏ k˘m sa v‰etky
ãlenské krajiny Európskej únie
nestanú ãlenmi eurozóny.

ECOFIN – Rada Európskej únie
v zloÏení ministrov financií a hos-
podárstva ãlensk˘ch ‰tátov

Ing. Mária Šimková, 
koordinátorka pre zavedenie eura

Ústredie PSVR

M
edzi deÈmi nikdy nie je núdza o veselé a vtipné nápady,
a tak sa do veºkého procesu prijatia eura zapojilo svojimi
kresbami 446 detí, ktor˘m detsk˘ domov doãasne nahrádza

ich prirodzené rodinné prostredie, ich pôvodnú rodinu. ·esÈdesiat
z t˘chto kresieb, ktoré pre‰li predv˘berom v krajsk˘ch kolách, si
mohli prehliadnuÈ na v˘stave vo foyeri Ústredia práce, sociálnych
vecí a rodiny na ·pitálskej ulici pracovníci i náv‰tevníci ÚPSVR. 
Na v˘stave, ktorá sa konala od 23. apríla 2008, si náv‰tevníci mohli
v˘tvarné dielka detí nielen poprezeraÈ, ale z nich i vybraÈ a oznaãiÈ
na hlasovacích lístkoch tie, ktoré sa im najviac páãili.  

Niektoré z kresieb detí, ktoré v hodnotení zvíÈazili, by sa mali
objaviÈ i na Europexese – presnej‰ie na lícnej strane prebalu. Europe-
xeso, ktoré vydáva Národná banka Slovenska, má slúÏiÈ na to, aby sa
problematika prijatia eura hravou formou priblíÏila deÈom a mláde-
Ïi. V‰etky vystavené v˘tvarné práce sú dokladom toho, Ïe deti nikdy
nemajú núdzu o vtipné a veselé nápady. Sú prejavom radosti, s kto-
rou sa zapojili do tejto v˘tvarnej súÈaÏe.

odbor SPOD a SK
Foto: Peter Zeman, KGR Ústredie PSVR

Slovensko sa v súãasnosti pripravuje na prijatie novej meny – eura.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, s cieºom priblíÏiÈ euro
deÈom prostredníctvom hry a vlastnej tvorivosti, vyhlásilo pre deti
v detsk˘ch domovoch v˘tvarnú súÈaÏ „Euro – mena, ktorá spája 16
krajín“. 

Euro – mena, 
ktorá spája 16 krajín

Na druhom mieste sa umiestnila „Euro-
stonožka“ Marianny Chobotovej 
z Centra sociálnej pomoci v Bojniciach

Víťazné dielo „Euromost“ Evy Batákovej
z DeD Lastovička v Trenčíne

Na tretej priečke v súťaži 
sa umiestnila kresba 
„Vitajte v eurorodine“ 
od Jany Flautnerovej 
z DeD Opora v Pečeňadoch
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N asledovn˘ príbeh je histó-
riou neradostného detstva
dvanásÈroãného dievãatka.

Simonka pochádza z viacdetnej,
síce úplnej, ale dysfunkãnej rodi-
ny. Má troch súrodencov – bratov.
Dvaja bratia sú star‰í a jeden je od
nej mlad‰í. Nad najstar‰ím pätnásÈ-
roãn˘m bratom bola okresn˘m
súdom nariadená ústavná starost-

livosÈ v reedukaãnom detskom
domove, pretoÏe sa dopustil preãi-
nu ublíÏenia na zdraví a v˘trÏníc-
tva. ·trnásÈroãn˘ brat je zasa Ïia-
kom ‰peciálnej základnej ‰koly.
S najmlad‰ím trojroãn˘m bratom
so zdravotn˘mi problémami je
matka maloletej toho ãasu na rodi-
ãovskej dovolenke.

Príbeh Simonky, Ïiaãky ‰peciál-
nej základnej ‰koly, je neradostn˘.
ªudia v okolí ju vnímali iba ako
problémové decko. A obdobne ju
prezentovali i obaja rodiãia. Aj
celá jej rodina bola evidovaná ako
rodina s v˘chovn˘mi problémami
– okrem t˘ch uÏ uveden˘ch k nim
totiÏ moÏno prirátaÈ aj zá‰koláctvo
detí. V rámci implementácie so-
ciálnej práce a pomoci sa rodina
zúãastnila organizovanej pobytovej
formy v rámci programu oriento-
vaného na rodiny s v˘chovn˘mi
problémami. 

V rámci pobytu bola vykonaná
diagnostika pozícií jednotliv˘ch
ãlenov rodiny. Z diagnostiky vy-
plynulo, Ïe dominantné postavenie
v rodine prináleÏalo otcovi. Otec
predstavoval autoritu, ktorej sa
ostatní ãlenovia rodiny podriaìo-
vali. Bola u neho navy‰e zaregist-
rovaná zníÏená citlivosÈ k potre-
bám ostatn˘ch ãlenov rodiny.
Matka venovala najviac pozornosti

najmlad‰iemu dieÈaÈu, zrejme
z obáv o jeho zdravotn˘ stav.

Dcéru vnímali ako problémovú
aj ostatní ãlenovia rodiny. Otec ju
totiÏ pred nimi vÏdy iba kritizoval,
zosmie‰Àoval ãi podceÀoval. Jedi-
n˘m trval˘m prejavom voãi dcére
bolo odmietanie. Rodiãia porovná-
vali súrodencov, ão spôsobovalo
nezdravé vzÈahy a prehlbovalo

medzi nimi rozdiely. Boli im síce
odporuãené adekvátne formy prí-
stupu k deÈom, ale Simonke naìa-
lej ch˘bala pozornosÈ, ocenenie,
pochvala a prijatie rodinou. 

Aj v stanovisku ‰koly k preja-
vom maloletej sa poukazovalo na
to, Ïe sa neraz nesprávala v súlade
so ‰kolsk˘m poriadkom. Vulgárne
sa vyjadrovala a ãasto sa dostávala
do konfliktu so spoluÏiaãkami.
Zdrojom konfliktov boli najmä ver-
bálne útoky zo strany rovesníkov.
PrevaÏoval v˘smech spoluÏiakov
z prejavov a správania dievãatka,
poukazovanie na to, Ïe vyberá
odpadkové ko‰e a nádoby a Ïe
chodí kradnúÈ. 

V jej pohnutom detskom Ïivote
v‰ak tieÏ pri‰la príleÏitosÈ. Jeden
obyãajn˘ deÀ sa stal dôleÏit˘m
v Ïivote dievãaÈa. Bol to deÀ, keì
dievãatko prejavilo dôveru riadi-
teºke ‰koly a vyrozprávalo jej svoj
príbeh. Tak sa zistilo, Ïe ju obidva-
ja rodiãia navádzali na krádeÏe
a opakovane t˘rali. Riaditeºke uká-
zala aj stopy po fyzickom útoku na
tele.

Úrad justiãnej a kriminálnej po-
lície zaãal trestné stíhanie a voãi
otcovi maloletej vzniesol obvine-
nie za zloãin t˘rania blízkej a zve-
renej osoby. Vy‰etrovaním sa zisti-
lo, Ïe bola t˘raná tri roky. Otec ju

opakovane viackrát zbil, päsÈou ju
udieral do tváre, kutáãom po chrb-
te, udieral jej hlavu o stenu, nútil
ju ÏobraÈ, kradnúÈ po predajniach,
dvoroch rodinn˘ch domov, v ãin-
Ïiakoch, nútil ju vyberaÈ kontajne-
ry. Aj znalecké dokazovanie u nej
potvrdilo syndróm t˘ranej osoby.
Na základe predbeÏného opatrenia
bola Simonka umiestnená v det-
skom domove. Tu ju síce niekoº-
kokrát nav‰tívila matka, ale jej
náv‰tevy sa v‰ak orientovali na
negatívne ovplyvÀovanie malo-
letej. Simonka si v‰ak návrat do
rodinného Ïivota neÏelá a nepri-
pú‰Èa. Následne bolo vznesené
obvinenie aj voãi matke za spolu-
páchateºstvo. 

Dnes dievãatko Ïije v detskom
domove, te‰í sa z drobn˘ch kaÏdo-
denn˘ch vecí pre Àu doposiaº ne-
poznan˘ch, dostáva sa jej primera-
nej pozornosti a úcty, ktorú doteraz
nezaÏívala. V ‰kole, v kolektíve
nov˘ch spoluÏiakov sa primerane
sociálne integruje, v rámci dosiah-
nut˘ch v˘chovno-vzdelávacích
v˘sledkov je hodnotená kladne.

Dievãatko bolo t˘rané a vyuÏíva-
né vlastnou rodinou, slúÏila ako
prostriedok na zabezpeãovanie
kaÏdodenn˘ch materiálnych pot-
rieb. Maloletí bratia v‰ak t˘raní
neboli.

Tento príbeh by mal evokovaÈ
potrebu sociálnej percepcie. Je
dôleÏité, niekedy nevyhnutné,
v záujme zachovania Ïivota, v‰í-
maÈ si jeden druhého, dokázaÈ
de‰ifrovaÈ varovné signály. MôÏu
maÈ rôznu podobu, ale empatick˘
pozorovateº ich dokáÏe rozli‰ovaÈ.
ZaujímaÈ sa o ºudí okolo seba je
potrebné aj preto, aby sme zbadali,
ãi náhodou aj vedºa nás nie je
podobné malé t˘rané dievãatko,
ktoré nevyhnutne potrebuje pomoc
nás v‰etk˘ch. Simonke prajeme
‰Èastn˘ a radostn˘ Ïivot.

oddelenie SPOD a SK
ÚPSVR Banská Štiavnica

Prípadová ‰túdia

Mnohé osudy poznáme z rozprávania, ãítame o nich v knihách
i ãasopisoch, v obrazovej skratke ich zobrazujú fotografi, maliari,
a sochári, v umeleckej hyperbole opisujú spisovatelia a básnici, 
ãi stvárÀujú umelci z dramatickej brandÏe. ªudské osudy sa v‰ak
obãas zaznamenávajú aj exaktn˘m, explicitn˘m, ale neosobn˘m
„v˘razivom“ vedeckého slovníka, ãi neelegantn˘m, such˘m úrad-
n˘m jazykom. Napriek tomu aj v t˘chto prípadoch opisujú osud
Ïivého ãloveka, jeho pocity, príbehy a záÏitky.
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P osledné aprílové dni boli pre zamestnancov ústredia a úra-
dov práce, sociálnych vecí a rodiny veºmi hektické. Sviatoã-
n˘m prvomájov˘m dÀom vstúpila do platnosti novela Záko-

na o sluÏbách zamestnanosti, ktorá so sebou priniesla veºa zásad-
n˘ch zmien v oblasti nástrojov aktívnych opatrení na trhu práce.
V‰etci sa ich musíme v krátkom ãase nauãiÈ pouÏívaÈ v praxi. 

Keì hovoríme o aktívnych opatreniach na trhu práce, zväã‰a
hovoríme o vzdelávaní pre trh práce, absolventskej praxi ãi aktivácii.

Aktívne opatrenia na trhu práce v‰ak zaãí-
najú tou ãasÈou sluÏieb zamestnanosti, ktorou
je sprostredkovanie zamestnania. A práve
novela zákona o sluÏbách zamestnanosti pri-
ná‰a, okrem nov˘ch nástrojov zameran˘ch na
uºahãenie návratu uchádzaãov o zamestnanie
na trh práce, nov˘ pohºad na sprostredkova-
nie zamestnania a aktivity s ním súvisiace.
Zásadnou zmenou, ktorú pocítia uchádzaãi
o zamestnanie, je zmena ponímania samotné-

ho princípu spolupráce s úradom. Sprostredkovateº zamestnania,
ktor˘ je ak˘msi manaÏérom aktivít klienta – uchádzaãa o zamestna-
nie, dostáva viac právomoci rozhodovaÈ o intervaloch ich vzájomnej
komunikácie. Táto právomoc v‰ak zároveÀ vyÏaduje veºkú zodpo-
vednosÈ a je i veºmi zaväzujúca. Jednoduchá formulácia zákonnej
povinnosti ponúknuÈ klientovi najmenej raz za kalendárny mesiac
vhodné zamestnanie alebo úãasÈ na niektorom z aktívnych opatrení
na trhu práce nesie v sebe veºkú nároãnosÈ, ktorá sa prejaví aÏ pri jej
aplikácii v praxi. Tá si vyÏiada aktívnu spoluprácu v‰etk˘ch útvarov
v rámci odboru sluÏieb zamestnanosti i úzku spoluprácu s odborom
sociálnych vecí úradu. RozhodnúÈ o poãte kontaktov a kvalifikovane
ponúkaÈ vhodné zamestnanie alebo aktívne opatrenie znamená veº-
mi dôkladné poznanie anamnézy klienta, maÈ zmapované aktuálne
voºné pracovné miesta v pôsobnosti úradu, ale i v bliÏ‰ích ãi vzdia-
lenej‰ích regiónoch a maÈ informácie o aktuálnej situácii v oblasti
realizácie nástrojov aktívnej politiky trhu práce.

ëal‰ou zmenou, ktorú v súvislosti so sprostredkovaním zamest-
nania uchádzaãom o zamestnanie priná‰a novela, je sledovanie ich
procesu adaptovania sa v novom zamestnaní – a to poãas celého
kalendárneho roka. Úrad má záujem poznaÈ prvé kroky (uÏ b˘valé-
ho) nezamestnaného v zamestnaní a jeho prípadné adaptaãné pro-
blémy rie‰iÈ v spolupráci so zamestnávateºom vãas. Za t˘mto úãe-
lom bude úrad poskytovaÈ zamestnávateºom informaãné a pora-
denské sluÏby ãastej‰ie a aktívnej‰ie. So zamestnávateºmi a aktivi-
tami úradu súvisí aj nov˘ pojem, agent pre pracovné miesta. Je to
nové pomenovanie, za ktor˘m sa skr˘va kaÏdodenná práca niekoº-
k˘ch desiatok zamestnancov úradov, ktorí komunikujú so zamest-
návateºmi a získavajú informácie o voºn˘ch pracovn˘ch miestach.
Vysok˘ nepomer poãtu zamestnávateºov voãi poãtu zamestnancov,
ktorí sa tejto agende môÏu venovaÈ, viedol k tomu, Ïe zákon otvára
moÏnosÈ zabezpeãiÈ túto veºmi dôleÏitú ãinnosÈ aj extern˘m dodá-
vateºom. ZodpovednosÈ za prenos a vyuÏitie získan˘ch informácií
naìalej zostane na pleciach zamestnanca úradu. 

SplniÈ úlohy, ktoré pred úrady práce, sociálnych vecí a rodiny
stavia novela, nebude ºahké. Pribudnú nové povinnosti pre uÏ aj
tak veºmi vyÈaÏen˘ch zamestnancov sluÏieb zamestnanosti, ale
zároveÀ bude pre nich v˘zvou hºadaÈ nové moÏnosti, ako v‰etky
staré i nové povinnosti zvládnuÈ.

Katarína Slamená,

riaditeºka odboru ISS

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
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Aj zamestnanci úradu PSVR v Nov˘ch Zámkoch mali ão
ponúknuÈ prítomn˘m náv‰tevníkom burzy informácií.

Okrem poznatkov získan˘ch z prezentácií a letákov mohli
prítomní získaÈ nové informácie z internetu - pripojenie
zabezpeãil Úrad PSVR Nové Zámky.

Aj umelecké smery mali zastúpenie v rámci stredn˘ch
‰kôl a praktická ukáÏka pútala pozornosÈ okoloidúcich. 

Davy Ïiakov zaplavili priestory ‰portovej haly a rozbehli
sa za informáciami k stánkom ‰kôl, o ktoré majú záujem. 

·tudenti strednej zdravotníckej ‰koly radi úãastníkom
burzy zmerali krvn˘ tlak a, samozrejme, poskytli informá-
cie o moÏnostiach ‰túdia. 

Jedna z praktick˘ch prezentácií pote‰ila aj ma‰krtné
jaz˘ãky prítomn˘ch. (Príprava flambovan˘ch palaciniek.)

Koncom roku 2007 úrady práce, sociálnych vecí a rodiny organizovali vo svojich regiónoch
burzy informácií, ktoré boli spolufinancované aj prostredníctvom Európskeho sociálneho
fondu. Medzi tie, ktoré upútali svojou rozmanitosÈou a nápaditosÈou, patrila i Burza infor-
mácií o trhu práce, ktorú zorganizoval úrad PSVR v Nov˘ch Zámkoch. V rámci dvoch dní
sa vystriedali prezentácie stredn˘ch ‰kôl a zamestnávateºov príslu‰ného regiónu.

FOTOOBJEKTÍVOM

Inovatívne burzy informácií
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Územie Ku koncu sledovaného mesiaca v % Ku koncu predchádz. mesiaca v %
Banskobystrický kraj 13,36 13,74  
Košický kraj 12,18 12,49  
Prešovský kraj 11,13 11,39  
Nitriansky kraj 6,57 6,70  
Žilinský kraj 5,01 5,26  
Trenčiansky kraj 3,91 4,04  
Trnavský kraj 3,88 4,06  
Bratislavský kraj 1,76 1,80  

Územie Ku koncu sledovaného mesiaca v % Ku koncu predchádz. mesiaca v %
SLOVENSKO 7,38 7,59 

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

mesiaca v % mesiaca v %
1 Rimavská Sobota 25,87 26,40 •
2 Revúca 25,33 25,49 •
3 Rožňava 18,86 19,50 •
4 Kežmarok 18,81 19,38 •
5 Veľký Krtíš 17,69 18,13 •
6 Trebišov 17,45 17,59 -1
7 Lučenec 17,31 17,60 1
8 Sabinov 16,62 16,85 •
9 Gelnica 15,90 16,36 •

10 Košice - okolie 15,77 16,26 •
11 Poltár 15,33 15,92 •
12 Sobrance 15,33 15,85 •
13 Medzilaborce 14,98 14,54 •
14 Michalovce 13,61 14,15 •
15 Vranov nad Topľou 13,55 13,80 -1
16 Žarnovica 13,51 14,07 1
17 Krupina 12,99 13,61 •
18 Bardejov 12,30 12,34 -2
19 Svidník 12,24 12,42 •
20 Banská Štiavnica 12,07 13,19 2
21 Stropkov 11,91 12,24 -1
22 Levoča 11,89 12,26 1
23 Levice 10,97 11,03 -1
24 Detva 10,82 11,19 1
25 Snina 10,60 10,76 -1
26 Spišská Nová Ves 10,40 10,75 -1
27 Brezno 10,34 10,84 2
28 Žiar nad Hronom 10,01 10,37 •
29 Prešov 9,45 9,87 •
30 Humenné 9,32 9,31 •
31 Turčianske Teplice 7,70 8,34 •
32 Stará Ľubovńa 7,29 7,59 •
33 Komárno 7,13 7,32 •
34 Košice II 6,88 6,87 -3
35 Šaľa 6,70 7,18 1
36 Dolný Kubín 6,69 6,76 -3
37 Kysucké Nové Mesto 6,67 6,91 1
38 Bytča 6,63 7,05 3
39 Nové Zámky 6,57 6,64 -2
40 Poprad 6,43 6,69 •

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

mesiaca v % mesiaca v %
41 Zlaté Moravce 6,36 5,64 -8
42 Zvolen 6,31 6,49 •
43 Námestovo 6,09 6,77 5
44 Košice III 6,05 6,11 -1
45 Ružomberok 6,05 6,27 1
46 Tvrdošín 5,99 6,44 3
47 Topoľčany 5,80 6,00 1
48 Prievidza 5,69 5,88 1
49 Košice I 5,51 5,54 -1
50 Partizánske 5,48 5,83 2
51 Senica 5,40 5,51 •
52 Liptovský Mikuláš 5,17 5,21 •
53 Považská Bystrica 4,98 5,09 •
54 Košice IV 4,93 5,07 -1
55 Martin 4,83 5,08 1
56 Dunajská Streda 4,79 5,04 •
57 Čadca 4,66 4,91 •
58 Hlohovec 4,33 4,55 •
59 Banská Bystrica 4,17 4,38 -1
60 Bánovce nad Bebravou 4,10 4,47 1
61 Skalica 3,84 4,01 •
62 Nové Mesto nad Váhom 3,56 3,59 -2
63 Nitra 3,55 3,82 1
64 Myjava 3,48 3,68 1
65 Malacky 3,32 3,44 -1
66 Piešťany 3,28 3,45 1
67 Púchov 3,18 3,29 -1
68 Galanta 3,14 3,32 1
69 Trnava 3,03 3,18 •
70 Žilina 2,98 3,14 •
71 Senec 2,31 2,43 •
72 Pezinok 2,28 2,37 •
73 Ilava 2,20 2,29 •
74 Trenčín 1,98 1,93 •
75 Bratislava V 1,47 1,48 •
76 Bratislava III 1,46 1,40 -1
77 Bratislava II 1,43 1,46 1
78 Bratislava I 1,36 1,30 -1
79 Bratislava IV 1,32 1,37 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 APRÍL

Slovensko celkovo
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PRÍLOHA

5/2008 SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ I

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
BANSKÁ BYSTRICA

VK č.: 2008/3/28
Názov pozície: 
ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ, 
VEDÚCI ODDELENIA 
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie kontroly
Odbor štátnej služby: 1. 07 Kontrola, sťažnosti a petí-
cie, vnútorný audit
Hlavné úlohy: Komplexné riadenie činnosti oddelenia
kontroly. Samostatné odborné špecializované čin-
nosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo
vyhodnocovaní výsledkov kontrolnej činnosti, pre-
šetrovania sťažností a petícií, samostatné odborné
spracovanie rozhodnutí o uložení pokuty. Kontrola
plnenia úloh oddelenia pri výkone kontrol v zmysle
zákona o finančnej kontrole ako aj v zmysle zákona
o kontrole v štátnej správe.

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

VK č.: 2008/4/28
Názov pozície: 
HLAVNÝ REFERENT 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny,
oddelenie štátnych sociálnych dávok
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti alebo
samostatné vykonávanie ucelených agend s rozho-
dovacou právomocou na úseku štátnych sociálnych
dávok. Odborná príprava rozhodnutí na prvom stup-
ni správneho konania.

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

VK č.: 2008/5/28
Názov pozície: 
SAMOSTATNÝ RADCA 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny,
oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately

Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné spracú-
vanie rozhodnutí, rozhodovanie o výchovných opat-
reniach podľa osobitných predpisov, vykonávanie
sociálnej prevencie, poradenstva pri riešení rôznych
rodinných a sociálnych problémov, poskytovanie
výchovnej starostlivosti rodinám, v ktorých je vážne
narušená výchova a vývoj dieťaťa, vykonávanie
funkcie kolízneho opatrovníka maloletých, navrho-
vanie nariadenia ústavnej starostlivosti a zrušenie
ústavnej starostlivosti, obmedzenia alebo pozbave-
nie rodičovských práv súdu.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie zamestnanca: VŠ I. alebo VŠ 
II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word
Osobitné kvalifikačné predpoklady: V zmysle § 93
zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. sa vyžaduje VŠ
v študijnom odbore sociálna práca, psychológia, právo
alebo študijný odbor pedagogického zamerania alebo
uznaný doklad o takomto vysokoškolskom vzdelaní.

VK č.: 2008/6/28
Názov pozície: 
SAMOSTATNÝ RADCA 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Odbor služieb zamestnanosti,
oddelenie služieb zamestnateľnosti, referát odborné-
ho poradenstva
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné činnosti
na úseku odborných poradenských služieb formou
individuálneho poradenstva s dôrazom na uchádza-
čov o zamestnanie vyžadujúcich zvýšenú starostli-
vosť pri umiestnení na trhu práce, vypracovávanie
individuálnych akčných plánov pre uchádzačov
o zamestnanie. Overovanie výdavkov v rámci národ-
ných projektov na podporu zamestnanosti.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie zamestnanca: VŠ II. stupňa
v zmysle § 43 zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o služ-
bách zamestnanosti a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa

VK č.: 2008/7/28
Názov pozície: 
SAMOSTATNÝ RADCA 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba

Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: osobný úrad
Odbor štátnej služby: 1.01 Riadenie štátnej služby
Hlavné úlohy: Samostatné odborné spracúvanie rozhod-
nutí v zmysle zákona o štátnej službe a o správnom
konaní. Samostatné ucelené odborné činnosti pri zabez-
pečovaní komplexnej platovej agendy, výpočet platov,
nemocenských dávok, zabezpečenie agendy poistenia
do poistných fondov, zúčtovanie daní zamestnancov.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie zamestnanca: VŠ I. alebo VŠ 
II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa

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
DUNAJSKÁ STREDA

VK č.: 2008/2/6
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 peňažných príspevkov na kompenzáciu
sociálnych dôsledkov ŤZP
Hlavné úlohy: Riadenie, usmerňovanie, kontrola
a zodpovednosť za činnosť oddelenia peňažných
príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov
ŤZP. Samostatné odborné špecializované činnosti,
spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhod-
nocovaní výsledkov a príprave podkladov na rozho-
dovanie v otázkach spadajúcich do kompetencie prí-
slušného odboru štátnej služby.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: znalosť programov Microsoft
Office Word, Excel, Lotus Notes, internet na užívate-
ľskej úrovni

VK č.: 2008/3/6
Názov pozície: 
SAMOSTATNÝ RADCA

Voľné štátnozamestnanecké miesta
v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny
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Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny,
vecný správca
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné vykonávanie správy infor-
mačného systému sociálnych dávok APV ISOP,
mesačné uzávierky, servisné činnosti.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. stupňa alebo
VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: vítaný anglický jazyk – odborná
terminológia
Počítačové znalosti: práca v operačnom systéme
Windows XP, správa počítača a administratívne
práce s kancelárskym balíkom MS Office 2003
a vyššie (Microsoft Office Word, Excel a Power Point
2003), práca s internetom, e-mailová komunikácia
na užívateľskej úrovni

VK č.: 2008/4/6
Názov pozície: 
SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie informatiky a štatistiky
Odbor štátnej služby: 1.05 Informatika (sociálno-eko-
nomické informácie, štátny informačný systém)
Hlavné úlohy: Zabezpečovanie časti informačných
systémov a počítačovej siete LAN. Zabezpečovanie
prevádzky, správy a servisu lokálnych počítačových
sietí úradu, administrácie sieťových operačných
systémov (Windows NT, NOVELL NETWARE a data-
bázový systém ORACLE).

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. alebo VŠ 
II. stupňa
Jazykové znalosti: vítaný anglický jazyk – odborná
terminológia 
Počítačové znalosti: Správa siete LAN, administrácia
servera Novell, Windows server 2003 a Windows
NT, rutinná práca v operačnom systéme Windows
9x a Windows XP, znalosť databázového systému
ORACLE vítaná.

VK č.: 2008/5/6
Názov pozície: 
HLAVNÝ REFERENT
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti,
oddelenie informačných, poradenských a sprostred-
kovateľských služieb, referát sprostredkovateľských
služieb, pracovisko Šamorín
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Vykonávanie odborných činností pri plne-
ní úloh v štátnej správe v oblasti služieb zamestnanosti
(prostredkovanie vhodného zamestnania uchádzačom
o zamestnanie podľa platného zákona, ponuka vhod-
ných UoZ zamestnávateľom a vedenie evidencie UoZ). 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné
vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie 
Počítačové znalosti: znalosť programov Microsoft
Office Word, Excel, Lotus Notes, internet na užívateľ-
skej úrovni

VK č.: 2008/6/6
Názov pozície: 
HLAVNÝ REFERENT
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti,
oddelenie služieb zamestnávateľom, referát podpory
zamestnanosti
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Realizácia podpory zamestnanosti
(zabezpečuje komplexné vedenie agendy spojené
s uplatňovaním nástrojov APTP v zmysle zákona NR
SR č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení
neskorších predpisov (platné dohody – podpísané
pred účinnosťou zákona č. 5/2004 Z. z., financova-
nie, preobsadzovanie, kontrola dodržiavania podmi-
enok uzatvorených dohôd, zabezpečuje tvorbu, ria-
denie a administráciu národných projektov zamera-
ných na zlepšenie situácie na trhu práce vo svojom
územnom obvode financovaných zo zdrojov ESF
a štátneho rozpočtu, zabezpečuje dodržiavanie pra-
vidiel štátnej pomoci, monitoruje a eviduje jej posky-
tovanie). 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné
vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie
Počítačové znalosti: znalosť programov Microsoft
Office Word, Excel, Lotus Notes, internet na užívate-
ľskej úrovni

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
PhDr. Marianna Lelkesová
Telefón: 031/2440120
Fax: 031/5904454
E-mail: marianna.lelkesova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: 
ÚPSVR, Ádorská 41, 929 01 Dunajská Streda

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
KOŠICE

VK č.: 2008/6/43
Názov pozície: 
ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ, 
VEDÚCI ODDELENIA 
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: oddelenie pomoci v hmotnej
núdzi
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Riadi, usmerňuje a kontroluje čin-
nosť na oddelení pomoci v hmotnej núdzi. Zodpo-

vedá za činnosť oddelenia pomoci v hmotnej
núdzi. Koordinuje činnosť na pracoviskách úradu
v rámci agendy pomoci v hmotnej núdzi. Metodic-
ky a odborne usmerňuje výkon štátnej správy
v oblasti dávok a príspevkov k dávke v hmotnej
núdzi. Zabezpečuje účelné a hospodárne využíva-
nie prostriedkov štátneho rozpočtu na zverenom
úseku činnosti. 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa; víta-
ná prax v odbore sociálna práca a rodina, zamest-
nanosť, minimálne 5 rokov 
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft
Office Excel, Internet Explorer 

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

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
KOMÁRNO

VK č.: 2008/6/16
Názov pozície: 
SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti,
oddelenie informačno-sprostredkovateľských služieb
– referát sprostredkovania zamestnania
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Rozhoduje o zaradení a vyradení uchá-
dzačov o zamestnanie z evidencie uchádzačov
o zamestnanie v zmysle platných predpisov, doruču-
je rozhodnutia o zaradení do evidencie uchádzačov
o zamestnanie, rozhoduje o oprave rozhodnutí. 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA: 
Požadované schopnosti a vlastnosti: Angažovanosť,
profesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa
sa učiť a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná a harmonic-
ká osobnosť, analytické, koncepčné a strategické
myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, adapta-
bilita a flexibilita, všeobecná zložka inteligencie,
samostatnosť v práci, spolupráca s ľuďmi, koopera-
tívnosť, schopnosť tímovej práce, svedomitosť, zod-
povednosť.
Požadované odborné znalosti: Znalosť zákona číslo
5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, zákona číslo
312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení neskorších predpi-
sov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov.
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. alebo 
II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel,
Lotus Notes, Outlook Express – vítané
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VK č.: 2008/7/16
Názov pozície: 
SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie finančné
Odbor štátnej služby: 2.02 Financie
Hlavné úlohy: Samostatná odborná činnosť pri vyko-
návaní ucelenej agendy v oblasti rozpočtovania
alebo financovania v štátnej službe. 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA: 
Požadované schopnosti a vlastnosti: Angažovanosť,
profesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa
sa učiť a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná a harmonická
osobnosť, analytické, koncepčné a strategické mysle-
nie, schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabilita
a flexibilita, všeobecná zložka inteligencie, samostat-
nosť v práci, spolupráca s ľuďmi, kooperatívnosť,
schopnosť tímovej práce, svedomitosť, zodpovednosť.
Požadované odborné znalosti: Znalosť zákona
312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákona č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici, záko-
na č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtov-
níctve, zákona č. 502/2001 Z. z. finančnej kontrole
a vnútornom audite, zákona č. 71/1967 Zb. o správ-
nom konaní v znení neskorších predpisov.
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: 035/2443120
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
LUČENEC

VK č.: 2008/3/31
Názov pozície: 
SAMOSTATNÝ RADCA – 
LEKÁR POSUDKOVÝCH ČINNOSTÍ
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba 
Počet voľných miest: 50 % úväzok
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny,
oddelenie posudkových činností
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné činnosti
vo vymedzenom úseku štátnej správy – odbore soci-
álnych vecí a rodiny, oddelenia posudkových čin-
ností, spočívajúce najmä v medicínskom posudzo-
vaní zdravotného postihnutia občana a stanovení
miery funkčnej poruchy na základe postihnutia

občana, v príprave podkladov na rozhodovanie v prí-
slušnom odbore štátnej služby.

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

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
Mgr. Jana Pašková
Telefón: 047/4333 744, kl. 209, 213, 218
Fax: 047/4333 743
e-mail: jana.paskova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: 
ÚPSVR, F. Lehára 18, 984 01 Lučenec

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
NOVÉ ZÁMKY

VK č.: 2008/4/19
Názov pozície: 
ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ 
– VEDÚCI ODDELENIA 
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: oddelenie európskeho sociálneho
fondu
Odbor štátnej služby: 2. 11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované čin-
nosti súvisiace s monitoringom a projektovým riade-
ním národných projektov spolufinancovaných z pro-
striedkov Európskeho sociálneho fondu a z prostried-
kov Európskej únie. Sledovanie výdavkov na zabez-
pečenie financovania projektov spolufinancovaných
z prostriedkov Európskej únie a Európskeho sociálne-
ho fondu. Metodické usmerňovanie pri implementácii
národných projektov a príprave, tvorbe a implementá-
cii dopytových projektov a interných projektov.

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

VK č.: 2005/5/19
Názov pozície: 
SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti.
oddelenie služieb zamestnateľnosti – referát odbor-
ného poradenstva
Odbor štátnej služby: 2. 11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Zabezpečovanie realizácie odborných
poradenských služieb formou individuálneho a sku-
pinového poradenstva. Zabezpečovanie realizácie

psychologického poradenstva a poskytovanie pre-
ventívneho poradenstva. Schopnosť samostatne
viesť poradenský rozhovor s uchádzačom o zamest-
nanie, zameraný na riešenie problémov s jeho pra-
covným uplatnením. Vypracovanie individuálne akč-
ného plánu evidovaným nezamestnaným. 

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

VK č.: 2008/6/19
Názov pozície: 
ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ 
– VEDÚCI OSOBNÉHO ÚRADU
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: osobný úrad
Odbor štátnej služby: 1. 01 Riadenie štátnej služby
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované
činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo
vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na
rozhodovanie v otázkach spadajúcich do rozsahu
kompetencie osobného úradu. Riadenie osobného
úradu, zabezpečovanie plnenia úloh, ktoré služobné-
mu úradu vyplývajú zo štátnozamestnaneckých
vzťahov a zabezpečovanie uplatňovania právnych
vzťahov zamestnancov, ktorí neplnia úlohy štátnej
správy, alebo nevykonávajú štátne záležitosti. Plne-
nie úloh v oblasti hmotnej stimulácie zamestnancov
a vzdelávanie zamestnancov úradu. 

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

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
Mgr. Ivana Švajdová
Telefón: 035/2440121
Fax: 035/6420728
E-mail: ivana.svajdova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: 
ÚPSVR, F. Kapisztóryho č. 1, 
940 36 Nové Zámky

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
PARTIZÁNSKE

VK č.: 2008/1/11
Názov pozície: 
ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ, 
VEDÚCI ODDELENIA
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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: Samostatné odborné špecializované
činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo
vyhodnocovaní výsledkov a rozhodovanie na odde-
lení posudkových činností. 

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

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
Ing. Jana Švecová
Telefón: 038/7490935
Fax: 038/7493100
E-mail: jana.svecova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: 
ÚPSVR, Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
PEZINOK

VK č.: 2008/4/5
Názov pozície: 
SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: kancelária riaditeľa, referát krízo-
vého manažmentu, ochrany utajovaných skutočnos-
tí, PO a BOZP
Odbor štátnej služby: 1.08 Krízové riadenie 
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené plnenie odbor-
ných činností na príslušnom úseku štátnej služby
krízového manažmentu, ochrany utajovaných sku-
točností, PO a BOZP. Na úseku krízového manaž-
mentu plnenie úlohy obranného a civilného núdzo-
vého plánovania, hospodárskej mobilizácie a civilnej
ochrany v čase mieru, núdzového stavu, výnimoč-
ného stavu, vojnového stavu a vojny. Zabezpečova-
nie pripravenosti zamestnancov úradu pri vyhlásení
vojnového stavu, vojny, hospodárskej mobilizácie
a plnenie úloh v oblasti civilnej ochrany obyvateľst-
va na úrade. Na úseku ochrany utajovaných skutoč-
ností vedenie agendy, dokumentácie a plnenie úloh
ustanovených zákonom č. 215/2004 Z. z. o ochra-
ne utajovaných skutočností a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a platných vyhlášok NBÚ. Na
úseku požiarnej ochrany plnenie úloh technika po-
žiarnej ochrany v rozsahu povinností ustanovených
zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov a vyhlášky Minister-
stva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej pre-
vencii v znení neskorších predpisov. Na úseku bez-
pečnosti a ochrany zdravia pri práci plnenie úloh
bezpečnostného technika úradu v rozsahu povin-
ností vyplývajúcich zo zákona č. 124/2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení
neskorších predpisov, zákona č.355/2007 Z. z..
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platných
Nariadení vlády SR a vyhlášok v oblasti BOZP.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. stupňa alebo
VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: na užívateľskej úrovni Microsoft
Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus Notes,
Outlook Express, internet
Osobitné kvalifikačné predpoklady: Platné oprávnenia
technika BOZP alebo autorizovaného technika
a technika PO sú vítané. Pre výkon funkcie sa bude
požadovať previerka I. stupňa utajenia
VYHRADENÉ.

VK č.: 2008/5/5
Názov pozície: 
SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny,
oddelenie pomoci v hmotnej núdzi
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina 
Hlavné úlohy: Samostatné vykonávanie ucelenej
agendy na úseku pomoci v hmotnej núdzi vo veci
poskytovania dávok a príspevkov v hmotnej núdzi,
náhradného výživného a poskytovania dotácií pre
deti v hmotnej núdzi. Príprava rozhodnutí a vydáva-
nie rozhodnutí v prvom stupni. 

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

VK č.: 2008/6/5
Názov pozície: 
RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti,
oddelenie aktívnej politiky trhu práce, referát zvyšo-
vania zamestnateľnosti
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina 
Hlavné úlohy: odborné činnosti spočívajúce najmä
v koordinácii a usmerňovaní aktivít pri realizácii
aktívnych opatrení na trhu práce vo vzťahu k referá-
tu zvyšovania zamestnateľnosti. 

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

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
Mgr. Viliam Kovačič
Telefón: 033/690 26 15

Fax: 033/690 26 22
E-mail: viliam.kovacic@upsvar.sk
Adresa služobného úradu:
ÚPSVR, Moyzesova 2, 902 01 Pezinok

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
POPRAD

VK č.: 2008/6/38
Názov pozície: 
HLAVNÝ REFERENT
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: detašované pracovisko v Levoči,
úsek služieb zamestnanosti 
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti, samo-
statné vykonávanie ucelených agend s rozhodova-
cou právomocou na príslušnom úseku štátnej služ-
by. Odborná príprava rozhodnutí na prvom stupni
správneho konania. Samostatné činnosti vyžadujú-
ce spoluprácu aj 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 
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa

VK č.: 2008/7/38
Názov pozície: 
ODBORNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny,
oddelenie pomoci v hmotnej núdzi
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované
činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo
vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na
rozhodovanie v príslušnom odbore štátnej služby.
Tvorba a koordinovanie koncepcií a programov roz-
voja v odbore štátnej služby s dôsledkami na úze-
mie okresu.

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

VK č.: 2008/8/38
Názov pozície: 
HLAVNÝ REFERENT
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti,
oddelenie informačno-poradenských a sprostredko-
vateľských služieb (vysunuté pracovisko vo Svite)
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
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Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti, samo-
statné vykonávanie ucelených agend s rozhodova-
cou právomocou na príslušnom úseku štátnej služ-
by. Odborná príprava rozhodnutí na prvom stupni
správneho konania. Samostatné činnosti vyžadujú-
ce spoluprácu aj 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 

VK č.: 2008/9/38
Názov pozície: 
SAMOSTATNÝ RADCA 
– POSUDKOVÝ LEKÁR
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba § 25 ods.
2 písm. a) zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskor-
ších predpisov
Počet voľných miest: 20 % úväzok 
Organizačný útvar: Detašované pracovisko v Levoči,
úsek sociálnych vecí a rodiny – posudková činnosť
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné spracúvanie roz-
hodnutí a vykonávanie kontroly na úseku posudko-
vých činností. Spracúvanie záznamov posudkového
lekára spočívajúce v posudzovaní miery funkčnej
poruchy občanov na účely kompenzácie sociálnych
dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia
a posudzovanie dlhodobo nepriaznivého stavu die-
ťaťa na účely štátnych sociálnych dávok.

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

VK č.: 2008/10/38
Názov pozície: 
SAMOSTATNÝ RADCA 
– POSUDKOVÝ LEKÁR
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba § 25 ods.
2 písm. a) zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskor-
ších predpisov
Počet voľných miest: 60 % úväzok 
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 spracúvanie
rozhodnutí a vykonávanie kontroly na úseku
posudkových činností. Spracúvanie záznamov
posudkového lekára spočívajúce v posudzovaní
miery funkčnej poruchy občanov na účely kom-
penzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotné-
ho postihnutia a posudzovanie dlhodobo nepriazni-
vého stavu dieťaťa na účely štátnych sociálnych
dávok.

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

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
Ing. Silvia Sedláková
Telefón: 052/2440121
Fax: 052/77 250 15
E-mail: silvia.sedlakova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: 
ÚPSVR, Nábrežie Jána Pavla II. č. 439/16, 
05801 Poprad

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
PREŠOV 

VK č.: 2008/2/39
Názov pozície: 
ODBORNÝ RADCA 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: oddelenie kontroly 
Odbor štátnej služby: 1.07 Kontrola, sťažnosti a petí-
cie, vnútorný audit
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializova-
né činnosti spočívajúce najmä v analytickej čin-
nosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave
podkladov na rozhodovanie, kontrolná činnosť,
prešetrovanie sťažností a petícií. Realizácia vnú-
torných a vonkajších kontrol zameraných na
dodržiavanie všeobecne platných právnych pred-
pisov v oblasti služieb zamestnanosti, kontrola
nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania,
kontrola hospodárenia s finančnými prostriedka-
mi európskych spoločenstiev a zo štátneho roz-
počtu.

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

VK č.: 2008/3/39
Názov pozície: 
RADCA 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti,
oddelenie informačno-poradenských a sprostredko-
vateľských služieb, referát sprostredkovateľských
služieb, pracovisko Prešov
Odbor štátnej služby: 2:11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Príprava rozhodnutí na koordinovanie
a usmerňovanie aktivít v oblasti sprostredkovateľs-
kých služieb. Sprostredkovanie zamestnania uchá-

dzačom o zamestnanie, vedenie a aktualizácia evi-
dencie uchádzačov o zamestnanie, príprava dohôd
na aktivačnú činnosť, príprava podkladov pre štatis-
tiku.

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

VK č.: 2008/4/39
Názov pozície: 
ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ, 
VEDÚCI ODDELENIA 
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: oddelenie sociálnoprávnej ochra-
ny detí a sociálnej kurately 
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované
činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti,
vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkla-
dov na rozhodovanie na oddelení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately. Koordinácia čin-
nosti zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a soci-
álnej kurately v zriaďovateľskej pôsobnosti ÚPSVR
Prešov a vykonávanie metodickej a kontrolnej čin-
nosti v týchto zariadeniach. Koordinácia plnenia
úloh určeného úradu na úseku náhradnej starostli-
vosti detí s ostatnými úradmi na území Prešovské-
ho kraja, v rámci SR a s Centrom pre medzinárod-
noprávnu ochranu detí a mládeže. Zabezpečenie
súčinnosti s akreditovanými subjektmi pri plnení
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa 
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel,
Lotus Notes, internet
Osobitné kvalifikačné predpoklady: VŠ v študijnom
odbore sociálna práca, psychológia, právo alebo
v študijných odboroch pedagogického zamerania
podľa § 93 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o soci-
álnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
PhDr. Jana Babušáková
Telefón: 051/2440121, 051/7739736
Fax: 051/7711197
E-mail: jana.babusakova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: 
ÚPSVR, Slovenská 87, 080 28 Prešov

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
PRIEVIDZA

VK č.: 2008/4/14
Názov pozície: 
SAMOSTATNÝ RADCA
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Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti –
oddelenie služieb zamestnávateľom (APTP –
zamestnávateľ) - referát podpory zamestnanosti
Odbor štátnej služby: 2. 11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: samostatná ucelená odborná činnosť vo
vymedzenom úseku štátnej správy. Samostatné vyko-
návanie ucelených agend s rozhodovacou právomo-
cou v oblasti aktívnej politiky trhu práce na úseku pod-
pory zamestnanosti. Poskytovanie informácii za-
mestnávateľom, uchádzačom a záujemcom o zamest-
nanie o možností získania jednotlivých príspevkov
v rámci APTP vyplývajúce zo zákona č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva-
nie a kompletizácia žiadostí o poskytnutie príspevku
v rámci nástrojov APTP, odborná príprava dohôd na
poskytnutie príspevkov APTP a sledovanie ich plnenia.

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

VK č.: 2008/5/14
Názov pozície: 
SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny -
oddelenie pomoci v hmotnej núdzi Odbor štátnej
služby: 2. 11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci
a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné spracúvanie
rozhodnutí a vykonávanie kontroly na oddelení
pomoci v hmotnej núdzi. Samostatné ucelené
odborné činnosti na oddelení pomoci v hmotnej
núdzi, posudzovanie a rozhodovanie o dávke
v hmotnej núdzi a príspevkoch k dávke a náhrad-
nom výživnom na úrovni okresu, posudzovanie
nároku na dotácie a odborné spracovanie rozhod-
nutí v I. stupni správneho konania. Sledovanie
účelu použitia poskytnutých dávok. Poskytovanie
sociálnoprávneho poradenstva občanom a terénna
sociálna práca.

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

VK č.: 2008/6/14
Názov pozície: 
SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny - odde-
lenie štátnych sociálnych dávok 
Odbor štátnej služby: 2. 11 – Práca, inšpekcia práce, so-
ciálne veci a rodina

Hlavné úlohy: Samostatné odborné spracúvanie roz-
hodnutí a vykonávanie kontroly na oddelení štát-
nych sociálnych dávok. Komplexné zabezpečovanie
najzložitejšej agendy oddelenia štátnych sociálnych
dávok. Rozhodovanie o štátnych sociálnych dávkach
na úrovni okresu a koordinácia rodinných dávok
v rámci EÚ podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1408/71.
Odborné spracovanie rozhodnutí v I. stupni správne-
ho konania. Sledovanie účelu použitia poskytnutých
štátnych sociálnych dávok, poskytovanie sociálno-
právneho poradenstva občanom a terénna sociálna
práca. 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. alebo VŠ 
II. stupňa
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
RIMAVSKÁ SOBOTA 

VK č.: 2008/2/33
Názov pozície: 
ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ, 
VEDÚCI PRACOVISKA V BÁTKE 
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: pracovisko Úradu práce, sociál-
nych vecí a rodiny v Bátke 
Odbor štátnej služby: 2.11 – Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina 
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované
činnosti na úsekoch štátnej správy v oblasti sociál-
nych vecí a rodiny a služieb zamestnanosti. Kontrol-
ná činnosť, vrátane vydávania rozhodnutí na úse-
koch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a rodi-
ny a služieb zamestnanosti. Riadenie, koordinovanie
a usmerňovanie aktivít na úsekoch štátnej správy
v oblasti sociálnych vecí a rodiny a služieb zamest-
nanosti, na pracovisku ÚPSVR v Bátke.

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

VK č.: 2008/3/33
Názov pozície: 
ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ, 
VEDÚCI PRACOVISKA V HNÚŠTI
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1 

Organizačný útvar: pracovisko Úradu práce, sociál-
nych vecí a rodiny v Hnúšti 
Odbor štátnej služby: 2.11 – Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina 
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované
činnosti na úsekoch štátnej správy v oblasti sociál-
nych vecí a rodiny a služieb zamestnanosti. Kontrol-
ná činnosť, vrátane vydávania rozhodnutí na úse-
koch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a rodi-
ny a služieb zamestnanosti. Riadenie, koordinovanie
a usmerňovanie aktivít na úsekoch štátnej správy
v oblasti sociálnych vecí a rodiny a služieb zamest-
nanosti, na pracovisku ÚPSVR v Hnúšti.

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

VK č.: 2008/4/33
Názov pozície: 
ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ, 
VEDÚCI PRACOVISKA V GEMERSKOM JABLONCI
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: pracovisko Úradu práce, sociál-
nych vecí a rodiny v Gemerskom Jablonci
Odbor štátnej služby: 2.11 – Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina 
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované
činnosti na úsekoch štátnej správy v oblasti sociál-
nych vecí a rodiny a služieb zamestnanosti. Kon-
trolná činnosť, vrátane vydávania rozhodnutí na
úsekoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí
a rodiny a služieb zamestnanosti. Riadenie, koordi-
novanie a usmerňovanie aktivít na úsekoch štátnej
správy v oblasti sociálnych vecí a rodiny a služieb
zamestnanosti, na pracovisku ÚPSVR v Gemer-
skom Jablonci.

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

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
PaedDr. Beata Janoštiaková
Telefón: 047/5416 421; 047/2450 120
Fax: 047/5416444
E-mail: beata.janostiakova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: 
ÚPSVR, Čerenčianska 18, 
9 01 Rimavská Sobota 

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
ROŽŇAVA

VK č: 2008/5/45
Názov pozície: 
RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba 
Počet voľných miest: 1 
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Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti,
oddelenie služieb občanom
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti vo
vymedzenom úseku štátnej správy, samostatné
spracúvanie dohôd.

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

VK č.: 2008/6/45
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 vo vymedzenom úseku štátnej správy spo-
čívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodno-
covaní výsledkov a rozhodovanie na oddelení
posudkových činností.

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

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
Mgr. Miroslava Spišáková
Telefón: 058/7880569
Fax: 058/7331288
E-mail: miroslava.spisakova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: 
ÚPSVR, Šafárikova 112, 048 01 Rožňava

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

VK č.: 2008/1/46
Názov pozície: 
ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ, 
VEDÚCI ODDELENIA
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie kontroly a právnych
vzťahov
Odbor štátnej služby: 1.07 Kontrola, sťažnosti a petí-
cie, vnútorný audit
Hlavné úlohy: Koordinovanie systému kontrolnej čin-
nosti v rámci ÚPSVR vrátane kontroly čerpania pros-
triedkov európskych spoločenstiev, komplexné riadenie
činnosti oddelenia. Kontrolná a inšpekčná činnosť, ako
aj prešetrovanie sťažností a petícií, kontrola nelegálnej
práce a nelegálneho zamestnávania, rozhodovanie

v oblasti vnútornej a vonkajšej kontroly v rámci kom-
petencií úradu stanovených legislatívnymi normami.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: MS Word, MS Excel, internet

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
RSDr. Ladislav Styk
Telefón: 053/2441 131
Adresa služobného úradu:
ÚPSVR, Odborárov 53, 052 21 Spišská Nová Ves

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
TRNAVA

VK č.: 2008/11/10
Názov pozície: 
ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ, 
VEDÚCI ODDELENIA
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie finančné
Odbor štátnej služby: 2.02 Financie
Hlavné úlohy: Riadi, usmerňuje, kontroluje a zodpo-
vedá za činnosť oddelenia finančného. Samostatné
odborné činnosti spočívajúce v analytickej činnosti,
vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov
na rozhodovanie v otázkach spadajúcich do kompe-
tencie príslušného odboru štátnej služby.

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

VK č.: 2008/12/10
Názov pozície: 
SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: oddelenie kontroly
Odbor štátnej služby: 1.07 Kontrola, sťažnosti a petí-
cie, vnútorný audit
Hlavné úlohy: samostatné vykonávanie ucelenej
agendy oddelenia kontroly

POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. stupňa alebo
VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: na užívateľskej úrovni MS Win-
dows, Microsoft Word, Excel, internet

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
JUDr. Alexandra Kožányiová, Mgr. Diana Gajdošová
Telefón: 033 2440 120, 033 2440 121
Fax: 033/5521539
E-mail: alexandra.kozanyiova@upsvar.sk
E-mail: diana.gajdosova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu:
ÚPSVR, J. Bottu 4, 917 01 Trnava

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
ZVOLEN

VK č.: 2008/3/35
Názov pozície: 
ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ, 
VEDÚCI ODDELENIA
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti,
oddelenie služieb zamestnateľnosti
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: samostatné odborné činnosti spočíva-
júce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní
a realizácii aktívnych opatrení na trhu práce vo vzťa-
hu k zvýšeniu zamestnateľnosti 

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

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
Ing. Eleonóra Ostrihoňová
Telefón: 0452440120
Fax: 045/5325157
E-mail: eleonora.ostrihonova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu:
ÚPSVR, M. R. Štefánika 22, 960 09 Zvolen

INŠPEKTORÁT PRÁCE BRATISLAVA

VK č.: 2008/5/50
Názov pozície: 
ODBORNÝ RADCA – INŠPEKTOR PRÁCE 
UCHÁDZAČ
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 4 miesta
Organizačný útvar: oddelenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Kontrolná činnosť vo vecne vymedzenej
oblasti, pod vedením vedúceho. Vykonávanie teore-
tickej a praktickej prípravy inšpektora práce uchádza-
ča, v zmysle „Plánu zácviku“ na výkone inšpekcie
práce zameranej na dodržiavanie predpisov legislatí-
vy v doprave, vyplývajúcu zo zákona č. 462/2007 
Z. z. o organizácii pracovného času v doprave. Prime-
raná spolupráca s inšpekčnými orgánmi štátov EU,
uplatňovanie právnych predpisov z oblasti bezpeč-
nosti a ochrany zdravia pri práci v oblasti dopravy
a vymedzenej zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpeč-
nosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších
predpisov a v zmysle zákona č. 125/2006 Z. z.
o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: vítaná znalosť anglického jazyka 
Počítačové znalosti: znalosť práce c PC, Microsoft
Word, Excel, Lotus Notes, Outlook Express
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ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV:
Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania; kópia vysvedčenia, diplomu, alebo iného rov-
nocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní; kópia diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia, alebo dokladu o štúdiu
v zahraničí, osvedčujúceho ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka (ak je uvedený v oznámení
o výberovom konaní); kópia výpisu z registra trestov, nie staršia ako 3 mesiace; profesijný štrukturovaný životopis; písomné čestné vyhlá-
senie o štátnom občianstve členskej krajiny Európskej únie; ak ide o štátnozamestnanecké miesto, o ktoré sa môže uchádzať len občan
SR, čestné vyhlásenie o štátnom občianstve SR; písomné čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území SR; písomné čestné vyhlásenie
o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby; písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii
diplomu, výpisu z registra trestov a profesijnom štrukturovanom životopise; motivačný list; písomný súhlas so spracovávaním svojich
osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

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

Prihlášky zasielajte v termíne od 2. 6. do 16. 6. 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.

Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa
(uchádzač ich získava počas teoretickej a praktickej
prípravy inšpektora čakateľa)

VK č.: 2008/6/50
Názov pozície: 
ODBORNÝ RADCA – INŠPEKTOR PRÁCE 
UCHÁDZAČ
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 2 miesta
Organizačný útvar: oddelenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Kontrolná činnosť vo vecne vymedze-
nej oblasti, pod vedením vedúceho. Vykonávanie teo-
retickej a praktickej prípravy inšpektora práce uchá-
dzača v zmysle „Plánu zácviku“. Zúčastňovanie sa
dozornej činnosti s inšpektormi práce na inšpekciu
práce zameranej na uplatňovanie právnych predpisov
v stavebníctve v oblasti bezpečnosti a ochrany zdra-
via pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bez-
pečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskor-
ších predpisov a podľa zákona č. 125/2006 Z. z.
o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov. 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: vítaná znalosť anglického jazyka 
Počítačové znalosti: znalosť práce s PC, Microsoft
Word, Excel, Lotus Notes, Outlook Express
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa
(uchádzač ich získava počas teoretickej a praktickej
prípravy inšpektora čakateľa)

VK č.: 2008/7/50
Názov pozície: 
ODBORNÝ RADCA – INŠPEKTOR PRÁCE 
UCHÁDZAČ
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 2 miesta
Organizačný útvar: oddelenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci

Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Kontrolná činnosť vo vecne vymedze-
nej oblasti, pod vedením vedúceho. Vykonávanie
teoretickej a praktickej prípravy inšpektora práce
uchádzača v zmysle „Plánu zácviku“. Zúčastňovanie
sa dozornej činnosti s inšpektormi práce na inšpek-
ciu práce zameranej na dodržiavanie predpisov,
uplatňovanie právnych predpisov z oblasti bezpeč-
nosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona 
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci v znení neskorších predpisov a podľa záko-
na č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce v znení
neskorších predpisov.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: vítaná znalosť anglického jazyka 
Počítačové znalosti: znalosť práce c PC, Microsoft
Word, Excel, Lotus Notes, Outlook Express
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa
(uchádzač ich získava počas teoretickej a praktickej
prípravy inšpektora čakateľa)

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
Júlia Meszárošová
Telefón: 02 / 49251715
Fax: 02 / 4925 1759
E-mail: julia.meszarosova@ba.ip.gov.sk
Adresa služobného úradu: 
Inšpektorát práce, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava

ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ 
A RODINY 

VK č.: 2008/24/2 
Názov pozície:
ŠTÁTNY RADCA – PREDSTAVENÝ 
– RIADITEĽ OSOBNÉHO ÚRADU
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: Osobný úrad

Odbor štátnej služby: 1.01 Riadenie štátnej služby
Hlavné úlohy: Riadiaca, koordinačná a kontrolná čin-
nosť pri riadení a usmerňovaní činnosti osobného
úradu. Samostatné odborné špecializované činnosti
spočívajúce v analytickej, vyhodnocovacej a rozho-
dovacej činnosti osobného úradu, tvorba opatrení
spadajúcich do rozsahu kompetencií osobného
úradu.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft
Office Excel, Lotus Notes, Internet, Microsoft Power-
point 
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: anga-
žovanosť a profesionalita, schopnosť a vôľa sa učiť
a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osob-
nosť, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť
pracovať pod tlakom, adaptabilita a flexibilita
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy SR,
znalosť zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zna-
losť zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní nie-
ktorých zamestnancov pri výkone práce vo verej-
nom záujme a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších predpisov, znalosť zákona 
č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení neskorších predpi-
sov, znalosť zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch
štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny
a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov, znalosť zákona č. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov, znalosť Zákonníka práce
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
Mgr. Eva Veselá
Telefón: 02/20 455 868
Fax: 02/5975 3780
E-mail: eva.vesela@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: 
Ústredie PSVR, Špitálska 8, 812 67 Bratislava
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