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Na úvod

v živote každého z nás sú rozhodujúce okamihy a jedným
z nich -  krokom v našom hospodárskom raste a napre-
dovaní  - je zavedenie eura.
Práve táto situácia prináša pre nás všetkých viaceré
zmeny. Je dobré byť na ne pripravení  a mať dostatok in-
formácií, nepodceniť ani maličkosti s tým súvisiace.
Za veľmi dôležité považujem upozorňovať občanov, že
od 1. januára 2009 bude aj Sociálna poisťovňa, aj úrady
práce, sociálnych vecí a rodiny vyplácať všetky dávky
a dôchodky automaticky naďalej – ale už v eurách. Nikto
o tieto a ďalšie formy štátnej pomoci a podpory nepríde.
Každý dôchodok, každá dávka pomoci v hmotnej núdzi
či každý príspevok pri narodení dieťaťa sa automaticky
prepočíta stanoveným konverzným kurzom a zaokrúhli
sa nahor. Sociálna poisťovňa napríklad bude o tom in-
formovať špeciálnym listom. 
Spôsob zaokrúhľovania jednotlivých položiek bol
stanovený v nadväznosti na zásady ustanovené v § 2
zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro
v Slovenskej republike (tzv. generálny zákon).  Chcem
zdôrazniť, že vždy sa vychádza z princípu prepočtu
v prospech občana, teda po prepočte konverzným kur-
zom sa všetky priznané a vyplácané dávky a príspevky
zaokrúhľujú smerom nahor. 
Jedným z legislatívnych krokov Ministerstva práce, so-
ciálnych vecí a rodiny SR súvisiacich s prípravou zavede-
nia meny euro na Slovensku od 1. januára 2009 je Vy h-
láška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
ktorou sa ustanovujú ďalšie podrobné pravidlá na duálne
zobrazovanie a na prepočty a zaokrúhľovanie pri pre-
chode zo slovenskej meny na menu euro pre oblasť
miezd, platov a ostatného odmeňovania za prácu, oblasť
cestovných náhrad, oblasť služieb zamestnanosti, oblasť
sociálneho poistenia a starobného dôchodkového
sporenia, sociálnych dávok, dávok sociálnej pomoci, po-
moci v hmotnej núdzi a inej sociálnej podpory a pre
oblasť sociálnych služieb. Vyhláška nadobudla účinnosť
publikovaním v Zbierke zákonov, kde bola uverejnená 
5. júla 2008 pod číslom 251.  

Vyhláška 251/2008 upravuje postupy, spôsob a pravidlá
na duálne zobrazovanie a na prepočty a zaokrúhľovanie
cien, jednotkových cien, platieb a iných hodnôt v súvis-
losti s prechodom zo slovenskej meny na menu euro, a to
pred zavedením meny euro a po jej zavedení. 
Považujeme ju za naozaj dôležitú, pretože sa týka prak-
ticky každého nášho občana – tých, ktorí pracujú
a poberajú za svoju prácu mzdy, vyše 1,5 milióna dô-
chodcov, mamičiek na materskej dovolenke, nezamest-
naných ľudí, ktorí poberajú dávku v nezamestnanosti,
poberateľov dávok v hmotnej núdzi, obyvateľov v zaria-
deniach sociálnych služieb... Jej znenie je dôležité aj pre
všetkých, ktorí robia s týmito a ďalšími položkami. Od 8.
júla, keď bol oficiálne stanovený konverzný kurz, boli
splnené všetky podmienky a bol vytvorený aj potrebný
právny rámec, aby sa mohol začať prepočet všetkých
foriem odmeňovania za prácu, všetkých dôchodkových
a sociálnych dávok atď. a práce na ich určenom dvo-
jakom zobrazovaní. 
Do oblasti pôsobnosti rezortu práce, sociálnych vecí
a rodiny patrí aj problematika starších občanov a ľudí so
zdravotným postihnutím. Osobitne na týchto ľudí sa
zvyknú zameriavať rôzni podvodníci a špekulanti, ktorí
v tejto situácii môžu prísť s rôznymi „výhodnými“
ponukami, že im zamenia ich úspory v slovenských ko-

runách na eurá. Takýmto trikom netreba naletieť. Ani
Sociálna poisťovňa, ani úrady práce, sociálnych vecí
a rodiny určite nebudú v súvislosti s prechodom na
menu euro chodiť do terénu a požadovať od občanov
údaje o úsporách či ich účtoch.

Vážení čitatelia, 
Slovenská republika má najvyšší hospodársky rast
v rámci Európskej únie. Je to krajina, ktorá je vnútorne
stabilná a ktorá požíva vysoký medzinárodný kredit. Aj
zavedenie eura prispelo a zároveň potvrdilo jej vysokú
kredibilitu. 
Som presvedčená o tom, že zavedenie eura na Sloven-
sku  patrí medzi mimoriadne dôležité rozhodnutia
smerujúce k napredovaniu vo všetkých oblastiach.
MPSVR SR pripravuje také aktivity, aby starší ľudia, dô-
chodcovia, občania so zdravotným postihnutím a ďalší
boli pripravení na prechod na euro a pocítili ho čo naj-
menej. Chcem ubezpečiť občanov, že týmto rozhod-
nutím sa nám otvárajú nové možnosti aj v zlepšení so-
ciálnej politiky, ktorá je a bude podčiarknutá záujmom
o každého z vás.

Viera Tomanová
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Od 1. januára 2009 bude aj Sociálna
poisťovňa, aj úrady práce, sociálnych
vecí a rodiny vyplácať všetky dávky
a dôchodky automaticky naďalej 
– ale už v eurách.
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ÚPSVR

S SV a R spolupracuje pri plnení úlohy,
ktorá súvisí s poskytovaním dodá-
vateľských služieb Slovenskej pošty, 

a. s., ktorá zabezpečuje vyúčtovanie a dis-
tribúciu peňažných prostriedkov. Výsled-
kom procesu rokovaní so Slovenskou
poštou, a. s., je zabezpečenie výplaty a vyúč-
tovania peňažných plnení v duálnom zo-
brazení do 31. 12. 2009. S týmto súvisia
aktivity, medzi ktoré patrí aj testovanie zo-
brazenia vybraných súborov na určených
úradoch. Testovanie sa začalo v máji 2008 
s autorskou firmou SOFTEC. Cieľom je testo-
vanie zobrazenia vybraných súborov,
zabezpečenie duálneho zobrazovania vy-
plácaných dávok a zabezpečenie výplaty
dávok v mene EUR v zmysle platnej legis-
latívy. 
Priebežne sa uskutočňuje monitoring vzni -

ku možných rizikových situácií a hľadá sa
spô sob ich riešenia tak, aby bola za bez -
pečená výplata dávok a príspevkov v štan-
dardnom režime.
Ústredie PSVR realizuje komunikačné akti -
vity so zástupcami zamestnancov odborov
sociálnych vecí a rodiny, úradov a riaditeľmi
detských domovov o prechode slovenskej
koruny na euro, rozhodovaní o nároku na
výplatu príslušných dávok a príspevkov
pred a po zavedení eura, duálnom zobrazo-
vaní dávok a príspevkov, príprave infor-
mačných materiálov, úprave webovej
strán ky, uverejňovaní informácií v tlači 
a pod.
Jedným z hlavných cieľov SSV a R v súvislosti
so zavedením novej meny euro je ústretovo
pristupovať k občanom – poberateľom jed-
notlivých sociálnych dávok a príspevkov.

Preto chceme formou letákov informovať
klientov o jednotlivých dávkach a prís -
pevkoch tak, že sumy na letákoch budú zo-
brazené v eurách a informatívne aj 
v slovenských korunách. Jednotlivé odbory
SSV a R vecne spracovali návrhy infor-
matívnych letákov podľa cieľových oblastí.
Letáky budú zabezpečené v spolupráci 
s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a ro -
diny SR (ďalej len „MPSVR SR“) a Národnou
bankou Slovenska. 
Zákon o zavedení meny euro v Slovenskej
republike a vykonávacia vyhláška MPSVR SR
k tomuto zákonu ustanovujú, že sumy so-
ciálnych dávok a príspevkov sa vyplácajú
úradmi v slovenských korunách do 31. de-
cembra 2008 a po dni zavedenia eura, t. j. od
1. januára 2009 v eurách. 
Pri prepočte súm vyplácaných sociálnych
dávok a príspevkov zo slovenskej koruny na
euro sa použije konverzný kurz stanovený
Radou Európskej únie pri dodržaní pravidiel
zaokrúhľovania súm v prospech občana.
Konverzný kurz EUR = 30,1260 SKK bol
stanovený 8. júla 2008.
Duálne zobrazovanie je súbežné zobrazo-
vanie súm v slovenských korunách aj v eu-
rách. Obdobie duálneho zobrazovania sa
začína jeden mesiac po dni určenia kon-
verzného kurzu a trvá do 31. 12. 2009.

Od 1. januára 2009 Slovensko vstupuje do eurozóny. 
Sekcia sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „SSV a R“) Ústredia
práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie“) v súvislosti 
so zavedením meny euro v Slovenskej republike plní úlohy
vyplývajúce z Akčného plánu úloh na zavedenie eura a prijíma
opatrenia potrebné na jeho efektívne plnenie.

Euro a aktivity sekcie SV a R

Prehľad všetkých dávok a príspevkov, o ktorých rozhodujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, odbory sociálnych vecí a rodiny:

Dávka v hmotnej núdzi 
a príspevky k dávke

Sumy dávky v hmotnej núdzi
• jednotlivec 1 680 Sk 
• jednotlivec s 1 až 4 deťmi 2 800 Sk 
• jednotlivec s viac ako 4 deťmi 4 100 Sk 
• dvojica bez detí 2 910 Sk 
• dvojica s 1 až 4 deťmi 4 000 Sk
• dvojica s viac ako 4 deťmi 5 360 Sk

Dávka sa zvýši o 370 Sk, ak občan alebo fy -
zická osoba, ktorá sa s občanom v hmotnej
núdzi spoločne posudzuje, je tehotná žena. 
Výška dávky a príspevkov sa zvýši o 370 Sk pre
ob čana alebo fyzickú osobu, ktorá sa s obča -
nom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, ak
je rodičom dieťaťa do jedného roku veku.

Príspevky k dávke
• na zdravotnú starostlivosť 60 Sk 
• aktivačný 1 900 Sk 
• ochranný 1 900 Sk
• na bývanie pre jednotlivca 1 490 Sk 
• na bývanie, ak je viac spoločne 

posudzovaných osôb 2 350 Sk 

Mechanizmus výpočtu
Rodina v hmotnej núdzi s tromi deťmi vo
veku 5 mesiacov, 7 a 12 rokov, pričom jeden
z rodičov sa stará o dieťa do troch rokov
veku a druhý z rodičov je uchádzač o za -
mestnanie a zúčastňuje sa na vykonávaní
menších obecných služieb, rodina spĺňa
podmienky nároku na príspevok na bývanie.

Nárok
• dávka v hmotnej núdzi 4 000 Sk 
• príspevok na zdravotnú 

starostlivosť 300 Sk
• aktivačný príspevok 900 Sk 
• príspevok na bývanie 2 350 Sk 
Spolu 8 550 Sk 

Príjem rodičovský príspevok 4 560 Sk

Výška dávky a príspevkov sa vypočíta ako
rozdiel medzi súčtom súm nárokov (8 550
Sk) taxatívne vymedzených v zákone a príj-
mom 4 560 Sk.

8 550 Sk – 4 560 Sk = 3 990 Sk

Výška dávky a príspevkov sa zvýši o 370 Sk,
keďže občan je rodičom dieťaťa do jedného
roku veku.

3 990 Sk + 370 Sk = 4 360 Sk / 144,73 €

Dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke
sa poskytujú v jednej sume.
Konečná suma dávky a príspevkov v hmot-
nej núdzi sa prepočíta stanoveným kon-
verzným kurzom.

Náhradné výživné 
Prispieva na zabezpečenie výživy nezaopa-
treného dieťaťa v prípade:
• že si povinná osoba neplní vyživovaciu

povinnosť určenú právoplatným rozhod-
nutím súdu alebo súdom schválenou do-
hodou, alebo

• že nezaopatrenému dieťaťu nevznikol
nárok na sirotský dôchodok, alebo výška
sirotského dôchodku nedosahuje výšku
minimálneho výživného ustanoveného
zákonom o rodine (v súčasnosti 738 Sk /
24,50 €).
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Výška náhradného výživného
Náhradné výživné sa poskytuje vo výške
určenej právoplatným rozhodnutím súdu
alebo súdom schválenej dohody, najviac
však vo výške 1,2- násobku sumy životného
minima pre nezaopatrené dieťa (v súčas-
nosti 2 952 Sk / 97,99 €).
Ak si povinná osoba plní vyživovaciu povin-
nosť čiastočne, náhradné výživné sa
poskytne vo výške rozdielu medzi výškou
výživného určeného právoplatným rozhod-
nutím súdu alebo súdom schválenej do-
hody (ktorá sa zohľadňuje najviac vo výške
1,2-násobku sumy životného minima pre
nezaopatrené dieťa) a výškou zaplateného
výživného.

Náhradné výživné, na ktoré má nárok
oprávnená osoba – sirota, je vo výške:
a) minimálneho výživného, ak oprávnenej

osobe nevznikol nárok na sirotský dô-
chodok alebo sirotský výsluhový dô-
chodok,

b) rozdielu medzi sumou sirotského dô-
chodku alebo sirotského výsluhového
dôchodku a minimálnym výživným.

Dotácia na stravu 
Dotáciu na stravu možno poskytovať žia-
dateľovi dotácie na zabezpečenie stravy pre
deti v predškolskom zariadení a pre deti 
v základnej škole a špeciálnej základnej škole.
Za stravu sa na účely dotácie na stravu po-
važuje poskytovanie obeda a iného jedla.

Výška dotácie
• najviac vo výške 26 Sk / 0,86 € na jeden

stravovací deň, v ktorom sa dieťa zúčast-
nilo vyučovania, a to maximálne
• 20 Sk / 0,66 € na obed,
• 6 Sk / 0,2 € na iné jedlo.

Dotácia na školské potreby
Dotáciu na školské potreby možno posky-
tovať žiadateľovi dotácie na zabezpečenie
školských potrieb, najmä na zošity, písacie
potreby, učebnice, nevyhnutné individuálne
pomôcky, ktoré priamo súvisia s vyučo-
vacím procesom alebo s predškolskou vý-
chovou a vzdelávaním dieťaťa v prípravnej
triede v predškolskom zariadení.

Výška dotácie
• najviac 1 000 Sk / 33,19 € na dieťa v

rozpočtovom roku, spravidla 500 Sk /
16,60 € na školský polrok.

Dotácia na motivačný príspevok
Dotáciu na motivačný príspevok možno
poskytovať pre dieťa v závislosti od pro -
s pechu, ktorý dieťa v škole dosiahlo.
Dotáciu na motivačný príspevok možno
poskytovať žiadateľovi na každé dieťa, ktoré
navštevuje školu a v škole je najmenej 50 %
detí z rodín, ktorým sa poskytuje dávka a
príspevky a ich priemerný prospech

Výška dotácie
• 500 Sk / 16,60 €, ak dieťa v poslednom

školskom polroku má priemerný
prospech najviac 1,5,

• 300 Sk / 9,96 €, ak dieťa v poslednom
školskom polroku má priemerný
prospech najviac 2,5,

• 200 Sk / 6,64 €, ak si dieťa v poslednom
školskom polroku zlepšilo priemerný
prospech najmenej o 0,5 oproti pred-
chádzajúcemu školskému polroku.

Štátnymi sociálnymi dávkami štát pod-
poruje rodiny s deťmi tak, že 
• prispieva na pokrytie výdavkov spojených

so zabezpečením nevyhnutných potrieb
novorodenca, 

• pripláca na zvýšené výdavky spojené so
zabezpečením nevyhnutných potrieb
dieťaťa matky, ktoré sa narodilo ako prvé a
dožilo sa aspoň 28 dní, 

• prispieva raz za rok rodičom na zvýšené vý-
davky, ktoré vznikajú v súvislosti so
starostlivosťou o súčasne narodené tri deti
alebo viac detí alebo v priebehu dvoch
rokov opakovane narodené dvojčatá alebo
viac detí súčasne, 

• prispieva na výchovu a výživu nezaopat -
rených detí, pripláca na výchovu a výživu
nezaopatrených detí, na ktoré nemožno
uplatniť daňový bonus,

• prispieva rodičovi na zabezpečenie riadnej
starostlivosti o deti do troch rokov veku
alebo do šiestich rokov veku, ak majú dl-
hodobo nepriaznivý zdravotný stav alebo

sú rozhodnutím súdu zverené do
starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča. 

Plnoleté fyzické osoby štát podporuje tak,
že prispieva na úhradu výdavkov spojených
so zabezpečením pohrebu zomretého:
Vyššie uvedené sumy dávok môže k 1. sep-
tembru kalendárneho roka zvýšiť nariade-
nie vlády SR alebo opatrenie MPSVR SR.

Náhradná starostlivosť o dieťa 
Podľa zákona o príspevkoch na podporu
náhradnej starostlivosti o dieťa je:
a) zverenie maloletého dieťaťa do osobnej

starostlivosti inej fyzickej osoby než
rodiča,

b) pestúnska starostlivosť,
c) poručníctvo, ak sa osobne stará o dieťa,
d) dočasné zverenie dieťaťa do starostlivosti

osoby, ktorá má záujem stať sa
pestúnom,

e) zverenie dieťaťa do starostlivosti fyzickej
osoby rozhodnutím súdu o nariadení
predbežného opatrenia, ak bol súdu po-
daný návrh na začatie konania o zverení
dieťaťa do osobnej starostlivosti alebo do
pestúnskej starostlivosti.

Náhradnú starostlivosť o dieťa, ktoré
bolo rozhodnutím súdu zverené inej fy -
zickej osobe ako rodičovi, štát podporuje
príspevkami na:
• zabezpečenie základného osobného vy-

bavenia dieťaťa pri zverení do náhradnej
starostlivosti, 

Výška štátnych sociálnych dávok 

Názov dávky Poskytovanie dávky Suma dávky
Sk €

Príspevok pri narodení dieťaťa jednorazovo 4 560 151,36
Príplatok k príspevku jednorazovo 20 440 678,48
Príspevok rodičom raz ročne

• do 6 rokov veku dieťaťa 2 470 81,99
• od 6 do 15 rokov veku 3 050 101,24
• do veku 15 rokov 3 240 107,55

Prídavok na dieťa mesačne 540 17,92
Príplatok k prídavku mesačne 300 9,96
Rodičovský príspevok mesačne 4 560 151,36

Náhradná starostlivosť o dieťa

Názov príspevku Poskytovanie Suma dávky
Sk €

Jednorazový príspevok pri zverení jednorazovo 9 550 317
Jednorazový príspevok pri zániku jednorazovo 23 910 793,67
Opakovaný príspevok dieťaťu mesačne 3,590 119,17
Opakovaný príspevok náhradým rodičom mesačne 4,560 151,36
Zvýšený opakovaný príspevok 
náhradným rodičom mesačne 3 240 107,55
Osobitný opakovaný príspevok 
náhradným rodičom mesačne 1 880 62,4

Výška štátnych sociálnych dávok 

Názov dávky Poskytovanie dávky Suma dávky
Sk €

Príspevok na pohreb jednorazovo 2 400 79,67
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• osamostatnenie sa plnoletého dieťaťa pri
zániku zverenia, 

• uspokojovanie potrieb dieťaťa úhradou
nákladov na výživu, výchovu, vzdelávanie 
a bývanie,

• vykonávanie osobnej starostlivosti náhrad-
ným rodičom.

Uvedené sumy môže k 1. septembru ka -
lendárneho roka zvýšiť opatrenie MPSVR SR.

Peňažné príspevky na kompenzá-
ciu a peňažný príspevok za opat -
rovanie pred a po zavedení meny
euro:

Výška peňažných príspevkov poskyto-
vaných jednorazovo:

Peňažný príspevok na:
• zaobstaranie pomôcky najviac 260 000

Sk/ 8 630,42 € 
• druhý mechanický vozík najviac 

16 000 Sk/ 531,10 €
• druhý elektrický vozík najviac 110 000

Sk/ 3 651,33 € 
• opravu pomôcky

• výška peňažného príspevku sa určí per-
centuálnou sadzbou v závislosti od
ceny opravy pomôcky a príjmu občana
s ŤZP uvedených v prílohe č. 8 zákona 
o sociálnej pomoci

• kúpu osobného motorového vozidla
najviac 200 000 Sk/ 6 638,78 € 

• kúpu osobného motorového vozidla 
s automatickou prevodovkou najviac
250 000 Sk/ 8 298,48 €

• úpravu bytu, rodinného domu najviac
200 000 Sk/ 6 638,78 €

• úpravu garáže najviac 50 000 Sk/ 
1 659,70 €

Výška peňažných príspevkov posky-
tovaných opakovane (mesačne)

Peňažný príspevok na: 
• osobnú asistenciu sadzba na hodinu vo

výške 55 Sk/ 1,83 €
• prepravu najviac 2 750 Sk/ 91,28 € 
• kompenzáciu zvýšených výdavkov 

• na diétne stravovanie
• 1 000 Sk/ 33,19 € 
• 500 Sk/ 16,60 € 
• 300 Sk/ 9,96 € 
• súvisiacich s hygienou alebo s opotre-

bovaním šatstva, bielizne, obuvi a by-
tového zariadenia 500 Sk/ 16,60 € 

• súvisiacich so zabezpečením pre-
vádzky osobného motorového vozidla
900 Sk/ 29,87 €

• súvisiacich so starostlivosťou o psa 
so špeciálnym výcvikom 1 200 Sk/
39,83 € 

Peňažný príspevok za opatrovanie
• jedného občana s ŤZP 6 000 Sk/ 

199,16 €
• dvoch alebo viacerých občanov s ŤZP 

8 000 Sk/ 265,55 €
• ak občan s ŤZP navštevuje zariadenie so-

ciálnych služieb, základnú školu, strednú
školu alebo školské zariadenie typu
predškolského zariadenia, školského
klubu, centrá voľného času v rozsahu
viac ako 20 hodín týždenne, peňažný
príspevok za opatrovanie sa poskytuje
vo výške 5 300 Sk/ 175,93 €

• dvoch alebo viacerých občanov 
s ŤZP navštevujúcich uvedené zaria -
denia v rozsahu viac ako 20 hodín týž-
denne, sa peňažný príspevok za opa- 
trovanie poskytuje vo výške 7 500 Sk/
248,95 € 

• ak je občanom s ŤZP jedno alebo viacero
nezaopatrených detí a fyzická osoba
nemá v čase opatrovania príjem 
a nepoberá dávky dôchodkového poist-
enia alebo dávky výsluhového zabez -
pečenia, peňažný príspevok sa zvyšuje 
o 1 500 Sk/ 49,79 €

• peňažný príspevok sa zníži o sumu, ktorá
zodpovedá 50 % dávky dôchodkového
poistenia (okrem sirotského a invalid-
ného dôchodku poistenca, ktorý pre dl-
hodobo nepriaznivý zdravotný stav má
pokles schopnosti vykonávať zárobkovú
činnosť o viac ako 40 %, ale najviac o 
70 % v porovnaní so zdravou fyzickou
osobou) alebo dávky výsluhového
zabezpečenia, ktorú poberá fyzická
osoba

• ak príjem občana s ŤZP je vyšší ako 
1,2-násobok sumy životného minima pre
plnoletú fyzickú osobu ustanoveného
osobitným predpisom, peňažný príspe-
vok sa kráti o sumu prevyšujúcu tento
príjem; ak je občanom s ŤZP nezaopat -
rené dieťa, peňažný príspevok sa kráti 
o sumu, ktorou príjem občana s ŤZP pre-
vyšuje 3-násobok sumy životného mi -
nima (obe krátenia – 50 % a 1,2-násobok
sa nepoužívajú súčasne)

• ak je občan s ŤZP odkázaný na opat -
rovanie poberateľom zvýšenia dô-
chodku pre bezvládnosť, peňažný
príspevok za opatrovanie sa zníži o sumu
zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.

Resocializačný príspevok rieši aktuálny
problém občana po prepustení z výkonu
trestu odňatia slobody alebo z výkonu
väzby

Resocializačný príspevok je príspevok štátu,
ktorý je určený na uľahčenie resocializácie
mladistvých a plnoletých fyzických osôb po
prepustení z výkonu trestu odňatia slobody
(ďalej len VTOS) alebo z výkonu väzby
(ďalej len VV). Špecifikum príspevku je, že v
prípade potreby môže byť vyplatený aj ne-
plnoletej fyzickej osobe staršej ako 14
rokov. 

Resocializačný príspevok v kombinácii 
s opatreniami sociálnej kurately vytvára
predpoklad na efektívnu resocializáciu.
Rieši aktuálny problém klienta, napr. ak
potrebuje určité finančné prostriedky na
vybavenie osobných dokladov, alebo na
zabezpečenie nevyhnutných vecí osobnej
potreby. 

Resocializačný príspevok nie je
nárokovateľný
Cieľom resocializačného príspevku nie je
jeho automatické vyplácanie po prepustení
mladistvej alebo plnoletej osoby z VTOS 
a VV. Prepustený občan alebo cudzinec
zdôvodní potrebu vyplatenia príspevku 
a je na úvahe sociálneho kurátora, ktorý 
s občanom pracuje, rozhodnúť o výške
príspevku, ako aj o forme vyplatenia
príspevku.

V ktorých prípadoch možno pri -
znať resocializačný príspevok?
• ak sa prepustený občan alebo cudzinec

uchádza o pomoc orgánu sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately v mieste
obvyklého pobytu pri začlenení do života
do 8 pracovných dní odo dňa prepustenia
z VTOS alebo z VV

• ak výkon trestu odňatia slobody alebo
výkon väzby trval viac ako 30 za sebou
nasledujúcich dní 

• existuje reálna potreba priznania prís -
pevku, ktorá uľahčí resocializáciu mla -
distvého alebo plnoletého občana.

Fotokópia potvrdenia o prepustení z VTOS
– VV je nutnou prílohou žiadosti.

Výška resocializačného príspevku
Resocializačný príspevok sa poskytuje naj -
viac vo výške 40 % sumy životného mi -
nima pre plnoletú fyzickú osobu, čo
znamená, že od 1. 7. 2008 môže byť vy-
platený v maximálnej sume 2 156 Sk (40 %
zo sumy 5 390 Sk). Resocializačný príspevok
po prepočte platným konverzným kurzom
môže byť od 1. januára 2009 vyplatený v
maximálnej sume 71,57 €.
Pri rozhodnutí o resocializačnom príspevku
sa zohľadní celková situácia žiadateľa, jeho
schopnosť samostatne riešiť vzniknutú
situáciu, napr. výška finančných prostried-
kov poskytnutých pri prepustení 
z VV/VTOS, jeho rodinné pomery a podobne. 
S ohľadom na charakter resocializačného
príspevku sa resocializačný príspevok naj -
častejšie vypláca v hotovosti, prostred-
níctvom pokladnice, na základe prá vo- 
platného rozhodnutia a platobného
poukazu.
Resocializačný príspevok je možné v špeci-
fických prípadoch vyplatiť iným spôsobom.

Sekcia sociálnych vecí a rodiny
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
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Prezident Ivan Gašparovič podpísal
tento dokument v septembri 2007.
Podpísaním Dohovoru o právach

osôb so zdravotným postihnutím Sloven-
skou republikou sa vytvoril nový rámec na
odstraňovanie bariér pri uplatňovaní sa
občanov so zdravotným postihnutím na
trhu práce.
Schválením zákona č. 139/2008, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. 
o službách zamestnanosti a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení neskor -
ších predpisov sú vytvorené nové
podmienky a možnosti podpory vytvárania,
resp. udržania pracovných miest pre
občanov so zdravotným postihnutím a je
len na nás, zamestnancoch úradov práce,
sociálnych vecí a rodiny, aby sme v tejto
oblasti dokázali poskytnúť zamestná-
vateľovi dostatok relevantných informácií.
Naším profesionálnym prístupom pomô -
žeme odstraňovať bariéry, ktoré vznikajú pri
zamestnávaní občanov so zdravotným
postihnutím. Pri poskytovaní služieb za -
mestnávateľom pri podpore zamestnávania
týchto občanov musíme byť nielen od -
borne pripravení, ale musíme sa snažiť o in-
dividuálny prístup a hľadanie optimálnych
riešení pre zamestnávateľa aj občana so
zdravotným postihnutím.
Novelou zákona sa zmenilo zadefinovanie
občana so zdravotným postihnutím. V § 9
ods. 1 je upravená definícia občana 
so zdravotným postihnutím tak, aby bola 
v súlade so zákonom o sociálnom poistení 
v znení neskorších predpisov a so zákonom
o sociálnom zabezpečení policajtov a vo-
jakov v znení neskorších predpisov. Zákon
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v § 71
ods. 1 definuje: Poistenec je invalidný, ak
pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav
má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú
činnosť o viac ako 40 % v porovnaní 
so zdravou fyzickou osobou.
V odseku 2 sa spresňuje preukazovanie in-
validity občana so zdravotným postihnutím
na účely tohto zákona. Občan so zdravot-
ným postihnutím preukazuje invaliditu 
a percentuálnu mieru poklesu jeho schop-
nosti vykonávať zárobkovú činnosť 
z dôvodu telesnej poruchy, duševnej poru -

chy alebo poruchy správania rozhodnutím
alebo oznámením Sociálnej poisťovne
alebo posudkom útvaru sociálneho zabez -
pečenia podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o so-
ciálnom zabezpečení policajtov a vojakov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. Tu si treba
uvedomiť, že rozhodnutia vydané úradmi
práce, sociálnych vecí a rodiny – vecne prís-
lušnými útvarmi sociálnych vecí – sú na
účely zákona o službách zamestnanosti ne-
platné.
Novela zákona priniesla vo svojej ôsmej
časti výrazné zmeny v podpore zamestná-
vania občanov so zdravotným postihnutím
a zamestnávatelia očakávajú, že v rámci po-
radenstva im poskytneme profesionálne in-
formácie, ktoré im pomôžu zorientovať sa 
v jednotlivých nástrojoch aktívnej politiky
trhu práce.
Príspevok na zriadenie chránenej dielne
alebo chráneného pracoviska podľa § 56
v súčasnom znení neobsahuje pojem doda-
točné náklady. Úrady práce, sociálnych vecí
a rodiny poskytujú tento príspevok v súlade
s odsekom 4 na náklady na zriadenie
chránenej dielne a na náklady na celkovú
cenu práce. Pojem dodatočné náklady
definuje Schéma štátnej pomoci na pod-
poru zamestnanosti Schéma ŠP – 002/04 
v platnom znení, ktorá hovorí, že príspevok
poskytovaný v rámci uvedenej schémy štát-
nej pomoci na preukázané dodatočné ná -
klady v zmysle Nariadenia komisie (ES) 
č. 2204/2002, sú na náklady, ktoré sú doda-
točné k tým, ktoré by mal príjemca v prí-
pade, keby zamestnal zamestnancov, ktorí
nie sú občanmi so zdravotným postihnutím.
Toto obmedzenie neplatí v prípade posky-
tovania príspevkov v rámci schémy de mi -
nimis resp. nepodnikateľom mimo schém.
Ďalšou zmenou v § 56 je dĺžka zachova-
nia zriadeného pracovného miesta. 
Do prijatia novely zákona o službách
zamestnanosti bola dĺžka trvania zriadenej
chránenej dielne alebo chráneného praco-
viska najmenej tri roky záväzná pre všetky
zamestnávateľské subjekty. Od 1. mája 2008
je dĺžka zachovania zriadeného pracovného
miesta v chránenej dielni alebo na chrá-
nenom pracovisku najmenej 2 roky 

v malých a stredných podnikoch a najmenej
3 roky v podnikoch, ktoré zriaďujú chrá-
nenú dielňu alebo chránené pracovisko 
v zmysle Schémy štátnej pomoci na pod-
poru zamestnanosti Schéma ŠP – 002/04 
v platnom znení. 
V novele zákona sa vo viacerých para-
grafoch zmenila základňa na výpočet výšky
príspevku. Do 30. apríla 2008 bola zá -
kladňou výšky príspevku minimálna
celková cena práce podľa § 49 ods. 4 platná
ku koncu kalendárneho mesiaca, ktorý
predchádzal kalendárnemu mesiacu, v kto -
rom sa príspevok poskytoval. Od 1. mája
2008 sa stala základňou priemerná mzda
zamestnanca v hospodárstve Slovenskej re-
publiky za prvý až štvrtý štvrťrok ka len -
dárneho roka, ktorý predchádza ka len-
dárnemu roku, v ktorom sa príspevok
poskytuje. Výška príspevku je závislá nielen
od priemernej miery evidovanej nezamest-
nanosti v okrese tak, ako to bolo doteraz,
ale aj od právnej formy a predmetu činnosti
zamestnávateľa, čo je bližšie špecifikované
Vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR č. 44/2004 Z. z.
Novela zákona priniesla vo svojej ôsmej
časti aj nový nástroj aktívnej politiky
trhu práce. Je ním § 56a Príspevok na
udržanie občana so zdravotným postih-
nutím. Spolu s paragrafom 59, v ktorom je
definovaný Príspevok na činnosť pracov-
ného asistenta, ide o príspevky, kde zamest-
návateľ nemá stanovenú podmienku, že
musí mať vytvorenú chránenú dielňu alebo
chránené pracovisko. V týchto dvoch prí-
padoch môže zamestnávateľ požiadať 
o príspevok, ak zamestnáva občana 
so zdravotným postihnutím a spĺňa pod-
mienky stanovené zákonom o službách
zamestnanosti a predpismi Európskeho so-
ciálneho fondu.
Príspevok na udržanie občana so zdra -
votným postihnutím podľa § 56a patrí,
tak ako aj predchádzajúci príspevok, 
k obligatórnym príspevkom. To znamená,
že ak zamestnávateľ spĺňa všetky pod-
mienky, tak ide o príspevok nárokovateľný.
Základnou podmienkou tohto príspevku je,
že zamestnávateľ zamestnáva viac ako 25 %
občanov so zdravotným postihnutím 
z priemerného evidenčného počtu svojich
zamestnancov. Výška príspevku sa od 1. au-
gusta 2008 odvíja od celkovej ceny práce
vypočítanej z priemernej mzdy zamest-
nanca, ktorý je občanom so zdravotným
postihnutím a od percentuálnej miery po -
klesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú
činnosť. V prípade, že zamestnávateľ za -
mestnáva občana so zdravotným postih-
nutím, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý
zdravotný stav pokles schopnosti vykoná-

POSKYTOVANIE SLUŽIEB ZAMESTNÁVATEĽOM PRI PODPORE 
ZAMESTNÁVANIA OBČANOV SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
V roku 2007 bol Organizáciou Spojených národov prijatý
dokument „Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím“.
Účelom tohto dohovoru je presadzovať, chrániť a zabezpečovať
plné a rovnaké užívanie všetkých ľudských práv a základných
slobôd všetkými osobami so zdravotným postihnutím a podporovať
úctu k ich prirodzenej dôstojnosti. 
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vať zárobkovú činnosť vyšší ako 70 %, od 1.
augusta 2008 mesačná výška príspevku je
0,72-násobok celkovej ceny práce vypočí-
tanej z priemernej mzdy zamestnanca,
ktorý je občanom so zdravotným postih-
nutím. V prípade, že zamestnáva občana so
zdravotným postihnutím, ktorý má pre dl-
hodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť
vyšší ako 40 % a najviac 70 %, mesačná
výška príspevku od 1. augusta 2008 je 0,36-
násobok celkovej ceny práce vypočítanej z
priemernej mzdy zamestnanca, ktorý je
občanom so zdravotným postihnutím.
Zamestnávatelia určite prejavia veľký záu-
jem aj o ďalší nový nástroj aktívnej politiky
trhu práce zameraný na podporu zamest-
návania občanov so zdravotným postih-
nutím. Je to Príspevok na obnovu alebo
technické zhodnotenie hmotného ma-
jetku chránenej dielne alebo chráneného
pracoviska podľa § 57a. Tento príspevok
ako jediný z nástrojov aktívnej politiky trhu
práce umožní zamestnávateľom požiadať 
o príspevok na kapitálové výdavky. Ide 
o príspevok fakultatívny, teda nenároko-
vateľný, a zdrojom jeho financovania je
štátny rozpočet. O tento príspevok budú
môcť požiadať zamestnávatelia, ktorí majú
zriadenú chránenú dielňu alebo chránené
pracovisko. Zároveň musia spĺňať aj ďalšie
podmienky, medzi ktoré patrí, že najmenej
tri roky pred podaním žiadosti zamestnávali
najmenej 50 % občanov so zdravotným
postihnutím. V prípade, že zamestnávali
občana so zdravotným postihnutím, ktorý
má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný
stav pokles schopnosti vykonávať
zárobkovú činnosť vyšší ako 70 %, sa na
účely poskytnutia tohto príspevku zamest-
návateľovi započítava, ako keby zamestná-
val troch občanov so zdravotným pos -

tihnutím. Ak bude žiadosť o príspevok pred-
kladať zamestnávateľ, ktorý je platiteľom
dane z pridanej hodnoty, musí byť vstupná
cena hmotného majetku bez dane z pri-
danej hodnoty vyššia ako 30 000 Sk. 
V Príspevku na činnosť pracovného asis-
tenta podľa § 59 je najvýraznejšou zme-
nou oproti pôvodnému zneniu určenie
spodnej hranice príspevku a zmena zá -
kladne výpočtu výšky príspevku. Odsek 2
uvedeného paragrafu hovorí, že príspevok
sa poskytuje mesačne najmenej vo výške 
41 % a najviac vo výške 90 % celkovej ceny
práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej 
z priemernej mzdy zamestnanca v hos po -
dárstve Slovenskej republiky za prvý až
štvrtý kalendárny štvrťrok kalendárneho
roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku,
v ktorom sa uzatvára dohoda.
Medzi príspevky na podporu zamestnáva-
nia občanov so zdravotným postihnutím, 
o ktorý majú zamestnávatelia veľký záujem,
patrí Príspevok na úhradu prevádzkových
nákladov chránenej dielne alebo chrá-
neného pracoviska a na úhradu nákladov
na dopravu zamestnancov podľa § 60. 
Aj v tomto paragrafe došlo novelou zákona
o službách zamestnanosti platnou od 
1. mája 2008 k výrazným zmenám. Nielen
konkrétnejším vyšpecifikovaním prevá dz -
ko vých nákladov, ale najmä výškou
príspevku, štvrťročnými úhradami a zmenou
základne výpočtu príspevku. Úrad práce, so-
ciálnych vecí a rodiny poskytuje zamestná-
vateľovi príspevok najviac vo výške
2,5-násobku celkovej ceny práce podľa § 49
ods. 4 zákona o službách zamestnanosti vy-
počítanej z priemernej mzdy zamestnanca
v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý
až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý
predchádza kalendárnemu roku, v ktorom
sa príspevok poskytuje, na jedného občana

so zdravotným postihnutím, ktorý má pre
dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav po kles
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť
najviac 70 %. Ak má zamestnanec – občan
so zdravotným postihnutím pre dlhodobo
nepriaznivý zdravotný stav pokles schop-
nosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako
70 %, vtedy je príspevok najviac vo výške 5-
násobku vyššie uvedenej celkovej ceny
práce. Príspevok poskytuje príslušný úrad
štvrťročne na základe dokladov preukazu-
júcich vynaložené oprávnené náklady za
príslušný štvrťrok najviac vo výške 25 % z
vyššie uvedených násobkov, určujúcich
výšku príspevku. Úrady sú povinné poskyt-
núť zamestnávateľovi príspevok najneskôr
do konca kalendárneho štvrťroka, za ktorý
príspevok žiada.
Ako vidieť, ide o rôzne formy príspevkov,
ktoré sú definované v zákone o službách
zamestnanosti. Kombináciou týchto prís -
pevkov spolu so vzdelávaním a prípravou
pre trh práce sa vytvára priestor na tvorbu
nových pracovných miest pre občanov 
so zdravotným postihnutím. Úrady práce,
sociálnych vecí a rodiny sledujú využívanie
a efektívnosť jednotlivých nástrojov ak-
tívnej politiky trhu práce zameraných na
vytváranie pracovných miest pre občanov
so zdravotným postihnutím, taktiež prijí-
majú pripomienky občanov, ale i praktické
skúsenosti zamestnávateľov a v rámci le -
gislatívnych zmien sa snažia, aby nastavené
parametre jednotlivých nástrojov aktívnej
politiky čo najpresnejšie kopírovali požia-
davky trhu práce, zamestnávateľov 
i občanov so zdravotným postihnutím 
a pomáhali im aktívne sa uplatniť a prežiť
plnohodnotný a kvalitný život.

PaeDr. Danuša Meňhartová
Odbor nástrojov APTP

Biologickým rodičom rodičovské prá -
va a povinnosti vo vzťahu k dieťaťu
zanikajú. Treba však povedať, že

zanikajú nielen rodičovské práva a povin-
nosti biologickým rodičom, ale aj príbuzen-
ské vzťahy medzi dieťaťom a jeho
prí buznými v biologickej rodine a v rodine
osvojiteľa súčasne vznikajú nové príbuzen-
ské vzťahy. Vzhľadom na osobitosť inštitútu

osvojenia zákon o rodine taxatívne
vymedzuje, za akých podmienok je možné
dieťa osvojiť, resp. ktoré hmotnoprávne
podmienky osvojenia musia by splnené. 

Podmienky osvojenia
Jednou zo základných hmotnoprávnych
podmienok osvojenia je, že osvojiť možno
len maloleté dieťa. Spoločne si môžu dieťa

osvojiť len manželia. Osvojiť dieťa môže
jeden z manželov, ktorý žije s rodičom
dieťaťa v manželstve, pričom sa vyžaduje
súhlas druhého manžela. Zákon však
pripúšťa situáciu, keď sa súhlas manžela
nevyžaduje. Je to v prípadoch, keď druhý
manžel stratil spôsobilosť na právne úkony,
alebo ak je zadováženie tohto súhlasu spo-
jené s ťažko prekonateľnou prekážkou.
Zákon o rodine umožňuje aj osvojenie
dieťaťa jednou fyzickou osobou. Osvojenie
dieťaťa musí byť vždy v záujme dieťaťa.
Ďalšou z hmotnoprávnych podmienok os-
vojenia je, že pred osvojením sa dieťa musí
nachádzať v predosvojiteľskej starostlivosti
najmenej počas 9 mesiacov na náklady
budúcich osvojiteľov. 

Súhlas s osvojením
Na osvojenie dieťaťa sa vyžaduje súhlas
rodičov. Právna úprava osvojenia však ta -
xatívne vymenúva, v ktorých prípadoch sa
súhlas rodičov nevyžaduje:
• ak rodičia neprejavili o svoje dieťa skutočný

Osvojenie je jedinečná právna forma
STAROSTLIVOSTI O DIEŤA
Osvojenie je významný právny inštitút upravený v zákone o rodine.
Vzniká tak nový rodinnoprávny vzťah medzi osvojencom a osvojiteľom. 
S osvojením sú spojené rovnaké právne následky, ako keby došlo 
k existencii pokrvného príbuzenstva.
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záujem počas najmenej šiestich mesiacov,
o dieťa sa nijakým spôsobom nezaujímali,
neplnili si riadne vyživovaciu povinnosť,
neupravili si svoje rodinné pomery tak, aby
sa mohli o dieťa starať, i napriek tomu, že
im v tom nebránila žiadna prekážka,

• ak počas najmenej dvoch mesiacov po na -
rodení dieťaťa neprejavili o dieťa žiadny
záujem, pričom im v prejavení záujmu 
o dieťa nebránila žiadna prekážka,

• ak rodičia dali vopred súhlas na osvojenie
bez vzťahu k určitým osvojiteľom.

Podmienky na súhlas
V prvých dvoch prípadoch je dôležité posú-
denie toho, či rodičom v neprejavení sku-
točného záujmu o dieťa nebránila žiadna
prekážka, dôsledkom ktorej nebolo možné
svoj záujem prejaviť. 
Osobný súhlas rodičov, ktorým dávajú pri -
volenie na osvojenie vopred bez vzťahu 
k určitým osvojiteľom (tzv. blanketový sú -
hlas), musí mať písomnú formu a musí byť
uskutočnený pred súdom alebo pred
orgánom sociálno-právnej ochrany detí a
sociálnej kurately. Ide o právny úkon, ktorým
rodičia prejavia svoju vôľu, pričom z tohto
právneho úkonu vyplývajú právne následky,
t. j., že rodičia sa vzdávajú svojho práva na
dieťa, svojich rodičovských práv a povinností
vo vzťahu k dieťaťu. Takýto prejav vôle musí
mať všetky náležitosti právneho úkonu a
musí byť urobený tak, aby bol zrozumiteľný,
určitý a vážny a nesmie byť viazaný na 
žiadne podmienky. 

Odvolanie súhlasu
Súhlas na osvojenie môžu rodičia odvolať, a
to až do času, pokiaľ dieťa nie je zverené do
predosvojiteľskej starostlivosti. Aj tento pre-
jav vôle musí mať všetky náležitosti
právneho úkonu. Zákon o rodine tak dáva
možnosť a dostatočný priestor na to, aby
rodičia mohli zmeniť úmysel, ktorým sa 
vzdali svojej zodpovednosti za dieťa. 
V zmysle zákona o rodine, ako aj Dohovoru
o právach dieťaťa, dieťa má právo vyrastať
vo svojej prirodzenej biologickej rodine, 
a len v prípade, že to nie je z akýchkoľvek
dôvodov možné, má dieťa právo vyrastať 

v náhradnej rodinnej starostlivosti.
Preto sa kladie veľký dôraz na to, aby v kaž-
dom konaní vo veciach starostlivosti o ma lo-
leté dieťa, nevynímajúc konanie o zverenie
dieťaťa do predosvojiteľskej starostlivosti 
a osvojenia, bol vždy sledovaný záujem ma -
loletého dieťaťa. 

Podmienky pre osvojiteľa
Na strane osvojiteľov musia byť splnené
tieto podmienky:
• osvojiteľom sa môže stať len osoba, ktorá

je spôsobilá na právne úkony v plnom
rozsahu,

• ktorá má osobné predpoklady, najmä
zdravotné, osobnostné a morálne,

• je zapísaná do zoznamu žiadateľov o osvo-
jenie,

• ktorá spôsobom svojho života a života
osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti,
zaručuje, že osvojenie bude v záujme malo -
letého dieťaťa.

V prípadoch, v ktorých sa na osvojenie
dieťaťa nevyžaduje súhlas rodičov, vyžaduje
sa súhlas opatrovníka, ktorého za týmto
účelom ustanoví súd. 

Spisová dokumentácia
Zapísanie osoby do zoznamu žiadateľov 
o osvojenie upravuje zákon č. 305/2005 Z. z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej
kuratele a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len zákon č. 305/2005 Z. z.).
O zapísaní fyzickej osoby do zoznamu žia-
dateľov o osvojenie rozhoduje určený orgán
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej ku-
rately (oddelenie sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately určeného ÚPSVR) na
základe žiadosti fyzickej osoby, ktorá má
záujem stať sa osvojiteľom. K žiadosti musí
byť priložený dotazník, správa o zdravotnom
stave žiadateľa a doklad o jeho majetkových
pomeroch. 

Spisová dokumentácia žiadateľa, ktorú vedie
príslušný určený orgán sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately, obsahuje
aj odpis registra trestov žiadateľa a správu 
o bytových, rodinných a sociálnych pome-
roch žiadateľa, vyjadrenie obce o spôsobe
života fyzickej osoby a písomný súhlas fyz-
ickej osoby, že určený orgán sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately môže zisťo-
vať, či nedošlo k zmene rozhodujúcich sku-
točností uvedených v žiadosti.

Príprava na osvojenie
Žiadateľ je povinný absolvovať prípravu na
náhradnú rodinnú starostlivosť – osvojenie,
ktorá trvá najmenej 26 hodín. Žiadateľ má
možnosť výberu, ktorý subjekt bude
vykonávať jeho prípravu na náhradnú
rodinnú starostlivosť – osvojenie. Prípravu
na náhradnú rodinnú starostlivosť v zmysle
zákona č. 305/2005 Z. z. vykonávajú úrady
práce, sociálnych vecí a rodiny, referáty po-
radensko-psychologických služieb a akredi-
tované subjekty:
Občianske združenie Spoločnosť priateľov
detí z detských domovov – Úsmev ako dar,
občianske združenie Návrat, občianske
združenie Miesto pod Slnkom – PhDr. Eva
Litavská.
Po skompletizovaní dokumentácie žiadateľa
a doručení záverečnej správy o príprave
určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately rozhodne o zapísaní fy -
zickej osoby do zoznamu žiadateľov. Za-
písanie do tohto zoznamu predpokladá, že
fyzická osoba je spôsobilá na právne úkony
v plnom rozsahu a bola posúdená ako spô-
sobilá na vykonávanie náhradnej rodinnej
starostlivosti.

Ochrana práv dieťaťa
Postup orgánov sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately pri zabezpečení
náhradného rodinného prostredia deťom
upravuje zákon č. 305/2005 Z. z. 

Osvojenie dieťaťa zákonite predpokladá
jeho osvojiteľnosť. Podmienky osvojiteľnosti
sú splnené vtedy, ak rodičia neprejavili 
o dieťa skutočný záujem najmenej po dobu,
ktorú stanovuje zákon, alebo ak dali súhlas
na osvojenie dieťaťa vopred bez vzťahu 
k určitým osvojiteľom. O splnení podmienok
osvojiteľnosti rozhoduje súd.
Osvojenie je jediná právna forma, ktorou sa
dieťaťu dostáva maximálna ochrana jeho
práv. Je to tým, že osvojitelia nadobúdajú
všetky rodičovské práva a povinnosti vo
vzťahu k osvojovanému dieťaťu. Osvojenie
je preto svojím spôsobom výnimočné 
a jedinečné. JUDr.  Marta Sebechlebská

Odbor SPOD a SK a PPS
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
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Počet detí v roku 2007 v predosvojiteľskej starostlivosti a osvojených

Počet detí zverených do predosvojiteľskej starostlivosti 312 detí
Počet osvojených detí 414 detí
Zdroj: *ročný výkaz o vykonávaní opatrení SPOD a SK za rok 2007
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N a základe toho aj ÚPSVR v Považskej
Bystrici sa snaží ovplyvňovať roz -
hodovací proces voľby povolania žia -

kov ZŠ v regióne tak, aby sa vedeli správne
rozhodnúť, čím chcú v budúcnosti byť, ale aj
to, či ich zvolená profesia uživí. 

Informačno-poradenské služby pri
voľbe povolania

V mesiacoch máj – jún 2008, po predchádza-
júcej dohode s výchovnými poradcami, ve-
dením ZŠ v regióne a taktiež za mest  návateľmi,
zamestnanci oddelenia informačno-poraden-
ských a sprostredkovateľ ských služieb realizo-
vali preventívne po ra denstvo pri voľbe
povolania skupi novými formami pre 116 žia -
kov 8. ročníkov ZŠ. 
Pôvodne sa skupinových stretnutí mali
zúčastniť aj zamestnávatelia, hlavne z oblasti
strojárskeho priemyslu, ale ospravedlnili sa z
dôvodu pracovnej vyťaženosti. Žiaci však mali
k dispozícii informačné materiály a okrem
toho boli pozvaní na exkurziu do ich výrob-
ných priestorov. Obsahový zámer stretnutia

bol realizovaný formou diskusného fóra, 
s cieľom vzbudiť u žiakov záujem. Dozvedeli
sa o najžiadanejších, ale aj menej žiadaných
profesiách na trhu práce. Informácia o pre-
hľade škôl a zamestnávateľov v regióne zas
mnohým pomohla pri rozhodovaní, kam ďalej.
Nerozhodnutí žiaci dostali možnosť navštíviť
Informačno-poradenské stredisko (ďalej IPSt.)

v priestoroch úradu práce a individuálne si
riešiť svoje budúce povolanie. Mohli sa zapo-
jiť aj do záujmových testov, alebo hravou for-
mou sa otestovať v programe „Sprievodca
svetom povolaní“, prípadne navštíviť interne-
tové stránky zamerané na voľbu povolania.
Žiaci dostali informačné letáky týkajúce sa
voľby povolania a boli pozvaní do IPSt. úradu,
kde je k dispozícii zamestnanec referátu in-
formačno-poradenských služieb, ktorý sa im
bude venovať a ponúkne im možnosti testo-
vania, odbornú literatúru, katalógy stredných
škôl a katalógy zamestnávateľov. Túto mož -
nosť využilo 38 žiakov. Všetky tieto aktivity 
organizované pre žiakov ZŠ by mali vyústiť 
v mesiaci november 2008 do Burzy informácií,
ktorú úrad organizuje pre žiakov ZŠ každý rok.
Na konečné rozhodnutia majú žiaci 8. roč -
níkov ešte čas. Dúfame, že poskytnuté pre-
ventívne poradenstvá im pomôžu pri
správnej voľbe povolania a pri správnej orien-
tácii na trhu práce. 

Ing. Melánia Miklošová 
ÚPSVR v Považskej Bystrici 
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TRH PRÁCE a správna
voľba povolania
Sústavne sa meniace podmienky na trhu práce vedú k tomu, že úrady
práce sa stávajú jedným z dôležitých článkov, ktoré musia priamo 
vstupovať do systému odborného vzdelávania tak, aby štát neplatil 
vzdelávanie ľudí, ktorí napokon skončia v ich evidencii.

P ilotne realizovaný projekt „Scree -
ning, výber a príprava spôsobilých
UoZ pre trh práce v regióne na

konkrétny produkčný proces“ podporil
získavanie poznatkov o aktuálnej kvalite
ľudských zdrojov a vhodnosti pracovnej sily
pre konkrétneho zamestnávateľa RYOKA
Global Europe, s. r. o., v priemyselnom parku
v Nitre. 
V rámci projektu sa vykonala diagnostika vy-
branej cieľovej skupiny 160 UoZ efektívnym
a inovatívnym spôsobom vzdelávacou us-
tanovizňou B.K.S. Úspech, s.r.o., Bratislava. Ak
nastupuje UoZ do procesov práce moti-
vačne naladený a pripravený, prináša
zamestnávateľovi priame časové a ekono -
mické úspory. Výstupom screeningu bola
vytvorená aktuálna databáza 46 uchádzačov
vhodných na následné vzdelávanie a prí -
pravu pre konkrétneho zamestnávateľa,
ktorý bol súčasne partnerom projektu.
Štvordňové vzdelávanie UoZ „šité na mieru“
podľa požiadaviek zamestnávateľa RYOKA

Global Europe, s. r. o., na podporu motivácie
vybranej skupiny bolo zamerané na kvalitu
a bezpečnosť práce, firemnú kultúru, zá -
kladné vnútropodnikové normy, organizač -
nú štruktúru, mzdové podmienky a sociálny
program. Súčasťou vzdelávania bolo aj
oboznámenie sa s pracovnými podmien -
kami na výkon práce priamo vo výrobnom
procese. Účastníci projektu si svoje jemné
motorické zručnosti otestovali priamo 
u zamestnávateľa na výrobných linkách.
Cvičenia a riešenie modelových situácií
metód kontroly kvality práce boli pre účast-
níkov projektu príjemným spestrením. Me -
rateľným výstupom realizovaného projektu
bol záujem ťažko umiestniteľnej skupiny
UoZ o prácu v tejto firme. Deväť UoZ preja -
vilo záujem pracovať na pracovnej pozícii
operátor vo výrobe a štyria prejavili záujem
pracovať ako skladníci a upratovačky.

Mgr. Iveta Ďuricová
riaditeľka odboru ESFaPR, ÚPSVR Nitra

Úspešne realizovaný
pilotný projekt
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Druhá Regionálna burza práce
v Trebišove

Z amestnávatelia, ktorí sa zúčastnili
burzy práce, ponúkali spolu 2 768
voľných pracovných miest, z toho

firmy 795 a agentúry 1 973. Podľa pred-
bežných výsledkov a na základe zisťovania
úspešnosti burzy zamestnávatelia potvrdili
166 uzatvorených pracovných zmlúv, resp.
pracovných prísľubov. Tatravagónka, a. s.,
Poprad a Vagónka, a. s., Trebišov ponúkala
pracovné pozície – zvárač CO2, obrábač
kovov, frézar, sústružník, pílkar, hobliar, teda
profesie najviac žiadané na trhu práce. Na
burze práce uzatvorili 81 pracovných zmlúv,
resp. prísľubov. Tento zamestnávateľ hodnotil
veľmi kladne priebeh burzy. Ďalším zamest-
návateľom bola firma Samsung Electronics
Slovakia, s. r. o., Galanta, ktorá ne uzatvorila 
žia dnu pracovnú zmluvu, pretože občania 
z nášho regiónu z dôvodu veľkej vzdialenosti
neprejavili záujem o zamestnanie. 

Štruktúra účastníkov, názory klientov
Burzu práce navštívilo 870 klientov, odo-
vzdaných bolo 198 letáčikov spätnej väzby.
Na základe prieskumu, ktorý si robil úrad burzy
práce, sa podujatia zúčastnilo 52 % mužov 
a 48 % žien, z toho 11 % klientov bolo zamest-
naných, 10 % študentov. Najväčšiu skupinu
tvorili evidovaní nezamestnaní, 79 %. Čo sa
týka vekovej štruktúry účastníkov burzy, 71 %

tvorili ľudia od 30 do 50 rokov, 24 % ľudia do 
30 rokov, a 5 % záujemcov malo nad 50 rokov.
Klienti by uvítali väčší počet zamestnávateľov
priamo z Trebišova i väčšiu rozmanitosť
ponúkaných pracovných príležitostí (práca
pre ženy, matky s deťmi a práca po materskej
dovolenke, ako aj práca pre starších ľudí).
Poukazovali aj na skutočnosť, že ponúk práce
v Trebišove je oproti zahraničiu veľmi málo.
Práca v zahraničí ich nezaujala, pretože ne-
mali dostatočné jazykové znalosti.

Pochvala organizátorom
Celkovo možno povedať, že 2. Regionálna
burza práce v Trebišove mala úspech medzi
klientmi i zamestnávateľmi, ktorí sa vyjadrili,
že bola na vysokej úrovni, ocenili priestory 
a transparentnosť, prezentácie jednotlivých
firiem a pripravenosť klientov prostred-
níctvom informačných letákov. Záujem klien-
tov o pracovné miesta bol len priemerný aj 
z toho dôvodu, že pracovné pozície boli pre
kvalifikované robotnícke profesie. 
Burza práce nás utvrdila v tom, že väčšiu po-
zornosť treba venovať uchádzačom so zá -
kladným vzdelaním zvyšovaním kvalifikácie,
či už dlhodobými alebo krátkodobými re kva -
lifikačnými kurzami na žiadané profesie, aby
našli uplatnenie. Mgr. Jana Mondiková

riaditeľka ÚPSVR Trebišov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trebišove zorganizoval 
3. júna 2008 v poradí už 2. Regionálnu burzu práce pre všetkých
občanov regiónu. Na burze sa zúčastnilo 17 zamestnávateľských subjek-
tov, z toho 6 zamestnávateľských firiem a 11 agentúr práce z Trebišova,
Košíc a Michaloviec. 

SPOLUPRÁCA 
SO ZAMESTNÁVATEĽMI 
– VÝBEROVÉ KONANIA
Aj v roku 2008, ktorý je rokom ústretovosti
k zamestnávateľom, je jednou z priorít
odboru služieb zamestnanosti zlepšovanie
spolupráce a budovanie partnerských vzťa-
hov so zamestnávateľmi. Konkrétnymi ak-
tivitami sú výberové konania, ktoré robíme
v spolupráci so zamestnávateľmi na part-
nerskej úrovni.
V roku 2007 sme na Úrade PSVR Trnava zre-
alizovali 52 výberových konaní, na ktorých sa
zúčastnilo 895 UoZ, ZoZ a iných klientov.
Trend v roku 2008 je podobný, pretože už do
konca februára sme uskutočnili 6 vý -
berových konaní za účasti 348 UoZ, ZoZ 
a iných klientov. Snahou všetkých zamest-
nancov, ktorí participujú na ich príprave,
bude i naďalej efektívnejšie a cielenejšie 
um iestňovanie našich klientov u kľúčových
zamestnávateľov a strategických investorov.
Kvalitným predvýberom a následným finál-
nym výberom UoZ, ktorí spĺňajú požiadavky
zamestnávateľa, sa podarilo v roku 2007
zamestnať 486 UoZ. I to svedčí o dobrej
spolupráci medzi jednotlivými oddeleniami
odboru služieb zamestnanosti aj napriek or-
ganizačným zmenám, ktoré prebehli v prie -
behu minulého roka.
Výberové konania organizujeme po dohode
so zamestnávateľom v dostatočnom časo -
vom predstihu a osvedčilo sa nám realizo-
vanie výberových konaní v popoludňajších
hodinách. Umožnili sme tak účasť väčšiemu
počtu záujemcov, napr. absolventom škôl,
zamestnancom ohrozeným hromadným
prepúšťaním, ZoZ, UoZ, ktorí sú zaradení na
aktivačnej činnosti. Informácie o pripravo-
vaných výberových konaniach zverejňujeme
na vývesných tabuliach úradu a informu-
jeme o nich aj kolegov na referáte odbor -
ného poradenstva a oddelení hmotnej
núdze odboru sociálnych vecí a rodiny. Zápi-
som z každého výberového konania vyhod-
nocujeme spoluprácu, spokojnosť resp. ne-
spokojnosť zamestnávateľa a na druhej
strane i postrehy zamestnanca úradu. Dote -
rajšiu spoluprácu so zamestnávateľmi hod-
notíme ako úspešnú, lebo s negatívnym po -
stojom zamestnávateľa k priebehu resp.
organizácii výberového konania sme sa
nestretli. Aj oni majú zásluhu na úspešnosti
podujatia, pretože prichádzajú s motivujú-
cou prezentáciou a empatickým prístupom
ku klientom.
Odbor služieb zamestnanosti teší, že okrem
kladného ohlasu zo strany zamestnávateľov
je spokojný aj klient, lebo oňho pre-
dovšetkým ide. 

PhDr. Lucia Kittová
vedúca oddelenia SZ ÚPSVR v Trnave
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ÚPSVR

Metodický deň 
k euru na 
ÚPSVR Prešov

O výstavu kompenzačných
pomôcok bol veľký záujem
Z ámerom výstavy, otvorenej 19. júna

vo vestibule MsKS Michalovce pod
záštitou Úradu práce, sociálnych vecí

a rodiny v Michalovciach bola praktická
prezentácia kompenzačných pomôcok
zmierňujúcich sociálne dôsledky nevidiacich
a slabozrakých, nepočujúcich a nedo slý -
chavých, ale i pomôcok umožňujúcich
jednoduchší a slobodnejší pohyb občanov 
s postihnutím pohybového ústrojenstva.
Súčasťou výstavy boli zaujímavé prezentá-
cie partnerov podujatia – Únie nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska, spoločností VEL-
CON – zdvíhacie zariadenia pre telesne
postihnutých, DIA – zväz diabetikov Sloven-
ska, SLOVTÓN – služby pre sluchovo postih-

nutých a Všeobecnej zdravotnej
poisťovne. 
Výstava sa stretla so záujmom
širokej verejnosti. Súčasťou výstavy
bol výklad zákona o sociálnej 
pomoci a prednáška zástupcu
Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Účasť Ing.
Kollárikovej – námestníčky GR pre sekciu so-
ciálnych vecí a rodiny Ústredia práce, sociál-
nych vecí a rodiny v Bratislave, Mgr. Kurčáka
– vedúceho pracoviska Košice Ústredia prá -
ce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, zás-
tupcu primátora mesta Michalovce MUDr.
Bančeja, riaditeľov štátnych inštitúcií, úradov
prác, poisťovní a domova dôchodcov len
potvrdila dôležitosť podujatia.

Výstava ma -
la informatívny a oboznamovací

charakter. Veľký záujem vystavovateľov 
a verejnosti podporil myšlienku organizovať
výstavu každoročne. Už teraz získali
množstvo nápadov od účastníkov výstavy,
ktoré vyjadrili v ankete. Anketárka Filoména
Pehaničová, obyvateľka Domova dôchod-
cov v Michalovciach, bola odmenená hod-
notnou publikáciou Dejiny Michaloviec.

Mgr. Adriana Krepelková
ÚPSVR Michalovce

C ieľom pracovného stretnutia bolo
poskytnúť zamestnancom úradu zá -
kladné informácie o prechode na

menu euro. Na metodickom dni sa okrem 250
zamestnancov úradu zúčastnilo aj 15 zamest-
nancov detských domovov. Obsahom
prezentácie bolo oboznámenie zamestnan-
cov úradu a detských domovov s prípravou
zavedenia meny euro na Slovensku, v rezorte

PSVR, na ústredí a na úradoch (čo pred-
chádzalo zavedeniu meny euro), so základ-
nými ustanoveniami Generálneho zákona
(jeho princípmi a zásadami), vyhláškou
MPSVR (duálnym zobrazovaním, zaokrúhľo-
vaním), s eurobankovkami a mincami, 
so skúsenosťami zahraničných krajín s pre-
chodom na euro, s euro akčnými plánmi 
a pod. 

Vďaka zaujímavej a odbornej prednáške
Ing. Márie Šimkovej sa niekoľkohodinové
pracovné stretnutie stretlo s pozitívnym
ohlasom a rozplynuli sa aj obavy a nejas-
nosti spojené so zavedením eura. 
Po skončení odbornej prednášky pokračo-
valo mimoriadne pracovné stretnutie
členov eurokomisie ÚPSVR Prešov s Ing.
Šimkovou, ktorá členov komisie infor-
movala o úlohách, ktoré bude ústredie aj
úrady realizovať v II. polroku 2008. Ochotne
odpovedala na otázky prítomných členov
eurokomisie, ktoré sa týkali odborných po -
stupov a činností, ktoré treba zabezpečiť pri
duálnom zobrazovaní a zavedení meny
euro. 

Mgr. Jozefína Šebová 
vedúca OÚ ÚPSVR Prešov

Na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove 
sa koncom júna uskutočnil „Metodický deň k euru“,
ktorý odprezentovala Ing. Mária Šimková, koordiná-
torka EURO komisie Ústredia práce, sociálnych vecí 
a rodiny.
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Napriek vysokému percentu miery
nezamestnanosti už aj tunajší úrad
pocítil nedostatok kvalitnej a kvali-

fikovanej pracovnej sily. Preto kladieme na
spoluprácu so zamestnávateľmi a investormi
veľký dôraz, výsledkom je aj príprava
výberových konaní a búrz práce. 

Pozitívne ohlasy
Spoluprácu so zamestnávateľmi v roku 2008
môžeme hodnotiť ako veľmi pozitívnu,
dôkazom toho je aj počet nahlásených
voľných pracovných miest. Zamestnávatelia
pri ich obsadzovaní oceňujú predovšetkým
kvalitu a systém organizácie Burzy práce ako
jednej z možností vlastnej prezentácie.
Burza práce je služba, ktorú Úrad práce 
v Rožňave realizuje od roku 2003. V júni 2008
to bola v poradí už 42. V rokoch 2003 až 2006
sa burza konala s mesačnou periodicitou. 

Priestor na priamy kontakt
Pretože počet nezamestnaných poklesol, od
roku 2007 sme pristúpili k periodicite raz za
štvrťrok. Toto podujatie organizujeme pre-
važne v priestoroch úradu práce, pričom raz
ročne má Burza nadregionálny charakter –
pozývame na ňu i sprostredkovateľské

agentúry a zamestnávateľov z blízkeho
zahraničia. Zo strany zamestnávateľov 
a uchádzačov o zamestnanie, ktorí majú
záujem zamestnať sa, je o Burzy práce veľký
záujem a aj ohlasy sú pozitívne. Kladne hod-
notia predovšetkým to, že sa vytvára priestor

na priamy kontakt aj formou individuálnych
konzultácií a pohovorov a uchádzači o prácu
získajú dôležité informácie.

Bc. Eva Gallová, Bc. Alica Nemčková
oddelenie SZ, VPM, ÚPSVR v Rožňave

Jedným z najdôležitejších
cieľov oddelenia služieb
zamestnávateľom je posky-
tovať kvalitný servis zamest-
návateľom a investorom pri
výbere vhodného zamest-
nanca.

Burzy práce v roku 2008

zrealizované burzy práce v roku 2008 2

zúčastnení zamestnávatelia 25

zúčastnení (UoZ, ZoZ, iní) 258

umiestnení (UoZ, ZoZ, iní) a získané predbežné prísľuby 119

Ponuky pracovných miest na burzách práce 

oblasť pracovné miesto

elektrotechnického priemyslu linkový operátor,

strojárstva zvárač, zámočník, obrábač kovov,

stavebníctva murár, tesár,

textilného priemyslu šička,

reštauračných služieb kuchár, čašník

automobilového priemyslu rôzne 

S prílevom teplých slnečných lúčov
sa určite každému žiada niekam
vyraziť, poriadne sa rozhýbať 

a užiť si bezkabátovú slobodu. V Do-
move dôchodcov Harmonia v Hlohovci
neváhali a zorganizovali športové hry –
samozrejme pre seniorov. Posilniť telo 
a myseľ si prišli v hojnom počte členovia
z rôznych klubov, z Ústavu sociálnych
služieb pre mládež Pastuchov i z dru -
žob ného mesta Hranice. Súťažili v nie -
koľ kých disciplínach a okrem víťazov si

ceny odniesli všetci. Na akcii s pozitív-
nou atmosférou náš úrad nesmel
chýbať. Medzi pozvanými hosťami bola
PaedDr. Zdenka Magulicová, vedúca DP
ÚPSVR Piešťany. V neformálnej pracov-
nej časti podujatia sa dohodla s ve -
dúcimi spomínaných klubov o ná všte -
vách zariadení, ktorých cieľom by mali
byť riešenia sociálnych problémov. 

Bc. M. Sedláková 
ÚPSVR v Piešťanoch

ŠPORTUJÚ AJ SENIORI

Burzy práce v roku 2008
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VEurópe sú jasne sformulované postoje
a priority stredozemnej a západnej
časti Európy. Nové členské krajiny EÚ

sa dostávajú do novej situácie, preto bude za-
ujímavé sledovať, ako sa zhostia problémov
nedostatku pracovníkov a predpokladanej
imigrácie. Téma konferencie bude korešpon-
dovať s prioritnou témou českého predsed-
níctva v prvom polroku 2009 – migrácia a
voľný pohyb pracovníkov. Brunson McKinley
prijal ponuku moderovať na konferencii v
Bratislave ministerský panel.

Skúsenosti s kapitalizačným dôchod-
kovým systémom vo svete

Ministerka Viera Tomanová absolvovala rad
rokovaní predovšetkým s predstaviteľmi mi-
moeurópskych krajín, s ktorými nás spájajú
podobné skúsenosti a problémy so zave-
dením kapitalizačného spôsobu zabezpečo-
vania príjmu v starobe. Na túto tému rokovala
so svojimi rezortnými kolegami z Argentíny,
Čile a Peru a aj z ILO. 

Argentína 
Bola jednou z prvých latinskoamerických kra-
jín, ktorá v roku 1994 zaviedla dôchodkový
systém založený na osobných účtoch. Za-
vádzajúca reklamná kampaň získala zákaz -
níkov do nového súkromného systému, ktorý
pôsobí paralelne, ale nedoplňujúco s prie -
bežne financovaným systémom sociálneho
zabezpečenia. Privátny systém prispel znač-
nou mierou k hospodárskej kríze Argentíny v
roku 2001 a následne stratil dôveryhodnosť v
dôsledku prepadu úspor. Ka pi  ta lizačný sys-
tém existuje v Argentíne viac ako desať rokov
a v súčasnosti dosiahli sociálni partneri kon-
senzus v otázke potreby prehodnotiť dô-
chodkový systém. Minister práce, za mest-
 nanosti a sociálneho za bezpečenia Argentíny
Carlos Alfonso Tomado v bilaterálnom roz -

hovore s ministerkou Tomanovou zdôraznil,
že kapitalizačný systém je vhodný iba pre
vyššie príjmové skupiny. Ostatné skupiny
občanov sú stratové a majú nižšie príjmy v
starobe, ako sú tie vo verejnom systéme. Zá -
kladom má byť verejný priebežný systém 
a kapitalizačný iba ako nadstavba v podobe
životného poistenia. Zavedenie kapitaliza-
čného systému v Argentíne označil mi nister
Tomado za chybu. Uviedol aj hlavné dôvody.
Argentínu stál nemalé finančné prostriedky 
a súkromné dôchodkové fondy sú stratové.
Preto vznikla potreba dôchodkový systém
zreformovať. Stalo sa tak koncom roku 2006.
Reforma predstavovala prvú štrukturálnu re-
formu, ktorá ovplyvnila dôchodkový systém
založený na osobných účtoch a vláda musela
investovať ďalších 60 miliárd USD na revital-
izáciu dôchodkov a zabezpečenie postih-
nutých občanov. Takže Argentína zaplatila
vysoké sumy za zavedenie kapitalizačného

piliera dvakrát. V súčasnosti si absolventi, nas-
tupujúci na trh práce, väčšinou volia
priebežný systém pred kapitalizač ným. Vďaka
zmenám sa rozšíril počet účastníkov systému,
vzrástla dôvera a istota.

Hlavné prvky reformy 
Pracovníci, ktorí si vybrali účasť v systéme 

osobných účtov, sa nemohli vrátiť do
priebežne financovaného systému a smerovať
svoje príspevky štátu. Od 12. apríla 2007, v
dôsledku reformy, si môžu všetci prispievatelia
do systému sociálneho zabezpečenia vybrať
dôchodkový systém najvhodnejší pre ich
budúcnosť a majú šancu si vyberať každých
päť rokov. Okolo 20 % sporiteľov sa rozhodlo
pre návrat do priebežného systému.

Tí, ktorí po prvýkrát vstúpia na trh práce, si
musia zvoliť, či budú platiť príspevky do jed-
ného, alebo do druhého systému – buď
priebežného, alebo kapitalizačného. Predtým
pracovník, ktorý si nezvolil systém, sa auto-
maticky stal členom kapitalizačného systému.
Odteraz platí, že ak pracovník nevyužil právo
vybrať si systém do deväťdesiatich dní od nás-
tupu do práce, je prihlásený do priebežne fi-
nancovaného systému. 

Z príspevkov je možné odpočítať maxi -
málne 1 percento na krytie administratívnych
nákladov. Platový strop pre príspevky pra-
covníkov sa zvýšil. Týmito dvoma opatre niami
sa zvýšia dôchodkové úspory členov kapitali -
začného systému. 

Ženy nad 50 rokov a muži nad 55 rokov,
ktorí sú členmi kapitalizačného systému, no na
svojich osobných kapitálových účtoch ne-
nahromadili primerané prostriedky, budú au-
tomaticky preradení do priebežne financo -
vaného systému, pokiaľ nedajú iný pokyn.
Toto preradenie predstavuje aj prevod na -
spo re ných finančných prostriedkov na štát.
Týmto sa má zabrániť, aby nízka úroveň
nahromadených finančných prostriedkov
viedla k nedostatočným dávkam a zároveň
poskytla garanciu účastníkom súkromného
systému.
Obaja rezortní kolegovia zo Slovenska a z Ar-
gentíny prejavili záujem o udržiavanie vzá -
jomnej spolupráce a výmenu poznatkov.

Čile 
Bilaterálne pracovné rokovania ministerky
Viery Tomanovej pokračovali stretnutím s
ministrom práce a sociálneho zabezpečenia
Čile Osvaldom Andradem. Už pred 25 rokmi
Čile zaviedlo kapitalizačný systém, ktorý
kopírovali ďalšie krajiny Latinskej Ameriky a
Európy. Treba pripomenúť, že čilský a argen-
tínsky systém slúžili ako vzor na privatizáciu
dôchodkového systému na Slovensku. Štáty,
ktoré postavili svoj kapitalizačný dôchod-

Bilaterálne rozhovory o dôchodkových systémoch

Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera Tomanová sa 
v dňoch 12. – 13. 6. 2008 zúčastnila na 97. zasadnutí Generálnej
konferencie Medzinárodnej organizácie práce v Ženeve a stretla sa aj 
s generálnym riaditeľom Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM)
Brunsonom McKinleyom. Témou ich rozhovoru bola príprava
medzinárodnej konferencie ministrov k problematike migrácie a
nedostatku kvalifikovanej práce v strednej a východnej Európe. 
Toto medzinárodné podujatie sa uskutoční v Bratislave v dňoch 
25. a 26. septembra 2008. 
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Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera Tomanová

Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Viera Tomanová v Ženeve
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kový systém na čilskom modeli, majú v
súčasnosti veľké problémy a sú nútené re-
formovať reformu. V Čile sa vytvorila veľká
skupina osôb, ktorá sa zapojila do kapitalizač -
ného systému, no keď došlo k vyplácaniu dô-
chodkov, zistilo sa, že táto skupina si
nenasporila dostatočné množstvo prostried-
kov na zakúpenie anuity (doživotnej renty).
Členovia tohto systému prišli následkom
neuvážených a riskantných investícií zo
strany správcov dôchodkového systému o
svoje úspory. V Čile očakávajú plný zánik
verejného systému k roku 2025, kedy by
malo byť ukončené vyplácanie dávok 
z verej ného systému. Avšak viac ako 50 %
sporiteľov v súkromnom systéme na to, aby
dosiahlo minimálny dôchodok, musí dostá-
vať podporu zo štátu. Vznikla veľká ne-
spokojnosť so systémom. Preto prezidentka
Michelle Bacheletová nechala vypracovať
analýzu stavu, ktorá poukázala na problém 
s pokrytím (malá účasť žien, SZČO), rentabil-
nosťou (nízka návratnosť až stratovosť fon-
dov), primeranosťou dôchodkov a s trans-
parentnosťou kapitalizačného systému
(správcovské spo loč nosti uprednostňujú sol-
ventných klientov). Z dôvodu nízkej rentabil-
nosti štát zriadil tzv. pilier solidarity. Tento
vypláca základný solidárny dôchodok pre
ľudí bez príjmu a solidárny príplatok pre
tých, čo si nenasporili ani minimum. Za-
vádzajú nástroje na postupné zapojenie
SZČO do systému. Ženy dostávajú dávku/
dlhopis za každé narodené dieťa, ktorý po
odchode do dôchodku môžu využiť ako
dodatočný vklad na svojom dôchodkovom
účte. Na zlepšenie situácie v sporení zaviedli
možnosť zvýšených príspevkov (aj kolek-
tívnych) a ich daňové zvýhodnenia. V súčas-
nosti sú rastové rizikové fondy so záporným
ziskom. Povinná mini málna doba sporenia
bola síce zrušená, a za nevyhnutný čas na
dosiahnutie primeraného dôchodku označil
minister O. Andrade aspoň 20 rokov. Potvrdil
tiež, že systém nie je vhodný pre nízko a
stredne príjmové osoby. Vhodný je pre
mladého človeka, ktorý od začiatku svojho
pracovného pomeru bude mať nad-
priemerné príjmy až do staroby za predpok-
ladu, že bude stále zdravý a bude mať
nepretržite prácu. Štát prakticky iba za -
chraňuje a snaží sa zmierňovať dosahy tohto
súkromného podnikania s príjmami v sta -
robe, ktorý takto dotuje.

Peru 
Ministerka Viera Tomanová sa s dosahmi dô-
chodkového systému založeného na osob-
ných účtoch pozhovárala aj s ministrom práce
a podpory zamestnanosti Peru Mariom Pas-
com Cosmópolisom. 
Peru bolo prvou krajinou, ktorá v roku 1992 za-
viedla čilský model, ale s tým rozdielom, že
plne nezrušila verejný systém. Ten zostal popri
novozavedenom súkromnom ako alternatíva.
V praxi nízkopríjmoví zostali vo verejnom štát-
nom systéme. Minister M. P. Cosmópolis
uviedol, že súkromný systém nie je sociálnym

zabezpečením. Rozhodnutie o zavedení
druhého piliera bola chyba. Verejný priebežný
systém mal byť zachovaný ako všeobecný zák-
lad. Súkromný systém je založený na egoizme
jednotlivca a verejný systém na princípe soli-
darity. Garancia v súkromnom dôchodkovom
systéme v Peru nie je žiadna. Minimálna doba
sporenia nie je určená, jedi ným limitom je dô-
chodkový vek. Treba zdôrazniť, že sporenie je
založené na dobrovoľnom odvádzaní 10 % zo
mzdy do ka pitalizačného piliera a charak-
terom skôr pripomína doplnkové dôchodkové
sporenie bez príspevku zamestnávateľa. To-
muto mo delu u nás najbližšie zodpovedá sys-
tém stavebného sporenia s tým, že sa peniaze
sporiteľa môžu zhodnotiť, ale aj znehodnotiť.
Podľa ministra Cosmópolisa treba sporiť
aspoň 25 rokov. Problémom sú vysoké ad-
ministratívne náklady a nízke pokrytie
občanov zahrnutých do dôchodkového sys-
tému všeobecne. V súčasnosti existuje právo
vystúpiť zo systému súkromných dôchodkov.
Tí, ktorí neboli dobre informovaní, keď 
vstupovali do systému súkromných dôchod-
kov vytvoreného v roku 1992, alebo si uve-
domili, že nevyhovuje ich potrebám ani ich
situácii, môžu zrušiť členstvo a vrátiť sa do sys-
tému štátnych dôchodkov, do ktorého
predtým patrili, a ktorý im zabezpečí mini -
málny dôchodok. Vyše 60-tisíc sporiteľov 
požiadalo o prehodnotenie, čo sa naj -
bezprostrednejšie týka starších pracovníkov 
s nízkymi príjmami. Osobitná komisia po-

sudzuje a rozhoduje o preradení do verejného
systému.

Názory a postoje MOP
Na pracovnej návšteve Ženevy si ministerka
Viera Tomanová vymenila skúsenosti aj s ria-
diteľom odboru sociálneho zabezpečenia
Medzinárodnej organizácie práce (ILO)
Michaelom Cichonom.
MPSVR SR spolupracuje s Medzinárodnou or-
ganizáciou práce (MOP) a s jej pobočkou v Bu-
dapešti dlhší čas (za čo sa vládny delegát
poďakoval v prejave počas plenárneho za-
sadnutia MKP). Počas rokovania bol posúdený
vývoj od moskovského summitu sociálneho
zabezpečenia v septembri 2007. MOP vtedy
vypracoval hodnotiacu správu slovenského
dôchodkového systému s možnými riešenia -
mi (minimálne garancie, rozsah jednotlivých
pilierov, dôchodkový vek, indexácia, eko-
nomická aktivita a pod.). Ministerka V.
Tomanová spolu s M. Cichonom posúdili reál-
nosť možných modalít parametrického a sys-
témového riešenia. Dohodli sa na ďalšej
spolupráci v súvislosti s poistno-matematic -
kými výpočtami pre jednotlivé alternatívy 
a s posúdením ich vhodnosti. 
Slovenská delegácia na 97. zasadnutí Gen-
erálnej konferencie Medzinárodnej organizá-
cie práce v Ženeve nielen reprezentovala našu
republiku, ale aj aktívne participovala na do -
tváraní navrhovaných výstupov konferencie. 

Mediálne oddelenie MPSVR
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Zjednodušenie vstupu ľudí so 
zdravotným postihnutím do pracovného života

P rojekt Check and go pomôže
zdravotne postihnutým zamestnať
sa. V hoteli Danube v Bratislave sa 15.

júla 2008 uskutočnila prezentácia projektu
Check and go a zároveň jeho uvedenie do
praxe. Projekt je financovaný Európskou
úniou a realizovaný v rámci programu
Leonardo da Vinci. Na Slovensku ho do živo -
ta uviedla spoločnosť Atempo, s. r. o., pod
záštitou Slovensko-rakúskej obchodnej ko-
mory. Na testovacej fáze projektu sa zúčast-
nili aj slovenskí partneri – Volkswagen
Slovensko, Kasico a Únia nevidiacich a
slabozrakých Slovenska.
Projekt Check and go má odbúrať obavy zo
zamestnávania ľudí so zdravotným postih-
nutím a uľahčiť organizáciám zapojiť sa do
tohto procesu, ktorý im v konečnom
dôsledku prinesie veľa výhod. Cieľom pro-
jektu je zintenzívniť tok informácií medzi
ľuďmi so zdravotným postihnutím a ich or-
ganizáciami, a tak ľahšie a rýchlejšie rozvíjať
vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamest-
nancami. 
Na prezentácii projektu sa zúčastnila aj
Emília Kršíková, štátna tajomníčka Minister-

stva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Vo
svojom vystúpení hovorila o politike štátu,
ktorej cieľom je tiež integrácia ľudí so
zdravotným postihnutím do pracovného
procesu. Zároveň konkretizovala zákony,
ktoré prispievajú k napĺňaniu tohto zámeru
a sú podporou pre zamestnávateľov aj
zamestnancov. Spomenula najdôležitejšie
zmeny novely zákona o službách zamest-
nanosti, dôvody jej prijatia a pozitívne opat -
renia pri zmene filozofie zamestnanosti,
rozvoji ľudských zdrojov, dlhodobej zamest-
nanosti pre znevýhodnených uchádzačov o
zamestnanie. Na tlačovej besede odpo -
vedala na otázky novinárov aj generálna 
ria diteľka sekcie práce MPSVR SR Mária
Janušová.  
Svoje poznatky, dojmy a výsledky z testo-
vacej fázy projektu Check and go predniesli
Jaroslav Holeček, člen predstavenstva
spoločnosti Volkswagen Slovensko, Dušan
Šťastný, riaditeľ stratégie z firmy Kasico 
a Timea Hóková z Únie nevidiacich a slabo -
zrakých Slovenska.

Mgr. Helena Kovaľová
MPSVR SR
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predstavujeme

„Buďme citlivejší a hĺbavejší ako tí,
čo sa toľko nezaoberajú človekom.
Chcime ho preniknúť rovnako, ako
chce fyzika preniknúť energiu,
chémia hmotu a biológia život.
Usilujme sa, aby naše nervy boli
citlivé ako stradivárky, na ktorých

máme hrať pieseň o človeku...“ Použitím citátu Oľgy Scheinpflugovej
chcem vo svojom príhovore poukázať na citlivosť práce, ktorú 
dennodenne vykonávame na našom úrade. Poukázať na spoluprácu
zamestnancov odboru služieb zamestnanosti a odboru sociálnych vecí
a rodiny, pre ktorých sa práca stala poslaním a nie iba povolaním. 

A
genda odboru služieb zamestnanosti a odboru sociálnych vecí a rodiny je zdanlivo
odlišná, no predsa sú v ich práci momenty, keď sa činnosť obidvoch odborov prelína, a aj

napriek tomu, že sídlia na dvoch odlišných miestach, zamestnanci vedia nájsť spoločnú cestu,
ako čo najlepšie pomôcť ľuďom, ktorí sú na ich pomoc odkázaní. Vďaka úzkej spolupráci za-
loženej na komunikácii a vzájomnej informovanosti predchádzame neoprávnenému vyplá-
caniu finančných príspevkov, snažíme sa odbremeniť občanov od viacnásobného pred-
kladania rovnakého dokladu ďalším organizačným zložkám úradu. 
Hlavným cieľom pracovného kolektívu odboru služieb zamestnanosti je dosiahnuť, aby bolo
čo najmenej tých, ktorí chcú pracovať, ale nemôžu, a pocítili núdzu z nedostatku práce. 
V regióne využívame všetky nástroje aktívnej politiky trhu práce, realizujeme aktivačnú čin-
nosť, absolventskú prax, poskytujeme príspevky pre zamestnávateľov a nezamestnaných,
pripravujeme občanov pre zamestnávateľov formou vzdelávacích aktivít. Medzi prioritu úradu
patrí nadviazanie úzkej spolupráce so zamestnávateľmi okresu, spoznanie ich potrieb a po -
žia daviek na pracovnú silu, zapájanie podnikateľských subjektov do realizácie interných pro-
jektov. Veľa si sľubujeme aj od realizácie pilotného projektu „Vytvorenie a overenie fungova-
nia sociálneho podniku v Brezne“, ktorý začína rozbiehať činnosť práve v týchto dňoch.
Nemalý dôraz kladieme na poradenskú činnosť pre novo evidovaných UoZ, pre dlhodobo 
evi dovaných, pre občanov so zdravotným postihnutím. V rámci práce s UoZ – občanmi 
so zdravotným postihnutím úzko spolupracujeme aj s Okresnou radou Slovenského zväzu
zdravotne postihnutých, ktorá sídli v priestoroch úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Tým je
zabezpečené pre týchto občanov komplexné poradenstvo zo strany úradu práce aj Sloven-
ského zväzu zdravotne postihnutých.
Hlavným poslaním odboru sociálnych vecí a rodiny je pomáhať občanom, ktorí sú na pomoc
odkázaní. Pomáhame tým, ktorí o pomoc požiadajú, ale vyhľadávame aj tých, čo pomoc
potrebujú a nemajú možnosť alebo odvahu o ňu požiadať. Pomáhame zdravotne postihnutým
občanom prekonať dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia. Venujeme sa ľuďom, ktorí sa
dostali do hmotnej núdze, rodinám vychovávajúcim nezaopatrené deti, ale aj ostatným
občanom zorientovať sa v nástrojoch štátnej sociálnej podpory. Pozornosť venujeme deťom,
aby sa mohli plnohodnotne a všestranne vyvíjať. Usmerňovaním detí aj rodičov pomáhame
rodinám, ktoré nezvládajú výchovné problémy. Snažíme sa pomôcť osobám prepusteným
z výkonu trestu odňatia slobody začleniť sa do bežného života, rovnako sa snažíme pomáhať
drogovo závislým a účastníkom probácie a mediácie. 
Pomôcť niekedy znamená „len“ vypočuť, pochopiť problémy s klientom. Rovnako za veľmi
dôležité považujeme kvalitne poskytované poradenstvo v rámci celého odboru sociálnych vecí
a rodiny.
Záverom chcem poďakovať všetkým našim zamestnancom za ich trpezlivosť, ochotu a ľud-
skosť, s akou pristupujú k poskytovaniu služieb občanom.

Ing. Eva Krahulcová
riaditeľka, ÚPSVR Brezno

S
ociálno-ekonomická stabilizácia trhu
práce sa v posledných rokoch výrazne
podpísala na vývoji nezamestnanosti

v regióne. Vďaka rozvoju podnikateľského
prostredia a prílevu finančných prostriedkov
z ESF sme od roku 2004 zaznamenali pokles
miery nezamestnanosti o viac ako 8 %. Snaha
úradu je naďalej redukovať počet najmä dl-
hodobo evidovaných, pretože tvoria až 55 %
celkového počtu uchádzačov o zamestnanie.
Chceme to dosiahnuť cielenými internými pro-
jektmi, poskytovaním odbornej poradenskej
pomoci pri orientácii na trhu práce v regióne a
zriaďovaním sociálnych podnikov v regióne.
Spolupráca so zamestnávateľmi
V súčasnosti sa na území okresu nachádza cca
1 134 podnikateľských subjektov, 4 634 živnost -
níkov a ich počet naďalej mierne narastá.
Z hľadiska odvetvovej štruktúry podnikov nad
20 zamestnancov majú zameranie na ob-
chodnú, hoteliersku a reštauračnú činnosť a ob-
chodné služby, nasledujú priemyselné a poľno-
hospodárske subjekty. V nadväznosti na
výrobné tradície okresu má väčšina firiem stro-
járske zameranie alebo sa zaoberajú spracova-
ním dreva. V posledných rokoch došlo
k výraznému nárastu počtu stavebných firiem.
Viac ako 80 % podnikateľských subjektov má
menej ako 9 stálych zamestnancov.
Najväčším zamestnávateľom okresu je hut-
nícka spoločnosť Železiarne, a.s., Podbrezová,
ktorá dlhodobo ovplyvňuje rozvoj regiónu
a podporuje aj oblasti školstva, športu, kultúry
a cestovného ruchu. Medzi ďalších význam-
ných zamestnávateľov okresu patria: Har-
manec-Kuvert, s.r.o., PIPECO Slovakia s.r.o.,
TECHNOS, a.s., KOBOK, s.r.o., BOHUŠ, s.r.o.,
Hronec, Petrochema Dubová, Strojsmalt Hol-
ding, a.s., Pohorelá, ZLH, a.s., Sabinov, pre-
vádzka Hronec, JMB, s.r.o., Vrútky, prevádzka
Piesok a iné.
Prioritou úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
v Brezne je zmapovať zamestnávateľov okresu,
zistiť ich potreby a požiadavky na pracovné sily
a skvalitniť prácu s UoZ, ktorí sa zúčastňujú
výberových konaní.
Spoluprácu so zamestnávateľmi zabezpeču-
jeme prostredníctvom:

výberových konaní 
pracovných raňajok so zamestnávateľmi 
osobných kontaktov so zamestnávateľmi  
búrz práce
búrz informácií
monitoringu zamestnávateľov pomocou
dotazníkov.

Informačné, sprostredkovateľské 
a poradenské služby 
V rámci týchto služieb poskytujeme klientom
komplexný súbor informácií a odborných rád
súvisiacich s činnosťou úradu a službami, ktoré
poskytuje. V informačno-poradenskom stre-
disku sa uskutočnili skupinové aktivity s UoZ –
absolventmi, ktorých cieľom bolo uplatniť sa na
trhu práce prostredníctvom a využívaním soft-
vérových programov „Sprievodca svetom po-
volaní“ a „Integrovaný systém typových pozícií“.
UoZ – absolventi získali zároveň informácie
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o možnosti získať príspevok na dochádzku za
prácou v zmysle § 53 a poskytnutí náhrady
časti cestovných výdavkov v zmysle § 32
zákona č. 5/2004 Z. z. o službách, zamest-
nanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. 
Skupinové aktivity pre UoZ so ZP boli zamera-
né aj na informácie o podpore zamestnávania
občanov so zdravotným postihnutím, o posky-
tovaní príspevku na prevádzkovanie alebo
vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti.
Osobitnú pozornosť sme venovali znevýhod-
neným uchádzačom o zamestnanie a ich uplat-
neniu na trhu práce prehodnotením vlastných
osobnostných predpokladov pomocou soft-
warových programov „Sprievodca svetom po-
volaní“ a „Integrovaný systém typových pozícií“.
Zo strany uchádzačov o zamestnanie bol záu-
jem o tvorbu životopisov, žiadostí do zamest-
nania a motivačných listov. 
S pozitívnym ohlasom sa stretlo preventívne
poradenstvo na stredných školách. Študentov

sme informovali o úrade
práce, sociálnych vecí
a rodiny, o jeho štruktúre,
trhu práce, podmienkach
zaradenia / nezaradenia 
do evi dencie uchádzačov
o za mestnanie, právach
a povinnostiach uchá dza -
čov o zamestnanie, nástro-
joch aktívnych opa trení na
trhu práce z pohľadu ab-
solventov škôl.
V rámci poskytovaných
sprostredkovateľ ských slu -
žieb informujeme klien tov
o aktuálnych voľných pra-
covných miestach, pri pra -
vova ných výberových ko-
na niach a prezentáciách
voľných pracovných miest.
Organizovalo sa päť vý be -
rových konaní špeciálne
pre UoZ – absolventov,
ktorí si v rámci odborných

poradenských služieb v klube práce vypracova-
li žiadosť o prijatie do zamestnania a životopis
ku konkrétnemu zamestnávateľovi z ponuky
voľných pracovných miest, resp. podľa vlast-
ného výberu. Sprostredkovatelia spolupracujú
s uchádzačmi o zamestnanie aj v súvislosti s ich
zaradením na nástroje aktívnych opatrení na
trhu práce, poskytnú im informácie o pod-
mienkach. 
V rámci odborných poradenských služieb sa za-
meriavame predovšetkým na individuálny
prístup k našim klientom. Odborní poradcovia
vypracujú individuálne akčné plány a hľadajú
optimálny spôsob riešenia ich nezamestnanosti.
V klube práce poskytujeme pomoc pri tvorbe
štruktúrovaného životopisu a žiadosti o prijatie
do zamestnania uchádzačom o zamestnanie,
ktorí sú odporúčaní na voľné pracovné pozície
nahlásené na ÚPSVR Brezno. Záujemcom 
o prácu v iných regiónoch Slovenska a v
zahraničí umožňujeme vyhľadávať si voľné pra-
covné miesta. 

V rámci NP VII B bola zrealizovaná bilančná diag-
nostika s UoZ evidovanými na ÚPSVR viac ako
12 mesiacov. 

Útvar EURES
Cieľom siete EURES je podporovať výmenu
voľných pracovných miest a žiadostí o zamest-
nanie do zahraničia, a tým podporovať medzi-
národnú mobilitu pracovných síl a jednotný eu-
rópsky trh práce. 
Eures slúži nezamestnaným uchádzačom 
o zamestnanie, záujemcom o zamestnanie,
klientom a občanom, ktorí si hľadajú prácu
v zahraničí, ale aj zamestnávateľom. Partnermi
tejto siete sú verejné služby zamestnanosti jed-
notlivých krajín, odborové a zamestnávateľské
organizácie. Partnerstvo je koordinované Eu-
rópskou komisiou.
Do agendy útvaru Eures patrí aj udelenie,
predĺženie i odňatie povolenia na zamestnanie
pre cudzincov. 
V roku 2008 ÚPSVR v Brezne udelil povolenie na
zamestnanie 16 cudzincom, štyrom cudzincom
predĺžil povolenie na zamestnanie a jedno po-
volenie na zamestnanie odňal.
Informačné karty pri vzniku pracovnoprávneho
vzťahu občana EÚ potvrdil v 36 prípadoch a pri
ukončení pracovnoprávneho vzťahu v 18 prí-
padoch.
V územnej pôsobnosti Brezna je 6 aktívnych
sprostredkovateľov práce za úhradu (agen-
túry):

W – CONTACT
Oldřich Eder - EDEKO 
Trenkwalder KAPPA people a.s.
Silvia Lámerová
J HOLE
Michael Odráška - BMJ

a 1 agentúra podporovaného zamestnania: IPS
Horehronie.

Eures sa pravidelne podieľa na preventívnom
poradenstve na stredných školách a taktiež
spolupracuje so zamestnávateľmi v okrese
Brezno, ktorí nezamestnávajú len cudzincov
a občanov EÚ/EHP. 
Uchádzači o zamestnanie, záujemcovia o za-
 mestnanie, občania, ktorí navštívia Eures, majú
najväčší záujem o prácu v Rakúsku, SRN, Talian-
sku, Veľkej Británii, Írsku, Švajčiarsku a Českej re-
publike. Medzi najvyhľadávanejšie druhy
zamestnania patrí poľnohospodárstvo a les -
níctvo, hotelierstvo a gastronómia, pomocné
profesie, sezónne práce a brigády.

Mgr. Mária Poliaková
vedúca oddelenia ISPS, ÚPSVR Brezno

Problémom ostávajú 
dlhodobo nezamestnaní
Práca predstavuje pre jedinca dôležitú podmienku jeho 
dôstojnej existencie, poskytuje mu nielen materiálny úžitok,
ale aj pocit sebarealizácie a spoločenskej užitočnosti. 
Uplatnenie človeka na trhu práce je však podmienené 
faktormi, ktoré pozitívne alebo negatívne ovplyvňujú 
schopnosť zaradiť sa do pracovného pomeru.

Vývoj počtu evidovaných UoZ

Vývoj počtu nahlásených PM
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Výsledky v rokoch 2004 - 2007
V začiatkoch implementácie národných pro-
jektov bolo treba vyrovnať sa so zmenami
poskytovania finančných prostriedkov vzhľa -
dom na to, že väčšina nástrojov APTP sa reali-
zovala prostredníctvom spolufinancovania
z Európskeho sociálneho fondu a štátneho
rozpočtu. Zamestnanci oddelenia APTP si
museli v krátkom čase osvojiť nové podmienky
financovania v zmysle Schémy de minimis,
v rámci ktorej sa poskytovali prís pevky UoZ na
začatie podnikania a Schémy štátnej pomoci, 
z ktorej sa poskytovali príspevky na vzdelá-
vanie a podporu tvorby nových pracovných
miest pre znevýhodnených UoZ. V období
rokov 2004 - 2007 sa realizovalo šesť národných
projektov, oddelenie nástrojov APTP dohodlo
finančné prostriedky vo výške 131 626 234 Sk
a cez jednotlivé nástroje APTP sa aktivizovalo
14 864 UoZ.

Najefektívnejšie národné projekty
Najväčší podiel na vývoj trhu práce v regióne
mala bezpochyby implementácia Národného
projektu I, v rámci ktorého bolo podľa § 49
podporených 609 UoZ, ktorí začali podnikať
hlavne v oblasti obchodu a poskytovania
služieb, ubytovania, stavebníctva, stolárstva 
a ekonomických činností. Z tohto počtu  
k 31. 3. 2008 prestalo vykonávať podnikateľskú
činnosť 11 ľudí. V zmysle § 50 sa podporilo 82
novovzniknutých pracovných miest u zamest-

návateľov najmä v oblasti služieb. Z tohto
počtu k 31. 3. 2008 sa zrušilo 9 no vo vy -
tvorených pracovných miest z dôvodu, že
zamestnávatelia neboli schopní nájsť ľudí, ktorí
by spĺňali ich podmienky. 
Nemalý vplyv na trh práce mala aj realizácia
Národného projektu III a III A - § 46, v rámci
ktorého získalo rekvalifikáciu 1 209 UoZ
v oblasti ekonomiky, výpočtovej techniky,
zvárania ZM1, opatrovníctva, strážnej a bez -
pečnostnej služby. Úspešnosť umiestnenia sa
na trhu práce absolventov týchto kurzov bola
k 31. 12. 2008 viac ako 30 percent. 
Vplyvom novely zákona č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti, ktorý nadobudol
účinnosť 1. 5. 2008, očakávame zníženie počtu
rekvalifikovaných UoZ, ale výrazné zvýšenie
percenta úspešnosti zaradenia absolventov
kurzov do pracovného pomeru, vzhľadom na
realizáciu cielených kurzov reagujúcich na sku-
točný záujem UoZ a potreby trhu práce
v regióne i mimo neho.

Chránené dielne 
– prečo o ne nie je záujem?
Túto otázku sme si položili po vyhodnotení 
realizácie nástrojov APTP za rok 2004.
Napriek výraznému vplyvu novely zákona
o zamestnanosti a finančných prostriedkoch
z ESF sa nám v období r. 2004 - 2005 nedarilo
vzbudiť záujem zamestnávateľov ani UoZ –
občanov so ZP o podporu vzniku alebo udrža-

nia chránených dielní (t.j. §§ 56, 57, 59, 60),
ktoré boli implementované prostredníctvom
Národného projektu II.
Tento počiatočný neúspech  sa nám podarilo
prekonať až realizáciou interného projektu
podľa § 54 ods. 2 písm. b) zákona č. 5/2004 
Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov „Uplatňovanie zamestnaneckej
praxe zdravotne postihnutých uchádzačov
o zamestnanie“, realizovaný na prelome rokov
2005 - 2006. Jeho cieľom bolo na jednej strane
priblížiť zamestnávateľom možnosti zamest-
návania ľudí so zdravotným postihnutím, a na
druhej strane dať týmto ľuďom šancu overiť si
svoje schopnosti. Do projektu bolo zaradených
30 UoZ – občanov so ZP a z nich zostalo v tr-
valom pracovnom pomere 11, to znamená, že
projekt mal 36,6-percentnú úspešnosť.
Dnes môžeme skonštatovať, že po realizácii 
tohto projektu nastala v regióne renesancia
chránených dielní, registrujeme ich 50 a svoje
pracovné uplatnenie v nich našlo121 občanov
so zdravotným postihnutím.
Začiatky realizácie národných projektov boli
veľmi ťažké i napriek tomu, že na projektoch
pracovali ľudia, ktorí mali skúsenosti s posky-
tovaním finančných prostriedkov pre zamest-
návateľov aj pre začínajúcich podnikateľov.
Mnohokrát sme stáli pred otázkou, ako rýchlo
a správne riešiť vzniknutý problém. Vďaka
ústretovosti, ale aj vďaka pomoci kolegov z bý-
valých oddelení metodiky APTP a PR z Ústredia
práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, ale
aj iných okresov, sa nám podarilo každý prob-
lém vyriešiť. Dnes, na konci prvého pro-
gramovacieho obdobia, môžeme zhodnotiť
realizáciu národných projektov pozitívne.
Získali sme veľa nových cenných poznatkov
a skúseností, ktoré nám pomôžu  skvalitňovať
prácu v ďalšom programovacom období.

Mgr. Mária Helcová
vedúca oddelenia nástrojov APTP, ÚPSVR Brezno

Z
vyšujúci sa podiel dlhodobo evi dovaných
UoZ, ich nevyhovujúca kvalifikačná štruk-

túra, nevyužívanie podmienok ekologickej
drevnej výroby, to všetko bolo podnetom pre
neziskovú organizáciu Horehronský sociálny
podnik na podanie projektu „Vytvorenie a ove -
renie fungovania sociálneho podniku v Brezne“,
ktorý schválilo Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny SR v Bratislave dňa 18. 6. 2008. 
Vzdelanie a výrobná prax – predpoklad
uplatnenia sa
Prvým krokom existencie sociálneho podniku je
založenie strediska vzdelávania, ktorého ná-
plňou bude zabezpečovanie takých typov re-
kvalifikácií pre rizikové skupiny – predovšetkým
dlhodobo nezamestnaných UoZ a znevýhod-
nených UoZ (absolventi a občania nad 50

Realizácia pilotného projektu:
Vytvorenie a overenie fungovania
sociálneho podniku v Brezne

Zhodnotenie implementácie 
národných projektov

NÁSTROJ 
APTP

ROK 2004 ROK 2005 ROK 2006 ROK 2007

- Počet vytvorených 
- obsadených PM

- počet zaradených osôb
- počet podporených PM

- Počet vytvorených 
- obsadených PM

- počet zaradených osôb
- počet podporených PM

- Počet vytvorených 
- obsadených PM

- počet zaradených osôb
- počet podporených PM

- Počet vytvorených 
- obsadených PM

- počet zaradených osôb
- počet podporených PM

§ 46 344 551 162 152

§ 47 0 0 0 80

§ 49 74 244 227 64

§ 50 10 38 25 9

§ 51 113 200 126 107

§ 52 3 753 2 053 3 518 2 864

§ 56 0 0 4 27

§ 67 0 2 0 2

§ 59 0 0 1 4

§ 60 0 27 45 40

SPOLU 4 294 3 113 4 108 3 349

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, prílev finančných
prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu znamenal prijatie 
rovnakých a objektívnejších pravidiel pre každého žiadateľa, vymizol
dôvod neposkytnutia finančných príspevkov „pre nedostatok 
finančných zdrojov“, ako sa to často stávalo v minulosti.
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rokov), ktoré budú flexibilne reagovať na požia-
davky trhu práce. V rámci projektu sa predpokladá
rekvalifikovať 700 UoZ, ktorí získajú praktické
zručnosti na činnosť sociálneho podniku, ako aj
na činnosť cieľových zamestnávateľov.
Činnosť strediska bude orientovaná na:

logistiku školení
prípravu školiacich materiálov a brožúr
prevádzkovanie školiacich pracovísk 
zabezpečovanie zmluvných vzťahov s pod-
nikateľskou sférou v súvislosti s praxou frekven-
tantov 
umiestňovanie frekventantov do výrobných
praxí, asistenciu pri získavaní zamestnania, 
respektíve začiatku podnikania.

Medzi základné vzdelávacie moduly patria:
výhody práce a minimum zamestnanca
domáce hospodárenie
získanie zručností pre zamestnanosť, remeslá
a podnikanie
domáce práce, hygiena a výchova detí
vzdelávanie a praktická výchova pre zamest-
návateľov

špecifické skupiny – resocializácia
komunitné vzdelávanie
vzdelávanie v rámci sociálneho inkubátora.

Činnosť školiaceho strediska bude úzko prepo-
jená s podnikateľskou vrstvou a agentúrami pod-
porovaného zamestnávania, vďaka čomu môže
flexibilne reagovať na požiadavky trhu práce.
Dôležitým prvkom každej rekvalifikácie je
zabezpečenie prepojenia teórie s praxou, t.j.
možnosť frekventanta získať pracovnú pozíciu
v sociálnom podniku, prípadne vo firme, v ktorej
bude vykonávať dohodnutú prax po absolvovaní
kurzovej prípravy. Zamestnávatelia budú mať tak
možnosť spoznať zamestnanca priamo pri výkone
pracovných povinností.
Tvorba pracovných miest v sociálnom podniku
Dôležitým prvkom činnosti sociálneho podniku je
vybudovanie sociálneho inkubátora pre osoby,
ktoré budú v rámci neho preškolené a získajú
pra covné návyky a zručnosti. To vyžaduje úzku
spoluprácu sociálneho podniku s úradom práce,
obcami a tiež budovanie vzťahov s podnikmi ako
zamestnávateľmi a partnermi projektu.

Nosným pilierom sociálneho podniku je realizácia
ekonomických aktivít v oblasti výroby – vybu-
dovanie strediska výroby a poskytovanie služieb.
Hlavnou činnosťou strediska výroby bude výroba
škárovky  na nábytkové dielce a výroba in-
teriérových a exteriérových obkladov a profilo-
vaných hranolov. 
Stredisko služieb bude zamerané na poskyto-
vanie a zabezpečovanie technických služieb, pre-
dovšetkým údržbárskych, záhradníckych, lesníc -
kych činností, ktoré budú ponúkané štátnej
správe, samospráve, nezis ko vým organizáciám,
tiež fyzickým a právnickým osobám v regióne.
Pilotný projekt  „Vytvorenie a overenie fungovania
sociálneho podniku v Brezne“ bude realizovaný
v období od r. 2008 do r. 2013. Projekt je spolufi-
nancovaný z Európskeho sociálneho fondu vo
výške 95 % z celkových oprávnených výdavkov.
Veríme, že jeho činnosť bude mať pozitívny dosah
predovšetkým na rizikové skupiny UoZ a značne
ovplyvní celkovú životnú úroveň obyvateľstva
v regióne. Mgr. Anna Kvoriaková

riaditeľka odboru SZ, ÚPSVR Brezno

N
ovinkou v štátnej sociálnej podpore je prí-
platok k príspevku pri narodení dieťaťa.  Od

1. 1. 2007 poskytuje štát nový typ jednorazového
príspevku - príplatok k príspevku pri narodení
die ťaťa v sume 11 000 Sk (od 1. februára 2008 bola
výška príspevku zmenená na sumu 20 440 Sk) na
zvýšené výdavky spojené so zabezpečením nevy-
hnutných potrieb dieťaťa v prípade, že sa pr-
vonarodené dieťa dožilo aspoň 28 dní. Nárok na
príplatok k príspevku má len tá oprávnená 
osoba, ktorej vznikol nárok na príspevok pri na-
rodení dieťaťa.
Ak sa matke pri prvom pôrode súčasne narodí
viac detí, nárok na príplatok k príspevku vzniká na
každé dieťa, ktoré sa dožilo aspoň 28 dní. V okrese
Brezno sme zaznamenali len jeden prípad, keď sa
matke ako prvé v poradí narodili dvojičky.
Podmienkou splnenia nároku na príplatok je od 
1. 2. 2008 aj účasť matky od štvrtého mesiaca
tehotenstva na preventívnych prehliadkach
u lekára so špecializáciou v odbore gynekológia
raz za mesiac až do pôrodu (priamo na žiadosti
túto skutočnosť potvrdí ošetrujúci gynekológ).
Nárok na príplatok k príspevku nevzniká maloletej
matke, ktorá nemá priznané rodičovské práva
a povinnosti podľa osobitného predpisu.
V prípade, ak sa matke narodilo dieťa v štáte, ktorý
nie je členským štátom Európskej únie alebo 
zmluv nou stranou Dohody o Európskom hos po -
dár skom priestore, má nárok na príspevok pri na-
rodení pri splnení podmienky, že za posledných 12
mesiacov bola verejne zdravotne poistená
v Slovenskej republike.
Za obdobie od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 bolo na
ÚPSVR v Brezne podaných 571 žiadostí o príspe-
vok pri narodení dieťaťa a 234 žiadostí o príplatok
k príspevku pri narodení dieťaťa. Príplatok 
k príspevku bol vyplatený za uvedené obdobie 
v celkovej sume 2 607 000 Sk. Najvyšší počet pr-
vorodičiek sme zaznamenali vo vekovej kategórii
18 až 25 rokov, čo z celkového počtu vyplatených

príspevkov predstavuje 49,5 %. Naopak najmenej
zastúpenou vekovou skupinou medzi pr-
vorodičkami sú ženy nad 35 rokov. Ženy vo veku
28 rokov tvoria najviac zastúpenú skupinu medzi
prvorodičkami (9,4 % všetkých žiadostí).
Od 1. 1. 2008 do 30. 6. 2008 bolo podaných na
ÚPSVR v Brezne 287 žiadostí o príspevok pri na-
rodení dieťaťa a 87 žiadostí o príplatok
k príspevku pri narodení. Z celkového počtu žia-
dostí o príplatok k príspevku bolo po 1. 2. 2008
podaných 64 žiadostí a vyplatený bol príspevok
v celkovej výške 1 308 160 Sk. Aj v období po 1. 1.
2008 vyše polovice žiadostí bolo podaných pr-
vorodičkami, ktoré mali 25 rokov a menej.
V spomínanom období boli podané 2 žiadosti,
v ktorých boli prvorodičky staršie ako 35 rokov.
Medzi žiadateľkami sú v prvom polroku 2008

výrazne zastúpené ženy vo veku 21 rokov (10 %)
a 29 rokov (rovnako 10 %).
V prvom polroku 2008 sme zaznamenali nárast
počtu žiadostí o príspevok pri narodení v porov-
naní s prvými šiestimi mesiacmi  roku 2007 (v sle-
dovanom období v roku 2007 bolo podaných
279 žiadostí o príspevok pri narodení, v roku 2008
to bolo 287 žiadostí). Naopak v roku 2008 poklesol
celkový počet žiadosti o príplatok k príspevku pri
narodení dieťa oproti roku 2007 (do 30. 6. 2008
bolo podaných 86 žiadostí o príplatok k príspevku
pri narodení dieťaťa, v rovnakom období v roku
2007 to bolo až 116 žiadostí).
Oddelenie štátnych sociálnych dávok poskytuje
komplexné poradenstvo pri uplatňovaní jed-
notlivých žiadostí štátnych sociálnych dávok, čo
vedie k väčšej spokojnosti klientov. V záujme
predchádzania vzniku preplatkov na oddelení
boli vypracované poučenia, prostredníctvom
ktorých sú klienti informovaní o povinnostiach,
napríklad aby do 8 dní oznamovali skutočnosti,
ktoré majú vplyv na štátne sociálne dávky. Zá -
roveň oddelenie štátnych sociálnych dávok úzko
spolupracuje s oddeleniami odboru sociálnych
vecí a rodiny, aj s odborom služieb zamestnanosti.
Táto spo lu práca pomáha pri informovaní klientov,
ktorí odchádzajú za prácou do štátov Európskej
únie. Uvedeným klientom poskytujeme kom-
plexné po radenstvo vo veci uplatňovania si rodin-
ných dávok v rámci Európskej únie. Naše oddele-
nie zaznamenalo zlepšenie spolupráce 
so So ciálnou poisťovňou pri predchádzaní vzniku
preplatkov na rodičovskom príspevku (vznik
nároku na materské) a prídavku na dieťa (vznik
nároku dieťaťa na invalidný dôchodok). Kvalit-
ným poradenstvom a aktívnou spoluprácou 
s iný mi organizačnými zložkami ÚPSVR v Brezne
a spoluprácou s inými zúčastnenými právnic-
kými osobami sa snažíme o kvalitné vykonávanie
štátnej služby. Ing. Miroslava Žabková

vedúca oddelenia ŠSD, ÚPSVR Brezno

Novinka v štátnej sociálnej podpore: Príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa
Veková  štruktúra poberateliek 
príplatku k príspevku pri narodení
dieťaťa  
v roku 2007 

20 - 25 rokov 50 %
26  - 30 rokov 35 %
31 -  35 rokov 12 %
36 a viac rokov 3 %

Príplatok k príspevku pri narodení
dieťaťa  podľa vekovej
štruktúry pobera -
teliek  v prvom
polroku 

20 - 25 rokov 53 %
26  - 30 rokov 31 %
31 -  35 rokov 14 %
36 a viac rokov 3 %
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V
rámci odboru sociálnych vecí a rodiny veľmi
intenzívne spolupracujú oddelenie posud-

kových činností a oddelenie peňažných prís pev -
kov na kompenzáciu.  Činnosť oboch oddelení na
seba úzko nadväzuje, pretože cieľové skupiny
klientov sú spoločné. Spolupracujú od podania 
žiadosti klienta, cez diagnostiku sociálnych
dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia až
po konečné rozhodnutie. 
Cieľom našej pomoci je odstrániť existujúce so-
ciálne dôsledky ŤZP, prípadne ich zmierniť 
a umožniť tak ľuďom so zdravotným postihnutím
viesť nezávislý život a integrovať sa do spoločnosti
aj napriek obmedzeniam. Pri posudzovaní sa pos-
tupuje individuálne, zohľadňujú sa osobnostné
predpoklady, rodinné prostredie i prostredie,
ktoré túto integráciu ovplyvňuje. Je veľmi dôležité,
aby klient sám mal záujem riešiť svoju nepriaznivú
sociálnu situáciu, do ktorej sa dostal v dôsledku
zdravotného stavu, a aby poznal možnosti vyplý-
vajúce zo systému sociálnej pomoci. 
Dobrým príkladom je príbeh muža s ťažkým
zdravotným postihnutím, ktorý aj s našou pomo-
cou vedie nezávislý, aktívny život a je príkladom
nielen pre občanov ŤZP, ale aj pre nás, pracov-
níkov, ktorí s ním spolupracujeme od vzniku jeho
„problému“ a budeme ďalej spolupracovať.
Ide o mladého muža, ktorý po úraze ostal od-
kázaný na invalidný vozík.  Bezprostredne po
úraze a po absolvovaní rehabilitačnej liečby
v Národnom rehabilitačnom centre v Kováčovej
(ktoré hodnotí veľmi pozitívne) sa s nami skon-

taktoval. Peňažné príspevky mu umožnili za bez -
pe čiť si bezbariérové bývanie a uľahčili mu každo -
denný život. Okrem poskytnutých prí spev kov aj
on sám vyvíjal enormné úsilie, aby sa začlenil do
spoločnosti a našiel nový zmysel života. Dnes je
aktívnym členom Zväzu paralympionikov, regi s -
trovaný v bratislavskom športovom klube vozič -
károv. Na regionálnej úrovni patrí k zakladateľom
športového klubu Ďumbier-Lopej, v kto rom
je združených 10 vozičkárov. Zú čast ňuje sa na
európskych i svetových športových súťažiach.
Venuje sa rôznym športom, ale jeho špecializáciou
je cyklistika – handbike (ručné bicyklovanie) 
a monoski – lyžovanie. Jedným z najväčších úspe-
chov, ktoré dosiahol, je tretie miesto v kategórii 
A vozičkárov na majstrovstvách sveta v Taliansku
a  23. miesto v kategórii B vo Francúzsku.  
Z rozhovorov s ním vyplynulo, že ani 24 hodín
denne nestačí na uskutočnenie jeho aktivít
a plánov. Trénuje, cestuje, zúčastňuje sa súťaží,
stretnutí, pracovných rokovaní. Absolvuje ich nie-
len v blízkom okolí, ale aj vo Vysokých Tatrách,
v športovom centre na Remate a ďalších stre-
diskách.  Má veľa plánov. V zimnom období ab-
solvoval výpravu na Kilimandžáro na kvalitnom
horskom bicykli, ktorý skonštruoval so svojím 
priateľom. Tento bicykel je jeho veľká pýcha.    
Aj napriek ťažkému zdravotnému postihnutiu vie,
že okruh jeho priateľov sa nezúžil, ale naopak,
rozšíril o ďalších priateľov a známych, ktorí si roz -
ličným spôsobom pomáhajú, a pre ktorých je
určite prínosom  jeho ustavičný optimizmus

a chuť zdolávať životné prekážky. On sám sa
usiluje vyhľadávať a kontaktovať ľudí s podob-
ným osudom a snaží sa v nich vzbudiť záujem
o spoločenské dianie, šport, kultúru, aby nezostali
v izolácii. Stretáva sa aj s nezáujmom a apatiou, čo
však nie je prekážkou pri jeho užitočných záme-
roch - pomáhať iným. 
Zriadil chránenú dielňu pre ťažko zdravotne po -
stih nutých aj prevádzkarne na výrobu športového
náradia a pomôcok v Banskej Bystrici a tiež
v Českej republike. Táto činnosť si vyžaduje časté
cestovanie, a to bol dôvod, že dostal peňažný
príspevok na kúpu osobného motorového
vozidla, ktoré je vzhľadom na jeho pracovnú
vyťaženosť nevyhnutnosťou. Už má nové osobné
motorové vozidlo, upravené na ručné ovládanie. 
I keď vedie nezávislý život, denne sa stretáva
s prekážkami, najmä pri zdolávaní bariér pri
 vstupoch do inštitúcií. Nie je nezvyčajné, že si
úradné záležitosti vybavuje nedôstojným spô-
sobom, na ulici, niekedy aj pred váženou inštitú-
ciou. O to viac ho poteší bezbariérový prístup 
a pohyb tam, kde ho ani neočakáva.
Náš ÚPSVR v Brezne vybudoval bezbariérový
vstup do budovy, upravil výťah, čo umožnilo
našim klientom dôstojný kontakt s pracovníkmi. 
Týmto článkom sme chceli poukázať na sku-
točnosť, že oddelenie posudkových činností
a oddelenie peňažných príspevkov na kompen-
záciu sú tu v prvom rade pre klientov a neod-
deliteľnou súčasťou našej práce je poskytovanie
sociálneho poradenstva  nielen pre občanov s ŤZP,
ale aj ich rodinných príslušníkov, ktorí spolu s nimi
prežívajú ich osud a sú pre nich oporou. 

Mgr. Ľubomíra  Janošková
vedúca oddelenia PČ, ÚPSVR Brezno

PhDr. Dáša Paučíková 
vedúca oddelenia  PPK, ÚPSVR Brezno

O
ddelenie peňažných prís -
pevkov na kompenzáciu je

jedno z oddelení odboru sociál-
nych vecí a rodiny. Na oddelení
je zastúpenie administratívno-
organizačných činností, napr.
rozhodovanie o vzniku nároku
na jednotlivé peňažné príspev -
ky. Cieľom poskytovania peňaž -
ných príspevkov na kompenzáciu pre občanov
s ťažkým zdravotným postihnutím je zmierniť
dosah nárastu výdavkov, ktoré im vznikajú v dô -
sledku ťažkého zdravotného postihnutia v kaž-
dodennom živote a ich integrácia do spoločnosti. 
Potom sú to administratívno-evidenčné činnosti,
poskytovanie sociálneho poradenstva a súčasťou
je aj terénna sociálna práca, ktorá jej jedným
z nástrojov sledovania účinnosti foriem sociálnej
pomoci. Informácie získané pri terénnej sociál-
nej práci a ich následné spracovanie vedú
k obmedzovaniu možného zneužívania sociálnej
pomoci a vzniku podvodov, najmä pri poskyto-
vaní peňažného príspevku za opatrovanie 
a peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky. 
Dôraz v práci kladieme na kvalitu sociálneho po-

radenstva a komunikáciu
s klientom, čo je veľmi ná -
ročné, pretože každý občan
považuje svoje ochorenie,
resp. druh hendikepu za ten
najdôležitejší.  Ku každému
klientovi preto pristupujeme
individuálne a veľmi citlivo,
čo si vyžaduje veľkú dávku

empatie a trpezlivosti.
Pri svojej práci využívame aj spoluprácu s ďalšími
odborníkmi. Veľkým prínosom je pre nás
spolupráca so stavebným technikom, ktorý nám
pomáha pri posudzovaní bezbariérovosti navrho-
vaných úprav, rozsahu prác a hlavne pri posu -
dzovaní nákladov na tieto práce. Touto spoluprá-
cou sa uľahčilo zamestnancom oddelenia
peňažných príspevkov na kompenzáciu, ale aj
oddelenia posudkových činností  posudzovanie
nároku na peňažný príspevok na úpravu bytu,
rodinného domu alebo garáže, čím sa ešte viac
zefektívnilo celé konanie.   
Neoddeliteľnou súčasťou našej práce sú kon -
krétne čísla, ktoré dotvárajú celistvý obraz o práci
tohto oddelenia. Tu sú len niektoré z nich: posky-

tujeme peňažné príspevky na kompenzáciu pri-
bližne pre 1 020 občanov s ťažkým zdravotným
postihnutím v celkovej sume 1,6 mil. Sk. Z tejto
sumy napríklad na diétne stravovanie vyplácame
pre 345 občanov sumu 189 800 Sk mesačne, na
hygienu a opotrebovanie šatstva pre 442 ob -
čanov sumu 221 000 Sk mesačne, na prevádzku
osobného motorového vozidla pre 237 pobera -
teľov sumu 213 300 Sk. Značnou mierou na čer-
paní týchto prostriedkov sa podieľa skupina
občanov, ktorí poberajú peňažný príspevok za
opatrovanie, čo predstavuje 714 524 Sk mesačne
pre 180 občanov. 
Plní očakávaní sa tešíme už na novú právnu
úpravu týkajúcu sa pomoci občanom s ťažkým
zdravotným postihnutím, ktorá nahradí doterajšiu
právnu úpravu, a to zákon č. 195/1998 Z. z. o so-
ciálnej  pomoci v znení neskorších predpisov
v oblasti kompenzácie sociálnych dôsledkov
ťažkého zdravotného postihnutia, pretože
v pripravovanom zákone o podpore sociálneho
začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím do spoločnosti sa objavujú aj nové
prvky, ktorých cieľom je skvalitniť podmienky
poskytovania kompenzácie pre fyzické osoby aj
pre orgány štátnej správy. 

PhDr. Dáša Paučíková
vedúca oddelenia PPK, ÚPSVR Brezno

Ku každému klientovi pristupujeme citlivo

S ťažkým zdravotným postihnutím 
sa dá viesť plnohodnotný život
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P
ani Jana prišla k psychológovi celá uplakaná
– manžel jej oznámil, že od nej odchádza.

Zrútil sa jej svet. Celé roky žila iba pre rodinu – zo
zamestnania rovno domov, žiadne kamarátky, 
žia dne športy, žiadne koníčky. Varila, upratovala,
starala sa o deti, pomáhala svokrovcom. Zrazu
má byť koniec? Išla teda požiadať o radu 
k odborníkovi. Ale ani jeho pomocná ruka
manželstvo nezachránila. Manžel nakoniec
rozvod dosiahol, aby si mohol zariadiť nový život
s novou ženou. 
S pani Janou  sme sa stretávali ďalej. Potrebovala
prekonať pocity menejcennosti z toho, že
manžel si našiel inú.  Potrebovala nadobudnúť
pocit istoty pri rozhodovaniach, ktoré už musela
robiť sama. Musela si začať veriť a naučiť sa žiť
sama. Potrebovala sa i  vysťažovať na správanie
manžela – teraz už bývalého – pri delení ma-
jetku. Potrebovala poradiť ako na deti, ktoré sa
rovnako ako ona ťažko vyrovnávali s otcovým
odchodom. Ale potrebovala sa aj pred niekým
vyplakať zo smútku. 
Trvalo celé mesiace, kým sa jej prežívanie zme-
nilo natoľko, že dokázala zájsť na návštevu k pria -
teľke, kým sa prestala báť ísť do obchodu, kde
mohla stretnúť svoju spokojnú nástupkyňu.
Prešli mesiace, kým sa prestala pozerať dozadu 
a začala niečo plánovať. Stratila manžela, zostali
jej však deti. S dcérou prežíva  každú skúšku na
vysokej škole, teší sa, keď jej mladší syn povie, že
jediný z kamarátov si na chate nevypil, že tie pe-
niaze z brigády si ide odložiť na „výšku“.  Našla si
nové kamarátky, zájde občas ku kozmetičke.
Zlepšil sa aj jej zdravotný stav – už berie iba liek
na srdce, všetky ostatné jej lekár pomaly vysadil.
Žije svoj nový život, po ktorom síce netúžila, ale
je spokojná. A pokojná.
Mirka sa vydala hneď po skončení školy a ani po-
riadne nezačala pracovať, už skončila doma na
rizikovom tehotenstve. K dcérke po pol druha
roku pribudol syn, a tak sa nástup do zamestna-
nia znova oddialil. Keď deti podrástli a s man -
želom začali uvažovať o jej nástupe do 
zamestnania, zistila, že má strach. Nevedela si
predstaviť, že bude musieť preukázať vedomosti,
preberať zodpovednosť, komunikovať s cudzími
ľuďmi, zvládať nové veci. Mala pocit, že okrem
varenia a prania už nedokáže vôbec nič. Určite,
mnohé už zabudla a mnohé sa bude musieť 
v praxi naučiť, jej problém však spočíval v strate
sebaistoty. Človek, ktorý nemá možnosť
overovať a potvrdzovať si svoje schopnosti, zač -
ne o nich pochybovať: „Už som dávno nedržal
volant v ruke, neviem, ako to zvládnem.“ Mirka sa
potrebovala naučiť veriť si. Aby tak, ako bola
schopná zvládnuť úlohu mamičky, na ktorú ju
nikto špeciálne neškolil, zvládla aj svoje zamest-
nanie, hoci nie bez problémov.
U psychológa sa stretla s ďalšími mladými
mamičkami a zistila, že nie je so svojím problé-
mom jediná. Skupinka žien sa rýchlo zblížila.

Dokázali sa navzájom podporiť, povzbudiť, aj sa
spolu zasmiať, hoci na vlastných chybách. Naučili
sa vymieňať si recepty aj informácie ohľadne
zamestnania. Mirka opustila skupinu ako prvá.
Najprv si našla miesto brigádničky, neskôr sa tr-
valo zamestnala. To, čo sme už nestihli urobiť
spolu, dokončila jej nová rola v zamestnaní.
Overila si v reálnej situácii, že si zbytočne neveri -
la. Je schopná pracovať s financiami a s ľuďmi
niekedy lepšie než jej kolegyne.
Juraj a Marta sa rozviedli po niekoľkých rokoch
manželstva. Prípad ako stovky iných, ibaže
rozvod nasledoval krátko po tom, ako sa stali
rodičmi. Malá Martuška už nezachránila roz-
padajúci sa vzťah, iba skomplikovala ich roz-
chod. 
Tam, kde iní manželia bojujú o majetok, Mar-
tuškini rodičia bojovali o dieťa. Juraj vedel, že
dcérka je príliš maličká, než aby mohol požiadať
o jej zverenie. Ale chcel ju mať čo najčastejšie pri
sebe, chcel vidieť, ako vyrastá. Marta sa však
nevedela spamätať z rozpadu manželstva, bála
sa, že stratí dcérku a prípad skončil na súde. Sud-
kyňa bývalých manželov odporučila k psy-
chológovi. Keď Marta dostala predvolanie, in-
formovala sa, či naozaj musí prísť. Vysvetlila som,
že jej chceme pomôcť. Napokon prišli obaja.
Marta uviedla dostatok argumentov, prečo
nemôže dávať dcérku Jurajovi. Určite, otec nikdy
tak dôsledne neskontroluje, či si dieťa dobre
očistilo zúbky, nezabráni, aby ju pri starej mame
neolízal pes Boro, ale... Keď sa Martuška vráti 
z prechádzky s otcom popri Hrone k mame v za-
špinených nohavičkách, nie je síce dôvod na
hnev, ale to, že po rozlúčke s otcom dcérka plače
a pýta sa, kedy zasa ocko príde, už stálo za za-
myslenie. Spomenuli aj situáciu, kam dať Mar-
tušku, keď  Marta potrebuje odísť na pár dní. Os-
táva jediná možnosť - ochotný Juraj, ktorý by sa
dokázal o dcérku kedykoľvek postarať. Marta
nemá peňazí nazvyš a opäť len Juraj môže malej
kúpiť drahšie veci, lebo má lepší príjem. Okrem
toho Juraj je športovec, môže malú viesť k lyžo-
vaniu, plávaniu, lebo Marta je neplavec. Ro-
zoberali sme spolu i ďalšie situácie, ktoré môžu
nastať, až  nakoniec Marta súhlasila, že dá Jura-
jovi Martušku na víkend. „Ale večer mi ju dáš 
k telefónu, aby som si bola istá, že neplače.“ Ví-
kend dopadol dobre, Marta súhlasila s ďalším.
Rozobrali sme spolu, čo ešte treba zmeniť, aby
boli všetci spokojní. Teda hlavne Marta. Neskôr
sme s Martou  prebrali jej strach z toho, že Mar-
tuška raz odíde za otcom, ktorý jej môže toho
kúpiť podstatne viac než ona. Až potom sa us-
pokojila - svoju dcéru nestratí. A Martuška má
oboch rodičov. Pritom nechýbalo veľa a bola by
prišla o otca. Juraj sa totiž priznal: „Keby mi ju
Marta nezačala dávať, už pracujem v zahraničí a
asi tam aj zostanem. Tu by som sa nedokázal vy-
rovnať so stratou dcérky.“ Mgr. Marcela Škultétyová

referát  PPS, ÚPSVR Brezno 

Z príbehov referátu pedagogicko-psychologických služieb

Rozvodom sa život nekončí

Tábor tolerancie priniesol
deťom nielen radosť a zábavu
V

jeden slnečný a horúci augustový deň sa na
parkovisku v Brezne pätnásť detí lúčilo so

svojimi rodičmi a starými rodičmi, aby sedem dní
z letných prázdnin strávili v príjemnom pod-
horskom prostredí zariadenia Mladá Hora – Se-
bechleby. Úsmevy, radosť, ale aj neskrývané slzy
sa objavovali na tvárach detí. Niektoré z nich totiž
opúšťali rodičov a svoj domov po prvý raz.
Výchovno-rekreačný tábor pre deti, s ktorými náš
úrad pracuje, bol organizovaný v spolupráci
s akreditovaným subjektom, Kultúrnym zdru že -
ním Rómov Slovenska z  B. Bystrice. Pre šesť- až
trinásťročné deti bol pripravený zaujímavý pro-
gram, ktorý mal výchovný, vzdelávací a relaxačný
charakter. O deti sa staral päťčlenný inštruktorský
tím, ktorý tvorili dve komunitné sociálne pracov-
níčky, jeden sociálny pedagóg, zdravotník a ab-
solventka vysokej školy. Aby každý deň bol pre
deti pestrý a plný zážitkov, bol štruktúrovaný do
troch častí, vzdelávacej, športovo-zábavnej a od -
dychovej. V rámci vzdelávacích aktivít sa deti učili
osobnej hygiene, viac sa dozvedeli o závislosti od
drog, o tom, ako predchádzať konfliktným situá-
ciám, zoznamovali sa s komunikačnými tech-
nikami, s programom rozvoja sociálnych kontak-
tov a právami detí.
Išlo však nielen o edukačný zámer pobytu detí.
Väčší časový priestor bol venovaný športovým,
zábavným a relaxačným aktivitám. 
Rekreačné zariadenie svojím vybavením poskytlo
široké možnosti na šport a zábavu. Deti súťažili 
v táborových olympijských hrách, futbalovom
a volejbalovom turnaji, mali k dispozícii detské
ihrisko s preliezačkami, hojdačkami a šmýkačkou.
Zábavné programy tvorili skupinové a indi-
viduálne vedomostné kvízy, teambuldingové
poznatkové súťaže a veľkému záujmu sa tešila
súťaž Miss a Mister. Za výkony, vedomosti, aktivi -
tu a iniciatívu boli deti odmeňované priebežne, aj
na záver pobytu. Na relaxáciu mali určené denne
dve hodiny, ktoré využívali na plávanie a hry
v malom i veľkom bazéne. Relaxačný program
napĺňali aj turistikou do blízkeho okolia. A tak ako
každý správny tábor aj tento bol ukončený
posedením a spevom pri večernom táboráku.
Autobus priviezol rodičom a starým rodičom
šťastné, usmievavé a opálené deti, ktoré budú na
tábor ešte dlho spomínať. Zažili niečo nové a ne -
za budnuteľné. Zo spokojných tváričiek detí tak
pramenila spokojnosť rodičov i naša.

Mgr. Magdaléna Kováčiková
vedúca oddelenia SPOD a SK, ÚPSVR Brezno

príbeh
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Groussherzogt-
um Lëtzebuerg,
resp. Grand-

Duché de Luxembourg, či
Großherzogtum Luxemburg

(v slovenčine Luxemburské
veľkovojvodstvo) založil v roku

963 gróf Sigefroid. Veľkovojvod-
stvom sa stalo v roku 1815 a

zostalo v personálnej únii s Ho land-
 skom. V roku 1839 bolo rozdelené na

dve časti: frankofónna pripadla Bel-
gicku a zvyšok územia sa stal základom

pre samostatné Luxembursko. Úplnú
nezávislosť získalo v roku 1867. Členom

Európskej únie je od roku 1957 a je jednou
zo šiestich zakladateľských krajín vtedaj -
šieho EHS (Európskeho hospodárskeho
spoločenstva). V Luxembursku sídli gene -
rálny sekretariát Európskeho parlamentu,
Súdny dvor, Európsky dvor audítorov a Eu-
rópska investičná banka.

Prvé kroky po príchode do krajiny
a hľadanie zamestnania
Ak si hľadáte prácu v Luxembursku, musíte
ovládať minimálne na komunikačnej
úrovni francúzsky, resp. anglický jazyk. Na
získanie prístupu k zoznamu voľných miest
a iných informácií priamo v Luxembursku
nemusíte byť zaevidovaný prostred-
níctvom verejnej služby zamestnanosti
pracovného úradu (l´Administration de
l´emploi – ADEM – www.etat.lu/adem), ale
ak chcete mať nárok na podporu v
nezamestnanosti, musíte sa zaregistrovať.
Na registráciu stačí predložiť cestovný pas
alebo občiansky preukaz. Prácu vám môžu
pomôcť hľadať aj agentúry dočasného
zamestnávania. Luxemburské firmy a pod-
niky sú zvyknuté aj na žiadosti o zamest-
nanie z vlastnej iniciatívy.

Pracovné podmienky
Výška minimálnej mzdy je stanovená
zákonom a od 1. 1. 2007 to bolo 1 570,28
eura mesačne pre nekvalifikovaných
zamestnancov nad 18 rokov. Zákon
stanovuje aj pracovný čas, ktorý je 40

hodín týždenne. Zamestnanci majú nárok
na 25 dní dovolenky platenej zamestná-
vateľom, ktorá môže byť predĺžená podľa
typu práce alebo na základe kolektívnej
zmluvy. Nárok na minimálny dôchodok
budete mať po 10 odpracovaných rokoch
a na plný dôchodok si môžete nárokovať
po 40 odpracovaných rokoch.

Životné podmienky
Do sociálneho a zdravotného systému vás
zaregistruje zamestnávateľ. Všetky záleži-
tosti týkajúce sa sociálneho zabezpečenia
sú koordinované Joint Social Security Cen-
tre. Luxembursko má relatívne nízke dane a
odvody sú nižšie ako v susedných krajinách.
DPH sa pohybuje od 3 % do 15 %. Odvody
na sociálne zabezpečenie platené zamest-
nancom sú 11,8 % až 14,05 %. Daňovú
kalkulačku nájdete na www.eureslux.org.

Informácie o podnikaní
Zahraničný podnikateľ v Luxembursku musí
na registráciu splniť požiadavku profe-
sionálnej cti (nesmie mať vyhlásený bankrot
a musí mať čistý trestný register) a požia-
davku profesionálnej kvalifikácie podľa
smerníc Európskeho ekonomického spolo -
čenstva. Zápis do živnostenského registra je
povinný, vykonáva sa automaticky po
splnení základných požiadaviek. Na vykoná-
vanie živnosti je potrebná registrácia na
účely platenia dane z pridanej hodnoty a
registrácia na daň z príjmu. Pri registrácii na
platenie DPH je nevyhnutné zabezpečiť si
bankovú záruku – www.chambre-des
-metiers.lu – Živnostenská ko mora.

Uznávanie kvalifikácie
Žiadosti na uznávanie diplomov, certifiká-
tov a iných kvalifikácií sa predkladajú na
Ministere de l'Education Nationale, de la
Formation Professionnelle et des Sports
29, rue Aldringen, L-2926 Luxembourg.

Vzdelávanie
Luxemburská ústava umožňuje štátu or-
ganizovať a regulovať vzdelávanie. Po -
vinná školská dochádzka je 11 rokov, z
toho 2 roky je predškolské vzdelávanie, 6
rokov základné vzdelanie a 3 roky po zák-
ladnom vzdelaní. Verejné vzdelávanie je
bezplatné, financované zo štátneho
rozpočtu. Väčšina škôl je riadená štátom.
Existujú aj súkromné školy, ale aj tie musia
učiť rovnaké predmety ako štátne školy.

Zdravotný systém
Všetci pracovníci a ich rodiny spadajú pod
systém zdravotnej starostlivosti. Cena

Luxembursko zrušilo od 1. 11. 2007 prechodné obdobia pre občanov
SR, to znamená, že odpadá povinnosť vybavovať pracovné povolenie. 
Na pobyt dlhší ako 3 mesiace je však potrebná deklaráciu pobytu, 
povolenie na pobyt nie je povinné.

Chcete pracovať
v Európskej únii?

Luxemburské veľkovojvodstvo
Hlavné mesto: Luxemburg

Rozloha: 2 586,4 km2 

Počet obyvateľov: 480 000 (údaj z roku 2007)

Územné rozdelenie (členenie): 3 dištrikty rozdelené na 12 kantónov a 116 komún

Mena: euro (EUR)

Štátny jazyk: luxemburský jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk

EURES

Kontakty na portály práce: 
www.eures.sk
www.eureslux.org
www.monster.lu
www.emploi.lu
www.carriere.lu
www.ete.lu
www.informa.lu/job.htm
www.ism-mri.com
www.jobsearch.lu
www.luxweb.lu
www.stepstone.lu
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zdravotného liečenia a služieb (lekár podľa
vlastného výberu alebo opatera v nemoc-
nici) je preplácaná podľa oficiálnych
sadzieb. 

Užitočné kontakty
Veľvyslanectvo Luxemburska pre SR
Adresa: Wallnerstraße 2/1/2, A-1010 Wien,
Rakúska republika (Österreich)
Tel.: 0043 1 478 2168
Fax: 0043 1 478 2643
E-mail: office@luxrep-osce.at

Honorárny konzulát Luxemburska 
v Bra tislave
Adresa: Hodálova 1, 841 05 Bratislava 
Tel.: 00421 2 6542 9961
Fax: 00421 2 6542 9961

Veľvyslanectvo SR v Bruseli (akredito-
vané pre Luxembursko)
Adresa: 195, Avenue Molicre, 1050 BruselI -
xelles (Bruxelles), Belgicko (Belgique)
Tel.: 0032 2 346 4045
Fax: 0032 2 346 6385
E-mail: ambassade.slovaque@euronet.be
WEB: www.brussels.mfa.sk
Honorárny konzulát SR v Luxembursku
Adresa: Place Winston Churchill 6, 1340

Luxemburg (Luxembourg), Luxembursko
(Luxembourg)
Tel.: 0035 2 453 293
Fax: 0035 2 457 224, 530 441

Užitočné webové stránky:
turistický úrad:
www.etat.lu, www.gouvernement.lu,
www.ont.lu
úrad práce:
http://www.news.lu, www.luxembourg-city.
lu, www.etat/adem.lu 
zväz zamestnávateľov:
www.fedil.lu
ministerstvo zahraničných vecí:
www.mae.lu 
obchodná komora:
www.cc.lu, www.statec.lu 

Užitočné telefónne čísla
Tiesňové volania: 112
Polícia: 113
Telefonovanie do Luxemburska: medzi -
národná predvoľba 352 + tel. číslo (Lu xem -
bursko nemá miestne predvoľby)
Telefonovanie z Luxemburska do SR:
00421 + medzimestské smerové číslo v SR
+ tel. číslo Renáta Mésárošová

EURES poradkyňa , ÚPSVR Trenčín

Ešte že máme Schengen, hovoria si
tí, ktorí často cestujú do zahraničia
alebo migrujú. Výhody, ktoré z

toho vyplývajú, už vieme oceniť. Nielen
tí, ktorí odchádzajú, ale aj tí, ktorí
prichádzajú. Návraty však bývajú spo-
jené s mnohými povinnosťami, ktoré
treba absolvovať, aby sme odchádzali z
krajiny s čistým kontom. Na čo teda
nesmieme zabudnúť?

Zastaviť všetky platby, ktoré sa týkajú
nájomného, plynu, vody a elektriny.
Ak poberáte dávku v nezamestnanosti
alebo iné sociálne dávky, treba infor-
movať príslušný úrad práce (Jobcen-
trePlus) a oddelenie pre sociálne veci
(Social Services Department).
Ak ste platcom miestnej dane, treba o
tom informovať miestne zastupiteľstvo.
Keďže sa táto daň platí raz ročne, v závis-
losti od typu nehnuteľnosti, môžete žia -
dať aj o vrátenie časti tejto dane.
Vyplniť formulár P85, ktorý slúži na
vrátenie dane z príjmu.
http://www.hmrc.gov.uk/cnr/p85.pdf
Vyplniť formulár ca 3916, ktorý poslúži
na vyžiadanie formulárov E 104, 205 
a 301.
http://www.hmrc.gov.uk/forms/2005/
ca3916.pdf
Vyplniť formulár ca 3638, ktorý poslúži
na informácie ohľadom starobného
dôchodku v UK.
http://www.hmrc.gov.uk/pdfs/ca3638.pdf
Ak máte ešte stále otvorený účet v UK,
vyžiadajte si formulár R 105, ktorý vás
oslobodí od zdaňovania úrokov na
vašom účte 
Od svojho obvodného lekára, zubára,
či optika si môžete vyžiadať kópie
lekárskych záznamov. (Je možné, že 
tieto úkony budú spoplatnené.)
Platí to aj o záznamoch zo školy/škôl
vašich detí.
Miestnu poštu môžete požiadať o pre -
smerovanie vašej pošty na súčasnú
adresu pobytu. Poplatok závisí od času
využívania tejto služby. Alica Dobrá

EURES poradkyňa
ÚPSVR Dunajská Streda

Nové možnosti vzdelávania
Vzdelávanie tvorí súčasť nášho

každodenného života, bez
ohľadu na to, v akej sfére sa mo-

mentálne pohybujeme. Ak by sme sa
chceli na chvíľu pozastaviť, rýchlosť
rozvoja nám to nedovolí a životné
tempo nás ženie stále dopredu.
Dôraz sa kladie na celoživotné vzdelá-
vanie a vzdelávanie na európskej úrovni
a k dispozícii sú rôzne programy, o
ktorých možno ešte stále väčšina nevie.
Otvorené hranice Európskej únie pod-
porujú možnosť migrácie a na uliciach
stretávame ľudí, na ktorých sme neboli
zvyknutí. Na jednom mieste žije zrazu
viacero kultúr, a my si všímame skôr
rozdielnosť, nie to, čo nás spája. Na zák-
lade týchto skutočností sa zrodila
myšlienka „dozvedieť sa niečo viac o
kultúrach“ a pripraviť sa na prácu s
rôznorodými skupinami aj v oblasti
verejných služieb zamestnanosti.

Preto ÚPSVR v Starej Ľubovni využil
možnosť zapojenia sa do programu
GRUNDTVIG – mobilita jednotlivcov, v
rámci ktorého dvaja zamestnanci (ria-
diteľ odboru služieb zamestnanosti Ing.
Miroslav Redaj a EURES poradkyňa Mgr.
Veronika Vilčeková) získali grant na ško-
liaci tréning zameraný na interkul-
turálne vzdelávanie, komunikačné a
manažérske zručnosti a vedenie ľudí.
Vzdelávacia aktivita sa uskutočnila v
dňoch 7. až 11. 5. 2008 v cyperskom
meste Larnaka. Získané poznatky a
zručnosti sa využijú v každodennej práci
s klientmi.
Viac informácií o programe GRUNDTVIG
nájdete na stránke Slovenskej aka-
demickej asociácie pre medzinárodnú
spoluprácu (SAAIC) – www.saaic.sk/llp

Veronika Vilčeková
EURES poradkyňa  

ÚPSVR Stará Ľubovňa

Odchádzate z Veľkej
Británie na Slovensko?
Viete, na čo nezabudnúť?
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poradňa

D
uálne zobrazenie informuje o zmene
cien tovarov, služieb a iných fi-
nančných plnení (ďalej len „cien“)

odo dňa zavedenia eura. Podstatou duálneho
zobrazenia je uvádzanie cien v slovenských ko-
runách a v mene euro, v prepočte podľa kon-
verzného kurzu 1 EUR = 30,1260 SKK. Ceny v
mene euro sú určené tak, že súčasné ceny v
slovenských korunách sú vydelené kon-
verzným kurzom a zaokrúhlené v zmysle plat-
nej legislatívy, t. j. ceny v mene euro sú nižšie
ako ceny v slovenských korunách. Vytvorí sa
predstava, koľko klient po novom dostane.
Napríklad ak súčasná dávka v hmotnej núdzi a
príspevky k dávke sú v celkovej výške 4 360 Sk,
odo dňa zavedenia eura to bude suma 144,73
€. Od 1. 1. 2009 sa zni žu je objem a mena vy-
plácaného finančného plnenia, ale hodnota
ostáva, alebo sa mierne zvýši. V súlade so so-
ciálne orientovanými legislatívnymi krokmi
prepočtom a zaokrúhlením na euro klient
dostane viac. Informácia o výške novej ceny je

základom vnímania novej meny a počiatok
hos po dárenia v mene euro. Komparatívny vý-
znam duálneho zobrazenia a periodický mon-
itoring vývoja cien pomôže zvyšovať dôveru
v novú menu. 

Dve etapy duálneho zobrazenia
Duálne zobrazovanie cien, platieb a iných hod-
nôt sa povinne vykonáva v podmienkach
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej
len „ústredia“) a úradov práce, sociálnych vecí a
rodiny (ďalej len „úradov“) v dvoch etapách: 
a) prvá etapa – do dňa zavedenia eura 

(od 1. 8. 2008 – 31. 12. 2008)
b) druhá etapa – odo dňa zavedenia eura ( od

1. 1. 2009 – 31. 12. 2009)
Ako sa premietne duálne zobrazenie v pod-
mienkach ústredia a úradov?
V podmienkach ústredia a úradov sa duálne zo-
brazenie zabezpečí :
a) v rozhodnutiach v správnom konaní v pod-

mienkach sociálnych vecí a rodiny,

b) v tlačivách, ktoré vypĺňajú klienti, ak majú
charakter žiadosti o finančné plnenie,

c) vo výplatných páskach pre zamestnancov,
d) v príjmových a výdavkových dokladoch,

ktoré majú priamy súvis so zamestnancom,
klientom,

e) v sumárnych zoznamoch, ktoré obsahujú
potvrdenie prevzatia finančného plnenia,
resp. stravných lístkov,

f) v oznámeniach o výške funkčného platu pri
novovzniknutých pracovnoprávnych vzťa-
hoch alebo pri zmenách výšky platu, resp.
mzdy zamestnancov,

g) v evidencii pohľadávok a vo výzvach k po-
hľadávkam, 

h) v zmluvách a dohodách, uzatvorených s fy-
zickou alebo právnickou osobou, ktorých
predmetom je finančné plnenie v rámci so-
ciálnych vecí a rodiny a aktívnej politiky
služieb zamestnanosti,

i) vo verejne prístupných priestoroch, na inter-
nete a intranete,

j) v platobných dokladoch Slovenskej pošty,
týkajúcich sa výplaty dávok sociálnych vecí
a rodiny, ktorými klient potvrdzuje prevzatie
finančného plnenia v okresnom okruhu
a PPP E,

k) vo výstupoch registračných pokladníc vo
VÚS Mlynky,

l) v cenníkoch a cenovkách vo VÚS Mlynky.
Rozsah duálneho zobrazenia je minimálny
alebo maximálny
Minimálny rozsah duálneho zobrazenia sa pre-
mietne do vybraných dokladov účtovnej 
evidencie (napr. vo výplatných dokladoch
zamestnancov, príjmových a výdavkových do -

K
oľko prípadov zanedbanej starostlivosti
o dieťa bolo u nás zaznamenaných za

posledné dva roky?
V roku 2007 orgány sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately podali 1 718 návrhov
a podnetov na vydanie predbežného opatre-
nia a na nariadenie ústavnej starostlivosti
v počte 603. V uplynulom roku bola poskyt-
nutá pomoc 746 týraným, sexuálne zneuží-
vaným a šikanovaným deťom. Okrem rodičov
sú tu zahrnuté aj iné osoby, ktoré sa dopustili
týchto skutkov voči dieťaťu.

V
ktorých prípadoch je už klasifikovaná
vážna nezodpovednosť rodičov vo vý-

chove o dieťa - resp. aké sú ďalšie prípady,
keď hrozí rodičom odobratie dieťaťa z vý-
chovy?
Do výkonu rodičovských práv a povinností je
možné zasiahnuť súdnym rozhodnutím, a to v
prípadoch: Ak rodič nemôže vykonávať svoje
rodičovské práva a povinnosti voči dieťaťu

z dôvodu závažnej prekážky a je v záujme
dieťaťa, aby súd pozastavil výkon rodičov ských
práv a povinností. Ak rodičia, prípadne rodič
žije trvalo neusporiadaným spôsobom života,
alebo ak vôbec nevykonáva rodičovské práva
a povinnosti, alebo ak nezabezpečuje výchovu
maloletého dieťaťa, súd obmedzí výkon
rodičovských práv a povinností. V roz hod nutí
súd presne vymedzí rozsah práv a povinností,
na ktoré sa obmedzenie vzťa hu je. Ak rodičia,
prípadne rodič zneužíva svoje rodičovské
práva a povinnosti najmä týraním dieťaťa, zlým
zaobchádzaním, prípadne ak rodičia zá-
važným spôsobom zanedbávajú výkon svojich
rodičovských práv a povinností, súd takéhoto
rodiča pozbaví výkonu ro di čov ských práv.
Rodič nie je pozbavený povinnos ti, takže aj
naďalej má napr. vyživovaciu povinnosť voči
dieťaťu. V tejto odpovedi je od stupňovaná zá-
važnosť porušovania rodi čov ských práv
a povinností zo strany samotných rodičov.

A
k susedia vedia o zanedbávaní sta rost -
livosti o deti rodičmi, ktorí sa po nociach

túlajú a deti ostávajú bez dozoru, kam to
nahlásiť, prípadne ako postupovať?
Ak susedia vedia o niekom, kto zanedbáva
starostlivosť o deti, prípadne ak o takejto sku-
točnosti vie ktokoľvek, treba to nahlásiť
orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a so-
ciálnej kurately písomne alebo telefonicky,
prípadne osobne, aby orgán sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately mohol v záuj -
me dieťaťa konať.

A
k to susedia zámerne nenahlásia, hrozí
im za to nejaký postih?

Zákonná povinnosť nahlasovať takéto prípady
nie je daná, avšak je na samotnom občanovi,
či skutočnosti, o ktorých sa dozvedel, oznámi
orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a so-
ciálnej kurately. Orgán sociálnoprávnej ochra -
ny detí a sociálnej kurately má možnosť doz -
vedieť sa o zanedbávaní starostlivosti o dieťa
aj inou cestou, napr. cez školu, lekára, políciu.

JUDr. Marta Sebechlebská
oddelenie SPOD aSK , Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

PORADŇA – Otázky a odpovede

Duálne zobrazenie cien má informatívny význam
Už je to tu – určením konverzného kurzu Radou Európskej únie sa
definitívne potvrdil vstup Slovenskej republiky do eurozóny. Konverzný
kurz 1 EUR = 30,1260 SKK je uspokojivý výsledok neľahkých rokovaní
slovenskej vládnej delegácie s Radou EÚ i ECB a odráža reálny stav
slovenskej ekonomiky. Pred samotným zavedením eura povinne začína
obdobie duálneho zobrazenia cien, platieb a iných hodnôt. V dnešnom
čísle sa dozviete, prečo je to tak, a tiež ako ústredie a úrady zabezpečia
duálne zobrazovanie vo vzťahu ku klientom v oblasti finančných plnení
sociálnych vecí a rodiny v prvej etape.
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IBAN - Medzinárodné číslo bankového účtu.
Jeho účelom je umožniť automatické spraco-
vanie cezhraničných platieb. 
Implementácia práva - Prevzatie európskych
právnych noriem do slovenských právnych pred-
pisov.
Index spotrebiteľských cien - Ukazovateľ rastu
alebo poklesu spotrebiteľských cien vybraných
komodít.
Inflácia - Prejav ekonomickej nerovnováhy, pre-
javuje sa rastom cien, znehodnotenie meny je
spôsobené výdajom papierových peňazí nad
potrebu hospodárstva.
Inkaso - Úkon, ktorým sa uskutočňuje vybratie
dlžnej sumy od dlžníka.
Interné smernice - Nariadenia platné smerom
dovnútra. 
Iridescentný pruh - Nahmatateľný pruh na
bankovke zhotovený špeciálnou technikou.

Jednotná mena - Spoločná mena používaná
v krajinách eurozóny.

Konverzia cien - Prepočítanie peňažných
hodnôt v slovenských korunách na eurá, prí-
padne i opačne s použitím prepočítavacieho ko-
eficientu. S konverziou cien súvisí i uvádzanie
cien a peňažných súm v oboch menách naraz –
duálne označovanie.
Konverzný kurz - Konverzný kurz určený Radou
EÚ, ktorým sa prepočítajú koruny na eurá, je ne-
menný, platný od 1. 1. 2009. 
Korunový účet - Účet vedený v slovenských ko-
runách.
Kritériá na pristúpenie do eurozóny - Členské
krajiny po prijatí eura musia dosiahnuť vysoký
stupeň udržateľnej hospodárskej konvergencie,
ktorá sa vyhodnocuje na základe plnenia tzv.
„maastrichtských konvergenčných kritérií“ uve-
dených v čl. 121 Zmluvy o založení ES a ďalej
podrobnejšie upravených v tzv. Protokole o kon-
vergenčných kritériách pripojenom k Zmluve
o založení ES. 
Ide o tieto kritériá:

Kritérium dosiahnutia vysokého stupňa ceno-
vej stability, ktoré znamená, že členský štát
vykazuje dlhodobo udržateľnú cenovú stabi-
litu a priemernú mieru inflácie meranú
v priebehu jedného roka pred vykonaním
zisťovania, pričom táto nepresahuje o viac ako
1,5 percentuálneho bodu mieru inflácie troch
členských štátov, ktoré v oblasti cenovej sta-
bility dosiahli najlepšie výsledky.
Kritérium udržateľnosti verejných financií, ktoré
znamená, že v čase skúmania sa na členský
štát nevzťahuje rozhodnutie rady o existencii
nadmerného schodku podľa článku 104 odst.
6 Zmluvy o založení ES, pričom rada rozhoduje
o existencii nadmerného schodku podľa:
pomeru plánovaného alebo skutočného
schodku verejných financií k HDP v trhových
cenách, ktorý by nemal prekročiť 3 %, a
pomeru verejného zadlženia k HDP v trhových

cenách, ktorý by nemal prekročiť 60 %.
Pri hodnotení plnenia požiadavky fiškálnej disci-
plíny sa berú do úvahy aj ďalšie faktory
stanovené v Zmluve o založení ES a súvisiacich
aktoch práva EÚ, ako: doterajší postup znižovania
rozpočtovej nerovnováhy, prípadne existencia
výnimočných a dočasných faktorov, ktoré k
nerovnováhe prispievajú. Pri členských štátoch
s mierou verejného dlhu k HDP prekračujúcou 
60 % sa predpokladá, že ju budú uspokojivým
tempom znižovať k odporučenej hodnote.

Kritériom „kurzovej stability“ sa rozumie do-
držiavanie normálneho fluktuačného rozpätia
stanoveného mechanizmom výmenných kur-
zov EMU po dobu aspoň 2 rokov, bez toho,
aby došlo k devalvácii voči mene iného člen-
ského štátu. Pri hodnotení plnenia tohto
kritéria sa kladie dôraz na to, aby sa výmenný
kurz voči euru blížil k centrálnej parite. Zo-
hľadňujú sa i ďalšie faktory, ktoré mohli viesť
k apreciácii výmenného kurzu.
Kritérium „konvergencie úrokových sadzieb“
sa odráža v úrovni dlhodobých úrokových
sadzieb a znamená, že v priebehu jedného
roka pred šetrením priemerná dlhodobá nomi -
nálna úroková sadzba členského štátu ne -
prekračovala o viac ako dva percentuálne body
priemer úrokovej sadzby najviac troch člen-
ských štátov, ktoré dosiahli v oblasti cenovej
stability najlepšie výsledky. Úrokové sadzby sa
zaisťujú na základe dlhodobých štátnych dl-
hopisov alebo porovnateľných cenných pa-
pierov, s prihliadnutím na rozdielne vy me dze -
nie pojmov v jednotlivých členských štátoch.
Hodnotenie však zohľadňuje aj ďalšie faktory,
napr. výsledky integrácie trhov, situácia a vývoj
bežného účtu a platobnej bilancie a posúdenie
vývoja nákladov na jednotku pracovnej sily
a iných cenových indexov. Plnenie konver-
genčných kritérií je pravidelne monitorované
Európskou komisiou a Európskou centrálnou
bankou v konvergenčných správach, vypraco-
vaných podľa čl.121 Zmluvy o založení ES.

Ďalším maastrichtským kritériom, ktoré na
rozdiel od predchádzajúcich nemá výslovne eko-
nomický charakter, je požiadavka na dosiahnutie
nezávislosti  Slovenskej národnej banky a uve-
denie jej statusu, resp. legislatívy upravujúcej jej
postavenie do plného súladu so Zmluvou o za-
ložení ES a Štatútom ESCB a ECB.
Kritériá harmonizácie s eurozónou - Vstupom
do eurozóny stratí ekonomika nezávislú me-
novú politiku (t. j. možnosť používať úrokové
sadzby a menový kurz ako nástroj, ktorý sa
prispôsobuje ekonomickým šokom). Pre
makroekonomickú stabilitu existujú po prijatí
spoločnej meny určité riziká. Veľkosť týchto rizík
skúmajú tzv. analýzy harmonizácie (vysoká miera
harmonizácie znižuje náklady a zvyšuje prínosy
jednotnej meny; existencia funkčných konver-
genčných mechanizmov znižuje náklady a dosta-
točná je potom aj nižšia miera harmonizácie). 

Legislatíva - Právne normy.
Mária Šimková

koordinátorka Euro komisie ÚPSVR
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kladoch...), na verejne prístupných prie sto -
roch, internete, intranete, v tlačivách, v
sumárnych zoznamoch, dohodách a zmlu-
vách, v platobných dokladoch Slovenskej
pošty, a. s., výstupov z registračných pok-
ladníc VÚS Mlynky, cenníkoch a cenovkách.
V čase prvej etapy duálneho zobrazenia
predstavuje minimálny rozsah duálneho zo-
brazenia informáciu o výške konverzného
kurzu a prepočet sumy vrátane zaokrúhľo-
vania v zmysle platnej legislatívy na dve de-
satinné miesta.

Príklad:
Finančné plnenie: 6 965,00 Sk
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Suma v EUR: 231,20

Maximálny rozsah duálneho zobrazenia sa
premietne do rozhodnutí, výziev, oznámení
a obsahuje informácie: textové zdôvodne-
nie duálneho zobrazenia - odvolanie sa na
platnú legislatívu, informatívny účel duál-
neho zobrazenia, výšku konverzného kurzu
a prepočet sumy do meny euro vrátane
zaokrúhľovania v zmysle platnej legislatívy
na dve desatinné miesta.

Duálne zobrazenie v rozhodnutiach
V rozhodnutiach správneho konania sa
duálne zobrazenie premietne v časti
„Odôvodnenie“ v maximálnom rozsahu
duálneho zobrazenia nasledovne:
Text pre duálne zobrazenie rozhodnutí od
1. 8. 2008 – 31. 12. 2008:
V zmysle § 1 ods. 2 písm. i) zákona č.
659/2007 Z. z. o zavedení meny euro
v Slovenskej republike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a Vyhlášky MPSVR č.
251/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú ďalšie
podrobné pravidlá na duálne zobrazovanie
a  na prepočty a zaokrúhľovanie cien, jed-
notkových cien, platieb a iných hodnôt pri
prechode zo slovenskej meny na menu euro
pre oblasť miezd, platov a ostatného
odmeňovania za prácu, oblasť cestovných
náhrad, oblasť služieb zamestnanosti, oblasť
sociálneho poistenia a starobného dô-
chodkového sporenia, sociálnych dávok, dá-
vok sociálnej pomoci, pomoci v hmotnej
núdzi a inej sociálnej podpory a pre oblasť
sociálnych služieb, Vám oznamujeme, že
dávka (príspevok atď.) uvedená vo výroku
rozhodnutia v sume .......,-Sk, po prepočte
podľa platného konverzného kurzu (1 € =
..........,-Sk) a zaokrúhlená v zmysle uvedených
predpisov, predstavuje sumu .........,- €. Ob-
dobie duálneho zobrazovania peňažných
súm trvá do 31. 12. 2009.
V prípade uvedených dvoch súm vo výroku
rozhodnutia text v nasledovnom znení žia-
dame umiestniť nasledovne: .......... „podľa
platného konverzného kurzu (1 € = ..........,-Sk)
a zaokrúhlená v zmysle uvedených pred-
pisov, predstavuje sumu .........€. Celkovo do-
plácaná suma ..........,-Sk predstavuje sumu
............€. Obdobie duálneho zobrazovania
peňažných súm trvá do 31. 12. 2009“.

EUROSLOVNÍK (POKRAČOVANIE)
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Voľné štátnozamestnanecké miesta
v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny

príloha

Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny v Banskej Bystrici

VK č.: 2008/8/28
Názov pozície: SAMOSTATNÝ RADCA 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Odbor služieb zamest-
nanosti, oddelenie služieb zamestnateľnosti,
referát odborného 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 uchádzačov o zamestnanie vyžadu-
júcich zvýšenú starostlivosť pri umiestnení na
trhu práce, vypracovávanie individuálnych
akčných plánov pre uchádzačov o zamestnanie.
Overovanie výdavkov v rámci národných projek-
tov na podporu zamestnanosti.
POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie zamestnanca: VŠ II.
stupňa v zmysle § 43 zákona NR SR č. 5/2004 Z.
z. o službách zamestnanosti a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word
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: Úrad práce, sociál-
nych vecí a rodiny v Banskej Bystrici, Zvolenská
cesta 27, 974 05 Banská Bystrica

Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny v Banskej Bystrici

VK č.: 2008/9/28
Názov pozície: SAMOSTATNÝ RADCA 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Odbor služieb zamest-
nanosti, oddelenie služieb zamestnávateľom
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia
práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné
činnosti v oblasti poskytovania príspevkov v
rámci aktívnych opatrení trhu práce a ESF, reali -
zácia aktivít v rámci národných projektov, posky-
tovanie základných informácií o rozsahu
poskytovaných služieb. Poskytovanie informácií
konečným užívateľom o možnostiach, formách a
prostriedkoch využitia aktívnych opatrení trhu
práce a o postupoch pri predkladaní žiadostí o
príspevok a realizácii programov a projektov.
POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie zamestnanca: VŠ I.
alebo VŠ II. stupňa 
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word,
Excel
KONTAKT NA POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
Mgr. Jarmila Štekláčová
Telefón: 048/4308 600
E-mail: jarmila.steklacova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociál-
nych vecí a rodiny v Banskej Bystrici, Zvolenská
cesta 27, 974 05 Banská Bystrica

Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny v Košiciach

VK č.: 2008/13/43
Názov pozície: ODBORNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 2 
Organizačný útvar: oddelenie informatiky,
analýz a štatistických zisťovaní 
Odbor štátnej služby: 1.05 Informatika (so-
ciálno-ekonomické informácie, štátny infor-
mačný systém)
Hlavné úlohy: Systémová a vývojová činnosť pri
riešení jednotlivých úloh časti štátneho infor-
mačného systému. Zabezpečuje koordináciu a
technickú správu aplikačného programového vy-
bavenia ISOP. Overuje a testuje nové verzie
nasadzovaného alebo prevádzkovaného ap-
likačného programového vybavenia. Komplexne
zabezpečuje bežné požiadavky užívateľov.
Vykonáva zber a export údajových báz podľa
pokynov úradu. 
POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II.
stupňa 
Počítačové znalosti: správa LAN
KONTAKT NA POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
JUDr. Zlatuša Lachváčová
Telefón: 055/6805413
E-mail: Zlatusa.Lachvacova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociál-
nych vecí a rodiny v Košiciach, Staničné námestie
9, 040 01 Košice

Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny v Košiciach

VK č.: 2008/14/43
Názov pozície: SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest:1 
Organizačný útvar: Úsek sociálnych vecí a
rodiny, detašované pracovisko Košice II, referát
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia
práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Rozhodovanie o prijímaní opa-
trení na úseku sociálnoprávnej ochrany. Sociálna
prevencia. Poradenská starostlivosť. Podávanie
návrhov súdu na ústavnú výchovu, na obmedze-
nie a pozbavenie rodičovských práv, na zrušenie
ústavnej výchovy. Podávanie návrhov na súd na
okamžité umiestnenie dieťaťa do náhradnej
rodinnej starostlivosti. Podávanie návrhov súdu
na úpravu práv a povinností rodičov voči deťom,
na určenie výživného.
POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I.
alebo VŠ II. stupňa 
Osobitné kvalifikačné predpoklady: vysoko -
školské vzdelanie v študijnom odbore sociálna
práca, psychológia, právo alebo v študijných
odboroch pedagogického zamerania podľa § 93
zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a sociálnej kuratele. 
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, 
Microsoft Office Excel, Internet Explorer 
KONTAKT NA POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
JUDr. Zlatuša Lachváčová
Telefón: 055/6805413, 055/2440123

E-mail: Zlatusa.Lachvacova@upsvar.sk 
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociál-
nych vecí a rodiny v Košiciach, Staničné námestie
9, 040 01 Košice 

Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny v Leviciach

VK č.: 2008/10/17
Názov pozície: ODBORNÝ RADCA – PRED-
STAVENÝ, VEDÚCI ODDELENIA 
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: oddelenie kontroly
Odbor štátnej služby: 1.07 Kontrola, sťažnosti
a petície, vnútorný audit 
Hlavné úlohy: Riadiaca, koordinačná a kontrolná
činnosť pri riadení a usmerňovaní činnosti zamest-
nancov oddelenia kontroly. Samostatné vykoná-
vanie odborných a špecializovaných činností
spadajúcich do rozsahu kompetencií oddelenia.
POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II.
stupňa
Počítačové znalosti: ovládanie práce s PC
KONTAKT NA POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
Terézia Kováčová
Telefón: 036/2440120
E-mail: terezia.kovacova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociál-
nych vecí a rodiny, Ľ. Štúra 53, 934 01 Levice

Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny v Leviciach

VK č.: 2008/11/17
Názov pozície: ODBORNÝ RADCA – PRED-
STAVENÝ, RIADITEĽ ODBORU 
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí 
a rodiny

Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia
práce, sociálne veci a rodina 
Hlavné úlohy: Riadiaca, koordinačná a kon-
trolná činnosť pri riadení a usmerňovaní činnosti
zamestnancov odboru sociálnych vecí a rodiny.
Samostatné vykonávanie odborných a špeciali-
zovaných činností spadajúcich do rozsahu kom-
petencií odboru.
POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II.
stupňa
Počítačové znalosti: ovládanie práce s PC
KONTAKT NA POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
Terézia Kováčová
Telefón: 0036/2440120
E-mail: terezia.kovacova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociál-
nych vecí a rodiny, Ľ. Štúra 53, 934 01 Levice

Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny Nitra

VK č.: 2008/1/18
Názov pozície: RADCA 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a
rodiny, oddelenie štátnych sociálnych dávok
Odbor štátnej služby: 2.11. Práca, inšpekcia
práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti
súvisiace s výkonom a rozhodovacou právomo-
cou na úseku výplaty štátnych sociálnych dávok. 
POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné
stredné vzdelanie alebo VŠ I. alebo VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: na užívateľskej úrovni Mi-
crosoft Word, Microsoft Excel, Lotus Notes, inter-
net
KONTAKT NA POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:   
Ing. Ivan Huček
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Telefón: 037/ 2440 120
Fax: 037/ 6926 284
E-mail: ivan.hucek@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Štefánikova trieda
č. 88, 949 01 Nitra

Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny Nitra

VK č.: 2008/2/18
Názov pozície: RADCA 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a
rodiny, oddelenie peňažných príspevkov na kom-
penzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP
Odbor štátnej služby: 2.11. Práca, inšpekcia
práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti
súvisiace s rozhodovaním na úseku peňažných
príspevkov na kompenzáciu a peňažných
príspevkov za opatrovanie podľa zákona 
č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení
neskor ších predpisov. 
POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné
stredné vzdelanie alebo VŠ I. alebo VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: na užívateľskej úrovni Mi-
crosoft Word, Microsoft Excel, Lotus Notes, inter-
net
KONTAKT NA POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
Ing. Ivan Huček
Telefón: 037/ 2440 120
Fax: 037/ 6926 284
E-mail: ivan.hucek@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Štefánikova trieda
č. 88, 949 01 Nitra

Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny Nitra

VK č.: 2008/3/18
Názov pozície: SAMOSTATNÝ RADCA 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 3
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí 
a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately
Odbor štátnej služby: 2.11. Práca, inšpekcia
práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti pri
výkone sociálnej práce na úseku kolízneho opa-
trovníka podľa §§ 12 až 15, § 20, § 22 a § 73
zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a sociálnej kuratele, v platnom
znení. 
POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I.
stupňa alebo VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: na užívateľskej úrovni Mi-
crosoft Word, Microsoft Excel, Lotus Notes, inter-
net
Osobitné kvalifikačné predpoklady: vysoko -
školské vzdelanie v študijných odboroch sociálna
práca, právo alebo v študijných odboroch peda-
gogického zamerania (§ 93 ods. 1 zákona č.
305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a
sociálnej kuratele v platnom znení). 
KONTAKT NA POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
Ing. Ivan Huček
Telefón: 037/ 2440 120
Fax: 037/ 6926 284
E-mail: ivan.hucek@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Štefánikova trieda
č. 88, 949 01 Nitra

Úrad práce, sociálnych vecí a
rodiny v Nových Zámkoch

VK č.: 2008/9/19
Názov pozície: ODBORNÝ RADCA – PRED-
STAVENÝ – 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 špecializo-
vané činnosti spočívajúce najmä v analytickej čin-
nosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave
podkladov na rozhodovanie v otázkach spadajú-
cich do rozsahu kompetencie osobného úradu.
Riadenie osobného úradu, zabezpečovanie plne-
nia úloh, ktoré služobnému úradu vyplývajú zo
štátnozamestnaneckých vzťahov a zabezpečo-
vanie uplatňovania právnych vzťahov zamest-
nancov, ktorí neplnia úlohy štátnej správy, alebo
nevykonávajú štátne záležitosti. Plnenie úloh 
v oblasti hmotnej stimulácie zamestnancov 
a vzdelávanie zamestnancov úradu. 
POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II.
stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, 
Microsoft Office Excel 
Požadované odborné znalosti: zákon č.
312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, Ústava SR, Zákonník práce, zákon č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskor -
ších predpisov, zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov, zákon č. 211/2000 o slobod-
nom prístupe k informáciám, zákon č. 523/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon
č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záuj -
me, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niek-
torých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyža -
dujú sa
KONTAKT NA POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
Mgr. Ivana Švajdová
Telefón: 035/2440121
Fax: 035/6420 728
E-mail: ivana.svajdova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociál-
nych vecí a rodiny v Nových Zámkoch, 
F. Kapisztóryho č. 1, 940 36 Nové Zámky

Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny v Nových Zámkoch

VK č.: 2008/10/19
Názov pozície: ODBORNÝ RADCA – PRED-
STAVENÝ – RIADITEĽ ODBORU 
Druh štátnej služby: STÁLA ŠTÁTNA SLUŽ BA
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: Odbor sociálnych vecí a
rodiny
Odbor štátnej služby: 2. 11 Práca, inšpekcia
práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializo-
vané činnosti spočívajúce najmä v analytickej čin-
nosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave
podkladov na rozhodovanie na odbore sociálnych
vecí a rodiny. Riadenie a koordinovanie činností
odboru sociálnych vecí a rodiny. Rozhodovanie o
poskytovaní dávok a príspevkov v hmotnej núdzi,
štátnych sociálnych dávok, peňažných príspevkov
na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého
zdravotného postihnutia, rozhoduje o opatre -
niach v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a so-
ciálnej kurately, pripravuje návrhy stanovísk a
pripomienky k materiálom orgánov, ktoré patria
do pôsobnosti riadeného odboru, spolupracuje s
odborom služieb zamestnanosti. 
POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II.
stupňa

Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Mi-
crosoft Office Excel
Požadované odborné znalosti: zákon č.
312/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, Ústava SR, Zákonník práce, zákon č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskor -
ších predpisov, zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci
v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zákon č. 195/1998 Z.z.  o sociálnej po-
moci, zákon č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa
a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o
sociálnom poistení, zákon č. 601/2003 Z.z. o ži -
votnom minime a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zákon č. 280/2002 Z.z. o rodičovskom
príspevku, zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č.
305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí 
a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov
KONTAKT NA 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: Úrad práce, sociál-
nych vecí a rodiny v Nových Zámkoch, 
F. Kapisztóryho č. 1, 940 36 Nové Zámky

Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny v Nových Zámkoch

VK č.: 2008/11/19
Názov pozície: ODBORNÝ RADCA – PRED-
STAVENÝ – VEDÚCI ODDELENIA 
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: Oddelenie európskeho so-
ciálneho fondu
Odbor štátnej služby: 2. 11 Práca, inšpekcia
práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializo-
vané činnosti súvisiace s monitoringom a pro-
jektovým riadením národných projektov
spolu financovaných z prostriedkov Európskeho
sociálneho fondu a z prostriedkov Európskej únie.
Sledovanie výdavkov na zabezpečenie financo -
vania projektov spolufinancovaných z prostried-
kov Európskej únie a Európskeho sociálneho
fondu. Metodické usmerňovanie pri implemen-
tácii národných projektov a príprave, tvorbe a im-
plementácii dopytových projektov a interných
projektov
POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II.
stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Mi-
crosoft Office Excel 
Požadované odborné znalosti: zákon č.
312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, Ústava SR, Zákonník práce, zákon č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskor -
ších predpisov, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane 
osobných údajov, všeobecné vedomosti o Európ-
skom sociálnom fonde a Európskej únii
KONTAKT NA 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: Úrad práce, sociál-
nych vecí a rodiny v Nových Zámkoch, 
F. Kapisztóryho č. 1, 940 36 Nové Zámky

Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny v Nových Zámkoch

VK č.: 2008/12/19
Názov pozície: RADCA

Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: Oddelenie finančné –
referát obchodných vzťahov a správy pohľadávok
Odbor štátnej služby: 2. 02 Financie
Hlavné úlohy: Realizácia a zabezpečovanie
správy a vymáhania pohľadávok štátu v správe
úradu mimosúdnou cestou, sledovanie lehôt na
uplatnenie práva. Vedenie operatívnej evidencie
pohľadávok štátu v správe úradu, identifikovanie
úhrady a splátky dlhov. Mesačné sledovanie a vy-
hodnocovanie správy pohľadávok podľa druhov a
spôsobov vymáhania.
POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné
stredné vzdelanie alebo VŠ I. alebo VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Mi-
crosoft Office Excel 
Požadované odborné znalosti: zákon č.
312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, Ústava SR, Zákon č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní, zákon č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon
č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite, zákon č. 278/1993 Z. z. o správe ma jetku
štátu, zákon č. 291/2002 Z. z. o štátnej po kladnici,
zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro 
v SR, vyhláška MPSVaR SR č. 251/2008
KONTAKT NA 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: Úrad práce, sociál-
nych vecí a rodiny v Nových Zámkoch, 
F. Kapisztóryho č. 1, 940 36 Nové Zámky

Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny v Nových Zámkoch

VK č.: 2008/13/19
Názov pozície: HLAVNÝ REFERENT
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor služieb zamest-
nanosti, oddelenie služieb zamestnateľnosti –
referát odborného poradenstva
Odbor štátnej služby: 2. 11 Práca, inšpekcia
práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Príprava a poskytovanie indi-
viduálnych a skupinových odborných poraden-
ských služieb. Participácia na vypracovávaní
projektov a programov, spolupráca pri ich reali -
zácii. Realizácia poradenstva na vypracovanie AP. 
POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné
stredné vzdelanie 
Požadované odborné znalosti: zákon č.
312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, Ústava SR, Zákonník práce, zákon č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskor -
ších predpisov, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Mi-
crosoft Office Excel
KONTAKT NA POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
Mgr. Ivana Švajdová
Telefón: 035/2440121
Fax: 035/6420 728
E-mail: ivana.svajdova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociál-
nych vecí a rodiny v Nových Zámkoch, 
F. Kapisztóryho č. 1, 940 36 Nové Zámky

Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny v Pezinku

VK č.: 2008/8/5
Názov pozície: SAMOSTATNÝ RADCA
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Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Odbor služieb zamest-
nanosti – pracovisko Senec, referát informačno-
poradenských a sprostredkovateľských služieb
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia
práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti na
úseku informačno-poradenských a sprostredko-
vateľských služieb pri výkone štátnej služby.
Odborné spracúvanie rozhodnutí na I. stupni
správneho konania, vedenie a napĺňanie data-
bázy aplikačných programov pre uchádzačov a
záujemcov o zamestnanie a poskytovanie infor-
mácií v oblasti služieb zamestnanosti. 
POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I.
alebo VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: na užívateľskej úrovni Mi-
crosoft Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus
Notes, Outloock Express, Internet
KONTAKT NA POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
Mgr. Viliam Kovačič
Telefón: 033/ 2443120
Fax: 033/690 26 22
E-mail: viliam.kovacic@uspvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociál-
nych vecí a rodiny v Pezinku, Moyzesova 2, 
902 01 Pezinok

Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny v Prešove 

VK č.: 2008/9/39
Názov pozície: SAMOSTATNÝ RADCA 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí 
a rodiny, Oddelenie peňažných príspevkov na
kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP 
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia
práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné
činnosti vo vymedzenom úseku štátnej správy.
Samostatné odborné spracúvanie rozhodnutí.
Posudzovanie nároku, prešetrovanie a pre-
verovanie podkladov vo veci nároku na peňažné
príspevky na kompenzáciu.
POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I.
alebo VŠ II. stupňa 
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Mi-
crosoft Office Excel, Lotus Notes, internet
KONTAKT NA POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
PhDr. Martina Glosíková
Telefón: 051/2440123
Fax: 051/7711197
E-mail: martina.glosikova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, 
so ciálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 
080 28 Prešov.

Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny v Prešove 

VK č.: 2008/10/39
Názov pozície: SAMOSTATNÝ RADCA 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a
rodiny, oddelenie štátnych sociálnych dávok 
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia
práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné
činnosti vo vymedzenom úseku štátnej správy.
Samostatné odborné spracúvanie rozhodnutí.
Vykonávanie poradenstva pri žiadostiach o
poskytnutie štátnych sociálnych dávok a
príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti
o dieťa. 

POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I.
alebo VŠ II. stupňa 
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Mi-
crosoft Office Excel, Lotus Notes, internet
KONTAKT NA POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
PhDr. Martina Glosíková
Telefón: 051/2440123
Fax: 051/7711197
E-mail: martina.glosikova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, 
sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 
080 28 Prešov.

Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny v Prešove 

VK č.: 2008/11/39
Názov pozície: ODBORNÝ RADCA – PRED-
STAVENÝ, VEDÚCI ODDELENIA 
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: oddelenie sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately 
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia
práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializo-
vané činnosti spočívajúce najmä v analytickej čin-
nosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave
podkladov na rozhodovanie vo vymedzenom
úseku štátnej správy alebo vykonávania štátnych
záležitostí na oddelení sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately. Koordinácia činnosti
zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately v zriaďovateľskej pôsobnosti ÚPSVR
Prešov a vykonávanie metodickej a kontrolnej
činnosti v týchto zariadeniach. Koordinácia plne-
nia úloh určeného úradu na úseku náhradnej
starostlivosti detí s ostatnými úradmi na území
Prešovského kraja, v rámci SR a s Centrom pre
medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže.
Zabezpečenie súčinnosti s akreditovanými sub-
jektmi pri plnení opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately.
POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II.
stupňa 
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Mi-
crosoft Office Excel, Lotus Notes, internet
Osobitné kvalifikačné predpoklady: vysoko -
školské vzdelanie v študijnom odbore sociálna
práca, psychológia, právo alebo v študijných
odboroch pedagogického zamerania podľa § 93
zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a sociálnej kuratele. 
KONTAKT NA POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
PhDr. Martina Glosíková
Telefón: 051/2440123
Fax: 051/7711197
E-mail: martina.glosikova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, 
sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 
080 28 Prešov.

Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny vo Veľkom Krtíši

VK č.: 2008/8/34
Názov pozície: SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie ESF
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia
práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné
činnosti oddelenia ESF. Vykonávanie agendy spo-
jenej s realizáciou národných projektov. Par-
ticipácia pri predkladaní návrhov, tvorbe a
realizácii projektov. Kontrola a koordinácia pro-
jektových úloh. Príprava a spracovanie podkladov
na zúčtovanie výdavkov a finančných predikcií,
spracovanie štatistických a monitorovacích úda-

jov. Samostatné činnosti vyžadujúce spoluprácu
s inými organizačnými útvarmi v služobnom
úrade.
POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I.
alebo VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Mi-
crosoft Office Excel, Lotus Notes, Outlook Express,
internet a práca so sieťou (lokálnou)
KONTAKT NA POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
JUDr. Jozef Ivan
Telefón: 047/482451 120
Fax: 047/4831727
E-mail: jozef.ivan@ upsvar.sk
Adresa služobného úradu: ÚPSVaR Veľký Krtíš,
Madácha 2, 990 01 Veľký Krtíš

Ústredie práce, sociálnych 
vecí a rodiny 

VK č.: 2008/31/2
Názov pozície: ŠTÁTNY RADCA – PRED-
STAVENÝ, RIADITEĽ ODBORU 
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor informatiky a štatis-
tiky
Odbor štátnej služby: 1.05 Informatika (so-
ciálno-ekonomické informácie, štátny infor-
mačný systém)
Hlavné úlohy: Riadiaca, koordinačná a kon-
trolná činnosť pri riadení a usmerňovaní činnosti
odboru. Samostatné odborné špecializované čin-
nosti spočívajúce v analytickej, vyhodnocovacej 
a rozhodovacej činnosti odboru, tvorba opatrení
spadajúcich do rozsahu kompetencií odboru.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II.
Stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, 
Microsoft Office Excel, Lotus Notes, Internet, 
Microsoft PowerPoint
Požadované schopnosti a osobnostné vlast-
nosti: riadiace a rozhodovacie schopnosti, an-
gažovanosť, profesionalita a motivačné činitele,
schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej sa vzdelávať, 
analytické a koncepčné myslenie, schopnosť pra-
covať pod tlakom, adaptabilita a flexibilita,
schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť.
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy
SR, znalosť zákonov č. 312/2001 Z.z. o štátnej
službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, č. 552/2003 Z.z. o
výkone práce vo verejnom záujme v znení neskor -
ších predpisov, č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov v znení neskorších predpisov, č.
453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti
sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, č.
428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov, znalosť Zákonníka práce,
odborné znalosti z oblasti informatiky a štatis-
tiky
KONTAKT NA 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 práce, 
sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 
812 67 Bratislava

Ústredie práce, sociálnych 
vecí a rodiny

VK č.: 2008/33/2
Názov pozície: HLAVNÝ RADCA 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 

Organizačný útvar: Kancelária generálneho 
ria diteľa – vedúceho služobného úradu
Odbor štátnej služby: 1.06 Sprístupňovanie in-
formácií, masmediálna politika
Hlavné úlohy: Koncepčné, systémové alebo
metodické činnosti pri spracovávaní masmediál-
nej politiky, ako i koordinovanie výstupov k verej -
nosti. Poskytovanie vyhlásení a stanovísk
týkajúcich sa činnosti Ústredia a úradov práce,
sociálnych vecí a rodiny. Zverejňuje oznámenia,
správy, vyhlásenia a dostupné štatistické údaje
na celoštátnej úrovni. Monitoruje médiá a
zúčastňuje sa tlačových konferencií iných rezor-
tov.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II.
stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Mi-
crosoft Office Excel, Lotus Notes, Internet, Mi-
crosoft PowerPoint
Požadované schopnosti a osobnostné vlast-
nosti: angažovanosť, profesionalita a motivačné
činitele, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej sa vzdelá-
vať, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť
pracovať pod tlakom, adaptabilita a flexibilita,
schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť.
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy
SR, znalosť zákonov č. 312/2001 Z.z. o štátnej
službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, č. 453/2003 Z.z. o
orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí,
rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov, č. 211/2000 Z.z. o slo-
bodnom prístupe k informáciám, č. 81 / 1966 Z.z.
o periodickej tlači a ostatných hromadných in-
formačných prostriedkoch v znení neskorších
predpisov, č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku
Slovenskej republiky, č. 618/2003 Z.z. o au-
torskom práve a právach súvisiacich s autorským
právom (autorský zákon) v znení neskorších
predpisov, č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov. 
KONTAKT NA 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 práce, 
sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 
812 67 Bratislava

Ústredie práce, sociálnych 
vecí a rodiny 

VK č.: VK 2008/32/2
Názov pozície: ŠTÁTNY RADCA – PRED-
STAVENÝ, 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 kon-
trolná činnosť pri riadení a usmerňovaní činnosti
osobného úradu. Samostatné odborné špeciali-
zované činnosti spočívajúce v analytickej, vy-
hodnocovacej a rozhodovacej činnosti osobného
úradu, tvorba opatrení spadajúcich do rozsahu
kompetencií osobného úradu.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II.
stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Mi-
crosoft Office Excel, Lotus Notes, Internet, Mi-
crosoft PowerPoint 
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Požadované schopnosti a osobnostné vlast-
nosti: angažovanosť a profesionalita, schopnosť
a vôľa sa učiť a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná a
harmonická osobnosť, analytické a koncepčné
myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, adap -
tabilita 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, znalosť zákona č. 553/2003 Z.z. o
odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, znalosť zákona č. 312/2001 Z.z. o štát-
nej službe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, znalosť
zákona č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej
správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, znalosť zákona č. 428/2002 Z.z. o
ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov, znalosť zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších predpisov,
znalosť Zákonníka práce
KONTAKT NA 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 práce, 
sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 
812 67 Bratislava

Ústredie práce, sociálnych vecí
a rodiny

VK č.: 2008/28/2
Názov pozície: HLAVNÝ RADCA 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: Sekcia sociálnych vecí a
rodiny, odbor štátnych sociálnych dávok
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia
práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Koncepčné, systémové alebo
metodické činnosti vo vymedzenom úseku štát-
nej správy. Koordinačná, metodická a rozhodova-
cia činnosť v oblasti štátnych sociálnych dávok
poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a
rodiny. Tvorba metodických usmernení týkajú-
cich sa poskytovania štátnych sociálnych dávok.
Kontrolná činnosť správnosti postupu a navrho-
vanie opatrení na odstránenie nedostatkov zis-
tených kontrolou. Spracovávanie a analyzovanie
štatistických údajov o poskytovaní štátnych so-
ciálnych dávok. 
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II.
stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Mi-
crosoft Office Excel, Lotus Notes, Internet, Mi-
crosoft PowerPoint
Požadované schopnosti a osobnostné vlast-
nosti: angažovanosť, profesionalita a motivačné
činitele, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelá-

vať, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť
pracovať pod tlakom, adaptabilita a flexibilita,
schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť.
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy
SR, znalosť zákonov č. 312/2001 Z. z. o štátnej
službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, č. 453/2003 Z. z. o
orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí,
rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov, č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších predpisov,
č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa,
o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili
tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu
dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a
ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších
predpisov, č. 238/1998 Z. z. o príspevku na
pohreb v znení neskorších predpisov, č. 280/2002
Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších
predpisov, č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a
o zmene a doplnení zák. č. 461/2003 Z. z. o so-
ciálnom poistení v znení neskorších predpisov, č.
532/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a
doplnení zák. č. 461/2003 Z. z. o sociálnom pois-
tení v znení neskorších predpisov, č. 627/2005 Z.
z. o príspevkoch na podporu náhradnej
starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov
KONTAKT NA 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 práce, 
sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 
812 67 Bratislava

Ústredie práce, sociálnych vecí
a rodiny

VK č.: 2008/30/2
Názov pozície: HLAVNÝ RADCA 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: Sekcia sociálnych vecí a
rodiny, odbor sociálnoprávnej ochrany detí, so-
ciálnej kurately a poradensko-psychologických
služieb, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia
práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Koncepčné, systémové alebo
metodické činnosti vo vymedzenom úseku štát-
nej správy. Koordinuje, kontroluje, riadi a us-
merňuje výkon štátnej správy v oblasti
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
vrátane ústavnej starostlivosti, náhradnej rodin-
nej starostlivosti uskutočňovanej úradmi práce,
sociálnych vecí a rodiny. Samostatné odborné
špecializované činnosti v oblasti tvorby a ko-
ordinácie programov a projektov v oblasti so-
ciálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Samostatné odborné a metodické činnosti v
oblasti výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately v zariadení.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II.
stupňa

Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Mi-
crosoft Office Excel, Lotus Notes, Internet, Mi-
crosoft PowerPoint
Požadované schopnosti a osobnostné vlast-
nosti: angažovanosť, profesionalita a motivačné
činitele, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelá-
vať, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť
pracovať pod tlakom, adaptabilita a flexibilita,
schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť.
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy
SR, znalosť zákonov č. 312/2001 Z. z. o štátnej
službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, č. 453/2003 Z. z. o
orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí,
rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov, č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších predpisov,
č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, č. 305/2005 Z. z. o sociálno-
právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
Osobitné kvalifikačné predpoklady: v zmysle
§ 93 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov sa vyžaduje VŠ v študij -
nom odbore sociálna práca, psychológia, právo
alebo v študijných odboroch pedagogického za-
merania
KONTAKT NA 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 práce, 
sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 
812 67 Bratislava

Ústredie práce, sociálnych vecí
a rodiny

VK č.: 2008/29/2
Názov pozície: RADCA 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: Sekcia európskeho sociál-
neho fondu, Odbor riadenia výdavkov
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia
práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Príprava rozhodnutí na koordi-
novanie a usmerňovanie aktivít vo vy medzenom
úseku štátnej správy. Zod po vednosť za zúčto-
vanie projektov spolufinancovaných z Eu-
rópskeho sociálneho fondu, štátneho rozpočtu a
rozpočtu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
ako konečného príjemcu alebo príjemcu pomoci.
Spolupracuje pri vypracovávaní monitorovacích
správ o stave realizácie národných projektov v
oblasti finančného riadenia národných projektov,
metodicky usmerňuje úrady práce, sociálnych
vecí a rodiny v oblasti finančného riadenia národ-
ných projektov.POŽIADAVKY NA ZAMEST-
NANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné
stredné vzdelanie alebo VŠ I. alebo VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Mi-
crosoft Office Excel, Lotus Notes, Internet, Mi-
crosoft PowerPoint 

Požadované schopnosti a osobnostné vlast-
nosti: angažovanosť a profesionalita, schopnosť
a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná a
harmonická osobnosť, analytické a koncepčné
myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, adap -
tabilita a flexibilita
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy
SR, znalosť zákonov č. 312/2001 Z. z. o štátnej
službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, č. 453/2003 Z. z. o
orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí,
rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov, znalosť legislatívy z
oblasti európskych sociálnych fondov a nariadení
Európskej komisie, zákon č. 5/2004 Z. z. o
službách zamestnanosti v znení neskorších pred-
pisov
KONTAKT NA 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 práce, 
sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 
812 67 Bratislava

Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny SR

VK č.: 2008/40/1
Názov pozície: HLAVNÝ ŠTÁTNY RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: sekcia sociálneho poiste-
nia a dôchodkového sporenia, odbor sociálneho
poistenia
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia
práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: tvorba štátnej politiky na úrovni
ministerstva
POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II.
stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Mi-
crosoft Office Excel, Lotus Notes, Outlook Express
Požadované schopnosti a osobnostné vlast-
nosti: angažovanosť, profesionalita a motivačné
činitele, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej vzdelá-
vať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, analy -
tické, koncepčné a strategické myslenie, schop- 
nosť pracovať pod tlakom, adaptabilita a flexi-
bilita, riadiace schopnosti.
Požadované odborné znalosti: znalosť legis-
latívy z oblasti sociálneho poistenia a súvisiacej
problematiky, znalosť zákona 312/2001 Z. z. o
štátnej službe, zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov,
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní,
znalosť Ústavy SR
KONTAKT NA POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
Mgr. Jana Hricková
Telefón: 02/59752121
E-mail: hrickova@employment.gov.sk 
Adresa služobného úradu: Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4-6, 
816 43 Bratislava

BB
B

B

Zoznam požadovaných dokladov:
Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania; kópia vysvedčenia, diplomu, alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní; kópia diplomu príslušného vzdeláva-
cieho 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 štruktúrovaný životopis; písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve členskej krajiny Európskej únie; ak ide o štátnozamestnanecké miesto, o ktoré sa môže uchádzať len občan SR, čestné vy hlásenie
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 uve-
dených v kópii diplomu, výpisu z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise; motivačný list; písomný súhlas so spracovávaním osobných údajov s cieľom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002
Z. z. o ochrane osobných údajov.

Zoznam voľných štátnozamestnaneckých miest bude zverejnený aj na internetovej stránke MPSVR SR www.employment.gov.sk.
Prihlášky zasielajte od 4. 9. 2008  do 16. 9. 2008 na adresy služobných úradov, ktoré sú uvedené v texte inzerátov.
Pri prihlásení sa do výberového konania na viac pozícií sa vyžaduje predloženie požadovaných dokladov ku každej pozícii osobitne.

27-30_PrilohaNova:Sestava 1  8/28/08  10:24 AM  Stránka 4



AUGUST 08/2008

fotoobjektívom

V
ôbec prvý ročník podujatia,
ktoré 19. júna 2008 usku točnil
Úrad práce, sociálnych vecí a

rodiny v Galante – Odbor sociálnych
vecí a rodiny, sa vydaril. Dôkazom boli
spokojné tváre rodičov, ale najmä
detí. A prá ve ich integrácia medzi
zdravých ľudí bola hlavným cieľom
akcie, nad ktorou prevzal záštitu ria-

diteľ ÚPSVR v Galante Mgr. Vladimír
Príbelský. 
Spoluúčasť Zväzu zdravotne postih-
nu tých v Galante a Zväzu zdra vot ne
postihnutých detí a mládeže v Seredi
bola prínosom tohto vydareného po-
dujatia. 
V priestoroch kempingu Sereď, kde
sa podujatie konalo, vzbudili najväčší
záujem názorné ukážky práce členov
miestneho hasičského a záchran-
ného zboru, kde si mohli deti samy
vyskúšať hasenie požiaru. Ocenili aj
možnosť posadiť sa do kabíny po -
žiar neho auta. 
Veľkej pozornosti sa tešili ukážky

zásahov galantských policajtov
s cvičeným psom a prezentácia
kynologického klubu zo Serede.
Zaujímavá bola najmä ukážka
poslušnosti psíkov. 

Po celý deň mali deti možnosť povoziť sa na
osedlanom koníkovi a tie menšie na poníkovi.
Maľovaním masiek na tváričky sa zasa deti
premieňali na obľúbené rozprávkové bytosti.
Atrakciou bol aj kolotoč, na ktorom sa povozili
takmer všetky. 
Úžasné bolo spolupracovať s deťmi pri ich
tvorivosti – maľovali, farbili kamienky, lepili
farebné papieriky na pripravené makety,
navliekali koráliky, tancovali a spievali. Prí-
jemnú atmosféru dotvárala hudba, ktorú
zabezpečoval diskdžokej a zároveň i moderá-
tor dňa, náš kolega z odboru sociálnych vecí a
rodiny. Pre všetkých účastníkov bolo vďaka
sponzorom zabezpečené občerstvenie, slad-
kosti, nealkoholické nápoje a obed. 
Každé dieťa dostalo balíčky od sponzorských
firiem a za aktívnu účasť aj diplom. 
Za zorganizovanie a precíznu prípravu tohto
milého a vydareného podujatia patrí úprimná
vďaka všetkým zainteresovaným zamestnan-
com ÚPSVR, najmä Odboru sociálnych vecí
a rodiny v Galante. 
Ešte raz veľké „ĎAKUJEME“ patrí partnerom
podujatia, ktorí umožnili vyčariť  na tvárach
detí skutočný úsmev bez akýchkoľvek bariér.

PhDr. Alžbeta Rudolfová, PhD. 
vedúca oddelenia PČ, ÚPSVR Galanta

S úsmevom bez bariér
Úsmev a radosť. Tak vyzeral športovo-zábavný deň pre

deti s ťažkým zdravotným postihnutím z nášho regiónu.
Boli tu deti s rodičmi z domáceho prostredia i deti 
z DSS pre deti a dospelých z Galanty a zo Šintavy. 
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PORADIE PODĽA EVIDOVANEJ MIERY NEZAMESTNANOSTI V SR* za mesiac júl

Poradie okresov

Územie Ku koncu sledovaného mesiaca v % Ku koncu predchádzajúceho mesiaca v %

SLOVENSKO 7,47 7,42

Územie Ku koncu sledovaného mesiaca v % Ku koncu predchádzajúceho mesiaca v %

Banskobystrický kraj 13,32 13,31

Košický kraj 12,22 12,23

Prešovský kraj 11,33 11,30

Nitriansky kraj 6,43 6,46

Žilinský kraj 5,28 5,19

Trenčiansky kraj 3,99 3,89

Trnavský kraj 3,80 3,74

Bratislavský kraj 2,12 1,94

Por. Územie
Ku koncu 

sledovaného
mesiaca v %

Ku koncu 
predchádzaj.
mesiaca v %

Zmena 
poradia

1 Rimavská Sobota 26,77 26,81
2 Revúca 25,17 25,23
3 Rožňava 18,94 18,94
4 Kežmarok 18,19 18,29 -1
5 Veľký Krtíš 17,98 18,40 1
6 Trebišov 17,18 17,15
7 Sabinov 16,86 17,10
8 Lučenec 16,77 16,76
9 Medzilaborce 15,95 16,10

10 Poltár 15,90 15,11 -3
11 Košice - okolie 15,77 15,92 1
12 Gelnica 15,59 15,78 1
13 Sobrance 14,75 15,32 1
14 Vranov nad Topľou 14,29 14,08
15 Michalovce 13,53 13,42
16 Žarnovica 13,26 13,32
17 Svidník 12,92 12,61 -1
18 Krupina 12,61 12,72 1
19 Bardejov 12,44 12,43
20 Banská Štiavnica 12,02 11,85 -1
21 Stropkov 11,94 12,12 1
22 Levoča 11,80 11,84
23 Snina 10,94 10,61 -1
24 Spišská Nová Ves 10,82 10,66 1
25 Detva 10,72 10,57
26 Levice 10,35 10,49
27 Žiar nad Hronom 9,92 9,70 -1
28 Brezno 9,88 9,89 1
29 Prešov 9,67 9,68
30 Humenné 9,53 9,42
31 Turčianske Teplice 7,45 7,71
32 Košice II 7,29 7,26
33 Stará Ľubovňa 7,02 6,97 -1
34 Komárno 6,99 7,03 1
35 Tvrdošín 6,94 6,82
36 Dolný Kubín 6,88 6,72 -1
37 Bytča 6,73 6,44 -4
38 Kysucké Nové Mesto 6,68 6,58
39 Poprad 6,65 6,75 3

Por. Územie
Ku koncu 

sledovaného
mesiaca v %

Ku koncu 
predchádzaj.
mesiaca v %

Zmena 
poradia

40 Šaľa 6,65 6,57 1
41 Ružomberok 6,48 6,49 1
42 Nové Zámky 6,27 6,38
43 Topoľčany 6,23 5,87 -3
44 Zvolen 6,21 6,13
45 Námestovo 6,20 6,12
46 Zlaté Moravce 6,01 6,16 3
47 Košice I 5,68 5,62 -1
48 Košice III 5,50 5,80 1
49 Prievidza 5,49 5,50
50 Partizánske 5,42 5,41
51 Košice IV 5,28 5,16
52 Liptovský Mikuláš 5,26 5,11
53 Senica 5,21 5,00
54 Považská Bystrica 5,09 4,94 -1
55 Čadca 5,02 4,98 1
56 Martin 4,97 4,86
57 Dunajská Streda 4,55 4,45
58 Bánovce nad Bebravou 4,06 3,73 -2
59 Banská Bystrica 3,93 4,04 1
60 Hlohovec 3,80 4,04 1
61 Nové Mesto nad Váhom 3,71 3,57 -1
62 Skalica 3,70 3,50 -1
63 Nitra 3,62 3,70 2
64 Malacky 3,58 3,17 -5
65 Žilina 3,41 3,27 -2
66 Púchov 3,37 3,30 1
67 Piešťany 3,35 3,36 3
68 Trnava 3,32 3,21
69 Myjava 3,26 3,29 3
70 Galanta 2,95 3,00
71 Pezinok 2,61 2,51
72 Ilava 2,58 2,32 -1
73 Senec 2,42 2,36 1
74 Trenčín 2,29 2,18
75 Bratislava V 1,99 1,83
76 Bratislava III 1,87 1,66
77 Bratislava II 1,76 1,58
78 Bratislava IV 1,72 1,52
79 Bratislava I 1,60 1,47

Slovensko celkovo

Poradie krajov

*V uplynulom období vykazovaná ako miera disponibilných evidovaných nezamestnaných.

32_Poradie:Sestava 1  8/27/08  2:53 PM  Stránka 32


