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DECEMBER 12/2008

Na úvod

čím je človek starší, tým mu čas rýchlejšie letí. Keď som bola
dieťa, čas mi bežal akosi  „primerane“, dnes mám pocit, že letí
rýchlosťou blesku. Veď nedávno tu bolo leto a teraz nielen
počasie, námestia či uličky miest, ale aj obchodné centrá
dýchajú vianočnou atmosférou. Najkrajšie sviatky v roku sa
blížia míľovými krokmi. Ľudia budú mať k sebe bližšie, všade
bude vo zvýšenej miere rezonovať pocit spolupatričnosti.
Byť bližšie k ľuďom – to je aj mojím mottom. Stále mám na
mysli fakt, že ako ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
som tu pre ľudí, pre všetkých, ktorí o pomoc volajú a ktorí po-
moc potrebujú. Verte mi, pre mňa je pomoc občanovi prvoradá!
Spolu so svojimi blízkymi spolupracovníkmi, kolegami a  celým tímom
odborníkov v tomto duchu pomoci občanovi smerujeme kroky Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Treba pripomenúť, že v oblasti pomoci
ľuďom v rôznych životných situáciách sme dosiahli nemalé úspechy a máme
sa čím pochváliť. V tomto roku sme prvýkrát podporili mladé rodiny výrazne
zvýšeným príspevkom pri narodení prvého dieťaťa z 11-tisíc korún na 20 440
korún. Mimochodom, od nového roka svoje snahy rozširujeme aj na druhé
a tretie dieťa. Rodina tak získa pri narodení prvého, druhého alebo tretieho
dieťaťa príspevok v celkovej sume 25 000 Sk.
Novela zákona o službách zamestnanosti od 1. mája t. r. prináša pozitívne
zmeny nielen pre občana, ale aj pre zamestnávateľa. Zdôrazňujem, že po no-
vele Zákonníka práce je to ďalší dôležitý právny nástroj zlepšujúci situáciu na
trhu práce, predovšetkým pri riešení dlhodobej nezamestnanosti a uplatnení
znevýhodnených skupín.
Za významnú zmenu považujem prehodnotenie individuálnych akčných
plánov na podporu pracovného uplatnenia uchádzačov o zamestnanie.
V snahe skvalitniť trh práce sme navrhli nový systém vzdelávania a prípravy
pre trh práce, ktorý bude vychovávať novú generáciu mladých ľudí podľa
požiadaviek zamestnávateľov aj formou dlhodobejších vzdelávacích pro-
gramov.
Prehodnotili sme systém podpory občanov so zdravotným postihnutím
s cieľom odstrániť prekážky, ktoré bránia ich zamestnaniu, resp. udržaniu sa
v zamestnaní. Na podporu zamestnávania občanov so zdravotným postih-
nutím sme prehodnotili právny rámec s cieľom podpory vytvárania pracov-
ných miest pre občanov so zdravotným postihnutím.
Nedá mi však nespomenúť aj ďalšie zákony a právne predpisy, pri tvorbe
ktorých sme mali na zreteli pomoc občanom:
Zákon o  peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného
postihnutia sa zaoberá jednotlivými nástrojmi kompenzácie pre občanov
s ťažkým zdravotným postihnutím a podmienkami ich poskytovania. Cieľom
úpravy je zachovanie, obnova alebo rozvoj schopností fyzických osôb a ich
rodín viesť samostatný život, utvorenie podmienok a  podpora integrácie
fyzických osôb a  ich rodín do spoločnosti, poskytovanie peňažných
príspevkov na kompenzáciu a podobne. Zákon reaguje aj na požiadavky zá-
stupcov občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a praxe. 
S účinnosťou od 1. septembra 2008 sa - Nariadením vlády SR, ktorým sa up-
ravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie - zvýšili sumy
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke predovšetkým so zameraním na
podporu rodín s deťmi.
Cieľom Zákona o sociálnych službách je najmä vymedzenie nových druhov
sociálnych služieb, úprava podmienok poskytovania a financovania sociál-
nych služieb, úprava previazanosti sociálnych služieb a  zdravotníckej
starostlivosti, zabezpečenie kvality sociálnych služieb a dohľad nad posky-
tovaním sociálnych služieb.
Novela zákona o prídavku na dieťa prináša zvýšenie prídavku na dieťa o 100
Sk na 640 Sk mesačne na každé nezaopatrené dieťa. Zvýšenie sa realizuje po
prvýkrát od roku 2004. Zároveň sa zavedie valorizačný mechanizmus, aby sa
prídavok na dieťa mohol pravidelne každoročne zvyšovať od 1. januára
kalendárneho roka.
Zákonom o príspevku na starostlivosť o  dieťa sa zavádza nový finančný
príspevok rodičom, ktorí sa rozhodnú vrátiť sa do zamestnania skôr, ako

dieťa dovŕši vek tri roky, resp. šesť rokov. Prispeje na pokry-
tie časti výdavkov rodičov, ak v čase výkonu zárobkovej čin-
nosti zabezpečia starostlivosť o svoje dieťa inou fyzickou 
osobou alebo umiestnením v zariadení vrátane materských
škôl a jaslí.
So zavedením príspevku na starostlivosť o dieťa súvisí zmena
v  poskytovaní rodičovského príspevku, ktorý bude patriť
len rodičovi, ktorý nepracuje a osobne sa stará o dieťa do
troch, resp. šiestich rokov. V  súvislosti s  prijatím zákona
o príspevku na starostlivosť o dieťa sa predpokladá v roku
2010 prijatie novej právnej úpravy rodičovského príspevku
a jeho zvýšenie.

Novela zákona o sociálno-právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele prináša
nové opatrenia na zlepšenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately
(napr. úpravu výslovného zákazu používania telesných trestov pri vykonávaní
sociálno-právnej ochrany detí a  sociálnej kurately; rozšírenie opatrení na
predchádzanie a  riešenie problémových, krízových a konfliktných situácií
v  rodinách a náhradných rodinách; rozšírenie možností pomoci deťom
s poruchami správania, zlepšenie sprostredkovania osvojenia a pestúnskej
starostlivosti).
Zákonom o sociálnom poistení vychádzame okrem iného v ústrety jednej
z  najohrozenejších a  najzraniteľnejších skupín obyvateľov – dôchodcom.
Zmenou termínu valorizácie dôchodkov od 1. januára dôjde k  zvýšeniu
celoročných príjmov všetkých dôchodcov. Vychádzajúc z  priemernej
mesačnej výšky starobného dôchodku by vplyvom posunu termínu valo-
rizácie od 1. januára 2009 mali príjmy dôchodcov kumulatívne za polrok vzrásť
zhruba približne o 4 000 Sk. Na dôchodcov sme nezabudli ani pri plánovaní
tohtoročných vianočných príspevkov k  dôchodkom. V hodnote 
1 500 Sk až 2 000 Sk ich dostanú v tomto roku aj ľudia, ktorí poberajú vdovské,
vdovecké a sirotské dôchodky.
V zákone o sociálnom poistení sú zakotvené zmeny týkajúce sa poistencov
štátu, zmeny v  starobnom dôchodkovom sporení, ako aj zmeny v  do-
plnkovom dôchodkovom sporení.
Tento rok prešlo Slovensko významným míľnikom. Európska rada definitívne
rozhodla, že krajina vstúpi v roku 2009 do eurozóny. Rezort práce, sociálnych
vecí a rodiny zohral významnú úlohu v procese zavedenia eura v krajine. Ide
predovšetkým o spoluprácu pri zvyšovaní informovanosti o tom, čo znamená
zavedenie eura pre bežného občana, a najmä v prípade citlivých skupín,
napríklad dôchodcov, klientov v zariadeniach sociálnych služieb a v reso-
cializačných zariadeniach, osôb so zdravotným postihnutím - občanov so
zrakovým postihnutím, sluchovým postihnutím, mentálnym postihnutím, 
osamelo žijúcich osôb, príslušníkov  marginalizovanej rómskej  komunity,
ktoré si vyžadujú individuálny a zároveň výraznejší prístup.

Vážení čitatelia,
dôkazom toho, že kráčame po správnej ceste, sú reakcie štátnych a cirkevných
predstaviteľov, ako aj rezortných partnerov v sociálnej oblasti nielen v rámci
Európskej únie, ale aj celého sveta, ktorí nešetria pochvalnými uznaniami na
súčasné smerovanie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Mimo-
riadne si cením najmä poďakovanie od sekretára Pápežskej rady pre mier
a spravodlivosť Mons. Giana Paola Crepaldiho. Nesporne najrelevantnejším
hodnotením výsledkov sociálnej politiky vlády SR a rezortu sú opakované
vysoko pozitívne ohlasy, s ktorými som sa za takmer 2,5 roka môjho pô-
sobenia vo funkcii ministerky práce stretla na medzinárodných fórach. Za
všetky vari spomeniem konferenciu v slovinskom Brde pod názvom „Medzi-
generačná solidarita pre súdržné a trvalo udržateľné spoločnosti“, na ktorej
rezortní partneri z Talianska, Francúzska, Nemecka, Belgicka, Rakúska, Fínska,
Španielska, Holandska, Izraela, Českej republiky a ďalších krajín mimoriadne
vyzdvihli a ocenili najmä prístup vlády Slovenskej republiky a rezortu práce
pri presadzovaní zákonov, ktoré postupne riešia aj finančnú situáciu občanov,
ktorí potrebujú pomoc.
Prajem vám všetkým príjemné a pokojné vianočné sviatky.

Viera Tomanová
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR
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M
ôj sen sa začal v lete – pri mori. Dvaja
ľudia sa motali po pláži a sledovali

nás, do hneda opálené a šantiace deti.
Aj ja som si ich všímala a predstavovala ako
môjho ocka a mamku. Mali veľmi smutné
oči. V istú sekundu sa nám pohľady stretli 
a po chvíli, keď mi vyletela tenisová loptička
z ruky a pálila rovno k nim, sme sa rozosmiali
a šantili spolu.

Po lete prišla jeseň a začala studená zima.
Každý deň som si predstavovala svojho vy-
snívaného ocka aj mamku. Ako snívajú nie-
len o mne, ale aj o deťoch, ktoré sú na svete
samučké a smutné.
Jedno sychravé zimné popoludnie, pred
sviatkom sv. Mikuláša, som sedela za oknom
a pozorovala, čo sa deje vonku. Po ceste 
k nášmu detskému domovu sa rútilo pre-
krásne auto. Zastalo priamo pred bránou
domova a čo nevidím?! Z auta vystúpil môj
vysnívaný ocko a za ním mamka. Boli veľmi
smutní, veď aj mali byť prečo. Rozmýšľali 
o tom, či by ich niektoré z detí chcelo za otca

a mamu. To ešte nevedeli, že oni už dcéru
majú.
Keď sa k nim nahrnuli všetky deti a začali
ich objímať a sypať na nich množstvo otá-
zok, oni iba smutne sedeli a rozmýšľali. Ve-
deli, že všetky deti si domov vziať nemôžu.
Zrazu zbadali mňa. Nenápadnú, drobnučkú,
schúlenú pod oknom a s veľkými smutnými
očkami. Spomenuli si, že tie moje očká im
počarili už v lete pri mori – a zrazu povedali:
„Tamto dievčatko si zoberieme“. Ich tváre sa
rozžiarili do úsmevu a ja som sa tiež začala
usmievať a tešiť sa na najkrajšie Vianoce 
v mojom detskom živote.
Keď si ma doviezli v prekrásnom aute domov
a uvidela som obrovský rozsvietený via-
nočný stromček a pod ním veľa hračiek, kníh
a oblečenia, myslela som si, že ešte prídu aj
iné deti.
Môj ocko a mamka mi povedali, že všetko je
iba moje, lebo ja som ich vysnívaná dcérka.
Aj ty si iba môj, môj ocko? Aj ty si iba moja,
moja mamka?
Šepkajú mi nežne do uška, „áno, áno“ a pri-
vinú si ma k sebe.
V izbičke je krásne, príjemne teplo, všetko tu
zrazu ožilo a nám je veselo. Sme spolu
šťastní.
Verím, že môj tajný sen sa raz stane skutoč-
nosťou a moja mama a otec si nás spolu 
s bratom zoberú na Vianoce domov.

Simona Hassmanová

DeD Košická Nová Ves

Vianočná súťaž  Vianočná súťaž  Vianočná súťaž  Vianočná súťaž

Ústredie práce, sociálnych vecí
a rodiny SR, pod záštitou generálneho

riaditeľa PaedDr. Jána Sihelského, 
vyhlásilo pre deti v detských domovoch

literárnu súťaž na tému Vianoc. 
Organizátorom a garantom vianočnej

súťaže bola kancelária 
generálneho riaditeľa.

Cieľom súťaže bolo na-
písať poviedku, príbeh,

anekdotu, reportáž, esej či
básničku na tému Vianoc
a  takto sprístupniť verej-
nosti život detí v  DeD –

ako prežívajú obdobie 
sviat kov, ktoré sú oslavou

rodiny a  rodinného šťastia.
O čom uvažujú, na čo spomínajú, alebo čo očaká-

vajú deti, ktorým chýba rodinné zázemie.

Komisia menovaná generálnym ria-
diteľom posúdila všetky práce, ktoré
postúpili do záverečného kola a  kon-
štatovala, že výber bol veľmi náročný,
pretože všetky práce dosiahli vysokú
úroveň a  niesli v sebe mimoriadny
emočný náboj. Pretože však k  súťaži
patrí i to, že niekto zvíťaziť musí, porota
nakoniec vybrala tieto práce:

MIESTO – Túžba na Štedrý deň –
Katka Lešková, DeD Bytča, Žilinský
kraj 
MIESTO – Tajný sen – Simona Hass-
manová, DeD Košická Nová Ves,
Košický kraj 
MIESTO – Najkrajšie vianočné pre-
kvapenie – Maťo Václav, DeD Tajná,
Nitriansky kraj

Báseň Túžba na Štedrý deň Katky
Leškovej, ktorá získala  1. miesto,
prinášame na zadnej strane časopisu
(strana 28). 
Literárne práce, ktoré získali 2. a 3.
miesto, tiež výber ďalších prác, ktoré
zaujali porotu, uverejňujeme na
nasledujúcich stranách.

2.

1.

3.

VYHODNOTENIE LITERÁRNEJ SÚŤAŽE 
PRE DETI Z DETSKÝCH DOMOVOV NA TÉMU:

Vianočná súťaž  Vianočná súťaž  Vianočná súťaž  Vianočná súťaž
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Žijem v detskom domove už odmalička. Zo
všetkého najkrajšie vždy bývajú Vianoce.
Každý rok sa tešíme na darčeky, hostí a veľa
prekvapení. Všetci chceme byť dobrí, aby
nám Ježiško splnil tajné želania. 
Medzi najkrajšie patrili aj Vianoce pred pia-
timi rokmi, na ktoré podnes spomíname. 
V detskom domove bol vtedy aj môj starší
kamarát Adrián, ktorý medzi nás prišiel iba
nedávno. Na Štedrý deň od rána bolo v do-
move nádherne. Staršie deti pripravovali je-
dáleň na slávnostnú večeru. My mladší sme
vyrábali ešte posledné ozdoby a skrášľovali
si náš domov. Precvičovali sme si koledy,
vinše, aby sme večer všetko vedeli a išli sme
do kostola po betlehemské svetlo. Vyskúšali
sme si koledy na slávnosti pod jedličkou v
dedine, kde sme dostali veľa sladkostí. Pani
učiteľka zo školy nám priviezla obrovskú ška-
tuľu sušeného ovocia, ktoré sme dovtedy
ešte nejedli. Všetci sme sa na večer veľmi te-
šili, iba Adrián nie. Celý deň plakal, nechcel
ísť medzi nás. Veľmi čakal na svoju mamu,
ktorá mu sľúbila, že pre neho na Vianoce
príde. Chceli sme mu nejako pomôcť, roz-
veseliť ho, ale on plakal čoraz viac. Teta mu-
sela byť stále s ním. Bolo nám ho všetkým
veľmi, veľmi ľúto. A potom sa to stalo. Vy-
obliekaní sme sa držali za ruky, spievali Tichú
noc, a po schodišti, na ktorom sa trblietalo
množstvo kahančekov, sme vošli do jedálne.

Keď sme si posadali, jedno miesto pri stole
zostalo voľné. Tety nám vysvetlili, že je to
miesto pre náhodného pocestného – pre
nečakanú návštevu. Vtom niekto zaklopal
na dvere jedálne. Teta otvorila dvere a do
jedálne vošla Adriánova mama. Nastalo
úplné ticho. Pamätám si, ako mi po tele pre-
behli zimomriavky. Adrián sa hodil mame
okolo krku a plakal od šťastia. My sme všetci

plakali s ním. Tety pozvali Adriánovu mamu
na pripravené voľné miesto k stolu a večerala
s nami. 
Štedrá večera bola pre nás všetkých výni-
močná. Po nej sme si našli pod stromčekom
veľa darčekov. My mladší sme utekali k oknu,
aby sme ešte stihli uvidieť odchádzajúceho
Ježiška. Videli sme však odchádzajúceho Ad-
riána s mamou. Aj keď sme mali z darčekov
veľkú radosť, dlho sme rozprávali iba o Ad-
riánovom prekvapení. Presvedčili sme sa, že
keď po niečom veľmi, veľmi túžime, môže sa
nám to splniť. 

Václav Maťo, DeD Tajná, Nitriansky kraj

(3. miesto)

Vianočné prianie   
Je to pravda, je to tak,
vraví každý domovák.
CD-čka, či drahé džínsy,   
prezradia ťa ihneď, kým si.
So skejtbordom pod pazuchou,
každý IN je jednoducho.

Do mobilu vyťukám,
esemesku k Vianociam.
Pošlem ju len kamošom
a suprovým vychošom.

Zaželám im sviatky krásne,
pokojné a požehnané.
Nech im anjel z neba
dá všetko, čo treba.

Ján Galba, DeD Macejko, Malacky
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K
eď som ešte nebola v detskom
domove, Vianoce pre mňa neboli
až také zaujímavé a očarujúce,

nevedela som, že príprava na ne je taká
úžasná. Doma boli pre mňa Vianoce ni-
čím. Vždy som sa čudovala, prečo sa
moje kamarátky a kamaráti na tento
sviatok tešia. S mojimi súrodencami sme
nežili tak dobre, a rok čo rok to bolo hor-
šie. Preto boli Vianoce  pre mňa čoraz

menej pekné. Keď ma spolu s mojimi 
súrodencami zobrali do detského 
domova, strašne som sa bála. Myslela
som si,  že nám bude horšie ako doma,
ale nebola to pravda. Trávila som tu
pekné Vianoce aj s mojimi súrodencami
a ostatnými deťmi. 
Predvianočné dni sa nám začali peče -
ním a zdobením sladkých koláčov a vša-
kovakých dobrôt, do ktorých sme sa s

veľkou radosťou zapájali spoločne s na-
šimi tetami. Pritom sme sa aj dobre za-
bávali a smiali. Napríklad na tom, ako
som šľahala vajíčka do plnky. Sestra,
ktorá mi držala misu, sa zrazu začala
strašne smiať a  misa s vajíčkami sa pre-
koprcla na jej nové červené tepláky. Bolo
to úžasne smiešne, stála tam ako dajaký
snehuliak. Nakoniec to dobre dopadlo,
urobili sme novú plnku a koláč sa nám
vydaril. 
A ani sme sa nenazdali a bol tu posledný
predvianočný deň. Tešili sme sa na naj-
radostnejšiu chvíľu - na zdobenie nášho
vianočného stromčeka. Povyberali sme
si všetky ligotavé vecičky a začali sme
zdobiť. Ako prvý išiel na stromček špic,
po špici sme chceli na stromček  ovinúť
elektrické sviečky, no trošku sa nám to
skomplikovalo. Nechceli sa nám rozžiariť
a keďže ich bolo až stodvadsať, museli
sme sa dať do práce a opraviť ich. Tak
sme začali skúšať jednu žiarovku za dru-
hou, až sme zistili, ktorú treba vymeniť,
aby stromček začal svietiť. Najkrajšie
však žiarili očká mladších detí. Po svieč-
kach sme začali dávať gule a vianočné
ozdoby, ktoré sme si vlastnoručne vyro-
bili. Keď sme krásne ozdobili stromček,
sadli sme si všetci do obývačky a pri
stromčeku sme si pustili vianočné ko-
ledy. Tešili sme sa z pekne vytvorenej
vianočnej atmosféry. 
Prišiel deň plný očakávania a radosti.
Hneď ráno sme začali s prípravou šted-
rovečernej večere. Do veľkého hrnca tety
nachystali kyslú kapustu a kapustnicu
zo suda. Pridali údené mäso a domá-
cu klobásku. Kapustnica sa pomaly varila
a nádherne rozvoniavala. Popri tom 
sme si uvarili zemiaky na zemiakový 
šalát. Ďalej sme si pripravili kapra a rybie
filé. 
Do slávnostnej večere nám zostal čas na
vychádzku. Vybrali sme sa do neďalekej
zasneženej doliny. Po návrate z pre-
chádzky sme si pod oknami spoločne
postavili veľkého snehuliaka, pri ktorom
sme sa zabavili a guľovali. Snehuliaka
sme si vyzdobili gombíkmi, mrkvou,
uhlím, dali sme mu šál a vymysleli sme
mu meno Gombíček. A nastal čas dlho
očakávanej slávnostnej štedrovečernej
večere. Usadili sme sa za sviatočne pre-
stretý stôl s obrovským bielym obrusom,
na ktorom boli zapálené sviečky, zelené
vetvičky, oplátky a med. Večeru sme za-
čali malou modlitbou. Všetkým pri stole
urobila teta na čelo medový krížik. Ka-
pustnica s klobásou, zemiakový šalát a
vyprážaný kapor všetkým vynikajúco
chutil. Pri vianočných koledách bol čas aj
na výborné koláčiky, sušené slivky, man-
darínky a iné dobroty. 
Nadišiel čas rozdávania darčekov. Pod li-
gotavým stromčekom si každé dieťa na-
šlo svoj vysnívaný darček. Nielen deti,
ale aj naše tety si našli pod stromčekom
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balíček, ako malé poďakovanie za lásku
a starostlivosť, ktorou nás denne za-
hŕňajú a nahrádzajú nám našich rodi-
čov. Pri rozbaľovaní darčekov sa všetci
veľmi tešili.
Každé Vianoce, ktoré prežívam v det-
skom domove, sú nádherné a kúzelné.
Vždy sa teším, nie iba na darčeky, ale
najmä na radosť, spokojnosť a šťastie,
ktoré som doma nikdy nepociťovala.
Vždy som si priala, aby takéto Vianoce
boli aj u nás doma.                                              
Teraz už viem, prečo som sa vždy svojim
kamarátkam a kamarátom čudovala,
prečo sa tak každý rok tešia na Vianoce.
Už ich mám aj ja rada. Vianočný pokoj,

radosť, pocity šťastia a lásky, darčeky aj
veľa dobrôt. Toto všetko mi doma chý-
balo.  Som rada, že som v detskom do-
move prežila takéto Vianoce a budem
mať možnosť zažiť aj ďalšie. Často bu-
dem spomínať na dobré kamarátky, ka-
marátov, tety a ujov, ktorí boli pre mňa
oporou. Vždy mi podali pomocnú ruku a
pridali dobrú radu do života. Prajem
všetkým deťom, aby im počas Vianoc
nikdy nič nechýbalo. Nech pod strom-
čekom každému dieťaťu žiaria očká od
radosti a nech je obklopené láskou svo-
jej tety a uja. 

Antónia Fuljerová 

DeD Istebné

Keď som sa na Vianoce narodila
Moja mama sa šťastím spila
A do plachtičky ma zabalila
A v nemocnici ma odložila...
... zabudla ona snáď,
Že si ma môže domov vziať?

Niekto má bledé, niekto tmavé 
vlásky,
Niekto má veľa, iný málo lásky.
Ja mnoho lásky v srdci nosím
Každý Štedrý večer tíško prosím:

Óch,  Anjelíčku - strážničku,
Vezmi si moju malú dušičku,
Pod krídlo si ju na chvíľočku daj
A mamu moju – len mi vyhľadaj! 

Keď mi ju nájdeš, poviem: 
mamička,
Poznám Ťa dobre, zo sníčka...
A ona povie: dieťa moje,
Že si tu so mnou, ako dobre to je...

Už nikdy sa Ti nestratím,
Lásku Ti láskou odplatím...
... A  takto každé ráno končí sen,
Ja zobudím sa – ale dobre viem –

- Že na budúce Vianoce  
Sa podarí mi nezaspať  
A svoju mamku budem
Len pre seba mať! 

Jej ruka pre mňa taká potrebná
Tá bude hladkať stále iba mňa!
... Aj naša teta má dve dobré ruky,
Nás však je veľa - desať detí
z bunky...!

Aď ka Bongilajová

DeD Bytča

S
akra! Už je to tu zas! Všetci lietajú ako splašení. Tete Viere sa pripiekli koláčiky,
však ako každý rok. Ujo Peter sa buchol kladivom do prsta – chcel totiž zavesiť

vianočný veniec na dvere. Ostatné decká vyrábajú vianočné ozdoby. Ale aj na-
priek tomu sa všetci priblblo usmievajú! A ja nechápem prečo?  Takto to u nás
v decáku  prebieha každý rok. Každý sa teší na Vianoce – len ja nie. Nemám ich
rád. V decáku som už štrnásť rokov. Moja mama a otec už asi zabudli, kde som.
Keď niektoré decko ide od nás na Vianoce domov, ticho mu závidím. Bude so svo-
jou mamou a otcom a ja zase len s vychošmi. Ja viem, že sa veľmi snažia, aby boli
Vianoce v domove krásne. Ale ja by som aj tak veľmi rád vedel, aké sú u nás
doma. No čo už, zase to nejako prežijem.
Dnes prišla za mnou teta Ema. Oznámila mi, že na Vianoce idem domov. Mama
si príde po mňa.
Nechcem veriť vlastným ušiam! Vianočné priania sa asi fakt plnia. Zrazu zbadám,
že si pospevujem koledy a priblblo sa usmievam.

Miroslav Meszáros, DeD Dedina Mládeže
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U
ž odmalička žijem v  detskom do-
move. Mám tu svojich kamarátov
a svoje tety, ktoré mám rád. Trinásť

rokov som nevidel svojich rodičov, nikdy sa
mi neozvali a ani raz ma nevzali domov na
prázdniny alebo na sviatky, ako to robievali
iní rodičia. Ja som tajne dúfal a sníval o tom,
že raz si aj pre mňa niekto z rodičov príde
a zoberie ma na Vianoce domov.
Jedného dňa sa však stalo niečo, čo som
nečakal. Naša teta sociálna mi oznámila, že
ak by som súhlasil, mohli by sme  navštíviť
moju mamu. Bol som v  šoku. Mal som 
z toho  zmiešané pocity, že som ani neve-
del, či to vôbec chcem. Aj som sa tešil, ale
aj bál. Nakoniec sme sa tam  spolu vybrali.
Mama bola doma. Predstavila sa mi a objala
ma. V očiach mala slzy. Hneď zavolala moju

Domovácke Vianoce
Ani sme sa nenazdali,
Vianoce sú za dverami.
Medovníčky voňajú,
všetci stromček chystajú.

Každý smutný domovák,
pod stromčekom hľadá však,
radosť, šťastie, život skvelý,
bez strachu a obmedzení.

V srdci nádej blikoce,
opäť smutné Vianoce.
Život často krutý býva,
rodina sa neozýva.

Možno o rok, uvidíme,
spoločne sa pomodlíme.
Aby ani jeden z nás,
nevyronil slzu zas.

Nikola Biharyová

DeD Macejko, Malacky

Vianočná prosba
Je to tu zrazu všetko smutné
Hoci je každý veselý,
No mne tu stále niekto chýba
A to už nikto nezmení.

Tam vidím vysmiateho šaša
A tu je malý snehuliak,
Čokoláda, ozdoba i mašľa...
Ja stále čakám na zázrak.

Všetky tie krásne veci, darčeky
a hračky,
To všetko má z nás každý rád.
Môžem si na Vianoce
Ešte niečo viac želať?

Možno len pohľad od mamičky, 
dotyk jej teplých, milých rúk,
tlmený šepot jej hlasu...
na to sa nedá zabudnúť!

A tak si prajem od Ježiška,
Nie to – čo je skryté pod stromom.
Ale  potme volám do nebíčka:
„mamička moja, poď domov!“

Veronika Šugarová, DeD Bytča
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sestru, ktorá sa pri pohľade na mňa rozpla-
kala. Pozvali nás dnu do skromného prí-
bytku. Pri rozhovore mi mama navrhla, aby
som strávil Vianoce pri  nej doma. Zľakol
som sa  a povedal som, že si to ešte rozmys-
lím. Nevedel som si to u  nich predstaviť.
A hlavne som cítil bolesť, ale aj zlosť, že ako
malé dieťa som nikdy nebol na Vianoce
doma a tak veľmi som po tom túžil.  Z ná-
vštevy od mamy som odchádzal zmätený.
Celý týždeň mi mama vyvolávala a chcela
počuť odpoveď, ako som sa rozhodol. Vedel
som, že keď sa rozhodnem tráviť Vianoce
s mamou, bude to celkom iné. Ak by som
ostal v domove, veľmi by trpela, ale nielen
ona. Aj ja by som mal výčitky svedomia, že
som zahodil takú jedinečnú príležitosť, byť
konečne s rodinou na Vianoce spolu. Nie-
kedy ma odrádzala predstava pri spo-
mienke na biedu, v ktorej mama žila. Vedel
som, že tu veľké darčeky čakať nemôžem
a budem sa musieť uskromniť aj s jedlom.
Zvyknúť si na slabú hygienu a celkové pro-
stredie okolo domu. Ale na druhej strane to
bola stále moja mama. Keď som sa nad tým
všetkým zamyslel, napadlo mi, že aj Ježiško
sa narodil v chudobe a v maštali. Vtedy jed-
noznačne zvíťazilo moje rozhodnutie. Strá-
vil som Vianoce s  mamou. Bolo to niečo
celkom iné ako v  domove. Bol som chu-
dobný, ale bohatý zároveň. Cítil som, že ma
tu majú radi a sú šťastní, že som medzi nimi.
Ja som odchádzal z vianočných prázdnin
tiež šťastný, pretože sa mi po rokoch ko-
nečne splnil môj detský sen. Cítil som sa

bohatší o zážitky z pozna-
nia mojej rodiny ale
hlavne o city a  lásku.

A  hrialo ma aj to, že
som svojou návšte-
vou urobil šťastnými
aj iných. Za osud som
veľmi vďačný.

Ivan Polyák

DeD Nižná Kamenica

Vianočný vinš
Aby Vaša hviezda života 
i naďalej šťastne svietila,
Aby sa Vám túžby vždy splnili,
Aby Vašu prácu úspech zdobil, 
Aby Vás humor a veselá myseľ
nikdy nezradili,
Aby ste v ťažkej chvíli vedeli, 
že máte priateľov,
Čo Vás nezradia.
A čo viac?
Aby sme si vždy mohli povedať,
ŽIJEM RÁD !!!
Nastáva už Vianoc čas, 
príď Ježiško medzi nás.
Naša prosba k nemu letí, viem,
Že máš rád všetky deti.
Nech Vás láska stále hreje, 
Nech  Vám nikdy smutno nie je.
V Novom roku nech 
Vám zdravie dobre slúži,
Nech sa každému splní 
po čom túži.

Danko Kuracina, DeD Istebné

TÚŽBA
Kto to volá, čo sa to derie z môjho
srdiečka?
Je to túžba, drobná, jediná,
vystupuje na povrch ako riečka spod
ľadu
jarného slniečka.
Čo sa to deje, čo sa to derie z môjho
srdiečka, kto to volá?
Nuž čujte ľudkovia, túžba jedna, jediná.
Vám ostatným možno celkom všedná,
no mne vzácna...  
Sadnúť si k vianočnému stolu,
kol-vôkol všetci spolu – mama, otec,
sestra, brat
a v kúte by mal stromček stáť.
Vidím to miesto jasne v maminom
byte,
bolo by to skvelé, bola som u nej je-
denkrát na návšteve,
a viem, boli by to nádherné Vianoce.
Keď prižmúrim očká, vidím to ako vo
sne.
Na stromčeku by bola zlatá niť, a nemu-
sela by vôbec
dlhá byť, možno - ako mamin vlas
a ocko by tou nádherou

strá-
cal hlas a vôbec by na nás nekričal.
... ani za rozbitú vianočnú guľu, pustil
by to len tak – nahlucho,
a brat by nedostal zaucho a možno by
skôr prebolelo...
... sestra by čítala rozprávkové leporelo
a ja??
Ja by som sa premenila na vílu, na
malú, malú krásnu chvíľu,
požiadala by som z neba anjela, nech je
blízko pri nás,
aspoň v tento čas, lebo zdá sa mi, často
si lieta za inými kopcami,
lebo s mamou málo som.
Nech mamina usmiata tvár sa v zrkadle
ligoce,
vo vani nech kapor špľachoce. No, po-
vedzte, nechcem predsa tak veľa.
Len také domáce Vianoce, aspoň jeden
jediný raz, byť doma, doma zas,
nech príde ten vianočný čas...

Agáta Radičová, DeD Nová Baňa
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Každé dieťa si zaslúži 
šancu i darček

Čakanie na Jolanu

„A k milujete deti, potom máme
niečo spoločné.“ Týmito slo-
vami sa prihovára návštev -

níkom svojej webovej stránky neziskové
občianske združenie Chance 4 Children
(C4C), ktoré v zmysle svojho hesla „Každé
dieťa si zaslúži šancu“ pomáha znevýhod-
neným deťom, najmä tým, ktoré sú v ús-
tavnej starostlivosti. Od svojho vzniku 
v roku 1996 C4C významným spôsobom
prispelo k zlepšeniu životnej úrovne tisícok
detí nielen v Česku a na Slovensku, ale aj 
v krajinách strednej a východnej Európy.
A práve spomínaná láska k deťom, hlavne
ochota pomáhať, boli tým, čo spojilo deti 
a zamestnancov detských domovov
Prešovského kraja, primátora mesta Prešov
pána Hagyariho, zamestnancov ÚPSVR
Prešov a zástupcov Nadácie profesora Jána
Korčmároša so združením Chance 4 Chil-
dren na benefičnej akcii v priestoroch Det-
ského domova v Prešove. Naše deti tam 15.
júla 2008 navštívil Robin Hood – presnejšie
povedané – v rámci programu Robin Hood
páni Václav Čermák a J. Rafal Wojas zo
spomínaného občianskeho združenia. Pro-
gram Robin Hood je zameraný na mate -
riálnu pomoc deťom v ústavných zariade-

niach s cieľom skvalitniť
podmienky ich života. Ale
čo je ešte dôležitejšie,
svoju pomoc orientuje na
vzdelávanie týchto detí,
aby práve vzdelaním
poskytol deťom šancu na
ich lepšie uplatnenie v ži -
vote. Štedrým darom 
v hodnote takmer 270 000 €
sa tak mohlo potešiť každé dieťa v našich
detských domovoch. Vďaka „Robinovi
Hoodovi“ sa môžu naše deti popýšiť novým
značkovým oblečením a obuvou známych
výrobcov z Nórska, Švédska a Nemecka.
Originálnym poďakovaním za hodnotné
dary boli krátke vystúpenia detí. Prítomní
mohli obdivovať ich nadanie na spev i na
rómske, indiánske a japonské tance.
Dokonca aj tí najmenší pod láskavým ve-
dením profesionálnych rodičov zvládli
prednes krátkych básničiek. Na záver pro-
gramu čakal deti ešte darček navyše: prvá
slovenská superstar Katka Koščová, ktorá
sa zriekla nároku na honorár za svoje vy -
stúpenie.
Priateľská atmosféra spojila v Prešove ľudí,
ktorí sa dovtedy nepoznali. V ich roz ho -

voroch bolo veľa pochopenia, inšpirácie 
i podnetov.
A potom už dary putovali z Prešova do je-
denástich detských domovov Prešovského
kraja k svojim adresátom – deťom v ús-
tavnej starostlivosti. Nikto to zbytočne
neodkladal, veď deti boli veľmi nedočkavé.
Iste si viete predstaviť, ako sa každé tešilo na
darček. Radosti bolo aj v Prešove neúrekom.
A to ešte deti ani nevedeli, čo sa vo veľkých
balíkoch ukrýva. My, ktorí sme sledovali
rozbaľovanie prekvapení v ich domácom
prostredí, nezabudneme na to množstvo
iskričiek v očiach detí. A tie s poďakovaním
posielame aj dobrým ľuďom z C4C.

Mgr. Zlatica Raslavská
riaditeľka OSVaR, ÚPSVR Prešov

Je december. Chodníky sú pomerne
suché, ale primŕza. Vedľa mňa sedí moja
klientka, asi štyridsaťročná žena. Snažím

sa nedať najavo, ako ma šokoval jej výzor a
oblečenie – rozchodené letné vsuvky a
pomerne tenké ponožky. Zvyšok oblečenia
zažil lepšie časy už veľmi dávno. Počas svoj -
ho života bola zamestnaná šesť rokov ako
nekvalifikovaná manuálna robotníčka. Už
päť rokov nepracuje nikde. A chcela by. 
V zahraničí nikdy nebola. Ani v Česku nie.
Tvárim sa optimisticky, ale je to iba profe-
sionálna pretvárka. Hľadáme spolu vhodné
zamestnanie. Našli sme upratovanie
železničných vagónov v Prahe. Je to ponuka
EURES-u, čo znamená záruku spoľahlivosti.
Ubytovanie zabezpečené, prijateľný plat.
Dávam jej telefónne číslo a myslím si, že už
ju nikdy neuvidím. O dve hodiny je u mňa
zase. Volala do Prahy, zoberú ju, ale
nerozumela, kde a kedy má prísť a došli jej
peniaze. Čo má robiť? Chvíľu mám problém,
aký typ úsmevu nahodiť. Som rada, že to
vyzerá nádejne, teší ma jej dôvera, ale lo -
gická rada, zavolať tam ešte raz, by asi nepo-
mohla. Potláčam vzdych a štartujem inter-

net. Máme šťastie. Firma má e-mailovú
adresu. To by malo pomôcť. Spisujeme čo a
ako a o dva dni máme odpoveď. Ešte zopár
upresnení s firmou, pozrieme vlakové spo-
jenia, počkáme na termín výplaty sociál-
nych dávok a pani Jolana odchádza do
Prahy. Chvíľu jej držím v duchu palce a po-
tom jej príbeh púšťam z hlavy.
Je júl. Naša kancelária zažíva inváziu klien-
tov. Všetci majú intenzívny záujem odísť up-
ratovať vagóny do Prahy. Chvíľu mi trvá, kým
si poskladám súvislosti a overím si dom-
nienky. Je to tak! Pani Jolana prišla domov
na dovolenku. Očividne sa jej darí veľmi do-
bre. A nechce prezradiť, pre koho pracuje.
Zasa tie zmiešané pocity. Teším sa, že to
dopadlo dobre a zároveň sa cítim ako
zradca, keď znova hľadám kontakt na
zamestnávateľa. Tentoraz už nových zamest-
nancov nepotrebuje. Opäť na celú kauzu
zabúdam.
Je december. Vedľa mňa sedí upravená, do-
bre vyzerajúca štyridsaťdvaročná žena 
v novom športovom oblečení. Neskrývam
radosť z toho, že ju vidím. Tentoraz mi však
sama zotrie úsmev z tváre. Dala výpoveď. Po

dvoch rokoch. Práca bola dobrá, plat bol
veľmi dobrý, ale už sa tam nedalo vydržať.
Prečo? Ani sama nevie, ale: „Už sa tam
nedalo vydržať!“
Potrebuje prácu. A je to! Snažím sa nemať 
žiadne pocity. Snažím sa nájsť vhodnú prácu
pre štyridsaťdvaročnú ženu bez vzdelania,
zvyknutú na dobrý príjem. A rýchlo, lebo
nemá úspory. 
Tentoraz to ide ťažšie. Dva mesiace sa stretá-
vame. Hľadáme a tlačíme ponuky. Po dvoch
mesiacoch prestáva chodiť. Zamestnala sa?
Zrejme.
Tentoraz už na ňu nezabúdam. Nedá sa
to. Prichádzajú ďalší a ďalší klienti, ktorí sa
odvolávajú na Prahu, vagóny a pani
Jolanu. Po celý rok. Nečakane sa z pani
Jolany stal aktívny propagátor kvalitnej
práce EURES-u. 
Je december. Chodníky sú pomerne suché,
ale primŕza.
Som zvedavá, kedy znovu uvidím pani
Jolanu.

RNDr. Oľga Peštová, CSc.
EURES poradkyňa
ÚPSVR Humenné
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Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
v Dunajskej Strede zaznamenáva 
v posledných rokoch trend

výrazného znižovania nezamestnanosti 
v okrese. Tento trend je príznačný pre všet -
ky okresy v Trnavskom samosprávnom kra -
ji. Spôsobuje to predovšetkým narastajúci
počet investorov v regióne a s tým súvi -
siaca potreba kvalifikovanej pracovnej sily.
Čoraz častejšie sa však stretávame 
s ťažkosťami pri zabezpečovaní vhodnej
pracovnej sily. Na trhu práce postupne
narastá disproporcia medzi ponukou 
a dopytom a postupne klesá počet umies -
tniteľných uchádzačov o zamestnanie na
trhu práce. Vzniká tak situácia, keď sa na
trhu práce nestretá ponuka pracovnej sily
s požiadavkami zamestnávateľov.
Táto situácia motivovala ÚPSVR v Dunaj-
skej Strede hľadať spôsoby a metódy rieše-
nia prostredníctvom medzinárodnej
spolupráce. Z iniciatívy nášho úradu bol 
v spolupráci s partnerskými inštitúciami – 
v rámci programu celoživotného vzdelá-
vania Leonardo da Vinci – vypracovaný pro-
jekt s názvom „LOTIA“ (Labour offices and
training institutions in action – Úrady práce
a vzdelávacie inštitúcie v akcii), ktorý pod-
liehal schvaľovacej procedúre na Sloven-
sku, v Českej republike, v Maďarskej re-
publike a v Rakúsku. Partnerstvo vo
všetkých partnerských krajinách získalo
maximálny finančný príspevok na realizá-
ciu projektových aktivít.

Cenné informácie
Úvodné stretnutie k projektu sa usku-
točnilo 4. a 5. 11. 2008 v Dunajskej Strede
za účasti pozvaných hostí, zástupcov

zahraničných a domácich partnerských in-
štitúcií. Riaditeľka úradu, Mgr. Patricia
Tóthová, oboznámila prítomných so situá-
ciou na trhu práce v dunajskostredskom
regióne. Zástupcovia partnerských inštitú-
cií poskytli cenné informácie o svojej čin-
nosti. Ing. Ildikó Hanuliaková, vedúca od -
delenia projektového riadenia a finan -
covania ESF, prezentovala ciele, aktivity,
úlohy a využiteľnosť produktov projektu.
Nasledujúci deň sa partneri zaoberali už
konkrétnymi projektovými úlohami.
Hlavným cieľom projektu LOTIA je
prostredníctvom medzinárodnej spolu -
práce s partnerskými organizáciami zo
Slovenska, Rakúska, Maďarskej republiky 
a Českej republiky hľadať spôsoby a mož -
nosti znižovania disproporcie medzi po -
nukou a dopytom na trhu práce. Prostred-
níctvom vzájomnej výmeny informácií 

a skúseností medzi partnermi projektu
môžu nachádzať vhodné a aplikovateľné
metódy práce na eliminovanie uvedeného
stavu na trhu práce.

Cieľ – uplatniť sa na trhu práce
Vlastná prax, dobré skúsenosti a overené
postupy partnerov prispejú k navrhnutiu
inovatívnych metód a vzdelávacích mo -
dulov uplatniteľných pri práci s uchádzač -
mi a záujemcami o zamestnanie, ale i žiak -
mi a študentmi základných a stredných
škôl, a to predovšetkým ich nasmerovaním
na nedostatkové profesie na trhu práce. 
Tieto metódy pomôžu znižovať dispropor-
ciu medzi dopytom a ponukou na trhu
práce, čím na jednej strane zvýšia uplat-
niteľnosť uchádzačov o zamestnanie, na
strane druhej uspokoja dopyt trhu práce.
Výsledky projektu budú môcť využívať 
naj rôznejšie inštitúcie a organizácie pracu-
júce v oblasti profesijného poradenstva a
odborného vzdelávania žiakov základných
škôl, študentov stredných škôl, ako aj
uchádzačov a záujemcov o zamestnanie.
Kvalitnejšie odborné poradenstvo pre
uchádzačov o zamestnanie zvýši pravde-
podobnosť ich uplatnenia sa na domácom,
ale i zahraničnom trhu práce. Balík kom-
plexných informácií prinesie úžitok aj vý-
chovným poradcom, ktorí budú vedieť na-
smerovať žiakov a študentov na vhodný
výber profesie (predovšetkým z hľadiska
budúcej uplatniteľnosti na trhu práce),
resp. odbornej prípravy na budúce po-
volanie. Výchovní poradcovia, ale aj vzdelá-
vacie organizácie sa oboznámia s novými
metódami a postupmi, ktoré sú využívané
v rámci profesijného poradenstva a vzdelá-
vania v zahraničí, ktoré budú môcť využívať
vo výchovno-vzdelávacom procese.

Ing. Ildikó Hanuliaková 
vedúca oddelenia PR a F ESF

ÚPSVR Dunajská Streda

LOTIA v akcii Snaha o celoživotné vzdelávanie
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Nové priestory Referátu psycholo -
gicko-poradenských služieb v So-
branciach slávnostne otvorila Ing.

Tatiana Raničová, riaditeľka úradu ÚPSVR
v Michalovciach. Slávnostný príhovor za-
merala na snahu pomôcť ženám, mužom,
maloletým, mladistvým a všetkým So-
brančanom v ťažkých rodinných a krí-
zových situáciách. Na slávnostnom
otvorení sa zúčastnil aj primátor mesta
Sobrance Ing. Pavol Džurina (poslanec

NR), Ing. Igor Miňo (riaditeľ odboru SVaR),
Ing. Marián Červeňák (riaditeľ odboru SZ),
Mgr. Svetlana Kertisová (vedúca oddele-
nia SPOD a SK) a Mgr. Adriana Krepelková
(vedúca OU). Predĺženou pomocnou
rukou ÚPSVR bude Mgr. Ľudmila Kuch-
tová, ktorá sa bude starať o nové priestory
i o občanov okresu Sobrance.

Mgr. Adriana Krepelková,
ÚPSVR Michalovce

Pomoc v krízových situáciách

alebo
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MPSVR

Z
ákon zaručuje právo fyzickej osoby na
poskytnutie sociálnej služby alebo za-
bezpečenie jej poskytnutia a ďalšie

práva pri poskytovaní sociálnych služieb, napr.
právo na poskytovanie sociálnej služby, ktorá
umožňuje realizovať základné ľudské práva
a slobody, zachováva ľudskú dôstojnosť a za-
braňuje sociálnemu vylúčeniu a právo na za-
bezpečenie dostupnosti informácií o sociálnej
službe. Tieto práva majú, samozrejme, aj starší
ľudia, ak sú na sociálnu službu podľa tohto zá-
kona odkázaní.
Čo sa týka poskytovania sociálnych služieb star-
ším občanom, týmto zákonom chceme docie-
liť, aby sa v prvom rade poskytovala starším ob-
čanom terénna sociálna služba a  aby títo
občania čo najdlhšie zotrvali vo svojom do-
mácom prostredí, v kruhu rodiny. Až vtedy, ak
už nebude možné poskytovať starostlivosť ta-
kouto formou, starostlivosť zabezpečia zaria-
denia sociálnych služieb.

Zabezpečenie sociálnych služieb
Zákon ukladá povinnosť obci alebo vyššiemu
územnému celku poskytnúť alebo zabezpečiť
sociálnu službu do 60 dní od podania žiadosti
o  uzavretie zmluvy o  poskytovaní sociálnej
služby. Predpokladom poskytnutia alebo za-
bezpečenia sociálnej služby v zákonom stano-
venej 60-dňovej lehote je skutočnosť, že fy-
zická osoba, ktorej sa má sociálna služba
poskytnúť alebo zabezpečiť, bola posúdená
ako odkázaná na túto sociálnu službu a má vy-
dané právoplatné rozhodnutie. Z uvedeného
vyplýva, že do 60-dňovej lehoty sa nezapočí-
tava čas, po ktorý príslušný orgán (obec alebo
vyšší územný celok) rozhoduje o odkázanosti
na sociálnu službu.
V zákone je upravená aj povinnosť bezodklad-
ného, tzv. prednostného poskytnutia alebo za-
bezpečenia sociálnej služby.

Financovanie sociálnych zariadení
S  účinnosťou od 1. januára 2005 na základe
uskutočnenia fiškálnej decentralizácie je po-
skytovanie sociálnych služieb ako výkon 
samosprávnej pôsobnosti samosprávnych or-
gánov (obcí a samosprávnych krajov) financo-
vané najmä z  vlastných príjmov samospráv-
nych orgánov, ich posilnením na základe
nového daňového rozdeľovacieho mecha-
nizmu. 
Osobitný režim financovania sa zachoval aj po

fiškálnej decentralizácii pre zariadenia sociál-
nych služieb, ktoré prešli z  príslušných orgá-
nov štátu na príslušné obce, a teda aj pre do-
movy dôchodcov a  domovy penzióny pre
dôchodcov. Tieto sú naďalej financované úče-
lovými dotáciami z Ministerstva financií SR, a to
v rozsahu ich financovania v pôsobnosti štátnej
správy s navýšením o mieru inflácie a o valori-
záciu platov (ide o účelové dotácie poskyto-
vané Ministerstvom financií SR pre 85 obcí).
Zároveň je zo strany Ministerstva financií SR
realizované financovanie poskytnutím účelovej
dotácie pre rozostavané stavby účelovo určené
na poskytovanie sociálnych služieb, ktoré boli
začaté v pôsobnosti okresných a krajských úra-
dov a neboli z dôvodu rozostavanosti delimi-
tované.

Finančná pomoc 
zo štrukturálnych fondov
Riadiacim orgánom pre pomoc z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja v rokoch 2007 –
2013 je Ministerstvo výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky. Ide o Regionálny
operačný program 2007 – 2013, Prioritná os č.
2 „Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálno-
právnej ochrany a sociálnej kurately“ – charak-

ter oprávnených interven-
cií na rekonštrukciu 
existujúceho neúčelového
objektu na domov dô chod-
cov:

podpora najmä zariadení
typu domov dôchodcov,
domov sociálnych služieb
pre dospelých, domov so-
ciálnych služieb pre deti
(poznámka: nezahŕňa
detské domovy), zariadenia
opatrovateľskej starostli-
vosti s  kapacitou od 50
klientov pri dodržaní mini-
málnych plošných štandar-
dov (8 m2 na osobu) a reš-
pektovaní predpokladov
na zabezpečenie poskyto-
vania kvalitných služieb.
V rámci zariadení sociálnej
infraštruktúry je efektívne
zabezpečovať aj doplnkové
služby (napríklad stravova-
nie, zdravotnú službu, záuj-
mové činnosti pre klientov).

Cieľom Opatrenia č. 2.1 „Infraštruktúra sociál-
nych služieb, sociálnoprávnej ochrany 
a sociálnej kurately“ je zvýšenie kvality posky-
tovaných služieb v  sociálnej oblasti pros -
tredníctvom rekonštrukcie, rozširovania, mo-
dernizácie a  budovania zariadení sociálnych
služieb (teda aj domovov dôchodcov) a zaria-
dení na výkon opatrení sociálnoprávnej
ochrany a zariadení sociálnej kurately, vrátane
obstarania ich vybavenia.
Skupinami oprávnených aktivít v rámci opat-
renia sú:

2.1.1 rekonštrukcia, rozširovanie a moderni-
zácia existujúcich zariadení
2.1.2 budovanie nových zariadení
2.1.3 obstaranie vybavenia vrátane vybave-
nia informačno-komunikačnými technoló-
giami.

Minimálne celkové oprávnené výdavky na pro-
jekt sú stanovené vo výške 8 000 000 Sk a ma-
ximálne celkové oprávnené výdavky na projekt
sú stanovené vo výške 100 000 000 Sk.
Oprávnenými žiadateľmi sú:
1. Subjekty verejnej správy (obec, vyšší územný

celok, určený úrad práce, sociálnych vecí a ro-
diny).

2. Subjekty súkromného sektora (neziskové or-

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR napĺňa Programové vyhlásenie vlády

Zákon o sociálnych službách
Dňa 30. októbra 2008 bol v NR SR prijatý zákon o sociálnych službách, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára
2009. Tento zákon nahradí doterajšiu právnu úpravu sociálnej pomoci v oblasti sociálnych služieb, ustanovenú
v zákone č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, ktorý už dostatočným spôsobom
nerieši a neupravuje poskytovanie a financovanie sociálnych služieb.

12_13_MPSVR:Sestava 1  12.12.2008  12:01  Page 12



DECEMBER 12/2008

ganizácie poskytujúce všeobecne prospešné
služby, cirkvi a náboženské spoločnosti, ob-
čianske združenia, Slovenský Červený kríž).

V závislosti od typu prijímateľa výzva na pred-
kladanie žiadostí o  nenávratný finančný prí-
spevok zároveň uvádza aj tzv. intenzitu po-
moci, t. j. pomery príspevkov, ktorými sú
financované jednotlivé projekty. Ide o percen-
tuálnu výšku príspevku z  Európskeho fondu
regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu SR
a výšky financovania, ktorú je povinný zabez-
pečiť prijímateľ na celkových schválených
oprávnených výdavkoch na projekt (85:10:5
v  prípade verejného sektora a  80,75:14,25:5
v  prípade vybraných subjektov súkromného
sektora). V prípade Regionálneho operačného
programu predstavuje financovanie zo strany
prijímateľa 5 % z celkových schválených opráv-
nených výdavkov na projekt.
Podrobné informácie je možné získať na we-
bovej stránke www.build.gov.sk. Komplexné
informácie o štrukturálnych fondoch sú uve-
dené na webovej stránke www.strukturalne-
fondy.sk.
V tomto programovacom období neboli ešte
čerpané žiadne finančné prostriedky na so-
ciálnu infraštruktúru, výzva na predkladanie
projektov by mala byť vyhlásená vo februári
2009. 

Typy sociálnych zariadení
Predmetom návrhu zákona je okrem iného
upraviť aj nové typy sociálnych služieb. Medzi
druhy sociálnych služieb aj vo vzťahu
k starším, ktorých poskytovanie je na-
novo upravené, patria:
A. Zariadenie pre seniorov
Starostlivosť v tomto druhu zariadenia
sa poskytuje už aj v  súčasnosti tzn.
v  domovoch pre dôchodcov. Zaria-
denie pre seniorov tvorí zo zariadení
výnimku, pretože do tohto druhu za-
riadenia môžu byť prijaté aj fyzické
osoby, ktoré síce nie sú odkázané na
pomoc inej osoby, ale dovŕšili dô-
chodkový vek a zo závažných dôvo-
dov (napr. týranie blízkou osobou,
strata bývania) sú odkázané na túto
sociálnu službu.
B. Špecializované zariadenie
Je to nový druh zariadenia sociál-
nych služieb. V špecializovanom za-
riadení sa poskytuje sociálna služba
fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na
pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkáza-
nosti je najmenej V. Do tohto typu zariadenia sa
môžu prijať napr. osoby s Parkinsonovou cho-
robou, Alzheimerovou chorobou, pervazívnou
vývinovou poruchou, sklerózou multiplex, schi-
zofréniou, demenciou rôzneho typu etiológie,
hlucho-slepotou či AIDS. Cieľom je, aby sa
umožnila klientom špeciálna starostlivosť.
C. Denný stacionár
V tomto zariadení sa bude poskytovať sociálna
služba osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej
fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a je odkázaná
na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas
počas dňa. V dennom stacionári sa môže po-

skytovať aj sociálne poradenstvo rodine alebo
inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc
fyzickej osobe v domácom prostredí, s cieľom
spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.
D. Opatrovateľská služba
Táto sociálna služba sa poskytuje už v súčas-
nosti. Návrh zákona reaguje aj na problémy,
ktoré sa v  súčasnosti vyskytujú pri realizácii
tejto služby poskytovanej obcou. Opatrova-
teľská služba sa poskytuje ako terénna sociálna
služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na po-
moc inej osoby a jej stupeň odkázanosti je naj-
menej II podľa prílohy č. 3 a zároveň je odká-
zaná na pomoc pri úkonoch starostlivosti
o  svoju domácnosť a  pomoc pri uskutočňo-
vaní základných sociálnych aktivít. Stanovený II.
stupeň odkázanosti určuje minimálny rozsah,
ktorý musí fyzická osoba spĺňať, aby jej mohla
byť poskytnutá opatrovateľská služba. Mini-
málny rozsah úkonov, ktorý sa určuje na zá-
klade lekárskej a sociálnej posudkovej činnosti,
nemôže byť nikdy nižší, ako je rozsah úkonov
vyjadrený v hodinách (ide o každodenné ne-
vyhnutné sebaobslužné činnosti), zodpoveda-
júci stupňu odkázanosti. Rozsah úkonov ur-
čuje obec v hodinách. 
Nová právna úprava umožňuje oproti doteraj-
šej právnej úprave poskytovať opatrovateľskú
službu aj fyzickej osobe, ak sa fyzickej osobe vy-
konávajúcej opatrovanie v  rámci peňažného
príspevku na opatrovanie poskytuje ústavná
zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zaria-
dení, alebo sa jej poskytuje odľahčovacia

služba, s cieľom zabezpečenia kontinuálnej

starostlivosti o  fyzickú osobu aj počas neprí-
tomnosti opatrovateľa.
E. Prepravná služba
Oproti doterajšej právnej úprave sa rozširuje
okruh osôb, ktorým je možné túto službu po-
skytovať, a to o osoby s nepriaznivým zdravot-
ným stavom, ovplyvňujúcim ich mobilitu a
orientáciu, ktorý táto osoba preukazuje po-
tvrdením poskytovateľa zdravotnej starostli-
vosti.
F. Požičiavanie pomôcok
Požičiavanie pomôcok je novou sociálnou služ-
bou, ktorú návrh zákona zavádza. Táto sociálna
služba je určená okruhu fyzických osôb s ne-

priaznivým zdravotným stavom, ktoré sú na
prechodný čas odkázané na pomôcku. Touto
sociálnou službou sa dopĺňa systém poskyto-
vania pomôcok fyzickým osobám (verejné
zdravotné poistenie, kompenzácia sociálnych
dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia).
Odkázanosť na túto službu z dôvodu nepriaz-
nivého zdravotného stavu sa preukazuje po-
tvrdením poskytovateľa zdravotnej starostli-
vosti alebo osoba, ktorá je ťažko zdravotne
postihnutá, sa preukazuje posudkom podľa
osobitného predpisu.
G. Monitorovanie a  signalizácia potreby 
pomoci
Táto nová sociálna služba patrí do skupiny „so-
ciálnych služieb s použitím telekomunikačných
technológií“. Poskytovanie tejto sociálnej služby
sa dá chápať ako komunikácia prostredníc-
tvom signalizačného zariadenia alebo audio-
vizuálneho zariadenia napojeného na cen-
trálny dispečing. Táto forma pomoci sa už
v  súčasnosti na Slovensku poskytuje, ale len
sporadicky, je však čoraz viac žiadaná a prefe-
rovaná. 
H. Krízová pomoc poskytovaná prostred-
níctvom telekomunikačných technológií
Druhou sociálnou službou v  skupine „sociál-
nych služieb s  použitím telekomunikačných
technológii“ je krízová pomoc, ktorou sa pro-
stredníctvom telekomunikačných technológií
(napr. telefón, SMS, chat) poskytuje najmä so-
ciálne poradenstvo fyzickej osobe, ktorá je
v  ohrození zdravia alebo života alebo v  inej
ťažkej situácii, ktorú si nevie sama riešiť.

I. Denné centrum
Podľa návrhu zákona je umožnené
zriaďovať denné centrá, ktoré sú ur-
čené osobám v dôchodkovom veku,
fyzickým osobám s ťažkým zdravot-
ným postihnutím alebo s nepriazni-
vým zdravotným stavom a rodičovi
s  dieťaťom alebo starému rodičovi
s  vnukom alebo vnučkou a  posky-
tuje sa v ňom najmä sociálne pora-
denstvo a utvárajú sa podmienky na
záujmovú činnosť. Ide o transformá-
ciu klubov dôchodcov upravených
v terajšej právnej úprave a doplnenie
o ďalšie cieľové skupiny.
J. Jedáleň, práčovňa a  stredisko
osobnej hygieny patria do skupiny
tzv. podporných služieb. 
V  rámci nových druhov podpor-
ných služieb sa upravuje aj okruh

osôb, ktorým je umožnené stravovanie
v  jedálni a pre ktoré je možné utvárať
podmienky na pranie, žehlenie a údržbu
šatstva a bielizne v práčovni, ako aj okruh
osôb, ktorým sa utvárajú podmienky na
vykonávanie základnej osobnej hygieny
v stredisku osobnej hygieny. Poskytova-
nie sociálnych služieb vo všetkých troch
zariadeniach je aj pre osoby, ktoré dovŕšili
dôchodkový vek. V  jedálni sa môže po-
skytovať stravovanie nielen v priestoroch
jedálne, ale môže sa vykonávať aj do-
náška jedla priamo do domácnosti
klienta.
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Zamestnanosť a sociálna politika1415

predstavujeme

N
ástroje aktívnej politiky trhu
práce tak, ako sú definované
v  zákone NR SR 5/2004 Z. z.

o službách zamestnanosti a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov, sa dokážu väčšou či
menšou mierou podieľať na vytváraní
nových alebo zachovaní existujúcich pra-
covných miest, predovšetkým pre zamest-
nancov alebo uchádzačov znevýhod-
nených na trhu práce. Finančné príspevky
poskytované v  rámci týchto nástrojov
APTP majú motivovať zamestnávateľov,
aby novovytvorené pracovné miesta ob-
sadzovali práve našimi klientmi z  radov
znevýhodnených UoZ. 
Významným faktorom, majúcim rozho-
dujúci vplyv na úspešnú implementáciu
jednotlivých paragrafov, je infor-
movanosť. Zamestnávatelia v  prevažnej
miere nedokážu dostatočne efektívne sle-
dovať množstvo informácií, legislatívnych
zmien a vznik nových nástrojov AOTP tak,
aby boli schopní reagovať a  využívať
všetky možnosti, ktoré poskytuje zákon
o  službách zamestnanosti či jednotlivé
národné projekty. Tu sa nachádza
obrovský priestor práve pre úrady PSVR,
aby razantnejším spôsobom vstúpili do
tohto procesu a  dostatočne efektívne
dokázali poskytnúť potrebné informácie
svojim klientom či už UoZ alebo jed-
notlivým zamestnávateľom.
ÚPSVR v Martine zorganizoval množstvo
aktivít orientovaných na  poskytovanie
dostupných informácií čo najväčšiemu
okruhu klientov úradu. Jednotlivé semi-
náre, burzy informácií, konzultačno-in-
formačné, pracovné stretnutia či osobné
návštevy u zamestnávateľov sa stretli pre-
važne s pozitívnymi reakciami. Šlo najmä
o  paragraf 47 „Vzdelávanie a  príprava
zamestnanca pre trh práce“, kde sa po-
darilo na základe osobných návštev
zamestnávateľov, ale i  spoločného
konzultačno-informačného stretnutia so
starostami turčianskych obcí, zvýšiť záu-
jem o tento nástroj aktívnej politiky trhu
práce z  2 dohôd a 81 vzdelávaných
zamestnancov v roku 2007 na 14 dohôd
a  576 zapojených zamestnancov v  roku
2008.
Veľký úspech zaznamenala burza infor-
mácií zameraná aj na zamestnávateľov,
ktorú ÚPSVR v Martine zorganizoval
v  priestoroch Spojenej školy v  Martine.
Za účasti 64 zamestnávateľov za-
stúpených 95 účastníkmi prezentovali
zamestnanci úradu všetky možnosti,
príspevky a aktivity zamerané na podporu
zvyšovania zamestnanosti vyplývajúce
z  implementácie zákona o  službách
zamestnanosti či realizácie jednotlivých
národných projektov. Burza bola veľmi
dobre pripravená a  zamestnávatelia
okrem množstva informácií dostali aj pre-
hľadné propagačné materiály približujúce
jednotlivé nástroje AOTP.

N
a ÚPSVR v  Martine pôsobím od
januára 2007. Po svojom menovaní

do funkcie riaditeľa som si vytýčil za cieľ
zlepšiť medziľudské vzťahy v rámci ÚPSVR
v Martine, zabezpečiť korektné vystupo-
vanie zamestnancov úradu ku klientom,
znížiť mieru nezamestnanosti v  pôsob-
nosti úradu, ale i úlohu vedieť pomôcť
zdravotne postihnutým klientom a ľuďom
odkázaným na štátne sociálne dávky.
Do pôsobnosti ÚPSVR v  Martine patrí
okrem okresu Martin aj okres Turčianske
Teplice.  Oba okresy tvoria turčiansky
región známy prekrásnymi prírodnými
scenériami.
V  minulosti regiónu dominovalo najmä
ťažké strojárstvo zastúpené predovšetkým
ZŤS v  Martine. Po roku 1989 nastalo
následkom konverzie v  tomto podniku
ťažké obdobie, ktoré sa prejavilo
prepúšťaním zamestnancov, a  to nielen

priamo v ZŤS, ale aj v podnikoch, ktoré kooperovali na ich výrobe.
Situácia sa začala meniť až po desiatich rokoch, keď v roku 1998 začal nemecký investor
Volkswagen budovať automobilový závod, ktorý v roku 2001 spustil do prevádzky. Sub-
dodávatelia postupne naštartovali výrobu komponentov zameraných najmä na auto-
mobilový priemysel, otvorili sa aj nové závody v blízkom okolí, čo sa výrazne prejavilo na
znížení miery nezamestnanosti.  V súčasnosti je miera nezamestnanosti v našom regióne
5,14 %, čo predstavuje zhruba 3 300 UoZ.
Momentálne však už pociťujeme nedostatok robotníckych profesií. Tu vidíme chybu v
koncepcii školstva, pretože sa v minulosti pozabudlo na učňovské školstvo a zameranie
škôl. Počet absolventov nie je v súlade s potrebou trhu práce v našom regióne. V súčas-
nosti prevláda ponuka voľných pracovných miest s požiadavkou na konkrétne, najmä ro-
botnícke povolania. Preto sme podporu zamestnateľnosti uchádzačov o zamestnanie za-
čali orientovať na formu cieleného vzdelávania a prípravu na trh práce prostredníctvom
projektov, ktoré zohľadňovali požiadavky zamestnávateľov na pracovnú silu a štruktúru
uchádzačov o zamestnanie vedených v evidencii úradu práce a tak sme sa snažili vytvoriť
rovnováhu medzi ponukou a dopytom na trhu práce v regióne. Vzdelávanie sa oriento-
valo najmä na profesie operátor CNC strojov, zvárač CO2, či skladník (obsluha vysoko-
zdvižného vozíka).
V oblasti sociálnych vecí a rodiny je cieľom našej práce pomôcť ľuďom začleniť sa do
spoločenského života, aby veľmi nepociťovali svoj hendikep, či už zdravotné postihnu-
tie, alebo sociálnu núdzu, spôsobenú rozličnými životnými situáciami, do ktorých sa
naši klienti dostali, ale i to, aby mohli v rámci svojich možnosti viesť plnohodnotný život,
či postarať sa o svojich blízkych.
Vždy apelujem na zamestnancov úradu, aby boli empatickí voči klientom, ktorí sú od-
kázaní na rôzne sociálne dávky. Aby ich  pozitívnym prístupom a podporou aktivizovali
a motivovali riešenie ich nepriaznivej životnej situácie s cieľom zlepšiť si postavenie na
trhu práce i v spoločnosti. Aby im ponúkali možnosti, ako vyriešiť v rámci zákona ich neraz
zložitú životnú situáciu.
Ak hovoríme o  podpore, mali by sme si uvedomiť, že iba hmotný základ nestačí, že 
nejde len o finančnú výpomoc štátu, ale aj (a najmä) o emocionálnu podporu, ktorú by
mali našim klientom poskytnúť ich životní partneri, manželia, manželky, deti, ale aj
odborní pracovníci, s ktorými prichádzajú do kontaktu.

Ing. Vladimír BOŽEK
riaditeľ ÚPSVR Martin 
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Tradíciou sa už stali i každoročne organizo-
vané stretnutia so starostami a primátormi
miest a  obcí okresov Martin a  Turčianske
Teplice, prípadne účasť na zasadnutiach
Združenia miest a obcí Turca. Veľkému záuj-
mu sa tešia aj každoročné stretnutia zamest-
nancov ÚPSVR v  Martine so zástupcami
Slovenského zväzu zdravotne postihnutých,

pre ktorých úrad každoročne pripravuje
prednášky poskytujúce o  možnostiach ak-
tívneho pôsobenia na trhu práce.
S  mimoriadnym záujmom našich klientov
sa stretávajú informácie o  možnostiach
poskytovania príspevkov podľa § 56, § 56a
§59 § 60 resp. možnosti zvyšovania
konkurencieschopnosti chránených dielní

alebo pracovísk prostredníctvom zadávania
zákaziek, alebo odoberaním výrobkov či
služieb na účely plnenia povinného podielu
zamestnávania občanov so zdravotným
postihnutím, čo sa pozitívne prejavuje na
množstve chránených dielní a chránených
pracovísk, ktorých v  súčasnosti evidujeme
196 aktívne činných v  okresoch Martin
a Turčianske Teplice 
Okrem uvedených aktivít organizujeme
množstvo stretnutí so zamestnávateľmi „ad
hoc“ na   riešenie projektov a  programov,
zabezpečovanie publicity atď. Dobrá infor-
movanosť sa pozitívne prejavila na výsled-
koch aktívnej politiky, množstve realizo-
vaných dohôd, ako i  trvalom znižovaní
nezamestnanosti v regióne Turca.
Na základe veľmi dobrých skúseností
získaných realizáciou uvedených infor-
mačno-propagačných aktivít sa úrad
rozhodol pokračovať v  organizovaní
takýchto stretnutí. Najbližšie sa uskutoční
25. a  26. novembra 2008 pod hlavičkou
„Burza informácií“. Okrem zamestnávateľov
budú samozrejme prizvaní aj zástupcovia
základných a stredných škôl z nášho regiónu.

Mgr. Peter Janíček
vedúci odd. služieb zamestnávateľom

Informovanosť v službách zamestnanosti
Vplyv nástrojov aktívnej politiky trhu práce v regióne Turca

Vývoj nezamestnanosti v jednotlivých regiónoch Slovenska je ovplyvňovaný množstvom rôznych
faktorov. Významným spôsobom dokáže do tohto procesu vstúpiť budovanie priemyselných
parkov či príchod domáceho alebo zahraničného investora. Nemalý význam má však aj aktívna
politika trhu práce realizovaná jednotlivými úradmi PSVR.

Vývoj priemernej evidovanej miery nezamestnanosti
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Príprava uchádzačov o zamest-
nanie pre trh práce

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
v Bratislave začalo vo zvýšenej miere up-
latňovať projektový prístup na riešenie
vzdelávania uchádzačov o zamestnanie, aj
tých, ktorí sú evidovaní na úradoch práce.
Na ÚPSVR v Martine sme realizovali 
v rokoch 2007 a 2008 dva projekty v zmysle
§ 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov.
Prvý projekt „Teoretická a praktická prípra -
va uchádzačov o zamestnanie (UoZ) a záu-
jemcov o zamestnanie (ZoZ) na získanie
vedomostí a odborných zručností v ne-
dostatkových strojárskych profesiách“ sa
začal realizovať v marci 2008 v robotníc -
kych profesiách: operátor CNC strojov,
zvárač CO2 a obsluha vysokozdvižného
vozíka. Do kurzov sa zapojilo 52 UoZ a 8
ZoZ. Úspešnosť umiestnenia na trhu práce
UoZ z projektu k 30. 9. 2008 je 57,1 %, čo
považujeme za veľmi priaznivé. Potvrdzuje
to opodstatnenosť podania projektu, pre-
tože v územnom obvode úradu je aj na-
priek reštrukturalizačným opatreniam z
minulosti prevažujúca strojárska výroba 
a teda i potreba dopĺňať vzdelanie uchá -
dzačov o zamestnanie v tejto oblasti.

Napĺňanie voľných pracovných miest
V máji 2008 bol ÚPSVR v Martine schválený
ďalší projekt „Ako získať zamestnanie“, do
ktorého bolo zapojených 145 UoZ. Dané
vzdelanie bolo zamerané na naplnenie

voľných pracovných miest (VPM) do firmy
Trim Leader a. s., Košťany nad Turcom, 
v ktorej úrad evidoval 400 voľných pracov-
ných miest. Práca na realizácii projektu bola
veľmi náročná. V po merne krátkom čase
bolo potrebné zapojiť do vzdelávania a
prípra vy na trh práce
veľké množstvo uchá -
dzačov a následne ich
zaradiť do praxe. Mu -
síme konštatovať, že výs -
ledky tohto projektu sa
zatiaľ v požadovanej
mie re neprejavili. Dôvo -
dom je najmä krátke
časové obdobie od zača-
tia realizácie po fázu
zamestnaneckej praxe,
ktorá ešte prebieha. Isté
je, že záujem o profesiu
šičky bol veľmi nízky.

Projektovo riadené
vzdelávanie
Projektový prístup vzdelávania je náročný
od počiatočnej fázy po konečnú. V oboch
projektoch sme sa totiž zamerali na
konkrétnych zamestnávateľov, ktorí mali
VPM v daných odboroch, pričom pri rea -
lizácii iných kurzov v zmysle § 46 zákona 
o službách zamestnanosti sa berie do
úvahy prevažne záujem UoZ uvedený 
v žia dostiach o VzPrTP. 
Prínosom oboch projektov bolo zapojenie
sa do vzdelávania väčšieho množstva
uchádzačov o zamestnanie a v profesiách,

ktoré sú požadované v regióne a náročné
na finančné zdroje. 

Cestou je dlhodobý proces prípravy
Perspektívu vzdelávania uchádzačov 
o zamestnanie vidíme aj naďalej najmä v
dlhodobom procese prípravy nezamest-
naného na nové požiadavky zamestná-
vateľov. Aby vzdelávanie bolo úspešné,
vyžaduje venovať sa individuálne klientovi
prostredníctvom odborného poradenstva,
kde spoločne hľadáme vhodnú profesijnú
orientáciu, ktorá je v mnohých prípadoch
odlišná od dosiahnutého odboru vzdela-
nia. Veľmi náročná je práca s najpočetnej -

šou skupinou UoZ, a to sú dlhodobo
nezamestnaní, ktorí často nie sú
presvedčení o potrebe svojho osobného
rastu a pretrvávajú v evidencii úradu 
z dôvodu zapojenia sa do aktivačných prác.
Je to nepriaznivé konštatovanie, s ktorým
musíme pracovať a každodenným us-
merňovaním klientov na úradoch ich
presviedčať o nových perspektívach ich up-
latnenia a s tým spojeného kvalitnejšieho
osobného života. Podľa našich skúseností
riešenie spočíva v ďalšom dlhodobom
vzdelávaní, trvajúcom aj niekoľko mesia-
cov a v profesiách, ktoré vyžadujú dl-
hodobejšiu prípravu. Obdobie klasických
kurzov na úradoch práce začína byť minu-
losťou a nastupuje čas zaoberať sa naj -
početnejšou skupinou problémových
klientov, ktorým nestačí trojtýždňový kurz
na to, aby zmenili svoj prístup k hľadaniu
pracovného uplatnenia.
K projektovému riadeniu VzPrTP treba ešte
uviesť, že podávanie projektov je často spo-
jené s krátkym časovým limitom, ktorý
môže nepriaznivo ovplyvniť kvalitu pro-
jektu. Na záver preto parafrázujem výrok
„život patrí pripraveným“ na „úspech v pro-
jektoch patrí pripraveným“.

Ing. Beata Gáborová
vedúca oddelenia SZ

ÚPSVR Martin
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Komu patrí úspech v projektoch? Pripraveným!
Celoživotné vzdelávanie je pre každého občana samozrejmé 
a nutné. V zamestnaní, ale aj v každodennom živote sa ponúka
nová technika, nové prístupy a riešenia. Každý človek, ak sa
chce v živote uplatniť, nemôže zaostať mimo trendu vzdeláva-
nia a získavania pracovných zručností.
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Naďalej sú chápaní ako pasívni pobe -
ratelia sociálnych dávok. Problémy s
uplatnením tejto skupiny oby-

vateľstva na trhu práce sú výraznejšie v
regiónoch, kde je vysoká miera nezamest-
nanosti (čím vyššia nezamestnanosť, tým
ťažšie uplatnenie občanov so zdravotným
postihnutím).
Riziko chudoby a exklúzie u osôb so zdravot-
ným postihnutím je spojené predovšetkým
s ich prístupom na trh práce. Niektoré druhy
postihnutia predstavujú úplnú bariéru pre
vstup na trh práce a iné vedú k diskriminácii
na trhu práce. Ich riziko je znásobené
obmedzenými možnosťami získať prime-
rané vzdelanie. Prevažná väčšina týchto

občanov sa chce zapojiť do pracovného pro-
cesu, má záujem sa vzdelávať a zdokonaľo-
vať vo svojej profesii, žiaľ, často sa stretáva s
odmietnutím zo strany zamestnávateľov.
Väčšina tých, čo sú v súčasnosti nezamest-
naní, považujú za hlavný dôvod svojej
nezamestnanosti nedostatok voľných pra-
covných miest, ktoré by zohľadňovali ich
zdravotný stav. Ďalším výrazným dôvodom
je fakt, že kvalifikácia a vzdelanie nie vždy vy-
hovujú dnešným požiadavkám trhu práce. Je
preto dôležité, aby neboli vylúčení zo
spoločnosti, ale naopak, aby boli jej centrom.
Sú predsa súčasťou sveta práce a spoločnosti
– táto myšlienka bola jedným z východísk na
spracovanie multilaterálneho projektu. Stál
za ním úspešný paralelne realizovaný projekt

v Rakúsku a ochota rakúskeho partnera
poskytnúť partnerským krajinám – Sloven-
sku, Českej republike, Maďarsku a Slovinsku
pomoc pri budovaní a rozširovaní poraden-
ských služieb pre mladých ľudí so zdravot-
ným postihnutím.

Vzdelávanie i kooperácia
V priebehu roka 2007 rakúska organizácia
Caritas der Erzdiözese Wien predložila na
národnej úrovni na schválenie projekt - „As-
sisting young people who are disabled or
with special needs in their transition from
school to working life“ (Podpora mladým
ľuďom s postihnutím v ich prechode zo školy
do pracovného života). Základným cieľom

projektu je pomôcť mladým ľuďom so
zdravotným postihnutím zaradiť sa do pra-
covného života, podporiť vzájomnú koope -
ráciu medzi inštitúciami a organizáciami za-
oberajúcimi sa podporou vzdelávania v
rámci Európy, podporiť rozvoj inovatívnych
prístupov k vzdelávaniu na inej ako univer -
zitnej pôde a zlepšiť transparentnosť a uzná-
vanie kvalifikácií a schopností – aj tých, ktoré
boli dosiahnuté neformálnym vzdelávaním.
V realizovanom projekte (realizácia od ok-
tóbra 2007 do októbra 2009) sú za jednotlivé
krajiny (riešiteľov projektu) zapojení posky-
tovatelia služieb, tréningové, vzdelávacie in-
štitúcie a zástupcovia štátnych i verejných or-
ganizácií. Za Slovensko je do projektu
zapojená Rada pre poradenstvo v sociálnej

práci, Bratislava, Perspektíva o. z. Bratislava a
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Mar-
tine.

Široké spektrum informácií
Aktivity projektu sú nasmerované tak, aby
boli naplnené jeho hlavné ciele a výsledky:

podporiť celoeurópsku spoluprácu, prizý-
vať na pracovné stretnutia expertov z os-
tatných krajín EÚ, kde už úspešne fungujú
projekty, v rámci ktorých sú poskytnuté
poradenské služby mladým s postihnutím,
vytvoriť spoločné „curriculum“ – pracovný
profil trénerov a poradcov, ktorí budú v
budúcnosti poskytovať pomoc a rady
mladým ľuďom s postihnutím,
spracovať CD-nosiče v 6 jazykoch, ktoré by
mali v budúcnosti slúžiť ako návod a pe-
dagogická pomôcka pre poradcov, ako aj
zamestnávajúce organizácie (jednoduché
a efektívne médium na šírenie informácií
ohľadne rámcových štandardov určených
pre tréningový program),
zriadiť a prevádzkovať webovú stránku
projektu, ktorá bude poskytovať základné
informácie o konferenciách, priebehu 
realizácie projektu, výsledkoch projektu. 
Webová stránka bude v anglickom jazyku, 
ale príslušné dokumenty bude možné si 
stiahnuť v príslušnom jazyku,
organizovať nadnárodné pracovné dielne
za účasti partnerskej organizácie z Rakúska
zamerané na poskytnutie a šírenie infor-
mácií o fungujúcom systéme poskytovania
služieb zameraných na pomoc mladým 
v ich prechode zo školy do pracovného
života,
vyškoliť pilotných trénerov – poradcov 
(z každej krajiny 1-2 zástupcov),
vydať propagačný materiál o celom pro-
cese projektu
vydať bulletin o výsledkoch projektu.

Na začiatku realizácie projektu boli
vytvorené na národných úrovniach všetkých
realizujúcich krajín národné komisie, ktoré
pozostávajú zo zástupcov partnerských or-
ganizácií, ako aj ďalších zainteresovaných
organizácií a inštitúcií. 
Projekt bude zavŕšený Európskou konferen-
ciou za účasti významných európskych in-
štitúcií, organizácií, ako aj tvorcov politík a
pravidiel na národných úrovniach, orga-
nizácií zodpovedných za financovanie
tréningov a implementáciu projektu, ako aj
tých, ktorí sú zodpovední na národných
úrovniach za poskytovanie služieb tejto
skupine obyvateľstva.

Ing. Beáta Mičudová, 
Oddelenie ESF 

koordinátorka projektu za ÚPSVR Martin

DECEMBER 12/2008

Úspešný medzinárodný projekt: 

Podpora mladým ľuďom s postihnutím pri prechode
zo školy do pracovného života
Situácia občanov so zdravotným postihnutím je v oblasti zamest-
návania stále zložitá. Určite to súvisí i s tradičným postojom
spoločnosti k tejto skupine občanov.
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Oddelenie pomoci v hmotnej núdzi
zabezpečuje poskytovanie dávok 
v hmotnej núdzi a príspevkov 

k dávke v hmotnej núdzi, poskytovanie
dotácií zriaďovateľom škôl a predškolských
zariadení pre deti v hmotnej núdzi na stravu,
školské potreby a motivačný príspevok, 
a tiež poskytovanie náhradného výživného.
Celkový počet poberateľov dávky a
príspevkov v hmotnej núdzi spolu so

spoločne posudzovanými osobami je 
v priemere 3 795,67 mesačne za rok 2007 a
3 213,56 za rok 2008, pričom od roku 2004
sa výrazne nemení. Udržuje sa približne na
4 % celkového počtu obyvateľov okresu
Martin. 
Priemerná mesačná suma vyplatených fi-
nančných prostriedkov na dávky a prís -
pevky má klesajúcu tendenciu a v tomto
roku je to suma 5 724,72 Sk oproti vlaňaj -
ším 7 182,19 Sk. 
Mesačne sú k dávke vyplácané príspevky: 
v priemere 688 aktivačných príspevkov, 
1 012 ochranných príspevkov a 725
príspevkov na bývanie. Od 1. 5. 2008 sa
zmenila situácia vo vyplácaní aktivačného
príspevku v súvislosti s novelou zákona 
o službách zamestnanosti, pretože uchá dzači
o zamestnanie vykonávajúci dobro voľnícke
služby stratili nárok na aktivačný príspevok.
Týkalo sa to približne 400 poberateľov.
Podiel poberateľov aktivačného príspevku
na celkovom počte posudzovaných osôb je
21,39 %. 
Podiel poberateľov ochranného príspevku
na celkovom počte posudzovaných osôb je

vysoký a dosiahol v priemere 31,49 %. 
V roku 2007 to bolo 30,28 % a v 2006 len
13,23 %. Tento stav je dôsledkom novely
zákona od 1. 8. 2006, odkedy vysoký podiel
poberateľov tvoria starobní dôchodcovia
a poberatelia iných dôchodkov starší ako
62 rokov, tiež invalidní dôchodcovia. Podľa
vekovej štruktúry podiel poberateľov nad
60 rokov tvorí 21,28 %, a vzhľadom na
súčasný systém pomoci v hmotnej núdzi je

veľmi vysoký.
Do systému pomoci 
v hmot nej núdzi sa tak
dostala významná skupina
poberateľov, ktorí podľa
nášho názoru majú byť
zabezpečení stabilnejšími
dôchodkovými dávkami
ako dávkami a príspevkami
v hmotnej núdzi, ktoré pod-
liehajú častým legis-
latívnym zmenám. Rovnako
i aktívna účasť občana,
ktorú deklaruje zákon o po-
moci v hmotnej núdzi, je pri
tejto vekovej skupine
poberateľov prakticky
nemožná.

Pri ochrannom príspevku
tiež dochádza k jeho zneužívaniu – sú to
najmä nepretržité, aj niekoľkoročné práce-
neschopnosti, alebo ustavične sa opaku-
júce práceneschopnosti dlhodobo
nezamestnaných občanov, aj u tých, ktorí
sú zaradení na aktivačnú činnosť, keďže
výška ochranného príspevku je zhodná 
s výškou aktivačného príspevku.
Podiel poberateľov príspevku na bývanie
poklesol na 22,54 % z vlaňajších 39,14 % 
a má klesajúcu tendenciu. Táto skutočnosť
súvisí napríklad s neplatením úhrad spo-
jených s bývaním, zánikom vlastníctva 
k nehnuteľnostiam (výkony exekúcie,
záložné práva a podobne), s bývaním v pre-
najatých priestoroch bez nájomných 
zmlúv, s bývaním mladých ľudí u rodičov.
Žiaľ, stávajú sa prípady zneužívania sys-
tému pomoci aj v hmotnej núdzi, keď klient
pracuje, má príjem, ale tento neoznámi. 
V predchádzajúcom roku bol sprístupnený
register Sociálnej poisťovne, ktorý využí-
vame na kontrolu zamestnania. K 31. 12.
2007 sme preverili 105 klientov, občanov,
ktorí nie sú evidovaní ako uchádzači 
o zamestnanie. Z nich v 22 prípadoch bolo

zistené nesplnenie si oznamovacej povin-
nosti o príjme zo závislej činnosti a celková
suma vyčíslená rozhodnutiami o neprávom
vyplatených finančných prostriedkoch bola
106 083 Sk. Za rok 2008 bolo zistených 18
prípadov a celková vyčíslená suma pre-
platkov bola 209 294 Sk. Toto preverovanie
priebežne pokračuje aj u ďalších pobe -
rateľov. 
Z uvedeného vyplýva, aké dôležité je pre-
pojenie jednotlivých informačných data-
báz pri predchádzaní zneužívania sociál-
neho systému.

Dotácie na stravu, školské potreby a moti-
vačný príspevok pre deti v hmotnej núdzi
poskytujeme doposiaľ 24 zriaďovateľom
pre 46 škôl a predškolských zariadení.

Potešilo nás, že v tomto roku sa po úprave
ceny za stravu do poskytovania dotácií na
stravu zapojili už všetky školy v rámci mesta
Martin a Vrútky.
Súčasťou agendy nášho oddelenia je aj
poskytovanie náhradného výživného
oprávneným osobám, keď povinná osoba
neplatí súdom určené výživné. Náhradné
výživné vyplácame k 30. 9. 2008 až 123 
žia dateľom pre 165 oprávnených osôb.
Nový zákon o náhradnom výživnom
účinný od 1. 7. 2008 priniesol významné
zmeny, a to najmä možnosť poskytovania
náhradného výživného pre deti, ktorým
nevznikol nárok na sirotský dôchodok, 
a druhou významnou zmenou je, že
poskytnuté náhradné výživné sa nebude
vymáhať od povinnej osoby. 
Toto je len čiastočné zmapovanie výkonu
nášho oddelenia v číslach, ktoré však nevy-

povedajú o komplexnej činnosti našich
zamestnancov, pretože tá v mnohom nie je
zmerateľná. Myslím tým zásobu citlivosti,
empatie, tolerancie a trpezlivosti pri osob-
nom vybavovaní klientov, obetavosť a zod-
povednosť pri plnení nárazových úloh,
schopnosť vzájomne si pomáhať a stále sa
učiť nové veci. 

Ing. Ivana Štrbíková
vedúca oddelenia pomoci v hmotnej núdzi ÚPSVR v Martine
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Práca na našom oddelení sa nesie v duchu hesla „Zmena
je život“. Myslíme tým časté legislatívne úpravy a perso -
nálne zmeny. Agendu oddelenia na pracovisku v Martine
momentálne spracováva 11 zamestnancov.

Zneužívaniu systému pomoci sa nedá vždy zabrániť

Podiel poberateľov ochranného príspevku na
celkovom počte posudzovaných osôb

2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,23 %

2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,28 %

2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,49 %

Celkový počet detí, ktorým boli poskytnuté
dotácie  v mesiacoch 1. - 9.  2008:

Na stravu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 260 detí

Na školské potreby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 839 detí

Na štipendium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 274 detí
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Majú spoločné jedno – zdravotné
postihnutie. Tým sa však podob-
nosť jednotlivých prípadov končí.

O to viac je v našej práci nutný skutočne
prísne individuálny prístup pri posudzo-
vaní jednotlivých prípadov.
Každý, kto prichádza pri svojej práci do
styku s ľuďmi, vie, s akou širokou paletou
charakterov a povahových čŕt sa denne
stretávame. Zachovať sa profesionálne v
niektorých situáciách si vyžaduje často až
nadľudskú námahu – chladnú hlavu,
skúsenosti, dobrú odbornú a psychickú
pripravenosť. So všetkou vážnosťou si do-
volím povedať, že pracovníčky nášho od -
delenia takéto predpoklady na zvládnutie
kritických situácií majú. 
S prevažnou väčšinou klientov je spolu -
práca veľmi dobrá. Vyhovieť každému však
nie je jednoducho možné – a nie je to
špecifikum len nášho oddelenia. Niekedy
sa stretávame s rôznymi reakciami. Od
konštatovania „beriem na vedomie“, cez
využitie možnosti odvolania sa, až po ob-
viňovanie, osočovanie a vyhrážanie sa. Časť
týchto klientov volí cestu sťažností a prí-
padne aj medializácie svojho prípadu.
Smutný na tejto skutočnosti je fakt, že do-
bré výsledky našej práce sa berú akosi
samozrejme a verejnosť sa o nich ani ne-
dozvie. Naopak popularizovať a rozširovať
„negatívne skúsenosti“ je pre všetkých
akosi zaujímavejšie. Ich počet síce nie je
veľký, ale množstvo vynaloženej energie,
ako aj pracovného času pri ich riešení je
neporovnateľne väčšie než pri bežných prí-
padoch. 
Našimi klientmi sú ľudia, ktorým vstupuj -
eme do života, zoznamujeme sa s ich naj -
intímnejšími problémami. Ich starosti, či už
chceme alebo nechceme, sa stávajú aj
našimi starosťami, pretože odosobniť sa od
mnohých ťažkých prípadov sa dá len veľmi
ťažko. Spis sa dá zatvoriť a uložiť do archívu,
ale myšlienky nie. 
Za všetky spomeniem prípad, po vyriešení
ktorého človek odchádza domov s tým
povestným „pocitom z dobre vykonanej
práce“.
Išlo o imobilného klienta odkázaného na
invalidný vozík, ktorý žiadal vyriešiť vstup
do obytného domu. V prvom variante
klient požiadal o „schodolez“ (zariadenie
prispôsobené na naloženie klienta aj s in-
validným vozíkom a jeho zvezenie po

schodoch za pomoci druhej osoby). Prvý
problém vznikol v súvislosti s nadmernou
hmotnosťou klienta. „Schodolezy“ do -
stupné v rámci Slovenska nespĺňali
požadované technické kritériá. Slovenská
firma zaoberajúca sa ich predajom oslovila
dodávateľa z Českej republiky. Manželka
postihnutého občana si schodolez mohla
vyskúšať. Však vzhľadom na nadmernú
hmotnosť celého zariadenia spolu s klien-
tom, ako aj k pomerne stiesneným
priestorom prístupového schodiska,
manželka skonštatovala, že by nebola
schopná zariadenie ovládať. Preto sa od 
toh to variantu odstúpilo. Keďže ide o býva -
nie na vyvýšenom prízemí, do úvahy
prichádzala zvislá zdvíhacia plošina. Opäť
bola oslovená firma zaoberajúca sa dis-
tribúciou takýchto zariadení. Na základe
jej návrhu po opätovnej návšteve klienta
bola odporučená plošina určitých tech-
nických parametrov. S jej inštaláciou však
súviseli stavebné úpravy a  zásahy do ob-
vodového múru domu. Vzhľadom na to, že
ide o obytný dom vo vlastníctve mesta, 
k celému problému sa musel vyjadriť
stavebný úrad, ktorý by následne musel
vydať aj stavebné povolenie. Stavebný úrad
predbežne súhlasil s úpravou, ale napokon
sa zistilo, že ani druhý variant sa nemôže re-

alizovať vzhľadom na inžinierske siete. Celá
situácia sa musela opakovane riešiť, pričom
sa zohľadnili všetky doteraz nazhromaž-
dené informácie. Výsledkom bol zatiaľ
posledný variant riešenia – zvislá plošina 
iných technických parametrov, ktoré zo-
hľadňujú aj požiadavky stavebného úradu.
To bol veľmi stručne zhrnutý prípad jed-
ného konkrétneho klienta. Pravdaže prob-
lémov, ktoré sa v súvislosti s ním museli
riešiť a zohľadniť, bolo podstatne viac.
Ako s týmto prípadom súvisia spomínané
vzťahy klient – pracovník? Klient veľmi
rýchlo vycíti, či váš záujem o riešenie jeho
problému nie je len formálny a z povin-
nosti. Vyjadrila to manželka spomínaného
klienta pri jednej zo svojich návštev: „... Vy
ste jediní, kto nás chápe a chce nám pomôcť.“ 
Krajšie poďakovanie ani nemohla vysloviť.
Poslanie. Áno, aj tento termín sa spája 
s naším povolaním. Naša práca sa totiž
nedá vykonávať ako strohá úradnícka čin-
nosť: doklad, evidencia a ďalší prosím.
Pracujeme aj s nasadením srdiečka. A za
takýto prístup si  zamestnanci nášho odd-
elenia zaslúžia poďakovanie i pochvalu.

Miroslav Košárek
vedúci OPČ

ÚPSVR v Martine

DECEMBER 12/2008

Vo vzťahu klient – 
pracovník osočovanie
nemá miesto

Škála ľudí, ktorí prichádzajú
na oddelenie posudkových
činností, je veľmi rôznorodá.
Od mamičiek s malými
deťmi, cez ľudí v produk-
tívnom veku, až po starob-
ných dôchodcov.
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Kontakty
Švédske veľvyslanectvo na Sloven-
sku: 
Palisády 29, 811 06 Bratislava 1
Tel: +421/2/59102200, 
fax: +421/2/59102233, 
e-mail: ambassaden@swedishemassy.sk

Slovenské veľvyslanectvo vo Švéd-
sku: 
Arsenalsgaten 2/3 TR, 
P.O.BOX 7183, S-10388 Štokholm
Tel:+468/6119005, 
e-mail: m-38463@mailbox.swipnet.se 
   ambassador@slovakemb.se

Čo budete vo Švédsku potrebovať
Platné osobné doklady
E-formuláre pre zdravotné a sociálne za-
bezpečenie

Pracovné povolenie 
Netreba

Povolenie na pobyt
Ak sa mienite zdržať  v krajine dlhšie ako  3
mesiace, je nutné požiadať Migračný úrad
najskôr ako je to možné o povolenie na po-
byt. Povolenie sa týka aj rodinných prísluš-
níkov. Presný postup nájdete cez:
www.ams.se alebo priamo na: www.migra-
tionsverket.se.
Vydanie povolenia je bezplatné. 

   Ako sa uchádzať vo Švédsku o prácu 
Žiadosť o prijatie do zamestnania pozo-
stáva zvyčajne z aplikačného listu (najviac l
A4 strana) a životopis (max 2 strany A4).  
Žiadosť by mala byť jednoduchá. Dnes už
nie je obvyklé posielať kópiu maturitného
vysvedčenia, diplomov a certifikátov zo za-
mestnania spolu so žiadosťou, ale zoberte si
ich na pohovor so zamestnávateľom, ako i
referencie od predchádzajúcich zamestná-
vateľov. Každému zamestnávateľovi pošlite

žiadosť o prijatie do zamest-
nania osobitne a nezabudnite
ju podpísať.

Pracovný pomer 
Môže byť uzatvorený ústne alebo
písomne. V praxi je veľa verbálnych
pracovných zmlúv, preto si pí-
somnú zmluvu musíte od zamestná-
vateľa vyžiadať. 
Skúšobná lehota by nemala presiahnuť 6
mesiacov. Ak si želáte ukončiť pracovnú
zmluvu, musíte to urobiť písomne. Ak to
neurobíte, bude automaticky predĺžená.

Kto môže pracovať vo Švédsku?
Občania členských štátov Európskej únie a Európskeho
hospodárskeho priestoru bez pracovného povolenia, občania
tretích krajín na základe pracovných povolení. 
Prechodné obdobie:
Od 1. 5. 2004 neuplatnilo Švédsko voči pristupujúcim kra-
jinám prechodné obdobie a otvorilo svoj pracovný trh bez
obmedzení.

Chcete pracovať v Európskej únii?
Švédsko

EURES

Užitočné web-stránky:
slovenské veľvyslanectvo vo
Švédsku:  www.slovakemb.se
národné služby zamestnanosti:
www.ams.se www.ams.se
www.platsbanken.amv.se
migračný úrad: www.migrationsver-
ket.se 
európske služby zamestnanosti:
www.europa.eu.int.eures 
tlač, v ktorej nájdete pracovné
ponuky:
www.dn.se, www.svd.se
pracovné ponuky cez agentúry na 
internete:
www.jobb.idg.se, www.gp.se/jobb
www.jobnet.se www.lokusjobb.se
www.lokusjobb.se,
www.jobfinder.se,
www.manpower.se,
www.proffice.se www.careerjet.se

Švédsko
Hlavné mesto: Štokholm
Úradný jazyk: švédsky
Počet obyvateľov: 9 miliónov
Mena: švédska koruna – SEK 
(asi 9,30 SEK = 1€)
Medzinárodné telefónne číslo:
• zo zahraničia do Švédska: 46 plus

telefónne číslo účastníka
• zo Švédska do zahraničia: 00

plus kód krajiny, kód mesta a číslo
účastníka

Internetový kód krajiny: .se
informácie o krajine:
www.sweden.se
Miera nezamestnanosti:
február 2008  4,3 % priemer za rok
2007 bol 3,4%
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Pracovný čas: 
Max. 40 hodín týždenne, 
Dovolenka 
25 dní + 11 dní oficiálnych sviatkov + 1 deň
(výpoveď, štúdium, začatie podnikania, ro-
dinné záležitosti)
Minimálna mzda 
Nie je stanovená – odlišuje sa v každom
sektore
Priemerné mzdy: 
Marec 2008  – 21 700 SEK  zamestnanci štát-
nej služby a 17 400 SEK zamestnanci miest
a obcí.

Uznávanie diplomov a kvalifikácií
Pri niektorých regulovaných  profesiách sa
vaše zručnosti a kvalifikácia budú preverovať
napr.: lekári, fyzioterapeuti, účtovníci, práv-
nici, učitelia, optici, záchranári, fyzici, námorní
inžinieri a kapitáni a pod… Vyžaduje sa po-
tvrdenie o  autorizácii. Poradenstvo v  tejto
oblasti poskytuje Švédska národná agentúra
pre vyššie vzdelanie (Hogskoleverket/
wwweng.hsv.se),  e-mail:  hsv@hsv.se alebo
www.europa.eu.int/youreurope
Zamestnávatelia vyžadujú jazykové znalosti
švédskeho jazyka na určitom stupni podľa
druhu práce. 

Dane
Švédsky daňový systém obsahuje početné
priame a nepriame dane a poplatky
(miestne dane z príjmu, daň z pridanej hod-
noty, spotrebná daň, dedičská daň, daň z da-
rovania).
Daň z  príjmu je úmerná výške príjmu a
v  priemere má sadzbu okolo 31 %. Ľudia
pracujúci počas roka viac ako 6 mesiacov
vo Švédsku podliehajú zdaneniu vo

Švédsku.  Kto pracuje menej ako 6 mesiacov,
podlieha špeciálnej dani z príjmu (SINK) do
25 %.
Príjem z kapitálu (napr.: úroky z úspor, divi-
dendy, kapitálový zisk) sa zdaňuje sadzbou
30 %.
Majetková daň sa musí platiť z vlastníctva
domov, chát a pôdy.
Viac informácií nájdete na www.skattever-
ket.se

Náklady na bývanie
Mesačné životné výdavky obsahujúce ná-
klady na bývanie a osobné náklady (strava,
oblečenie, hygiena, zdravie, cestovanie,
voľný čas, poistenie, elektrika, telefón...) do-
sahujú približne 582 EUR/l osobu a 868 EUR
pre pár. 
Získať ubytovanie je dosť ťažké. Sú tu 3 typy
bývania: vlastné domy, vlastné byty a pre-
nájom domov a bytov. Voľné byty bývajú na
predmestí, ale nájomné môže byť dosť vy-
soké, zvlášť vo veľkých mestách. Ubytovanie
hľadajte formou inzerátu v regionálnej tlači:
www.dn.se,  www.svd.se,  www.gp.se,
www.sydsvenskan.se. Súkromné alebo
mestské ubytovacie spoločnosti hľadajte
v  telefónnom zozname pod názvom bos-
tadsforetag, v  zlatých stránkach alebo re-
gionálnych novinách www.gulasidorna.se, a
tiež na  www.skl.se,  www.fmf.net,
www.hemnet.se
Zdravotné a nemocenské poistenie
Pre občanov EÚ/EEA platia tie isté pod-
mienky ako pre Švédov. Všetky osoby sú
poistené v  Národnom zdravotnom poist-
nom systéme. Výška poplatkov za zdravotnú
starostlivosť a pri hospitalizácii je stanovo-
vaná mestskou radou. Každý obvod má
zdravotné centrum. Poplatok u lekára je úč-
tovaný za lekársku konzultáciu – zvyčajne
medzi 120-300 SEK. Prijatie do nemocnice je
zabezpečované lekárom zo zdravotného
centra. Zdravotná poisťovňa hradí väčšinu
nemocničných výdavkov a laboratórnych
poplatkov. Materská starostlivosť a starost-
livosť o deti sú v niektorých oblastiach za-
darmo. Na predpísané lieky dostanete zľavu
ktorej výška je ročne limitovaná. Dentálna
starostlivosť pre deti je zadarmo. Viac na
www.fk.se/spak/index.php.
Pri ochorení zamestnaná osoba poberá pe-
ňažnú náhradu za nemoc od zamestnáva-
teľa za prvých 14 dní choroby. Prvý deň PN
nie je platený. Od 15. dňa platí PN úrad so-
ciálneho poistenia. SZĆO – 80 % ich príjmu
od začiatku PN.
Kontakt na zdravotné centrá, súkromných
lekárov hľadajte v telefónnom zozname pod
názvom: häslo-ochsjukvard, vardcentaler,
kuslakare, äldreomsorg alebo v mestských
katalógoch – Landstingskatalogen.

Užitočné čísla
záchranná služba, 
požiarnici, 
pohotovosť 
celoštátne telefónne číslo 112

Sociálne zabezpečenie
Do sociálneho systému vo Švédsku sa pri-
spieva platením daní, príspevkov a užíva-
teľských poplatkov. Sociálne zabezpečenie
je poskytované Národným sociálno-poist-
ným úradom a sociálno-poistnými kance-
láriami, ktoré sú zodpovedné za priame
jednanie s verejnosťou.  Obsahuje: nemo-
censké poistenie, podporu rodinám, zá-
kladné a doplnkové dôchodkové pro-
gramy, predčasné a čiastočné dôchodkové
poistenie a poistenie proti priemyselným
nehodám. Všetci ľudia nad 16 rokov sú re-
gistrovaní pre prípad podpory na bývanie.
(www.sweden.se) 

Podpora v nezamestnanosti 
Nie je  súčasťou systému sociálnej pod-
pory. Pozostáva z dvoch častí:

Základné poistenie – nečlenská požiadavka
– max. 320 SEK/deň
Dobrovoľné poistenie – pre členov Fondu
podpory v nezamestnanosti – 80 % pred-
chádzajúceho príjmu
max. však 680 SEK/deň

Dôchodkové poistenie
Pozostáva zo  mzdovej penzie, prémiovej
penzie a zo zaručenej penzie. Výška je vy-
počítaná z príjmu od 16. roku života. Závisí
od toho, či ste alebo nie ste ženatý/vydatá,
koľko ste zaplatili do vašej príjmovej a pré-
miovej penzie a ako sa vyvíjali ceny vo
Švédsku.  Štandardný dôchodkový vek je
65 rokov. Poberať penziu môžete už od 61
rokov. Roky odpracované v krajinách EÚ a
EEA sa započítavajú. 

Zdroj informácií:
www.europa.eu.int.
www.sweden.se
www.mzv.sk
www.regeringen.se

Ing. Alžbeta Spišiaková
Eures poradkyňa ÚPSVR Banská Bystrica
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výberové konania

KRAJ: KOŠICKÝ

ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH 
VECÍ A RODINY 
VK č.: 2008/38/2
Názov pozície: hlavný radca 
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba – od-
borník, posudkový lekár
Počet voľných miest: 2 x 0,7 úväzok a 1 x 0,6 úvä-
zok
Organizačný útvar: Pracovisko Košice, Zádielska
2, Košice
Odbor štátnej služby: 2. 11 Práca, inšpekcia
práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Koncepčné činnosti na úrovni
úradu týkajúce sa vykonávania lekárskej posud-
kovej činnosti na účely peňažných príspevkov na
kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdra-
votného postihnutia, štátnych sociálnych dávok
a na účely trhu práce. Posudzuje komplexnú zdra-
votnú dokumentáciu občana. Stanovuje mieru
funkčnej poruchy na účely kompenzácie a  na
účely vydania preukazu občana s  ťažkým zdra-
votným postihnutím a posudzuje odkázanosť ob-
čana na jednotlivé formy kompenzácie. Posu-
dzuje nepriaznivý zdravotný stav na účely
štátnych sociálnych dávok a zdravotnú spôsobi-
losť uchádzača o  zamestnanie. Koordinuje spo-
luprácu s inými inštitúciami a s odborníkmi jed-
notlivých medicínskych odborov. Vypracováva
stanoviská v oblasti lekárskej posudkovej činnosti
na účely koncepčných a legislatívnych zámerov.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: vysoko-
školské II. stupňa v odbore medicína
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Mi-
crosoft Office Excel, Lotus Notes, Internet, Micro-
soft Powerpoint
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:
rozhodovacie schopnosti, angažovanosť, profe-
sionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa
učiť sa a ďalej vzdelávať, analytické a koncepčné
myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, adap-
tabilita a  flexibilita, schopnosť tímovej spolu-
práce, 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 ob-
lasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestna-
nosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
č. 447/2008 o  peňažných príspevkoch na kom-
penzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov, č.
5/2004 Z, z. o službách zamestnanosti v znení ne-
skorších predpisov
Osobitné kvalifikačné predpoklady: v zmysle §
63 ods. 1 zákona č. 447/2008 o  peňažných prí-
spevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného
postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov. 
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, sociál-
nych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava
Termín podania prihlášok spolu s požado 
- vanými dokladmi: od 23. 12. 2008 do 9. 1. 2009.
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej 
pečiatke. Uvedené voľné štátnozamestnanecké

miesta budú zverejnené aj na internetovej
stránke Ústredia PSVR  – www.upsvar.sk 

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
V MICHALOVCIACH
VK č.: 2008/5/44
Názov pozície: hlavný referent
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti
– oddelenie služieb zamestnávateľom a zvyšovania
zamestnateľnosti 
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina 
Hlavné úlohy: samostatné odborné činnosti a sa-
mostatné vykonávanie ucelených agend s rozho-
dovacou právomocou vo vymedzenom úseku štát-
nej správy, na úseku služieb zamestnávateľom
a zvyšovania zamestnateľnosti.
POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné
vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Mi-
crosoft Office Excel, Internet a Lotus Notes.
Osobitné kvalifikačné predpoklady: požadované
schopnosti a  vlastnosti: angažovanosť, profe-
sionalita a  motivačné činitele, schopnosť a vôľa
učiť sa a  ďalej vzdelávať, vyrovnaná harmonická
osobnosť, analytické, koncepčné a  strategické 
myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, 
adaptabilita a flexibilita. Požadované odborné zna-
losti: zákona číslo 312/2001 Z. z. o štátnej službe, zá-
kona číslo 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti,
zákona číslo 453/2003 Z. z. o  orgánoch štátnej
správy v oblasti sociálnych vecí a rodiny a služieb
zamestnanosti a etického kódexu štátneho za-
mestnanca 

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A  RODINY
V MICHALOVCIACH
VK č.: 2008/6/44
Názov pozície: hlavný referent 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti
- oddelenie informačných a sprostredkovateľských
služieb 
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina 
Hlavné úlohy: samostatné odborné činnosti a sa-
mostatné vykonávanie ucelených agend s rozho-
dovacou právomocou vo vymedzenom úseku 
štátnej správy, na úseku informačných a spro  s -
 tredkovateľských služieb
POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné 
stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdela-
nie 
Jazykové znalosti: nepožadujú sa. 
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Mi-
crosoft Office Excel, Internet a Lotus Notes
Osobitné kvalifikačné predpoklady: Požado -
vané schopnosti a  vlastnosti: angažovanosť, 
profesionalita a  motivačné činitele, schopnosť a
vôľa učiť sa a  ďalej vzdelávať, vyrovnaná 
harmonická osobnosť, analytické, koncepčné a stra-
tegické mys lenie, schopnosť pracovať pod tlakom,
adaptabilita a  flexibilita. Požadované od   -
borné znalosti: zákona číslo 312/2001 Z. z. 
o štátnej službe, zákona číslo 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti, zákona číslo 453/2003 Z. z. 
o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí
a  rodiny a služieb zamestnanosti a etického 
kódexu štátneho zamestnanca

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY 
V MICHALOVCIACH
VK Č.: 2008/7/44
Názov pozície: odborný radca – predstavený, ve -
dúci úseku
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: úsek sociálnych vecí a rodiny
– detašované pracovisko Sobrance 
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina 
Hlavné úlohy: Riadi, usmerňuje, kontroluje a ko -
ordinuje činnosť na úseku sociálnych vecí a rodiny
detašovaného pracoviska Sobrance. Samostatné
ucelené odborné špecializované činnosti spočíva-
júce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnoco -
vaní výsledkov a v príprave podkladov na rozho -
dovanie v  príslušnom odbore štátnej služby
a rozhodovacia činnosť v zmysle správneho kona-
nia 
POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa. 
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Mi-
crosoft Office Excel, Internet a Lotus Notes
Osobitné kvalifikačné predpoklady: Požadované
schopnosti a vlastnosti: angažovanosť, profesiona-
lita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa učiť sa
a ďalej vzdelávať, vyrovnaná harmonická osobnosť,
analytické, koncepčné a  strategické myslenie,
schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabilita a fle -
xibilita. Požadované odborné znalosti: zákona číslo
312/2001 Z. z. o  štátnej službe, zákona číslo
195/1998 Z. z. o  sociálnej pomoci, zákona číslo
599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, zákona
číslo 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v ob -
lasti sociálnych vecí a rodiny a služieb zamestna-
nosti, zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní
a etického kódexu štátneho zamestnanca 
Kontakt na poskytnutie informácií (Michalovce): 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Ad-
riana Krepelková 
Telefón: 056/2 440 120
Mobil: 0905/554 988
E-mail: adriana.krepelkova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: ÚPSVR Michalovce,
Saleziánov 1, 071 01 Michalovce
Uvedené voľné štátnozamestnanecké miesta budú
zverejnené aj na internetovej stránke úradu ÚPSVR
v Michalovciach – www.upsvarmi.sk.
Termín podania žiadosti spolu s požadovanými do -
kladmi: do 5. januára 2009. Rozhodujúci je dátum
podania na poštovej pečiatke. Na obálku a v žia-
dosti treba uviesť č. VK (napr.: 2008/5/44)

KRAJ: ŽILINSKÝ

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ 
A RODINY V ČADCI
VK č.: 2008/1/19 
Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor služieb zamestna-
nosti/EURES
Odbor štátnej služby: 1.03 – Medzinárodná spo -
lupráca, finančné prostriedky európskych spolo -
čenstiev
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné čin-
nosti EURES asistentky - vydávanie pracovných
zmlúv na sezónne práce a s tým súvisiaca admini-
stratívna činnosť. Podporovanie mobility pracov-
ných síl na medzinárodnej a cezhraničnej úrovni,
monitoring a  mesačná štatistika týkajúca sa pra-

24_25_Poradna:Sestava 1  12.12.2008  9:41  Page 24



DECEMBER 12/2008

covných zmlúv. Poskytovanie poradenstva pri pí-
saní životopisov a motivačných listov v anglickom
jazyku, sprístupnenie klientom voľného pracov-
ného trhu EÚ v rámci dohôd, ktoré má SR, posky-
tovanie poradenstva zamestnávateľom o možnosti
zverejnenia voľných pracovných miest, vytváranie
a  upevňovanie prihraničnej a  odvetvovej spolu-
práce s Českou republikou a Poľskom. Poskytovanie
informácií o migračných tokoch, o existencii nad-
bytkov a nedostatkov pracovníkov, o prekážkach
na pracovných trhoch. Návrhy na vypracovanie
o realizácii medzinárodných a cezhraničných pro-
jektov, spolupráca s Partnerstvom EURES T Beskydy
vrátane pomoci pri organizovaní aktivít v  rámci
partnerstva. Ďalej organizovanie výberových ko-
naní pre zahraničné firmy, zamestnávateľov a agen-
túry a vykonávanie ďalších administratívnych prác
súvisiacich s činnosťou. 
Požiadavka na zamestnanca: Znalosť zákona č.
5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom
znení, znalosť zákona č. 311/2001 Z. z., Zákonníka
práce v platnom znení a zákona č. 312/2001 Z. z.
o štátnej službe v znení neskorších predpisov, zna-
losti o Európskej únii a systéme EURES.
Požadované schopnosti a  osobnostné vlast-
nosti: Angažovanosť, profesionalita a motivačné či-
nitele, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať,
vyrovnaná a harmonická osobnosť, analytické, kon-
cepčné a strategické myslenie, schopnosť pracovať
pod tlakom, adaptabilita a flexibilita. 
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. alebo VŠ
II. stupňa
Jazykové znalosti: anglický jazyk – aktívne slo-
vom aj písmom 
Počítačové znalosti: MS Word, MS Excel, internet,
Lotus Notes

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH 
VECÍ A RODINY V ČADCI
VK č.: 2008/2/19
Názov pozície: hlavný referent
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor služieb zamestna-
nosti/oddelenie služieb zamestnateľnosti (AP-
TPobčan)
Odbor štátnej služby: 2.11 – Práca, inšpekcia
práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti na
príslušnom úseku štátnej správy – činnosti spojené
s realizáciou Národných projektov, príprava dohôd,
sumarizácia a overovanie oprávnených výdavkov,
monitoring čerpania rozpočtu, aktualizácia prí-
slušných databáz, administratívne práce spojené
s monitorovaním a publicitou príslušných Národ-
ných projektov, spracovávanie štatistických úda-
jov, orientácia v základných pojmoch v operačnom
programe zamestnanosť a sociálna inklúzia a vy-
konávanie ďalších administratívnych prác súvisia-
cich s  činnosťou na príslušnom úseku štátnej
správy. 
Požiadavka na zamestnanca: Znalosť zákona č.
5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom
znení, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v platnom znení, zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej
službe v  znení neskorších predpisov, znalosť zá-
kona č. 311/2001 Z. z., Zákonníka práce v platnom
znení a zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej
správy v oblasti sociálnych vecí a rodiny a služieb
zamestnanosti.
Požadované schopnosti a  osobnostné vlast-
nosti: Angažovanosť, profesionalita a motivačné či-
nitele, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať,
vyrovnaná a harmonická osobnosť, analytické, kon-
cepčné a strategické myslenie, schopnosť pracovať

pod tlakom, adaptabilita a flexibilita. 
Požadované vzdelanie uchádzača: úplne stredné
vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: MS Word, MS Excel, internet,
Lotus Notes

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ 
A RODINY V ČADCI
VK č.: 2008/3/19
Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor služieb zamestna-
nosti/vysunuté pracovisko Turzovka/oddelenie in-
formačno-poradenských a sprostredkovateľských
služieb
Odbor štátnej služby: 2.11 – Práca, inšpekcia
práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné čin-
nosti na vymedzenom úseku štátnej správy alebo
vykonávanie štátnych záležitostí. Ďalej samostatné
odborné spracúvanie rozhodnutí o zaradení a ne-
zaradení uchádzačov o zamestnanie do evidencie
uchádzačov o  zamestnanie, poskytovanie infor-
mácií o službách ÚPSVR, aktualizovanie databázy
evidovaných uchádzačov o zamestnanie (ďalej len
„EUoZ“), ponúkanie voľných pracovných miest, prí-
prava dohôd s EUoZ pri aplikácii národných pro-
jektov, sledovanie povinností EUoZ a vykonávanie
ďalších administratívnych prác súvisiacich s  čin-
nosťou na príslušnom úseku štátnej správy.
Požiadavka na zamestnanca: Znalosť zákona č.
5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom
znení, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v platnom znení, zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej
službe v  znení neskorších predpisov, znalosť zá-
kona č. 311/2001 Z. z., Zákonníka práce v platnom
znení a zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej
správy v oblasti sociálnych vecí a rodiny a služieb
zamestnanosti.
Požadované schopnosti a  osobnostné vlast-
nosti: Angažovanosť, profesionalita a motivačné či-
nitele, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej vzdelávať, vy-
rovnaná a  harmonická osobnosť, analytické,
koncepčné a strategické myslenie, schopnosť pra-
covať pod tlakom, adaptabilita a flexibilita. 
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. alebo VŠ II.
stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: MS Word, MS Excel, internet,
Lotus Notes

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci
VK č.: 2008/4/19
Názov pozície: hlavný referent
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor služieb zamestna-
nosti/vysunuté pracovisko Turzovka/oddelenie in-
formačno-poradenských a sprostredkovateľských
služieb
Odbor štátnej služby: 2.11 – Práca, inšpekcia
práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Príprava podkladov na rozhodova-
nie o vyradení uchádzačov o zamestnanie. Vedenie
evidencie uchádzačov o zamestnanie a zavádzanie
potrebných údajov o uchádzačoch o zamestnanie
do informačného systému úradu. Zabezpečovanie
sprostredkovania vhodného zamestnania pre uchá-
dzačov o zamestnanie. Vyhľadávanie voľných pra-
covných miest a vykonávanie ďalších administra-
tívnych prác súvisiacich s činnosťou na príslušnom
úseku štátnej správy.
Požiadavka na zamestnanca: Znalosť zákona č.

5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom
znení, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v platnom znení, zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej
službe v  znení neskorších predpisov, znalosť zá-
kona č. 311/2001 Z. z., Zákonníka práce v platnom
znení a zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej
správy v oblasti sociálnych vecí a rodiny a služieb
zamestnanosti.
Požadované schopnosti a  osobnostné vlast-
nosti: Angažovanosť, profesionalita a motivačné či-
nitele, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať,
vyrovnaná a harmonická osobnosť, analytické, kon-
cepčné a strategické myslenie, schopnosť pracovať
pod tlakom, adaptabilita a flexibilita. 
Požadované vzdelanie uchádzača: úplne stredné
vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: MS Word, MS Excel, internet,
Lotus Notes
Kontakt na poskytnutie informácií (Čadca): 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Iveta
Bartusková
Telefón: 041/2448 846
Fax: 041/4331409
E-mail: iveta.bartuskova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociálnych
vecí a  rodiny v  Čadci, Matičné námestie 1617, 
022 01 Čadca
Uvedené voľné štátnozamestnanecké miesta budú 
zverejnené aj na internetovej stránke úradu ÚPSVR 
v Čadci – www.upsvarcadca.sk. 
Termín podania žiadosti spolu s požadovanými 
dokladmi: do 9. januára 2009 
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pe-
čiatke. Na obálku a v žiadosti treba uviesť č. VK 
(napr.: 2008/1/19)

POŽADOVANÉ DOKLADY NA PRIHLÁSENIE SA 
DO VÝBEROVÝCH KONANÍ:

písomná žiadosť o zaradenie do výberového ko-
nania s uvedením čísla výberového konania; 
motivačný list; 
kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovno-
cenného dokladu o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní; 
kópia diplomu príslušného vzdelávacieho zaria-
denia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí, osved-
čujúca ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné
vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka (ak je uve-
dený v oznámení o výberovom konaní); 
kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako
tri mesiace; 
profesijný štruktúrovaný životopis; 
písomné čestné vyhlásenie o štátnom občian-
stve členskej krajiny Európskej únie; ak ide o štát-
nozamestnanecké miesto, o ktoré sa môže uchá-
dzať len občan SR, 
čestné vyhlásenie o štátnom občianstve SR; 
písomné čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na
území SR; 
písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôso-
bilosti na vykonávanie štátnej služby; 
písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všet-
kých údajov uvedených v kópii diplomu, kópii
výpisu z registra trestov a profesijnom štruktú-
rovanom životopise; 
písomný súhlas so spracovávaním svojich osob-
ných údajov za účelom výberového konania v sú-
lade s  ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov.

Poznámka: 
Prihlášky zasielajte na adresy služobných úradov 
v určených termínoch, ktoré sú uvedené v textoch
inzerátov. 
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Tajničku aj s uvedením Vašej adr. posielajte, prosím, na e-mailovú adr.: bros@bros.sk alebo na korešpond. adr.: B.R.O.S., sro, Slowackého 14, 821 04, Bratislava. Prosím uviesť do predmetu KRÍŽOVKA
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na záver

Vianočné zvonky zazvonia 

Jedličke ihličie zavonia, 

svetlo sviečok sa mihoce, 

práve k nám prišli Vianoce. 

Preto sa krásne, dobre majte, 

v pohode sviatky prežívajte. 

Nech sa vždy na vás vo dverách 

Posol dobrých správ pozerá. 

Aby ste všetci mali v oku 

len slzy šťastia v novom roku. 

Pohody, šťastia, zdravia veľa 

Vám naša  redakcia želá. 
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To, čo je pre iných oáza pokoja,
pre mňa je trápenie. V ňom si Ty, mať moja
- a čo ja?

Už prešiel pondelok, utorok, streda...
Vo štvrtok vraj sa sem dovolať nedá. 
V piatok je na ceste poriadna zápcha...
V sobotu že vraj je v Rožňave nádcha.
V nedeľu nechodíš, mamička moja
- a čo ja?

Už prešlo niekoľko dní, týždňov za sebou.
Jar s letom míňa sa, jeseň je nad Tebou.
Zas sviečka na strome nad nami blikoce,
kdeže ste rodičia – už idú Vianoce!
Myšlienky na Vás mi nedajú pokoja
- a čo ja?

Detstvo mám za sebou. So sestrou spoločne
nesieme ten svoj kríž pomerne statočne.
Z Lenky je za ten čas už veľká dáma...
Vy stále nejdete! Aj ona je sama!
Ja ale nevzdávam tú bitku bez boja.
Vari si, mamička, už dlho nie moja
- a čo ja?

Odchádzam z Domova, lampáš mi svieti,
ten, s ktorým rodičov hľadajú deti!
Som mladá, pred sebou mám veľa rokov,
celú zem prechodím miliónmi krokov.
A v ruke s lampášom aj na Štedrý deň -
osvietim celú Zem...
Pokiaľ Ťa, mamička, nenájdem!

Katka Lešková , DeD Bytča, Žilinský kraj
(Báseň získala v literárnej súťaži pre deti 
z detských domovov Vianočný príbeh 1. miesto)
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Čas bilancovania roku 2008 sa
neúprosne naplnil. Prináša priestor
na pohľad dozadu –  na udalosti,

úspechy i neúspechy, splnené alebo nes-
plnené predsavzatia – a ponúka priestor
na pohľad dopredu, zoči-voči novým výz-
vam a métam. Pre mňa osobne bol tento
končiaci sa rok „rokom postupných krokov,
prudkých a  progresívnych zmien“. Tak by
som ho charakterizoval vcelku. Deň za
dňom nám ho však rozmieňal na drobné...
Postupne sme v ňom urobili viaceré kroky
vedúce k uplatňovaniu cieľov stanovených
vo vládnom programe a  to pri realizácii
zmien v  oblasti štátnej sociálnej politiky
i politiky zamestnanosti.
V  tomto sviatočnom období vás však
nechcem zahlcovať bilancovaním, a preto
sem ani svoj krátky príhovor nesmerujem.
Náš uponáhľaný kolobeh na chvíľu spomalí

svoje tempo a  my budeme mať zase raz
možnosť nadýchnuť sa a  vychutnávať
vzácne chvíle, ktoré nám zrýchlený životný
rytmus odopiera. Životné trendy a s nimi
spojené pracovné vyťaženie nám posky-
tujú málo priestoru na uvedomovanie si
skutočných hodnôt v  živote a  ako sa aj
v  jednej piesni spieva – často „pre neóny
nevidíme hviezdy“. Aj ja som otcom,
manželom, bratom, priateľom a tieto živ-
otné roly si nesmierne vážim a som za ne
vďačný. A aj práve pre ne vám dnes
chcem úprimne zaželať, aby ste si
v  tomto sviatočnom čase odd-
ýchli a  do sýta vychutnali
všetko, čím je jedinečný. Aby
ste si s pôžitkom vychutnali
radosť blízkych aj vzdi-
alených, šťastie milo-
vaných a láskavosť a

sviežosť v duši. Aby ste sa zhlboka nadýchli
a s dychom vydržali beh na dlhé trate, na
ktoré sa každý deň vydávame. 

PaedDr. Ján Sihelský
Generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

Zamestnanosť a sociálna politikaII III

ÚPSVR

Aby bolo všetko nežné...
tak ako sú vločky snežné 
Nech dnes naplnia 
sa vaše srdcia medom a každé 
slovíčko zachutí vám chlebom.
Nech ste zdraví, svieži 
a bez veľkých starostí...
Prajem vám len dôvody 
k šťastiu a radosti.
Vianoce krásne a čisté ako sneh,
v rodine len pokoj a smiech,
a dobrú silvestrovskú náladu, 
v novom roku šťastie, 
zdravie a pohodu 
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Organizačná štruktúra Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave

Oddelenie informatiky 

Pracovisko Nitra

Odbor právnyOsobný  úrad
Odbor informatiky 

a štatistiky 

Kancelária GR

úradu
 – vedúceho služobného Odbor kontroly

Sekcia ESF 
(Európskeho sociálneho fondu) 

Sekcia služieb zamestnanosti Sekcia sociálnych vecí a rodiny

Sekcia ekonomiky

Odbor riadenia výdavkov

Odbor koordinácie projektov

Odbor monitoringu a evaluácie projektov

Odbor nástrojov aktívnych opatrení trhu 
práce

Odbor informačných
a sprostredkovateľských služieb

Odbor peňažných príspevkov na kompenzáciu

Odbor pomoci v hmotnej núdzi

Odbor štátnych sociálnych dávok

Odbor sociálnoprávnej ochrany detí, sociálnej 
kurately a poradensko-psychologických služieb

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately

Vzdelávacie a ubytovacie stredisko 
Mlynky

Oddelenie poradensko-psychologických služieb 

Odbor 
medzinárodných

vzťahov

Pracovisko Banská Bystrica

Pracovisko Žilina

Pracovisko Košice

Oddelenie informačných a sprostredkovateľských
služieb

Oddelenie správneho konania pre služby zamestnanosti

Oddeleniepríspevkov aktívnych opatrení trhu práce

Odbor poradenstva azvyšovania 
zamestnanosti

Odbor posudkových činností

Odbor finančný

Odbor investícií a správy majetku

Odbor ekonomiky a prevádzky

Generálny riaditeľ –
vedúci služobného úradu
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ŠTÁTNA SPRÁVA V OBLASTI SOCIÁLNYCH VECÍ, 
RODINY  A SLUŽIEB ZAMESTNANOSTI

Zamestnanosť a sociálna politikaIVV

ÚPSVR
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Vážení kolegovia,
dovoľte mi, aby som sa vám úprimne poďakovala za celoročnú
spoluprácu. Som hrdá na to, že sa nám spoločnými silami po-
darilo splniť všetky úlohy, ktoré stáli pred nami počas celého
roka.
Mimoriadne ocenenie si zaslúžia všetci, ktorí sa zodpovedne a
s vysokým nasadením podieľali na príprave na zavedenie eura,
predovšetkým na tvorbe záväzných predpisov a zabezpečovaní
prenosu základných informácií klientov, na príprave infor-
mačných technológií a historicky prvého rozpočtu na rok 2009
v mene euro.
Želám všetkým, aby blížiace sa Vianoce vniesli do vašich duší
pokoj, do tela zdravie a do života radosť. Nech svetlo vianočných
dní preteplí a presvetlí aj tie najvšednejšie dni nového roka.

Zamestnanosť a sociálna politikaVIVII

ÚPSVR

Vianoce - dni nádherného sviatočného ticha. Krásne chvíle, čas
znovu zažiť niečo milé, objať  priateľov, cítiť spriaznenosť duší aj
bez slov. Vianoce sú čas, keď životný stres odkladáme bokom,
vzájomný nešvár nechávame za dverami. Vianoce sú domov
voňajúci ihličím a medovníkmi. Prežime podmanivú vianočnú
atmosféru umocnenú láskou, šťastím, pokojom a nádejou.  Úcta
k rodine nadobúda v súčasnosti  väčší rozmer, preto by sme ne-
mali zabúdať na všetkých tých, ktorí netúžia po darčekoch, ale
majú skromné želanie, aby aspoň  po tieto sviatočné dni ne-
zostali sami. Rozkrojme jabĺčko ako symbol zdravia, sily, dl-
hovekosti, múdrosti a poďakujme sa za všetko, čo nás postretlo
a možno niekedy aj prekvapilo a potešilo.  Prajem Vám príjemné
sviatky, šťastie a pokoj v duši, lásku,  pevné zdravie a aby ste do
nového  roka vykročili tou správnou nohou a s optimizmom.

Blíži sa koniec kalendárneho roka a každý z nás sa snaží bilan-
covať a prehodnocovať.
Aký bol rok 2008? Bol skúškou medziľudských vzťahov. Bol veľmi
náročný na splnenie zložitých pracovných úloh. Znížené stavy
zamestnancov, novela zákona, končiace staré zúčtovacie ob-
dobie, nové národné projekty. Ako sme všetky tieto úlohy
zvládli, to nech posúdia iní – naši nadriadení, kolegovia, vere-
jnosť a hlavne klienti. Čaká nás nový rok, nové povinnosti, nové
úlohy – zavedenie novej meny, svetová kríza a  jej dosahy na
nezamestnanosť. 
Nesmieme zabudnúť, že nadchádzajúci rok sa bude niesť v zna-
mení vzdelávania a znižovania dlhodobej nezamestnanosti.
Verím, že zapojením všetkých zainteresovaných sa nám podarí
plánované ciele splniť.
Chcel by som sa všetkým poďakovať za spoluprácu v roku 2008.
Prajem mojim kolegom a  spolupracovníkom, pracovníkom
úradov práce, sociálnych vecí a rodiny veľa pracovných i osob-
ných úspechov, zdravia, šťastia a tvorivých nápadov v roku 2009.

Rok 2008 bol z pohľadu Európskeho sociálneho fondu rokom
končiaceho programového obdobia 2004 - 2006 a  štartom
nového programového obdobia 2007 - 2013. Dobiehanie
končiacich národných projektov tak okrem zvýšenej záťaže na
administratívu a  kontrolu znamenalo zvýšenie čerpania
prostriedkov národných projektov z 50 – 60 % v roku 2007 na 93
– 100 % , čím sme sa síce zaradili medzi prijímateľov s najvyšším
čerpaním, no za úspešnými číslami treba vnímať omnoho viac
-  znásobenú pomoc ľuďom. Musím spomenúť aj nepríjemné
opatrenia, ktoré však umožnili pri časovom tlaku plynulý pre-
chod do nového programového obdobia spustením realizácie
nových národných projektov bez výrazných obmedzení pre
klientov. Iste budete súhlasiť, že tento rok patril z pohľadu práce
medzi najťažšie, no práve vďaka vášmu nesmiernemu úsiliu
a nasadeniu môžem dnes povedať, že rok 2008 sme ukončili
úspešne, za čo všetkým patrí moja úprimná vďaka. 
Verím, že rok 2009 bude rokom stabilizácie nového pro-
gramového obdobia, začatia implementácie nových národných
projektov a stabilizácie našej činnosti. Preto mi dovoľte zaželať
vám v novom roku veľa zdravia, šťastia, pokoja, kreativity a kaž-
dodenného úsmevu na tvári.

PhDr. Eva Benešová
námestníčka pre sekciu ekonomiky 

Ing. Ľudmila Kolláriková
námestníčka pre sekciu sociálnych 
vecí a rodiny 

Ing. Ján Gramata
námestník pre sekciu služieb zamestnanosti

Ing. Marián Valentovič
námestník pre sekciu ESF
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Veľa krásnych chvíľ v príjemnej atmosfére Vianoc a v novom roku
2009 veľa zdravia, šťastia, pracovnej a rodinnej pohody vám
praje

Ing. Branislav Ivora
riaditeľ  kancelárie GR

Už sviatky lásky, pokoja zavítajú zas skoro k nám.
Pod stromčekom ľudia postoja, otvoria srdcia dokorán.
Nech v dome vašom tiež zavládne radosť, že ste spolu, 
keď rodina zasadne k štedrovečernému stolu.
Nový rok nám nastáva, tak sa radujme 
a tomu starému pekne ďakujme.
Veľa zdravia, šťastia a úspechov v novom roku želá

Ing. Andrea Pobociková
riaditeľ ka osobného úradu 

Pri príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov prajem touto
cestou kolegom z Ústredia PSVR a Úradov PSVAR, ale rovnako aj
čitateľom tohto časopisu, naplnenie ich túžob a očakávaní. Tým,
ktorí majú pocit samoty, aby stretli ľudí, ktorí ich urobia šťast-
nými, tí, ktorí cítia núdzu, aby mali už len hojnosť, tí, ktorí sa cí-
tia ukrivdení, aby sa im dostalo spravodlivosti, aby všetci ľudia
boli k sebe slušní a aby o láske len nehovorili, ale navzájom si ju
naozaj rozdávali.

JUDr. Eleonóra Velčíková
riaditeľ ka právneho odboru

Všetkým zamestnancom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny,
všetkým v detských domovoch a na ministerstve a Ústredí práce,
sociálnych vecí a rodiny – najmä však zamestnancom útvarov
kontroly – prajem krásne vianočné sviatky plné pohody a šťas-
tia. V novom roku 2009 veľa eura a zdravia.

Ing. Peter Horňák
riaditeľ odboru kontroly

Šťastné a veselé Vianoce, krásny nový rok, veľa pohody, šťastné
náhody, žiadne nehody, významné dohody a sociálne výhody,
ako aj rodinné zhody  a vtipné príhody.
Nech vianočný zvonček  vám  šťastím zvoní, nech vianočný čas
sa v lásku zmení a tak krásne, ako sa hviezda ligoce, tak nádherné
a tajomné  vám prajem Vianoce.

Ing. Boris Katuščák
riaditeľ odboru medzinárodných vzťahov

Každý v sebe odstráňme jednu zlú vlastnosť a svet bude krajší.
Zdravie, šťastie a lásku v roku 2009 prajem všetkým z celého
srdca.

Ing. Rudolf Vido
riaditeľ odboru informatiky a štatistiky
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