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Vážené dámy, vážení páni,
Slovenská republika prešla posledný míľnik na ces-
te k úplnej integrácii do európskej Hospodárskej 

a menovej únie a 1. januára 2009 prijala euro ako ofi ciálnu 
národnú menu. Zavedením spoločnej meny euro sa zavŕšil 
proces začleňovania Slovenska medzi vyspelé európske 
krajiny. 
Rezort práce pri významnom procese zavedenia meny 
euro na Slovensku zohral mimoriadne dôležitú úlohu. Po 
celý čas príprav sme si uvedomovali veľkú zodpovednosť 
voči miliónom obyvateľov našej republiky – predovšetkým 
voči tzv. rizikovým alebo sociálne citlivým skupinám oby-
vateľov, ktorých sme mali na zreteli pri uskutočňovaní 
všetkých krokov v súvislosti s prechodom na euro. Prvý 
január 2009 bol dňom, kedy sme začali vyplácať všetky 
dôchodkové dávky, všetky dávky štátnej sociálnej pomoci, 
príspevky v nezamestnanosti už v novej mene, v eurách. 
To si vyžiadalo absolútnu pripravenosť nielen Sociálnej po-
isťovne a jej pobočiek, ale aj Ústredia práce, sociálnych vecí 
a rodiny a taktiež všetkých úradov práce, sociálnych vecí 
a rodiny. 
Náš vstup do eurozóny bol veľkým úspechom celého Slo-
venska a všetkých jeho obyvateľov. Preto si dovolím ne-
skromne konštatovať, že sme sa veľmi precízne pripravili 
na prechod na euromenu. 
Zámery a postupy nášho rezortu v súvislosti so zavedením 
jednotnej meny nadviazali na Národný plán zavedenia 
eura v Slovenskej republike a následne na Generálny zá-
kon, v rámci ktorých sú defi nované zásady na dodržanie 
bezproblémového prechodu na novú menu a zároveň mi-
nimalizovanie nákladov spojených s prechodom na euro. 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR využilo dve 
z hlavných zásad defi novaných v Generálnom zákone za-
bezpečujúcich právnu istotu a prehľadnosť konečných 
súm pri prechode na euro: 

konečné sumy, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu  
alebo iného druhu rozpočtu verejnej správy, sa pred-
nostne zaokrúhľujú nadol, na prospech osôb povin-
ných znášať úhradu týchto platieb, a konečné sumy, 
ktoré sú výdavkom štátneho rozpočtu alebo iného 
druhu rozpočtu verejnej správy, sa prednostne zaok-
rúhľujú nahor, na prospech oprávnených príjemcov 
týchto platieb, 

pri peňažných platbách, ktoré sú príjmom štátneho  
rozpočtu alebo iného druhu rozpočtu verejnej správy, 

možno osobitným predpisom ustanoviť a vykonať väč-
šie zaokrúhlenie ako na najbližší eurocent len smerom 
nadol, na prospech osôb povinných znášať úhradu 
týchto platieb; pri peňažných platbách, ktoré sú výdav-
kom štátneho rozpočtu alebo iného druhu rozpočtu 
verejnej správy, osobitným predpisom možno ustano-
viť a vykonať väčšie zaokrúhlenie ako na najbližší eu-
rocent len smerom nahor, na prospech oprávnených 
príjemcov týchto platieb.
Celý proces zavedenia meny euro na Slovensku a jeho 
vnímanie širokou verejnosťou si vyžiadal zvýšenú infor-
movanosť, a to predovšetkým zabezpečením dostupnosti 
dôležitých informácií pre občanov. 
Pre úspešné zavedenie eura bolo mimoriadne dôležité, 
aby každý subjekt bol včas, správne a v dostatočnom 
rozsahu informovaný o všetkých súvislostiach, ktoré pre 
neho mohli vyplynúť z prijatia euromeny na Slovensku. 
Ku komunikačným nástrojom patrili informácie v mé-
diách, univerzálny informačný materiál pre každú domác-
nosť, internetová stránka, rôzne brožúry, letáky, plagáty, 
billboardy, audiovizuálne materiály, bezplatná telefonická 
informačná linka a ďalšie. V rezorte práce, sociálnych vecí 
a rodiny sme si však uvedomili, že pre spomenuté citlivé 
(rizikové) cieľové skupiny obyvateľov však bolo treba zvoliť 
adresnejšie komunikačné kanály a informačné materiály, 
ktoré nemuseli vyhľadávať sami, resp. ktoré by boli pre 
nich nedostupné, nezrozumiteľné a tým aj neúčinné. 
V tejto súvislosti sme pripravili celoslovenskú konferenciu 
rezortu, práce, sociálnych vecí a rodiny k zavedeniu eura, 
semináre pre zamestnancov rezortu, terénnych pracovní-
kov a  reprezentantov mimovládnych organizácií. Vydali 
sme letáky a brožúry adresované najmä starším ľuďom, 
sociálne znevýhodneným občanom, marginalizovaným 
rómskym komunitám a občanom v zariadeniach sociál-
nych služieb. 
Zámerom MPSVR SR bolo prostredníctvom vyššie uvede-
ných krokov dosiahnuť bezproblémový a plynulý prechod 
na menu euro a zároveň klásť väčší dôraz na zvyšovanie 
informovanosti, predovšetkým ich včasné poskytovanie 
a  dostatočný rozsah. Napriek tomu si uvedomujeme mož-
nosť vzniku rizikových súvislosti, ktoré by mohli nastať tak 
na strane občanov, ako aj na strane jednotlivých inštitúcií. 
Z uvedeného dôvodu sa zaviedol systém monitorovania 
možných rizík a predpokladov ich vzniku v pôsobnosti 
nášho rezortu. Tento krok si vyžaduje úzku spoluprácu aj 
s ostatnými inštitúciami, ako je Slovenská pošta, Národná 
banka Slovenska, ako aj so splnomocnenkyňou vlády pre 
rómske komunity, a pod.
Vážené dámy a vážení páni,
chcem zdôrazniť, že za pripravenosťou na zavedenie 
a používanie meny euro v našom rezorte je veľký kus 
práce, nasadenia a elán, ktorý venovali stovky našich 
zamestnancov aktivitám súvisiacim so zabezpečením 
zavedenia eura v pôsobnosti rezortu a aj vďaka tomuto 
úsiliu bude aj naďalej prechod na novú menu, aj vďaka 
pracovníkom MPSVR SR, bezproblémový.

Ing. Peter Sika, PhD.,

štátny tajomník MPSVR SR

Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny a zavedenie eura

február 09/ 2009
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Obojsmerná migrácia. Aj takto by sa dal zjednodušene charakterizovať uplynulý rok z pohľa-

du mobilitných tokov do našej krajiny a von z nej. K tradične silnému toku Slovákov za prácou 

mimo územia SR a do iných členských štátov Únie sa pridružil minulý rok aj zvýšený prílev 

cudzích štátnych príslušníkov na územie SR, ako i prvej skupiny Slovákov, ktorí sa na Sloven-

sko najmä v druhej polovici roka začali vracať.

Slovensko a nadnárodná migrácia v roku 2008

Slovenská republika sa v roku 2008, 
v čase pred zasiahnutím sloven-
ského hospodárstva globálnym 

ekonomickým spomalením spôsobeným 
celosvetovou finančnou krízou, stala po 
prvýkrát vo svojej histórii v širšej mie-
re cieľovou pracovnou destináciou pre 
ekonomických migrantov a úrady práce, 
sociálnych vecí a rodiny zaznamenávali 
v prvých troch kvartáloch uplynulého 
roka zvýšený záujem zamestnávateľ-
ských subjektov o získavanie zamest-
nancov zo zahraničia. Najväčší záujem 
o prácu na Slovensku prejavili z krajín 
Európskej únie občania Rumunska, Ma-
ďarska, Poľska a Česka, spomedzi obča-
nov tretích krajín prevládal záujem ob-
čanov Ukrajiny a Vietnamu.

Vývoj zamestnávania cudzích štát-
nych príslušníkov v SR v roku 2008
Celkový počet cudzích štátnych prísluš-
níkov, ktorí na území SR pracovali k 31. 
12. 2008, bol 14 241, čo je nárast oproti 
rovnakému obdobiu roka 2007 o 4 008. 
Vývoj zamestnávania cudzincov v SR od 
roku 2004 ilustruje nasledujúci graf:

Na našom trhu práce si najčastejšie 
našli uplatnenie občania Rumunska 
(2 718), Českej republiky (1 908), Maďar-
ska (1 213), Poľska (1 149), Ukrajiny (990) 
a Vietnamu (849). Počas roka 2008 na-
stalo niekoľko zaujímavých skutočností 
– najmä medziročný nárast počtu obča-
nov Vietnamskej socialistickej republiky 
zo 140 (k 31. 12. 2007) na 849 (k 31. 12. 
2008), čiže 6-násobný nárast. Došlo aj 
k nárastu záujmu občanov Maďarska, 
ktorých počty v SR sa medziročne zvý-
šili takmer 2,5-násobne (z 526 na 1 213). 
Treťou krajinou, ktorej občania význam-
nejším spôsobom pribudli na pracov-
nom trhu SR, je Ukrajina. Počet občanov 
tejto krajiny sa zvýšil takmer o polovicu 
z 590 v roku 2007 na 990 v roku 2008. 

Rozmiestnenie cudzincov v rámci 
SR
Geografická lokalizácia cudzincov ho-
vorí jednoznačne. Západné Slovensko – 
a v jeho  rámci najmä Bratislava – (3 642), 
Trnava (1 053), Galanta (954), Komárno 
(504) a Nitra (292) sú centrami, kde sa 
koncentruje takmer polovica všetkých 

cudzincov, ktorí prišli na slovenský trh 
práce či už prostredníctvom informač-
nej karty, alebo pracovného povolenia. 
Na strednom Slovensku je najviac cu-
dzích štátnych príslušníkov pracujúcich 
v Prievidzi (592), Žiline (286) a Banskej 
Bystrici (255). Na východe krajiny sú 
to Košice (304), Prešov (144) a Poprad 
(136). 

Dve obdobia 
Celkový vývoj v zamestnávaní cudzincov 
a občanov EÚ/EHP môžeme v roku 2008 
rozdeliť na dve základné obdobia. Prvé 
tri kvartály roka, v ktorých sme zazna-
menávali zhruba konštantné mesačné 
prílevy a posledný štvrťrok, keď sa rast 
počtu cudzincov pribrzdil v dôsledku 
celosvetovej hospodárskej krízy, ktorá 
sa začala významnejšie prejavovať aj na 
domácom trhu práce. Úrady práce, so-
ciálnych vecí a rodiny v treťom kvartáli 
roka poskytli odhad, na základe ktorého 
sa predpokladali do konca roka požia-
davky zo strany zamestnávateľov na cu-
dziu pracovnú silu v rozsahu vyše 3 500. 
Výpočty úradov PSVR sa však vzhľadom 
na zmeny situácie na trhu práce nepo-
tvrdili.

Slováci vracajúci sa zo zahraničia
Novým migračným fenoménom bol 
v roku 2008 návrat časti občanov SR zo 
zahraničia domov. Z tých, ktorí sa vrá-
tili, sa prišlo na úrady práce zaevidovať 
a uchádzať o zamestnanie 10 039 ľudí. 
Väčšina z nich (78,6 %) mala stredoškol-
ské vzdelanie (7 892 UoZ), nasledovalo 
1 245 klientov so základným vzdelaním 
a vysokoškolské vzdelanie malo 902 
UoZ (zhruba 9 %). V rámci troch najviac 
zastúpených krajín, ČR, MR a Veľkej Bri-
tánie, viac ako 90 % (95 % z MR a 91 % 
z ČR) Slovákov malo ukončené základné 
alebo stredoškolské vzdelanie, naopak, 
takmer 15 % z tých, ktorí sa vrátili z Veľ-
kej Británie, boli vysokoškoláci.

31.12.2004

31.12.2006
31.12.2005

31.12.2007
31.12.2008

2 679

5 497
6 546

10 233

14 241

POČET CUDZÍCH  ŠTÁTNYCH PRÍSLUŠNÍKOV, KTORÍ NA ÚZEMÍ SR PRACOVALI K 31.12.  SLEDOVANÝCH ROKOV
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Odkiaľ sa najčastejšie prichádzali klienti evidovať
Najčastejšie to boli Slováci, ktorých predchádzajúcim pôsobis-
kom bola Česká republika (3 890), nasledovali tí, ktorí sa vrátili 
z Veľkej Británie (1 983) a Maďarska (1 085).
Z tohto počtu nám k 31. 12. 2008 v evidencii ostalo 6 609 klien-
tov, ktorí deklarovali na úrade ako svojho posledného zamest-
návateľa zahraničný subjekt. Najčastejšie u nás ostali evidovaní 
klienti, ktorí sa vrátili z ČR. Z nich ostalo v evidencii 2 943, teda 
takmer 76 % z tých, čo sa zaevidovali počas celého roka. O niečo 
menej – 1 039 klientov (52 % z celkového, počas roka zaevido-
vaného počtu) ostalo z tých, ktorí prišli z Veľkej Británie a 962 
ostalo evidovaných Slovákov, čo predtým pracovali v Maďarsku, 
teda z celku takmer 89 %. 
Z uvedeného možno konštatovať, že uplatnenie na trhu práce sa 
ťažšie hľadalo klientom, ktorí prichádzali z ČR a Maďarska a ktorí 
disponovali vo všeobecnosti nižším vzdelaním než Slováci vraca-
júci sa z Veľkej Británie. Z tých sa takmer polovica opäť zamest-
nala aj vzhľadom na to, že bol medzi nimi vyšší podiel vysoko-
školsky a, samozrejme, aj jazykovo vzdelaných ľudí.

Geografi cké rozmiestnenie migrantov
Z hľadiska geografi ckého členenia sa najviac migrantov vrátilo 
do evidencie úradov práce v regióne Prešovského kraja (2 945), 
nasledovali ho kraje Nitriansky (1 498), Banskobystrický (1 428) 
a Košický (1 423). Členenie na okresy (TOP 11 okresov), do kto-
rých sa najčastejšie vracali ľudia „zvonku“, ktorí sa evidovali na 
úradoch práce ako UoZ.
Z uvedeného prehľadu je evidentné, že okresy, ktorých sa naj-
viac dotýka návrat Slovákov zo zahraničia, je možné rozdeliť do 
dvoch základných skupín. Sem patrí oblasť východného Sloven-
ska, z ktorej dochádzalo v predchádzajúcich rokoch k značnej 
mobilite smerom do zahraničia. Na druhej strane sú to najmä 
prihraničné okresy (predovšetkým na hraniciach s Maďarskom), 
kde bola tradične silná cezhraničná dochádzka za prácou. V tom-
to období však kríza silne zasiahla najmä oblasti severného Ma-
ďarska, kde sú lokalizované veľké priemyselné parky s prevláda-
júcim automobilovým a elektrotechnickým priemyslom.

Odchod Slovákov za prácou do zahraničia v roku 2008 
prostredníctvom siete EURES
V roku 2008 poskytovali úrady práce, sociálnych vecí a rodiny už 
piaty rok od vstupu Slovenska do Európskej únie bezplatnú mož-
nosť zamestnať sa v niektorej z krajín EÚ/EHP prostredníctvom 
siete EURES a jej vyškolených EURES poradcov a asistentov.
V roku 2008 využilo komplexné poradenské a informačné služ-
by siete EURES takmer stotisíc klientov (99 700), z ktorých vyše 
52 000 hľadalo prácu v niektorej z krajín EÚ/EHP. 
Na základe štatistických informácií, ktoré sme získali zo 46 úra-
dov práce, sociálnych vecí a rodiny, možno konštatovať, že sa 
z tohto počtu podarilo v zahraničí umiestniť 6 786 klientov, čo 
znamená, že EURES poradcovia a asistenti úspešne našli prácu za 
hranicami Slovenska pre každého siedmeho až ôsmeho klienta 
(7,66). 

Celkovo sa podarilo umiestniť 6 786 klientov, z toho prostred-
níctvom medzinárodnej burzy práce v Poprade, konanej v marci 
2008, 393 klientov z 1 957 návštevníkov. Na základe hromad-
ných výberových konaní pre zahraničné zamestnávateľské sub-
jekty, ktoré sme zorganizovali na úradoch práce, sa zamestnalo 
1 267 klientov. Na sto pohovoroch v uplynulom roku sa zúčast-
nilo 2 601 pozvaných UoZ a ZoZ. Uplatnenie našli prevažne v ob-
lasti priemyselnej výroby a turizmu a najčastejšie odchádzali za 
prácou do Maďarska (560), Veľkej Británie (253) a Českej republi-
ky (188). Prostredníctvom individuálnych klientskych kontaktov 
na úradoch práce sme počas roka 2008 sprostredkovali prácu 
pre 5 126 klientov.

Ing. Boris Katuščák, 

riaditeľ odboru medzinárodných vzťahov Ústredia PSVR

Vývoj počtu občanov EÚ/EHP a tretích krajín v SR; 

vybrané najpočetnejšie občianstva

KRAJINA 12 07 12 08

Rumunsko (1.) 2 165 2 718

Česká republika (2.) 1 515 1 908

Maďarsko (3.) 526 1 213

Poľsko (4.) 895 1 149

Ukrajina (5.) 590 990

Vietnam (6.) 140 849

Francúzsko (7.) 811 821

Nemecko (8.) 521 607

Bulharsko (9.) 310 550

Kórea (10.) 469 472

Rakúsko (11.) 304 404

Veľká Británia (12.) 303 331

Taliansko (13.) 233 306

Srbsko (14.) 192 204

Ostatné krajiny 1 259 1 719

Spolu (aj za neuvedené krajiny) 10 233 14 241

Geografi cké rozmiestnenie migrantov v rámci SR

Poradie Okres Počet UoZ

1. Bardejov 738

2. Nové Zámky 578

3. Vranov nad Topľou 505

4. Prešov 368

5. Trebišov 335

6. Komárno 327

7. Čadca 273

8. Spišská Nová Ves 263

9. Michalovce 246

10. Veľký Krtíš 245

11. Levice 228
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06|07  Zamestnanosť a sociálna politika

P rvým krokom v úsilí pomôcť 
medzinárodnej pracovnej mobi-
lite bolo vytvorenie siete EURES 

(Európske služby zamestnanosti) v roku 
1993. Jedným z cieľov činnosti siete 
EURES, tvorenej národnými službami 
zamestnanosti jednotlivých členských 
štátov EÚ/EHP, partnerskými organizá-
ciami a riadiacim orgánom EURESco na 
centrálnej európskej úrovni, je aj pod-
pora cezhraničných aktivít na národnej, 
regionálnej a miestnej úrovni. 
Zamestnávatelia pôsobiaci v prihranič-
nom regióne, ale aj občania žijúci na 
území jedného členského štátu a pra-
cujúci na území druhého členského 
štátu, sa často v praxi stretávajú s ad-
ministratívnymi, právnymi a daňovými 
prekážkami pri uplatňovaní voľného 
pohybu pracovnej sily. Povinnosťou 
služieb zamestnanosti je preto oboz-
námiť širokú verejnosť s aktuálnymi 
informáciami a uľahčiť tak cezhraničné 
zamestnávanie a nábor pracovnej sily. 
S týmto cieľom vznikla sieť cezhranič-
ných partnerstiev pod skratkou EU-
RES – T, priamo podporovaná sieťou 
EURES.
EURES – T Danubius začalo vykonávať 
svoju činnosť 1. apríla 2007 z dôvodu 
vysokej pracovnej mobility v sloven-
sko-maďarskom prihraničnom regióne.

Cezhraničné partnerstvo
Rámcová zmluva zakladajúca cezhra-
ničné partnerstvo EURES – T Danubius 
bola podpísaná na obdobie troch rokov 
v decembri v roku 2006 v maďarskom 
Győri. Partnermi podľa tejto zmluvy 
sú:

Ústredie práce, sociálnych vecí a ro- 
diny v Bratislave
Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny  
– Komárno, Nové Zámky, Levice, Du-
najská Streda
Asociácia zamestnávateľských zvä- 
zov a združení v SR
Regionálna rada KOZ v Nitre 
Regionálne úrady práce v MR – zá- 
padopodunajský, stredopodunajský, 

stredomaďarský
Výbor pre otázky zamestnanosti na  
strane zamestnávateľov aj zamest-
nancov pri regionálnych úradoch 
práce v MR - západopodunajský, 
stredopodunajský, stredomaďarský.

Zmeny vo vývoji mobility
Od svojho vzniku zaznamenalo part-
nerstvo vo svojom regióne niekoľko 
zmien vo vývoji cezhraničnej mobili-
ty. Ak hovoríme o trende migrácie za 
prácou medzi susediacim Slovenskom 
a Maďarskom, tak vysoká migrácia je 
príznačná pre Slovákov hľadajúcich si 
pracovné uplatnenie v Maďarsku. Ten-
to fakt je podložený predovšetkým 
rozvinutým priemyslom sústredeným 
do priemyselných parkov na druhom 
brehu Dunaja. V roku 2006 dochádza-
lo denne za prácou do susedného Ma-
ďarska až 12 000 občanov Slovenskej 
republiky. 
Trend pretrváva do dnešných dní, avšak 
miera migrácie sa postupne znižuje, 
čo je priamym následkom oslabenia 
maďarského forintu oproti slovenskej 
korune v rokoch 2007 a 2008 pred za-
vedením eura. 

Pokles migrácie
Nová mena tento proces naďalej posil-
ňuje, príčinou je však už hospodárska 
stagnácia krajiny. V roku 2008 mala 
nepriaznivý dosah na hospodársky 
rozmach partnerských regiónov ce-
losvetová ekonomická kríza, ktorá vo 
významnej miere poznačila aj dopyt 
po pracovnej sile v priemyselných ob-
lastiach koncentrovaných v prihranič-
nom regióne Maďarska so zameraním 
na elektrotechniku a automobilový 
priemysel. Ku koncu roka 2008 migro-
valo za prácou do susedného Maďarska 
10 500 občanov Slovenska.
Pretrvávajúca stagnácia priemyselnej 
výroby a pokles potreby pracovnej sily 
vo významných priemyselných odvet-
viach mali za následok prepúšťanie 
zamestnancov. Nezamestnanosť v regi-

ónoch partnerstva sa zvyšovala, preto 
je v súčasnosti potrebné viac ako ke-
dykoľvek predtým posilniť cezhraničné 
aktivity siete EURES prostredníctvom 
regionálneho partnerstva EURES – T 
Danubius. 
Ciele a zámery partnerstva
V rámci trojročného pôsobenia má 
cezhraničné partnerstvo EURES – T 
Danubius za cieľ osloviť všetky skupi-
ny aktérov na regionálnom trhu práce 
– uchádzačov o zamestnanie, zamest-
návateľov, študentov a vzdelávacie 
ustanovizne – a v spolupráci s ďalšími 
inštitúciami verejného sektora, vstupu-
júcimi do pracovného života, pozitívne 
ovplyvniť proces pracovnej mobility 
v prihraničnom regióne partnerstva. 
Ambíciou partnerstva je postupne 
zapojiť do aktivít relevantné cieľové 
skupiny, a tam, kde vznikne potreba 
a záujem, odovzdať užitočné výstupy 
záujemcom z organizácií a skupín na 
miestach presahujúcich vlastný región.
Prostredníctvom informačných mate-
riálov prevažne právneho charakteru, 
partnerstvo oslovuje jednotlivé cieľové 
skupiny aj širokú verejnosť. 

PRÁVNY MUDRC - legislatívne pod- 
mienky zamestnávania na Slovensku 
a v Maďarsku,
ZAČÍNAM PODNIKAŤ na Slovensku  
a v Maďarsku,
ZAUJÍMAM SA O PRÁCU V MAĎAR- 
SKU - postup pri zamestnaní sa v Ma-
ďarsku, kontakty na vecne príslušné 
úrady.

Okrem atraktívnej brožúry o podnikaní 
v oboch krajinách plánuje partnerstvo 
zostaviť informačné materiály regio-
nálneho rozsahu o možnostiach stre-
doškolského a vysokoškolského štúdia 
pre žiakov a študentov a o možnostiach 
pracovného uplatnenia sa na trhu prá-
ce v oboch krajinách. Tvorba takéhoto 
materiálu si vyžaduje intenzívnu spolu-
prácu so školami a zamestnávateľmi.

PRIEMYSELNÉ PARKY V REGIÓNE  
PARTNERSTVA – dvojjazyčný katalóg 
s popisom spoločností, ich zamera-
nia, zastúpenie profesií, mapy,
STREDNÉ a VYSOKÉ ŠKOLY V REGIÓNE  
PARTNERSTVA

Partnerstvo ponúka databázu informá-
cií aj prostredníctvom vlastného webo-
vého portálu: 
www.eures-t-danubius.eu 

Skúsenosti treba využiť
Za prvé roky činnosti partnerstvo zís-
kalo kontakty na organizácie z oblasti 
zamestnanosti a verejnej správy. V tre-
ťom roku svojho pôsobenia plánuje 
intenzívnejšie spolupracovať v oblas-
tiach, o ktoré prejavili klienti partner-
ských organizácií záujem aj v predchá-
dzajúcom období. 
V mikroregiónoch partnerstva sa pri-

Spoločný cieľ na oboch brehoch Dunaja 
 

Rozvíjajúci sa pracovný trh a politika zamestnanosti štátov zosku-

pených v Európskej únii priviedli národné služby zamestnanosti 

k myšlienke vytvorenia spolupráce nadnárodného rozmeru bez 

hraníc aj v oblasti pracovnej mobility.
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Začiatkom decembra uplynulého roku pripravil 
ÚPSVR Piešťany naozaj ústretový čin. Pracovníci 
sociálneho odboru zorganizovali pod vedením 

PaedDr. Zdenky Magulicovej v mieste detašovaného 
pracoviska Hlohovec koncert pre ťažko zdravotne po-
stihnuté deti a ich rodičov. Toto podujatie už začína byť 
tradičnou súčasťou vianočných sviatkov a každý rok cíti-
me úprimnú spokojnosť. Riaditeľ ÚPSVR Miloš Tamajka, 
M. B. A., milými slovami otvoril stretnutie a poďakoval sa 
rodičom za lásku a často neľahkú a náročnú opateru ich 
detí. V príjemnej atmosfére sa dobre cítili aj hostia, medzi 
ktorými bola námestníčka sekcie sociálnych vecí a rodiny 
Ing. Ľudmila Kolláriková. V programe sa predstavili mno-
hé detské zoskupenia v pestrých žánroch - od hudby po 
spev a tanec. Vystúpenie detského folklórneho súboru 
Inovček sa nieslo v ľudovom tóne a nemohli chýbať ani 
exotické tance. Zaujalo klavírne vystúpenie a na záver 
úspech zožala brušná tanečnica. Po skončení predstave-
nia dostali všetky deti mikulášske balíčky. Celú príjemnú 
a slávnostnú atmosféru podporilo krásne prostredie re-
fektária Hlohovského múzea, kde sa akcia konala.

 M. Sedláková, ÚPSVR Piešťany

Večierok pre ZŤP deti

február 09/ 2009

pravujú konferencie pre zamestnávateľov o možnostiach cezhraničného zamestnáva-
nia, o podmienkach podnikania. Na konferencii budú aj zástupcovia všetkých relevant-
ných inštitúcií verejnej správy zo SR a MR: daňový úrad, sociálna poisťovňa, zdravotná 
poisťovňa.
Pokiaľ v predchádzajúcich rokoch zapájalo partnerstvo do svojich aktivít prevažne 
uchádzačov o zamestnanie v prvom roku, zamestnávateľov v druhom a treťom roku si 
vybralo za hlavnú cieľovú skupinu mladých ľudí – žiakov, študentov a absolventov škôl, 
ako aj vzdelávacie inštitúcie v regióne. 
Pre túto skupinu klientov partnerstvo plánuje zabezpečiť priamy kontakt s praxou for-
mou exkurzií pre študentov stredných škôl zo SR a MR so zameraním na strojársky, elek-
trotechnický a automobilový priemysel. Počas exkurzií získajú poznatky o pracovných 
podmienkach a zorientujú sa vo výbere zamestnania. Rozšírenie aktivít so zameraním 
na študentov, v spolupráci s výchovnými poradcami škôl, môže pozitívne ovplyvniť zni-
žovanie miery nedostatkových profesií udržaním absolventov škôl vo svojom pracov-
nom odbore a v domácom regióne.

Sprievodné akcie
Počas Európskych dní pracovnej mobility 2009 – koncom septembra a začiatkom októb-
ra, sa rozhodlo partnerstvo zorganizovať Burzu informácií a Burzu práce, každú v inom 
regióne partnerstva, s cieľom osloviť najširšiu verejnosť. 
Upevnenie spolupráce a šírenie dobrej praxe je myšlienkou workshopu plánovaného 
v rámci 15. výročia pôsobenia siete EURES. Zámerom workshopu je zozbierať aktuálne 
dostupné výstupy z projektov venovaných pracovnej mobilite, realizovaných verejnou 
správou, neziskovým sektorom alebo privátnymi subjektmi, zosumarizovať ich, vyvodiť 
nové aktuálne návrhy a poskytnúť ich na realizáciu všetkým partnerom.

Sľubné perspektívy
Rok 2009 – 2010 bude dôležitým medzníkom v pôsobení cezhraničného partnerstva 
EURES – T Danubius v rámci činnosti EURES. V zložitej sociálno-ekonomickej situácii, keď 
je základom napredovania pomoc jednotlivcovi, konkrétnemu zamestnávateľovi alebo 
mikroregiónu, je výzvou pre cezhraničné partnerstvo posilniť svoju pozíciu efektívneho 
a flexibilného prispievateľa k pracovnej mobilite prostredníctvom svojich aktivít, a tak 
vo výročnom pätnástom roku fungovania siete EURES a v treťom roku svojho pôsobenia 
potvrdiť svoju opodstatnenosť.

Mgr. Edita Bertová, 

koordinátorka EURES – T Danubius
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Stručná metodika výpočtu miery nezamest-
nanosti (podľa ŠÚ SR, ÚPSVR a Eurosta-
tu)
Miera nezamestnanosti je v percentách 
vyjadrený podiel počtu nezamestnaných 
z ekonomicky aktívneho obyvateľstva.
Medzi štandardné metódy hodnotenia 
miery nezamestnanosti na Slovensku 
patrí jej hodnotenie podľa údajov Ústre-
dia práce, sociálnych vecí a rodiny, Štatis-
tického úradu SR a Eurostatu.

Štatistický úrad SR
Informácie o nezamestnanosti získava 
prostredníctvom pravidelného štvrťroč-
ného výberového zisťovania pracovných 
síl. Štvrťročne je do vzorky zaradených 
10 250 bytov, pritom veľkosť vzorky 
v každom okrese je závislá od počtu 
jeho obyvateľov. Vybraný byt je súčasťou 
výberového súboru päť za sebou nasle-
dujúcich štvrťrokov a každý štvrťrok sa 
obmieňa 20 % vzorky. Predmetom zis-

ťovania o pracovných silách sú všetky 
osoby od 15 rokov žijúce v domácnos-
tiach vybraných bytov. Údaje zo zisťova-
nia za všetky osoby, ktoré boli ochotné 
spolupracovať, sú prepočítané na stav 
obyvateľstva SR prevzatý zo štatistické-
ho zisťovania o pohybe obyvateľstva. Za 
nezamestnaných sa považujú osoby vo 
veku od 15 rokov, ktoré súčasne spĺňa-
jú tri podmienky: v sledovanom týždni 
nemajú žiadnu platenú prácu, v posled-
ných štyroch týždňoch si aktívne hľadajú 
prácu alebo si prácu našli a do zamest-
nania nastúpia v priebehu 3 mesiacov 
a sú schopní nastúpiť do práce najneskôr 
do dvoch týždňov. Tieto osoby môžu, ale 
nemusia byť evidované na úrade práce 
ako uchádzači o zamestnanie.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Vychádza z evidencie uchádzačov o za-
mestnanie, ktorí sú zaevidovaní na úrade 
práce, sociálnych vecí a rodiny. Uchádzač 

o zamestnanie – v zmysle § 6 ods. 2 záko-
na č. 5/2004 Z. z. o službách zamestna-
nosti v znení neskorších predpisov  – ob-
čan, ktorý môže pracovať, chce pracovať 
a hľadá si zamestnanie a je vedený v evi-
dencii uchádzačov o zamestnanie úradu 
a ktorý

nie je zamestnanec podľa § 4, ak zákon  
neustanovuje inak;
neprevádzkuje ani nevykonáva samo- 
statnú zárobkovú činnosť;
nevykonáva zárobkovú činnosť v člen- 
skom štáte Európskej únie alebo v cu-
dzine;
vykonáva zárobkovú činnosť, za ktorú  
mzda alebo odmena nepresahuje 65 
% zo sumy životného minima pre jed-
nu plnoletú fyzickú osobu, platného 
k prvému dňu kalendárneho mesiaca, 
za ktorý sa preukazuje výška mzdy 
alebo odmeny, zvýšeného o príslušné 
úhrady preddavku na poistné na zdra-
votné poistenie a poistného na sociál-

Porovnanie miery 
nezamestnanosti na Slovensku

GRAF Č. 1 VÝVOJ PRIEMERNEJ ŠTVRŤROČNEJ MIERY NEZAMESTNANOSTI
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ne poistenie platené zamestnancom 
a preddavku na daň z príjmov, pričom za 
zárobkovú činnosť sa považuje osobné 
vykonávanie činností na základe pra-
covnoprávneho vzťahu podľa osobit-
ného predpisu alebo iného právneho 
vzťahu podľa osobitných predpisov.

Disponibilný uchádzač o zamestnanie
Je uchádzač o zamestnanie, ktorý môže 
bezprostredne po predložení ponuky 
vhodného voľného pracovného miesta 
nastúpiť do zamestnania, t. j. evidovaný 
nezamestnaný, na strane ktorého nie je 
žiadna objektívna prekážka na prijatie 
do zamestnania. Za takúto prekážku sa 
podľa predpisov MOP považuje aj zara-
denie do vzdelávania a prípravy pre trh 
práce zabezpečovanej úradmi práce, so-
ciálnych vecí a rodiny, prípadne z vlast-
nej iniciatívy na vlastné náklady, dočas-
ná pracovná neschopnosť uchádzača o 
zamestnanie a vykonávanie absolvent-
skej praxe.

Eurostat (Štatistický úrad Európskej únie)
Využíva obidva vyššie uvedené zdroje 
údajov o nezamestnanosti na zostave-
nie medzinárodne porovnateľnej miery 
nezamestnanosti v mesačnej frekvencii. 
Tzv. harmonizovanú mieru nezamest-
nanosti Eurostat počíta zo štvrťročných 
údajov pochádzajúcich z národných Vý-
berových zisťovaní pracovných síl a tieto 
extrapoluje na základe národných údajov 
o evidovanej nezamestnanosti. Údaje sú 

sezónne očistené a harmonizované.

Porovnanie vývoja štvrťročnej miery neza-
mestnanosti podľa výberových zisťovaní 
pracovných síl ŠÚ SR a štvrťročnej miery 
nezamestnanosti podľa štatistík ÚPSVR
Medzi štandardné metódy hodnotenia 
miery nezamestnanosti na Slovensku 
patrí hodnotenie nezamestnanosti pod-
ľa údajov Štatistického úradu SR (výbe-
rové zisťovanie pracovných síl) a podľa 
údajov Ústredia práce, sociálnych vecí 
a rodiny (z disponibilného počtu UoZ 
a z celkového počtu UoZ).
Každý z uvedených zdrojov charakteri-
zuje nezamestnanosť v krajine z iného 
pohľadu. Jeden na základe ofi ciálnej evi-
dencie nezamestnaných, ktorá je pod-
ložená národnou legislatívou, druhý na 
základe štatistického zisťovania, vychá-
dzajúceho zo štandardnej medzinárod-
nej metodiky.
Keďže sú to dve rozdielne metodiky, 
údaje podľa oboch metodík sa nemôžu 
úplne zhodovať.

Porovnanie vývoja štvrťročnej miery neza-
mestnanosti podľa výberových zisťovaní 
pracovných síl ŠÚ SR a štvrťročnej miery 
evidovanej nezamestnanosti podľa štatistík 
ÚPSVR
Podľa výberového zisťovania pracov-
ných síl ŠÚ SR miera nezamestnanosti na 
Slovensku v priemere za 3. štvrťrok 2008 
dosiahla 9,0 % a oproti 3. štvrťroku 2007 
klesla o 2,2 p. b. Podľa štatistiky ÚPSVR 

dosiahla miera evidovanej nezamestna-
nosti (podiel disponibilného počtu UoZ 
k ekonomicky aktívnemu obyvateľstvu 
vyjadrený v percentách) v priemere za 3. 
štvrťrok 2008 7,5 % a oproti rovnakému 
obdobiu roku 2007 poklesla o 0,8 p. b. 
Rozdiel medzi hodnotami miery neza-
mestnanosti vypočítanými podľa uvede-
ných metodík predstavoval 1,5 p. b.
Hlavný trend vývoja miery nezamestna-
nosti podľa oboch metodík, ako aj bodo-
vý rozdiel medzi nimi, ukazuje  graf č. 1.

Porovnanie vývoja štvrťročnej miery neza-
mestnanosti podľa výberových zisťovaní 
pracovných síl ŠÚ SR a štvrťročnej miery 
nezamestnanosti vypočítanej z celkového 
počtu UoZ podľa štatistík ÚPSVR
Miera nezamestnanosti v 3. štvrťroku 
2008 dosiahla podľa výberového zisťo-
vania pracovných síl ŠÚ SR 9,0 %. Podľa 
štatistiky ÚPSVR dosiahla miera neza-
mestnanosti vypočítaná z celkového 
počtu UoZ v priemere za 3. štvrťrok 2008 
hodnotu 8,6 %. Pri tomto porovnaní roz-
diel medzi oboma mierami predstavoval 
0,4 p. b. Hlavný trend vývoja miery ne-
zamestnanosti podľa týchto dvoch me-
todík, ako aj bodový rozdiel medzi nimi, 
ukazuje  graf č. 2.

Porovnanie vývoja mesačnej harmonizova-
nej miery nezamestnanosti podľa
EUROSTAT-u a podľa štatistík ÚPSVR
Harmonizovaná miera nezamestnanosti 
podľa Eurostatu na Slovensku dosiahla 

GRAF Č. 2 VÝVOJ PRIEMERNEJ ŠTVRŤROČNEJ MIERY NEZAMESTNANOSTI
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v decembri 2008 hodnotu 9,4 % (spomedzi 
štátov EÚ je to tretia najvyššia miera neza-
mestnanosti). Medziročne sa znížila o 0,9 
p. b. (v decembri 2007 dosiahla 10,3 %).

Najvyššiu harmonizovanú mieru ne-
zamestnanosti v EÚ mali v decembri 
2008 Španielsko (14,4 %), Lotyšsko 
(10,4 %) a Slovensko (9,4 %). Naopak, 

najnižšiu harmonizovanú mieru ne-
zamestnanosti malo Holandsko (2,7 
%), Rakúsko (3,9 %) a Cyprus (4,2 %). 
Nezamestnanosť v Českej republike 

dosiahla podľa Eurostatu 
úroveň 4,7 %. Harmoni-
zovaná miera nezamest-
nanosti v Európskej únii 
(EU27) v decembri 2008 
dosiahla 7,4 % a medzi-
ročne vzrástla o 0,6 p. b.

Podľa štatistiky ÚPSVR 
ku koncu decembra 
2008 dosiahla:

celková miera ne- 
zamestnanosti 9,53 %; 
oproti harmonizovanej 
miere nezamestnanos-
ti podľa Eurostatu je 
vyššia o 0,13 p. b. (pri 
k ĺzavom 12-mesačnom 
priemere je nižšia o 0,57 
p. b.);

evidovaná miera ne- 
zamestnanosti 8,39 %; 
oproti harmonizovanej 
miere nezamestnanosti 
podľa Eurostatu je nižšia 
o 1,01 p. b. (pri k ĺzavom 
12-mesačnom priemere 
je nižšia o 1,75 p. b.).

Mgr. Silvia Geschwandtnerová 

odbor informatiky a štatistiky Ústredia PSVR

december 2007 jún 2008 júl 2008 august 2008 september 2008 október 2008 november 2008 december 2008

EA15 7,2 7,4 7,4 7,5 7,6 7,7 7,9 8,0

EU27 6,8 6,9 6,9 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4

EA16 7,2 7,5 7,5 7,5 7,6 7,8 7,9 8,0

BE Belgicko 7,1 7,0 7,2 7,2 7,3 7,1 7,0 7,1

BG Bulharsko 6,1 5,7 5,5 5,4 5,3 5,3 5,3 5,4

CZ Česká republika 4,7 4,4 4,4 4,3 4,3 4,4 4,5 4,7

DK Dánsko 3,1 3,2 3,3 3,5 3,6 3,8 4,1 4,5

DE Nemecko 7,9 7,3 7,3 7,2 7,2 7,1 7,1 7,2

EE Estónsko 4,1 4,7 5,6 6,4 7,1 7,8 8,5 9,2

IE Írsko 4,7 6,0 6,3 6,6 6,9 7,4 7,9 8,2

EL Grécko2 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 : : :

ES Španielsko 8,7 11,0 11,3 11,7 12,3 13,1 13,7 14,4

FR Francúzsko 7,7 7,7 7,7 7,7 7,8 7,8 7,9 :

IT Taliansko2 6,4 6,8 6,7 6,7 6,7 : : :

CY Cyprus 3,8 3,7 3,8 3,7 3,9 3,9 4,0 4,2

LV Lotyšsko 5,7 6,3 6,9 7,3 7,8 8,3 9,2 10,4

LT Litva 4,3 5,2 5,9 6,3 6,2 6,4 7,1 8,0

LU Luxembursko 4,1 4,4 4,4 4,4 4,5 4,6 4,6 4,8

HU Maďarsko 7,8 7,8 7,8 7,9 7,9 8,0 8,2 8,5

MT Malta 5,9 5,9 5,8 5,8 5,6 5,7 5,8 5,7

NL Holandsko 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,7

AT Rakúsko 3,9 3,6 3,6 3,7 3,9 3,8 3,8 3,9

PL Poľsko 8,2 7,1 6,9 6,8 6,6 6,5 6,5 6,5

PT Portugalsko 7,7 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,9

RO Rumunsko2 6,2 5,7 5,8 5,8 5,8 : : :

SI Slovinsko 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4,3 4,3 4,3

SK Slovenská republika 10,3 9,8 9,4 9,2 9,1 9,1 9,2 9,4

FI Fínsko 6,5 6,4 6,4 6,4 6,5 6,5 6,5 6,5

SE Švédsko1 5,9 5,8 5,9 6,1 6,4 6,6 6,9 6,9

UK Veľká Británia 5,1 5,5 5,7 5,8 5,9 6,1 : :

NO Nórsko 2,5 2,6 2,4 2,4 2,5 2,7 2,9 :

US USA 4,9 5,6 5,8 6,2 6,2 6,6 6,8 7,2

JP Japonsko 3,8 4,1 4,0 4,2 4,0 3,7 3,9 :

:  údaje nie sú prístupné

1) predbežné údaje

2) údaje sú poskytované len na štvrťročnej základni. Nie sú prístupné reprezentatívne mesačné údaje. 

Zdroj: Eurostat

SEZÓNNE UPRAVENÁ MIERA NEZAMESTNANOSTI (%)

GRAF Č. 3 VÝVOJ MIERY NEZAMESTNANOSTI - V % (ÚPSVAR - EUROSTAT)
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Rozvoj schopností – záruka kvality a konkurencieschopnosti
Vrámci Operačného programu SOP 

Ľudské zdroje (Priorita 3: Zvýšenie 
kvalifi kačného potenciálu a adapta-

bility zamestnancov a osôb vstupujúcich na 
trh práce a Opatrenia 3.3.B: Systémy na pre-
pojenie odborného vzdelávania a prípravy 
s trhom práce) Ústredie PSVR v spolupráci 
s úradmi PSVR v SR úspešne zrealizovalo 
v roku 2008 pilotné národné projekty: NP 
XII – Modernizácia služieb zamestnanosti 
prostredníctvom vzdelávania zamestnan-
cov úradov PSVR a NP XIV – Cielené od-
borné vzdelávanie zamestnancov úradov 
PSVR na úsekoch SVaR.
Pracovné stretnutie
V súvislosti s ukončením týchto národných 
projektov, ktorých zámerom bolo prostred-
níctvom obsahovo primeraných vzdeláva-
cích kurzov zvýšiť kvalitu, efektivitu a pro-
fesionalitu výkonu práce zamestnancov 
v štátnej a verejnej službe, Ústredie PSVR 
zorganizovalo záverečné vyhodnotenie, 
ktoré sa konalo 10. - 11. decembra 2008 
v hoteli Transpetrol Družba v Senci. Stretli 
sa na ňom zástupcovia Ústredia PSVR a ve-
dúci osobných úradov PSVR s predstaviteľ-
mi spoločností, ktoré realizovali vzdeláva-
cie aktivity pre cieľové skupiny – riadiacich 
zamestnancov a zamestnancov úradov 
práce na odboroch služieb zamestnanosti, 
ESF a sociálnych vecí a rodiny v SR okrem 
Bratislavského kraja. 
V úvode riaditeľ odboru koordinácie pro-
jektov ESF Mgr. Marcel Kačák prítomných 
oboznámil so základnými údajmi realizácie 
oboch národných projektov. Následne sa 
riaditeľka osobného úradu Ústredia PSVR 
Ing. Andrea Pobociková poďakovala za 
spoluprácu všetkým, ktorí sa zúčastnili na 

realizácii národných projektov. Zároveň 
informovala vedúcich osobných úradov 
o pripravovanom vzdelávaní zamestnan-
cov úradov PSVR v roku 2009.
Hodnotenie zrealizovaných aktivít 
Počas prvého dňa pracovného stretnutia 
predstavitelia vzdelávacích spoločností 
hodnotili vzdelávacie aktivity v rámci NP 
XI (celkovo pre 2 822 účastníkov). Väčšina 
spoločností uskutočňovala okrem klasické-
ho (interaktívneho) vzdelávania aj elektro-
nické vzdelávanie, tzv. e-learning.
Podľa interného prieskumu vzdelávacích 
a rozvojových potrieb, ktorý urobili zamest-
nanci Ústredia PSVR, pre cieľovú skupinu 
riadiacich zamestnancov a zamestnancov 
odborov SVaR vzdelávacie spoločnosti zre-
alizovali kurzy: Identifi kácia obetí obcho-
dovania s ľuďmi, Time manažment, Rozvoj 
sociálnych kompetencií, Právne minimum, 
Projektový manažment, Lektorské zručnos-
ti pre riadiacich zamestnancov, Lektorské 
zručnosti pre zamestnancov, Manažment 
ľudských zdrojov.
Pilotné overenie vzdelávacích modulov
V priebehu druhého dňa predstavitelia 
vzdelávacích spoločností referovali o vý-
sledkoch praktickej aplikácie návrhu sché-
my potrieb vzdelávania pre riadiacich 
zamestnancov a zamestnancov odborov 
služieb zamestnanosti a ESF a pilotného 
overenia vybraných modulov vzdelávania 
vytvorených na jej základe. Každá spoloč-
nosť vytvorila vzdelávacie moduly pre kon-
krétne pracovné pozície v oblasti služieb 
zamestnanosti a ESF (napríklad: Výučba 
anglického jazyka a počítačových progra-
mov v rámci MS Offi  ce e-learningovou 
formou, Právne minimum, Národná legis-

latíva, Kariérne poradenstvo pre nezamest-
naných, Stresový manažment, Sociálno-
psychologický výcvik, Relaxačné techniky).
Podnetná diskusia
Aj záverečná diskusia vedúcich osobných 
úradov PSVR s predstaviteľmi ústredia bola 
zameraná na celkové zhodnotenie priebe-
hu projektov v rámci jednotlivých úradov. 
Predstavitelia ústredia a úradov PSVR vy-
jadrili potrebu kontinuálneho a obsahovo 
aktuálneho vzdelávania zamestnancov 
úradov PSVR aj v nasledujúcom období. 
Dôvodom je – v nadväznosti na zabez-
pečenie pokračovania reforiem v rezorte 
PSVR – udržanie zvýšenej kvality výkonu 
práce zamestnancov na základe nepretr-
žitého rozvoja ich vedomostí, schopností, 
zručností a postojov. Zvýšená efektivita vý-
konu práce zamestnancov vedie k rozvoju 
ľudských zdrojov ako hlavnej záruky zvy-
šovania kvality a konkurencieschopnosti 
pracovnej sily.

PhDr. Iveta Czuczorová, 

Osobný úrad Ústredia PSVR

február 09/ 2009

Various models in employment services
Keď pán O. W. Holmes pred rokmi povedal, že na tomto svete nie je 
dôležité, kde sa nachádzame, ale skôr to, ktorým smerom sa uberá-
me, netušil, že raz svojím výrokom vystihne myšlienku medzinárod-
ného programu mobility pracovného života. 
Program vznikol v roku 2007 pod záštitou švédskych národných slu-
žieb zamestnanosti a zahŕňa v sebe viacero projektov. Jeden z nich 
nazvali Rôzne modely služieb zamestnanosti, do ktorého sa spolu 
s Tureckom, Bulharskom, Rumunskom, Estónskom, Lotyšskom, 
Litvou a Rumunskom zapojilo i Slovensko. A tak 13. až 15. januára 
Slovensko ako hostiteľská krajina po tretí a zároveň poslednýkrát pri-
vítalo na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny všetkých partnerov 
projektu, aby zhodnotili kroky, ktoré v rámci služieb zamestnanosti 
jednotlivých krajín od roku 2007 prijali. Každá prezentácia odrážala 
špecifi ckosť krajiny a problémy s ňou späté. Kým Švédsko čelí obrov-
ským vzdialenostiam medzi mestami a usadlosťami a nezamestnaný 
ich musí prekonávať, aby mal prístup k službám zamestnanosti, Es-
tónsko rieši otázku nekvalifi kovanej pracovnej sily. V oblasti opatrení 
služieb zamestnanosti týchto krajín to znamená, že Švédsko svoje 

kroky zameralo na rozvíjanie efektívnych dištančných služieb za-
mestnanosti najmä prostredníctvom technológií – internet, telefón 
a webkamera, Estónsko zasa rozvíja vzdelávacie programy a kurzy 
pre ľudí s nízkym vzdelaním, aby pribúdalo viac kvalifi kovanej pra-
covnej sily.
Najväčší ohlas zaznamenalo Turecko, ktoré v priebehu krátkeho 
obdobia dosiahlo najväčšie pokroky. Zaviedlo internetové služby 
zamestnanosti, ktorých cieľom je predovšetkým fl exibilita a zjedno-
dušenie prístupu k službám zamestnanosti z domova, rovnako pre 
nezamestnaných i zamestnávateľov. 
Za Slovensko s prezentáciou vystúpila Miroslava Fedoreková. Pred-
stavila 3-zónový systém a nové aktívne opatrenia trhu práce, ktoré 
sú účinné od mája minulého roka. Aby sme dosiahli lepšiu predstavu 
o našich službách zamestnanosti a zahraničným partnerom odo-
vzdali konkrétnejšie informácie z praxe, zavítali sme na ÚPSVR 
v Dunajskej Strede, kde našich hostí privítala riaditeľka úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny Patrícia Tóthová s riaditeľmi oddelení služieb 
zamestnanosti Ladislavom Balódim a oddelenia odboru sociálnych 
vecí a rodiny Romanom Lampárskym a zástupcami jednotlivých od-
borov.

Zina Halašková, OP a ZZ,

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Rozmanitosť zbližuje... 
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MPSVR

1. ČASŤ 

Oblasť dôchodkového zabezpečenia

Najvýznamnejším legislatívnym opatrením
prijatým v sledovanom období je zákon č.
449/2008 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. 
o sociálnom poistení v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov. Vláda prostredníctvom uve-
deného zákona pomáha k pozitívnejšiemu
vývoju dôchodkových dávok, ktoré boli de-
dičstvom predchádzajúcej vlády (reaguje
na nález Ústavného súdu a  prispôsobuje
podmienky na invalidný dôchodok), reali-
zuje poznatky vyplývajúce z aplikačnej
praxe a pre oblasť starobného dôchodko-
vého sporenia ustanovuje podmienky na
efektívnejšie fungovanie systému.

A. sociálne poistenie
Zavedenie platenia poistného za vybraný
okruh poistencov štátu
Súčasná právna úprava platenia poistného
na dôchodkové poistenie štátom je nevý-
hodnejšia pre osoby, ktoré sú zamestnan-

cami alebo povinne poistenými samo-
statne zárobkovo činnými osobami a čer-
 pajú materské z nemocenského poistenia
oproti osobám, ktoré nie sú zárobkovo
činné. Z dôvodu, aby ekonomicky aktívni
poistenci neboli v nevýhodnejšom posta-
vení ako fyzické osoby, bude štát platiť po-
istné na dôchodkové poistenie za zamest-
nankyne a  samostatne zárobkovo činné
osoby nielen v období od nástupu na rodi-
čovskú dovolenku, ale už aj v období po-
berania materského. Navrhnutá zmena
bude mať pozitívny vplyv na budúce dô-
chodkové nároky mamičiek.
Predmetné opatrenie bude kryté z  roz-
počtu kapitoly MPSVR SR (230 mil. Sk v roku
2009, 255 mil. Sk v roku 2010 a 275 mil. Sk
v roku 2011) a dotkne sa približne 47 500
poberateliek materského. Mesačná výška
poistného na jedného poistenca sa v po-
rovnaní so súčasnosťou nemení (60 %
z priemernej mesačnej mzdy v národnom
hospodárstve, ktorá dva roky, resp. rok
predchádza aktuálnemu kalendárnemu
roku).
Od 1. januára 2009 bude štát platiť poistné
na dôchodkové poistenie za asistentov vy-

konávajúcich osobnú asistenciu fyzickej
osoby s  ťažkým zdravotným postihnutím
najmenej 140 hodín mesačne. Navrhnutá
zmena bude mať pozitívny vplyv na ich bu-
dúce dôchodkové nároky.
Predmetné opatrenie bude kryté z  roz-
počtu kapitoly MPSVR SR (45 mil. Sk v roku
2009, 50 mil. Sk v  roku 2010 a  55 mil. Sk
v  roku 2011) a  dotkne sa približne 1  700
asistentov. Vymeriavacím základom je mi-
nimálna mzda.

Zmena termínu zvyšovania dôchodko-
vých dávok
Od budúceho roka sa dôchodkové a úra-
zové dávky budú zvyšovať od 1. januára
namiesto od 1. júla. Uvedená zmena zna-
mená rýchlejšiu reakciu ich zvyšovania na
rast spotrebiteľských cien, prispeje k zvý-
šeniu celoročných príjmov dôchodcov,
a  tým sa zvýši celoročná miera náhrady
všetkých poberaných dôchodkov k  celo-
ročnej priemernej mzde v danom roku. Vy-
chádzajúc z  priemernej mesačnej výšky
starobného dôchodku vplyvom posunu
termínu valorizácie od 1. januára 2009
vzrastú príjmy dôchodcov kumulatívne za

Najdôležitejšie zmeny od 1. januára 2009
Legislatívne návrhy prijaté od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008 
v oblasti sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia
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polrok zhruba o 4 000 Sk. K 1. januáru 2009
budú dôchodkové a úrazové dávky valori-
zované o 6,95 %.
Predmetné opatrenie bude kryté z  roz-
počtu Sociálnej poisťovne a v roku 2009 si
vyžiada zvýšené výdavky v sume približne
4,9 mld. Sk, z toho výdavky na valorizáciu
úrazových dávok sú približne 20 mil. Sk.
Nad rámec uvedeného vplyvu bude určitá
časť (cca 20 mil. Sk) krytá aj z rozpočtu ka-
pitoly MPSVR SR týkajúca sa valorizácie ne-
systémových dávok (napríklad tzv. invalidi
z mladosti, sociálny dôchodok).

Zvýšenie úrazovej renty a pozostalostnej
úrazovej renty
S účinnosťou od 1. januára 2004 sa náhrada
za stratu na zárobku po skončení pracovnej
neschopnosti alebo pri uznaní invalidity
alebo čiastočnej invalidity a  náhrada za
stratu na dôchodku, vyplývajúce z pracov-
ného úrazu alebo choroby z  povolania
podľa Zákonníka práce, zlúčili do novej
dávky – úrazovej renty.
Na základe prechodného ustanovenia zá-
kona o sociálnom poistení (260 ods. 1), sa
dávky úrazového poistenia priznané podľa
právnych predpisov účinných pred 1. ja-
nuárom 2004 vyplácajú naďalej za pod-
mienok ustanovených predpismi účinnými
pred týmto dňom. Paradoxne došlo k  si-
tuáciám, že vzhľadom na odchylnú právnu
úpravu nároku na náhradu za stratu na
zárobku v období od 1. januára 1989 do
31. marca 2001 vznikol okruh poškode-
ných, ktorým nárok na úrazovú rentu za-
nikol dovŕšením 65 rokov veku.

S účinnosťou od 1. augusta 2006 sa za-
viedol transfer poistného na starobné
poistenie za poberateľov úrazovej renty
do dovŕšenia dôchodkového veku alebo
do priznania predčasného starobného
dôchodku, a preto sa od uvedeného dá-
tumu poberateľom prekvalifikovaných
úrazových rent znížila na polovicu. Tým,
ktorým zanikol nárok na úrazovú rentu
do konca júla 2006, sa obnovil, avšak
iba v polovičnej výške posledne vyplá-
canej sumy.
Vzhľadom na to, že odškodnenie za pra-
covný úraz a  chorobu z  povolania, s  vý-
nimkou rokov 1989 až 2001, patrilo doži-
votne, s účinnosťou od 1. januára 2009 sa
úrazová renta bude vyplácať vo výške dvoj-
násobku sumy vyplácanej k 31. decembru
2008, t. j. v plnej výške.

Podobne to platí aj pri pozostalostných
úrazových rentách
Opatrenie bude kryté z rozpočtu Sociálnej
poisťovne (cca 10 mil. Sk každoročne) a po-
čet dotknutých osôb je približne 296.

Nové určenie sumy starobných dôchod-
kov priznaných pred 1. októbrom 1988
V  nadväznosti na právnu úpravu, účinnú
od 1. augusta 2006, podľa ktorej boli pre-

počítané starobné dôchodky priznané pred
1. januárom 2004, z dôvodu, že nezohľad-
ňovali dosahované zárobky v plnej výške,
sa budú podobným spôsobom riešiť aj dô-
chodky priznané pred 1. októbrom 1988,
ktorých suma bola vypočítaná z priemer-
ného mesačného zárobku 3 000 Sk.
Predmetné opatrenie bude kryté z  roz-
počtu Sociálnej poisťovne (cca 45 mil. Sk
každoročne), dotkne sa približne 4 500 dô-
chodcov a  zvýšenie na jeden dôchodok
bude 800 Sk.

Zmena definície priemerného osobného
mzdového bodu
Od budúceho roka sa pristúpi k presnej-
šiemu spôsobu výpočtu priemerného
osobného mzdového bodu, ktorý spočíva
v tom, že z rozhodujúceho obdobia na zis-
tenie priemerného osobného mzdového
bodu sa vylúčia nevýhodné obdobia (ob-
dobia dôchodkového poistenia, za ktoré
nemožno určiť osobný mzdový bod a ob-
dobia poberania invalidného dôchodku,
ak tieto obdobia trvali celý kalendárny rok).
Predmetné opatrenie bude kryté z  roz-
počtu Sociálnej poisťovne (25 mil. Sk v roku
2009, 55 mil. Sk v  roku 2010 a  80 mil. Sk
v roku 2011). Vychádza sa z predpokladu,
že v roku 2009 bude postupne novopriz-
naných 9 200 dôchodkov s  priemerným
zvýšením na 1 dôchodok vo výške 377 Sk,

v roku 2010 bude po-

stupne novopriznaných 
12 300 dôchodkov s  priemerným zvýše-
ním na 1 dôchodok vo výške 394 Sk
a  v  roku 2011 8 500 novopriznaných dô-
chodkov s priemerným zvýšením na 1 dô-
chodok vo výške 406 Sk.

Nález Ústavného súdu SR, ktorým sa
upravuje osobitný spôsob valorizácie dô-
chodkových a úrazových dávok v rokoch
2005 a 2006
Nálezom Ústavného súdu SR z  30. apríla
2008 sa upravuje osobitný spôsob valori-
zácie dôchodkových a  úrazových dávok
v rokoch 2005 a 2006. V súlade so schvále-
nou  novelou zákona Sociálna poisťovňa
rozhodne o nových sumách dôchodkových
a úrazových dávok s doplatkom od uverej-
nenia nálezu Ústavného súdu SR v Zbierke

zákonov SR (13. jún 2008).
Opatrenie bude kryté z rozpočtu Sociálnej
poisťovne (340 mil. Sk v roku 2009, 245 mil.
Sk v roku 2010 a 260 mil. Sk v roku 2011)
a dotkne sa približne 25 860 poberateľov
dôchodkových dávok. Priemerné zvýšenie
na jeden dôchodok predstavuje sumu pri-
bližne 700 Sk.

Dodatočné zaplatenie poistného na dô-
chodkové poistenie
Uvedenou právnou úpravou sa sleduje zá-
mer, aby dodatočne zaplatené poistné bolo
považované na účely pozostalostných dá-
vok za poistné zaplatené ku dňu smrti zo-
mrelého. Vplyvom uvedenej zmeny sa
predpokladá priznanie približne 550 vdov-
ských dôchodkov s  priemernou výškou
3  000 Sk v  roku 2009, približne 475 vdo-
veckých dôchodkov s priemernou výškou
2 500 Sk a cca 300 sirotských dôchodkov
s priemernou výškou 2 000 Sk. V roku 2010
sa predpokladá, že bude celkovo prizna-
ných 265 vdovských, vdoveckých a  sirot-
ských dôchodkov. V roku 2011 sa odhaduje
275 priznaných vdovských, vdoveckých
a sirotských dôchodkov.
Opatrenie znamená zhoršenie bilancie So-
ciálnej poisťovne (10 mil. Sk v roku 2009, 
35 mil. Sk v roku 2010 a v roku 2011) a do-
tkne sa približne 1 030 osôb v roku 2009.

Nové podmienky nároku na invalidný dô-
chodok
V súčasnom období sa čoraz viac vy-
skytujú prípady, keď občan ku dňu
vzniku invalidity nespĺňa podmienku
potrebného obdobia poistenia na vznik
nároku na invalidný dôchodok, t. j. že
v  posledných desiatich rokoch pred
vznikom invalidity nebol aspoň 5 rokov
dôchodkovo poistený (poistenci nad 28
rokov). Uvedené je spôsobené zhorše-
ním možnosti uplatnenia, resp. zotrva-
nia na trhu práce z dôvodu zdravotného
stavu, ktorý nakoniec vedie k invalidite.
V nadväznosti na uvedené budú od roku
2010 platiť nové, resp. miernejšie pod-
mienky nároku na invalidný dôchodok,
ktoré sa budú určovať v  závislosti od

veku poistenca a obdobia dôchodkového
poistenia za celé obdobie aktívnej činnosti
poistenca, nielen z  posledných desiatich
rokov, ako je to v súčasnosti.
Opatrenie bude kryté z rozpočtu Sociálnej
poisťovne (930 mil. Sk v roku 2010 a 1 285
mil. Sk v roku 2011) a bude znamenať pri-
znanie približne 13  000 invalidných dô-
chodkov vrátane „starých“ prípadov, ktoré
do účinnosti zákona nespĺňali podmienky
nároku na invalidný dôchodok, pričom sa
predpokladá, že v  januári ich bude cca 
8 000. V  roku 2011 sa odhaduje, že po-
stupne do konca roka bude priznaných 
1 900 invalidných dôchodkov.
– pokračovanie v nasledujúcom čísle – 

Zdroj: Mediálne oddelenie MPSVR SR
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Leží na najteplejšom a zároveň najsuchšom území Slovenska, bohatom na 
zásoby podzemných pitných vôd a termálnych prameňov. Preto sa tu darí 
najmä poľnohospodárstvu, na ktoré nadväzuje spracovateľský a potravi-
nársky priemysel, priority okresu. V menšej miere sú zastúpené odvet-
via elektrotechnického a ťažkého priemyslu, v posledných rokoch najmä 
pri mestách vznikajú moderné priemyselné parky so zahraničnou spolu-
účasťou. Rozvojovým impulzom do budúcnosti je Vodné dielo Gabčíkovo. 
Okrem energetického významu je nezanedbateľné aj z hľadiska rekreač-
ného využitia a rozvoja cestovného ruchu.

Dunajská Streda je jedinečný okres

Vzhľadom na výhodnú geografi ckú 
polohu už v stredoveku viedla cez 
náš okres známa Jantárová obchod-

ná cesta. Táto poloha v triangli Viedeň – 
Bratislava – Budapešť sa javí pre medziná-
rodnú spoluprácu a cezhraničnú mobilitu 
občanov ako veľmi dôležitá. Blízkosť hraníc 
otvára nové možnosti na zintenzívnenie 
obchodných, fi nančných, hospodárskych 
i kultúrnych vzťahov. Okres je jedinečný 
aj z hľadiska národnostného zloženia. Slo-
váci tu tvoria minoritnú národnosť – 15,9 
% a Maďari majoritnú národnosť s 81,2 % 
podielom obyvateľstva.
Tak ako každý úrad aj Úrad práce, sociál-
nych vecí a rodiny v Dunajskej Strede má 
svoju špecifi ckú históriu. Začal ju písať 
súčasný generálny riaditeľ Ústredia prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny PaedDr. Ján 
Sihelský, ktorý má veľký podiel nielen na 
jeho vzniku, ale aj rozvoji. Vďaka nemu 
úrad patrí medzi priekopníkov medziná-
rodných projektov a medzinárodnej spo-
lupráce.
Kým pred pár rokmi bol úrad roztrúsený 
po meste, prenájmom susednej budovy 
sa nám ho podarilo dostať takpovediac 
„do jedného dvora“. Minulý rok sa okrem 

iného niesol aj v znamení rekonštrukč-
ných prác, vďaka ktorým sa budova úra-
du zaradila medzi moderné stavby mes-
ta. Zrekonštruované priestory skvalitnili 
prostredie pre našich klientov, ale aj pre 
zamestnancov úradu.
Od poslednej zmeny organizačnej štruk-
túry 158 zamestnancov vykonáva ob-
služnú činnosť pre vyše 116-tisíc obyva-
teľov okresu. Úrad má dve detašované 
pracoviská v Šamoríne a vo Veľkom Me-
deri. Každé pracovisko má svoje osobité 
podmienky a problémy. Zatiaľ čo Šamo-
rín pociťuje blízkosť Bratislavy, ľudia na 
opačnom konci okresu akoby si viac vážili 
svoju prácu.
Pozitívne trendy vo vývoji na trhu prá-
ce, podpora tvorby pracovných miest, 
vzdelávania prostredníctvom nástrojov 
aktívnej politiky trhu práce, projektové 
aktivity na podporu zvyšovania zamest-
návania uchádzačov o zamestnanie, ako 
aj zvýšená cezhraničná mobilita občanov 
významnou mierou prispeli k zvyšovaniu 
zamestnanosti v našom regióne.
Darí sa nám úspešne implementovať ná-
rodné projekty fi nancované zo zdrojov 
Európskeho sociálneho fondu. Okrem 

toho náš úrad žije bohatým medzinárod-
ným životom v rámci medzinárodných 
projektov a bohatej cezhraničnej spolu-
práce. Na vysokú úroveň sme pozdvihli 
i spoluprácu so základnými a strednými 
školami regiónu.
Najmä v týchto ťažkých časoch, v období 
hospodárskej krízy, ktorá zanecháva svoje 
stopy aj na postupnom zvyšovaní miery 
nezamestnanosti v okrese, našou priori-
tou aj naďalej zostáva aktívna spolupráca 
so zamestnávateľmi, samosprávami obcí 
a miest regiónu, ako aj občianskymi zdru-
ženiami, neziskovými organizáciami a na-
dáciami.
Odbor sociálnych vecí a rodiny venuje naj-
väčšiu pozornosť práci s rodinami a deťmi. 
Každoročne organizujeme tábory pre deti 
s poruchami správania a spolupracujeme 
so združeniami na pomoc mentálne po-
stihnutým ľuďom.
Na úrade pulzuje každodenný „úradníc-
ky život“. Napriek každodenným prob-
lémom, nedostatočnému fi nančnému 
a morálnemu ohodnoteniu zo strany spo-
ločnosti, ktoré sú jednou z príčin zvýšenej 
fl uktuácie zamestnancov úradu, každé 
ráno prichádzame do práce s pocitom, že 
sme tu pre našich klientov, pre ľudí.
Snažíme sa riešiť ich problémy, sprevá-
dzame ich šťastnými chvíľami života pri 
narodení, ale pomáhame im preklenúť 
i ťažké obdobia a trpké chvíle v živote. Je 
to práca náročná, veľmi dôležitá, ale pre-
dovšetkým krásne ľudská. 
Každý, kto sa vybral cestou pomoci tým, 
čo to najviac potrebujú, vie, že je to ces-
ta popretkávaná ľudskými osudmi, cesta 
plná emócií a často aj pocitov bezmoc-
nosti. Na jej konci je však najkrajší cieľ – 
spokojnosť tých, ktorým sme pomohli. 
Som presvedčená, že na tejto ceste kaž-
dý z nás už urobil ten správny krok a za to 
patrí celému kolektívu moje: Ďakujem!

Mgr. Patricia Tóthová, 

riaditeľka ÚPSVR Dunajská Streda
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Vývoj nezamestnanosti v roku 2008 v okrese Dunajská Streda 

Trend vývoja počtu uchádzačov o za-
mestnanie (UoZ) do konca júna 2008 
mal postupnú klesajúcu tendenciu. 

Najvyšší počet UoZ bol indikovaný v janu-
ári 2008 vo výške 4 133 UoZ a najnižší po-
čet uchádzačov o zamestnanie bol regis-
trovaný v  júni vo výške 3 483 osôb. V júli 
2007 došlo v evidencii k neobvyklému ná-
rastu počtu UoZ oproti mesiacu jún o 59 
osôb, čo spôsobil zvýšený prílev pedago-
gických pracovníkov do evidencie, ktorí 
v nej zotrvali do konca augusta a neobli-
gátne zvýšenie prílevu absolventov stred-
ných škôl, ktorí využili zmenu legislatívy. 
Od 1. 5. 2008 sa im otvorila výhodnejšia 
fi nančná motivácia na absolventskú prax, 
ktorú mladí ľudia aj využili. 

Ďalší nárast uchádzačov o zamestnanie 
v roku 2008 sme zaznamenali v  septem-
bri 3 613 osôb a v októbri 3 625 osôb, 
spôsobili ho absolventi škôl a sezónni 
zamestnanci najmä v oblasti cestovného 
ruchu a v pohostinských zariadeniach. 
V decembri 2008 došlo k ďalšiemu náras-
tu uchádzačov o zamestnanie dôsledkom 
globálnej hospodárskej krízy. O prácu pri-

šli zamestnanci vo fi rme Edscha Cabrio, s. 
r. o., Veľký Meder a vo fi rme Calearo Slova-
kia, s. r. o., Šamorín.
Priemerný počet UoZ za 1 mesiac v roku 
2008 predstavoval 3 700 UoZ, čo je o 712 
osôb menej ako v roku 2007 (pokles 
o 16,13 %). 
Na pohyb počtu UoZ v roku 2008 mal 
vplyv prevyšujúci počet vyradených UoZ 
nad zaevidovaným počtom UoZ. Priemer-
ný prílev UoZ do evidencie v roku 2008 
bol 417 osôb a priemerný odlev UoZ bol 
438 UoZ. Najvyšší prílev UoZ do eviden-
cie bol zaznamenaný v mesiacoch sep-
tember (absolventi a ukončenie sezón-
nej zamestnanosti) a január (koncoročné 
ukončenie prác na dobu určitú). Najnižší 

počet zaevidovaných bol v auguste (298) 
a najnižší počet vyradených bol v decem-
bri (273). Z celkového počtu vyradených 
UoZ (5 260 osôb) do pracovného pome-
ru v roku 2008 nastúpilo 3 141 osôb, t. j. 
59,71 %. 
V decembri 2008  bola miera evidovanej 
nezamestnanosti v okrese Dunajská Stre-
da indikovaná na hladine 5,01 % pri dis-

ponibilnom počte 2 921 uchádzačov o za-
mestnanie. Okres Dunajská Streda v roku 
2008 vykazoval najvyššiu mieru neza-
mestnanosti v januári – 5,49 % a najnižšiu 
v októbri – 4,22 %. V oblasti vývoja miery 
nezamestnanosti bol zaujímavý práve ok-
tóber 2008, keď vzrástol absolútny počet 
evidovaných nezamestnaných z 3 613 
na 3 625 (september, október), pričom 
bola v októbri evidovaná najnižšia miera 
nezamestnanosti na disponibilný počet 
uchádzačov o zamestnanie vo výške 4,22 
%. Tento jav vznikol ako dôsledok zvýše-
ného zapájania sa a účasti uchádzačov 
o zamestnanie do projektov a ostatných 
aktivít APTP, najmä však ich zvýšenou 
účasťou v rekvalifi káciách a na absolvent-

skej praxi. Od apríla 2008 celková miera 
nezamestnanosti na disponibilný počet 
evidovaných nezamestnaných klesla pod 
hranicu 5 %. Priemerná miera evidovanej 
nezamestnanosti za rok 2008 v okrese 
Dunajská Streda bola 7,75 % a priemerná 
celková miera nezamestnanosti na celko-
vý počet UoZ v roku 2008 predstavovala 
6,34 %. 
Nárast miery nezamestnanosti koncom 
roka v mesiacoch november, december 
bol ovplyvnený globálnou fi nančnou 
a hospodárskou krízou. Na prelome rokov 
sa u zamestnávateľov objavovala určitá 
neistota, už váhali s rozširovaním výroby 
a priberaním nových zamestnancov, kon-
čili sa pracovné pomery na dobu určitú 
a začínali sa objavovať prvé hromadné 
prepúšťania (Edscha Cabrio, s. r. o., Veľký 
Meder a Calearo Slovakia, s. r. o., Šamorín) 
a v neposlednom rade sa začínali aj prob-
lémy s tranzitom a zásobovaním s ply-
nom, čo môže mať negatívny vplyv na trh 
práce, zamestnanosť a tvorbu HDP.

Ing. Oldřich Šafránek, 

vedúci OIaŠ ÚPSVR Dunajská Streda

2008 Celkový počet UoZ Disponibilný počet UoZ
% disponibilného počtu 

UoZ z celkového počtu UoZ

Január 4 133 3 205 77,55

Február 4 001 3 052 76,28

Marec 3 863 2 939 76,08

Apríl 3 697 2 792 75,52

Máj 3576 2778 77,68

Jún 3 483 2 598 74,59

Júl 3 542 2 656 74,99

August 3 472 2 654 76,44

September 3 613 2 589 71,66

Október 3 625 2 464 67,97

November 3 618 2 610 72,14

December 3 778 2 921 77,32

VÝVOJ CELKOVÉHO A DISPONIBILNÉHO POČTU UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE V ROKU 2008

Graf č. 2Graf č. 1
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Žena – podnikateľka
Hlavným cieľom projektu She in Europe
(Ona v Európe) je prostredníctvom prenosu
inovatívnych prvkov (softvéru) posilniť
konkurencieschopnosť žien v  EÚ, odstrá-
niť ich nedostatky, ktoré pramenia z  ab-
sencie informácií. Ženy predstavujú hlavnú
skupinu potenciálnych podnikateľov v Eu-
rópe, ale keďže existuje množstvo špeci-
fických prekážok, sú v tejto oblasti nedo-
statočne zastúpené. Podnikanie je
dôležitou alternatívou, ako sa osamostatniť
na trhu práce, preto cieľom projektu je
zlepšenie poradenstva pre potenciálne
podnikateľky.
Predkladateľom projektu na národnej
úrovni bola rakúska vzdelávacia inštitúcia
Ibis acam Bildungs GmbH, ktorá v projekte
spolupracuje s  bulharským, českým, slo-
venským, maďarským, francúzskym part-
nerom a nemeckými partnerskými inštitú-
ciami pôsobiacimi v  oblasti vzdelávania
dospelých a žien, v oblasti sociológie a trhu
práce. Realizácia projektu  trvá od 1. 1. 2008
do 31. 12. 2009.

Prístup k informáciám
Základom projektu je softvér (vyvinutý

v rámci partnerskej spolupráce v projekte
EQUAL) Samostatná žena – od ideálov ku
skutočnosti, ktorý sprostredkúva základné
informácie potrebné na začatie podnika-
teľskej činnosti a  je vhodný na otestova-
nie svojich poznatkov pre ženy, ktoré sa za-
mýšľajú nad založením vlastného
pod nikania. Môže slúžiť aj ako modul
v  rámci seminárov zameraných na pora-
denstvo a ďalšie vzdelávanie na tému „Za-
loženie podnikania“. Softvér je didakticky
vyvinutý pre cieľovú skupinu žien, je dob-
rým nástrojom na E-learning a je vhodný
na použitie v rámci kombinovaného
vzdelávania.

Plánované výsledky
1. Softvér Samostatná žena - od

ideálov ku skutočnosti, bude pre-
ložený, adaptovaný a implemento-
vaný v  každej partnerskej krajine
a otestovaný cieľovou skupinou.

2. Portál – webová stránka má za-
bezpečiť rozšírenie a použitie softvéru
v novej partnerskej krajine alebo v re-
gióne.
3. Plánovaná je príprava príručky ako

nového spoločne vytvoreného pro-

duktu vychádzajúceho z  pôvodného
materiálu na vytvorenie softvéru, ktorý
by slúžil ako pomôcka pre inštitúcie za-
oberajúce sa profesijným poradenstvom
pre ženy, poradenské centrá pre podni-
kateľov a pre úrady.

Aktivity partnerov vrátane ÚPSVR v Du-
najskej Strede v rámci projektu

Aktívna spolupráca a účasť na medziná-
rodných stretnutiach, workshopoch, ako
aj aktívna výmena informácií s ostatnými
partnermi projektu,
samostatné vypracovanie (preklad,
právna a obsahová úprava) softvéru Sa-
mostatná žena – od ideálov ku skutoč-
nosti, aby mohol byť použiteľný v part-
nerskej krajine, 
implementácia, vyhodnotenie a aktuali-
zovanie softvéru až do fázy konečného
produktu (spolupráca s partnerskou or-
ganizáciou, zaoberajúcou sa tvorbou
softvéru),
vytvorenie internetového portálu, jeho
údržba a aktualizácia aj po ukončení pro-
jektu,
aktívna spolupráca všetkých partnerov
pri vytvorení príručky, ktorá bude obsa-
hovať metodiku, didaktiku a modely im-
plementácie softvéru, know-how pre 
poradenské centrá, podnikateľov a inšti-
túcie a návod na jeho šírenie.

Aplikácia v praxi
Metódy učenia podporované IKT prinášajú
vývoj nových foriem komunikácie. Ženy,
ktoré majú málo skúseností s využívaním
PC (najmä staršie ženy, ženy z vidieka) sa
môžu oboznámiť hravou formou s prácou
s PC. Môžu si vyskúšať vlastné predpoklady
na začatie podnikania a získať informácie
na naštartovanie tejto činnosti. Pomocou
softvéru sa môžu vzdelávať ženy, ktoré plá-
nujú podnikať, a môže byť pre ne naplá-
nované ďalšie potrebné vzdelávanie v práv-
nej oblasti, v oblasti ekonomiky, osobných
zručností, alebo v  oblasti elektronického
spracovania dát. Sme presvedčení, že apli-
káciou výsledkov projektu v praxi prispe-
jeme k  zvyšovaniu možností uplatnenia
žien na trhu práce v oblasti podnikania.

Ing. Ildikó Hanuliaková
vedúca odd. PRaF ESF ÚPSVR Dunajská Streda

Zamestnanosť a sociálna politika1617

predstavujeme

Softvér na podporu podnikania žien 

She in Europe
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Dunajskej Strede sa už niekoľko
rokov zapája do medzinárodnej spolupráce. Jednou z týchto aktivít je
naša partnerská účasť v projekte financovanom zo zdrojov Programu
celoživotného vzdelávania 2007 - 2013 v rámci multilaterálneho prenosu
inovácií, konkrétne zo vzdelávacieho programu Leonardo da Vinci.
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Kvalita sociálneho 
pracovníka prináša 
kvalitnú pomoc klientovi
Odbor sociálnych vecí a rodiny

ÚPSVR v Dunajskej Strede sa
podľa organizačného poriadku člení na
päť oddelení, ktoré zabezpečujú výkon
štátnej správy v oblasti sociálnych vecí
a  rodiny prostredníctvom oddelenia
štátnych sociálnych dávok, oddelenia
pomoci v hmotnej núdzi, oddelenia po-
sudkových činností, oddelenia peňaž-
ných príspevkov na kompenzáciu so-
ciálnych  dôsledkov ŤZP a  oddelenia
so ciálno-právnej ochrany detí a sociál-
nej kurately. V rámci okresu má odbor
sociálnych vecí a rodiny tri pracoviská,
a to v Dunajskej Strede, Veľkom Mederi
a Šamoríne.
Hlavným cieľom, poslaním našej práce je
pomôcť ľudom začleniť sa do spoločen-
ského života, aby nepociťovali svoj hen-
dikep – či už zdravotné postihnutie alebo
sociálnu núdzu a mohli v rámci svojich
možností viesť plnohodnotný život.
Práve kvalitná pomoc ľudom závisí od
schopnosti sociálneho pracovníka, na
ktorú kladieme hlavný dôraz v našej ná-
ročnej práci.
Sociálny pracovník na základe osobnej
voľby pracuje s ľuďmi a pre ľudí, s cieľom
poskytnúť im pomoc na profesionálnej
úrovni. Ak má byť pomoc účinná, potom
musí byť včasná, adresná a musí odrážať
individuálne potreby klienta. Kritériom
kvalitnej pomoci klientom je ich spokoj-
nosť (aj keď nie vždy a všetci sú spokojní,
lebo sociálne cítenie nemožno chápať
ako súcit). Práca sociálneho pracovníka je
veľmi ušľachtilá činnosť. Často dáva zmy-
sel života obom činiteľom sociálnej po-
moci – teda nielen tomu, kto pomoc po-
trebuje, ale aj tomu, kto pomáha. 
Najmä v tomto hektickom období, keď
prechod na menu euro, ako aj legisla-
tívne zmeny v sociálnej oblasti výrazne
zasiahli do činnosti jednotlivých odde-
lení nášho odboru (pociťujeme to najmä
v enormnom náraste klientov a zvýše-
nej rozhodovacej činnosti), sa prejavuje
kvalita sociálnych pracovníkov.
Chcel by som aj touto cestou vysloviť
úprimné poďakovanie všetkým zamest-
nancom odboru sociálnych vecí a rodiny
v Dunajskej Strede, Veľkom Mederi a Ša-
moríne za ich skvelo odvedenú prácu,
ich trpezlivosť, ochotu, úsmev i  dobré
slovo pri pomoci klientom nášho od-
boru. 

Ing. Roman Lamparský 
riaditeľ odboru SVaR ÚPSVR Dunajská Streda

Nakoniec, ale nie v  poslednom
rade, sa tu zvykne venovať akti-
vitám, ktoré už máme za sebou.

Ja sa domnievam, že oveľa dôležitejšie je
teraz to, čo nás môže čakať v blízkej bu-
dúcnosti.

Dosah recesie
Čo teda v  súčasnosti našu prácu najviac
ovplyvňuje? Svetová ekonomika sa dostala
do najhlbšej recesie po 2. svetovej vojne.
Dosah krízy na ekonomiku a životnú úro-
veň EÚ, nevynímajúc Slovensko, je veľmi
reálny a  podľa niektorých analytikov po-
rovnateľný s veľkou krízou z konca 20. ro-
kov minulého storočia. Slovenská ekono-
mika je prakticky absolútne otvorená
a pokles svetovej, a teda i európskej eko-
nomiky, ju ovplyvňuje. Tento vplyv už cel-
kom reálne pociťujeme aj na úradoch. Kým
pred tromi-štyrmi mesiacmi sme čoraz
hlasnejšie poukazovali na možnosti dovozu
pracovnej sily z  dôvodu deficitu vnútor-
ných zdrojov a  čoraz väčšieho hladu za-
mestnávateľov po voľnej a použiteľnej pra-
covnej sile, dnes stojíme zoči-voči už roky
nevídanému trendu na slovenskom trhu
práce – hromadnému prepúšťaniu, maso-
vému prílevu nezamestnaných do eviden-

cie a  rapídnemu znižovaniu
voľných pracovných miest.

Šťastie praje priprave-
ným
V žiadnom prípade by to však
nemalo znamenať, že by sme
mali dôvod rozosievať paniku
a najmä by sme nemali spa-
nikáriť my sami. Naším kré-
dom by sa malo stať „využívať
to, čo je a vytvárať to, čo nie
je...“ Jednoduchšie povedané,
mali by sme využívať naše
dlhodobé skúsenosti, náš od-

borný potenciál, diverzifikovať činnosť na-
šich úradov z „iba jednoduchého spro-
stredkovania“ na viacúčelovú a  efektívnu
komunikáciu so súkromným sektorom, sa-
mosprávou a samotnými nezamestnanými
a vytvárať to, čo nie je v zmysle byť flexi-
bilný a nečakať len na „usmernenia zhora“,
byť inovatívny a  iniciatívny. Na základe
predpokladov a možností regiónov pred-
vídať vývoj a podľa neho napríklad nasta-
vovať nástroje aktívnej politiky trhu práce
a usmerňovať rokovania s účastníkmi trhu
práce. Dodnes na Slovensko prišlo i  pri-
chádza veľa investorov, a tým i obrovský ka-
pitál. Dokázali sme, že s týmto kapitálom
vieme narábať, čo bolo v  prospech všet-
kých – investorov, nášho hospodárstva,
a teda i našej životnej úrovne. Určite treba
tento prítok investícií podporovať, ale mys -
lím si, že je tu čas, keď by sme sa mali na-
učiť podnikať sami a nielen realizovať biz-
nis druhých. Ale to sme už opäť pri
možnostiach i úlohách nás, úradov práce –
ako formovať správnu stratégiu spolupráce
s  existujúcimi či budúcimi podnikateľmi,
ako nájsť a  čo najefektívnejšie využiť ko-
munikačné kanály medzi nami a verejnos-
ťou. Mgr. Ladislav Balódi

riaditeľ OSZ ÚPSVR Dunajská Streda

Dlho som zvažoval, akou témou prispieť do nášho mesačníka, aby to
bolo odborne i časovo aktuálne. Je tu zvykom písať najmä
o ukazovateľoch regionálneho trhu práce. Pravdupovediac, vôbec som
nechcel pokračovať v tomto stereotype, pretože si myslím, že každý okres
či región má svoje špecifiká a tým i svoje problémy a pochybujem, že by
práve naše kvantitatívne ukazovatele oslovili ostatných kolegov. Okrem
toho sú spravidla všetky uvádzané „čísla“ dostupné na intranete
i internete, preto som považoval za zbytočné sa im venovať ešte aj na
stránkach nášho časopisu.

Čo očakávať od blízkej budúcnosti?

NESPANIKÁRME!
ALEBO
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Hodnotili sme viac-
mesačné úsilie
o  zavedenie no-

vého systému a postupov,
čo by posunulo úroveň na-
šich aktivít v  oblasti infor-
m a č n o - p o r a d e n s k ýc h
a  sprostredkovateľských
služieb ďalej, bližšie ku
klientovi. Po zhodnotení
všetkých pozitív i  niekto-
rých nedostatkov môžeme
konštatovať, že v podmien-
kach nášho úradu (vrátane
pracovísk) zameranie troj-
zónového systému splnilo
predpoklady na kvalitné
klientsky orientované služby. 

Profilácia klienta
Osobitne chceme vyzdvihnúť nový prvok
v systéme práce – profiláciu klienta. Pova-
žujeme ho za jeden z  najvýznamnejších
z hľadiska ďalšieho dočasného pôsobenia
občana – novozaradeného UoZ v evidencii
úradu. Jej hlavným cieľom je analyzovať 
a definovať celkovú situáciu novozarade-
ného UoZ a vzápätí navrhnúť východiská a
možnosti smerujúce na jeho umiestnenie sa
na trhu práce (alebo opätovný návrat na TP).  
Súčasťou profilácie je oboznámenie klienta
s poskytovanými službami úradu, nástrojmi
aktívnej politiky trhu práce a  ďalšími for-
mami pomoci. Zavedením profilácie sa
zlepšil a  zintenzívnil individuálny prístup
ku klientom. V osobnom rozhovore s od-
bornými zamestnancami sa dokázali viac
„otvoriť“. Opadla z nich neistota, nervozita,
či váhavosť z kontaktu (niekedy prvého vô-
bec) s úradom. Pozitíva z tohto stretnutia sú
väčšinou obojstranné. Zamestnanec úradu
dokáže konkrétnejšie načrtnúť možnosti
a  formy pomoci, na druhej strane klient
pomôže sebe pocitom, že vo svojej zložitej
situácii nezostane osamotený a že sa  má
kde a na koho obrátiť. Tento moment v in-
formačno-poradenskej a  sprostredkova-
teľskej práci považujeme za jeden z rozho-
dujúcich a  nedotýka sa len systému
trojzónového sprostredkovania, ale vzá-
jomnej spolupráce na úrovni úrad – občan.
Ak sa dokáže vytvoriť vzájomná dôvera
medzi úradníkom a jeho klientom, môže to
znamenať prvý krok k celkovému pozitív-
nemu riešeniu situácie klienta. 

Dosiahnuté výsledky v  rámci systému 
3-zónového sprostredkovania za uplynulé
obdobie svedčia o tom, že aj v podmien-
kach nášho úradu bola jeho realizácia na-
stavená dobre. Najlepšie výsledky sme do-
siahli v  práci s  UoZ zaradenými v  I. zóne
s časom evidencie do 3 mesiacov, kde sa na
trhu práce umiestnil najväčší počet UoZ
(mnohokrát išlo o  opätovný návrat). Títo
UoZ preukazovali najväčšiu snahu a samo-
statnosť smerujúc k návratu na trh práce.
Väčšina z nich nestratila pracovné návyky 
a neradi dlhodobo zotrvávajú v evidencii
úradu. Napriek odlišnostiam vo vekovej,
kvalifikačnej či pohlavnej štruktúre sa vy-
značovali spoločnou vlastnosťou – vôľou
pracovať, podnikať, byť činní, úspešní, zod-
povední voči sebe, rodine, či okoliu. Mno-
hým nezamestnaným tieto vlastnosti chý-
bajú a  nie iba z   objektívnych príčin 
a okolností, ktoré ich nútia zotrvať v  evi-
dencii na úrade práce.
Hlavne klienti I. zóny aktívne vyhľadávajú
možnosti, ktoré im úrad v rámci služieb po-
skytuje. Navštevujú Informačno-pora-
denské strediská, vrátane pracovísk v  Ša-
moríne a Veľkom Mederi, kde využívajú
dostupné zariadenie a  materiálno-tech-
nické vybavenie s  množstvom informač-
ných a poradenských materiálov, katalóg
zamestnávateľov, profesií, študijných
a učebných odborov, informačnú techniku
(internet, PC, DVD nosiče o profesiách, pre-
hľad VPM) a pod. K dispozícii sú im odborní
zamestnanci OIPSS, ktorí ich vhodne
usmernia, ochotne poradia a  pomôžu.
Naše skúsenosti ukazujú, že mnohým UoZ
nechýba potrebná samostatnosť, dobrá

úroveň komunikácie, technická zručnosť,
predstavivosť ani flexibilita. Aj tieto vlast-
nosti im často pomáhajú pri vlastnej seba-
realizácii a uplatnení sa.

Úlohy II. zóny
Proces profilácie sa v  rámci nového sys-
tému služieb veľmi osvedčil a  z  hľadiska
realizácie nového systému zohráva v štruk-
túre našej práce dôležitú úlohu. V žiadnom
prípade však nepodceňujeme náročnú
prácu a význam II. zóny sprostredkovateľ-
skej práce s jej špecifikami. Aktivity s UoZ
v tejto zóne sú osobité tým, že v mnohých
prípadoch sa aktivity s  UoZ vykonávajú
dlhodobo, so snahou dosiahnuť pozitívne
výsledky, no nie vždy so žiaducim efektom.
Mnohým UoZ zo znevýhodnených skupín
či neprispôsobivým z rôznych dôvodov vy-
hovuje status evidovaných nezamestna-
ných, čo sťažuje spoluprácu s nimi. V  týchto
prípadoch sa individuálny prístup a  akti-
vity zo strany úradu míňajú účinkom. 

Funkcia III. zóny
Zaradením do pomyselnej III. zóny (od-
borné poradenstvo) a realizovaním aktivít
v rámci individuálnych akčných plánov sa
pokúšame riešiť ich problém. V II. zóne 
a v individuálnych prípadoch aj v III. zóne
nachádzame výsledky úspešného vplyvu
zamestnancov úradu, keď mnohí UoZ po
dlhom období a  ťažkých situáciách našli
opäť svoje uplatnenie.

Agenti VPM
Na záver chceme vyzdvihnúť význam roz-
biehajúcich sa aktivít a  spolupráce spro-
stredkovateľov v rámci vytvorených tímov
a nového inštitútu agentov pre voľné pra-
covné miesta. Aj táto činnosť sa stala súčas-
ťou trojzónového systému práce. Vzhľadom
na súčasnú globálnu hospodársku situáciu
narastá význam a úzka prepojenosť na za-
mestnávateľov v  regióne. Agenti pre VPM
sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou práce
v oblasti sprostredkovateľských a poraden-
ských služieb. Aktuálne informácie z regió-
nov, návštevy zamestnávateľov, periodické
mapovanie dopytu a ponuky na trhu práce,
pohyb v oblasti voľných pracovných miest,
tvoria dennú agendu činnosti, bez ktorej by
sa účinnosť našej práce vytrácala.

Mgr. Tibor Lelkes

vedúci oddelenia IPSS ÚPSVR Dunajská Streda

Zamestnanosť a sociálna politika1819

predstavujeme

TROJZÓNOVÝ SYSTÉM SLUŽIEB ZAMESTNANOSTI

KLIENT V ZLOŽITEJ SITUÁCII NEZOSTANE SÁM
Koncom novembra 2008 sa na 10 úradoch práce SR skončilo pilotné overovanie 
trojzónového systému služieb zamestnanosti. Jedným zo zapojených subjektov bol aj náš
ÚPSVR v Dunajskej Strede, kde sa 25. 11. 2008 uskutočnilo posledné pracovné stretnutie 
zástupcov okresov zapojených do projektu. 
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Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Dunajskej Strede bol v období od

5. 12. 2007 do 30. 11. 2008 partnerom
v projekte „Spoločne za cieľom realizo-
vať a podporovať projekty a programy
sociálnej inklúzie“, ktorý bol realizovaný
v  rámci výzvy SOP ĽZ – FSR. Hlavným
cieľom projektu bolo zlepšiť zamestna-
teľnosť skupín ohrozených sociálnym
vylúčením, uľahčiť integráciu a reinteg -
ráciu cieľových skupín na trhu práce
prostredníctvom aktivít, ktoré zohľad-
ňovali požiadavky trhu práce. 
Projekt bol zameraný na znevýhodne-
ných uchádzačov o zamestnanie v zmysle

ustanovenia § 8 ods. 1. písm. a, b, c, d, f, h,
zákona o službách zamestnanosti, dlho-
dobo nezamestnané manželské páry
a  mladých – dospelých odchovancov
z detských domovov a krízových stredísk
bez sociálneho a rodinného zázemia. Vy-
budovanie dobrých partnerských vzťa-
hov na úrovni regiónu, ako aj na miest-
nych úrovniach, bolo predpokladom
úspešného riešenia situácie tejto skupiny
nezamestnaných. Tým, že do spolupráce
sa v rámci partnerstva zapojili samo-
správy, zamestnávatelia, mimovládne or-
ganizácie, komunity a zástupcovia zne-
výhodnených skupín, projekt prispel

k zlepšeniu sociálneho začlenenia so za-
meraním najmä na zamestnanosť osôb
ohrozených sociálnym vylúčením. Úlo-
hou projektu bolo zistiť osobnú a  pra-
covnú anamnézu a  pomocou poraden-
ských služieb, zameraných na voľbu
povolania a výber zamestnania, vyšpeci-
fikovať potrebu vzdelávania a  prípravy
pre trh práce. Do projektu bolo zarade-
ných 140 uchádzačov o  zamestnanie,
z ktorých bolo k 31. 12. 2008 umiestne-
ných na trhu práce 61. Projekt bol v sú-
lade s priamymi potrebami regionálneho
trhu práce, ktorý zohľadňoval individu-
álne potreby cieľových skupín pri zabez-
pečení princípu rodovej rovnosti.

Mgr. Ladislav Balódi

riaditeľ  OSZ ÚPSVR Dunajská Streda

Lekársku posudkovú činnosť vyko-
návajú posudkoví lekári ÚPSVR
Dunajská Streda. Pri výkone le-

kárskej posudkovej činnosti posudkoví le-
kári vychádzajú z  aktuálnych lekárskych
nálezov (nie starších ako 6 mesiacov), pri-
čom sa hodnotí a  posudzuje zdravotný
stav fyzickej osoby, určuje sa miera funkč-
nej poruchy, posudzujú sa sociálne dô-
sledky v oblastiach kompenzácií atď. Nele-
kársku posudkovú činnosť, t. j. sociálnu
posudkovú činnosť, vykonávajú sociálni
pracovníci ÚPSVR Dunajská Streda. Posu-
dzujú  individuálne predpoklady, rodinné
pros tredie a  prostredie, ktoré ovplyvňuje
začlenenie fyzickej osoby s  ťažkým zdra-
votným postihnutím do spoločnosti. So-
ciálna posudková činnosť sa realizuje for-
mou terénnej sociálnej práce alebo
osobným pohovorom s  fyzickou osobou
s ťažkým zdravotným postihnutím priamo
v priestoroch úradu. Nelekárski a  lekárski
pracovníci oddelenia posudkových čin-
ností medzi sebou harmonicky spolupra-
cujú. Tak isto je veľmi dobrá spolupráca
s  oddelením peňažných príspevkov na
kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP.
Oddelenie posudkových činností vydáva
posudky aj pre oddelenie štátnych sociál-

nych dávok. Sú to posudky týkajúce sa
dlhodobo nepriaznivého zdravotného
stavu dieťaťa do 6 rokov veku a dlhodobo
nepriaznivého zdravotného stavu vyluču-
júceho schopnosť sústavne sa pripravovať
na povolanie a vykonávať zárobkovú čin-
nosť od 16. do 18. roku veku dieťaťa. V ne-
poslednom rade naše oddelenie spolupra-
cuje aj s odborom zamestnanosti kontrolou
liečebného režimu dlhodobo nezamestna-
ných.

Stres náš každodenný
Každodenné stretávanie sa s problémami
ľudí, ktorí sú dlhodobo ťažko zdravotne po-
stihnutí, mení strohé úradnícke postoje na
humanitu a  ľudskú spolupatričnosť. Na-
priek problematickej klientele môžeme ho-

voriť o istom druhu úľavy, ak je možné žia-
dateľovi požadovanú kompenzáciu prisú-
diť. Nie sú však neobvyklé prejavy hnevu,
ak sa klienti snažia dostať ku kompenzácii,
hoci im zo zákona nepatrí. Zvlášť citlivé sú
žiadosti ľudí v  poslednej etape života či
ťažko zdravotne postihnutých malých detí.
Tieto situácie majú veľkú emocionálnu ná-
ročnosť. Preto treba na pracovisku pestovať
psychohygienu a  odbúravať stres. Väčši-
nou sa tak deje neformálnym spôsobom.
Oddelenie posudkových činností na na-
šom úrade je personálne zabezpečené ve-
dúcim, tromi nelekárskymi pracovníčkami
a  štyrmi posudkovými lekármi, z  ktorých
jeden je vyčlenený len na spoluprácu s od-
borom zamestnanosti. Oddelenie pracuje
v dvoch kanceláriách, ku ktorým patria ešte
priestory archívu. Za rok 2008 sa vydalo na
oddelení spolu 567 ŤZP preukazov a 262
ŤZP rozhodnutí. Vypracovalo sa 1 988 po-
sudkov na účely PPK, 182 posudkov na
účely ŠSD a 51 posudkov na umiestnenie
v  DSS. Bolo uskutočnených 707 návštev
v domácnostiach klientov a 593 klientov
bolo predvolaných z  dôvodu zisťovania
sociálnej anamnézy. Z  celkového počtu

odvolaní za rok 2008 sa OPČ zaoberalo 345.

A pribúdajú nové úlohy
So začiatkom roka 2009, a teda s platnos-
ťou nového zákona č. 447/2008 Z. z. o pe-
ňažných príspevkoch na kompenzáciu ťaž-
kého zdravotného postihnutia a o zmene
a  doplnení niektorých zákonov, pribudli
nové úlohy a  nová agenda parkovacích
preukazov. Po počiatočných problémoch
najmä metodického charakteru a  veľkej
dávke svojpomoci si zamestnanci osvojujú
modifikované pracovné postupy a  zruč-
nosti. Hoci je s navýšenou agendou citeľná
potreba personálneho posilnenia oddele-
nia, predsa sa zamestnanci snažia v rámci
svojich možností napĺňať étos povolania
sociálnych pracovníkov. Mgr. Juraj Ševčík

vedúci OPČ ÚPSVR Dunajská Streda

VIAC PARTNEROV, VIAC MOŽNOSTÍ

POSUDKOVÁ ČINNOSŤ V PRAXI

NÁROČNÁ, ALE ĽUDSKÁ 
Oddelenie posudkových činností ÚPSVR Dunajská Streda vykonáva
lekársku a nelekársku posudkovú činnosť na účely kompenzácie,
preukazu a parkovacieho preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím v súlade so zákonom č. 447/2008 Z. z. o peňažných
príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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Naoddelení pracuje 15 referen-
tov vrátane vedúceho odde-
lenia. Ich práca je náročná, 

o čom svedčí graf a tabuľka č. 1. Vývoj po-
čtu sociálne odkázaných k ekonomicky
aktívnym obyvateľom okresu, ako prie-
merná hodnota za sledovaný rok, k eko-
nomicky aktívnym obyvateľom za obdo-
bie rokov 2004 až 2008.
Pomer sociálne odkázaných občanov 
v sledovanom období bol stále relatívne
vysoký a dosahoval hodnotu okolo 10 %.
Najviac ohrozenými oblasťami okresu sú
obce Zlaté Klasy, Gabčíkovo a mestá Du-
najská Streda, Šamorín a Veľký Meder.
V zmysle platných legislatívnych úprav
oddelenie zabezpečuje vyplácanie náh-
radného výživného na základe zákona č.
201/2008 Z. z. (do 30. 6. 2008 na základe
zákona č. 452/2004 Z. z.). Vývoj počtu
oprávnených osôb a vyplatených príspev -
kov kumulatívne za sledované obdobie
vyjadruje tabuľka č. 2. Vyplácanie náh-
radného výživného patrí medzi výz nam né
nástroje sociálnej politiky štátu. Od júla
2008 vo výške 30 % životného minima na
nezaopatrené dieťa vzniká nárok na náh-
radné výživné aj tým osobám, ktorým
nevznikol nárok na sirotský dôchodok 
z dôvodu nesplnenia podmienok prizna-
nia. Vo väčšine prípadov ide o sociálne
slabých a odkázaných, ktorí nie z vlastnej
viny boli ukrátení resp. znevýhodnení.
Medzi nástroje sociálnej politiky patria
možnosti v zmysle výnosu MPSV a R SR 
č. z 5. decembra 2007 č. 29775/2007- II/1
o poskytovaní dotácií. 
Okrem dotácií na stravné a motivačného
príspevku, ktoré vidíme v tabuľke č. 3, náš
úrad prispieval sociálne odkázaným ško-
lákom na zabezpečenie školských potrieb. 
V tabuľke č. 4 vidíme finančné prostriedky
na školské potreby, na území okresu sme
ich v sledovanom období poskytovali ško-
lám v dvoch dávkach. Prvú dávku vo
výške 500 Sk (16,60 €) sme poskytli na
začiatku školského roka, druhú dávku na
začiatku druhého polroka školského roka.
Od januára 2009 platí novelizovaná verzia
zákona č. 599/2003 Z. z. o hmotnej núdzi.
Do zákona pribudla nová dávka vo výške
16,60 eura rodinám na každé školopo-
vinné dieťa, ktoré spĺňa podmienku po-
vinnej školskej dochádzky. Táto dávka sa
poskytuje namiesto motivačného prís-
pevku, pretože od januára tento príspe-
vok nie je súčasťou dotačnej politiky štátu.

Ing. Július Rácz, 
vedúci oddelenia PvHN ÚPSVR Dunajská Streda

Zamestnanosť a sociálna politika20 21

predstavujeme

Pomoc 
v hmotnej núdzi

Sociálne odkázaným občanom okresu Dunajská
Streda pomoc v hmotnej núdzi zabezpečuje Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny v Dunajskej Strede 
a jeho pracoviská v Šamoríne a vo Veľkom Mederi. 

Tabuľka č. 4 – Vyplácanie dotácií na školské potreby

Sledované obdobie Vyplatené finančné prostriedky v Sk Počet zaradených detí kumulatívne

2005 790 000 1 580

2006 917 500 1 835

2007 739 500 1 479

2008 735 500 1 071

Spolu 3 182 500 5 965

Tabuľka č. 3 – Vývoj dotačnej politiky úradu v rokoch 2005 až 2008

Stravovanie Mot. príspevok

Poč. osôb Suma v Sk Poč. osôb Suma v Sk

2005 10 486 2 853 255 2 289 682 100

2006 11 546 3 672 483 4 074 1 610 600

2007 9 380 2 913 313 3 310 1 327 200

2008 6 662 2 888 565 2 432 1 010 500

Tabuľka č. 1 – Vývoj počtu soc. odkázaných k ekonomicky aktívnym obyvateľom

2004 2005 2006 2007 2008

Ekonomicky aktívni 59 122 57 407 57 502 57 858 58 342

Sociálne odkázaní 4 731 5 624 5 857 6 873 5 562

Pomer sledovaných údajov v % 8,00 9,80 10,19 11,88 9,53

Tabuľka č. 2 – Vývoj v oblasti vyplácania náhradného výživného

2005 2006 2007 2008

Počet opr. osôb 557 1 289 1 635 1 541

Vyplatená suma v Sk 671 847 1 855 791 2 576 141 2 365 516

2004 2005 2006 2007 2008
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Najhorším dňom každej sociálnej pra-
covníčky je, keď musí dieťa umies-
tniť do detského domova. Príbeh

Lacka, štvorročného chlapčeka, ktorý žil so
svojou matkou a starou matkou v sociál-
nom byte, sa skomplikoval až vtedy, keď ich
vysťahovali, lebo neplatili nájomné. Jeho
matka žila len z dávky v hmotnej núdzi a po
vysťahovaní nevedela pre dieťa zabezpečiť
zodpovedajúce životné podmienky. O prí-
pade sa dozvedeli sociálne pracovníčky 
z hlásenia polície, ktorá ich našla spať na
dlážke v opustenom sklade na železničnej
stanici a začali prípad riešiť.
Pretože sa obávali o zdravie maloletého
Lacka, na odporučenie obvodnej lekárky
bol hospitalizovaný na detskom oddelení
nemocnice. Počas hospitalizácie sa sociálne
pracovníčky snažili nájsť vhodnú osobu,
ktorá by vedela zabezpečiť Lackovi prime-
ranú starostlivosť. Takáto osoba sa v rodine
ani v príbuzenstve nenašla. Videli, že Lacko
je veľmi citovo viazaný na matku a starú
matku a snažili sa mu zabezpečiť detský do-
mov v mieste bydliska. Z kapacitných dô-
vodov sa to podarilo vybaviť v miestnom
detskom domove iba na dva týždne. Riadi-

teľka prisľúbila, že približne o dva-tri me-
siace sa v tomto zariadení uvoľní miesto 
a potom by mohli Lacka prijať. 
Počas dvoch týždňov si Lacko natoľko ob-
ľúbil personál detského domova, deti aj
upratovačky, že nechcel od nich odísť. Páčila
sa mu jeho krásna izba, prostredie domova,
ale žiaľ... po dvoch týždňoch nastal deň, keď
sociálne pracovníčky museli Lacka dočasne
premiestniť do krízového strediska v inom
okrese. Lacko sa celou cestou ustavične 
a s obavami pýtal pracovníčok, kam ho
vezú? Mal veľa otázok, bol nervózny z nei-
stoty, ktorú cítil okolo seba. Pracovníčky mu
vysvetlili, že po krátkom čase ho privezú
späť do jeho obľúbeného detského do-
mova. Potom sa zas neprestajne vypytoval:
ALE KEDY?
V krízovom stredisku ho srdečne prijali, ale
Lacko plakal. S vystrašenou tvárou prosíkal:
„Však prídeš po mňa?“ A pripomenul: „Ale 
s tým istým autom!“
Po troch mesiacoch nastal očakávaný deň,
keď sa Lacko mohol vrátiť do detského do-
mova medzi známe a obľúbené tváre. Vtedy
už neplakal, takmer si v stredisku zabudol aj
hračky, čo dostal do daru.

Ponáhľal sa
nasadnúť do
„toho istého“ mod-
rého auta, ktoré už
čakalo len na neho. Aby si bol
istý, niekoľkokrát sa opýtal: „Naozaj idem
späť do toho istého detského domova? Sú
tam tie isté tety vychovávateľky a deti?“
Keď auto zabočilo do ulice, ktorá mu bola
známa, vyskočil natešený, že tu je jeho
detský domov. Prvý človek, ktorého uvidel,
bola pani upratovačka, ktorá sa pozerala
cez okno. Zakričal na ňu: „Už som sa vrátil, vi-
díš? Priniesli ma späť, lebo mi to sľúbili.“ 
Odvtedy žije vo „svojom“ detskom domove.
Má už iba starú matku, pretože jeho mama
zomrela. Detský domov považuje za svoju
rodinu, je tam šťastný, čo vyjadril aj v mes-
tskej televízii vo vianočnej relácii: „Majú ma
tu radi, dostal som veľa darčekov, spoločne
sme ozdobili vianočný stromček, okolo kto-
rého sme tancovali a spievali.“ Lacko totiž
predtým nič podobné nezažil a stromček
nikdy nemal. 
Asi aj tieto pozitívne zážitky sú dôvodom, že
odmieta možnosť ísť do náhradnej rodiny.

Ľudmila Narancsiková, oddelenie SPODaSK ÚPSVR Dunajská Streda
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Na oddelení pracuje 12 referentov
vrátane vedúcej oddelenia. K 31.
12. 2008 oddelenie evidovalo 5 607

poberateľov peňažného príspevku, v roku
2008 bolo vyplatených 144 861 520 Sk pre
občanov s ŤZP. Oddelenie v roku 2008
vybavilo 2012 nových žiadostí občanov 
o poskytnutie peňažného príspevku na
kompenzáciu a peňažného príspevku za

opatrovanie v zákonom stanovenej lehote.
Bolo vydaných 4 897 rozhodnutí.
Zamestnanci oddelenia v roku 2008 veno-
vali zvýšenú pozornosť adresnej a vecnej
terénnej sociálnej práci s cieľom zamedze-
nia zneužívania poskytnutého peňažného
príspevku. Za sledované obdobie vykonali
337 šetrení v domácnostiach občanov 
s ŤZP, najviac u poberateľov peňažného

príspevku na úpravu bytu a rodinného domu.

Novoročné novinky
Od 1. januára 2009 vstúpil do platnosti zá-
kon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspev-
koch na kompenzáciu ťažkého zdravot-
ného postihnutia a zmene a doplnení
niektorých zákonov. Nový zákon reaguje
na požiadavky a potreby fyzických osôb 
s ťažkým zdravotným postihnutím a v mno-
hých prípadoch prináša pozitívne zmeny.
Zavádza kategorizáciu pomôcok a pos-
kytovanie peňažného príspevku na kúpu
pomôcky na základe zoznamu pomôcok,
ako aj zoznam stavebných prác, materiálov
a zariadení na účely peňažného príspevku
na úpravu bytu, rodinného domu alebo ga-
ráže. Opätovne sa zavádza valorizačný me-
chanizmus opakovaných peňažných prís-
pevkov na kompenzáciu tak, že výška
týchto príspevkov je vyjadrená v percen-
tách zo sumy životného minima pre jednu
plnoletú fyzickú osobu, čo zabezpečí
zvýšenie opakovaných peňažných prís-
pevkov na kompenzáciu pri každom
zvýšení sumy životného minima.
V novom roku nás čaká veľa náročnej práce,
ale napriek tomu cieľom nášho oddelenia
je, aby klienti od nás odchádzali s dobrým
pocitom a hlavne, aby boli spokojní. 

Ing. Judita Kollárová, vedúca OPPK ÚPSVR 
Dunajská Streda

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Dunajskej Strede,
oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych
dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, poskytuje svoje
služby klientom na troch pracoviskách – v Dunajskej Strede,
Šamoríne a vo Veľkom Mederi. 

Pozitívne zmeny pre ZŤP

Moja rodina je detský domov

V roku 2008 sa poskytovali peňažné príspevky v rozličných kombináciách, vždy v závislosti
od konkrétnych potrieb občana na: 

zabezpečenie dostupnosti bývania,

zabezpečenie dostupnej prepravy,

zabezpečenie potrebných kompenzačných
pomôcok,

zabezpečenie pomoci pri činnostiach
a úkonoch, ktoré občan z dôvodu zdravot-
ného postihnutia nedokáže vykonať sám,

zabezpečenie kompenzácie zvýšených 
výdavkov z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia.
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 Chcete pracovať v Európskej únii?

MAĎARSKO
Občania členských štátov EÚ majú zabezpečené rov-
naké pracovné podmienky ako občania Maďarskej re-
publiky. Podľa tohto pracovné podmienky, pracovno-
právne vzťahy, odmena za prácu musia byť zachované 
za rovnakých podmienok pre občanov ostatných člen-
ských štátov, ako aj občanov MR. Časť sociálnej politiky sa 
vzťahuje aj na občanov prichádzajúcich z iných členských 
štátov EÚ (dávky PN, materský a rodičovský príspevok, dáv-
ky po pracovnom úraze, dávky v nezamestnanosti).

Občania nových členských štátov sú 

zbavení povinnosti mať vstupné 

vízum a po 1. 5. 2004 sa zjedno-

dušili administratívne postupy pri vstu-

povaní na trh práce. Maďarsko môže však 

zaviesť prechodné opatrenia na trhu práce 

v prípade, ak príchod nových pracovných 

síl naruší trh práce. O prípadnom zavedení 

prechodných opatrení rozhodla vláda MR.

Prechodné obdobie:
Maďarská vláda neobmedzila prístup za-
mestnancov z nových členských štátov 
na svoj pracovný trh, avšak v prípade, 
ak prístupom zamestnancov z nových 
členských štátov sa ohrozí pracovný trh, 
alebo dôjde k vážnemu výkyvu v oblasti 
profesijného obsadenia, maďarská vláda 
zavedie prechodné obdobie.

Veľvyslanectvo Maďarska v SR
Sedlárska ul. 3, 
814 25 Bratislava
Telefón: 00421259205-200, 
Fax:  00421254435484

E-mail: pozsony@embhung. sk
Web: www.hungemb.sk

Veľvyslanectvo SR v MR:
Stefánia út 22-24
1143 Budapest XIV
Maďarsko
Medzinárodné telefónne smerovacie čís-
lo zo zahraničia do Maďarska: 00 36
z Maďarska do zahraničia: 00 plus kód 
krajiny

Čo budete v Maďarsku potrebovať
Všeobecné podmienky:
 – platný občiansky preukaz 
 – pas a iné osobné doklady 
 – E-formuláre na zdravotné a sociálne za-
bezpečenie.

Zamestnávanie 
Jazykové predpoklady
Pre uchádzačov o zamestnanie v Maďar-
skej republike je znalosť maďarského ja-
zyka nevyhnutná najmä na plnenie pra-
covných úloh.
Trendom však je, najmä vo vyšších pra-
covných pozíciách, požiadavka zo strany 
zamestnávateľa anglický jazyk na dobrej 
úrovni. Dokonca v niektorých inžinier-
skych pozíciách sa vôbec nevyžaduje 
znalosť maďarského jazyka, ale iba zna-
losť anglického jazyka.
Formy zamestnania
Zaužívanou formou zamestnávania je za-
mestnanie na knižku dočasného zamest-
nania.
Zamestnanie na knižku dočasného za-
mestnania je najrozšírenejšou formou 
zamestnania na krátkodobý pracovný po-
mer v MR.

Pre zamestnancov:
 – Do pracovného pomeru na 
základe knižky dočasného zamest-
nania môže nastúpiť fyzická osoba, 
ktorá dovŕšila vek 16 rokov, resp. fyzic-
ká osoba, ktorá dovŕšila vek 15 rokov a je 
zamestnaná počas prázdnin, 

 Úradný jazyk: maďarčina
 Mena: HUF/forint
 Hlavné mesto: Budapešť
 Počet obyvateľov:  

 10 245 000
 Internetový kód krajiny: .hu

Maďarsko
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 – respektíve fyzická osoba, ktorá je cu-
dzincom a je na území MR v štatúte štu-
denta.
U viacerých zamestnávateľov môžete 
pracovať najviac 200 dní na základe kniž-
ky dočasného zamestnania.

Kde sa uchádzať o prácu?
Na internete:
www.eures.sk, 
htttp://europa.eu.int/index.jsp,
http://www.tallozz.hu/index.php,
http://www.jobpark.hu/,
http://www.jobpilot.hu/,
http://www.afsz.hu/,
http://www.jobmonitor.hu/,
http://www.allasajanlat.hu/,
http://www.allaskozvetites.hu/,
http://www.allasoldal.hu/,
http://www.freejob.hu/,
http://www.jobber.hu/,
http://www.jobline.hu/HUN/pages/in-
dex2.jsp,
http://www.jobuniverse.hu/,
http://www.job4smarts.hu/,
http://www.karrier.hu/,
http://www.munkakonyv.hu/,
http://allas.origo.hu/job.php.

Uznávanie diplomov a kvalifi kácií

V zahraničí vydané vysvedčenia a diplo-
my uznáva Ministerstvo školstva MR (Ok-
tatási Minisztérium).
V rámci ministerstva sa touto činnosťou 

zaoberá Ekvivalentné a informačné stre-
disko, ktoré je odborom ministerstva.
Medzi úlohy tohto strediska patrí:
– uznávanie vysvedčení o základnom 
vzdelaní 
– uznávanie maturitných vysvedčení 
– uznávanie vysvedčení o postgraduál-
nych štúdiách
– uznávanie diplomov o vysokoškolskom 
vzdelaní.

Lehota na konanie pri uznávaní vy-
svedčení:
– Uznanie vysvedčenia o základnom 
vzdelaní, maturitného vzdelania a vyso-
koškolského vzdelania alebo nostrifi ká-
cia vedeckej hodnosti – lehota 60 dní.
Poplatok za podanie informácií a popla-
tok za konanie činí spolu 1/5 minimálnej 
mzdy.
– Uznanie odbornosti, odborného vzde-
lania alebo uznanie osvedčenia o odbor-
nosti, ktorá bola dosiahnutá v rámci EÚ 
– lehota 90 dní.
Poplatok za podanie informácií a popla-
tok za konanie činia spolu 3-násobok 1/5 
minimálnej mzdy.

Odmeny
Odmena za prácu je v súlade s platnými 
právnymi predpismi a kolektívnou zmlu-
vou a je zakotvená v pracovnej zmluve. 
Je vyplácaná v dennej, týždennej a me-
sačnej taxe.

Odmena za prácu je stanovená ako vý-
konnostná, alebo hodinová, alebo ako 
súčet obidvoch.
Odmena za prácu a jej suma je stanove-
ná vždy vládou MR.
Minimálna mzda v súčasnosti činí 62 500 
Ft/netto/mesiac.

Príplatky:
za noc – 15 %
za poobedňajšiu zmenu – 15 %
za nočnú zmenu – 30 %
za nadčas – 50 % alebo náhradné voľno
za pohotovosť – 25 %

Pracovný čas:
Je to časový úsek, ktorý zamestnanec 
a zamestnávateľ dohodne v pracovnej 
zmluve a zamestnanec môže a je povinný 
vykonávať prácu dohodnutú v pracovnej 
zmluve.
Zákonník práce stanovuje 8-hodinový 
denný pracovný čas alebo 40-hodinový 
týždenný pracovný čas.
Na základe dohody medzi zamestnáva-
teľom a zamestnancom sa pracovný čas 
môže dohodnúť aj na kratší časový úsek, 
max. však na 12 hodín denne, max. 60 ho-
dín týždenne.

Dane o odvody:
Dane a odvody sa odvádzajú z hrubej 
mzdy: 
0,5 % sociálna poisťovňa, 8 % súkromná 
dôchodková spoločnosť, 4 % zdravotná 
poisťovňa, 1 % poistenie v nezamestna-
nosti, daňový odvod /ročný príjem do 
1 500 000 Ft -18 %.

Zdravotný systém
Účastníkom zdravotného systému môže 
byť v MR každý, kto podľa maďarských 
predpisov alebo predpisov spoločenstva 
sa zúčastňuje na poisteneckom vzťahu 
zdravotnej poisťovne.
Na základe predpisov sociálnej poisťovne 
je poistený každý, kto:
 – je zamestnanec, alebo má uzavretý ob-
dobný pracovný pomer 
 – je evidovaný nezamestnaný a poberá 
podporu v nezamestnanosti 
 – je živnostník
 – je príslušníkom cirkvi. 
Služby zdravotného systému teda môže 
využiť každý, kto má uzavretý zmluvný 
poistenecký vzťah so zdravotnou po-
isťovňou s primeranou úhradou zdra-
votníckych služieb. Účasť v systéme 
sociálneho poistenia zabezpečuje číslo 
TAJ (číslo obsahujúce číslo sociálneho 
poistenia a osobné údaje). Pre občanov 
členských štátov EÚ sa dopĺňa tento údaj 
o príslušný formulár E.
Dávky počas PN, materský príspevok, dáv-
ky pri ošetrovaní člena rodiny, rodičovský 
príspevok sa stanovujú na základe sumy 
odvedenej do zdravotnej a sociálnej po-
isťovne.

február 09/ 2009
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PORADŇA

Pomoc v hmotnej núdzi

V septembri 2008 som sa prihlásila do evi-
dencie uchádzačov o  zamestnanie na

úrade práce. Nevznikol mi nárok na dávku na
podporu v nezamestnanosti. Potom som zis-
tila, že mám nárok na dávku v hmotnej nú-
dzi. V novembri som si vypísala žiadosť na
túto dávku, ale informovali ma, že spätne
tieto dávky vyplácať nebudú. Bol tento po-
stup správny? 

Poskytovanie pomoci občanovi v hmotnej núdzi
dávkou v hmotnej núdzi a príspevkami k dávke
(príspevok na zdravotnú starostlivosť, aktivačný
príspevok, ochranný príspevok a  príspevok na
bývanie) upravuje zákon č. 599/2003 Z. z. o hmot-
nej núdzi v  znení neskorších predpisov. Zákon
definuje hmotnú núdzu ako stav, keď príjem ob-
čana a spoločne posudzovaných osôb nedosa-
huje životné minimum a občan a spoločne posu-
dzované osoby si príjem nemôžu zabezpečiť
alebo zvýšiť vlastným pričinením. Za vlastné pri-
činenie zabezpečenia alebo zvýšenia príjmu sa
považuje vlastná práca, užívanie vlastného ma-
jetku a uplatnenie zákonných nárokov.
Podľa § 25 ods. 3 citovaného zákona o pomoci
v hmotnej núdzi konanie sa začína podaním pí-
somnej žiadosti občana alebo na podnet orgánu,
ktorý je príslušný rozhodovať o posúdení hmotnej
núdze, zabezpečení základných životných pod-
mienok a pomoci v hmotnej núdzi dávkou a prí-
spevkami. Žiadosť musí obsahovať meno a prie-
zvisko občana, jeho trvalý pobyt a  rodné číslo.
Na výzvu úradu občan doplní ďalšie údaje o svo-
jej osobe alebo osobách, ktoré sa s ním spoločne
posudzujú podľa § 4.
Podľa § 25 ods. 4 zákona o  pomoci v hmotnej
núdzi nárok na dávku a príspevky vzniká právo-
platným rozhodnutím úradu o ich priznaní.
Podľa § 25 ods. 5 zákona o  pomoci v hmotnej
núdzi dávka a príspevky sa priznajú a vyplácajú od
začiatku mesiaca, v  ktorom sa začalo konanie
o ich poskytnutí.
Keďže ste žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi po-
dali na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny dňa
14. 11. 2008, v zmysle citovaných ustanovení, vaša
hmotná núdza bola posúdená v  mesiaci no-
vembri 2008 a v prípade, že spĺňate podmienky
nároku, budú vám dávka a príspevky priznané
od 1. 11. 2008.
Dávku a príspevky v hmotnej núdzi nie je možné
vyplatiť spätne, pretože žiadosť o pomoc v hmot-
nej núdzi nebola podaná.
Tlačivá žiadosti o pomoc v hmotnej núdzi vydáva
oddelenie pomoci v hmotnej núdzi úradu práce,
sociálnych vecí a  rodiny podľa miesta trvalého
bydliska občana. 
Zaradenie občana do evidencie uchádzačov o za-
mestnanie ešte neznamená, že sa nachádza
v hmotnej núdzi a bude žiadať o pomoc v hmot-
nej núdzi. V prípade prejavenia záujmu každý za-
mestnanec úradu informuje klienta o  tom, na
ktoré oddelenie úradu sa má občan obrátiť.

Mgr. Lýdia Ravasová
Sekcia sociálnych vecí a rodiny

Odbor pomoci v hmotnej núdzi

Príspevok na zárobkovú činnosť

Chcel by som vedieť, či príspevok na
sa mostatnú zárobkovú činnosť je

možné čerpať aj v prípade, ak nezamest-
naný začne podnikať formou spoločnosti
s ručením ob   medzeným, v  ktorej budú
dvaja spoločníci. 

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť sa
poskytuje uchádzačovi o zamestnanie vede-
nému v evidencii uchádzačov o zamestnanie
najmenej tri mesiace, ktorý začne podnikať
a bude túto činnosť vykonávať nepretržite naj-
menej dva roky, ak o  príspevok požiada pí-
somne. Príspevok sa poskytuje na úhradu
 nákladov súvisiacich so samostatnou zá rob -
kovou činnosťou, uvedených v  podnikateľ-
skom zámere a ktoré budú riadne evidované
v  účtovníctve ako výdavky zakúpené z  prí-
spevku na samostatnú zárobkovú činnosť.
Podmienkou poskytnutia príspevku na samo-
statnú zárobkovú činnosť je absolvovanie prí-
pravy na začatie prevádzkovania alebo vyko-
návania samostatnej zárobkovej činnosti
organizovanej úradom.
Podľa § 5 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o služ-
bách zamestnanosti, samostatne zárobkovo
činnou osobou je fyzická osoba, ktorá je spo-
ločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, ko-
manditnej spoločnosti alebo spoločnosti s ru-
čením obmedzeným.
Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť
podľa § 49 sa poskytuje na zriadenie spoloč-
nosti s ručením obmedzením, ale nie na zria-
denie spoločnosti,  kde sú dvaja spoločníci.

Bc. Katarína Bieliková
Sekcia služieb zamestnanosti

Odbor nástrojov AOTP, Oddelenie príspevkov AOTP

Aktivačné činnosti
V súvislosti s naším záujmom o vykoná-
vanie aktivačnej činnosti by sme chceli
vedieť základné informácie.

Aktuálne dianie vo veci vykonávania aktivač-
nej činnosti formou dobrovoľníckej služby
podľa § 52a zákona o službách zamestnanosti
(predpokladáme z textu žiadosti, že ide o tento
paragraf a nástroj AOTP) je nasledovné:
Predpokladáme, že ide o  právnu formu ob-
čianske združenie (OZ), ktoré môže vykoná-
vať aktivačnú činnosť (ďalej len „AČ“) formou
dobrovoľníckej služby podľa § 52a platného
zákona o  službách zamestnanosti. V  zmysle
zákona môže OZ ako právnická osoba vyko-
návať (organizovať) AČ, ak požiada o príspe-
vok, ak žiadosť doloží zámerom organizovania
AČ, špecifikáciou požadovaných výdavkov sú-
visiacich s  vykonávaním AČ a  ak spĺňa pod-
mienky ustanovené týmto zákonom  (ods. 2 -
Dobrovoľnícku službu vykonáva uchádzač
o zamestnanie v rozsahu 20 hodín týždenne
nepretržite, najviac počas šiestich kalendár-
nych mesiacov, u právnickej osoby alebo fy-
zickej osoby, ktorá svoju činnosť v  niektorej
z oblastí podľa odseku 1 nevykonáva s cieľom

dosiahnutia zisku. Ods. 6 - Právnickej osobe
alebo fyzickej osobe podľa odseku 2 sa po-
skytuje príspevok podľa odseku 4, ak ku dňu
podania písomnej žiadosti o tento príspevok
vykonáva činnosti podľa odseku 1 písm. a) naj-
menej jeden rok...).
Ak chcete organizovať aktivačnú činnosť, mu-
síte navštíviť územne príslušný úrad práce, so-
ciálnych vecí a rodiny (ods. 8 - Príspevok po-
skytuje úrad, v ktorého územnom obvode sa
dobrovoľnícka služba vykonáva...), kde dosta-
nete potrebné informácie (vo vašom prípade
je to Úrad práce v Trebišove), ak spĺňate pod-
mienky a vaša žiadosť a jej prílohy zodpove-
dajú zákonu, potom úrad s vami uzatvorí prí-
slušnú dohodu, ktorá obsahuje:
a) osobné údaje a identifikačné údaje účast-

níkov dohody,
b) počet uchádzačov o zamestnanie prijatých

na vykonávanie dobrovoľníckej služby
a  dĺžku trvania vykonávania dobrovoľníc-
kej služby jedným uchádzačom o zamest-
nanie,

c) druh, rozsah a podmienky vykonávania
dobrovoľníckej služby,

d) celkovú výšku, účel, termín a dĺžku posky-
tovania príspevku podľa odseku 5,

e) počet zamestnancov, ktorí organizujú vy-
konávanie dobrovoľníckej služby uchá-
dzačmi o  zamestnanie a  týždenný rozsah
odpracovaných hodín jedným zamestnan-
com, ktorý organizuje vykonávanie dobro-
voľníckej služby uchádzačmi o  zamestna-
nie,

f ) záväzok úradu, že poskytne príspevok podľa
odseku 5 mesačne, najneskôr do 30 kalen-
dárnych dní odo dňa predloženia dohod-
nutých dokladov,

g) záväzok právnickej osoby alebo fyzickej
osoby viesť evidenciu dochádzky uchá-
dzača o zamestnanie a predkladať ju me-
sačne do piatich pracovných dní po uply-
nutí kalendárneho mesiaca úradu,

h) záväzok právnickej osoby alebo fyzickej
osoby, že oznámi úradu každé nedodrža-
nie rozsahu hodín vykonávania dobrovoľ-
níckej služby uchádzačom o zamestnanie,

i) záväzok právnickej osoby alebo fyzickej
osoby, že najneskôr do 15 kalendárnych dní
oznámi úradu každé skončenie pracovného
pomeru zamestnanca, ktorý organizuje dob-
rovoľnícku službu, 

j) podmienky poskytovania príspevku,
k) spôsob kontroly plnenia dohodnutých pod-

mienok,
l) spôsob a  lehotu vrátenia príspevku alebo

jeho časti v  prípade nesplnenia dohodnu-
tých podmienok,

m) ďalšie dohodnuté náležitosti.
Poznamenávame, že v súčasnosti je uzatvore-
nie dohody podmienené aj disponibilným ob-
jemom finančných prostriedkov, ktoré má
úrad PSVR schválené na financovanie aktivač-
nej činnosti. Preto je potrebné rokovať na
územne príslušnom úrade PSVR.

Mgr. František Brezovský, 
Sekcia služieb zamestnanosti, 

Odbor nástrojov AOTP, Oddelenie príspevkov AOTP
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výberové konania

FEBRUÁR 02/2009

VOĽNÉ ŠTÁTNOZAMESTNANECKÉ MIESTA
V REZORTE PSVR
KRAJ: BRATISLAVSKÝ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
VK 2009 / 1 / 2
Názov pozície: hlavný radca – predstavený, vedúci oddelenia koordi-
nácie projektov
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: Sekcia Európskeho sociálneho fondu, odbor koordi-
nácie projektov a príspevkov investorom, oddelenie koordinácie projektov
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Riadiaca, koordinačná a  kontrolná činnosť pri riadení
a usmerňovaní činnosti oddelenia. Samostatné odborné špecializované čin-
nosti spočívajúce v analytickej, vyhodnocovacej a rozhodovacej činnosti
oddelenia, tvorba opatrení spadajúcich do rozsahu kompetencií oddele-
nia. Koordinácia a zabezpečovanie vypracovania podkladov a stanovísk
k návrhom legislatívy EÚ a národnej legislatívy v rámci pôsobnosti odde-
lenia, riadenie implementácie Národných projektov spolufinancovaných
z ESF, ako aj projektov v rámci oprávnenosti konečného užívateľa úradov
a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. 
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus
Notes, Internet, Microsoft PowerPoint
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: riadiace a rozhodova-
cie schopnosti, angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele, schop-
nosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť,
analytické a koncepčné myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, adap-
tabilita a flexibilita
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy SR, znalosť zákona č.
312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, znalosť legislatívy z oblasti európskych so-
ciálnych fondov a nariadení Európskej komisie, zákona č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, znalosť zákona č.
453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny
a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa

VK 2009 / 2 / 2
Názov pozície: hlavný radca – predstavený, vedúci oddelenia príspevkov
investorom
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: Sekcia Európskeho sociálneho fondu, odbor koordi-
nácie projektov a príspevkov investorom, oddelenie koordinácie projektov
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Riadiaca, koordinačná a  kontrolná činnosť pri riadení
a usmerňovaní činnosti oddelenia. Samostatné odborné špecializované čin-
nosti spočívajúce v analytickej, vyhodnocovacej a rozhodovacej činnosti
oddelenia, tvorba opatrení spadajúcich do rozsahu kompetencií oddele-
nia. 
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus
Notes, Internet, Microsoft PowerPoint
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: riadiace a rozhodova-
cie schopnosti, angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele, schop-
nosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť,
analytické a koncepčné myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, adap-
tabilita a flexibilita
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy SR, znalosť zákona č.
312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, znalosť legislatívy z oblasti európskych so-
ciálnych fondov a nariadení Európskej komisie, zákona č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, znalosť zákona č.
453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny
a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa

VK 2009 / 3 / 2
Názov pozície: hlavný radca – predstavený, vedúci oddelenia správneho
konania pre služby zamestnanosti
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: sekcia služieb zamestnanosti, odbor informačných
a sprostredkovateľských služieb, oddelenie správneho konania pre služby
zamestnanosti
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Riadiaca, koordinačná a  kontrolná činnosť pri riadení
a usmerňovaní činnosti oddelenia. Samostatné odborné špecializované čin-
nosti spočívajúce v analytickej, vyhodnocovacej a rozhodovacej činnosti
oddelenia, tvorba opatrení v rozsahu kompetencií oddelenia.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus
Notes, Internet, Microsoft PowerPoint
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: riadiace a rozhodova-
cie schopnosti, angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele, schop-
nosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť,
analytické a koncepčné myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, adap-
tabilita a flexibilita
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy SR, znalosť zákona č.

312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestna-
nosti v znení neskorších predpisov, znalosť zákona č. 453/2003 Z. z. o or-
gánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zames-
tnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa
Kontakt na poskytnutie informácií: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Eva Veselá
Telefón: 02/20 455 868
Fax: 02/5975 3780
E-mail: eva.vesela@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špi-
tálska č. 8, 812 67 Bratislava

KRAJ: NITRIANSKY 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Leviciach
VK 2009 / 1 / 17
Názov pozície: samostatný radca – posudkový lekár
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie posudko-
vých činností
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina 
Hlavné úlohy: Koncepčné činnosti na úrovni úradu týkajúce sa vykoná-
vania lekárskej posudkovej činnosti na účely peňažných príspevkov na
kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,
štátnych sociálnych dávok a na účely trhu práce. Posudzuje komplexnú
zdravotnú dokumentáciu občana. Stanovuje mieru funkčnej poruchy na
účely kompenzácie a na účely vydania preukazu občana s ťažkým zdra-
votným postihnutím a posudzuje odkázanosť občana na jednotlivé formy
kompenzácie. Posudzuje nepriaznivý zdravotný stav na účely štátnych so-
ciálnych dávok a zdravotnú spôsobilosť uchádzača o zamestnanie. 
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA: 
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
v odbore medicína
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus
Notes, Internet, 
Osobitné kvalifikačné predpoklady: -
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť, profesio-
nalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, vy-
rovnaná a harmonická osobnosť, analytické a koncepčné myslenie, schop-
nosť pracovať pod tlakom, adaptabilita a  flexibilita, schopnosť tímovej
spolupráce, komunikatívnosť.
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy SR, základné poznatky
o EÚ, znalosť zákonov č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 453/2003 Z. z.
o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb za-
mestnanosti a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov, č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov, č. 447/2008 o peňažných
príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, č. 448/2008 zákon o sociálnych službách
a o zmene doplnení zákona č. 445/1991 o živnostenskom podnikaní, č.
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, č.
428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
Osobitné kvalifikačné predpoklady:
V zmysle § 63 ods.1 zákona č. 447/2008 o peňažných príspevkov na kom-
penzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov 
Kontakt na poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Terézia Kováčová
Telefón: 036 2440 120
E-mail: terezia.kovacova@upsvar.sk 
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Levi-
ciach, 
Ľ. Štúra 53, 934 01 Levice 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nových Zámkoch
VK 2009 / 1 / 19
Názov pozície: hlavný referent
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: Úsek služieb zamestnanosti, Detašované pracovisko
Šaľa,
Informačno-poradenské a sprostredkovateľské služby
Odbor štátnej služby: 2. 11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti a samostatné vykonávanie
ucelených agend vo vymedzenom úseku štátnej správy.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzdelanie alebo vyššie
odborné vzdelanie
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus
Notes, 
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť, profe-
sionalita a motivačné ciele, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, vy-
rovnaná a harmonická osobnosť, analytické, koncepčné a strategické mys-
lenie, schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabilita a flexibilita
Požadované odborné znalosti: Znalosť Ústavy SR, zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní, zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe, zákona č.
311/2001 Z. z., Zákonníka práce v platnom znení, zákona č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa

VK č.: 2009 / 2 / 19
Názov pozície: odborný referent
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 

Organizačný útvar: Úsek služieb zamestnanosti, Detašované pracovisko
Šaľa, Informačno-poradenské a sprostredkovateľské služby
Odbor štátnej služby: 2. 11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti a samostatné vykonávanie
ucelených agend vo 
vymedzenom úseku štátnej správy.

POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzdelanie alebo vyš-
šie odborné vzdelanie
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus
Notes, 
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť, pro-
fesionalita a motivačné ciele, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelá-
vať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, analytické, koncepčné a strate-
gické myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabilita a flexibilita
Požadované odborné znalosti: Znalosť Ústavy SR, zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní, zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe, zákona č.
311/2001 Z. z., Zákonníka práce v platnom znení, zákona č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa

VK 2009 / 3 / 19
Názov pozície: radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: Oddelenie finančné – referát obchodných vzťahov
a správy pohľadávok
Odbor štátnej služby: 2. 02 Financie
Hlavné úlohy: Realizácia a zabezpečovanie správy a vymáhania pohľa-
dávok štátu v  správe úrade mimosúdnou cestou, sledovanie lehôt na
uplatnenie práva. Vedenie operatívnej evidencie pohľadávok štátu
v správe úradu, identifikovanie úhrady a splátky dlhov. Mesačné sledo-
vanie a vyhodnocovanie správy pohľadávok podľa druhov a spôsobov vy-
máhania.
POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzdelanie alebo vyš-
šie odborné vzdelanie
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus
Notes, 
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť, pro-
fesionalita a motivačné ciele, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelá-
vať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, analytické, koncepčné a strate-
gické myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabilita a flexibilita
Požadované odborné znalosti: zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Ústava SR, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zákon č. 523/2004 Z.
z. o  rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon č. 278/1993 Z. z.
o správe majetku štátu, zákon č. 659/2007 Z. z o zavedení meny euro v SR,
vyhláška MPSVR SR č. 251/2008 Z. z., zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch
štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa
Kontakt na poskytnutie informácií: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Ivana Švajdová
Telefón: 035/2440121
Fax: 035/2440109
E-mail: ivana.svajdova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nových
Zámkoch,  Kapisztóryho č. 1, 940 36 Nové Zámky

Požadované doklady na prihlásenie sa do výberového konania:
písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla
výberového konania 
motivačný list 
kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu 
o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 
kópia diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu 
o štúdiu v zahraničí, osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka, resp.
čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka (ak je uvedený v ozná-
mení o výberovom konaní) 
kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace 
profesijný štruktúrovaný životopis 
písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve členskej krajiny Eu-
rópskej únie; ak ide o štátnozamestnanecké miesto, o ktoré sa môže
uchádzať len občan SR 
čestné vyhlásenie o štátnom občianstve SR 
písomné čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území SR 
písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie
štátnej služby 
písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených
v kópii diplomu, kópii výpisu z registra trestov a profesijnom štruktú-
rovanom životopise 
písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov na účely vý-
berového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov.

Poznámka
Pri prihlásení sa do výberového konania na viac pozícií sa vyžaduje pred-
loženie požadovaných dokladov ku každej pozícii osobitne.
Žiadosť o zaradenie do výberového konania zašlite v termíne od 4. marca
2009 do 16. marca 2009 na adresu služobného úradu, ktorý je uvedený
v texte inzerátu.
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.

24_25_Poradna:Sestava 1  25.2.2009  15:00  Page 25



druhá časť
tajničky

Zamestnanosť a sociálna politika2627

Krížovka

POMÔCKY: 
Ula, Nur, rat,

abasi, IAH
udieraj

popros 
o odpustenie

nečervenalo 
sa (kniž.)

premeníme
POMÔCKY: 
COA, EZT, 
dek, Ena

nájom 
(zast.)

ukazov. 
zámeno

konzumuj 
jedlo

zn. elektro -
spotrebičov

dom. meno
Mariána

neprehovorila
(expr.)

uvoľnila sa
nádoba na

mlieko
zn. ruských 

lietadiel

budhistický
kňaz

všetko zjem
batoh 

na chrbte

kráčam
ženské 
meno

africký kmeň

raj

Úrad pre 
verejné obstar.

štvrtá časť
tajničky

skr. pre brutto

španielska
kráľovná

obec na
Horehroní

prvá časť
tajničky

zveste, 
skloňte

zn. star. práčok

slovenský
hokejista

štátny vyrovn.
príspevok

stále (ľud.)

zložka 
benzínu

hroby (kniž.)

neodborník
(hov.)

zn. nióbu

bývalá tal.
mena

skr. valuty

klesla

nečísloval
(zast.)

druhá časť 
tajničky

tretia časť
tajničky

rovný

zrak
patriaca Britovi

ženský hlas

Avant Poste

odporov. 
častica

polovica

rytmy

kód letiska
Houston

obyvateľ Asýrie

odporov. 
spojka

skr. koenzýmu
A

citosl. brechania

egyptská 
vlna

príbuzný

venuje
ťah, po česky

juhoamer. 
rovina

predstihnem
piata časť
tajničky

ruská rieka

umelý 
pigment

solmiz. 
slabika

zrazia dolu

nedarí sa 
(expr.)

český herec

pôda

skartácia

dvakrát
znížený tón a

st. slov.
hádzanár

potkan, po angl.

hnevy 

Social Demokr.
Party

vytváraj

omotal 
(expr.)

ozn. 
rádiostaníc

Ruska

náhla 
zmena

očkovacia 
látka

kraj na 
Slovensku

Demokr. 
hnutie 
Rómov

patriaci 
Danovi

rímsky 
domáci 

bôžik

veľký had

zn. stat- 
ampéra

česká televízna
stanica

zn. hliníka

hracia karta

EČV 
N. Zámkov

obrnené 
vozidlo

opica (zried.)

skr. nízkeho
napätia

eden
vohnalo

špan. vychová-
vateľka

severské 
zviera

zn. aktínia

vz. oxidu 
hlinatého

sídlo 
v Poľsku

Lunar orbiter

straší

kód Maroka

citosl. 
podivenia

vznášam sa patriaci Ole

hustý dážď
tlačí 

(topánka)
dielo 

sochára

základná
číslovka

tmavší 
človek

útok

práve 
v tomto čase

Life Saving
Service

druh jaštera
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FEBRUÁR 02/2009

fotoobjektívom

Mobilitný projekt Programu celoživotného vzdelávania

Inšpirácie z Francúzska
V predošlom čísle sme priniesli informáciu 
o minuloročnej návšteve našich zamestnancov 
v partnerskom francúzskom meste Calais, ktorá sa konala
v rámci projektu podporenom finančnými prostriedkami
Európskej komisie a programu celoživotného
vzdelávania Leonardo da Vinci. Na projekte
participovali Úrad PSVR Námestovo, Ústredie
práce, SVR Bratislava a bardejovský úrad práce.
Vraciame sa k tejto návšteve, aby sme čitateľom
aj obrazovo priblížili niektoré z mnohých
nápadov, ktoré zaujali slovenskú skupinu.

(pokračovanie)

Bol to predovšetkým prepracovaný
systém vzdelávania uchádzačov
o  zamestnanie, záujemcov o  za-

 mestnanie a zamestnancov. Vzdelávacie in-
štitúcie dodávateľsky preškoľujú (rekvali-
fikujú) uchádzačov o zamestnanie s cieľom
ich umiestnenia na trh práce. V obsahu
školenia je 80 % programu zameraných na
získavanie zručností v praxi a len 20 % na
teoretické vedomosti. Boli sme naozaj
ohromení dokonalou imitáciou reálnych
pracovných podmienok na cvičných pra-

coviskách a  vôbec sme nepochybovali
o  tom, že takto rekvalifikovaní uchádzači
o zamestnanie sa umiestňujú na trhu práce
veľmi efektívne.
Ďalšie príspevky o mobilitnom projekte
Programu celoživotného vzdelávania pri-
nesieme v nasledujúcom čísle.

Výcviková dielňa pre krajčírky a čalúnnikov.

Výcvik budúcich krajčírok a čalúnnikov vedie skúsená majsterka.

Hala autoservisu. Tu sa v reálnych podmienkach rekvalifikujú budúci automechanici. Zaujímavosťou je, že v hale, v ktorej sa preškoľovali budúci murári, mal každý rekvalifikant
svoje vlastné stavenisko, svoj „vlastný múr“ a na jeho prácu dohliadal pridelený majster.

Jazyková príprava zahraničných UoZ.
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 PORADIE PODĽA EVIDOVANEJ MIERY NEZAMESTNANOSTI V SR* za mesiac január

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

SLOVENSKO 9,03 8,39 

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

Bratislavský kraj 2,49 2,27 

Trnavský kraj 5,05 4,29 

Trenčiansky kraj 5,58 4,95 

Žilinský kraj 6,68 6,20 

Nitriansky kraj 8,03 7,41 

Prešovský kraj 13,97 12,86 

Košický kraj 14,12 13,50 

Banskobystrický kraj 15,20 14,25 

Por. Územie
Ku koncu 

sledovaného 
mesiaca v %

Ku koncu 
predchádzaj. 
mesiaca v %

Zmena 
poradia

1 Bratislava I 1,53 1,46 •

2 Bratislava III 1,89 1,75 1

3 Bratislava II 1,93 1,87 1

4 Bratislava IV 1,98 1,75 -2

5 Bratislava V 2,21 2,06 •

6 Senec 2,68 2,36 •

7 Pezinok 2,96 2,78 •

8 Trenčín 3,29 2,88 1

9 Galanta 3,57 2,84 -1

10 Ilava 4,01 3,29 •

11 Trnava 4,08 3,43 •

12 Žilina 4,11 3,86 •

13 Púchov 4,68 3,92 •

14 Nitra 4,71 4,32 3

15 Hlohovec 4,75 4,09 -1

16 Piešťany 4,76 4,29 •

17 Banská Bystrica 4,80 4,40 1

18 Myjava 5,11 4,26 -3

19 Nové Mesto nad Váhom 5,12 4,63 •

20 Martin 5,55 5,22 2

21 Malacky 5,56 4,71 -1

22 Dunajská Streda 5,81 5,01 -1

23 Košice IV 5,90 5,89 2

24 Bánovce nad Bebravou 5,93 5,27 -1

25 Košice I 6,19 6,01 2

26 Košice III 6,35 6,00 •

27 Skalica 6,53 5,38 -3

28 Liptovský Mikuláš 6,66 6,51 3

29 Čadca 6,72 6,05 -1

30 Zvolen 6,72 6,59 2

31 Prievidza 6,95 6,34 -1

32 Senica 7,19 6,24 -3

33 Šaľa 7,28 6,93 1

34 Topoľčany 7,50 7,01 2

35 Považská Bystrica 7,55 6,60 -2

36 Košice II 7,68 7,56 6

37 Zlaté Moravce 7,81 6,93 -2

38 Ružomberok 7,82 7,30 -1

39 Námestovo 8,03 7,40 •

40 Poprad 8,14 7,33 -2

Por. Územie
Ku koncu 

sledovaného 
mesiaca v %

Ku koncu 
predchádzaj. 
mesiaca v %

Zmena 
poradia

41 Partizánske 8,16 7,41 -1

42 Turčianske Teplice 8,25 7,71 1

43 Nové Zámky 8,31 7,45 -2

44 Tvrdošín 9,11 8,58 2

45 Kysucké Nové Mesto 9,12 8,06 -1

46 Komárno 9,23 8,48 -1

47 Stará Ľubovńa 9,37 8,73 1

48 Dolný Kubín 9,50 8,68 -1

49 Bytča 9,90 8,80 •

50 Žiar nad Hronom 10,85 10,30 •

51 Prešov 11,57 10,52 •

52 Humenné 11,77 10,76 •

53 Levice 12,22 11,53 2

54 Brezno 12,34 11,35 -1

55 Spišská Nová Ves 12,38 11,43 -1

56 Stropkov 13,22 12,82 •

57 Levoča 13,76 12,84 •

58 Detva 14,75 13,26 •

59 Krupina 14,82 13,89 •

60 Banská Štiavnica 15,33 14,89 1

61 Michalovce 15,48 14,95 1

62 Svidník 16,48 15,36 1

63 Snina 16,78 14,87 -3

64 Medzilaborce 16,98 16,71 5

65 Bardejov 17,28 15,75 -1

66 Vranov nad Topľou 17,31 16,12 1

67 Žarnovica 17,36 16,11 -1

68 Sobrance 17,61 16,09 -3

69 Gelnica 17,86 16,51 -1

70 Košice - okolie 18,08 17,37 •

71 Poltár 18,11 17,67 •

72 Lučenec 19,26 17,96 •

73 Sabinov 19,50 18,07 •

74 Kežmarok 21,15 19,75 1

75 Veľký Krtíš 21,48 19,06 -1

76 Trebišov 21,65 19,80 •

77 Rožňava 22,48 21,74 •

78 Revúca 27,45 25,57 •

79 Rimavská Sobota 29,11 26,83 •

Slovensko celkovo

Poradie krajov

Poradie okresov

 *V uplynulom období vykazovaná ako miera disponibilných evidovaných nezamestnaných.
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