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apríl 04/ 2009

Vážení čitatelia,
vypuknutie globálnej fi nančnej a hospodár-
skej krízy sa v závere minulého roka dotklo 
asi každého z nás. Jej dôsledkom je okrem 
iného aj nárast nezamestnanosti, a preto je 
potrebné hľadať účinné riešenia, ktoré pri-
spievajú k udržaniu zamestnanosti na existu-
júcich pracovných miestach, ako aj k podpore 
vytvárania nových pracovných miest. 

V   tomto období je význam Operačného 
programu Zamestnanosť a  sociálna inklú-
zia (OP ZaSI), v rámci ktorého Slovenská re-

publika využíva finančné prostriedky z  Európske-
ho sociálneho fondu (ESF) v  programovom obdo-
bí 2007 – 2013 a pre ktorý je Ministerstvo práce, so-
ciálnych vecí a  rodiny SR riadiacim orgánom, o  to 
výraznejší. Cieľom jeho opatrení je najmä ochrana 
občanov pred najhoršími účinkami finančnej krízy. 
Operačný program schválila Európska komisia dňa 
26. októbra 2007. Finančná alokácia na OP ZaSI pre 
programovacie obdobie 2007 – 2013 je stanovená 
na 1  037  413  623 eur, z  čoho je 881  801  578 eur 
z  Európskeho sociálneho fondu. Stratégia OP ZaSI 
reflektuje na kľúčové problémy trhu práce a  soci-
álnej inklúzie v  Slovenskej republike. Je zamera-
ný na  koordináciu opatrení a  vhodnú koncentrá-
ciu zdrojov pre tvorbu nových pracovných miest 
na trhu práce, umiestnenie pracovnej sily na voľné 
pracovné miesta a  udržateľnosť existujúcich pra-
covných miest s cieľom priblížiť sa k rovnováhe na 
trhu práce. 
Globálny cieľ OP ZaSI „Rast zamestnanosti, po-
kles nezamestnanosti, sociálna inklúzia a  budova-
nie kapacít“ má ambíciu priblížiť sa k  dosiahnutiu 
rovnováhy na trhu. Jeho navrhované opatrenia na 
programové obdobie 2007 - 2013 najmä v  súčas-
nej ekonomickej situácii odrážajú hlavné problé-
my trhu práce – tvorbu pracovných miest, ako aj 
ich udržateľnosť a  umiestnenie nezamestnaných 
na voľné pracovné miesta pri sústavnom vzdeláva-
ní pracovnej sily. Hlavnými cieľmi OP ZaSI sú zvy-
šovanie zamestnanosti a adaptability a znižovanie 
nezamestnanosti, posilnenie integrácie osôb ohro-
zených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylú-
čených a  podpora zosúladenia rodinného a  pra-
covného života, ako aj zvyšovanie kvality ľudských 
zdrojov a ich riadenia v oblasti verejnej politiky.

V súlade s  Návrhom opatrení vlády SR na preko-
nanie dosahov globálnej fi nančnej krízy boli pri-
jaté v  oblasti politiky trhu práce opatrenia, ktoré sú 
prioritne zamerané na vytvorenie legislatívnych pod-
mienok na udržanie zamestnanosti a na podporu za-
mestnania adresných skupín znevýhodnených uchá-
dzačov na podporených pracovných miestach. S účin-
nosťou od 1. marca 2009 boli zákonom č. 49/2009 Z. 
z. z  12. februára 2009, ktorým sa mení a  dopĺňa zá-
kon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zme-
ne a  doplnení niektorých zákonov v  znení neskor-
ších predpisov a  ktorým sa mení a  dopĺňa zákon č. 
311/2001 Z. z. Zákonník práce v  znení neskorších 
predpisov, prijaté nové aktívne opatrenia na trhu prá-
ce, ktorých cieľom je zmierniť dosahy globálnej fi -
nančnej a hospodárskej krízy na zamestnanosť a v pr-
vom rade vytvoriť podmienky, ktoré prispejú k  udr-
žaniu zamestnanosti na pracovných miestach u  za-
mestnávateľov, ktorí v dôsledku prevádzkových ťaž-
kostí spôsobených globálnou fi nančnou a hospodár-
skou krízou uvažujú o prepúšťaní a rušení pracovných 
miest. 
Tieto opatrenia budú fi nancované zo zdrojov ESF 
v rámci Operačného programu Zamestnanosť a soci-
álna inklúzia, ale i zo štátneho rozpočtu. 
Žiaľ, musíme podotknúť, že súčasná ekonomická situ-
ácia začína mať taktiež vplyv na využívanie štrukturál-
nych fondov v rámci OP ZaSI a prináša viacero problé-
mov vo vzťahu k čerpaniu. Ide napríklad o to, že prijí-
matelia, ktorí sú povinní spolufi nancovať aktivity pro-
jektu, strácajú v dôsledku fi nančnej krízy schopnosť 
fi nančne sa podieľať na projekte, čo ohrozuje realizá-
ciu projektov. Napriek tomu však veríme, že progra-
mové obdobie 2007 - 2013 prinesie potrebné množ-
stvo úspešne zrealizovaných projektov a účinnú po-
moc tým, čo to najviac potrebujú. 

Ing. Juraj Ťapák

generálny riaditeľ sekcie riadenia ESF 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
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 ÚPSVR

04|05  Zamestnanosť a sociálna politika

Dnes sa čoraz častejšie skloňujú výrazy ako kríza, nezamestnanosť, balíček opatrení, hľadanie rie-
šení... Pribúda ľudí, ktorí sa nie vlastnou vinou dostávajú do situácie vyžadujúcej rýchle riešenie 
na zabezpečenie pravidelného príjmu. Treba totiž platiť účty a z niečoho žiť.

Našťastie skoro každý sa dnes vie 
zachytiť pomocnej ruky bezplat-
ných služieb zamestnanosti na 

najbližšom úrade práce, sociálnych vecí 
a rodiny. Nie je to však len o využití svoj-
ho občianskeho práva požiadať o zarade-
nie do evidencie uchádzačov o zamestna-
nie. Je to aj o očakávaniach, hľadaní vlast-
ných riešení, spôsoboch vlastného „reštar-
tu“, je to nová životná skúsenosť, s ktorou 
sa každý musí vyrovnať po svojom. Pocity 
zatrpknutosti a  sklamania z  nedobrovoľ-
ne získaného statusu nezamestnaného sú 
oprávnené, ale popri nich možno zažívať 
aj radosť z úspechu, zo schopnosti nene-
chať sa pasívne unášať, ale hľadať riešenie. 
Napríklad zamestnať sa na prechodné ob-
dobie v sociálnom podniku, ktorý vytvori-
la v súlade s podmienkami zákona o služ-
bách zamestnanosti moja obec.
Pri zriaďovaní sociálnych podnikov, keď 
žiadateľom o  priznanie postavenia soci-
álneho podniku je právnická osoba, kto-
rá je obcou, samosprávnym krajom, zdru-
žením obcí, združením samosprávnych 
krajov podľa osobitného predpisu, ale-
bo právnickou osobou, ktorej zriaďovate-
ľom je obec alebo samosprávny kraj, ne-
musí mať prevažujúci predmet činnos-
ti sociálneho podniku bezpodmieneč-
ne podnikateľský charakter. Ich činnosť 
môže byť orientovaná preferenčne na so-
ciálne ciele. Zámerom je poskytnúť prá-
cu znevýhodneným skupinám, občanom, 
ktorí boli uchádzačmi o  zamestnanie, sú 
v sociálnom podniku zamestnaní a podie-
ľajú sa na jeho aktivitách v  postavení za-
mestnancov. Sociálny podnik im poskytu-
je prechodné zamestnanie, v ktorom roz-
víjajú pracovné zručnosti a  stáva sa „prí-
pravkou“ na otvorený trh práce – na prá-
cu v bežnom podniku.

Filozofi a sociálneho podniku 
v obci 
Rozhodujúce je zvoliť pre sociálny podnik 
predmet činnosti potrebný pre obyvate-
ľov a  rozvoj obce/regiónu, ktorý by záro-
veň udržal zmysluplnú zamestnanosť. Tie-
to pracovné miesta by však nemali narú-
šať prirodzené podnikateľské prostredie 

nahrádzaním existujúcich služieb podni-
kateľských subjektov. 
Sociálne podniky vytvorené takouto fi -
lozofi ou nie sú preferenčne zamerané na 
vytváranie zisku a nemajú podnikateľský 
charakter. Poskytujú prácu uchádzačom 
o  zamestnanie, pripravujú ich na vstup 
na otvorený trh práce, čím plnia sociál-
ne a ekonomické ciele, lebo je tu aj mož-
nosť zabezpečovania príjmu prostredníc-
tvom predaja produktov alebo poskytova-
nia služieb.

Sociálny podnik – legislatíva 
Podporu zamestnávania znevýhodne-
ných uchádzačov o  zamestnanie a  uchá-
dzačov o  zamestnanie v  sociálnom pod-
niku, vrátane podmienok priznania po-
stavenia sociálneho podniku, upravuje zá-
kon č. 5/2004 Z. z. o  službách zamestna-
nosti a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov v znení neskorších predpisov. Práv-
nickej osobe, ktorou je obec, samosprávny 
kraj, združenie obcí, združenie samospráv-
nych krajov podľa osobitného predpisu, 
ako aj právnickej osobe, ktorej zakladate-
ľom alebo zriaďovateľom je obec alebo sa-
mosprávny kraj, podmienky priznania po-
stavenia sociálneho podniku a  podmien-
ky poskytovania príspevkov na podporu 
vytvárania a  udržania pracovných miest 
v  sociálnom podniku určujú ustanove-
nia § 50b, § 50c citovaného zákona o služ-
bách zamestnanosti a zákona č.108/2009 
Z. z., ktorým sa mení a  dopĺňa zákon č. 
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v zne-
ní neskorších predpisov z 11. marca 2009.
Uvoľnenie podmienok na vznik a činnosť 
sociálnych podnikov u  právnickej osoby, 
ktorá je obcou, samosprávnym krajom, 
združením obcí, združením samospráv-
nych krajov podľa osobitného predpisu 
a u právnickej osoby, ktorej zakladateľom 
alebo zriaďovateľom je obec alebo samo-
správny kraj, je podľa uvedených predpi-
sov ustanovené na obdobie od 1. 4. 2009 
do 31. 12. 2010.

Sociálny podnik - charakteristika
Na účely zákona o službách zamestna-
nosti od 1. 4. 2009 do 31. 12. 2010 je so-

ciálnym podnikom aj právnická oso-
ba, ktorá je obcou, samosprávnym kra-
jom, združením obcí, združením sa-
mosprávnych krajov podľa osobitné-
ho predpisu a právnická osoba, ktorej 
zakladateľom alebo zriaďovateľom je 
obec alebo samosprávny kraj, ak:
a) Zamestnáva ľudí, ktorí pred prijatím 
do pracovného pomeru boli uchádzač-
mi o zamestnanie v zmysle zákona o služ-
bách zamestnanosti v  počte predstavu-
júcom najmenej 30 % z  celkového počtu 
jeho zamestnancov.
b) Poskytuje podporu a  pomoc nájsť za-
mestnanie na otvorenom trhu práce tým, 
ktorí pred prijatím do pracovného pomeru 
boli uchádzačmi o zamestnanie.
c) Najmenej 30 % fi nančných prostriedkov 
získaných z  príjmu z  predmetu činnosti, 
ktoré zostanú po úhrade všetkých výdav-
kov na predmet činnosti za príslušné zda-
ňovacie obdobie podľa daňového prizna-
nia, každoročne použije na vytváranie no-
vých pracovných miest alebo na zlepšova-
nie pracovných podmienok.
d) Je zapísaná v registri sociálnych podni-
kov.
Pre obec, samosprávny kraj, združenie 
obcí, združenie samosprávnych krajov 
podľa osobitného predpisu a  právnic-
ké osoby, ktorých zakladateľom ale-
bo zriaďovateľom je obec alebo samo-
správny kraj, sa na účel priznania po-
stavenia sociálneho podniku podmien-
ky a), b) a c) považujú za splnené. 
Sociálny podnik vytvorený podľa týchto 
podmienok má väčšinou nepodnikateľský 
charakter a  slúži na zabezpečovanie pô-
sobností obcí, ktorá im vyplýva z  prísluš-
ných zákonov (Zákon Slovenskej národnej 
rady o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. 
v  znení neskorších predpisov účinný od 
1. 1. 2009 ) 
Sociálny podnik musí uvedené podmien-
ky plniť od začatia vykonávania predme-
tu svojej činnosti a  preukázať plnenie je-
denkrát ročne, prvýkrát pred uplynutím 
12 mesiacov odo dňa priznania postave-
nia sociálneho podniku. 
U právnickej osoby, ktorá je obcou, samo-
správnym krajom, združením obcí, zdru-

Sociálny podnik v obci 
– výzva k zodpovednosti a spoločným riešeniam
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žením samosprávnych krajov podľa oso-
bitného predpisu a  u  právnickej osoby, 
ktorej zakladateľom je obec alebo samo-
správny kraj, sa na účely započítavania 
30 % zamestnancov z  celkového poč-
tu zamestnancov prijatých na vytvárané 
miesta v sociálnom podniku od 1. 4. 2009 
do 31. 12. 2010 započítavajú zamestnanci, 
ktorí pred prijatím do pracovného pome-
ru boli uchádzačmi o zamestnanie. (Ne-
museli byť znevýhodnení uchádzači o za-
mestnanie). 
V  prípade, že po dvanástich mesiacoch 
činnosti sociálneho podniku, z  predlože-
nej overenej kópie daňového priznania 
a notársky overených dokladov preukazu-
júcich výsledok hospodárenia sociálneho 
podniku, vyplynie, že po úhrade všetkých 
výdavkov na predmet činnosti za prísluš-
né zdaňovacie obdobie/za príslušný ka-
lendárny rok nezostanú sociálnemu 
podniku fi nančné prostriedky - sociál-
ny podnik už pri svojom vzniku nepočítal 
s  vytváraním zisku a  zdôvodnil to v  pod-
nikateľskom pláne - nie je povinný preu-
kazovať použitie fi nančných prostried-
kov na vytvorenie nových pracovných 
miest, vytvorené pracovné miesta 
a  uplatňovanie zlepšenia pracovných 
podmienok v príslušnom kalendárnom 
roku. 

Príklady z praxe
Ak občan zostal bez zamestnania v mies-
te svojho trvalého bydliska, najmä ak bol 
prepustený zo zamestnania v  dôsledku 
globálnej fi nančnej a  hospodárskej krí-

zy, zaslúži si šancu zamestnať sa prechod-
ne v  sociálnom podniku, nastúpiť do za-
mestnania hoci aj na dobu určitú (12 me-
siacov), kde sa môže pripravovať na vstup 
na otvorený trh práce. Je to miesto, kto-
ré v  sociálnom podniku pre neho vytvo-
rila jeho obec, samosprávny kraj, združe-
nie obcí, združenie samosprávnych krajov 
podľa osobitného predpisu alebo práv-
nická osoba, ktorej zriaďovateľom je obec 
alebo samosprávny kraj.
Novelizácia zákona o službách zamestna-
nosti, účinná od marca a apríla tohto roku, 
uvoľnila podmienky na priznanie postave-
nia sociálneho podniku právnickým a  fy-
zickým osobám. Príspevok na podporu 
vytvorenia a  udržania pracovných miest 
v  sociálnom podniku, fi nančná podpora 
štátu a Európskeho sociálneho fondu, dá-
vajú šancu na udržanie zamestnanosti. 
Pochopili to zástupcovia siedmich žiada-
teľov o  priznanie postavenia sociálnych 
podnikov, ktorí predložili svoje žiadosti od 
marca 2009 do 15. apríla 2009. 
Obec Malý Slivník, s  bližšie neurčeným 
zámerom. 
Mesto Sliač, so zameraním na opatro-
vateľské služby pre starších obyvateľov 
a údržbu verejnej zelene, na činnosť kom-
postárne a čistenie miestnych komuniká-
cií. 
Obec Dolná Strehová, s detailne prepra-
covaným zámerom, ktorý odráža spoloč-
ný záujem dvanástich obcí vytvoriť pre 
svojich občanov 127 pracovných miest 
v  oblastiach údržby a  čistenia odpado-
vých vôd a kanalizácií, v stavebnej a soci-

álnej oblasti, v oblasti likvidácie divokých 
skládok, turizmu a  prevádzkovaní verej-
ných športovísk. 
Obec Kaluža, s dôsledne prepracovaným 
zámerom činnosti sociálneho podniku 
v oblasti podpory rozvoja turizmu v obci. 
Obec Rabča, s  príspevkovou organizá-
ciou Rabčan, s predmetom činnosti v ob-
lasti techniky administratívy a riešenia lik-
vidácie odpadov. 
Mestský podnik služieb Žarnovica, 
s. r. o., so zameraním na údržbu miestnych 
komunikácií a verejných priestranstiev. 
Obec Lesenice, s  konkrétnym zámerom 
zabezpečiť s pomocou zamestnancov so-
ciálneho podniku údržbu a opravu obec-
ných budov a  priestranstiev, čistenie ve-
rejných priestranstiev a  likvidáciu divo-
kých skládok odpadu. 
Na záver pripájam výzvu pre všetkých, 
ktorí sa ešte nerozhodli:

Nie je čas na váhanie a hľadanie 
výhod - je čas hľadania riešení!

PhDr. Kvetoslava Blahová, sekcia SZ,

 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Poznámka: 
Ďalšie informácie o podmienkach prizna-
nia postavenia sociálneho podniku a pod-
mienkach sociálnych podnikov v obciach 
nájdete na: www.upsvar.sk – základné in-
formácie - služby zamestnanosti - neštát-
ne služby zamestnanosti - sociálny podnik 
- sociálny podnik v obci-manuál.
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Mobilitný projekt Programu celoživotného vzdelávania

(III. časť) Frýdek-Místek (2) pokračovanie

Nové

Zabezpečovanie rekvalifi kácií
Práca vo štvrtej pracovnej skupine sa za-
meriavala na problematiku zabezpečova-
nia rekvalifi kácií. Mgr. Libuša Tichoňová 
a Mgr. Miroslava Žajdlíková vzájomne po-
rovnávali prácu v  tejto oblasti. Zaujíma-
vým postrehom pre nás bola forma Ponu-
ky rekvalifi kácií, zasielaná vzdelávacím in-
štitúciám vždy už na začiatku kalendárne-
ho roka. 
Ponuka obsahuje údaje o kurze a zároveň 
aj cenovú kalkuláciu rekvalifi kačného kur-
zu. Na základe týchto údajov potom úrad 
vypracuje harmonogram rekvalifi kácií na 
obdobie celého roka. Výber rekvalifi kácií 
realizuje oddelenie sprostredkovania prá-
ce. Na oddelení rekvalifi kácií sa spracová-
va dokumentácia dodávateľa a  dohody 
s  UoZ. Toto všetko sa realizuje prostred-
níctvom programového vybavenia, kto-
ré po natypovaní základných údajov o do-
dávateľovi a odsúhlasení výberu zo strany 
sprostredkovateľky automaticky vypracuje 
dohody s UoZ. 
Diskusia pokračovala na tému úskalí s rea-
lizáciou projektov ESF.
V  ďalších dňoch sme mali možnosť nav-
štíviť inštitúcie a  organizácie, ktoré úzko 
spolupracujú s  Úradom práce vo Frýdku-
Místku:

Pedagogicko-
psychologická poradňa 
Venuje sa realizácii poraden-
stva pre voľbu povolania na 
ZŠ, problematike integrácie 
zdravotne postihnutých žia-
kov do systému škôl, proble-
matike šikanovania a negatív-
nych vplyvov v  kolektívoch. 
Predstavili nám projekt práce 
školských psychológov na ZŠ. 

 Vzdelávacie zariadenie 
- Akadémia J. A. 
Komenského
Okrem rekvalifi kačných kur-
zov - Nešpecifi kovaná rekva-
lifi kácia pre absolventov škôl 
a  Fiktívna fi rma - ponúkajú 
vzdelávacie aktivity aj v  ob-
lastiach výpočtovej techni-
ky, ekonomiky, manažmen-
tu s  dôrazom na zvyšovanie 
a  prehlbovanie kvalifi kácie 

podľa konkrétnych potrieb obchodných 
partnerov. Zariadenie adresuje rekvalifi -
kačné programy nezamestnaným, absol-
ventom škôl a cudzincom z dôvodu investí-
cie zahraničného partnera z  oblasti auto-
mobilového priemyslu, ktorí sa chcú nau-
čiť český jazyk. 

Regionálne a poradenské centrum 
Kazuist, spol. s r. o.
Pôsobí na trhu poradenských služieb od 
roku 1991. Za toto obdobie asistovali pri 
založení viac než 1 000 fi riem na území ČR 
a získali skúsenosti, ktoré sa cenia. Ponúka-
jú kontinuálnu službu začínajúcim podni-
kateľom, aby im uľahčili ďalšie kroky pri roz-
voji podnikania a dosiahnutí cieľov. Pre sek-
tor MSP ponúkajú: daňové a právne pora-
denstvo, poradenstvo fi nancovania projek-
tov, vypracovanie business plánov, fi nanč-
né a  ekonomické analýzy. Centrum ponú-
ka profesijné vzdelávanie – pre začínajú-
cich podnikateľov, pre znevýhodnené sku-
piny nezamestnaných a  pre podnikateľov 
k špecifi ckým otázkam. Ďalšou oblasťou sú 
návrhy, realizácia a spoluúčasť pri vypraco-
vaní projektov podporujúcich vznik nových 
podnikov, projektov zameraných na existu-
júce MSP a na riešenie nezamestnanosti.

Hospodárska rozvojová agentúra 
Třinecka - Podnikateľské centrum 
s. r. o. – HRAT
Spoločnosť bola založená v roku 1995 vý-
znamnými verejnými a  podnikateľskými 
subjektmi regiónu východnej časti Těšín-
skeho Sliezska. Postavená je na princí-
poch partnerstva, spolupráce a  proaktivi-
ty a v súlade s týmito princípmi prispieva 
k  rozvoju Těšínska, Třinecka a  Jablunkov-
ska. Prevádzkujú Štart business centrum 
pre začínajúcich podnikateľov pre spá-
dovú oblasť Frýdek-Místek a  prevádzkujú 
Ekocentrum v rámci projektu Rozvoj siete 
environmentálnych poradenských a  in-
formačných centier Moravskosliezskeho 
kraja. Prispievajú k  udržateľnému rozvoju 
regiónu, zlaďujú priority, nachádzajú cesty, 
prinášajú riešenia. Ponúkajú: vyhľadávanie 
dotačného programu, projektovú prípra-
vu, dotačný manažment a ďalšie služby. 
Zo svojich aktivít nám ďalej priblížili Manu-
ál dobrých praktík o regionálnom partner-
stve predstaviteľov územnej samosprávy 
s predstaviteľmi súkromnej sféry, t. j. pod-
nikateľov a neziskových organizácií v regi-
óne. Manuál je výstupom projektu Posil-
nenie kapacity pri realizácii a  spracovaní 
projektov v Moravskosliezskom kraji.
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Pobočka ÚP Frýdek-Místek v Třinci
V jej rámci pracuje napríklad i KAPA – Kva-
lifi kačná a  personálna agentúra o. p. s., 
ktorá bola založená v roku 2000 ako verej-
no-prospešná spoločnosť. Zakladateľmi sú 
Třinecké železárny a. s., ZO OS KOVO Tři-
necké železárny a mesto Třinec. Poslaním 
spoločnosti je zvyšovanie zamestnanosti 
občanov mikroregiónu Třinecka, Česko-
tešínska a  Jablunkovska rozširovaním ich 
vedomostí a zručností. Ich vzdelávacie ak-
cie zvyšujú úroveň vedomostí a zručností 
klientov. Spoločnosť má akreditáciu Minis-
terstva školstva ČR na realizáciu motivač-
ných kurzov s následnou cieľovou rekvalifi -
káciou výuky na PC. Spoločnosť vykonáva 
činnosť podnikovej zamestnaneckej agen-
túry pri riešení profesijnej orientácie 
uvoľnených zamestnancov a  ohrozených 
stratou zamestnania v  dôsledku reštruk-
turalizácie ťažkého priemyslu. Zaujal nás 
projekt Klíč cesta k  aktívnemu riešeniu 
nezamestnanosti. Aktivitami projektu boli: 
internetový kabinet v  Jablunkove, kurzy, 
poradenstvo a konzultácie, zriadenie pra-
covných miest, sprostredkovanie zamest-
nania.

Kofoedova škola v ČR 
Poskytuje služby sociálnej rehabilitácie ľu-
dom bez zamestnania. Pomáha im objaviť, 
rozšíriť a využiť vlastné možnosti, ako riešiť 
svoju nepriaznivú sociálnu situáciu.

Inštitút EUROSCHOLA
Je to vzdelávacia organizácia s  akredi-
táciou. Jej klientmi sú fi remní zákazní-
ci, verejná správa, pedagógovia a verej-
nosť. Ponúka fi remné vzdelávanie v ob-
lasti mäkkých zručností, teambuildin-
gové kurzy, vzdelávanie v  oblasti infor-
mačných a  komunikačných technoló-
gií, nové metódy riadenia vo verejnej 
správe, vzdelávanie v  projektovom ma-

nažmente a  zapojenie do cezhranič-
nej a medzinárodnej spolupráce. Z rea-
lizovaných projektov nás zaujal projekt 
E.-kompetence pro novou ekonomiku, 
ktorý pripravuje nezamestnaných uchá-
dzačov o zamestnanie na základe požia-
daviek zamestnávateľov v  oblasti infor-
mačných a komunikačných technológií. 
Výstupom tohto projektu bola aj analý-
za potrieb uchádzačov o zamestnanie - 
zisťovali sa bariéry pri hľadaní zamestna-
nia, dôvody neúspechu vo výberových 
konaniach a dopyt po službách zamest-
nanosti. Z analýzy vyplynulo, že najväč-
šou bariérou na získanie zamestnania je 
nedostatok pracovných miest, starostli-
vosť o  dieťa, nedostatočná kvalifi kácia 
uchádzačov, nedostatočná prax a  chý-
bajúce zručnosti, vysoký počet uchádza-
čov o  voľné miesta, nedostatočná jazy-
ková vybavenosť a i. 
Ďalším zaujímavým projektom, ktorý 
nám predstavili, bol STEEL IT – Zriadenie 
podnikateľského inkubátora v  oblasti in-
formačných a komunikačných technológií 
na Těšínskom Sliezsku. Zámerom projektu 
je zriadiť podnikateľský inkubátor so zame-
raním na oblasť informačných a  komuni-
kačných technológií a tzv. znalostí a novú 
ekonomiku. Dôraz kladú predovšetkým na 
spoločnosti nových dynamicky sa vyvíjajú-
cich odvetví, predovšetkým ICT. 
Zámer zariadiť inkubátor pre začínajúcich 
podnikateľov je logickým vyústením akti-
vít Hospodárskej rozvojovej agentúry Tři-
necka a  Institutu Euroschola, vďaka kto-
rej boli v  Třinci zriadené pobočky dvoch 
fakúlt Vysokej školy banskej – Technic-
kej univerzity Ostrava – Fakulty strojár-
skej a  Fakulty metalurgie a  materiálové-
ho inžinierstva a konzultačného strediska 
súkromnej vysokej školy podnikania. Pro-
jekt je určený predovšetkým pre absolven-
tov vysokých škôl so zameraním na oblasť 

informačných a  komunikačných 
technológií, akademikov, ale tiež 
drobných podnikateľov a  podni-
kavcov s  inovatívnym myslením, 
ktorí by svoj nápad premenili na 
biznis. (Viac informácií nájdete na 
webovej stránke ÚPSVR Námesto-
vo: www.upsvar.sk.)

Spolupráca so susedmi
Cieľom nášho projektu bolo 
nadviazať a  udržiavať spoluprácu 
v primeranej kvalite a v požadova-
nom rozsahu medzi úradmi práce 
v SR - ÚPSVR v Námestove a rele-
vantnými úradmi v ČR - Úrad prá-
ce Frýdek-Místek. Cieľ sa nám po-
darilo úspešne naplniť, čím sme 
vytvorili fungujúce partnerstvo 
pre ďalšiu spoluprácu v oblasti vý-
meny odborných skúseností a po-
znatkov. Hlavným cieľom projek-
tu bolo prispieť k mobilite odbor-
níkov v  službách zamestnanosti. 

Na celoživotné vzdelávanie sa v súčasnosti 
kladie veľký dôraz. Vychádzajúc zo skutoč-
nosti zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie 
odborníkov v službách zamestnanosti sme 
sa snažili ponúknuť vzdelávanie formou 
priameho kontaktu – zážitkovou formou. 
Získané informácie z daných oblastí účast-
níci mobilít využijú pri svojej práci v oblas-
ti služieb zamestnanosti, prispejú k  obo-
hateniu poznatkov v systéme a nástrojoch 
práce, metódach práce. 

Prínos mobility pre odborníkov 
v službách zamestnanosti:
 obohatenie profesionálneho života
 nové poznatky, kontakty, vedomosti, 
postupy práce....
 získanie nových impulzov zapojením 
sa do projektov, nápady vo svojej práci 
– inovatívnosť, tvorivý prístup, motivá-
cia k práci – „chytiť druhý dych“
 širší pohľad na problematiku
 nové formy prekonávania problémov 
v pracovnom živote.

V  závere ďakujem vedeniu a  všetkým za-
mestnancom Úradu práce vo Frýdku-Míst-
ku za podporu partnerstva, príjemný pra-
covný aj keď náročný program, ktorý nám 
umožnil bližšie spoznať nielen prácu na 
úrade práce, ale predstavil nám spoluprá-
cu s ostatnými inštitúciami, ktoré sa podie-
ľajú na riešení nezamestnanosti v regióne. 
Ďakujem všetkým zamestnancom za ich 
vysoko profesionálny prístup. Podarilo sa 
nám objaviť aj niečo viac než len pracovné 
problémy, otvorili sme si srdcia a podporili 
v sebe silu vcítiť sa do problémov klientov 
a ukázať im správnu cestu z  ich ťažkej ži-
votnej a  sociálnej situácie. Je už len na 
nich, ako sa rozhodnú.

PhDr. Ján Laštík, 

riaditeľ OSZ ÚPSVR v Námestove
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Najdôležitejšie zmeny v r. 2008
Legislatívne návrhy prijaté v období 1. január 2008 – 31. december 2008 v oblasti sociálnej  
a rodinnej politiky
Pokračovanie z predošlého čísla, 3. časť

Zákon o peňažných príspevkoch 
na kompenzáciu ťažkého zdra-
votného postihnutia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov priná-
ša tieto nové opatrenia v  porovnaní so 
zákonom o sociálnej pomoci:

Zavádza sa valorizačný mechanizmus 
opakovaných peňažných príspevkov 
na kompenzáciu tak, že výška týchto 
príspevkov je vyjadrená v percentách 
zo sumy životného minima pre jednu 
plnoletú fyzickú osobu.
Opätovne sa zavádza možnosť navý-
šiť mieru funkčnej poruchy v prípade, 
ak má fyzická osoba viacero vzájom-
ne súvisiacich zdravotných postihnutí.
Zákon novým spôsobom vymedzu-
je odkázanosti fyzickej osoby s  ťaž-
kým zdravotným postihnutím na kom-
penzácie a  osobitne upravuje odká-
zanosť fyzickej osoby s ťažkým zdra-
votným postihnutím na kompenzá-
ciu zvýšených výdavkov súvisiacich 
s hygienou.
Ustanovujú sa podmienky poskytova-

nia nového peňažného príspevku ur-
čeného na kúpu zdvíhacieho zariade-
nia s  ustanovením jeho maximálnej 
výšky až 11 617,88 € (350-tisíc Sk) a pe-
ňažného príspevku na úpravu osobné-
ho motorového vozidla.
Zvyšuje sa maximálna výška príspev-
ku na kúpu druhého mechanické-
ho vozíka na 1 659,70 €  (50-tisíc Sk), 
druhého elektrického vozíka na sumu 
4 979,09 €(150-tisíc Sk) a opätovne
sa umožňuje poskytnúť peňažný prí-
spevok aj na kúpu druhého načúvacie-
ho aparátu.
Zavádza sa zoznam stavebných prác, 
materiálov a zariadení na účely peňaž-
ného príspevku na úpravu bytu, ro-
dinného domu alebo garáže, čo zvý-
ši objektivitu poskytovania tejto for-
my pomoci.
Zvyšuje sa sadzba za jednu hodinu 
osobnej asistencie na 2,49 € (75 Sk).
Umožňuje sa poskytnúť peňažný prí-
spevok na kúpu osobného motorové-
ho vozidla aj v prípade, ak fyzická oso-
ba s ťažkým zdravotným postihnutím 

používa vozidlo pri vykonávaní za-
mestnania.
Zvyšuje sa hranica ochrany príjmu fy-
zickej osoby s ťažkým zdravotným po-
stihnutím z  2-násobku na 3-násobok 
sumy životného minima.
Defi nuje podmienky poskytovania pe-
ňažného príspevku na opatrovanie 
a  určuje nové kritériá na posudzova-
nie odkázanosti fyzickej osoby s  ťaž-
kým zdravotným postihnutím. Umož-
ňuje na  opatrovanie poskytovať prí-
spevok v paušálnej výške 82,99 € (cca 
2 500 Sk) tým osobám, ktoré vykoná-
vajú opatrovanie a  zároveň poberajú 
dôchodok; pri opatrovateľoch v  pro-
duktívnom veku sa zvyšuje ochrana 
príjmu fyzickej osoby s  ťažkým zdra-
votným postihnutím z  1,2- na 1,3-ná-
sobok životného minima.
Umožňuje sa poskytnúť peňažný prí-
spevok na opatrovanie aj fyzickým oso-
bám, ktoré nie sú rodinnými príslušník-
mi fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím, ak spoločne bývajú.
 Jasne sa určuje platenie úhrady za zdra-
votné výkony na účely kompenzácie.
Zavádzajú sa ochranné prvky na preu-
kaze fyzickej osoby s  ťažkým zdravot-
ným postihnutím a  preukaze fyzickej 
osoby s  ťažkým zdravotným postihnu-
tím so sprievodcom v  záujme elimino-
vania rizika zneužívania.
Zákonom o  peňažných príspevkoch 
na kompenzáciu ťažkého zdravotné-
ho postihnutia sa zavádza vyhotove-
nie parkovacích preukazov pre fyzické 
osoby so zdravotným postihnutím na 
úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny.

MPSVR SR okrem toho upozorňuje na 
viaceré zmeny, ktoré sa týkajú opatro-
vateľov ťažko zdravotne postihnutých 
občanov a  asistentov a  budú zname-
nať pozitívny posun a  zlepšenie sta-
rostlivosti o týchto občanov.

Pri peňažnom príspevku na opatrova-
nie ide o tieto nové opatrenia:
Zavádza sa valorizácia výšky peňaž-
ného príspevku na opatrovanie. Urču-
je sa v percentách sumy životného mini-
ma, čo znamená, že pri každom zvýše-
ní súm životného minima sa zvýši aj ten-
to príspevok.
Zákon v  porovnaní so zákonom o  so-

8_9_MPSVR.indd   88_9_MPSVR.indd   8 23.4.2009   13:1423.4.2009   13:14



apríl 04/ 2009

ciálnej pomoci rozširuje okruh fyzic-
kých osôb o  švagra, švagrinú, neter, 
synovca a  umožňuje túto formu kom-
penzácie poskytovať aj fyzickej oso-
be, ktorá nepatrí do okruhu príbuz-
ných, ak býva s  fyzickou osobou s  ťaž-
kým zdravotným postihnutím. Táto 
podmienka sa považuje za splnenú 
aj vtedy, ak ide o  prechodný pobyt.
Umožňuje sa poskytovať peňažný prí-
spevok aj fyzickej osobe, ktorá opatruje 
a súčasneštuduje externou formou 
alebo popri zamestnaní za predpokla-
du, že v čase jej neprítomnosti zabez-
pečí opatrovanie osoby s ťažkým zdra-
votným postihnutím inou osobou.
Na odľahčenie opatrovateľov, ktorí po-
skytujú starostlivosť osobám s  ťažkým 
zdravotným postihnutím, sa upravuje 
možnosť poskytnúť príspevok najviac 
v rozsahu 30 dní v roku aj vtedy, ak opat-
rovateľ nevykonáva opateru a fyzickej 
osobe s ťažkýmzdravotným postihnu-
tím je poskytovaná pomoc inou formou, 
tzv. odľahčovacia služba.
Ďalším novým prvkom, ktorý odľahčí 
opatrovateľov, je možnosť poskytovať 
predmetný peňažný príspevok aj v  prí-
pade, ak je opatrovanej osobe s ťažkým 
zdravotným postihnutím poskytovaná 
opatrovateľská služba v rozsahu nepre-
sahujúcom 8 hodín mesačne.

Opätovne sa umožňuje vykonávať opat-
rovanie v  rámci tohto peňažného prí-
spevku aj fyzickým osobám, ktoré sú 
„plne invalidné“ za predpokladu, že sú 
fyzicky a  psychicky schopné opatrovať, 
čo v  prípade pochybností posúdi prí-
slušný orgán. Ak fyzická osoba vykoná-
vajúca opatrovanie poberá dôchodko-
vé dávky,poskytne sa jej peňažný prí-
spevok na opatrovanie v paušálnej výš-
ke, ktorá je vyjadrená v percentách, čo 
znamená, že sa tiež bude valorizovať pri 
každom zvýšení sumy životného mini-
ma. Dôvodom tejto zmeny je skutoč-
nosť, že podľa zákona č. 195/1998 Z. z. 
o  sociálnej pomoci v  znení neskorších 
predpisov sa v týchto prípadoch znižu-
je výška peňažného príspevku za opat-
rovanie o  polovicu dôchodkovej dávky 
fyzickej osoby, čo v praxi má za následok 
zníženie peňažného príspevku za opat-
rovanie pri každom zvýšení dôchodko-
vej dávky a v niektorých prípadoch boli 
v  tejto súvislosti fyzickým osobám pe-
ňažné príspevky za opatrovanie úplne 
odňaté.

Novela zákona o sociálnoprávnej 
ochrane detí a o sociálnej kuratele
Nové opatrenia na zlepšenie sociál-
noprávnej ochrany detí a sociálnej ku-
rately (napr. úprava výslovného záka-
zu používania telesných trestov pri vy-

konávaní sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately; rozšírenie opatrení 
na predchádzanie a riešenie problémo-
vých, krízových a  konfl iktných situácií 
v rodinách a náhradných rodinách; roz-
šírenie možností pomoci deťom s poru-
chami správania, zlepšenie sprostred-
kovania osvojenia a pestúnskej starost-
livosti, nová úprava organizačného čle-
nenia detských domovov a maximálnej 
kapacity v  detských domovoch; zme-
na spôsobu zapojenia akreditovaných 
subjektov do výkonu opatrení sociálno-
právnej ochrany detí, vrátane zjednodu-
šenia spôsobu fi nancovania akreditova-
ných subjektov).

Novela zákona o pomoci v hmotnej 
núdzi
Pre deti v  hmotnej núdzi, ktoré riadne 
plnia povinnú školskú dochádzku, sa 
od 1. 1. 2009 poskytuje jednotná dávka 
v sume 16,60 € (500 Sk) mesačne v záuj-
me zvýšenia podpory prístupu k  vzde-
lávaniu. Touto úpravou zaniklo posky-
tovanie dotácie na motivačný príspe-
vok v  rámci Výnosu Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR z 5. decem-
bra 2007.

Pokračovanie v nasledujúcom čísle. 

Zdroj: Mediálny odbor MPSVR SR
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Krátku obrazovú reportáž z priebehu XI MBP prinášame na str. 35

Zahraniční kolegovia a  partneri siete 
EURES ponúkali služby v 20 stánkoch 

Zástupcovia cezhraničných partner-
stiev EURES T – Beskydy a EURES T 
– Danubius. EURES poskytovali in-

formácie o  životných a  pracovných pod-
mienkach, o situácii na trhu práce, ponú-
kali voľné pracovné miesta v hotelierstve, 
zdravotníctve a technickom odvetví. Part-
neri zo Švajčiarska, Rakúska a  nemeckej 
centrály ZAV Bonn informovali o postupe 
pri vybavovaní pracovných povolení, kto-
ré v súčasnosti regulujú ich pracovné trhy. 
V stánku siete EURES Slovensko sa mohli zá-
ujemcovia viac dozvedieť o zamestnávate-
ľoch zo zahraničia a  ponúkaných pracov-
ných miestach, k  dispozícii bola databáza 
voľných pracovných miest v  krajinách EÚ/
EHP, tiež informačné a  propagačné mate-
riály našej siete.
V priestoroch haly bolo vyhradených niekoľ-
ko stánkov na výberové pohovory, v ktorých 
záujemcovia o konkrétne pozície mali mož-
nosť robiť vstupné pohovory s budúcimi za-
mestnávateľmi.

V  stánkoch Ústredia PSVR a  Úradu PSVR 
Bratislava získavali klienti dostatok infor-
mácií o ďalších možnostiach zamestnať sa:
– o národných aktivačných programoch
– o  nových opatreniach trhu práce spoje-
ných s možnosťou získať príspevok na zalo-
ženie SZČO (§ 49 a § 50h Zákona o SZ);
– o  vykonávaní absolventskej praxe u  za-
mestnávateľa (s  príspevkom vo výške 178 
eur mesačne);
– o príspevku k mzde zamestnanca (podľa 
§ 50f Zákona o SZ); o príspevku na činnosť 
pracovného asistenta (§ 59 Z. o SZ); 
– o príspevku na podporu udržania zamest-
nanosti (§ 50d Z. o SZ); o príspevku pre obča-
na so zdravotným postihnutím (§ 59 Z o SZ); 
– o  príspevku na dochádzku za prácou; 
– o  možnostiach vzdelávania/príprave pre 
trh práce pre UoZ spojenej s možnosťou zís-
kania peňažnej dávky počas obdobia prí-
pravy pre trh práce (§ 46 Z. o SZ); 
– o príspevku na aktivačnú činnosť formou 
menších obecných služieb pre obec, ako 
aj o  možnosti získania ďalších aktivačných 
a ochranných príspevkov.
Pracovníci stánku UPSVR Bratislava informo-

vali aj o aktuálnej ponuke voľných pracov-
ných miest v rámci mesta Bratislava – na po-
žiadanie účastníka vyhľadali v  týždenníku 
ponúk VPM.

Vlastný stánok na burze, okrem priamych 
zamestnávateľov, mali aj spoločnosti:
Profesia - prevádzkovateľ internetového 
portálu s najväčšou ponukou VPM v SR. 
Národná agentúra pre rozvoj malých 
a  stredných podnikov poskytla záujem-
com informácie o založení, podpore a pre-
vádzkovaní vlastnej živnosti.
Agentúra S.A.I.A informovala o  študij-
ných programoch a  možnostiach získania 
podpory na štúdium v  zahraničí formou 
štipendií z  programov Leonardo, Sokrates, 
Erasmus a ďalších.
Trexima Bratislava, spol. s r. o. – ponúkla 
ISTP (Integrovaný Systém Typových Pozícií), 
ktorého cieľom je poskytovať čo najviac in-
formácií o svete práce, vrátane poradenstva 
pre záujemcov, ktorí sa nachádzajú na trhu 
práce.

Eva Danková, Vanda Grófová,

EURES Bratislava

1  450 návštevníkov, 46 slovenských a  zahranič-
ných zamestnávateľov, partnerov siete EURES 
z domova a zahraničia, 12 zástupcov inštitúcií EÚ 
v rámci iniciatívy Európskej komisie, 1 500 ponú-
kaných voľných pracovných miest, 375 zrealizova-
ných výberových pohovorov, 160 zatiaľ potvrde-
ných pracovných prísľubov, 100 až 200 záujem-
cov sa zastavilo v priebehu dňa pri každom stánku. 
Zamestnávatelia hodnotili úroveň kandidátov veľ-
mi kladne, väčšina uchádzačov spĺňala kvalifi kač-
né predpoklady na získanie zamestnania a podľa 
ich vyjadrenia, v dôsledku dosahov hospodárskej 
krízy sa zamestnávatelia prvý raz ocitli vo výhode 
a mohli si vyberať z veľkého počtu kvalitných uchá-
dzačov.
Účastníkom MBP, ktorí sú evidovaní v  registroch 
úradov PSVR, možno po predložení potvrdenia 
o účasti na burze refundovať cestovné náklady.

XI. Medzinárodná burza práce – marec 2009 
– INCHEBA EXPO ARENA BRATISLAVA
Zamestnávatelia ocenili kvalitu uchádzačov 
Medzinárodná burza práce, ktorá sa konala v bratislavskej Inchebe, ponúkala veľa pracov-
ných príležitosti. Zúčastnilo sa na nej 11 zahraničných zamestnávateľov, ktorí ponúkali 
1 250 voľných pracovných miest, a 9 slovenských zamestnávateľov 250 voľných pracovných 
miest. A aký bol výsledok? Počas burzy sa uskutočnilo 375 výberových pohovorov, z kto-
rých sa zatiaľ zrealizovalo 160.

Krátku obrazovú repop rtáž z ppriebehu XI MBP pprinášame na str. 35XI. Medzinárodná burza 
práce v číslach:
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Sieť EURES v rozpočtovom období 2008/2009 v spolupráci 
s úradmi PSVR zorganizovala už po tretíkrát pracovné Ra-
ňajky so zamestnávateľmi so zámerom skvalitniť, rozšíriť 

a prehĺbiť spoluprácu s kľúčovými spoločnosťami v regióne. Ra-
ňajky sa konali na 46 úradoch práce v  období od 23. februára 
do 5. marca a pozvanie na ne prijalo takmer 700 slovenských za-
mestnávateľov.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu trhu práce na Slovensku sa stret-
nutia orientovali predovšetkým na možnosti využívania služieb 
úradov PSVR zameraných na mobilitu pracovnej sily na národ-
nej i nadnárodnej úrovni. Zamestnávatelia sa po prezentácii ak-
tuálneho vývoja nezamestnanosti v  každom regióne zoznámili 
s opatreniami vlády SR určenými na zmiernenie dosahov fi nanč-
nej a hospodárskej krízy – nové nástroje aktívnej politiky trhu 
práce účinné od 1. marca 2009. Hostí najviac zaujímali  projek-
ty na udržanie zamestnanosti u zamestnávateľov, ktorí v dôsled-
ku fi nančnej a hospodárskej krízy uvažujú o prepúšťaní pracov-

níkov. V prezentácii činnosti siete EURES získali informácie o 
poradenských službách siete pre slovenských zamestnáva-
teľov, o možnostiach zamestnania pracovníkov z členských 
krajín EÚ/EHP, o zverejňovaní pracovných ponúk a o pri-
pravovaných aktivitách na európskej úrovni. Všetkých 
pozvali i na XI. Medzinárodnú burzu práce v  Bratislave, 
s  možnosťou aktívnej participácie. Zamestnávatelia sa 
dozvedeli aj o rozdielnosti postupov pri zamestnávaní 
občanov EÚ/EHP a Švajčiarska a občanov tzv. tretích kra-
jín.
Po vyčerpávajúcich informáciách mali zamestnávatelia 
možnosť diskutovať nielen o problematike, ktorá bola hlav-
nou témou stretnutia, ale aj o iných praktických otázkach, 
čo ich zaujímali. Zamestnávatelia ocenili záujem úradov 
práce, ktoré sa snažia promptne reagovať na aktuálne zme-
ny na trhu práce a  organizovať pracovné stretnutia nefor-
málneho charakteru, kde môžu predkladať požiadavky a ná-
vrhy, vymeniť si skúsenosti a zároveň nadviazať nové osob-
né kontakty.

Ing. Jana Dolná, 

EURES poradkyňa z Košíc 

apríl 04/ 2009

EURES

Už po tretíkrát ÚPSVR v Nových Zámkoch zor-
ganizoval 26. 2. 2009 Raňajky so zamestnáva-
teľmi nášho regiónu.

Pracovné stretnutie otvorila Ing. Helena Bohátová, 
riaditeľka ÚPSVR v Nových Zámkoch. Ing. Marta La-
dzianska, riaditeľka odboru služieb zamestnanosti, 
informovala prítomných o aktuálnom vývoji na trhu 
práce v  okrese Nové Zámky a  Šaľa, aj o  nových ná-
strojoch aktívnej politiky trhu práce účinných od 1. 3. 
2009. Príspevok pani Majerčíkovej bol zameraný na 
postupy pri zamestnaní cudzincov na Slovensku a na 
európske služby zamestnanosti - EURES.
Zamestnávatelia sa najviac zaujímali o nástroje, kto-
ré im umožnia udržať pracovné miesta a vytvoriť 
nové. Rovnako ich zaujímali podmienky príslušných 
dohôd, sankčné plnenia, ako i  dostupnosť k voľným 
pracovným miestam z dôvodu predchádzania neza-
mestnanosti. 
V  rámci diskusie sa zamestnávatelia dozvedeli, aké 
potrebné je monitorovanie situácie na trhu práce, 
nevyhnutnosť intenzívnej vzájomnej komunikácie v  dôsled-
ku hospodárskej krízy, možnosti riešenia situácie v podnikoch 
v snahe predísť evidencii na úrade, ale aj možnosti zriaďovania 
tzv. vysunutých pracovísk úradu u  zamestnávateľa, ak dôjde 
k ohrozeniu pracovných miest. 

Na záver stretnutia zamestnávatelia dostali kontakty na pracov-
níkov zodpovedných za jednotlivé agendy a ponúkla sa im po-
moc pri riešení problémov zamestnanosti. 

Ing. Helena Bohátová, riaditeľka, 

ÚPSVR Nové Zámky

Nové Zámky
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V rámci opatrení na udržanie zamest-
nanosti a možnosti zamestnať uvoľ-
ňovaných pracovníkov u  poten-

ciálnych zamestnávateľov, zorganizoval 
27. 1. 2009 ÚPSVR v Revúcej  už po druhý-
krát v priebehu dvoch mesiacov Burzu prá-
ce a informácií. Konala sa priamo na pôde 
jedného z  najväčších zamestnávateľov 
okresu v Slovmag-u, a. s. Lubeník, ktorý vy-

tvoril priestor pre uvoľňovaných pracovní-
kov nájsť si miesto u nového zamestnáva-
teľa. Vzhľadom na  to, že prevažujúca čin-
nosť zamestnávateľa je ťažba a úprava ne-
rastných surovín a  výroba žiaruvzdorných 
výrobkov, úrad sa snažil pozvať na BPI za-
mestnávateľov, ktorých činnosť je podob-
ná. Žiaľ, kríza na slovenskom trhu práce sa 
odzrkadľuje aj v tomto odvetví. Ešte na za-

čiatku jesene za-
mestnávate l ia 
ponúkali dosta-
tok voľných pra-
covných miest 
aj v  tomto rezor-
te, od decem-
bra však došlo 
k  prudkému po-
klesu a zo 17 po-
zvaných zamest-
návateľov sa 15 
na BPI nezúčast-
nilo.
I tak však zamest-
návateľ  Horno-
nitrianske bane 
Prievidza, a. 
s.,  ponúkal pra-

covné pozície: baník – robotník v  podze-
mí, elektrikár v podzemí, mechanik v pod-
zemí  a tiež personálna spoločnosť UK-EU-
ROTEMPS, s. r. o. Poprad ponúkala mies-
ta na profesie zvárač, maliar – lakovač, fré-
zar – sústružník, skladník, vodič VZV, s výko-
nom práce v Poprade a v Galante.
Špecifi ckým cieľom BPI bolo poskytnúť 
uvoľňovaným zamestnancom aj komplex-
né informácie o  možnostiach trhu práce, 
konkrétne o  službách zamestnanosti. Za-
mestnanci úradu práce prezentovali služ-
by a  nástroje aktívnej politiky trhu práce 
v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 
zamestnanosti.
Pre účastníkov burzy práce a  informácií 
boli k  dispozícii brožúry obsahujúce pre-
hľad poskytovaných príspevkov a  činností 
oddelení odboru sociálnych vecí a prehľad 
služieb zamestnanosti v okrese Revúca, in-
formácie o zamestnávateľských subjektoch 
v územnej pôsobnosti ÚPSVR Revúca a po-
nuky voľných pracovných miest v  regióne 
i mimo neho, ako aj vzory žiadostí o prijatie 
do zamestnania a vzory životopisov. 
Úrad práce aj naďalej spolupracuje so za-
mestnávateľmi a v  snahe pomôcť ohroze-
ným zamestnancom pravidelne posiela in-
formácie o voľných pracovných miestach 
v  regióne a oznamy o  výberových kona-
niach organizovaných úradom.

Odbor služieb zamestnanosti ÚPSVR Revúca

Burza práce a informácií v SLOVMAG-u

Súčasná situácia v ekonomike a hospo-
dárstve vo svete i na Slovensku nega-
tívne ovplyvňuje dianie na trhu prá-

ce i v okrese Dunajská Streda. Počet neza-
mestnaných narastá, viacerí zamestnáva-
telia sa ocitajú v nepriaznivej situácii. Úrad 
práce, sociálnych vecí a rodiny v Dunajskej 
Strede si nechce zakrývať oči pred problé-
mami, s ktorými sa pasujú zamestnávateľ-
ské subjekty. Naopak, snaží sa podať po-
mocnú ruku, ponúknuť možnosti riešenia. 
V týchto chvíľach sú veľmi dôležité informá-
cie a rady čo robiť, ako sa posunúť ďalej.

V  záujme pomôcť zamestnávateľom zo-
rientovať sa v  neľahkej situácii zorganizo-
val vo februári náš úrad užitočné aktivity. 
Prvou bolo stretnutie s primátormi miest 
a starostami obcí okresu. Hovorilo sa o si-
tuácii na trhu práce a o dosahoch hospo-
dárskej krízy na okres Dunajská Streda. Ria-
diteľka úradu, Mgr. Patricia Tóthová, a  ria-
diteľ odboru služieb zamestnanosti, Mgr. 
Ladislav Balódi, informovali o  nových ná-
strojoch aktívnej politiky. Základnou myš-
lienkou stretnutia bolo upevnenie spolu-
práce so samosprávou i  v  etape všeobec-

nej krízy a najmä snaha ponúk-
nuť informácie o alternatíve ďal-
ších nástrojov aktívnej politiky 
- o  ustupujúcej aktivačnej čin-
nosti a dobrovoľníckej práci. Zá-
konné možnosti týchto dvoch 
nástrojov (zúčastniť sa ich ne-
môže uchádzač o  zamestnanie 
opakovane viackrát) nevytvára-
jú širšie možnosti pre starostov 
obcí na ich využitie. Zaujíma-
vé bolo najmä odprezentovanie 
podmienok a kritérií na vytvore-
nie sociálnych podnikov.
S  vybranými zamestnávateľmi 
sa uskutočnilo 25. 2. 2009 ďalšie 
podnetné stretnutie – Raňajky 

so zamestnávateľmi. V  neformálnych roz-
hovoroch sa rozoberali dôsledky hospo-
dárskej krízy a jej dosah na situáciu na trhu 
práce v okrese Dunajská Streda. Vysvetľo-
vali sa možnosti riešenia pre zamestnáva-
teľov prostredníctvom nástrojov aktívnej 
politiky. V  záujme sprostredkovania infor-
mácií čo najširšiemu okruhu zamestnáva-
teľov zorganizoval úrad stretnutie 11. 3. 
2009 v zasadačke Jednoty v Dunajskej Stre-
de. Zástupcovia zamestnávateľov získali in-
formácie o situácii na trhu práce, o základ-
nej problematike hromadného prepúšťa-
nia a základných postupoch a krokoch, kto-
ré treba dodržať, ak k  hromadnému pre-
púšťaniu pristúpi zamestnávateľ. Dozvede-
li sa aj o nástrojoch aktívnej politiky, ktoré 
im môže poskytnúť úrad PSVR. 
Na všetkých stretnutiach sa rozoberali nie-
len dosahy hospodárskej krízy na okres 
Dunajská Streda, ale i možnosti nových in-
vestícií v oblasti cestovného ruchu, voľné-
ho času, potravinárstva či stavebníctva. Zo-
stáva len veriť, že napriek krízovej situácii 
sa podarí zamestnanosť pozdvihnúť aspoň 
v týchto sférach. Hlavným pozitívom usku-
točnených aktivít je skutočnosť, že jednot-
livé subjekty sa postupne začínajú osob-
ne kontaktovať so zamestnancami úradu 
a hľadajú spoločné možnosti, ktoré by po-
mohli riešiť zložitú situáciu zamestnávate-
ľov.

PhDr. Marianna Lelkesová, 

vedúca OÚ ÚPSVR Dunajská Streda

Hľadáme riešenia so zamestnávateľmi
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V súvislosti s fi nančnou krízou, kvô-
li ktorej prichádzajú ľudia o  prá-
cu, ponúka Knižnica P. O. Hviezdo-

slava možnosť všetkým nezamestnaným 
stať sa čitateľom knižnice za symbolický 
ročný poplatok 10 centov. Stačí, ak sa zá-
ujemca pri zápise preukáže potvrdením 
z úradu práce. Knižnica sa pre tento krok 
rozhodla ponúknuť krízou postihnutým 
ľuďom miesto na získavanie informácií. 
Budujú sa tak nielen užšie sociálne vzťa-
hy, ale týmto ľuďom sa dopraje príjem-
ný aktívny relax a odpútanie sa od staros-

tí. Všetci čitatelia majú možnosť využívať 
dostupné knižničné zdroje, ako sú knihy, 
noviny, časopisy, elektronické databázy 
a internet.
„Táto šanca pre nezamestnaných zatiaľ 
platí bez časového obmedzenia,“ uvied-
la riaditeľka Knižnice P. O. Hviezdoslava v 
Prešove Marta Skalková, keď oslovila ÚP-
SVR Prešov so žiadosťou o spoluprácu pri 
informovaní uchádzačov o  zamestnanie 
o tejto zaujímavej ponuke. 
V  období globálnej fi nančnej a  ekono-
mickej krízy prichádzajú do evidencie 

UoZ aj občania, ktorí po prvýkrát vo svo-
jom profesionálnom živote zostali bez 
práce. Množstvo informácií o  ohlasova-
ných hromadných prepúšťaniach pôso-
bí na širokú verejnosť negatívne. Preto 
treba poďakovať pani Skalkovej za pozi-
tívny prístup a  zároveň vysloviť prianie, 
aby  ponuka prešovskej knižnice klien-
tov úradu práce zaujala a  splnili sa ciele 
tohto ústretového rozhodnutia.

Alena Krištofíková,

 riaditeľka ÚPSVR Prešov

Sme radi, keď v  našom regióne môžeme na verejnosť vystúpiť 
s niečím ako prví. Navyše ak je to účelné a pre niektorých ľudí aj 
k životu nevyhnutné. Hovorím o výstave a prezentácii kompen-
začných pomôcok, ktorú zorganizoval tím úseku sociálnych vecí 
a rodiny ÚPSVR Piešťany, detašované pracovisko Hlohovec, kon-
com marca. Vo výstavnej sieni Vlastivedného múzea v Hlohovci 
sa predstavili štyri spoločnosti a ponúkali rôzne zdvíhacie zaria-
denia, polohovacie pomôcky, výťahy atď. Vystavené exponáty sú 
určené na zmiernenie sociálnych dôsledkov občanom s ťažkým 
zdravotným postihnutím, ktoré si mohli aj priamo vyskúšať. Sú-
časťou výstavy bolo poradenstvo ohľadom preplácania zdravot-
ných pomôcok, ktoré poskytli pracovníčky zdravotnej poisťovne. 
Pretože sme kúpeľné mesto a zdravotná technika nám nie je cu-
dzia, očakávame spokojnosť i pozitívne ohlasy našich klientov.

Bc. M. Sedláková, 

ÚPSVR Piešťany

Vystavovateľ názorne predviedol využitie zdravotnej pomôcky.

Úrad PSVR v  Leviciach, odbor služieb 
zamestnanosti a  odd. Európskeho 
sociálneho fondu pozvali 12. mar-

ca 2009 na pracovné raňajky zamestná-
vateľov levického regiónu. Stretnutie pri-
pravené prostredníctvom Európskych slu-
žieb zamestnanosti nadobudlo v kompará-
cii s  predchádzajúcimi rokmi inú podobu. 
Komornejšie ladenie minulých ročníkov si 
v súčasnom období fi nančnej a  hospodár-
skej krízy vyžiadalo potrebu akčnejšieho 
stretnutia a rokovania v širšom kruhu. Hovo-
rilo sa najmä o stave nezamestnanosti a pre-
zentácii výsledkov Národných projektov, 
o  legislatívnych zmenách a  možnostiach 
využitia jednotlivých nástrojov aktívnych 
opatrení trhu práce, aj o riešeniach regionál-
nej zamestnanosti a mobility pracovnej sily. 
Informovať primátorov miest a staros-
tov obcí o  zmene legislatívy, o  situácii na 
trhu práce a jeho perspektívnych možnos-

tiach považoval ÚPSVR za dôle-
žité, preto realizoval aj stretnu-
tie s predstaviteľmi samosprávy. 
Program bol rozšírený o základ-
né informácie týkajúce sa legis-
latívnych zmien zákonov sociál-
nej oblasti. 
S  aktuálnymi informáciami o  1. 
a 2. dôchodkovom pilieri vystú-
pila pred účastníkmi stretnutí 
Ing. D. Zrubcová, riaditeľka So-
ciálnej poisťovne, pobočka Le-
vice.
Komunikácia a  vzájomná infor-
movanosť sú najväčším vkladom pri rie-
šení problémov a  hľadaní optimálnych 
východísk v snahe zmierniť nárast neza-
mestnanosti, fl exibilne reagovať na zme-
ny trhu práce a zamestnávateľské prostre-
die. K  tomu smerovali obidve stretnu-
tia s  takmer dvoma stovkami účastníkov. 

O  priebežnú informovanosť širokej verej-
nosti regiónu sa snaží ÚPSVR prostredníc-
tvom médií, najmä v regionálnom týžden-
níku Pohronie, v rubrike ÚPSVR informuje.

Mgr. Anna Brokešová, 

ÚPSVR Levice

Stretnutia so zamestnávateľmi 
a samosprávou 

Knižnice v ústrety nezamestnaným Za desať centov ročne

Prezentácia zdravotných pomôcok
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Informácie pre absolventov stredných a vysokých škôl
 ÚPSVR

  Rodič má nárok na prídavky na dieťa – absolventa, ktorý ukon-

čil štúdium na strednej škole až do ukončenia školských prázdnin 

t. j. do 31.augusta v danom roku, ale iba za predpokladu, že absol-

vent si nepodal žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o za-

mestnanie. 

 Po ukončení štúdia na strednej škole hradí za absolventa zdra-

votné poistenie štát až do 31. augusta za predpokladu, že absol-

vent si nepodal žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o za-

mestnanie. 

 Absolvent, ktorý sa po ukončení štúdia na strednej škole stáva 

nezamestnaným občanom hľadajúcim zamestnanie,  má možnosť 

požiadať ktorýkoľvek úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len 

„úrad“) o informácie potrebné k hľadaniu zamestnania.

 Absolvent, ktorý ukončil štúdium na vysokej škole záverečnou 

skúškou, stráca charakter nezaopatreného dieťaťa nasledujúcim 

mesiacom po ukončení štúdia na vysokej škole záverečnou skúš-

kou.

 Rodič absolventa (ktorý ukončil štúdium na vysokej škole) má 

nárok na prídavky na dieťa do konca mesiaca, v ktorom absolvent 

vykonal záverečnú skúšku. 

 Po ukončení štúdia na vysokej škole hradí za absolventa zdra-

votné poistenie štát iba do konca mesiaca, v ktorom bolo ukonče-

né štúdium na vysokej škole záverečnou skúškou.

 Absolvent, ktorý sa po ukončení štúdia na vysokej škole stáva 

nezamestnaným občanom hľadajúcim zamestnanie, má možnosť 

požiadať ktorýkoľvek úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len 

„úrad“) o informácie potrebné k hľadaniu zamestnania.

 Absolvent nemá povinnosť byť v evidencii uchádzačov o za-
mestnanie na úrade
 Absolvent ako dobrovoľne nezamestnaná osoba je povinný 

uhrádzať zdravotné poistenie.
 Absolvent sa môže uchádzať o zamestnanie ako záujemca o za-

mestnanie, ak podá žiadosť na ktorýkoľvek úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny alebo aj na viac úradov. 

Výhody evidencie záujemcu o zamestnanie:
a) má prístup k informáciám o voľných pracovných miestach 
b) sú mu poskytované informačné a poradenské služby a odbor-
né poradenské služby
c) môže absolvovať vzdelávanie a prípravu pre trh práce (rekva-
lifi káciu) 
 Absolvent, ktorý nevyužije možnosť uchádzať sa o zamestnanie 

ako záujemca o zamestnanie, môže sa uchádzať o zamestnanie ako 
uchádzač o zamestnanie, ak osobne podá písomnú žiadosť o za-
radenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade, v ktorého 
územnom obvode má trvalý pobyt. 

Absolvent preukazuje pri podaní žiadosti o zaradenie do 
evidencie:

a) platný občiansky preukaz
b) potvrdenie o dobe štúdia na strednej škole
c) maturitné vysvedčenie 
d) vyhlásenie o (ne)podaní prihlášky na vysokoškolské štú-
dium I. stupňa   
c) diplom 
d) vyhlásenie o (ne)podaní prihlášky na vysokoškolské štú-
dium III. stupňa

Ktorým dňom je absolvent zaradený do evidencie?
a) absolvent je zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie 
dňom podania žiadosti alebo
b) ak si osobne podá písomnú žiadosť o  zaradenie do eviden-
cie uchádzačov o zamestnanie do 7 kalendárnych dní odo dňa 
skončenia štúdia 
(SŠ) na strednej škole, je zaradený do evidencie nasledujúcim 
dňom po ukončení štúdia
(VŠ) na vysokej škole je zaradený do evidencie uchádzačov 
o zamestnanie nasledujúcim dňom po ukončení štúdia závereč-
nou skúškou.

Ak má absolvent podanú prihlášku 
(SŠ) na vysokoškolské štúdium I. stupňa
(VŠ) na vysokoškolské štúdium III. stupňa
a súbežne si podáva aj žiadosť o zaradenie do evidencie uchá-
dzačov o zamestnanie, úrad preruší rozhodovací proces (správ-
ne konanie) vo veci vydania rozhodnutia o zaradení do eviden-
cie uchádzačov o zamestnanie na 30 resp. 60 dní. Rozhodne až 
po: 
(SŠ) doručení rozhodnutia o prijatí, resp. neprijatí na vysoko-
školské štúdium. 
(VŠ) doručení rozhodnutia o prijatí, resp. neprijatí na vysoko-
školské štúdium III. stupňa.
Ak je absolvent prijatý 
(SŠ) na dennú formu vysokoškolského štúdia, 
(VŠ) na vysokoškolské štúdium III. stupňa 
úrad vydá rozhodnutie o  nezaradení absolventa do evidencie 
uchádzačov o zamestnanie.

Absolventovi nárok na dávku v nezamestnanosti: ne-
vzniká
Nárok na dávku v  nezamestnanosti vzniká, len ak bol občan 
v posledných 4 rokoch platiteľom príspevku na poistenie v ne-
zamestnanosti najmenej 3 roky alebo ak bol občan v posledných 
4 rokoch zamestnaný najmenej dva roky na dobu určitú a  bol 
platiteľom príspevku na poistenie v nezamestnanosti.

Absolventovi nárok na hradenie zdravotného poiste-
nia počas evidencie: vzniká
Za uchádzačov o zamestnanie uhrádza zdravotné poistenie štát. 

Povinnosti absolventa zaradeného do evidencie uchá-
dzačov o zamestnanie:
 aktívne si hľadať zamestnanie a aktívne hľadanie zamestnania 

osobne preukazovať úradu najmenej raz za kalendárny mesiac 
v termíne a na mieste určenom úradom
 byť k dispozícii úradu do 3 pracovných dní od doručenia výzvy 

alebo ústneho vyzvania úradom pri osobnom kontakte s uchádza-
čom o zamestnanie
 najneskôr do 3 pracovných dní písomne oznámiť úradu každú 

zmenu oproti predchádzajúcemu zápisu v evidencii uchádzačov 
o zamestnanie

R dič á á k íd k di ť b l k ý k

stredné školy

Spoločné informácie

Ab l k ý k čil š údi k j šk l á č

vysoké školy

(SŠ)

(VŠ)

Upozornenie: Vážnym dôvodom uchádzača o zamestnanie pri nespolupráci s úradom je dočasná pracovná neschopnosť, ktorej 
začiatok preukazuje uchádzač o zamestnanie do 3 pracovných dní od jej vystavenia a koniec nasledujúcim dňom po jej ukončení. 

14_15_UPSVaR.indd   1414_15_UPSVaR.indd   14 24.4.2009   10:1724.4.2009   10:17



apríl 04/ 2009

Ú rad práce, sociálnych vecí a ro-
diny Komárno pôsobí na území 
geograficky významnom, his-

toricky zaujímavom a  politicky expo-
novanom. Tento región je ojedinelým 
krajinným územím, výnimočným v  ce-
lej Podunajskej nížine. Okres zastrešu-
je malebné okresné mesto s  bohatou 
históriou a tradíciami, svedectvom kto-
rých sú aj pozoruhodné kultúrne a  ar-
chitektonické pamätihodnosti. Všet-
ky tieto faktory sú základom na rozvoj 
cestovného ruchu.
Okres bol v  minulosti predovšetkým 
poľnohospodárskou oblasťou južného 
Slovenska. V  posledných rokoch však 
poľnohospodárska prvovýroba nepat-
rí medzi vysoko ziskové činnosti, na-
opak, vstupy do nej a  nákladovosť sú 
bremenom podnikania i  zamestnáva-
nia.
Napriek tomu, že v  okrese Komárno je 
niekoľko rozhodujúcich zamestnávate-
ľov v oblasti priemyslu, o tento región za-
tiaľ neprejavili záujem väčší zahraniční in-
vestori. Naopak, susedný región Maďar-
ska sa vyznačuje rozvinutým priemys-

lom, sústredeným do rokmi budovanej 
infraštruktúry priemyselných parkov. Vý-
razná diferencovanosť trhu práce v  pri-
hraničných okresoch viedla k vysokej cez-
hraničnej pracovnej migrácii občanov 
okresu a trendu úzkej spolupráce s úrad-
mi práce nielen za hranicou okresu, ale 
i štátu. 
Posledné roky aj náš úrad, rovnako ako 
ostatné úrady, prešiel zmenami, ktoré 
výrazne ovplyvnili jeho chod. Organi-
začnými zmenami sa počet zamest-
nancov znížil o 40, a tak sa našim klien-
tom venuje na troch pracoviskách (Ko-
márno, Hurbanovo a  Kolárovo) 160 
zamestnancov. Prechod na trojzóno-
vý systém sa výborne osvedčil v  pra-
xi a  vysoko spokojní sú s  ním i  naši 
klienti. Veľmi intenzívne sme budovali 
klientsky orientované služby, nadvia-
zali sme úzku spoluprácu so zamest-
návateľmi a samosprávami, preferova-
li sme individuálny, odborný a  empa-
tický prístup ku každému klientovi.
Myslím, že všetky tieto zmeny zamest-
nanci úradu bravúrne zvládli a  pevne 
verím, že aj v  tomto ťažkom období, 

keď nezamestnanosť v  okrese vzrást-
la oproti minulému roku dvojnásobne 
a  počet sociálnych prípadov nám ne-
bezpečne narastá, sa k novým úlohám 
postavia rovnako zodpovedne a zvlád-
neme ich rovnako vynikajúco ako tie 
predchádzajúce. A  preto im všetkým 
patrí moje veľké ďakujem. 

Ing. Mária Poláčková, 

riaditeľ ka ÚPSVR Komárno

Negatívne dosahy fi nančnej krízy sa 
nevyhli ani regiónu Komárna. Sú-
časná prognóza, s  ktorou pracu-

jeme, sú štyri nahlásené hromadné pre-
púšťania, narastajúci počet evidovaných 
uchádzačov o zamestnanie a výrazný po-
kles počtu nahlásených voľných pracov-
ných miest. Pozrime sa na vec z inej strán-
ky: fi nančná kríza je jedna z  mála príleži-
tostí vyskúšať aj iné možnosti zmiernenia 
jej dosahov, než je klasické sprostredkova-
nie zamestnania. Je to skvelá príležitosť na 
investovanie do vzdelania, výskumov, no-
vých technológií, aby na strategické a iné 
dôležité pracovné pozície boli umiestňo-
vaní odborníci „z  fachu“ a  ľudia odbor-
ne a  profesionálne spôsobilí na hľadanie 
dobrých a systémových riešení.
Je nanajvýš dôležité, aby sme na úra-

doch práce podporovali vytváranie no-
vých pracovných miest a  upriamili našu 
pozornosť na tých, ktorí sa aktívne o  ich 
vytváranie pričiňujú, a tým zlepšujú kvali-
tu podnikateľského prostredia. V dnešnej 
recesii musíme na úradoch práce zmobili-
zovať všetky sily na systematické a vecné 
komunikovanie so zamestnávateľským 
prostredím regiónu. Spolupráca tohto 
druhu je v našom regióne na dobrej úrov-
ni. Úrad aktívne ponúka zamestnávate-
ľom svoje odborné poradenské služby, 
organizuje pracovné stretnutia, seminá-
re, metodické dni, pracovné raňajky a iné 
podujatia, a  tým otvára priestor na dob-
rú spoluprácu a snahu zmierniť dosahy fi -
nančnej krízy. 
Hľadanie zamestnania funguje na plné 
obrátky. Evidovaní uchádzači o  zamest-

nanie si najmä vlastným pričinením hľa-
dajú nové zdroje príjmov a  okrem kla-
sického zmluvného zamestnania siaha-
jú čoraz častejšie k možnosti samostatnej 
zárobkovej činnosti, resp. uchádzajú sa 
o zamestnanie aj v iných štátoch EÚ, naj-
mä v prihraničnej oblasti Maďarska.

Mgr. Dagmar Tureková, 

riaditeľka OSZ ÚPSVR Komárno 

Nastal ten pravý čas 

predstavujeme
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V  okrese Komárno pôsobí takmer 
300 zamestnávateľských subjek-
tov, ktoré zamestnávajú viac než 

20 zamestnancov. Najväčším zamestnáva-
teľom je fi rma Kromberg & Schubert Kolá-
rovo s  1 500 zamestnancami. Ďalšími vý-
znamnými spoločnosťami sú SLKB Sloven-
ské lodenice Komárno, FORLIFE Komárno, 
Rieker obuv Komárno, Heineken Sloven-
sko Hurbanovo, Nuritech SK Hurbanovo, 
Ferplast Nesvady.

Agent ako kontaktná osoba
Od novembra 2008 pôsobí v  rámci od-
delenia služieb zamestnávateľom, referá-
tu trhu práce, agent pre pracovné miesta. 
V súvislosti so zavedením tejto pozície sa 
zintenzívnila spolupráca so zamestnáva-
teľmi. Vychádzajúc z fi lozofi e práce agen-
ta bolo a je cieľom zamestnancov referá-
tu trhu práce vyhľadávať voľné pracov-
né miesta a spolupracovať so zamestná-
vateľmi a  sprostredkovateľmi zamestna-
nia pri obsadení pracovných miest. Vzhľa-
dom na zmeny, ktoré sa odohrali v  rám-
ci celého hospodárstva, je situácia na trhu 
práce v porovnaní s predchádzajúcim ob-
dobím neporovnateľná. Ešte v lete minu-
lého roka sme mali problém nájsť dosta-
tok vhodnej a  kvalifi kovanej pracovnej 
sily najmä pre strojársky a elektrotechnic-
ký priemysel, dnes sa práve fi rmy pôso-

biace v tejto oblasti ocitli v problémoch. 
Preto je spolupráca so zamestnávateľmi 
zameraná najmä na poskytovanie kom-
plexných informácií o  aktívnych opatre-
niach trhu práce, všetkých možnostiach 
spolupráce s úradom, aktivitách úradu pri 
poskytovaní poradenstva uchádzačom 
a záujemcom o  zamestnanie, zamestná-
vateľom a osobám ohrozeným stratou za-
mestnania.
Od začiatku roku 2009 sme navštívili 112 
zamestnávateľov a telefonicky sme kon-
taktovali 254 zamestnávateľov. Riaditeľ-
ka ÚPSVR Komárno a riaditeľka OSZ boli 
v  kontakte so zamestnávateľmi regió-
nu, ktorí nahlásili hromadné prepúšťania 
a  avizovali väčší počet ohrozených pra-
covných miest.
V  rámci osobných stretnutí sme zamest-
návateľov informovali o nástrojoch APTP, 
ako aj o všetkých formách spolupráce. Vý-
sledok našej snahy bol úspešný, zazna-
menali sme výrazne kladnejšie spätné 
väzby zamestnávateľov voči úradu pri rie-
šení problémov, ktoré vznikli najmä v dô-
sledku krízy.

Aktivity, na ktoré sa nezabúda
Vo februári sme zorganizovali stretnutie 
s 37 zástupcami miest a obcí regiónu Ko-
márno k  opatreniam prijatým vládou SR 
na zmiernenie dosahov hospodárskej krí-

zy. Naším cieľom bolo zintenzívniť spolu-
prácu so zástupcami samosprávy pri rea-
lizácii týchto opatrení.
Dňa 27. 2. 2009 úrad zorganizoval stret-
nutie so zamestnávateľmi ohrozenými 
hospodárskou krízou, ktorého zámerom 
bolo oboznámiť ich s prijatými opatrenia-
mi vlády SR na zmiernenie dosahov hos-
podárskej krízy. Na stretnutí sa zúčastni-
li aj ďalší významní zamestnávatelia regi-
ónu Komárno.
Príspevok na podporu vytvorenia pracov-
ného miesta (50e) vzbudil značný záu-
jem u zamestnávateľov. Úrad má podpí-
saných 7 dohôd o  poskytnutí tohto prí-
spevku a vytvorilo sa 9 pracovných miest. 
Zamestnávatelia, ktorí mali ohrozené pra-
covné miesta a prejavili záujem o príspe-
vok na podporu udržania zamestnanosti, 
zatiaľ však žiadosť nepredložili.

Zriadili sme mobilné pracoviská
 Vo februári úrad zriadil mobilné praco-
visko u zamestnávateľa Perlos Kft. Komá-
rom so sídlom v Maďarskej republike, pre-
tože tento zamestnávateľ ukončil pracov-
né pomery so zamestnancami – občan-
mi SR. Zamestnávateľ zorganizoval na 
pôde fi rmy burzu práce, na ktorej sa zú-
častnili úrady práce a potenciálni zamest-
návatelia z Maďarskej republiky a Sloven-
skej republiky. Dňa 27. 3. 2009 sme zria-

dili mobilné pracoviská aj u ďalších  za-
mestnávateľov: Stroje a  mechaniz-
my, a. s. , Komárno, Kromberg & Schu-
bert, s. r. o., Kolárovo. Mobilné praco-
viská u  zamestnávateľov zabezpečo-
vali zástupcovia oddelenia informač-
no-sprostredkovateľských služieb, od-
delenia služieb zamestnávateľom a od-
delenia služieb občanom. Prepúšťa-
ným zamestnancom poskytli informá-
cie a poradenské služby týkajúce sa za-
radenia do evidencie UoZ, práv a  po-
vinností UoZ, nároku na dávku v neza-
mestnanosti, možnosti rekvalifi kácie, 
služieb poskytovaných úradom a voľ-
ných pracovných miest evidovaných 
na úrade PSVR.
Na základe osobných stretnutí so za-
mestnávateľmi a  zamestnancami vo 
výpovednej lehote môžeme konštato-
vať, že aktivity úradu zamerané a infor-
mačné a  poradenské služby sa stret-
li s  pozitívnym ohlasom zo strany za-
mestnávateľov, ako aj zo strany pre-
púšťaných zamestnancov.

Ing. Andrea Houšková, 

vedúca oddelenia služieb zamestnávateľom, ÚPSVR Komárno
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Keď chcieť znamená môcť

„Spoluprácu s úradom práce môžeme charakterizovať ako veľmi dob-
rú. Personál úradu je mimoriadne nápomocný a veľmi si vážime aktivi-
ty, ktoré úrad práce pre zamestnávateľov a uchádzačov o zamestnanie 
organizuje. Dnešný úrad práce sa výrazne líši od úradu práce v minu-
losti. Je to aj vďaka tomu, že pracovníci úradu sa snažia komunikovať 
s oboma stranami, poskytujú im spätnú väzbu, rozširujú informácie a 
organizujú rôzne aktivity, ktorými pomáhajú obe strany zbližovať.“

Silvia Kučerová, 

personálna manažérka Silcotec Europe Sk, s. r. o., Komárno

„Domov sociálnych služieb pre dospelých v Komárne hodnotí spolu-
prácu s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny pozitívne. Pracovníci 
úradu sú ústretoví, trpezliví, znalí príslušných zákonov v oblasti služieb 
zamestnanosti. Bez problémov podávajú informácie a poskytujú po-
moc pri riešení vzniknutých problémov.“

Tibor Pálmay, 

riaditeľ  Občianskeho združenia OAZIS – Domov sociálnych služieb pre dospelých, Komárno

„V zložitom období hromadného prepúšťania v našej spoločnosti boli 
pracovníci ÚPSVR v Komárne maximálne fl exibilní a nápomocní. Pre 
odchádzajúcich zamestnancov sme spolu s nimi pripravili v priesto-
roch našej fi rmy mobilnú kanceláriu, v ktorej im poskytovali poraden-
stvo na zlepšenie orientácie na trhu práce, ako aj možnosť požiadať 
o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Zároveň nám 
poskytovali odborné informácie, voľné pracovné miesta v regióne 
a potrebné materiály, vďaka ktorým sme pripravili kvalitný program 
outplacementu pre uvoľnených zamestnancov. “

Mgr. Denisa Tóthová, 

vedúca ľudských zdrojov, Stroje a mechanizmy, a. s., Dunajská Streda, prevádzka Komárno

„Spoluprácu s úradom práce možno hodnotiť veľmi pozitívne, o čom 
svedčí skutočnosť, že pracovníci personálneho úseku SLKB sú takmer 
v dennom kontakte s odbornými pracovníkmi úradu práce. Spolu-
práca sa úspešne rozvíja najmä pri riešení našich potrieb pri zabez-
pečovaní kvalifi kovaných robotníkov prostredníctvom burzy práce, 
resp. okrúhlych stolov organizovaných úradom práce, pri zabezpečo-
vaní zahraničných pracovníkov a absolventov stredných odborných 
škôl a učilíšť. Osobitne možno vyzdvihnúť služby úradu práce pri rea-
lizovaní projektov vzdelávania a prípravy pre trh práce s cieľom rekva-
lifi kácie evidovaných uchádzačov o zamestnanie, ale najmä pri vzde-
lávaní so zámerom udržať zamestnanosť vlastných zamestnancov.“

Jozef Pastír, 

vedúci personálneho odboru, Slovenské lodenice Komárno, a. s., Bratislava

Pod takéto motto by sme mohli zahr-
núť aktivity, ktoré Úrad PSVR Komár-
no už niekoľko rokov realizuje pre 

klientov so zdravotným postihnutím.
Veľmi dôležitá je pritom spolupráca s ďalší-
mi inštitúciami a zariadeniami, ktoré majú 
vo svojej pôsobnosti starostlivosť o  obča-
nov so zdravotným postihnutím, resp. reali-
zujú programy a projekty smerujúce k zvý-
šeniu pracovného uplatnenia občanov so 
zdravotným postihnutím. V  roku 2005 sa 
náš úrad stal partnerom projektu pod ná-
zvom Keď chcieť znamená môcť, ktorý sa 
realizoval v rámci Iniciatívy Spoločenstva 
Equal. 
Projekt bol zameraný na pilotné overenie 
inovatívneho prístupu k riešeniu nezamest-
nanosti zdravotne postihnutých prostred-
níctvom centier tvorivosti a  asistovaného 
zamestnávania osôb so zdravotným po-
stihnutím. Aktivity nášho úradu sa v nasle-
dujúcich troch rokoch zameriavali na moni-
torovanie regionálneho trhu práce v okrese 
Komárno a výber uchádzačov o zamestna-
nie na zaradenie do poradenských a vzde-
lávacích aktivít projektu. Napriek tomu, že 
partnerstvo v rámci projektu trvalo len do 
konca roka 2007, etapa šírenia výsledkov 
pokračovala až do konca roka 2008. Do 

projektu bolo zaradených 102 uchádzačov 
o zamestnanie so zdravotným postihnutím.
Pri poskytovaní poradenských služieb pre 
občanov so zdravotným postihnutím tre-
ba uplatňovať individuálny prístup a reali-
zovať individuálne poradenské rozhovory, 
v rámci ktorých si klienti v spolupráci s po-
radcami vypracovávajú individuálne akč-
né plány. Efektívnosť starostlivosti o týchto 
uchádzačov o zamestnanie vyžaduje úzku 
spoluprácu najmä referátov poradenstva, 
sprostredkovania, trhu práce a aktívnej po-
litiky.
Poradcovia do individuálnych akčných plá-
nov vybraných klientov so zdravotným po-
stihnutím (ZP) zaradili trojdňovú poraden-
sko-informačnú aktivitu v spolupráci s Cen-
trom sociálnej a  pracovnej rehabilitácie 
(CSPR) pri Inštitúte pre pracovnú rehabilitá-
ciu občanov so ZP v Bratislave (IPR).
Na prvom stretnutí pracovníci CSPR poskyt-
li všetky dostupné informácie o  význame 
a fungovaní pracoviska, prostredníctvom 
testov zisťovali pracovný potenciál, pracov-
né schopnosti, UoZ mali možnosť indivi-
duálnej konzultácie a pohovoru s lekárom 
a psychológom. Druhé stretnutie zastrešili 
zamestnanci referátu aktívnej politiky, kto-
rí majú vo svojej pracovnej náplni podpo-

ru zamestnávania občanov so ZP. UoZ so 
ZP získali informácie o existujúcich chráne-
ných dielňach a chránených pracoviskách, 
dozvedeli sa aj o možnosti a podmienkach 
získania fi nančných príspevkov na začatie 
podnikania. Vítaným obohatením stretnu-
tia bola účasť bývalého klienta úradu, obča-
na so ZP, ktorý už viac ako 2 roky úspešne 
podniká za pomoci fi nančných prostried-
kov z ESF. Podelil sa s prítomnými so svojimi 
skúsenosťami s podnikaním, čo motivovalo 
a povzbudilo ďalších.
Na treťom, záverečnom stretnutí pracovní-
ci CSPR s uchádzačmi o zamestnanie praco-
vali v programe ISTP. UoZ mohli opäť s le-
károm konzultovať možnosti pracovného 
uplatnenia s  ohľadom na svoj zdravotný 
stav. Snahou úradu je využiť aj ďalšie mož-
nosti, ktoré CSPR pre svojich klientov bez-
platne ponúka.
Zavŕšením úspešnej spolupráce bolo pod-
písanie zmluvy o  ďalšej spolupráci medzi 
naším úradom a IPR. Tým sme sa stali jed-
ným z mála úradov, ktoré aktívne spolupra-
cujú s CSPR a využívajú vysokokvalifi kova-
né odborné služby tohto moderného zaria-
denia MPSVR SR.

Ing. Zuzana Harcsová, 

oddelenie služieb zamestnávateľom, ÚPSVR Komárno 

„Nezáleží, ako dlho to trvá, ale aby vždy bol nejaký cieľ!“

Čo si o nás myslia zamestnávatelia z regiónu
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Úrad práce, sociálnych vecí a  rodiny
Komárno eviduje ku koncu marca
2009 už 6 448 UoZ, čo predsta-

vuje  evidovanú mieru nezamestnanosti 
11,67 %. Je to o 2 463 UoZ viac než v  marci
2008, keď evidovaná miera nezamestnanosti
dosahovala úroveň 7,32 %. Najnižšia miera
evidovanej nezamestnanosti v  okrese 
Komárno v roku 2008 (a dá sa povedať, že aj
historicky najnižšia) bola v auguste na úrovni
6,83 %, čo predstavovalo 3 708 UoZ v eviden-
cii úradu práce. 

Vývoj počtu UoZ v štruktúre podľa vzdela-
nia je podobný ako v predchádzajúcich ro-
koch, podiel UoZ so základným vzdelaním
a vyučením na celkovom počte UoZ sa po-
hybuje na úrovni približne 40 % pri UoZ so
základným vzdelaním a približne 30 % pri
UoZ s vyučením. Za prvé tri mesiace roka
2009 bol zaznamenaný mierny nárast po-
dielu UoZ s vyučením na celkovom počte
UoZ na úroveň 34,9 %, čo zodpovedá vý-
voju na trhu práce v okrese Komárno a je
spôsobené prílevom UoZ prepúšťaných

v  dôsledku globálnej hospodárskej krízy. 
V  štruktúre UoZ podľa pohlavia nenastali
v  priebehu roka 2009 oproti predchádzajú-
cemu roku výrazné zmeny. Podobne ako 
v roku 2008 aj v prvých troch mesiacoch roka
2009 je počet žien v evidencii UoZ vyšší než
mužov, avšak ich podiel na celkovom počte
UoZ má oproti minulému roku klesajúcu ten-
denciu. 
Až do prelomu rokov 2006 a 2007 boli v evi-
dencii UoZ vo väčšom počte zastúpení muži
než ženy, zlom v  uvedenom období nastal
v dôsledku vzniku množstva pracovných prí-
ležitostí najmä v  oblastiach strojárskeho
a  elektrotechnického prie myslu určených
hlavne pre mužov (najmä pracovné miesta
v prihraničnej oblasti Maďarskej republiky). 
Nárast evidovanej miery nezamestnanosti
v ostatných mesiacoch vznikol ako dôsledok
globálnej finančnej a hospodárskej krízy, keď
sa na náraste prílevov do evidencie UoZ po-
dieľali práve zamestnanci – občania okresu
Komárno, zamestnaní v  prihraničnej oblasti
Maďarskej republiky v rôznych zamestnáva-
teľských agentúrach a u zahraničných inves-
torov so sídlom v Maďarskej republike (prie-
myselný park Komárom) prepustení dohodou
alebo z organizačných dôvodov, resp. nemali
predĺžené pracovné pomery na dobu určitú. 
Podobne sa správali aj zamestnávatelia
v okrese Komárno, čoho dôsledkom sú hlá-
sené hromadné prepúšťania v  celkovom
počte 687 ohrozených pracovných miest
(Stavkov, s. r. o., Komárno, Kromberg & Schu-
bert, s. r. o., Kolárovo, Stroje a mechanizmy, 
a. s., prevádzka Komárno, Nuritech SK, s. r. o.,
Hurbanovo). 

Ing. Martin Kučera
vedúci OIaŠZ ÚPSVR Komárno

Vývoj evidovanej miery 
nezamestnanosti v okrese Komárno
Od roku 2003 mal vývoj evidovanej miery nezamestnanosti
v okrese Komárno dlhodobo klesajúci charakter. Opätovne 
začala stúpať až v roku 2008, počnúc septembrom 
a výraznejšie sa prejavila koncom roka 2008 a v prvých 
mesiacoch roka 2009. 

ROK 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

I. % 25,1 26,65 27,82 26,64 22,42 13,66 10,73 8,35 7,37 9,23

II. % 24,96 26,92 27,63 25,68 21,92 12,81 10,89 8,41 7,43 10,45

III. % 24,63 26,65 27,1 24,82 20,69 12,34 10,42 8,55 7,32 11,67

IV. % 24,28 25,18 25,98 22,74 19,71 11,47 10,11 8,10 7,13

V. % 24,03 24,34 25,3 20,68 18,38 10,92 9,67 7,89 7,2

VI. % 24,11 24,52 24,54 20,15 16,91 10,58 9,42 7,66 7,03

VII. % 24,4 24,35 24,65 19,75 15,79 10,24 9,15 7,79 6,99

VIII. % 23,17 24,69 24,31 19,65 15,13 10,27 8,81 7,67 6,83

IX. % 22,13 24,62 24,14 19,45 14,43 10,06 8,51 7,49 6,86

X. % 21,91 24,55 23,78 19,02 13,78 9,7 8 7,18 7,05

XI. % 22,55 25,52 24,44 19,66 13,35 9,2 8,03 6,94 7,54

XII. % 24,36 26,61 25,89 21,41 13,71 9,69 8,41 7,36 8,48
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SOCIÁLNA PRÁCA
V DUCHU ZMIEN
Sociálna sféra, v ktorej pôsobím dlhé de-

saťročia, je veľmi bohatá na zmeny, na
fenomény typu: vznik, zánik, premeny, zria-
denie, zrušenie, legislatívne pozadie, re-
forma inštitucionálneho usporiadania, kom-
petenčné otázky a pod. Od nich sa odvíjajú
aj úlohy sociálnych pracovníkov. Tou najťaž-
šou bolo a je presvedčiť ľudí, aby sa naučili
myslieť a konať za seba, byť zodpovednými
za svoj vlastný život, za jeho kvalitu, za svoju
rodinu. Zo štátneho paternalizmu sa vytvá-
rala široká paleta plurality v prístupoch. Ob-
čania od nás očakávajú pomoc pri oriento-
vaní sa v  ich problémoch, životných
situáciách, obracajú sa na nás s dôverou.
V  tomto hektickom období, keď hospo-
dárska kríza, ako aj legislatívne zmeny v so-
ciálnej oblasti výrazne skomplikovali našu
činnosť, sa od všetkých sedemdesiatich za-
mestnancov odboru vyžaduje poskytova-
nie adresnej, primeranej, účinnej a včasnej
pomoci na báze individuálnych potrieb
klientov so zreteľom na ich zdravotný stav,
vek, stratu zamestnania, spoločenskú 
dezintegráciu, zlyhanie rodinného zázemia
a pod.
Sociálni pracovníci odboru sociálnych vecí
a rodiny ÚPSVR Komárno empatickým prí-
stupom a  s úctou ku klientovi sa snažia
týmto požiadavkám vyhovieť, popritom väč-
šina z nich sa zvyšovaním a prehlbovaním si
kvalifikácie sprofesionalizovala.
Odbor funguje na troch pracoviskách, a to
v Komárne, Kolárove a Hurbanove. Organi-
začne sa člení na päť oddelení, na ktorých sa
vykonáva štátna správa v  oblasti štátnych
sociálnych dávok, posudkových činností, pe-
ňažných príspevkov na kompenzáciu so-
ciálnych dôsledkov ŤZP, pomoci v hmotnej
núdzi a sociálno-právnej ochrany detí a so-
ciálnej kurately. V rámci odboru pružne rea-
gujú na vzrastajúce personálne nároky na
oddeleniach, resp. pracovisku, aj napriek
uskutočneným optimalizačným opatreniam,
ktoré si niekoľkokrát vyžiadali zmeny – pre-
suny zamestnancov. Špecifikom nášho
úradu je, že sa nachádza v prihraničnom re-
gióne, v dôsledku čoho intenzívnejšie poci-
ťujeme negatívne dosahy hospodárskej
krízy a hromadného prepúšťania nielen na
Slovensku, ale aj našich ľudí zamestnaných
v Maďarsku.
Na záver by som chcela vysloviť poďakova-
nie všetkým mojim kolegom z odboru za
ich statočne odvedenú prácu pri pomoci
klientom, za trpezlivosť a vytrvalosť v týchto
neustále sa meniacich situáciách.

Mgr. Zuzana Marosiová, 
riaditeľka odboru SVaR ÚPSVR Komárno 

OKTÓBER 2008 NOVEMBER 2008 DECEMBER 2008 JANUÁR 2009 FEBRUÁR 2009 MAREC 2009

Prítok  - UoZ z MR 56 41 86 130 263 102

Prítok  - ostatní UoZ 418 485 550 785 703 925

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ženy 4 515 2 778 2 325 2 167 2 119 2 999

Muži 4 945 3 175 2 514 2 025 1 835 2 789

Spolu 9 460 5 953 4 839 4 192 3 954 5 788

2004 2005 2006 2007 2008 2009

základné vzdelanie 3 569 2 509 2 062 1 736 1 534 1 966

vyučenie 3 266 1 924 1 468 1 257 1 213 2 022

iné vzdelanie 2 625 1 520 1 308 1 199 1 208 1 800

Spolu 9 460 5 953 4 838 4 192 3 955 5 788
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Úrad PSVR Komárno tak
ako každý rok aj počas
vlaňajších prázdnin zor-

ganizoval výchovno-rekreačný
program pre deti s  poruchami
správania. Zúčastnilo sa na ňom
15 dievčat a chlapcov vo veku
od 8 do 14 rokov. Organizačne
celý program zabezpečil úrad vo
vlastnej réžii i s vlastnými reali-
zátorkami - kurátorkou a  psy-
chologičkou oddelenia sociálno-
právnej ochrany detí a sociálnej
kurately.
Pobyt sa uskutočnil v nádher-
nom prostredí dunajskej „zá-
kruty“ v rekreačnej oblasti Ko-
váčová naďaleko Štúrova.
Deťom prialo aj počasie, pre-

tože počas celých sedem dní bolo nád-
herne slnečno.
Program mal aj výchovný charakter.
Deti si osvojovali normy a pravidlá sprá-
vania sa v  rozličných životných situá-
ciách i spôsoby zdravého životného
štýlu, podporovalo sa v nich sebapoz-
návanie a sebahodnotenie, tiež schop-
nosť spolupracovať a  riešiť problémy
a konflikty a v konečnom dôsledku na-
učiť sa zvládať aj stres.
Neboli to ľahké úlohy, a  aj keď sa ich
určite nepodarilo stopercentne naplniť,
deti odchádzali domov nepochybne vy-

Aktívnu činnosť Kariérneho 
poradenstva sme v našom okrese
úspešne naštartovali v roku 2008.
Nadviazali sme kvalitnú spoluprácu
s výchovnými poradcami základných
a stredných škôl, ako aj s vybranými
zamestnávateľmi a ich personalistami.

Výsledkom nášho spoločného snaže-
nia boli napr.: Raňajky s výchovnými

poradcami, či návšteva Klubu práce určená
pre žiakov a študentov, prednášky v Centre
CIEĽ, kde boli študentom poskytnuté in-
formácie o úrade a jeho činnosti, spojené
s prezentáciou EURES. Výborná a zaujímavá
bola Exkurzia vo výrobni vína, určená pre

žiakov podobného učebného zame-
rania, pri ktorej sme spolupracovali
s  mestským zastupiteľstvom mesta
Kolárova.
Svoj zámer splnila aj Burza informácií
– kariérny deň, ktorú organizoval
ÚPSVR Komárno v novembri 2008,
kde boli okrem iných pozvané zá-
kladné a  stredné školy z  okresu Ko-
márno. Žiaci aj študenti končiacich
ročníkov si vyskúšali program Voľba
povolania, ktorý si získal medzi mládežou
značnú popularitu. Žiaci nižších ročníkov
dostali priestor na kreslenie k téme: Ako si
predstavujem povolanie. V  rámci kariér-
neho dňa bola vyhodnotená aj predtým
vyhlásená výtvarná súťaž na tému  Moje
vysnívané povolanie, ktorej sa zúčastnilo
145 žiakov z deviatich základných škôl. 

V januári 2009 sme, podobne ako ostatné
ÚPSVR, rozbehli distribúciu materiálov ur-
čených pre žiakov končiacich ročníkov ZŠ
v regióne, išlo o interaktívne DVD – SVET
PRÁCE, letáky a profesijné listy. Materiály
mali veľmi pozitívnu spätnú väzbu najmä
zo strany výchovných poradcov, riaditeľov
ZŠ aj priamo od žiakov. Akcia prebehla 

KARIÉRNE PORADENSTVO MALO ÚSPEŠNÝ ŠTART 

Na leto si ešte nejaký čas musíme počkať, a tak nezaškodí, 
ak sa spomienkami vrátime k nádherným chvíľam, ktoré 
v uplynulom roku
prežili „naše“ deti 
v „našich“ táboroch.

„Problemácke“
tábory majú tiež svoje kúzlo
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Súčasnosť 
Prioritným poslaním nášho partnerstva
je prispieť k uľahčeniu cezhraničného
zamestnávania a informovanosti o ži-
votných a  pracovných podmienkach
zúčastnených krajín. 
Cieľom CP EURES – T Danubius je pod-
poriť proces cezhraničného zamestná-
vania vzájomnou spoluprácou partne-
rov z úradov práce, zástupcov
zamestnávateľov i zamestnancov z re-
gionálnych výborov pre otázky zames-
tnanosti a sociálnych partnerov.
CP EURES – T Danubius pôsobí v  ob-
lasti európskych služieb zamestnanosti
tretí rok a  jeho hlavným poslaním je
v prvom rade informačná činnosť pre
všetky cieľové skupiny úradov práce,
to znamená uchádzačov a záujemcov
o zamestnanie, zamestnávateľov, štu-
dentov a absolventov škôl. Úrad PSVR
v Komárne plní v rámci partnerstva vý-
znamnú a zodpovednú úlohu v pozícii
žiadateľa o grant a správcu konta: kaž-
doročne predkladá Európskej komisii
projektovú dokumentáciu k  plánova-
ným aktivitám a rozpočtu partnerstva
so žiadosťou o grant a spravuje finan-
cie grantu Európskej komisie na čin-
nosť partnerstva.

Budúcnosť
Prostredníctvom oddelenia ESF a PR sa
ÚPSVR Komárno spolu s ďalšími sied-
mimi organizáciami z  rozdielnych kú-
tov Európy uchádza o  partnerstvo
v  rámci programu Leonardo da Vinci.
Partnerstvo označené skratkou „ASK“
je založené na hľadaní rozdielnych me-
tód zhodnocovania a  overovania ne-

formálnych a  informálnych nadobud-
nutých skúseností v procese vzdeláva-
nia a školenia v príslušných regiónoch.
Partnerstvo pomáha lepšej a užšej spo-
lupráci organizácií, ktoré využívajú
štandardizované metódy školení. Tieto
organizácie by rady zlepšili svoj prístup
a svoje možnosti v procese vzdeláva-
nia. Hlavnou líniou projektu je identifi-
kovať možnosti na optimalizovanie 
existujúcich metód formou výmeny
skúseností medzi partnermi.
Druhý projekt, o  ktorý sa ÚPSVR Ko-

márno uchádza, patrí do operačného
programu INTERREG IVC. Tento ope-
račný program vytvoril priestor na po-
silnenie medziregionálnej spolupráce
európskych regiónov a na medziregio-
nálne kooperačné projekty v konkrét-
nej oblasti politiky s cieľom identifiko-
vať najlepšie praktiky a rozvinúť nové
nástroje a prístupy zamerané na zlep-
šenie efektívnosti politík regionálneho
rozvoja. 
V  rámci tohto operačného programu
v  spolupráci s  Úradom regionálnej
vlády v  Galícii v  Španielsku a  ďalšími
partnermi z Francúzska, Nemecka a Por-
tugalska sa ÚPSVR Komárno pripra-
vuje na partnerstvo v projekte „WOMO
– Pracovná mobilita v  Európskom re-
gióne“. Prostredníctvom projektu sa
zrealizuje prenos inovatívnych skúse-
ností a praktík súvisiacich s pracovnou
mobilitou, ktorá je kľúčovým nástro-
jom na efektívne fungovanie trhu a je
základom získania lepšieho zamestna-
nia pre väčšinu ľudí.

Ing. Renáta Machová, vedúca oddelenia ESF a PR ÚPSVR Komárno
Mgr. Edita Bertová, koordinátorka EURES-T DANUBIUS

Aktivity so zahraničnými partnermi

v spolupráci s psychologicko-poraden-
ským centrom v Komárne. 
V budúcnosti plánujeme rozšíriť spolu-
prácu s  psychologicko-poradenským
centrom, pokračovať aj v spolupráci 
s  výchovnými poradcami, určiť pred-
bežné termíny návštev a  prezentácií
priamo na školách, ako aj na pôde
úradu. Po dohode s riaditeľmi ZŠ plánu-
jeme vstúpiť do učebného procesu
a  v  rámci občianskej náuky, prípadne
iného predmetu so zámerom priblížiť
žiakom (študentom) teoretické základy
systému služieb zamestnanosti a iné sú-
visiace témy. 
Okrem toho plánujeme realizovať so
strednými školami ďalšie exkurzné ná-
vštevy vybraných zamestnávateľských
subjektov so zameraním na profesie,
ktoré si vyžaduje súčasný trh práce v na-
šom regióne. 

Ing. Žaneta Barthová
kariérny poradca ÚPSVR Komárno 

Vysoká mobilita v našom prihraničnom regióne a snaha
rozšíriť a skvalitniť informovanosť verejnosti v oblasti
zamestnanosti podnietila vytvorenie slovensko-maďarského
cezhraničného partnerstva (CP) EURES – T Danubius,
ktoré vzniklo 4. decembra 2006 podpisom rámcovej 
zmluvy partnerskými organizáciami z oboch krajín
a následne bolo uznané Európskou komisiou. 

rovnanejšie, spokojnejšie, ale najmä
plné nových zážitkov, informácií a no-
vých priateľstiev.
Úrad PSVR Komárno zabezpečil vlani aj
ďalší výchovno-rekreačný program pre
deti, ale tentoraz v spolupráci s akredi-
tovaným subjektom Kľúč, n. o. Zúčast-
nilo sa na ňom 20 chlapcov a dievčat vo
veku 6 až 16 rokov s poruchami emo-
cionality a správania a v tomto duchu sa
naplánovali aj aktivity na 10-dňový po-
byt.
Malebné horské prostredie na Chate
Čertov v obci Lazy pod Makytou im zná-
sobilo pocity a zážitky. Pri práci s deťmi
sa používali osvedčené techniky a po-
stupy sociálnej práce, takými sú napr.
sebapoznávanie, pozorovanie, hranie
rolí, brainstorming, zážitkové učenie,
riadený rozhovor, psychoterapeutické
metódy, relaxačné aktivity. Vo svojich
spomienkach si určite najdlhšie zacho-
vali návštevu Valašského kráľovstva
Bolka Polívku v Novom Hrozenkove.
Realizačný tím odborníkov n. o. Kľúč,
ako aj samotné deti hodnotili program
ako úspešný. Realizátor poskytol úradu
aj záverečné správy, charakteristiky
a odporúčania na ďalšiu prácu s jedno-
tlivými účastníkmi programu.
Pevne veríme, že aj tohtoročné pro-
gramy, ktoré zorganizuje úrad –  a  to
jeden pre deti s  poruchami správania
a  druhý zameraný na deti so sklonom
k  záškoláctvu – budú minimálne také
úspešné ako tie vlaňajšie a  deti si aj
tento rok odnesú nielen impulzy na
skvalitnenie života, ale aj veľa podnet-
ných zážitkov.

Mgr. Ľudovít Lukuvka, 
poverený zastupovaním vedúceho odd. SPOD a SK
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Rastie záujem o profesionálne rodičovstvo

Súčasná spoločnosť je nepochyb-
ne pedocentrická, teda zamera-
ná na deti, chrániaca deti a deti vy-

soko hodnotiaca. Detstvo má v  dnešnej 
spoločnosti hodnotu, ktorú nemalo nikdy 
predtým. Dieťa a  detstvo je predmetom 
umeleckej tvorby, zákonodarstva, politic-
kých programov, vedy, techniky, obcho-
du a  spoločenského života vôbec. Blaho 
dieťaťa je spoločenským argumentom na 
úrovni osobnej a  rodinnej 
i  na úrovni medzinárodnej 
a celosvetovej. 
Cesta k  dnešnému postoju 
spoločnosti k  deťom bola 
dlhá a  zďaleka nie priama, 
najmä nie u  detí nechce-
ných a  opustených. Sta-
rostlivosť o siroty a opuste-
né deti sa vyvíjala postup-
ne a  treba povedať, že po-
stoj k  deťom nebol vždy 
zameraný na ich ochranu. 
Forma starostlivosti o  tieto 
deti bola naprieč etapami 
vývoja ľudskej spoločnosti 
rôznorodá – od ich usmrco-
vania, cez starostlivosť v si-
rotincoch, útulkoch zria-
ďovaných väčšinou cirkva-
mi a neskôr aj obcami a štá-
tom až po starostlivosť v detských domo-
voch. Špecifi ckou etapou prešla starostli-
vosť o deti v detských domovoch v býva-
lých štátoch tzv. východného bloku, kde 
sa po roku 1945 postupne presadzovala 
kolektívna výchova, ktorá sa však ukázala 
ako nevhodná forma starostlivosti, preto-
že nezohľadňovala potreby detí. Táto sku-
točnosť sa odrazila na systéme výkonu 
ústavnej starostlivosti po spoločensko-
politickej zmene v roku 1989 aj na Sloven-
sku. Od roku 1993, ale najmä po prijatí zá-
kona č. 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej 
ochrane detí a o sociálnej kuratele, ktorý 
nadobudol účinnosť 1. 9. 2005, sa postup-
ne zavádza v  systéme ústavnej starostli-
vosti forma profesionálneho rodičovstva 
ako prirodzenejšia a pre dieťa prospešnej-
šia forma náhradnej starostlivosti.

Úrad práce, sociálnych vecí a  rodiny Ko-
márno, v  snahe pomôcť čo najväčšiemu 
počtu detí umiestnených v  zariadeniach 
na výkon rozhodnutia súdu v  možnosti 
ich umiestnenia do profesionálnych ro-
dín, uskutočnil vo februári 2009 širokú 
prezentáciu a propagáciu profesionálne-
ho rodičovstva v  miestnej káblovej tele-
vízii a  prostredníctvom letákov. Profesi-
onálne rodičovstvo, ako možná náhrada 

za stratené pracovné miesto, sa ponúka-
lo aj uchádzačom o  zamestnanie vede-
ným v databáze úradu. Navyše široká ve-
rejnosť má možnosť dozvedieť sa o tejto 
problematike aj na internetovej stránke 
úradu.
Výsledkom nášho snaženia bol až neo-
čakávaný záujem o  profesionálne rodi-
čovstvo. Začiatkom marca 2009 úrad za-
čal prípravu na  profesionálne vykonáva-
nie náhradnej starostlivosti s 12 záujem-
cami. Zvlášť potešujúce je, že z tohto poč-
tu sú dvaja muži. Úrad prípravu realizu-
je v úzkej súčinnosti s odborníkmi z det-
ských domovov, ktoré sídlia v územnom 
obvode úradu – Detský domov Komárno, 
Detský domov Kolárovo a Detský domov 
Dedina Mládeže. Vedeniam týchto zaria-
dení, ako aj samotným odborníkom, pat-

rí vďaka za to, že nad rámec svojich pra-
covných povinností sú ochotní realizo-
vať túto prípravu v spolupráci s úradom. 
Potenciálny budúci rodič dieťaťa z  det-
ského domova sa na svoje nové „pracov-
né zaradenie“ pripravuje na úrade – for-
mou prednášok, diskusií a cvičení, ale dve 
záverečné stretnutia sa budú konať pria-
mo v  zariadeniach na výkon rozhodnu-
tia súdu. Jedno celodenné stretnutie pre-

behne v  Detskom domo-
ve Komárno, kde sa frek-
ventantom prípravy priblíži 
o. i. aj praktická časť práce 
s deťmi vo veku od 0 do pri-
bližne 8 rokov veku. Druhé 
podobné praktické stretnu-
tie bude v Detskom domo-
ve Dedina Mládeže, kde sa 
účastníci prípravy obozná-
mia s  problematikou prá-
ce so staršími deťmi, deťmi 
vo veku blízkom plnoletosti 
a mladými dospelými. Úrad 
túto praktickú časť prípravy 
považoval za vhodnú a po-
trebnú, pretože nielen kaž-
dé dieťa je špecifi cké, ale 
aj jednotlivé etapy života 
dieťaťa majú svoje špecifi -
ká a  ich správne „uchope-

nie“ je niekedy aj pre odborníkov nároč-
né a  každá dobrá rada od skúsenejších 
v tejto oblasti má cenu zlata. Predpokla-
daný termín ukončenia prípravy je naplá-
novaný na koniec mája 2009 a pevne verí-
me, že prípravu úspešne absolvujú všetci 
12 záujemcovia a väčšina z nich si za bu-
dúce zamestnanie vyberie profesiu profe-
sionálneho rodiča.
Na záver môžeme s radosťou konštatovať, 
že aktivity úradu v tejto oblasti sú aj naďa-
lej úspešné, pretože záujemcov o profesi-
onálne vykonávanie náhradnej starostli-
vosti naďalej pribúda a s najväčšou prav-
depodobnosťou úrad takúto prípravu za-
čne aj na jeseň tohto roka s  porovnateľ-
ným počtom záujemcov.

Mgr. Ľudovít Lukuvka,

 poverený zastupovaním vedúceho odd. SPOD a SK

Bez ohľadu na vyspelosť spoločnosti, spoločenské zriadenie či ekonomickú a hospodársku úro-
veň danej doby, vždy existovali deti, ktoré z rôznych príčin neboli či nemohli byť vychovávané 
v biologickej rodine. V každej etape vývinu ľudskej civilizácie boli aj deti nechcené a opustené, 
o ktoré sa musel, v rozličnej forme, postarať štát, cirkev, obec či ostatní členovia spoločnosti. Ro-
dinné spoločenstvo a starostlivosť o dieťa sú pre ľudstvo nutnosťou. Bez nej by neprežilo. Počas 
vývoja ľudstva táto prírodná a biologická nutnosť nadobudla aj formu mravnej zákonitosti.
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Inšpekcia práce na Slovensku má 40 rokov

Rok 2009 je rokom, v ktorom si pri-
pomíname 40 rokov činnosti in-
špekcie práce na Slovensku. His-

tória súčasnej inšpekcie práce sa začala 
písať v  roku 1969, keď nadobudol účin-
nosť zákon č. 174/1968 Zb. o štátnom od-
bornom dozore nad bezpečnosťou práce. 
Postupným vývojom, zmenami legislatí-
vy a harmonizáciou slovenskej legislatívy 
s legislatívou Európskej únie, vyplývajúcej 
zo vstupu Slovenska do Európskej únie, 
sa dospelo až k  dnešnej podobe zákona 
č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce. 

Pri príležitosti tohto výročia sa 25. mar-
ca 2009 v Nitre, v priestoroch mestského 
úradu a  za prítomnosti ministerky Viery 
Tomanovej a  ďalších významných pred-
staviteľov inštitúcií štátnej správy, sláv-
nostne odovzdávali ocenenia inšpekto-
rom práce za ich dlhoročnú prácu a  prí-
nos pre sústavu inšpekcie práce. Ocene-
nie si prevzalo 26 zamestnancov z rúk ge-
nerálneho riaditeľa Národného inšpekto-
rátu práce Andreja Gmittera. Bolo to vy-
jadrenie vďaky za presadzovanie ochrany 
zamestnancov pri práci a za výkon štátnej 
správy v oblasti inšpekcie práce. 

Inšpektori práce sú každý deň v  kontak-
te so zamestnávateľmi aj zamestnanca-
mi. Keďže dokonale poznajú problema-
tiku, ktorá pre svoju zložitosť spôsobuje 
zamestnávateľom hlavne malých a stred-
ných podnikov mnohokrát problémy pri 
aplikácii zákonov v praxi, inšpektori kedy-
koľvek poskytnú bezplatne kvalitné pora-
denstvo, ako ich najúčinnejšie dodržia-
vať. Ide o: 
1. pracovnoprávne predpisy, ktoré upra-
vujú pracovnoprávne vzťahy, najmä ich 
vznik, zmenu a skončenie, mzdové pod-
mienky a  pracovné podmienky zamest-
nancov vrátane pracovných podmienok 
žien, mladistvých, domáckych zamest-
nancov, osôb so zdravotným postihnutím 
a osôb, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku, 
2. právne predpisy a ostatné predpisy na 
zaistenie bezpečnosti a  ochrany zdravia 
pri práci vrátane predpisov upravujúcich 
faktory pracovného prostredia,
3. právne predpisy, ktoré upravujú zákaz 
nelegálnej práce a  nelegálneho zamest-
návania,
4. záväzky, ktoré vyplývajú z kolektívnych 
zmlúv.

Rovnako i  každý zamestnanec, ktorého 
práva sú porušované, má možnosť obrá-
tiť sa na príslušný inšpektorát práce a po-

dať podnet na zamestnávateľa, ktorý jeho 
práva nejakým spôsobom obmedzuje. 

Cieľom inšpekcie práce nie je udeľovať 
fi nančné postihy zamestnávateľom, ale 
je v  záujme všetkých, či už zamestná-
vateľov, zamestnancov či celej spoloč-
nosti, aby sa predpisy dodržiavali, pre-
tože pri ich porušovaní, najmä predpi-
sov na zaistenie BOZP, dochádza často 
k závažným pracovným úrazom a za kaž-
dým úrazom je konkrétny človek, jeho 
rodina a blízki. Samozrejme, sú to straty 
nielen na zdraví, ale aj straty s  nepriaz-
nivým ekonomickým dosahom pre celú 
spoločnosť. 
Za posledných 40 rokov došlo k  7  706 
smrteľným pracovným úrazom a inšpek-
tori prešetrili 1 753 830 pracovných úra-
zov. 

V  súlade so stratégiou Spoločenstva 
v  oblasti bezpečnosti a  zdravia pri prá-
ci na roky 2007-2012, rozpracovanou 
v  Koncepcii BOZP v  SR na roky 2008-
2012, pre nasledujúce obdobie orgány 
inšpekcie práce budú mať tieto úlohy:
 inšpekčnou a poradenskou činnosťou 

prispievať k  zníženiu počtu pracovných 
úrazov o 25 % v období rokov 2008-2012,
 zúčastniť sa na prehodnotení doteraj-

ších predpisov BOZP a  príprave nových 

predpisov s ohľadom na špecifi cké pod-
mienky malých a stredných podnikov,
 s  cieľom kvalitného zabezpečenia 

úloh orgánov inšpekcie práce v  SR a  pri 
zohľadnení širokého rozsahu kompeten-
cií vytvárať podmienky na primerané od-
meňovanie, motiváciu a kariérny rast za-
mestnancov inšpekcie práce, porovnateľ-
ný s úrovňou inšpekčných orgánov ostat-
ných členských štátov EÚ,
 na zabezpečenie slobodného pohy-

bu tovaru v rámci EÚ a dosiahnutie vyso-
kej úrovne bezpečnosti určených výrob-
kov vytvoriť podmienky na implemen-
táciu dokumentov EÚ, personálne, od-
borné a  fi nančné posilnenie orgánov IP 
a zefektívnenie spolupráce s orgánmi do-
hľadu v SR a v rámci EÚ,
 zabezpečiť permanentnú odbornú 

a  jazykovú prípravu zamestnancov in-
špekcie práce s využitím prostriedkov EÚ 
v rámci národných projektov.

V tejto súvislosti bola vydaná aj brožúra 
40 rokov činnosti inšpekcie práce na Slo-
vensku, v  ktorej sú informácie týkajúce 
sa inšpekcie práce v rokoch 1969 – 2009 
a taktiež štatistiky s tým súvisiace za po-
sledné 4 roky. Brožúra je dostupná na 
všetkých inšpektorátoch práce. 

Národný inšpektorát práce

Poradenstvo Previerky
Vyšetrovanie 

udalostí
Kolaudácie Podnety

Doprava 

komunikácie

28 % 31 % 3 % 13 % 14 % 11 %

PODIEL JEDNOTLIVÝCH DRUHOV VÝKONOV INŠPEKCIE PRÁCE 

V ROKOCH 2004 - 2008

11 %

14 %

13 %

28 %

31 %
3 %

apríl 04/ 2009

 MPSVR
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Veľvyslanectvo SR v Poľsku: 
Adresa: Ambasada Republiki Slowackiej 
w Rzeczpospolitej Polskiej
Litewska 6, 00 581 Warszawa, Polska
Tel.: 0048/22 525 8110 Fax: 0048/22 525 
8122
E-mail: embassy@varsava.mfa.sk
Web: www.ambasada-slowacji.pl 
Veľvyslanectvo Poľska v SR: 
Veľvyslanectvo Poľskej republiky v  Slo-
venskej republike
Adresa: Hummelova 4, 814 91 Bratislava, 
Slovensko 
Tel.: 02/5441 3174 – 5 Hotline: 02/5441 
3184
E-mail: bratampl@nextra.sk 
Web: www.polskevelvyslanectvo.sk 

Čo budete v Poľsku potrebovať?
Povolenie na pobyt 
Občan EÚ/EHP môže vstúpiť na územie 
Poľska, ak je držiteľom platného pasu 
alebo iného dokladu potvrdzujúceho 
jeho identitu a občianstvo. Po vstupe do 
Poľska sú občania EÚ/EHP, ako aj ich ro-
dinní príslušníci, ktorí nie sú ubytovaní 
v  hoteli alebo zariadení súvisiacom s  ich 
prácou, vzdelávaním, zdravotníckou sta-
rostlivosťou alebo zotavovaním, povinní 
hlásiť prechodný pobyt na príslušnom 
obecnom (mestskom) úrade do 4 dní od 
prekročenia poľskej hranice. Ak občan 
EÚ/EHP alebo člen jeho rodiny zostáva 
na území Poľska dlhšie ako 3 mesiace, je 
povinný svoj pobyt registrovať na prísluš-
nom vojvodstve, kde mu vystavia doklad 
o registrácii pobytu. Rodinný člen, ktorý 
nie je občanom EÚ/EHP, potrebuje povo-
lenie na pobyt rodinných príslušníkov, 
občanov EÚ. Žiadosť o povolenie na po-
byt treba predložiť osobne na príslušnom 
úrade vojvodstva najneskôr deň po vy-
pršaní 3 mesiacov odo dňa príchodu do 
krajiny. Povolenie sa vydáva na 5 rokov. 
Ak sa občan EÚ/EHP nepretržite 5 rokov 
zdržiaval v Poľsku, získava právo na trva-
lý pobyt.
Užitočná adresa: www.udsc.gov.pl 

Ako sa uchádzať v Poľsku o prácu?
Občania Slovenska si môžu prácu hľa-
dať samostatne – cez internet, reklamné 
letáky, noviny, taktiež prostredníctvom 
verejných služieb zamestnanosti (Wo-
jewódzke a Powiatowe Urządy Pracy), 
prípadne súkromných sprostredkova-
teľov práce. Verejné služby zamestna-
nosti sú bezplatné, agentúry zamestna-
nosti môžu vyberať iba poplatky súvisiace 
s priamym smerovaním občana do práce 
v zahraničí (poplatky týkajúce sa cesty do 
zahraničia, dodatočného poistenia, lekár-
skych prehliadok, prekladov dokladov, 
získania výpisu z registra trestov). Agen-
túra musí byť držiteľom povolenia vyda-
ného krajským úradom práce a uvedená 
v registri agentúr zamestnanosti. Zoznam 
agentúr je k  dispozícii na stránke www.
kraz.praca.gov.pl 
V Poľsku sa začína proces uchádzania 
o zamestnanie zvyčajne oboznámením sa 
s kandidátovým životopisom a motivač-
ným listom. Životopis – CV (curriculum vi-
tae) je dokument, ktorý popisuje profesi-
onálny život osoby hľadajúcej prácu. Na 
konci životopisu dáva uchádzač povole-
nie na spracovanie jeho osobných údajov.
Popri CV je ďalším dôležitým dokumen-
tom sprievodný list, ktorý objasňuje dô-
vody, prečo sa uchádzač zaujíma práve 
o špecifi kovanú pracovnú pozíciu. Vzory 
životopisov a motivačných listov sú k dis-
pozícii na stránke www.europass.cedefop.
eu.int, www.pracuj.pl – sekcia Kariera. 

Kontakty na pracovné portály ve-
rejných služieb zamestnanosti: 
www.epuls.praca.gov.pl, 
www.praca.gov.pl, 
www.psz.praca.gov.pl, 
www.eures.praca.gov.pl, 
www.eures.eu.int
Iné pracovné portály: 
www.jobpilot.pl, www.cvonline.pl, 
www.pracuj.pl, www.jobs.pl, 
www.webjobs.pl, www.hrk.pl, 
www.gratka.pl,  

www.praca.onet.pl, 
www.pracaonline.pl, 
www.praca.interia.pl, 
www.praca.wp.pl,  
www.gazeta.pl/praca, 
www.wakat.com.pl,  
www.bestoferta.pl, 
www.tempserwis.com.pl, 
www.bdi.com.pl, www.workservice.pl 

Vzdelávanie
Vzdelávanie v Poľsku je povinné pre deti 
od 7 do 18 rokov (povinná školská do-
chádzka). V školách je povinným vyu-
čovacím jazykom poľština, prípadne iný 
jazyk – najčastejšie angličtina. Takmer 
99 % žiakov v systéme povinnej školskej 
dochádzky navštevuje štátne školy, ktoré 
sú väčšinou fi nancované zo štátneho roz-
počtu. Poľský vzdelávací systém zahŕňa: 
 materské školy (od 3 do 6 rokov veku) 
 základné školy (od 7 do 13 rokov)
 nižšie stredné školy - gymnázia (od 13 
do 16 rokov) 
 vyššie stredné školy (od 16 rokov): 
3-ročné profi lované lýceum, 4-ročná 
priemyselná škola, 2- alebo 3-ročné 
odborné učilište,  2-ročné doplňujúce 
lýceum a  3-ročná doplňujúca priemy-
selná škola 
 špecializované vyššie stredné školy – 
polyceálne 
 vysoké školstvo - prijatie je podmie-
nené ukončením vyššej strednej školy 
s maturitou
 vyššie odborné školy (3,5 – 4 roky) 
 doplnkové školy pre magisterské štú-
dium (2,5 roka) 
 jednotné školy pre magisterské štú-
dium (5-6 rokov). 

Užitočné adresy: 
www.men.gov.pl , 
www.kuratorium.waw.pl,
www.szkoly.info.pl 
Uznávanie diplomov a kvalifi kácií
Vzájomné uznávanie diplomov a kva-
lifi kácií umožňuje pokračovanie vzde-
lávania v ďalšom členskom štáte EÚ a je 

eures

24|25  Zamestnanosť a sociálna politika

 Chcete pracovať v Európskej únii?

P O Ľ SKO
Od 10. 1. 2007 Poľsko NEUPLATŇUJE voči žiadnej z 
členských krajín EÚ/EHP prechodné obdobie, to zna-
mená, že občania týchto krajín majú voľný vstup na poľský 
trh práce a nie je potrebné žiadať o pracovné povolenie.
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založené na detailnom porovnávaní štu-
dijných programov. V Poľskej republike je 
vzdelanie dosiahnuté v inej krajine akcep-
tované na základe nostrifi kácie alebo na 
základe bilaterálnych dohôd. Vymedzené 
kategórie práce sú regulované – bližšie 
informácie získate na stránke kompetent-
nej inštitúcie – Biuro uznawalności wyk-
ształcenia i wymiany międzynarodowej – 
www.buwiwm.edu.pl 
Dane
Poľský daňový systém zahŕňa 12 daní 
a rozdeľuje dane na priame (9) a nepria-
me (3).  Medzi priame dane patrí daň 
z príjmu, daň z majetku, cestná daň, daň 
z vlastníctva a iné. Do nepriamych daní sa 
zahŕňa daň z tovaru a služieb, spotrebná 
daň a daň z výhry. Daň z príjmu môže byť 
vo forme dane z príjmu právnických osôb, 
dane z príjmu fyzických osôb a vo forme 
rovnej dane. Všetky osoby s  trvalým po-
bytom na území Poľska sú povinné pla-
tiť daň zo všetkých svojich príjmov. Príjmy 
osôb, ktoré nemajú trvalý pobyt v Poľsku, 
sú zdaňované len z práce vykonávanej na 
území Poľska. Poľský daňový systém má 
tri hladiny daní z  príjmov – 19 %, 30 % 
a 40 %. Najnižšia sadzba sa platí z ročné-
ho príjmu do 43 405 Zl. Ročné daňové 
zúčtovanie (daň z príjmu) musí daňovník 
predložiť príslušnému daňovému úradu 
v mieste bydliska najneskôr do 30. apríla 
nasledujúceho roku.
Užitočné adresy: 
www.mf.gov.pl, www.podatki.pl, 
www.pit.pl 
  
Sociálne a zdravotné poistenie
Systém sociálneho zabezpečenia v  Poľ-
sku zahŕňa sociálne poistenie, zdravotné 
poistenie, podporu v  nezamestnanosti 
a  systém sociálnej pomoci. Sociálne po-
istenie tvorí poistenie dôchodkové, inva-
lidné, nemocenské, pre prípad materstva 
a úrazové. Po nástupe do zamestnania je 
zamestnávateľ povinný prihlásiť zamest-
nanca do systému sociálneho zabezpe-
čenia (Zaklad Ubezpieczeń Spolecznych) 
a  mesačne odvádzať adekvátnu sumu 
priamo z hrubej mzdy.
Zdravotná starostlivosť v Poľsku je fi nan-
covaná zo štátneho rozpočtu – Narodowy 
Fundusz Zdrowia (NFZ). Občan EÚ/EHP 
má právo na bezplatnú zdravotnú sta-
rostlivosť v  rámci verejného zdravotné-
ho poistenia na území Poľska, ak je krytý 
zdravotným poistením v  krajine EÚ/EHP 
(Európsky preukaz zdravotného poiste-
nia) alebo zdravotným poistením v  Poľ-
sku. Príspevok na zdravotné poistenie činí 
v Poľsku 8,5 %. 
Užitočné adresy: 
www.zus.pl, www.nfz.gov.pl, 
www.mz.gov.pl 
Dôchodkové zabezpečenie
Poľský dôchodkový systém pozostáva 
z troch pilierov. Prvé dva sú povinné a tre-
tí je dobrovoľný. Prvý pilier – poplatky sú 

platené do sociálnej poisťovne vo výške 
12,22 % z hrubej mzdy, druhý pilier – me-
sačný poplatok rovný 7,3 % z hrubej mzdy 
je platený prostredníctvom Sociálnej po-
isťovne do peňažného fondu podľa výbe-
ru platiteľa na jeho osobný – dôchodkový 
účet. Tretí pilier – platiteľ si môže odvá-
dzať ľubovoľnú sumu do komerčnej pois-
ťovne podľa vlastného výberu. Na pobe-
ranie dôchodku musí občan splniť všetky 
podmienky – dosiahnuť dôchodkový vek, 
ktorý je u žien 60 rokov a u mužov 65 ro-
kov a preukázať dobu platenia príspevkov 
u žien 20 rokov a u mužov 25 rokov.
Užitočná adresa: www.zus.pl 
Pracovné podmienky 
Podľa poľského pracovného práva rozli-
šujeme štyri základné typy pracovných 
zmlúv: zmluva na skúšobnú dobu (do 
3 mesiacov), zmluva na dobu určitú (tá 
môže byť predĺžená na dobu určitú ma-
ximálne dvakrát, pri treťom predĺžení sa 
automaticky mení na zmluvu na dobu ne-
určitú), zmluva na dobu neurčitú, zmluva 
na vykonanie špecifi ckej práce a  zmluva 
o dielo. Pracovný čas by nemal byť dlhší 
ako 8 hodín za deň, 40 hodín za 5 pracov-
ných dní. Zamestnanec smie odpracovať 
maximálne 150 hodín nadčasov v kalen-
dárnom roku. Zamestnanci pri odpraco-
vaní menej ako 10 rokov majú nárok na 
20 dní dovolenky v  roku a  pri odpraco-
vaných viac ako 10 rokov je nárok na 26 
dní dovolenky. Mzda za prácu musí koreš-
pondovať s  typom práce a  kvalifi káciou 
potrebnou na jej výkon a  taktiež s kvali-
tou odvedenej práce. Mzda je vyplácaná 
najmenej raz mesačne v  dohodnutý ter-
mín.
Zákonom stanovená minimálna mzda sa 
každoročne upravuje 1. januára (r. 2008 - 
1 276 Zl, r. 2009 - 246 €.) 
Užitočné adresy: www.mpips.gov.pl, 
www.pip.gov.pl 

Podnikanie v Poľsku
Občania SR môžu v  Poľsku podnikať za 
rovnakých podmienok ako poľské sub-
jekty. Podnikateľ môže začať podnikať 
po zápise do obchodného registra na prí-
slušnom mestskom alebo obecnom úra-
de v mieste pobytu alebo plánovanej ob-
chodnej činnosti. Po registrácii fi rmy tre-
ba do 14 dní požiadať o  registračné čís-
lo fi rmy REGON, na príslušnom krajskom 
štatistickom úrade vojvodstva - 
www.gus.pl
Vyžaduje sa založenie bankového účtu 
a  prihlásenie do systému sociálneho za-
bezpečenia (Zaklad Ubezpieczeń Spo-
lecznych). Do 7 dní od začatia podnikania 
treba prihlásiť túto činnosť na daňovom 
úrade a  požiadať o daňové identifi kač-
né číslo NIP. Zahraničné subjekty môžu 
v Poľsku zakladať svoje pobočky (Oddzial 
w Polsce), ktoré musia byť zaregistrova-
né na registračnom súde príslušného kra-
ja (vojvodstva).

Užitočné adresy: 
www.1praca.gov.pl, www.twoja-fi rma.pl, 
www.paiz.gov.pl 
  
Kontakty na užitočné webové 
stránky 
Internetový sprievodca Poľskom – 
www.poland.pl
Stránka Poľska – www.poland.gov.pl
Turistický informačný systém – 
www.poland–tourism.pl
Ministerstvo práce a  sociálnej politiky – 
www.mpips.gov.pl
Ministerstvo hospodárstva – 
www.mg.gov.pl
Ministerstvo spravodlivosti – 
www.ms.gov.pl
Štátny inšpektorát práce – 
www.pip.gov.pl
Inštitúcia sociálneho zabezpečenia – 
www.zus.pl
Poľská obchodná komora – www.kig.pl
Štatistický úrad – www.stat.gov.pl 
Železničná doprava – www.pkp.pl
Letecká doprava – www.lot.pl
Poľský inštitút Bratislava – 
www.polinst.sk 

APRÍL 04/ 2009

 Úradný jazyk: poľština
 Mena: złoty (PLN)
 Hlavné mesto:   

 Warszawa - Varšava
 Medzinárodné telefónne  

 smerovacie číslo:  
 zo zahraničia do Poľska:   
 0048 /resp. +48/ plus  
 číslo telefónneho účastníka 
 z  Poľska do zahraničia:   
 00 plus kód krajiny, kód mesta  
 a číslo telefónneho účastníka

 Internetový kód krajiny:  .pl 

Poľsko
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PORADŇA

Týmto zákonom nastali zmeny v po-
skytovaní príspevku podľa § 49 zá-
kona o službách zamestnanosti na

samostatnú zárobkovú činnosť alebo podľa §
57 zákona o službách zamestnanosti na za-
čatie prevádzkovania alebo vykonávania sa-
mostatnej zárobkovej činnosti pre občana
so zdravotným postihnutím v  chránenej
dielni alebo na chránenom pracovisku.

Praktická príprava
Príslušný úrad práce, sociálnych vecí a ro-
diny každému uchádzačovi o  za-
mestnanie, ak má

záujem podnikať a žiadať o príspevok na sa-
mostatnú zárobkovú činnosť, zabezpečí prak-
tickú prípravu vrátane stratégie podnikateľ-
ského zámeru a rozvoja podnikania. Príprava
sa môže realizovať aj formou vzdelávania
a prípravy pre trh práce.
Praktickou prípravou sa rozumie získanie, roz-
voj a upevňovanie odborných zručností a ná-
vykov, utváranie odborných postojov, názo-
rov, tiež vzťahu k  plneniu povinností
súvisiacich so samostatnou zárobkovou čin-
nosťou a uvedomenie si vlastnej zodpoved-
nosti za zverené hodnoty a výsledky svojej

práce.
V  rámci praktickej prípravy získa
uchádzač o zamestnanie zároveň
základné informácie a vedomosti
z oblasti práva a ekonomiky, ktoré

sú dôležité v začiatkoch
prevádzkovania alebo
vykonávania samo-
statnej zárobkovej

činnosti. V  rámci prípa-
dových štúdií bude riešiť organi-

začné otázky a prípadné problémy pri
zakladaní vlastného podniku, získa informá-
cie o podpore podnikania a prevádzkovania

živnosti. Aktívna účasť 
a absolvovanie praktickej prípravy vytvára
dobré podmienky na spracovanie individu-
álneho podnikateľského zámeru, ktorý je vý-
stupom prípravy uchádzača o zamestnanie
na vykonávanie alebo prevádz-kovanie sa-
mostatnej zárobkovej činnosti.

Dohoda o poskytnutí príspevku
Podmienkou uzatvorenia dohody o poskyt-
nutí príspevku je absolvovanie prípravy na za-
čatie prevádzkovania alebo vykonávania sa-
mostatnej zárobkovej činnosti alebo
samostatnej zárobkovej činnosti občanom
so zdravotným postihnutím v  chránenej
dielni alebo na chránenom pracovisku
a predloženie podnikateľského zámeru uchá-
dzačom o zamestnanie spolu s kalkuláciou
predpokladaných nákladov. Podkladom na
posúdenie splnenia podmienok je stanovisko
komisie.

Hodnotiaca komisia
V zmysle § 18 zákona o službách zamestna-
nosti si výbor pre otázky zamestnanosti
úradu práce, sociálnych vecí a  rodiny zria-
ďuje komisiu na:

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť
Zákon č. 108/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách 
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“), nadobudol účinnosť 1. apríla 2009.
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Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných
príspevkoch na kompenzáciu ťaž-

 kého zdravotného postihnutia a o zme -
ne a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „zákon o peňažných príspevkoch na
kompenzáciu“), ktorý nadobudol účin-
nosť 1. januára 2009, v  celom rozsahu
nahradil zákon č. 195/1998 Z. z. o  so-
ciálnej pomoci v znení neskorších pred-
pisov.
Nový zákon nanovo upravuje právne
vzťahy pri poskytovaní peňažných prí-
spevkov na kompenzáciu, ktoré sú ur-
čené na zmiernenie alebo prekonanie
sociálneho dôsledku ťažkého zdravot-
ného postihnutia, čiže určitého znevý-
hodnenia, ktoré má fyzická osoba z dô-
vodu jej ťažkého zdravotného
pos tihnutia v porovnaní s fyzickou oso-
bou bez zdravotného postihnutia rov-
nakého veku, pohlavia a  za rovnakých
podmienok a ktoré nie je schopná z dô-
vodu ťažkého zdravotného postihnutia
sama prekonať.
Súčasťou zákona o peňažných príspev-
koch na kompenzáciu sú aj prílohy so
vzormi lekárskeho nálezu, lekárskeho 
posudku, výkazu o odpracovaných ho-
dinách osobnej asistencie, potvrdenia
o  vyplatených odmenách osobnému
asis tentovi, vyhlásenia o majetku fyzic-
kej osoby, ktorá žiada o  peňažný prí-
spevok na kompenzáciu alebo fyzickej
osoby s ŤZP na účely poskytovania tých-
to peňažných príspevkov a tiež prílohy
potrebné na určenie výšky jednorazo-
vých peňažných príspevkov na kom-
penzáciu.

V zmysle zákona o peňažných príspev-
koch na kompenzáciu možno sociálne
dôsledky ťažkého zdravotného po-
stihnutia kompenzovať týmito druhmi
peňažných príspevkov:

peňažný príspevok na osobnú asis-
tenciu (opakovaný peňažný príspe-
vok),
peňažný príspevok na kúpu pomôcky
(jednorazový peňažný príspevok),
peňažný príspevok na výcvik používa-
nia pomôcky (jednorazový peňažný
príspevok),
peňažný príspevok na úpravu po-
môcky (jednorazový peňažný príspe-
vok),
peňažný príspevok na opravu po-
môcky (jednorazový peňažný príspe-
vok),
peňažný príspevok na kúpu zdvíha-

cieho zariadenia ( jednorazový pe-
ňažný príspevok),
peňažný príspevok na kúpu osobného
motorového vozidla (jednorazový pe-
ňažný príspevok),
peňažný príspevok na úpravu osob-
ného motorového vozidla ( jednora-
zový peňažný príspevok),
peňažný príspevok na prepravu (opa-
kovaný peňažný príspevok),
peňažný príspevok na úpravu bytu
(jednorazový peňažný príspevok),
peňažný príspevok na úpravu rodin-
ného domu (jednorazový peňažný prí-
spevok),
peňažný príspevok na úpravu garáže
(jednorazový peňažný príspevok),
peňažný príspevok na kompenzáciu
zvýšených výdavkov (opakovaný pe-
ňažný príspevok),
- na diétne stravovanie
- súvisiacich s hygienou alebo s opot-

rebovaním šatstva, bielizne, obuvi
a bytového zariadenia

- súvisiacich so zabezpečením prevádz-
ky osobného motorového vozidla

- súvisiacich so starostlivosťou o  psa
so špeciálnym výcvikom

- peňažný príspevok na opatrovanie
(opakovaný peňažný príspevok). 

Zásadné zmeny vyplývajúce z  novej
právnej úpravy:

zavádza sa valorizačný mechanizmus
opakovaných peňažných príspevkov
na kompenzáciu tak, že výška týchto
príspevkov je vyjadrená v percentách
zo sumy životného minima pre jednu
plnoletú fyzickú osobu, t. j. výška tých-
to príspevkov sa bude vždy od 1. júla
zvyšovať,
nové vymedzenie odkázanosti fyzic-
kej osoby s ŤZP na kompenzácie,
zvyšuje sa sadzba na jednu hodinu
osobnej asistencie z 55 Sk na 1,39 %
sumy životného minima pre jednu
plnoletú fyzickú osobu, t. č. 2,49 eura
(75 Sk),
peňažný príspevok na osobnú asis-
tenciu možno poskytovať aj fyzickým
osobám s ŤZP, ktorým sa poskytuje so-
ciálna služba v zariadení podporova-
ného bývania,
peňažný príspevok na osobnú asis-
tenciu je možné vyplatiť fyzickej
osobe s ŤZP alebo na základe jej pí-
somného súhlasu agentúre osobnej
asistencie, ak s ňou má fyzická osoba
s ŤZP uzatvorenú zmluvu o pomoci pri

Zmeny v oblasti peňažných 
príspevkov na kompenzáciu

posúdenie efektívnosti a reálnosti pod-
nikateľského zámeru žiadateľov o  príspe-
vok na samostatnú zárobkovú činnosť
podľa § 49 alebo podľa § 57 zákona o služ-
bách zamestnanosti,

overenie výsledkov získaných odborných
zručností a  praktickej prípravy žiadateľov
o príspevok na samostatnú zárobkovú čin-
nosť podľa § 49 alebo podľa § 57 zákona o
službách zamestnanosti. Do komisie sa od-
porúča zapojiť aj zástupcov Slovenského
živnostenského zväzu, Slovenskej živnos-
tenskej komory a Slovenskej asociácie ma-
lých podnikov. V prípade, že  nikoho do ko-
misie nedeleguje, úrad zabezpečí zástupcov
z výboru pre otázky zamestnanosti, odboru
živnostenského podnikania, prípadne zá-
stupcov z vlastných zamestnancov.
Komisia postupuje v  zmysle stanovených
hodnotiacich kritérií, ktorých cieľom je od-
borné posúdenie podnikateľského zámeru,
stratégie rozvoja podnikania, tiež žiadosti 
o príspevok.

Stanovené základné hodnotiace kritériá:
Obhajoba podnikateľského zámeru, jeho

vhodnosť a účelnosť, vízia a stratégia, pred-
pokladané výsledky. 

Rozpočet a nákladová efektívnosť pod-
nikateľského zámeru, jeho reálnosť, opráv-
nenosť nákladov.

Administratívna, odborná a  praktická
spôsobilosť žiadateľa o príspevok.

Predpoklad udržateľnosti vytvoreného
pracovného miesta. 

Písomný test na overenie praktických
zručností a odborných vedomostí pred za-
čatím prevádzkovania alebo vykonávania
samostatnej zárobkovej činnosti alebo sa-
mostatnej zárobkovej činnosti občanom so
zdravotným postihnutí v  chránenej dielni
alebo na chránenom pracovisku.

Na základe uvedených kritérií komisia po-
súdi predložený podnikateľský zámer
a overí výsledky absolvovania prípravy na
začatie prevádzkovania alebo vykonávania
samostatnej zárobkovej činnosti uchádzača
o zamestnanie alebo na začatie prevádzko-
vania alebo vykonávania samostatnej zá-
robkovej činnosti pre občana so zdravot-
ným postihnutím v chránenej dielni alebo
na chránenom pracovisku.
Výsledkom hodnotenia je stanovisko komi-
sie, na základe ktorého úrad posúdi mož-
nosť uzatvorenia dohody o poskytnutí prí-
spevku. Po splnení všetkých podmienok
stanovených zákonom bude príspevok po-
skytnutý uchádzačovi o zamestnanie žia-
dajúceho o príspevok na samostatnú zá-
robkovú činnosť podľa § 49 alebo podľa §
57 zákona o službách zamestnanosti na za-
čatie prevádzkovania alebo vykonávania sa-
mostatnej zárobkovej činnosti pre občana
so zdravotným postihnutím v chránenej
dielni alebo na chránenom pracovisku.

Bc. Katarína Bieliková
odd. nástrojov AOTP, Ústredie PSVR

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

26_29_Poradna:Sestava 1  24.4.2009  9:59  Page 27



Sociálna politika a zamestnanosť2829

poradňa

Základné životné podmienky
V novele zákona sa zadefinovali zá-
kladné životné podmienky, ktoré majú
byť občanovi v hmotnej núdzi zabezpe-
čené pomocou dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke. Základné životné
podmienky sú: jedno teplé jedlo denne,
nevyhnutné ošatenie a prístrešie.
Novela zákona upravila posudzovanie
osôb, ktorým sa poskytuje starostlivosť
v resocializačnom zariadení. Ak sa v re-
socializačnom stredisku vykonáva reso-
cializácia fyzickej osoby v hmotnej nú-
dzi a  resocializácia sa vykonáva
pobytovou formou, posudzuje sa fy-
zická osoba na účely riešenia hmotnej
núdze samostatne. Na základe toho
úrady prehodnotili poskytovanie dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
v prípadoch, keď boli takéto osoby rie-
šené v  okruhu spoločne posudzova-
ných osôb.

Paragraf 5 zákona o pomoci v hmotnej
núdzi bol doplnený o ďalšie príjmy,
ktoré sa nepovažujú za príjem pri po-
sudzovaní hmotnej núdze, zabezpe-
čení základných životných podmienok
a  pomoci v  hmotnej núdzi. Takýmito
príjmami sú:

príjmy získané na základe dohody
o  vykonaní práce do výšky dvojná-
sobku životného minima získané za 12
mesiacov,
príjem žiaka strednej školy a  príjem
študenta vysokej školy, ktorý študuje
dennou formou štúdia, získaný za 12
mesiacov, ak tento príjem neprevyšuje
1,2-násobok sumy životného minima
pre plnoletú fyzickú osobu, 
príjem za poskytnutie údajov pre šta-
tistiku rodinných účtov, ktoré vyko-

vykonávaní administratívnych úkonov,
ktorej obsahom je aj vyplatenie od-
meny osobnému asistentovi, 
povinnosť fyzickej osoby s ŤZP predložiť
príslušnému úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny potvrdenie o vyplatených
odmenách osobnému asistentovi za
každý kalendárny mesiac po vyplatení
odmeny osobnému asistentovi, najne-
skôr do piateho dňa nasledujúceho ka-
lendárneho mesiaca, 
peňažný príspevok na kompenzáciu
zvýšených výdavkov možno poskyto-
vať fyzickej osobe s ŤZP, ak jej príjem
nie je vyšší ako trojnásobok sumy ži-
votného minima pre jednu plnoletú
fyzickú osobu ustanoveného osobit-
ným predpisom, t. č. nie je vyšší ako
536,76 eura (16 170 Sk), (v zmysle zá-
kona o sociálnej pomoci to bol dvoj-
násobok sumy životného minima),
opätovne možno poskytnúť peňažný
príspevok na kúpu pomôcky - na kúpu
druhého načúvacieho aparátu (najviac
vo výške 331,94 eura – 10 000 Sk),
peňažný príspevok na kúpu druhého
mechanického vozíka a  na kúpu dru-
hého elektrického vozíka v zmysle novej
právnej úpravy možno poskytnúť vo
vyššej sume (druhý mechanický vozík –
najviac vo výške 1 659,70 eura – 50 000
Sk, druhý elektrický vozík – najviac vo
výške 4 979,09 eura – 150 000 Sk) 
peňažný príspevok na kúpu pomôcky,
peňažný príspevok na kúpu zdvíha-
cieho zariadenia a peňažný príspevok
na kúpu osobného motorového vo-
zidla možno poskytnúť aj na základe
úveru, ak fyzická osoba s ŤZP v lehote
do troch mesiacov, najneskôr do šies-
tich mesiacov od poskytnutia peňaž-
ného príspevku, nadobudne vlastnícke
právo na pomôcku, zdvíhacie zariade-
nie a osobné motorové vozidlo zapla-
tením časti ceny, ktorá sa rovná mini-
málne výške poskytnutého peňažného
príspevku,
zavádza sa kategorizácia pomôcok
a poskytovanie peňažného príspevku
na kúpu pomôcky na základe zoz-
namu pomôcok a maximálne zohľad-
ňovaných súm z ceny pomôcok usta-
novených opatrením MPSVR SR,
opatrením MPSVR SR sa zavádza zoz-
nam stavebných prác, stavebných ma-
teriálov a  zariadení a  maximálne zo-
hľadňované sumy z ich ceny na účely
peňažného príspevku na úpravu bytu,
peňažného príspevku na úpravu ro-
dinného domu alebo peňažného prí-
spevku na úpravu garáže,
nové definovanie podmienok posky-
tovania peňažného príspevku na opa-
trovanie a  určenie nových kritérií na
posudzovanie odkázanosti fyzickej
osoby s ŤZP na opatrovanie,
rozšírenie okruhu fyzických osôb pri
poskytovaní peňažného príspevku na

opatrovanie o švagra, švagrinú, neter,
synovca peňažný príspevok možno
poskytnúť aj inej fyzickej osobe, ktorá
opatruje fyzickú osobu s ŤZP a býva
s  fyzickou osobou s  ŤZP (spoločný
trvalý alebo prechodný pobyt),
opatrovanie môžu vykonávať aj fyzické
osoby, ktoré sú „plne invalidné“, t. j. fy-
zické osoby, ktoré sú poberateľmi in-
validného dôchodku z  dôvodu po-
klesu schopnosti vykonávať zárobkovú
činnosť o  viac ako 70 %, za predpo-
kladu, že sú fyzicky a  psychicky
schopné opatrovať, čo v  prípade po-
chybností posúdi príslušný orgán,
peňažný príspevok na opatrovanie
možno poskytovať aj fyzickej osobe,
ktorá opatruje fyzickú osobu s ŤZP a
zároveň si zvyšuje kvalifikáciu formou
štúdia popri zamestnaní, kombinova-
ného štúdia a štúdia jednotlivých vy-
učovacích predmetov alebo formou
externého štúdia, a v  čase svojej ne-
prítomnosti z dôvodu zvyšovania kva-
lifikácie zabezpečí opatrovanie fyzickej
osoby s ŤZP inou fyzickou osobou.

Na záver dávame do pozornosti infor-
máciu o dôchodkovom a  zdravotnom
poistení fyzických osôb, ktorým sa po-
skytuje peňažný príspevok na opatrova-
nie alebo ktoré vykonávajú osobnú asis-
tenciu:
V zmysle ustanovenia § 15 ods. 1 písm.
e) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení v znení neskorších predpisov je
povinne dôchodkovo poistená fyzická
osoba s trvalým pobytom na území Slo-
venskej republiky, ktorej sa poskytuje
peňažný príspevok na opatrovanie a fy-
zická osoba, ktorá má podľa zmluvy 
o výkone osobnej asistencie vykonávať
osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťaž-
kým zdravotným postihnutím najmenej
140 hodín mesačne v rozsahu najviac 12
rokov, ak nie je dôchodkovo poistená
podľa písmen a) až d) tohto ustanovenia,
nebol jej priznaný predčasný starobný
dôchodok alebo invalidný dôchodok,
nedovŕšila dôchodkový vek a podala pri-
hlášku na dôchodkové poistenie z dô-
vodu tohto opa trovania alebo výkonu
osobnej asistencie; do obdobia 12 ro-
kov dôchodkového poistenia sa započí-
tava aj obdobie dôchodkového poiste-
nia získané z dôvodu uvedeného 
v písmene d) tohto ustanovenia.
V  zmysle § 11 ods. 8 písm. i) a  m) zákona 
č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení 
a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z.
o poisťovníctve a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov štát je platiteľom poistného,
ak nie je ďalej uvedené inak, za fyzickú
osobu, ktorá poberá peňažný príspevok na
opatrovanie a fyzickú osobu, ktorá vykonáva
osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým
zdravotným postihnutím.

Bc. Ľubica Mikušová, 
odbor PPK Ústredia PSVR 
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náva Štatistický úrad Slovenskej repu-
bliky,
zamestnanecká prémia poskytovaná
podľa zákona o dani z príjmov.

Dávka pre školopovinné deti
Novela zákona ustanovila novú dávku
vo výške 16,60 eura mesačne pre deti,
ktoré riadne plnia povinnú školskú do-
chádzku, s cieľom podporiť ich vzdelá-
vanie a  pravidelnú návštevu školy.
Dávka sa poskytuje od začiatku škol-
ského roka v období školského vyučo-
vania a  školských prázdnin, a  to aj pri
formách osobitného spôsobu plnenia
školskej dochádzky, ak sa  vykonávajú
na území Slovenskej republiky ako po-
vinná školská dochádzka. Dávka ne-
patrí, ak úrad rozhodol o zastavení vý-
platy prídavku na dieťa a  príplatku
k prídavku na dieťa a poukazovaní prí-
davku na dieťa obci.
Ďalšia zmena spočíva v rozšírení okruhu
poberateľov príspevku na bývanie – za
bývanie sa na účely príspevku na býva-
nie považuje aj bývanie v  byte alebo
rodinnom dome, v  ktorom má občan
v hmotnej núdzi a fyzické osoby, čo sa
s občanom v hmotnej núdzi spoločne
posudzujú, právo doživotného uží-
vania. Na posúdenie spĺňania
podmienok nároku na prí-
spevok na bývanie treba
predložiť list vlastníctva,
podľa ktorého má občan
právo doživotného užíva-
nia v  byte alebo rodin-
nom dome a preukázať
uhrádzanie nákladov
spojených s bývaním za
predchádzajúcich šesť ka-
lendárnych mesiacov.

Zmiernenie sankcií
Bola zmiernená i sankcia voči občanovi
v  hmotnej núdzi, keď si nesplnil svoje
povinnosti ustanovené týmto zákonom.
V tomto prípade úrad rozhodne o zasta-
vení príspevkov v trvaní 6 mesiacov. Do
31. 12. 2008 úrady rozhodovali o zasta-
vení príspevkov v trvaní 12 mesiacov.
Upravil sa postup pri výplate splatnej
sumy dávky a  príspevkov
v  prípade smrti pobera-
teľa dávky a  príspevkov.
Splatná suma, ktorá ne-
bola do dňa smrti pobera-
teľa vyplatená, bude vy-
platená najstaršej fyzickej
osobe z  fyzických osôb,
ktoré sa s  týmto občanom
spoločne posudzovali. Ak je
najstaršou osobou neplnoleté
dieťa, splatné sumy sa vyplatia tej
plnoletej fyzickej osobe, s  ktorou
toto dieťa žije v domácnosti. Úrad
na tento účel vydá potvrdenie o vy-
platení splatných súm. Cieľom je fi-
nančne zabezpečiť aspoň na jeden
mesiac okruh osôb, ktoré
s poberateľom dáv -
ky a  príspevkov

žili v domácnosti pred jeho smrťou.
Novelou sa zrušila pôsobnosť úradu
v zúčtovaní dávky sociálnej pomoci vy-
platenej v minulosti s dávkou v hmotnej
núdzi a príspevkami k dávke. Na základe
toho úrady  zastavili všetky konania,
ktoré boli začaté a ďalšie konania už ne-
začnú (tzn., že sa už nebude zúčtovávať
duplicitne vyplatená dávka sociálnej po-
moci s  dávkou v  hmotnej núdzi a  prí-
spevkami k dávke).

Zvýšená pružnosť v konaní
Aby sa zabezpečila pružnosť v   konaní
pomoci v  hmotnej núdzi, bola ustano-
vená výnimka zo správneho konania,
keď sa upustilo od povinnosti úradu
upovedomiť účastníka konania o začatí
konania a od povinnosti dať účastníkovi
konania možnosť vyjadriť sa k  podkla-
dom pre rozhodnutie.
Okrem toho sa zo zákona vypustili usta-
novenia o prechode pôsobnosti na obce
v oblasti pomoci v hmotnej núdzi. Obec
pri výkone svojej samosprávnej pôsob-
nosti naďalej rozhoduje o jednorazovej
dávke v hmotnej núdzi.
Vypustila sa aj možnosť ustanoviť obec
za osobitného príjemcu dávky a  prí-
spevkov voči všetkým občanom v  jej
územnom obvode. Úrad určí osobitného
príjemcu len v tom prípade, ak sa výpla-
tou dávky a  príspevkov nedosiahol
alebo zrejme nedosiahne účel, na ktorý
sú dávka a príspevky určené.
V súvislosti  so zavedením  meny  euro

boli  všetky   sumy   dávok
a   príspevkov stanovené

v novej mene. Ak je výš-
ka dávky a  príspevkov
nižšia ako jedno euro,
dávka a príspevky sa ne-

vyplácajú.
Ing. Lada Déčiová, Mgr.

Ľudmila Hrdinová
Ústredie PSVR odbor PHM

APRÍL 04/2009

Novela zákona 
o pomoci v hmotnej núdzi 
Dňom 1. 1. 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 562/2008 
Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. 
o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom novely bolo 
zachovať garanciu štátu v oblasti pomoci v hmotnej núdzi,
reagovať na zmeny v súvislosti s prijatím meny euro a zlepšiť
sociálnu situáciu rodín s deťmi, ktoré plnia povinnú školskú
dochádzku.
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výberové konania

30|31  Zamestnanosť a sociálna politika

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY 

V TRNAVE

VK 2009 / 1 / 10
Názov pozície: radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: Odbor sociálnych vecí a rodiny, 
oddelenie štátnych sociálnych dávok
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, 
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné vykonávanie ucelenej 
agendy štátnych sociálnych dávok a príspevkov v 
náhradnej starostlivosti o dieťa, s odbornou prípra-
vou rozhodnutí na prvom stupni. Agenda koordiná-
cie dávok v rámci EÚ.
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné 
vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie prvého 
stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého 
stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, Micro-
soft Offi  ce Excel, Lotus Notes
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnos-
ti: angažovanosť, profesionalita a motivačné ciele, 
schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, vyrov-
naná, harmonická osobnosť, adaptabilita 
a fl exibilita
Požadované odborné znalosti: zákon č. 312/2001 
Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov, Ústava 
SR, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zákon 
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informá-
ciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zá-
kon o slobode informácií), zákon č. 600/2003 
Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení záko-
na č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákon č. 
280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení ne-
skorších predpisov, zákon č. 238/1998 Z. z. o príspe-
vku na pohreb v znení neskorších predpisov, zákon 
č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhrad-
nej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpi-
sov, zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narode-
ní dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčas-
ne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa 
v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojča-
tá a ktorým sa menia ďalšie zákony
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepožadujú 
sa.

VK 2009 / 2 / 10
Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: Oddelenie ESF a projektového 
riadenia, referát riadenia výdavkov
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, 
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Zabezpečenie overovania a zúčtovania 
výdavkov projektov v súlade s nariadeniami Európ-
skej komisie a zásadami predchádzania a eliminácie 
nezrovnalostí.
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské 
vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie 
druhého stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, Microsoft 
Offi  ce Excel, Lotus Notes, Internet
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: 
angažovanosť, profesionalita a motivačné ciele, schop-
nosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná, har-
monická osobnosť, adaptabilita, fl exibilita, schopnosť 
tímovej spolupráce, komunikatívnosť
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, zá-
kon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informá-
ciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zá-
kon o slobode informácií), znalosť legislatívy z oblas-
ti európskych sociálnych fondov a nariadení Európs-
kej komisie, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestna-
nosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zne-
ní neskorších predpisov, zákon č. 453/2003 Z. z. o or-
gánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodi-

ny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: 
nepožadujú sa.

VK 2009 / 3 / 10
Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 2
Organizačný útvar: Odbor sociálnych vecí a rodiny, 
oddelenie pomoci v hmotnej núdzi
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, 
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné vykonávanie ucelenej agen-
dy dávok v hmotnej núdzi, príprava  rozhodnutí 
a rozhodovanie v prvom stupni.
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské 
vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie 
druhého stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, Microsoft 
Offi  ce Excel, Lotus Notes, Internet
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: 
angažovanosť, profesionalita a motivačné ciele, schop-
nosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná, har-
monická osobnosť, adaptabilita, fl exibilita, schopnosť 
pracovať pod tlakom, schopnosť tímovej spolupráce, 
komunikatívnosť
Požadované odborné znalosti: zákon č. 312/2001 Z. 
z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov v znení neskorších predpisov, Ústava SR, zákon 
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slo-
bode informácií), zákon č. 71/1967 Zb. o správnom ko-
naní, zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núd-
zi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov, zákon č. 201/2008 Z. z. o náhrad-
nom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 
Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky 
č. 615/2006 Z. z 
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: 
nepožadujú sa.

VK 2009 / 4 / 10
Názov pozície: radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: Odbor služieb zamestnanosti, 
oddelenie služieb zamestnávateľom, referát spolupráce 
so zamestnávateľmi
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, 
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: vykonávanie ucelenej agendy na úseku 
služieb zamestnávateľom
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné 
vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 
alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, Microsoft 
Offi  ce Excel, Lotus Notes, Internet
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: 
angažovanosť, profesionalita a motivačné ciele, schop-
nosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná, har-
monická osobnosť, adaptabilita, fl exibilita, schopnosť 
tímovej spolupráce, komunikatívnosť
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. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k infor-
máciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií), zákon č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách 
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepožadujú 
sa.
Kontakt na poskytnutie informácií  (VK 2009 / 1 / 
10, VK 2009 / 2 / 10, VK 2009 / 3 / 10 a VK 2009 / 4 / 10):
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: JUDr. Alexan-
dra Kožányiová, Mgr. Diana Gajdošová 
Telefón: 033/2440120, 033/2440121
Fax: 033/5521539
E-mail: alexandra.kozanyiova@upsvar.sk
E-mail: diana.gajdosova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny, Jána Bottu č. 4, 917 01 Trnava

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY 
V PARTIZÁNSKOM

VK 2009 / 1 / 11
Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Organizačný útvar: Odbor sociálnych vecí a rodiny, 
úsek sociálnych vecí a rodiny, referát peňažných 
príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov 
ŤZP, miesto výkonu práce: detašované pracovisko 
Bánovce nad Bebravou,
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, 
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti 
súvisiace s rozhodovaním na úseku peňažných prí-
spevkov podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných 
príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného 
postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Požadované vzdelanie uchádzača: minimálne VŠ 
I. stupňa
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: 
angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele, 
schopnosť a vôľa učiť sa, vyrovnaná harmonická 
osobnosť, analytické a koncepčné myslenie, schop-
nosť pracovať pod tlakom, adaptabilita a fl exibilita
Počítačové znalosti: na užívateľskej úrovni Microsoft 
Word, Microsoft Excel, Lotus Notes, internet
Požadované odborné znalosti: zákon č. 312/2001 
Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení v znení 
neskorších predpisov, Ústava SR, zákon č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní, zákon č. 453/2003 Z. z. o orgá-
noch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a rodiny 
a služieb zamestnanosti, zákon č. 447/2008 Z. z. o pe-
ňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdra-
votného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, zákon č. 448/2008 Z. z., zákon o sociálnych 
službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

VK 2009 / 2 / 11
Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Organizačný útvar: Odbor sociálnych vecí 
a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, 
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Rozhodovanie a prijímanie opatrení 
na úseku sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej 
kurately, náhradnej rodinnej starostlivosti, sociálna 
prevencia, poradenská starostlivosť. 
Požadované vzdelanie uchádzača: minimálne VŠ 
I. stupňa v študijnom odbore sociálna práca, psy-
chológia, právo, verejná správa alebo v študijných 
odboroch pedagogického zamerania alebo majú 
uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní 
vydaný zahraničnou vysokou školou podľa § 93 
zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej 
ochrane detí a sociálnej kuratele
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: 
angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele, 
schopnosť a vôľa učiť sa, vyrovnaná harmonická 
osobnosť, analytické a koncepčné myslenie, schop-
nosť pracovať pod tlakom, adaptabilita a flexibilita
Počítačové znalosti: na užívateľskej úrovni Micro-
soft Word, Microsoft Excel, Lotus Notes, internet
Požadované odborné znalosti: zákon č. 312/2001 
Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení v znení 
neskorších predpisov, Ústava SR, zákon č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní, zákon č. 453/2003 Z. z. 
o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych 
vecí a rodiny a služieb zamestnanosti, zákon č. 
305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí 
a sociálnej kuratele, zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kontakt na poskytnutie informácií (VK 2009 / 1 / 
11 a VK 2009 / 2 / 11):
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ing. Jana 
Švecová
Telefón: 038-2442-120
Fax: 038-7493100
Adresa služobného úradu: Námestie SNP 151/6, 
958 01 Partizánske

Voľné štátnozamestnanecké miesta v rezorte PSV
KRAJ: TRNAVSKÝ KRAJ: TRENČIANSKY
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ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY 
V POVAŽSKEJ BYSTRICI 

VK 2009 / 1 / 13
Názov pozície: radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Odbor služieb zamestnanosti 
(pracovisko OSZ Púchov) Oddelenie informačno-
poradenských a sprostredkovateľských služieb
Odbor štátnej služby: 2.11 – Práca, inšpekcia 
práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Príprava rozhodnutí na koordino-
vanie a usmerňovanie aktivít vo vymedzenom 
úseku štátnej správy alebo vykonávania štátnych 
záležitostí. Odborná príprava rozhodnutí v druhom 
stupni správneho konania na vymedzenom úseku 
štátnej správy, samostatné odborné činnosti na 
úseku informačno-poradenských a sprostredkova-
teľských činností.
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné 
vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie prvého 
stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého 
stupňa 
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: MS WORD, MS Excel, Internet, 
Lotus Notes
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: 
Požadované schopnosti o osobnostné vlastnosti: 
angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele, 
schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, 
vyrovnaná a harmonická osobnosť, analytické, kon-
cepčné a strategické myslenie, schopnosť pracovať 
pod tlakom, adaptabilita a fl exibilita.
Odborné kvalifi kačné predpoklady: znalosť Ústa-
vy SR, základné poznatky o EÚ, znalosť zákona č. 
312/2001 Z. Z. o štátnej službe a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov, zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej 
správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb za-
mestnanosti  a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov, zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamest-
nanosti, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
v znení neskorších predpisov, zákona č. 311/2001 
Z. z. Zákonníka práce 
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepožadujú 
sa 

VK 2009 / 2 / 13
Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Oddelenie ESF
Odbor štátnej služby: 2.11 – Práca, inšpekcia 
práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné 
činnosti vo vymedzenom úseku štátnej správy, 
samostatné vykonávanie ucelených agend a odbor-
ných činností na oddelení európskeho sociálneho 
fondu. Koordinácia aktivít v oblasti tvorby, prípravy, 
implementácie a fi nancovania projektov spolufi -
nancovaných ESF.
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškol-
ské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské 
vzdelanie druhého stupňa 
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: MS WORD, MS Excel, Internet, 
Lotus Notes
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: 
Požadované schopnosti o osobnostné vlastnosti: 
angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele, 
schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, 
vyrovnaná a harmonická osobnosť, analytické, kon-
cepčné a strategické myslenie, schopnosť pracovať 
pod tlakom, adaptabilita a fl exibilita.
Odborné kvalifi kačné predpoklady: znalosť Ústa-
vy SR, základné poznatky o EÚ, znalosť zákona č. 
312/2001 Z. Z. o štátnej službe a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov, zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej 
správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb za-
mestnanosti  a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov, zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamest-
nanosti, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
v znení neskorších predpisov, zákona č. 311/2001 
Z. z. Zákonníka práce
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepožadujú 
sa 

VK 2009 / 3/ 13
Názov pozície: odborný radca – predstavený, vedú-
ci osobného úradu
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Osobný úrad
Odbor štátnej služby: 1.01 Riadenie štátnej služby

Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializo-
vané činnosti spočívajúce najmä v analytickej 
činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave 
podkladov  na rozhodovanie na osobnom úrade. 
Metodická, riadiaca, rozhodovacia a kontrolná čin-
nosť pri výkone štátnej služby na zverenom úseku, 
koordinačná a metodická činnosť pri zabezpečova-
ní uplatňovania právnych vzťahov zamestnancov, 
spracovávania ich platov, zabezpečovanie úloh 
v oblasti riadenia ľudských zdrojov, hmotnej stimu-
lácie a vzdelávania zamestnancov, vypracovávanie 
základných dokumentov, interných smerníc, noriem 
a predpisov v oblasti riadenia ľudských zdrojov.
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské 
vzdelanie druhého stupňa (výhodou je vzdelanie 
v odbore: právo,  riadenie ľudských zdrojov, andra-
gogika, personálny manažment) 
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: MS WORD, MS Excel, Internet, 
Lotus Notes, Softip HR
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: 
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnos-
ti: angažovanosť, profesionalita a motivačné činite-
le, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, vy-
rovnaná a harmonická osobnosť, analytické, kon-
cepčné a strategické myslenie, schopnosť pracovať 
pod tlakom, adaptabilita a fl exibilita, prezentačné 
schopnosti, schopnosť tímovej spolupráce, komuni-
katívnosť, riadiace schopnosti
Odborné kvalifi kačné predpoklady: znalosť Ústa-
vy SR, základné poznatky o EÚ, znalosť zákona 
č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov, zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej 
správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb za-
mestnanosti  a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
v znení neskorších predpisov, zákona č. 311/2001 
Z. z. Zákonníka práce, zákona 552/2003 Z. z. o výko-
ne práce vo verejnom záujme, zákona 
č. 553/2003 odmeňovaní niektorých zamestnancov 
pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, zákona č. 152/1994 
o sociálnom fonde, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani 
z príjmov, zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom po-
istení, zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom pois-
tení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 o po-
isťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov,  zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných 
údajov.
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: 
nepožadujú sa 

Kontakt na poskytnutie informácií (VK 2009 / 1 / 
13, VK 2009 / 2 / 13 a VK 2009 / 1 / 13):
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ing. Ľubica 
Čelková
Telefón: 042/2440121
Fax: 042/2440109
E-mail: lubica.celkova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny v Považskej Bystrici, Centrum 13/17, 
017 01 Považská Bystrica

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY 
V LEVICIACH

VK 2009 / 2 / 17
Názov pozície: samostatný radca (posudkový lekár)
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 (0,5 úväzok)
Organizačný útvar: Odbor sociálnych vecí a rodiny 
, oddelenie posudkových činností
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, 
sociálne veci a rodina 
Hlavné úlohy: Koncepčné činnosti na úrovni úradu 
týkajúce sa vykonávania lekárskej posudkovej 
činnosti na účely peňažných príspevkov na kom-
penzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravot-
ného 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 zdravotným postihnu-
tím a posudzuje odkázanosť občana na jednot-
livé formy kompenzácie. Posudzuje nepriaznivý 
zdravotný stav na účely štátnych sociálnych dávok 
a zdravotnú spôsobilosť uchádzača o zamestnanie. 
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské 
vzdelanie II. stupňa v odbore medicína
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, Micro-
soft Offi  ce Excel, Lotus Notes, Internet, 

Osobitné kvalifi kačné predpoklady: -
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústa-
vy SR, základné poznatky o EÚ, znalosť zákonov č. 
312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov, č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy 
v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestna-
nosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov, č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkov 
na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona 
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene 
doplnení zákona č. 445/1991 o živnostenskom pod-
nikaní, č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v zne-
ní neskorších predpisov, č. 5/2004 Z. z. o službách 
zamestnanosti v znení neskorších predpisov
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: v zmysle § 63 
ods. 1 zákona č. 447/2008 o peňažných príspevkoch 
na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

VK 2009 / 3 / 17
Názov pozície: hlavný referent
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Vysunuté pracovisko Želie-
zovce, odbor sociálnych vecí a rodiny, pomoc 
v hmotnej núdzi
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, 
sociálne veci a rodina 
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti ale-
bo samostatné vykonávanie ucelených agend 
s rozhodovacou právomocou na oddelení pomoci 
v hmotnej núdzi. Odborná príprava rozhodnutí na 
prvom stupni správneho konania, samostatné čin-
nosti vyžadujúce spoluprácu aj s inými organizač-
nými útvarmi v služobnom úrade 
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné 
vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Micro-
soft Office Excel, Lotus Notes, Internet, Microsoft 
PowerPoint
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: 
nevyžadujú sa
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy SR, 
základné poznatky o EÚ, znalosť zákonov 
č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov, č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy 
v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamest-
nanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskor-
ších predpisov, č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmot-
nej núdzi a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov, č. 201/2008 o náhradnom výživnom, 
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení ne-
skorších predpisov, č. 428/2002 Z. z. o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

VK 2009 / 5 / 17
Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Odbor sociálnych vecí a rodi-
ny, oddelenie pomoci v hmotnej núdzi
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, 
sociálne veci a rodina 
Hlavné úlohy: Samostatné odborné spracúva-
nie rozhodnutí, rozhodovanie na druhom stupni 
správneho konania, samostatné ucelené odborné 
činnosti na oddelení pomoci v hmotnej núdzi
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské 
vzdelanie I. a II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Micro-
soft Office Excel, Lotus Notes, Internet, Microsoft 
PowerPoint
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: 
nevyžadujú sa
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 
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskor-
ších predpisov, č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmot-
nej núdzi a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov, č. 201/2008 o náhradnom výživnom, 
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení ne-
skorších predpisov, č. 428/2002 Z. z. o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

apríl 04/ 2009

KRAJ: NITRIANSKY
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VK 2009 / 6 / 17
Názov pozície: hlavný referent
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Odbor služieb zamestnanosti, 
oddelenie informačných a sprostredkovateľských 
služieb
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, 
sociálne veci a rodina 
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti alebo 
samostatné vykonávanie ucelených agend s rozho-
dovacou právomocou na oddelení informačných 
a sprostredkovateľských služieb. Odborná príprava 
rozhodnutí na prvom stupni správneho konania, 
samostatné činnosti vyžadujúce spoluprácu aj 
s inými organizačnými útvarmi v služobnom úrade 
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné 
vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Micro-
soft Office Excel, Lotus Notes, Internet, Microsoft 
PowerPoint
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: -
Požadované odborné znalosti: 
Zákon č. 5/2004 Z. z. zo 4. decembra 2003 
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, Vyhláška č. 44/2004 Z. z. Mi-
nisterstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva § 69 ods. 
2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláš-
ka č. 31/2004 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vyko-
náva § 69 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Zákon č. 311/2001 Z. z., Zákonník práce, 
znalosť Ústavy SR, základné poznatky o EÚ, 
znalosť zákonov č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, č. 453/2003 Z. z. o orgánoch 
štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny 
a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení neskorších predpisov. 

VK 2009 / 7 / 17
Názov pozície: hlavný referent
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Vysunuté pracovisko Želie-
zovce, odbor služieb zamestnanosti, informačné 
a sprostredkovateľské služby
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, 
sociálne veci a rodina 
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti alebo 
samostatné vykonávanie ucelených agend s rozho-
dovacou právomocou na oddelení informačných 
a sprostredkovateľských služieb. Odborná príprava 
rozhodnutí na prvom stupni správneho konania, 
samostatné činnosti vyžadujúce spoluprácu aj 
s inými organizačnými útvarmi v služobnom úrade 
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné 
vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Micro-
soft Office Excel, Lotus Notes, Internet, Microsoft 
PowerPoint
Osobitné kvalifikačné predpoklady: -
Požadované odborné znalosti: 
Zákon č. 5/2004 Z. z. zo 4. decembra 2003 
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, Vyhláška č. 44/2004 Z. z. Mi-
nisterstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva § 69 ods. 
2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláš-
ka č. 31/2004 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vyko-
náva § 69 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Zákon č. 311/2001 Z. z., Zákonník práce, 
znalosť Ústavy SR, základné poznatky o EÚ, 
znalosť zákonov č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, č. 453/2003 Z. z. o orgánoch 
štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny 
a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení neskorších predpisov. 

VK 2009 / 8 / 17
Názov pozície: hlavný referent
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Oddelenie finančné, referát 
obchodných vzťahoch a správy pohľadávok

Odbor štátnej služby: 2.02 Financie
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti alebo 
samostatné vykonávanie ucelených agend s roz-
hodovacou právomocou na referáte obchodných 
vzťahov a správy pohľadávok, odborné zabezpeče-
nie vymáhania pohľadávok, spolupráca s orgánmi 
činnými v trestnom konaní 
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné 
vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Micro-
soft Office Excel, Lotus Notes, Internet, Microsoft 
PowerPoint
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: 
nevyžadujú sa
Požadované odborné znalosti: 
Zákon č. 311/2001 Z. z. , Zákonník práce v znení nes-
korších predpisov, zákon č. 431/1999 Z. z. o účtovníc-
tve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákon č. 278/1993 
Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, zákon č. 291/2002 Z. z. o štátnej 
pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
zákon č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
v znení neskorších predpisov, zákon č. 233/1995 Z. z., 
Exekučný poriadok, zákon č. 99/1963 Z. z. , Občiansky 
súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov, znalosť Ústavy SR, 
základné poznatky o EÚ, znalosť zákonov č. 312/2001 
Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, č. 453/2003 Z. 
z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, 
rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, č. 71/1967 Zb. o správnom kona-
ní v znení neskorších predpisov. 

Poznámka:
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti 
(VK 2009 / 2 / 17, VK 2009 / 3 / 17, VK 2009 / 5 / 17, 
VK 2009 / 6 / 17 , VK 2009 / 7 / 17 a VK 2009 / 8 / 17): 
angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele, 
schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, vyrovna-
ná a harmonická osobnosť, analytické a koncepčné 
myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, adap-
tabilita a fl exibilita, schopnosť tímovej spolupráce, 
komunikatívnosť.

VK 2009 / 4 / 17
Názov pozície: odborný radca – predstavený - vedúci 
oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately 
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Odbor sociálnych vecí a rodiny, 
oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately 
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, 
sociálne veci a rodina 
Hlavné úlohy: Riadiaca, koordinačná a kontrolná 
činnosť pri riadení a usmerňovaní činnosti zamest-
nancov oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a 
sociálnej kurately. Samostatné vykonávanie odbor-
ných a špecializovaných činností spadajúcich do 
rozsahu kompetencií oddelenia. 
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské 
vzdelanie II. stupňa
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: vysokoškol-
ské vzdelanie v študijnom odbore sociálna práca, 
psychológ, právo alebo v študijných odboroch 
pedagogického zamerania podľa § 93 zákona NR 
SR č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí 
a sociálnej kurately a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov.
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Micro-
soft Office Excel, Lotus Notes, Internet, Microsoft 
PowerPoint
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: 
angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele, 
schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, har-
monická a vyrovnaná osobnosť, analytické a kon-
cepčné myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, 
adaptabilita a flexibilita, schopnosť tímovej spolu-
práce, komunikatívnosť, riadiace schopnosti.
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy SR, 
znalosť zákonov č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zne-
ní neskorších predpisov, č. 453/2003 Z. z. o orgá-
noch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodi-
ny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, č. 71/1967 Zb. o správnom ko-
naní v znení neskorších predpisov, zákona 
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, č. 305/2005 
Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej 
kuratele a o zmene a doplnení niektorých záko-

nov, 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení 
neskorších predpisov, č. 428/2002 Z. z. o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších predpisov 
Kontakt na poskytnutie informácií (VK 2009 / 2 
/ 17, VK 2009 / 3 / 17, VK 2009 / 4 / 17, VK 2009 / 5 
/ 17, VK 2009 / 6 / 17, VK 2009 / 7 / 17 a VK 2009 / 
8 / 17)
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 Leviciach, Ľ. Štúra 53, 934 01 Levice 

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY 
V NOVÝCH ZÁMKOCH

VK 2009 / 6 / 19
Názov pozície: odborný referent
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: Oddelenie informačno-pora-
denských a sprostredkovateľských služieb – referát 
informačno-poradenských služieb
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.
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné 
vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Micro-
soft Office Excel, Lotus Notes, 
Požadované schopnosti a osobnostné vlast-
nosti: angažovanosť, profesionalita a motivačné 
ciele, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, 
vyrovnaná a harmonická osobnosť, analytické, 
koncepčné a strategické 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 zne-
ní, zákona č. 5/2004  Z. z. o službách zamestna-
nosti
Osobitné kvalifi kačné 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

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY 
V MARTINE

VK 2009 / 4 / 25
Názov pozície: samostatný radca 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba 
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanos-
ti – oddelenie služieb zamestnateľnosti – referát 
odborného poradenstva
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, 
sociálne veci a rodina.
Hlavné úlohy: Realizácia odborných poraden-
ských služieb so zameraním na riešenie problé-
mov spojených s pracovným uplatnením uchád-
začov o zamestnanie (UoZ), realizácia individuál-
nych akčných plánov, zabezpečovanie individu-
álneho poradenstva, zahŕňajúceho komplexné 
zhodnotenie osobnostných a odborných predpo-
kladov UoZ, zabezpečovanie skupinového pora-
denstva na prekonanie bariér pracovného uplat-
nenia, zabezpečovanie aktivít pri realizovaní re-
gionálnych a nadregionálnych projektov zamera-
ných na realizáciu odborných poradenských slu-
žieb. Zabezpečenie vyplatenia finančných prostri-
edkov súvisiacich s realizáciou odborných pora-
denských služieb.
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské 
vzdelanie II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, 
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Microsoft Office Excel, Lotus Notes, Internet
Požadované schopnosti a osobnostné vlast-
nosti: angažovanosť, profesionalita a motivačné 
ciele, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, 
vyrovnaná a harmonická osobnosť, analytické, 
koncepčné a strategické 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, č. 311/2001 Z. z., 
Zákonníka práce v platnom znení, č. 5/2004 Z. z. 
o službách zamestnanosti
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepožadujú 
sa 

VK 2009 / 5 / 25
Názov pozície: samostatný radca 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba 
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie kontroly
Odbor štátnej služby: 1.07 Kontrola, sťažnosti 
a petície, vnútorný audit.
Hlavné úlohy: Samostatné odborné spracováva-
nie rozhodnutí a vykonávanie kontroly. Rozhodo-
vanie na I. stupni správneho konania. Samostatné 
ucelené odborné činnosti na úseku oddelenia 
kontroly. Výkon vonkajšej a vnútornej kontroly, 
následných finančných kontrol, kontrol nelegál-
neho zamestnávania a nelegálnej práce v rámci 
vonkajších kontrol. Vybavovanie sťažností.
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské 
vzdelanie I. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie 
II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, 
Microsoft Office Excel, Lotus Notes, Internet
Požadované schopnosti a osobnostné vlast-
nosti: angažovanosť, profesionalita a motivačné 
ciele, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, 
vyrovnaná a harmonická osobnosť, analytické, 
koncepčné a strategické 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, č. 311/2001 Z. z., 
Zákonníka práce v platnom znení, č. 10/1996 Z. z. 
o kontrole v štátnej správe, 502/2001 Z. z. o finan-
čnej kontrole a vnútornom audite, 152/1998 Z. z. 
o sťažnostiach
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: 
nepožadujú sa 
Kontakt na poskytnutie informácií (VK 2009 / 4 / 
25, VK 2009 / 5 / 25):
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  
Mgr. Erika Sabová
Telefón: 043/2440120, 121
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny v Martine, Novomeského ul. 4, 
036 01 Martin

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY 
V ŽILINE

VK 2009 / 2 / 27
Názov pozície: odborný radca-predstavený – 
vedúci oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodi-
ny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a soci-
álnej kurately
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, 
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Riadenie a koordinovanie činnosti 
oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociál-
nej kurately, odborné vedenie a kontrola kvality 
práce zamestnancov tohto oddelenia, samostatné 
odborné špecializované činnosti spočívajúce 
najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní 
výsledkov a v príprave podkladov na rozhodova-
nie.
Predpoklady na vykonávanie štátnej služby: 
občianstvo SR alebo iného členského štátu Európ-
skej únie, vek min. 18 rokov, spôsobilosť na právne 
úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, spĺňanie 
kvalifikačných predpokladov, zdravotná spôsobi-
losť na vykonávanie štátnej služby, trvalý pobyt na 
území SR, ovládanie štátneho jazyka
Požadované vzdelanie uchádzača: min. vysoko-
školské vzdelanie II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, 
Microsoft Office Excel
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnos-

ti: riadiace a organizačné schopnosti, schopnosť 
spolupracovať s ľuďmi, tvorivosť, aktívnosť, samo-
statnosť, komunikatívnosť
Požadované odborné znalosti: znalosť zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní, zákona 
č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí 
a o sociálnej kuratele, zákona č. 312/2001 Z. z. 
o štátnej službe
Osobitné kvalifikačné predpoklady: 
nepožadujú sa

Kontakt na poskytnutie informácií: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
Ing. Vladimír Gavlák
Telefón: 041/2440120
E-mail: vladimir.gavlak@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny Žilina, Hurbanova 16, 010 01 Žilina

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY 
V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

VK  2009 / 1 / 46
Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Úsek sociálnych vecí, rodiny 
a služieb zamestnanosti, peňažné príspevky na 
kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého 
zdravotného postihnutia, detašované pracovisko 
Gelnica
Odbor štátnej služby: 2.11  Práca, inšpekcia 
práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné spracúvanie 
rozhodnutí, samostatné ucelené odborné činnosti 
v príslušnom odbore štátnej služby na úseku 
peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych 
dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské 
I. alebo II. stupňa
Jazykové znalosti: nevyžadujú sa
Počítačové znalosti: 
MS Word, MS Excel, Internet
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nevyžadujú 
sa

VK 2009 / 2 / 46
Názov pozície: odborný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Oddelenie kontroly a práv-
nych vzťahov
Odbor štátnej služby: 1.07  Kontrola, sťažnosti 
a petície, vnútorný audit
Hlavné úlohy:
Výkon vonkajšej a vnútornej kontroly v rámci 
ÚPSVR vrátane kontroly čerpania prostriedkov Eu-
rópskej únie. Vedenie kontrolnej skupiny, analýza 
kontrolovaných materiálov, samostatné odborné 
spracúvanie rozhodnutí. Kontrola nelegálnej práce 
a nelegálneho zamestnávania, prešetrovanie 
sťažností a petícií.
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškol-
ské II. stupňa
Jazykové znalosti: nevyžadujú sa
Počítačové znalosti: MS Word, MS Excel, Internet
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: 
nevyžadujú sa

VK 2009 / 3 / 46
Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Oddelenie kontroly a práv-
nych vzťahov
Odbor štátnej služby: 1.07  Kontrola, sťažnosti a 
petície, vnútorný audit
Hlavné úlohy:
Výkon vonkajšej a vnútornej kontroly v rámci 
ÚPSVR vrátane kontroly čerpania prostriedkov Eu-
rópskej únie. Vedenie kontrolnej skupiny, analýza 
kontrolovaných materiálov, samostatné odborné 
spracúvanie rozhodnutí. Kontrola nelegálnej práce 
a nelegálneho zamestnávania.

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškol-
ské I. alebo II. stupňa
Jazykové znalosti: nevyžadujú sa
Počítačové znalosti: MS Word, MS Excel, Internet

Osobitné kvalifikačné predpoklady: 
nevyžadujú sa

VK 2009 / 4 / 46
Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Oddelenie peňažných prí-
spevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov 
ťažkého zdravotného postihnutia
Odbor štátnej služby: 2.11  Práca, inšpekcia 
práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné spracúvanie 
rozhodnutí, samostatné ucelené odborné činnosti 
v príslušnom odbore štátnej služby na úseku 
peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych 
dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské 
I. alebo II. stupňa
Jazykové znalosti: nevyžadujú sa
Počítačové znalosti: MS Word, MS Excel, Internet
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nevyžadujú 
sa
Poznámka:
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnos-
ti: (VK 2009 / 1 / 46, VK 2009 / 2 / 46, VK 2009 / 3/ 
46 a VK 2009 / 4 / 46): angažovanosť, profesionalita 
a motivačné činitele, schopnosť a vôľa učiť sa a ďa-
lej sa vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, 
adaptabilita a fl exibilita.
Kontakt na poskytnutie informácií (VK 2009 / 1 
/ 46, VK 2009 / 2 / 46, VK 2009 / 3/ 46 a VK 2009 / 
4 / 46):
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ing. Alžbe-
ta Kováčová
Telefón: 053/2441 120
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi, Odborárov 53, 
052 21  Spišská Nová Ves

POŽADOVANÉ DOKLADY:

 písomná žiadosť o zaradenie do výberového 

konania s uvedením čísla výberového konania; 

 kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rov-

nocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom 

vzdelaní podľa osobitného predpisu; 

 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 oznámení o výberovom kona-

ní); 

 kópia výpisu z registra trestov nie staršieho 

ako tri mesiace; 

 profesijný štruktúrovaný životopis; 

 písomné čestné vyhlásenie o štátnom občian-

stve členskej krajiny Európskej únie; ak ide 

o 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 spô-

sobilosti na vykonávanie štátnej služby; 

 písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti 

všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, 

výpisu z registra trestov a profesijnom štruk-

túrovanom životopise; 

 motivačný list;

 písomný súhlas so spracovávaním svojich 

osobných údajov na účely výberového konania 

v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002  

Z. z. o ochrane osobných údajov.

Prihlášky posielajte na adresy služobných úradov 
uvedených v textoch inzerátov.

Poznámka:
Pri prihlásení sa do výberového konania na viac po-
zícií sa vyžaduje predloženie  požadovaných dokla-
dov ku  každej pozícii osobitne. Na obálku 
a v žiadosti treba uviesť číslo VK.
Žiadosť o zaradenie do výberového konania zašlite 
v termíne od 4. do 15. mája 2009 na adresu služob-
ného úradu, ktorý je  uvedený v texte inzerátu.
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej 
pečiatke.

apríl 04/ 2009

KRAJ: KOŠICKÝ
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Krížovka

34|35  Zamestnanosť a sociálna politika

POMÔCKY: DERA, 

ABAD, ANAT, EOL
hora
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XI. Medzinárodná burza práce 2009 – INCHEBA EXPO ARENA BRATISLAVA –

apríl 04/ 2009

fotoobjektívom

1 250 voľných pracovných miest po-
núkalo 11 zahraničných zamestnáva-
teľov: 
Artic Personal, a.s. Nórsko 
EMS EURO, Holandsko 
Kiers Service & Trade z Holandska 
Kirkenel Orchards z Veľkej Británie 
Manpower Nórsko 
Total Employment z Veľkej Británie 
OPTEAM Fínsko 
Techwork Holandsko 
Tesco-JobUK 
TMC Tourist Services 
Obiettivo Tropici, s. r. l.
250 voľných pracovných miest ponú-
kalo 9 slovenských zamestnávateľov:
Bekaert Slovakia, s. r. o.
Brovedani Slovakia s. r. o. 
G4S Security Services, a. s. 
IBM International Services Center, s. r. o. 
KOAM Elektronik, s. r. o.
Lild Slovenská republika v. s. o
Samsung Electronics Slovakia s. r. o

Samsung Electronics LCD Slovakia s. r. o. 
Slovenská pošta, a. s. 
V  20 stánkoch ponúkali svoje služby 
kolegovia a partneri siete EURES 
Z Českej republiky, Dánska, Fínska, Ho-
landska, Francúzska, Maďarska, Nórska, 
Poľska, Rakúska, Slovinska, Španielska, 
Švajčiarska, Švédska, Talianska, Veľkej Bri-
tánie a Malorky. 
Do každého stánku so zahraničnou účas-
ťou boli pridelení slovenskí EURES porad-
covia/asistenti, ktorí čiastočne plnili úlo-
hu tlmočníkov a  súčasne spolupracovali 
pri nábore uchádzačov.
Vieš čo sociálna Európa môže urobiť 
pre teba?
XI. MBP bola po prvýkrát kombinova-
ná s  touto iniciatívou Európskej komisie. 
Návštevníci sa na jednom mieste pod cir-
kusovým šapitó mohli informovať o 
Inštitúciách EÚ a  informačných a  pora-
denských sieťach EÚ, napríklad: Cede-
fop, Eurodesk, Solvit, Europe Direct, Re-
fernet, Eurodesk, Europass, Kultúrny kon-
taktný bod Slovensko, Enterprise Europe 

Network, Program celoživotného vzdelá-
vania, Európske spotrebiteľské centrum, 
Informačná kancelária Európskeho parla-
mentu a Zastúpenie Európskej komisie na 
Slovensku.

Eva Danková, Vanda Grófová 

EURES Bratislava

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zorganizovalo prostredníctvom siete EURES v po-
radí XI. Medzinárodnú burzu práce, ktorá bola kombinovaná s iniciatívou Európskej ko-
misie: Vieš čo sociálna Európa môže urobiť pre teba? Akcia sa uskutočnila 17. marca 
2009 v priestoroch Incheba Expo Aréna v Bratislave.
misie: Vieš čo sociálna Európa môže urobiť pre teba? Akcia sa uskutočnila 17. marca
2009 v priestoroch Incheba Expo Aréna v Bratislave.
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 PORADIE PODĽA EVIDOVANEJ MIERY NEZAMESTNANOSTI V SR* za mesiac marec

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

SLOVENSKO 10,33 9,72 

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

Bratislavský kraj 2,97 2,77 

Trnavský kraj 6,18 5,63 

Trenčiansky kraj 6,92 6,25 

Žilinský kraj 8,09 7,43 

Nitriansky kraj 9,55 8,88 

Košický kraj 15,30 14,74 

Prešovský kraj 15,62 14,83 

Banskobystrický kraj 16,91 16,11 

Por. Územie
Ku koncu 

sledovaného 
mesiaca v %

Ku koncu 
predchádzaj. 
mesiaca v %

Zmena 
poradia

1 Bratislava I 1,60 1,57 •

2 Bratislava III 2,12 2,04 •

3 Bratislava II 2,17 2,09 •

4 Bratislava IV 2,31 2,18 •

5 Bratislava V 2,55 2,39 •

6 Senec 3,38 2,93 •

7 Pezinok 3,77 3,25 •

8 Trenčín 4,18 3,80 •

9 Galanta 4,33 4,29 •

10 Trnava 5,01 4,63 1

11 Žilina 5,03 4,56 -1

12 Hlohovec 5,37 5,24 4

13 Banská Bystrica 5,61 5,25 4

14 Nitra 5,74 5,20 •

15 Piešťany 5,79 5,13 -2

16 Púchov 5,92 5,22 -1

17 Ilava 5,93 4,96 -5

18 Košice IV 6,39 6,24 2

19 Nové Mesto nad Váhom 6,46 5,76 •

20 Košice I 6,88 6,55 2

21 Malacky 7,01 6,64 2

22 Dunajská Streda 7,07 6,26 -1

23 Košice III 7,18 6,86 2

24 Myjava 7,21 5,64 -6

25 Bánovce nad Bebravou 7,31 6,90 1

26 Zvolen 7,41 7,20 2

27 Liptovský Mikuláš 7,80 7,45 2

28 Martin 7,99 6,81 -4

29 Prievidza 8,02 7,51 2

30 Skalica 8,25 6,99 -3

31 Čadca 8,26 7,51 -1

32 Košice II 8,44 8,05 •

33 Šaľa 8,51 8,24 •

34 Ružomberok 8,80 8,33 2

35 Topoľčany 8,99 8,31 •

36 Senica 9,08 8,28 -2

37 Poprad 9,09 8,59 2

38 Turčianske Teplice 9,21 8,62 2

39 Partizánske 9,36 8,72 2

40 Zlaté Moravce 9,46 8,55 -2

Por. Územie
Ku koncu 

sledovaného 
mesiaca v %

Ku koncu 
predchádzaj. 
mesiaca v %

Zmena 
poradia

41 Považská Bystrica 9,54 8,53 -4

42 Námestovo 9,79 9,04 •

43 Stará Ľubovńa 10,05 9,92 2

44 Nové Zámky 10,19 9,48 -1

45 Tvrdošín 10,50 10,04 1

46 Kysucké Nové Mesto 10,60 9,80 -2

47 Dolný Kubín 10,64 10,18 •

48 Bytča 11,41 10,54 1

49 Komárno 11,67 10,45 -1

50 Žiar nad Hronom 12,85 12,12 •

51 Prešov 12,97 12,18 •

52 Levice 13,28 12,84 1

53 Humenné 13,44 12,60 -1

54 Spišská Nová Ves 13,46 13,06 •

55 Levoča 15,05 14,55 1

56 Stropkov 15,41 14,71 1

57 Banská Štiavnica 15,84 15,86 2

58 Brezno 15,89 13,15 -3

59 Krupina 16,02 15,71 -1

60 Michalovce 16,94 16,19 1

61 Detva 18,05 15,88 -1

62 Medzilaborce 18,08 17,96 2

63 Sobrance 18,49 18,25 2

64 Žarnovica 18,79 18,36 2

65 Bardejov 19,07 18,48 2

66 Svidník 19,18 17,48 -4

67 Košice - okolie 19,39 18,77 3

68 Vranov nad Topľou 19,45 18,60 •

69 Snina 19,88 17,95 -6

70 Gelnica 20,02 18,70 -1

71 Lučenec 21,18 20,30 1

72 Sabinov 21,68 20,46 1

73 Poltár 21,84 19,44 -2

74 Kežmarok 22,93 22,19 •

75 Veľký Krtíš 23,01 22,34 •

76 Trebišov 23,07 22,36 •

77 Rožňava 24,39 23,48 •

78 Revúca 29,55 28,84 •

79 Rimavská Sobota 30,37 30,48 •

Slovensko celkovo

Poradie krajov

Poradie okresov

 *V uplynulom období vykazovaná ako miera disponibilných evidovaných nezamestnaných.
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